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ELŐSZÓ
A kisebbségvédelem közege nagyot változott az elmúlt húsz évben, különösen itt Közép-Európában. A diktatúrából-demokráciába átívelő folyamatok nagyrészt lezárultak. Az államok belülről is
megszilárdultak, kialakították saját politikai és gazdasági világukat. A kétezres évek elejére látható lett az, hogy a kilencvenes évek
egyszerre őszinte és egyszerre naiv kisebbségi jogvédő attitűdje
tovább nem tartható. Az államok már más nyelvet beszélnek.
A gazdasági mutatók is egyre mélyebben átszövik a jogi és politikai gondolkozást. Nem kivétel ez alól a kisebbségvédelem
sem, amely legkésőbb az első tíz közép-európai ország uniós
csatlakozásával megérezte, hogy a korábbi évtized narratívájába
egyszer csak belekerült a regionális politika és az uniós támogatási rendszer is. Gondoljunk csak az Eurorégiók szerepének fellángolására vagy a PHARE és később az Operatív Programok
mentén megjelenő gazdasági érdekekre, amelyeknek közvetlen
hatása lehet egy régió kisebbségeire.
Ha ez még mind nem lett volna elég, akkor a globális hálózatok, az egyre szélesedő nemzetközi kapcsolatok is beférkőztek a
kisebbségvédelembe. Mint mindennek, ennek is két oldala van:
egyrészt nagy lehetőség a kisebbségi közösségeknek, hogy közvetlenül léphetnek ki a nemzetközi színtérre. A civil hálózatok
gyorsan és nagy eredménnyel működnek és összességében csak
a fantázia és a munkabírás szab határt annak, hogy melyik közösség mekkora kapcsolati hálózatot hoz létre. Ugyanakkor egy
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régió kisebbségének korábbi mikrokörnyezetét visszavonhatatlanul is megváltoztatta a globalizáció: már nemcsak a nemzetállammal kell a kisebbségnek megbirkóznia, hanem egy világméretű digitális kommunikációs környezetben kell a hangját
hallassa, ahol a valós- és álhírfolyam mindenről beszél, csak a
nemzeti kisebbségek védelméről nem.
Jelen kötetben szereplő tanulmányok jól mutatják azt, hogy a
politika, gazdaság és mindezek globális hatásai hogyan jelenek
meg a kisebbségvédelemben. Több fronton zajlik a munka, a cél
azonban egy: a közösségek megmaradása, az identitás megőrzése
és kiteljesítése. Mindezek azonban azáltal nyernek mély tartalmat,
ha a társadalmi és természetes környezet egymással összhangban, a jövő, a következő generációk számára is hozzáférhetőek
maradnak.
Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD
habilitált egyetemi docens, PPKE JÁK
PPKE Ereky István Közjogi Kutatóközpont igazgatója
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I. fejezet
A NEMZETI KISEBBSÉGEK
JOGVÉDELMÉNEK
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
1. Bándi Gyula: A fenntartható fejlődés és az őshonos nemzeti kisebbségek
2. Barta Leila: Recenzió: yelvi kirakós
ról. Történeti és politikai dimenziók

árpátaljá-

3. Berecz-Gál Brigitta: isebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
4. Bocskor Andrea: Hate peech in ubcarpathia and
the Response of the E
5. Bott Livia: A szlovákiai magyar gyermekek jogairól gyermekszemmel
-ben
6. Ferdics Andrea: A szlovák állampolgárság elvesztésének következményei, különös tekintettel az
egyes okmányszerzési eljárásokra
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A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme terén számomra mindig lényeges volt a kérdéses kisebbségek lakó-,
élőhelyének környezeti állapota, illetve szélesebb értelemben
szemlélve, azon feltételek megléte, amelyek számukra is megfelelően biztosítják a fenntartható fejlődést. iindulási pontom
e téren az, vajon a kisebbségek számára biztosított számos jog
mellett nem érheti-e őket hátrányos megkülönböztetés környezetegészségügyi feltételeik így kiváltképpen közvetlen környezetük terhelése , az általuk évszázadok óta lakott területek
erőforrásainak felhasználási esélyei és megoldásai, az általuk
tulajdonolt és használt földterületek nyugodt birtoklása és
hasznosítása terén. ajon kimutathatóak-e az egyenlő feltételek az infrastrukt ra, a vízhez és szanitációhoz való hozzáférés,
közvetlen élőkörnyezetük szennyező létesítményekkel történő
terhelése stb. terén Erre nézve erősödött meg az utóbbi évtizedekben a környezeti igazságosság gondolata sok országban
és régióban. Tehát olyan kérdéseket szeretnék vizsgálni, amelyek a kisebbségi lét eddig kevéssé feltárt területeit érintik, de
amelyek fontossága a megfelelő életfeltételek biztosítása terén
megkérdőjelezhetetlen. elvetéseim, gondolataim vitathatóak
és nem is állítom, hogy az egyedüli utat jelentik, de szándékom,
hogy egy j vetülettel, j értelmezéssel színesítsem a kisebbségi
jogok kérdését, a komple ebb megítélés érdekében.

Tanszékvezető egyetemi tanár, PP E J
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, a jövő nemzedékek szószólója.

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

A következőkben három nagy kérdéskört próbálok közös nevezőre hozni, mindegyik kevéssé feltárt abban az összefüggésrendszerben, amit bemutatni kívánok. Első kísérlet tehát legalábbis
hazánkban , amelyet reményeim szerint követhetnek más hasonló gondolatok, másoktól. i is tehát az a három kérdés:
a fenntartható fejlődés miként találkozik az őshonos őslakos1 népek jogaival, kiterjesztően értve ehhez a kisebbségeket is;
amely kiterjesztést a második részben kívánom magyarázni;
és mindennek nyomán a környezeti igazságosság vetületére is rávilágítani kívánok zárásként.
A logika látszólag ott törik meg ebben a rendszerben, hogy a
kétféle őshonos őslakos és nemzeti vagy etnikai kisebbség
jogvédelmi rendszer általam feltételezett hasonlóságát a második részben magyarázom, holott talán elsőként ezt kellene. e
az első rész inkább arra mutat rá, miért lesz kiemelt jelentősége
ezen párhuzamnak akkor, amikor a fenntartható fejlődés értelmezési lehetőségei kifejezetten nem szólnak róla. gy az első
kérdés az kell legyen, hogy voltaképpen milyen jogosulti körbe
szeretnénk ezen értelmezéssel bekerülni.
égül egy olyan esetre utalok, mintegy jelen írás mottójául,
amely sajnálatos példája annak, miért is van létjogosultsága
az őslakos őshonos népek, illetve a kisebbségvédelem ügyének a fenntartható fejlődéssel és a környezeti igazságossággal.
A példa pedig özöd jfalu, egy elárasztott falu zékelyföldön,
Elöljáróban szeretném jelezni, hogy ez az indigenous angol fogalom megfelelője, amely egyes szerzőknél és dokumentumokban őshonos, másoknál őslakos néven tűnik fel. agam ebben nem kívánok dönteni, ezért használom
alkalmanként együtt a két fogalmat, vagy váltószóként. Előre is elnézést
kérek mindazoktól, akiknek ez nehezen elfogadható megoldás és örömmel
veszem a tisztázást.
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Romániában, aros megyében. A falu a romániai falurombolás
jelképe lett, mert
-ban elárasztották egy j víztározó építésekor. A település t lnyomórészt magyarlakta területen van,
azon kevesek közé tartozott, ahol a szombatosok vallását gyakorolták. lljon itt egy idézet a ükösd rpád által
-ben
emelt emlékműről:
A tó fenekén

özöd jfalu nyugszik,

házának volt lakói szét-

szórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktat ra gonosz végrehajtói
lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egyedülálló történelmi vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű
és felekezetű családok éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás békességben. mmár a katolikus, unitárius,
görögkatolikus és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. egyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma.

2

-ben jelent meg az E
örnyezet és ejlődés ilágbizottságának azon meghatározó jelentése, amelyik a fenntartható fejlődést tekintette központi kérdésének és amelyik elindította ezen
eszme rohamos elterjedését. A bizottság szerint: A fenntartható
fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy
ők is kielégíthessék szükségleteiket. 3 A emzeti enntartható
4
ejlődési tratégia
. . pontja szerint pedig:
Ha valaki a részletek iránt érdeklődik, ajánlom gyelmébe a National Geographic cikkét, isgyörgy va: özöd jfalu nem akar meghalni. n: National
Geographic,
. . . online . etöltés helye: https: ng. .hu, letöltés
ideje:
. . .
Persányi iklós: Közös Jövőnk: A Brundtland-jelentés. udapest: ezőgazdasági önyvkiadó.
.
.
. . OG határozat.
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I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

„A fenntarthatóság tehát az emberiség folytonos meg julását, a jövőért
érzett felelősség cselekvésekben testet öltő tudatos érvényesítését, a
változó környezethez való alkalmazkodását jelenti, a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése érdekében. A fejlődés
pedig az ebben az alkalmazkodásban bekövetkező javulást jelenti.

Az
fogalmazásából kiemelendő, hogy megjelenik a változó környezethez való alkalmazkodás igénye.
A fenntartható fejlődés gondolata, értelmezése nem sokat
változott az elm lt három évtizedben, ellenben annál többet
változtak a kapcsolódó megoldási variációk, receptek. ülönösen nehéz a fenntartható fejlődés jogi értelmezése. inderre nézve máshol5 már részletesen szóltam, amit nem kívánok
megismételni. Annyit emelnék ki az értelmezési kísérletből,
hogy miközben a mai napig nem tudjuk pontos és megfogható
tartalommal kitölteni a fenntartható fejlődés lényegét, azonközben mindennek keretei és tartalma is folyamatosan kapnak különböző értelmezési megközelítést ilyen véleményem szerint
a zöld gazdaság6 vagy a leg jabb uniós stratégia a körforgásos
gazdaság7 amit eleinte körkörös gazdaságnak neveztek megvalósítása felé.
A fenntartható fejlődés jogáról részletesen írtam nem egy
alkalommal,8 így megelégszem a legfontosabb összetevők öszszegzésével:
ándi Gyula: A fenntarthatóságtól a körkörös gazdaság felé: E stratégiák
alakulása és ennek jogi következményei. In: Fontes Iuris az Igazságügyi Minisztérium Szakmai Folyóirata 2(1).
,
.
Pl. A Guidebook to the Green Economy,
E A,
. online . etöltés helye:
https: sustainabledevelopment.un.org content documents GE Guidebook.pdf, letöltés ideje:
. . .
A izottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és zociális izottságnak és a Régiók izottságának: Az anyagkörforgás megvalósítása a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv, O
nal.
Pl. ándi Gyula: A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai. TA
doktori értekezés,
. http: real-d.mtak.hu
.

a jövő generációk védelme, és ennek egyszerűbb, közvetlenebb megközelítéseként
a környezethez való jog,
a jelen generációkkal kapcsolatos méltányos bánásmód az
őshonos őslakos népek vagy a kisebbségek kétséget kizáróan e körbe sorolhatók ,
a társadalmi részvétel,
az együttműködés, a kooperatív eszközök,
az integráció,
az elővigyázatosság, és
a szubszidiaritás, amely egyebek között a reziliens megoldások számára különösen fontos előfeltétel.
Aktuálisan ugyanennek a kérdéskörnek továbbfejlesztett változatát az E
. évi fenntartható fejlődési céljai
G je9
lentik, amelynek tizenhét célja több ponton is érinti az olyan
kérdéseket, amelyek a hátrányos helyzet kiegyenlítését szolgálják ilyennek tekinthetünk mindenféle kisebbségi helyzetet is.
Amellett, hogy az egész csomag alapkérdése az, hogy „senkit
sem hagyunk hátra”, néhol még külön is kiemelésre kerülnek e
sajátos célok, a teljesség igénye nélkül, egyes fontos elemeket
kiemelve:
a preambulum szerint
a fenntartható fejlesztést szolgáló globális partnerségen keresztül mozgósítsuk, melynek lelkülete megerősített globális szolidaritáson alapul, különösen a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak szükségleteire összpontosítva

Az Egyesült emzetek özgyűlése által
. szeptember -én elfogadott
határozat A
.
. ilágunk átalakítása: a fenntartható fejlődés
-ig megvalósítandó programja, amely angol és magyar nyelven elérhető: https: jak.ppke.hu kiadvanyaink -vilagunk-atalakitasa.

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

a yilatkozat . pontja kiemeli:
küzdünk az országokon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek ellen
békés, igazságos és befogadó társadalmakat építünk, megvédjük az emberi jogokat
ugyancsak a yilatkozat . pontja h zza alá, emeli ki az
egyenlőség alapján álló, befogadó, minőségi oktatást
az őshonos lakosok a . célkitűzés éhezés megszüntetése
. pontjában jelennek meg először
-ra megkettőzzük
az élelmiszer kistermelők mezőgazdasági termelékenységét és bevételét, különös tekintettel a nőkre, őshonos lakosokra
, a . célkitűzés minőségi oktatás keretében,
amelynek a fő célja az esélyegyenlőség, általános hozzáférés biztosítása, kiemelve az . pontban a kiszolgáltatott
helyzetben lévőket, köztük az őshonos népeket.
Amiért a fenntartható fejlődés ma is döcögősen halad, annak
a jelenlegi döntéshozatali, kormányzási, gazdasági keretek az
okai. erenc pápa szerint: ajnos a környezeti válság konkrét
megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nemcsak a
hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem
a többiek érdektelensége miatt is.
. pont . ajd később a
hivatkozott politikai rend gyengeségeit ostorozza: A rövidlátó
hatalomszerzés igénye megakadályozza a széles látószögű környezetvédelmi teendők beillesztését a kormányok nyilvános
programjába. s végül ugyanitt:
j, egyetemes szolidaritásra
van szükségünk. Tehát hiába is ismerjük fel mindazt a számos
lehetőséget, utat, amely elvezethet a fenntarthatóság felé, azokon jobbára nem járunk, mert alapvető rendszerváltozást jelentene. Ez igaz az egyénekre, csoportokra, gazdaságra, államra,
nemzetközi közösségre egyaránt.

A hossz táv gondolkodás megvalósítása rövidtáv áldozatokat vár el a döntéshozók minden szintjétől. A
. pont pedig
még közvetlenebbül utal választott témánkra:
A népek és kult rák jogainak perspektíváját is számításba kell
venni, és így meg kell érteni, hogy egy társadalmi csoport fejlődése történelmi folyamatot feltételez a maga kulturális összefüggésében, és megköveteli, hogy a helyi társadalom szereplői
saját kult rájuk alapján folyamatosan főszerepet játsszanak.
ég az életminőség fogalmát sem lehet másokra erőltetni, hanem minden embercsoport saját szimbólumvilágán és szokásain belül kell értelmezni.

indennek a központi kérdése pedig a közjó.
. A közjó feltételezi az emberi személy, mint olyan tiszteletben tartását, a maga elidegeníthetetlen alapjogaival, amelyek
teljes kibontakozásához szükségesek. gényli továbbá a szociális jólétet, a biztonságot és a különböző közbülső csoportok fejlődését a szubszidiaritás elvének alkalmazásával.

A fenntartható fejlődés tehát szinte minden elemében olyan elvárásokat, fejlesztendő területeket emel ki, amelyek gy az őshonos őslakos népek jogainak védelmében, mint a kisebbségek
jogai terén alapvetőek, az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, a
szolidaritás, esélyegyenlőség, a kiszolgáltatottak védelme vagy
éppen a generációs e téren kiemelten a jelen generációkra
gondolva méltányosság jegyében. Ha különbséget keresünk,
akkor szembeötlő, hogy miközben az őslakosok jogaira alkalmanként külön is kitérnek e dokumentumok, a kisebbségeket
nem említik külön. intha a fenntartható fejlődés a helyzetek
hasonlóságát nem kezelné azonos mértékkel.
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Ő
3.1 Őshonos/őslakos – bevezetés
Jelen írás a következőkben a nemzeti kisebbségek és az őslakos
őshonos népek jogaira vonatkozó szabályozást veti egybe a
teljesség igénye nélkül, csupán a problémafelvetés szintjén ,
így jól illeszkedik e kettősségbe egy összegző megfogalmazás
a rövid írás egyébként a krimi tatárokkal foglalkozik közvetlenül : Az őshonos autochton kisebbségek közül a nemzetközi
jog külön kategóriába sorolja az őslakos népeket. Az Egyesült
emzetek zervezetének egyik speciális intézménye a emzetközi unkaügyi zervezet
O
a nemzetközi egyezményekben ezt a fogalmat bennszülött lakosságként határozza
meg. A
. szám
O-egyezmény az alábbi de níciót
tartalmazza: az őslakos népek
független országokban élő emberek, akik bennszülöttnek
tekinthetők, mert azon népek leszármazottai, amelyek abban az
országban vagy földrajzi területen éltek, amelynek része a jelenlegi ország, annak meghódításakor vagy gyarmatosításakor,
vagy a meglévő országhatárok kialakításakor, és amelyek jogi
státuszuktól függetlenül megőrzik társadalmi
gazdasági,
kulturális és politikai intézményeik egy részét vagy egészét. 10

Ezek szerint az őslakosok is valamiképpen kisebbségek, csak
más a nézőpont, és más lett a szabályozás eddigi kimenetele,
aminek mint látni fogjuk megfelelő okai vannak.
Tóth ihály: Az „őslakos népek” fogalmának jogi tartalmáról és a nemzeti kisebbségek anyaországuk létezésén alapuló megkülönböztetéséről. . Rákóczi erenc
árpátaljai agyar őiskola,
. . . online . etöltés helye: http:
kmf.uz.ua hu, az-oslakos-nepek-fogalmanak-jogi-tartalmarol-es-a-nemzeti-kisebbsegek-anyaorszaguk-letezesen-alapulo-megkulonbozteteserol
letöltés ideje:
. . .

ymlicka
-es könyvében az őslakos jogokat egy általános kisebbségi jogi keretben helyezi el, ahol a legtágabb kategória az általános kisebbségi jogok szintje, amely valamennyi
alkategóriába tartozó csoportot megillet, másrészt vannak célzott kisebbségi jogok, mint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó
európai katalógusok, illetve az őslakos jogok. A bevándorlókra tehát a jelenlegi rendszerben csak az általános generikus
jogok vonatkoznak, míg azok a kisebbségek, amelyeket nemzeti
vagy őslakos csoportként ismernek el, további nemzetközi jogi
garanciákra tehetnek szert. 11

gyanitt írja örtvélyesi solt, utalva arra, mik is voltak a mozgatórugók és miért alakult a szabályozás gy, ahogy most áll:
Az őslakos jogokért folytatott küzdelem gyakorlatias válasza az, hogy az autonómia és önrendelkezési jog körülötti, véget
nem érő viták megkerülésével, legalább a kisebbségi helyzetben
lévő népek egy része számára megoldás kínálkozhat, ha az őslakos jogok rendszerét sikerül nemzetközi joggá emelni. 12

3.2 A kisebbségi jogokról vázlatosan
Az E
. évi yilatkozata13 a kisebbségekről aminek okát
már fentebb pedzegettük sokkal kevésbé invenciózus, mint az
őslakosok esetében tizenöt évvel később, mert a jogok viszonylag
szűk körével foglalkozik, amelynek következtében azt a látszatot kelti, hogy főként egyéni, tehát a hagyományos értelemben
vett emberi jogokról van szó. A . cikk . bekezdése nemzeti vagy
örtvélyesi solt: Az őslakos népek jogai. n: Pro Minoritate 2009/3, .
o.
Egyesült emzetek zervezete yilatkozata a nemzeti vagy etnikai, vallási
és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól
, A özgyűlés
. szám Határozata online . etöltés helye: http: adattar.adatbank.transinde .ro nemzetkozi dec-h.htm, letöltés ideje:
. . .
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etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyekről beszél és az ő jogaikról a saját kult ra, vallás, nyelv használatához.
A . bekezdés ezt erősíti a kulturális, vallási, társadalmi,gazdasági életben és a közéletben való részvétellel. A . bekezdés már a
nemzeti és regionális szintű, őket vagy életterüket érintő döntésekben való részvételt tárgyalja. Ezt az egyesülési jog követi . ,
majd a belső és külső határon t li kapcsolattartás joga . .
A . cikk értelmezhető oly módon, mint ami ezt a szűkített
értelmezési lehetőséget tágítja. . cikk, . A kisebbséghez tartozó személyek jogaikat, beleértve az ezen yilatkozatban foglaltakat, egyénileg, valamint csoportjuk más tagjaival közösen,
bármilyen megkülönböztetés nélkül gyakorolhatják.
Gazdasági, környezeti, fenntartható fejlődési természetű jogokról szó sincs, igaz, hogy egyebekben is rendkívül szűkszav
a yilatkozat. Ennek ellenére fontos lépésként könyvelhetjük
el, amint ardos Gábor összegzi:
omoly ellenállást kellett legyőzni ahhoz, hogy az E
-ben
meginduljon a kisebbségi jogi normaalkotás. oha fájóan hiányzik a témakörben a részletes, nemzetközi jogilag kötelező
szabályokat felállító, egyetemes szerződés, a yilatkozat megszületésével az E
és tagállamai egy viszonylag használható mércét jelentő iránymutatáshoz jutottak. Az E
szervei
egyébként használják is ezeket a normákat az államok magatartásának megítélése során. 14

ardos Gábor: A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az E
és a nemzeti kisebbségek. n: Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata
2006/1.

A nemzeti kisebbségek kapcsán számunkra az Európa Tanács
emzeti isebbségek édelméről szóló eretegyezménye a másik meghatározó alap,15 amelynek számos rendelkezése láthatóan összekapcsolható a következőkben bemutatásra kerülő őshonos lakosság kérdésével. A preambulum megfogalmazása lehet
az első példa erre:
gyelembe véve, hogy a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tartania minden nemzeti
kisebbséghez tartozó személy etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitását, de megfelelő feltételeket is kell teremtenie azért,
hogy kifejezhesse, megőrizhesse és fejleszthesse ezt az identitást
.

Az alapvető körvonalakat az . cikk adja meg:
A nemzeti kisebbségek és ezen kisebbségekhez tartozó személyek jogainak és szabadságainak védelme az emberi jogok
nemzetközi védelmének szerves részét képezi, és mint ilyen, a
nemzetközi együttműködés keretébe tartozik.

Ezt követően pedig kulturális, politikai, antidiszkriminációs rendelkezéseket sorolhatunk fel gyülekezés, vallás, nyelvhasználat,
véleménynyilvánítás, névhasználat, oktatás stb. , de nem találunk
sem a fenntartható fejlődésre, sem a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat, különösen nem a környezethez, természethez,
illetve földterülethez kapcsolódó sajátos viszonyok elismerését.
A miértekre és egyben a következő jogcsoportra utalva:

. évi
. törvény az Európa Tanács emzeti isebbségek édelméről szóló, trasbourgban,
. február -jén kelt eretegyezményének
kihirdetéséről.
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A nemzeti kisebbségek h sz éve, elsősorban biztonsági megfontolásból kerültek napirendre, azonban ezen a téren az európai kísérlet noha voltak erre próbálkozások nem tudott
lényeges bővülést elérni a . cikkhez16 képest. Az őslakos jogok
rendszere viszont, amint láttuk, tartalmi választ adott, valódi
jogokkal, amelyek a . cikken t llépve az . cikkhez köthető
jogok egy részével is felruházzák azokat, akiket őslakos népként
ismernek el. 17

Arról sem szabad megfeledkeznünk, mielőtt az őslakos vagy
őshonos népek kérdésének áttekintésébe fogunk, hogy
az őslakos népek jogai csak az utóbbi négy évtizedben kerültek
a nemzetközi közösség gyelmébe, ez idő alatt azonban jelentősebb eredményeket értek el, mint a kisebbségek a második
világhábor óta eltelt, több mint hat évtizedben. 18

3.3 Az őshonos/őslakos népek jogairól vázlatosan
dőrendben és a két legfontosabb forrásra koncentrálva és
ismételten aláh zom, a teljesség igénye nélkül, vázlatosan
nézzük az őshonos őslakos népek jogainak tételes megjelenését a nemzetközi jogban, akkor kezdhetjük a emzetközi
unkaügyi zervezet
O
. szám egyezményével,
tt kell megegyezzem, hogy a Polgári és Politikai Jogok emzetközi Egyezségokmányáról van szó, amelyet az
. évi . törvényerejű rendelet
hirdetett ki. Ennek . cikke az a bizonyos szerény megközelítés: Olyan
államokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen
kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot,
hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kult rájuk legyen, hogy
saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy, hogy saját nyelvüket használják.
örtvélyesi
, i.m. .
arinkás György: Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai. Ph értekezés. iskolc
, .
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ből datálva,19 amely jogi kötőerejű dokumentum,20 összegzi a
bennszülött és törzsi népek jogait. A megfelelő értelmezést nem
igazán segíti akkor, ha a fogalmi tisztázás a célunk, lévén inkább az alkalmazási kört, mintsem a de níciót határozza meg.
Először a preambulum egy lényegi elemét emelem ki:
elismerve e népek azon törekvését, hogy intézményeiket, életmódjukat és gazdasági fejlődésüket maguk irányítsák, és hogy
fenntartsák és fejlesszék azonosságtudatukat, nyelvüket és vallásukat azon állam keretei között, melyben élnek
.

Az . cikk alapján az egyezmény a következőkre vonatkozik
itt kiváltképpen gyelnünk kell a bennszülött mivoltra, valamint a hódítás és gyarmatosítás kiemelésére, amely utalásokat
azonban semmiképpen sem szabad abszolutizálni:
a független országokban élő törzsi népekre, akiknek társadalmi, kulturális és gazdasági körülményeik megkülönböztetik
őket a nemzetközösség más csoportjaitól, és akiknek helyzetét
teljesen vagy részben saját szokásaik, illetve tradícióik vagy külön törvények, rendelkezések szabályozzák

. sz. Egyezmény a bennszülött és törzsi népekről a független országokban.
etöltés helye: https:
.kormany.hu do nload
a
E.pdf, letöltés ideje:
. . .
gaz ugyan, hogy viszonylag kevés szám állam rati kálta eddig, összesen , közötük is
dél- vagy közép-amerikai ország, tehát közvetlenül
érintett jelentős szám őslakos közössége miatt. d. nternational abour
Organization: Rati cations of
- ndigenous and Tribal Peoples onvention,
o.
online . etöltés helye: https:
.ilo.org dyn
normle en f p OR
E P :
: :: O::P
TR
E T
:
, letöltés ideje:
. . .
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b független országokban élő népekre, akiket azon az alapon
kell bennszülött népnek tekinteni, hogy annak a népességnek
leszármazottai, akik a hódítás vagy gyarmatosítás, illetve a jelen
államhatárok kialakítása idején az országot vagy azt a földrajzi
régiót lakták, amelyhez az ország tartozik, és akik jogi helyzetüktől függetlenül fenntartják néhány vagy összes társadalmi,
gazdasági, kulturális és politikai intézményeiket.

Egyebekben számos hasonlóságot fedezhetünk fel a következőkben tárgyalt yilatkozattal, melyből ugyancsak a legfontosabb kötelezettségeket emelem majd ki, illetve egy olyan pontot, amely kifejezetten utal a környezet védelmére. Ez utóbbi
kérdésben nem feledkezhetünk meg arról, hogy az E
örnyezet és ejlődés onferenciája Rióban majd három évvel
később,
-ben szentesíti a fenntartható fejlődés gondolatát,
így ennek megjelenését nem is lehetett volna elvárni az Egyezménytől. A . cikk . bekezdése a kormányzati felelősség körében elvárja, hogy azok
a biztosítsák, hogy e népek tagjai az egyenlőség alapján részesüljenek azokból a jogokból és lehetőségekből, amelyeket a
nemzeti törvények és jogszabályok a népesség más tagjai számára biztosítanak
b támogassák e népek társadalmi, gazdasági és kulturális jogainak maradéktalan érvényesítését társadalmi és kulturális önazonosságuk, szokásaik és hagyományaik, valamint intézményeik gyelembevételével
c támogassák, törekvéseikkel és életmódjukkal összeegyeztethető módon, az érintett népeket abban, hogy felszámolják azt
a társadalmi-gazdasági szakadékot, amely a nemzeti közösség
bennszülött és más tagjai között fennállhatnak.

A . cikk . bekezdése értelmében továbbá olyan speciális intézkedéseket kell hozni, melyek alkalmasak az érintett népek
személyei, intézményei, vagyona, munkája, kult rája és környezete védelmére.
-ben fogadták el az Egyesült emzetek yilatkoza21
tát az őslakos népek jogairól a továbbiakban: yilatkozat ,22
amely az slakos épekkel oglalkozó unkacsoport
kezdeményezése nyomán született meg. A yilatkozattal megvalósult ez a cél, valamint megtörtént az őslakos népek jogainak nemzetközi szintre emelése, bár maga a nyilatkozat, lévén
az E
özgyűlés határozata, nem jelent nemzetközi jogi kötelezettséget, csupán ajánlást, ez az eredmény tehát viszonylagos. A dokumentum végleges szövegét az E
özgyűlése az
első kezdeményezést követően
évvel később,
szeptemberében fogadta el csupán. Ha ennek szövegét elemezzük, elsőnek szembetűnik, hogy adós a fogalmak tisztázásával, mintegy a majdani joggyakorlatra hagyva ennek kibontását. Arról
sem feledkezhetünk meg, hogy mennyire szervesül a szövegbe a fenntarthatóság gondolata is. A fogalmak kapcsán némi
támpontot jelent, legalábbis a történelmi folytonosság kapcsán
obo speciális jelentéstevő egy
. évi tanulmánya.23

General Assembly Resolution
.
.E
yilatkozat az őslakosok jogairól .
. szeptember . online . etöltés helye: http:
.
un-documents.net a r
.htm, letöltés ideje:
. . .
Az Egyesült emzetek yilatkozata az őslakos népek jogairól.
. szeptember . online . etöltés helye: https: prominoritate.hu p-content
uploads
Pro ino - - -E
.pdf, letöltés ideje:
. . .
obo, José R. artinez, pecial Rapporteur of the ub- ommission on
Prevention of iscrhination and Protection of inorities: Study of the problem of discrimination against indigenious populations,
oc. E
.
ub.
,
.
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Témánk szempontjából a yilatkozat néhány fontos eleme, a
magyar fordításra támaszkodva: a Preambulum a más népekkel
való egyenlőséget gy kezeli, hogy ez egyben a különbözőség
lehetőségét is magában hordja, felszólal a megkülönböztetés ellen, különösen, ha az bármiféle felsőbbrendűségén alapul, teszi
mindezt kollektív jogokra hivatkozva. zámunkra kiváltképpen
érdekes ez a mondat: az őslakosok tudása, kult rája és hagyományos szokásai iránti tisztelet hozzájárul a fenntartható és méltányos fejlődéshez és a megfelelő környezetgazdálkodáshoz.
A . cikk az önrendelkezéshez való jogot h zza alá, amelyhez
a . cikk az autonómiához vagy önkormányzathoz való jogot
és az ehhez szükséges eszközöket emel ki. A . cikk az erőszakos asszimiláció ellen szólal fel. iemelendő a . és a
cikk
is. Az előbbi a történelmüket, nyelvüket, szájhagyományaikat,
lozó ájukat, írásrendszerüket és irodalmukat, illetve a sajátos
elnevezéseket fogja át, az utóbbi a kult ra, hagyományok, történelmük és törekvéseik méltóságához és sokszínűségéhez való
jogot, aminek az oktatásban és más információkban is meg kell
jelennie.
A

. cikk . bekezdése is kiemelt jelentőségű számunkra:
Az őslakos népeknek joguk van ahhoz, hogy kulturális örökségüket, tradicionális tudásukat és tradicionális kulturális kifejeződési formáikat, és gyszintén tudományuk, technológiájuk és
kult rájuk kifejeződését, ideértve az emberi és genetikai erőforrásokat, az örökítő-anyagot, a gyógyszereket, a növény- és állatvilág birtoklására vonatkozó tudást, az irodalmat, a formatervezést,
a sportot és a tradicionális játékokat, a képző- és előadó-művészetet fenntartsák, ellenőrizzék, védjék és fejlesszék.

indenesetre az alapvető megközelítés szerint az őslakos népek jogait általában szűkítetten kezelik. Erre jellemző ha ukang de níciója:
Az őslakos közösségek, népek és nemzetek azok, melyek történelmi folytonosságot mutatnak a területükön történt megszállás
és gyarmatosítás előtti társadalmakkal, akik e területeken vagy
e területek egyes részein élő többi népcsoporttól megkülönböztetik magukat. Emellett jelenleg a társadalom nem domináns
részéhez tartoznak, valamint szeretnék megőrizni, fejleszteni és
átadni a jövő nemzedéknek ősi területeiket és etnikai identitásukat, mint létük alapját, saját kulturális mintáikkal, szociális
intézményeikkel és jogrendszerükkel összhangban. 24

gyanakkor szerencsére egyre több az ezzel nem azonosuló nézet, amelyik hajlamos a korlátozott értelmezés kiterjesztésére, ami
különösen fontos lehet akkor, ha megismerjük az ilyen értelmezés
okait, illetve látjuk, hogy milyen előnyei vannak annak, ha a kisebbségek jogait kevésbé választjuk el az őshonos népek jogaitól.

3.4 Az EU megközelítése a két jogvédelmi körről
Ha egyes nemzetközi szervezetek őshonos őslakos népekre
vonatkozó dokumentumait nézzük, nem feledkezhetünk meg
az E -ról sem, melynek keretében igazán sok előremutató lépés nem történt, noha egyebek között
-ban az Európai Parlament mindkét kérdésben adott ki állásfoglalást. gaz, hogy
ezek követlen haszna vajmi csekély, de ennek ellenére fontos
üzeneteket tartalmaznak, különösen, ha célzatosan vizsgáljuk
ukang, ha: tate of the orld s ndigenous Peoples, T E A
epartment of Eco-nomic and ocial Affairs, ivision for ocial Policy and
evelopment, nited ations, e
ork,
. .
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őket, tárgyunkra szorítkozva. Ez egyben arra is utal, hogy távolról sem cél az, hogy az E vonatkozó kérdéseit részletesen
elemezzük, noha ezek jellemzőek az egész rendszerre nézve.
Az egyik az őslakos népekre vonatkozik,25 alapvetően az erőszakos földszerzésekre koncentrálva ugyan, de ennek mentén
nem zárva ki egyes általános megállapításokat sem. A preambulum szűkebb érdeklődésünk kapcsán támaszkodik az E
fenntartható fejlesztési céljaira, az
-es biológiai sokféleség
egyezményre, valamint a vízhez és köztisztasághoz való emberi jogot érintő E
közgyűlési határozatra, nemkülönben
az E fenntarthatósággal kapcsolatos
. j lius -ai állásfoglalására. A központi kérdés az őslakos népeknek a földre és
környezetre irányuló tudása, és annak megőrzése iránti igény.
indennek következménye, hogy az állásfoglalás
. felszólítja az összes államot, beleértve az E -t és tagállamait, hogy jogszerűen ismerjék el és fogadják el az őslakos népek
területi autonómiáját és önrendelkezését, ami magában foglalja
a föld, területeik, vizeik és tengerparti vizeik, valamint egyéb,
a hagyományos tulajdon vagy foglalkozás, vagy felhasználás
miatt birtokukban lévő erőforrások birtoklására, használatára,
fejlesztésére és ellenőrzésére vonatkozó jogát.

Annak ellenére, hogy ez az állásfoglalás alapvetően a földfoglalást ítéli el és szólít fel egyben cselekvésre is, a fentieken t l van
még általános üzenete, méghozzá a fenntartható fejlődés szemszögéből. zámunkra ilyen az . pont, amely hangs lyozza,
hogy életmodelljük és fejlődési modelljük következtében az őslakos népek elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak a környezetvédelemben , valamint az . pont, amely:
Az Európai Parlament
. j lius -i állásfoglalása a világban az őslakos népeket érő jogsértésekről, beleértve a nagyarány földszerzést
.

hangs lyozza, hogy az őslakos népek szempontjából rendkívül
fontosak a fenntartható fejlesztési célok, különösen a . az éhezés megszüntetése a . . oktatáshoz való hozzáférés és az .
fejlesztési cél nemek közötti egyenlőség

ltalánosságban kiemelt jelentőségűnek tulajdoníthatjuk azt a
megállapítást, amelyben az EP
. megjegyzi, hogy a izottságnak, az Európai ülügyi zolgálatnak és a tagállamoknak holisztikus és integrált megközelítést kell alkalmazniuk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban,
és gyelembe kell venniük az emberi jogi és környezetvédelmi
megfontolásokat is, amikor a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokkal foglalkoznak.

Ezzel együtt az egész dokumentum természetesen célzott, célhoz kötött és megállapításai valójában a szolidaritásra irányulnak, lévén a nemzetközi erőfeszítésekben való osztozáson kívül
nem sok közvetlen cselekvést képes indukálni.
oglalkozott ugyanabban az évben26 az Európai Parlament
az E -ban élő kisebbségek jogaival is, igaz, nem egy esetben.
Az állásfoglalás általános lehetőségeit jól megvilágítja az alábbi
pont, amelyben az EP:
. megjegyzi, hogy az E még mindig nem rendelkezik hatékony eszközökkel a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának
ellenőrzésére és kikényszerítésére sajnálja, hogy a kisebbségvédelem terén az E vagy magától értetődőnek tartja azt a feltételezést, hogy tagállamai megfelelnek a kisebbségi jogoknak, vagy
olyan külső ellenőrzési eszközökre támaszkodik, mint például
az E
, az Európa Tanács vagy az E E .
Az Európai Parlament
. november -i állásfoglalása az E -ban élő
kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról
.
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Ami viszont gyelmet érdemel, hogy a Parlament igyekszik
előbbre lépni. lláspontját az E
. cikkére alapozza E.
pont ,27 valamint arra H. pont , hogy az E Alapjogi hartája
uniós jogi terminussá tette a nemzeti kisebbségek fogalmát
mivel a harta . cikke kifejezetten hangs lyozza, hogy tilos a
megkülönböztetés
. Természetesnek veszi, hogy
A. mivel a kisebbségekhez tartozó személyek jogai az egyetemes, oszthatatlan és független emberi jogok részét képezik mivel a kisebbségi jogok védelme és előmozdítása alapvető a béke,
a biztonság és a stabilitás megteremtése, a tolerancia, a kölcsönös tisztelet és megértés elősegítése, valamint az adott területen
élő valamennyi személy közötti együttműködés előmozdítása
érdekében.

ésőbb ennek keretében foglalkozik a politikai és társadalmi
életben való részvétel kérdéseivel, a kulturális jogokkal, az oktatáshoz való joggal, valamint a nyelvi jogokkal. Az állásfoglalás átlátja a rendszer egyik elsődleges korlátját is:
. emlékeztet arra, hogy a kisebbségi jogoknak nincs közös uniós normája, és abban sincs közös megegyezés, hogy ki tekinthető
egy kisebbséghez tartozó személynek rámutat, hogy sem a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló E
-nyilatkozat, sem a nemzeti kisebbségek
védelméről szóló keretegyezmény nem határozza meg a kisebbségek fogalmát hangs lyozza, hogy a fogalommeghatározástól
függetlenül meg kell védeni minden nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbséget, és hangs lyozza, hogy minden fogalommeghatározást rugalmasan kell alkalmazni.
nió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia,
az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait tiszteletben tartásának értékein
alapul.

indennek ellenére a Parlament alkalmaz egy ésszerű fogalmat:
. megjegyzi, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségeket olyan
kisebbségekhez tartozó személyek csoportjai alkotják, akik régóta ugyanazon a területen élnek és közös identitással rendelkeznek, bizonyos esetekben a határok változása következtében,
máskor azért, mert sokáig egy területen laknak, és így sikerül
megőrizniük az identitásukat.

ajátos vizsgálati szempontom okán két kérdést emelek ki az
állásfoglalásból. Az egyik kapcsolatot teremt a fenntarthatóság
kérdésével
.
mivel a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme hozzájárulhat Európa fenntartható jövőjének megteremtéséhez
, míg a másik a preambulum egy
olyan pontja, ami a vizsgált két kérdést valójában közös nevezőre hozza: tekintettel a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi
kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló, valamint az
őslakos népek jogairól szóló E
-nyilatkozatokra
.
em
hagyhatjuk el az egész kérdés lényegét sem:
A.
mivel a kisebbségekhez tartozó személyek jogai az egyetemes, oszthatatlan és független emberi jogok részét képezik
mivel a kisebbségi jogok védelme és előmozdítása alapvető a
béke, a biztonság és a stabilitás megteremtése, a tolerancia, a
kölcsönös tisztelet és megértés elősegítése, valamint az adott
területen élő valamennyi személy közötti együttműködés előmozdítása érdekében.
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3.5 Őslakos/őshonos népek jogai versus kisebbségi jogok –
valós különbség?
Az őslakos népekre vonatkozó lényegi kérdéseket ha ukang
de níciója összegzi, amit a . . pontban idéztünk.
Ebben az a hangs lyos kérdés, amiért a kisebbségi jogokat
nem kívánják sokan együtt kezelni, ugyancsak megjelenik az
idézet végén.28
Amikor tehát arra igyekszünk választ kapni, hogy vajon miért is ne lehetne az őshonos népek fogalmát és ezzel együtt létező jogvédelmi rendszerét kiterjeszteni a kisebbségekre, akkor
igazán nem kapunk erős ellenérvet.
sszességében leszögezhetjük, hogy a nemzetközi jogban nemcsak a kisebbség fogalmának meghatározása hiányzik, de nincsenek egyértelmű feltételek arra sem, hogy mely kisebbségek
jogosultak nemzetközi vagy nemzeti jogi védelemre. A nemzetközi dokumentumok hajlamosak nyitva hagyni a kisebbségi jelzők listáját, és nem választják el élesen egymástól a bevándorló
vagy hagyományos kisebbségeket. Egy dolog biztosnak látszik: a kisebbségek pontos de níciójának kérdése a nemzetközi
jogban az elm lt évtizedekben leginkább csak ürügyül szolgált
az államoknak arra, hogy elkerüljék a számon kérhető jogi kötelezettségvállalásokat. 29

Toki, almaine: Az őslakos népek jogainak kibontása. n: Pro Minoritate
2019 nyár, .
izi alázs: A kisebbségek fogalma a nemzetközi jogban. n: Gömbös Ervin szerk. : A kisebbségek jövője a globalizálódó világban. udapest: agyar
E
Társaság.
.
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Az egyre inkább igazoltnak látszik, hogy
míg az őslakos népek az elm lt évtizedekben egyre szélesebb
körben kerültek elismerésre, ezzel egy időben e jogok tartalma
is folyamatosan bővült. Ezzel szemben a kisebbségi jogok
amelyek Tom Hadden megfogalmazásában mindig is a szegény
rokonnak számítottak az emberi jogok családjában továbbra is
lassan fejlődnek, a nemzetközi közösség a kisebbségi csoportok
azon követeléseit, amelyek az őslakos népek esetében elismerést nyertek, rossz szemmel nézte. 30

Azt is megtudjuk, hogy a kisebbségvédelem egyéni jogokra alapozódik, aminek okai merőben politikaiak:
A világhábor t követő politikai helyzetben nem csupán a kollektív jogvédelemre való hivatkozást, hanem a kisebbségek kifejezetten az E
rendszerében érvényesíthető egyéni emberi
jogi védelmét célzó javaslatokat is elutasították. 31

Pedig a kollektív jogoknak legalább ilyen létjogosultsága lehet.
ardos Gábor írta, hogy a kollektív jogokon gyakran két, egymástól megkülönböztethető dolgot értenek, a közösséget, mint
kollektív jogalanyt megillető jogokat, illetve az egyéni jogok
kollektív gyakorlását , majd konkl zióként:
Az egyéni kisebbségi jogok kollektív oktatási, kulturális és
vallási intézmények életre hívásához és működéséhez is elvezető gyakorlása, illetve ennek követelése elengedhetetlen és
semmilyen körülmények közepette nem kérdőjelezhető meg.
arinkás
, i.m. .
Pákozdi saba: A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere
az európai közösségi jog fényében. n: zalma József szerk. : A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2009. jvidék: ajdasági agyar Tudományos
Társaság.
, .
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ontos megállapítás, ami a kérdés tartalmi vonatkozásait illeti
arra választ kapni:
ilyen kisebbségi jogok lehetnek a kollektívumot vagy a kollektívumot, de annak egyes tagjait is megillető jogok Elsősorban a közösség intézményeinek létesítését és fenntartását, a közösség által lakott terület igazgatását, illetve a közösségi nyelv
és kult ra fenntartását biztosító jogok. 32

A két terület együttes kezelése nem áll távol az E
értelmezésétől sem. Erre egy háttéranyag33 konkl ziója szolgál példaként.
Ennek . pontja a „népek” és „kisebbségek” formális fogalmainak
hiányát olyképpen aposztrofálja, mint ami nem jelent lényegi
kérdést. ajd . pontja ezzel párhuzamosan az „őshonos népek”
fogalmának hiányát említi meg, hasonló felhanggal.
gyanakkor azzal is számolni kell, hogy miért is berzenkednek sokan a két szabályozási terület együttes értékelésétől. Az
e téren jelentős szerző, Anaya, miközben cikkében részletesen
foglalkozik a diszkriminációmentesség és kulturális integritás
mellett a részvételi jogok, a földhöz és természeti erőforrásokhoz fűződő jogok, a szokásjogi vonatkozások kérdéseivel, valamint az önkormányzatisággal, illetve a konzultációs jogokkal,
igyekszik erről objektív véleményt alkotni, rámutatva a legfontosabb kapcsolódási pontokra is:

ardos Gábor: Egyéni vagy kollektív kisebbségi jogok n: Magyar Kisebbség 2. évf. 3-4.
.
orkshop on ata ollection and isaggregation for ndigenous Peoples
e
ork,
January
: The Concept of Indigenous Peoples, ackground paper prepared by the ecretariat of the Permanent orum on ndigenous ssues P
.
.

Amíg a kulturális integritáshoz kapcsolódó jogok az őshonosság sajátos rendjén kívül gyakran kisebbségi jogokként kerültek értelmezésre, az őshonos népek jogainak védelmezői visszautasítják, hogy az őshonos jogokat kisebbségiként értelmezzék,
azon okból, hogy külön rendszerben erőteljesebb jogokkal képzelik el az őshonos státusz kérdését.
gyanakkor az őshonos és kisebbségi jogok alapvetően egymást metsző halmazok,
mégpedig a diszkriminációmentesség és kulturális integritás
tekintetében. 34

gazat kell adjunk örtvélyesinek:
Az őslakos fogalmának szigor elválasztása más kisebbségektől
lényeges elem volt az őslakos jogok megalapozásakor, azonban
a jövőbeli, fenntartható sikerhez a rendszer alapvető jragondolása szükséges. Az optimista forgatókönyv szerint elképzelhető
az őslakos kategória kiterjesztése vagy a nemzeti kisebbségekre
vonatkozó szabályozás közelítése az őslakos jogokéhoz, az ott
elért sikerek hatására. 35

arinkás összegzése pedig rámutat az alapvető nehézségekre:
A másik kardinális kérdés, a kisebbségek és az őslakosok elhatárolása, amely kapcsán ellentét gyelhető meg az őslakosok, az
állami szereplők és a témával foglalkozó szakértők véleménye
között. Előbbiek a két csoport közötti különbségek hangs lyozásában érdekeltek, míg a témával foglalkozó szerzők javarészt
a két csoport hasonlóságát és a különbségtétel mesterséges voltát hangs lyozzák. A ymlicka által tűzfal modellnek nevezett
elhatárolás révén az őslakos csoportok ugyanis megnyugtató
Anaya, . James: nternational Human Rights and ndigenous Peoples: The
ove To ards the ulticultural tate. n: Arizona Legal Studies, Discussion
Paper No. 09–34.
, .
örtvélyesi
, i.m. .
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választ tudtak adni az államok azon félelmére, hogy az őslakos
csoportok számára garantált jogok a kisebbségek számára is elérhetővé válnak, veszélyeztetve ezáltal az állam területi integritását. E mesterségesen létrehozott tűzfal azonban mind morális,
mind gyakorlati okokból kifolyólag tarthatatlan, a leomlása elkerülhetetlen, az egyes szerzők által vizionált negatív hatások
az őslakos népeknek garantált jogok kiüresedése azonban elkerülhetők, amennyiben a kisebbségeknek sikerül meggyőzniük a többségi társadalmat azt illetően, hogy a követeléseik nem
veszélyeztetik az ország területi integritását. 36

3.6 Őslakos/őshonos népek jogai versus kisebbségi jogok –
egy lehetséges értelmezés
em lévén a nemzetközi jog avatott szakértője, az előzőekben
is nagyobb terjedelemben támaszkodtam a tényleges szakértők
munkásságára, illetve a vonatkozó dokumentumok bemutatására, e téren is maradva a lehető legszűkebb körben. Amiért
mindezek előrebocsátása után mégis előmerészkedem egy saját
értelmezéssel, az a nemzetközi jog művelésének és értelmezésének sajátosságaiban rejti magyarázatát nevezetesen az értelmezés kereteinek szinte tetszőleges bővítésében feltéve persze,
hogy az adott kérdéskör területéről nem lépünk át más kérdéskörök területére . oltaképpen természetesen nem ilyen végletes megfogalmazással erre utal ovács Péter tankönyvében:
Tapasztalati tény, hogy a nemzetközi szerződéseket ritkán sikerül egyértelműen megfogalmazni, az eltérő nyelvek, az elfogadhatóság érdekében alakítgatott homályos, t lzottan általános
formulák mind-mind szükségessé teszik a szerződések valódi
értelmének feltárását. 37
arinkás
, i.m. .
ovács Péter: Nemzetközi közjog. udapest: Osiris iadó,

,

.

Ez rendjén is van, éppen a most hivatkozott okokból, tehát meg
kell adni a kellő rugalmasságot ahhoz, hogy az évek hossz vitái során kialakított szövegváltozatokat végezetül elfogadják.
Az sem kétséges, hogy a nemzetközi jog alakításában továbbra is vezető szerepet játszanak az n. „nyugati világ” államai,
a fejlett országok, közöttük is kiváltképpen Európa. gyanez
jellemző az emberi jog alakulására is, a megfogalmazásokon
jól érződik a forrás. inél szenzitívebb területre érkezünk, annál kevésbé szeretnék az államok magukat elkötelezni, annál
kevésbé vállalnak számon kérhető célokat. Jó példa erre a klímaváltozás elleni küzdelem, pl. a párizsi klímacs cs és eredményei
-ben, ahol sokan segédkeztek ama bizonyos közmondásbéli egér megszületésénél.
A két fentebb vázlatosan áttekintett téma közül az egyik a
könnyebb ellenállás tja, olyan, amiben némi lelkiismeretfurdalást is helyre lehet hozni, méghozzá nagy erőfeszítés nélkül: ez
az őslakos őshonos népek jogainak kérdése. Ezzel a remények
szerint a gyarmati m lt sötét emléke is kissé a feledés homályába merülhet, hiszen nem hiába ragaszkodnak egyesek e kérdés
kiemeléséhez szerencsére nem ez a t lnyomónak mondható
álláspont, tehát a gyarmati elnyomás nem imperatívusz e téren
, és jogokról beszélhetünk anélkül, hogy ezzel a volt gyarmatosítókra tényleges kötelezettégeket hárítanánk. Az ilyen jogok
biztosítása ugyanazon fejlődő országok felé érvényesítendő követelmény, melyek régebben gyarmatok voltak, igaz, közben a
volt gyarmatosítók nagy része helyben maradt. indenesetre
az eredeti gyarmatosítók jobbára obligón kívül maradnak.
Azt is láttuk, hogy az őslakos őshonos népek jellemzője, hogy
általában kevesen vannak az érintettek ha az általam fentebb
hivatkozott, e témában megnyilatkozó szerzők írásaiban felidézett jogeseteket nézzük, akkor a száz körüli érintetti létszám
aligha változik és ugyan jogokat követelnek maguknak, ezek
között az erőforrásokhoz vagy a földhöz való jog szerepel, de
alapvetően nem kívánják az állam belső berendezkedését meg-
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változtatni, nem kívánnak államalakító tényezők lenni. Tehát
nem jelent nagy kihívást, hogy számukra jogokat biztosítsanak.
A volt gyarmatosítók számára pedig ez a kérdés végképp nem
jelent fenyegetést, hiszen lakóhelyük, tehát a potenciális problémák alapvető forrása, messzire került a volt gyarmatosítóktól.
A kisebbségek jogai esetében merőben más a helyzet, hiszen
ők viszonylag nagy számban a fejlett országokban vannak,
azokban, amelyek olyan előszeretettel védik általában és máshol lehetőleg távol az őslakos őshonos népek jogait. Ezen
t lmenően bizony számarányuk sem megvetendő, mindig is
ott voltak, nem kívülről próbálták őket elnyomni, hanem belülről. őt, még államalkotó tényezőknek is tartják magukat,
netán kézzelfogható önrendelkezési formák felé törekszenek,
tehát akár veszélyt is jelenthetnek az adott államberendezkedésre. inél nagyobb a számuk, ez a veszély annál reálisabb.
indebből viszont az következik, hogy a kisebbségek jogainak
kérdését az ekképpen érintett országoknak már nem annyira
sürgős nemzetközi jogi szabályokkal körülbástyázni.
Holott a jogok tartalmukban alapvetőn nem térnek el egymástól. A legkellemetlenebbel kezdve: valamifélé önrendelkezés, de legalább önkormányzatiság mindkét körben megjelenik.
Az oktatási, kulturális jogok egyformán kiemeltek, hasonlóan
az életmód ügye vagy éppen a részvételi jogok. A szokásjogok
nem csak az őslakosra jellemzők, bár ott kétségkívül erőteljesebben mutatkoznak meg. A természeti erőforrások és a föld
mindkét esetben szerephez juthat.
Az egyéni és vagy kollektív jogokat alkalmazzák sokan megkülönböztetésként, hiszen a közvélekedés szerint az őslakos
őshonos népek esetében a jogok kollektív természetűek, míg a
kisebbségek esetében a helyzet fordított, egyéni jogokról beszélünk. e ennek oka is inkább az államok önvédelmi funkciójában keresendő, nem valós a különbség. Az őslakosoknak is
kell, hogy legyenek egyéni-, a kisebbségeknek pedig kollektív

jogaik. A már elmondottakon t l egy másik gondolat ehhez az
Európa Tanács
-es kisebbségvédelmi eretegyezménye az
itt szereplő közvetlen hivatkozás :
A eretegyezmény további rendelkezéseinek körében az individuális megközelítést alkalmazza a szöveg ezzel a részes
államok nem kötelezték el magukat a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak elismerésére mindazonáltal elismerik, hogy a
nemzeti kisebbség védelme a kisebbséghez tartozó személyek
jogainak védelmén keresztül biztosítható. 38

Tehát ez a látszólagos elhatárolás kérdés is viszonylagos, értelmezés vagy kényelmes megközelítés kérdése csupán.
incs tehát valós akadálya annak, hogy egyre kevésbé különítsük el a két jogcsoportot egymástól, ne alkalmazzunk azonos
vagy hasonló kritériumokat és mércét. Az akadályok inkább
politikai és nem jogi természetűek, tehát távolról sem abszolutizálhatók.

zalayné ándor Erzsébet: A nemzeti kisebbségek jogainak védelme mint
a nemzetközi együttműködés körébe tartozó emberi jogok védelmének
szerves része. n: éli Gábor
is elemen ence
ohay goston
zalayné ándor Erzsébet szerk. : Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából. olozsvár: tudia Europaea.
,
.
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A környezeti igazságosság environmental justice legegyszerűbben a környezet minőségének tisztességes elosztását jelenti a
társadalmi csoportok között. Alapjai az
A-ban jelentek meg,
majd terjedtek át Európára és a világ más területeire is.39 Az
első érdemi szabály erre nézve linton elnök rendelkezése volt
-ben,40 amelynek
. pontja felsorolja a következő minimális alapelemeket:
az egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának gyelemmel kísérése a kisebbségek és alacsony jövedelmű lakosság körében
nagyobb gyelem a társadalmi
részvétel irányában
a kisebbségek és alacsony jövedelmű lakosság egészségügyi és környezetvédelmi állapotára vonatkozó
kutatás és információgyűjtés erősítése és
a természeti erőforrások fogyasztására vonatkozó eltérő szokások azonosítása a
kisebbségek és alacsony jövedelmű lakosság körében.

Az egyes elnöki pontok fontosságán t l kiemelt gyelmet érdemel, hogy a kisebbségek és alacsony jövedelmű lakosság
együttesen kerül említésre, őslakosokról látszólag nincs szó.
Ha viszont közelebbről megnézzük, mit is ért az amerikai szabályozás kisebbségek és a későbbiekben végül ehhez mégis hozzátették kiegészítésül az őslakosok körét is , akkor az

A részletekről az érdeklődők gyelmébe ajánlom eretta, laria: Some
Highlights on the Concept of Environmental Justice and its Use című cikkét. n:
e-cadernos ces
,
. január . Online . etöltés helye:
.researchgate.net, letöltés ideje:
. . .
E ecutive Order
of ebruary ,
: ederal Actions To Address
Environmental Justice in inority Populations and o - ncome Populations.

EPA41
. évi iránymutatását vehetjük elő.42 Ebben felsorolják
a hivatalosan elfogadott hat faji és etnikai alapon vázolt csoportot amerikai indián és alaszkai őslakos, ázsiai, fekete vagy
másnéven afro-amerikai, ha ai vagy más csendes-óceáni szigetről származó őslakos, fehér, illetve hispán vagy latino . Az
alacsony jövedelműek erre statisztikai adatok szolgálnak alapul, tehát a megítélés objektív pedig ezen kisebbségi kategóriákkal azonos megítélés alá esnek.
Ha pedig a környezeti igazságosság pontosabb megfogalmazását keressük, legjobb ismét az EPA dokumentumaira hagyatkozni.43 Ezek szerint a környezeti igazságosság:
„az emberekkel való tisztességes bánásmód és értelmes bevonásuk a környezetvédelmi politikák és szabályok fejlesztésébe,
kialakításába és végrehajtásába, függetlenül a faj, bőrszín, nemzeti származás vagy jövedelem kérdésétől.

ülönösen fontos ebből a tisztességes bánásmód kérdése, amely
szerint
a potenciálisan érintett lakosoknak megfelelő lehetőséget kell
biztosítani a döntéshozatalban való részvételre, az olyan javasolt tevékenységek esetében, amelyek környezetüket vagy
egészségüket érinti.

Environmental Protection Agency, az
A zövetségi örnyezetvédelmi
gynöksége.
EPA
: Guidance on onsidering Environmental Justice uring the
evelopment of Regulatory Actions. etöltés helye:
.epa.gov sites
production les
documents considering-ej-in-rulemaking-guide- nal.pdf.
Az EPA meghatározása megtalálható: https:
.epa.gov environmentaljustice
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A hátrányos megkülönböztetés kapcsán egy lehetséges problémavázlatot ad méghozzá immár főleg Európára gondolva a
már hivatkozott eretta,44 kiemelve
a kitettségben és hozzáférésben megnyilvánuló különbségek kérdését a társadalmi és környezeti egyenlőtlenségek
összességére gondolva
a politikai színezetű egyenlőtlenségeket pl. szabályozás,
adózás
a hatások egyenlőtlenségét, egyénre vetítve
a politikai szerepvállalás egyenlőtlenségeit, elsősorban a
döntéshozatali részvétel különbözőségeit.
A fenti problémákat tekintve csupán, világosan érzékelhető,
hogy az őslakos őshonos népek és kisebbségek ezek mindegyikének ki vannak téve. Ha pedig linton elnök rendelkezésének
alapelemeire gondolunk, önként adódnak a példák: kevesebb
gyelem a közműszolgáltatásokra megfelelő minőségű ivóvíz,
szanitációs szolgáltatások elmaradása , a lakóterületen kevésbé környezetkímélő létesítmények elhelyezése, az infrastrukt ra utak, települési zöldfelületek fejlesztése során kisebb gyelem és kisebb költségvetés, a szegényebb sors területeken
a megfelelő támogatások pl. kevésbé szennyező tüzelőanyag
beszerzése, vagy éppen ellenkező értelemben a nagyon szenynyező tüzelőanyagok használatának támogatása gondolhatunk a lignitre hazánkban hiánya vagy csekélyebb mértéke, a
tájékoztatás elmaradása, a társadalmi részvétel lehetőségeinek
korlátozott mivolta, a környezetre káros vagy veszélyes létesítmények telepítéséhez történő hozzájárulás megvásárlása , a
földterületek elvonása, és sorolhatnám még sokáig a példákat.

eretta

, i.m.

A környezeti igazságosság kérdése tehát sokszínű lehet, sokakat érinthet, mértéke eltérő, alkalmanként szinte észrevehetetlen, ugyanakkor tendenciózus. Egyképpen érinthet őslakost,
szegényt vagy kisebbséget. A jogvédelmi lehetőségeket így széles körre kell kiterjeszteni.

A fenntartható fejlődés lényege tehát a generációs méltányosság a jelen generációkat és a jövő generációkat egyképpen
értve ezalatt , amelynek leg jabb mottója az, hogy „senkit sem
hagyunk hátra”. árpedig a méltányosság gyakorlása, más szavakkal a közjó elérése, a szolidaritás vagy éppen a környezeti
igazságosság tja a különbségek kiegyenlítése, alkalmanként
többletjogosítványok biztosítása, vagy ennek megfelelőjeként
többletkötelezettségek érvényesítése. A jövő nemzedékek védelme kérdésében sem az a megoldás, hogy a jogaikat kívánjuk
körvonalazni, hanem éppen az, hogy a jelen generációk mérhetetlen erőforrásigényét és környezeti terheit igyekszünk csökkenteni, korlátozni.
Az őshonos népek vagy más elnevezéssel őslakosok, illetve
velük együtt a kisebbségek, vagy akár másként pl. szegénység, kiszolgáltatottság, kor, faji vagy nemi megkülönböztetés
stb. - hátrányosabb helyzetbe szorulók iránti szolidaritás és az
ehhez kapcsolható konkrét jogi elvárások között igazság szerint nincs és nem is lehet nagy különbség. Ez akkor is így van,
ha a fejlett országok vagy azok egyes csoportjai számára mindig kellemetlenebb a saját házuk táját rendbe rakni, könnyebb
a jogokat tőlük távol védeni. e a kérdéses jogok és a hozzájuk
kapcsolódó kötelezettségek alapjaiban azonos forrásból származnak. gy a jogvédelmet bizony ki kell terjeszteni a hasonló
élethelyzetekben vagy jogi helyzetben lévőkre is, megteremtve
és még inkább érvényesítve a jogvédelmi lehetőségeket, kereteket, elvárásokat.

Barta Leila
RECENZIÓ: NYELVI KIRAKÓS
KÁRPÁTALJÁRÓL. TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI
DIMENZIÓK (1867–2019)1
A címben rejlő témakör nem ismeretlen számunkra, sokak által és sokféleképpen feldolgozott témával találkozhatunk a cím
olvasása láttán, azonban a két szerző edinec silla és sernincskó stván, egy történelmi távlatból vizsgálja az egészet,
mint egy ok-okozatként a jelenleg zajló politikai történésekre. A
történelmi visszatekintésnek köszönhetően egy külső szemlélő
számára is megértést ad a politikai aktorok által hozott döntések hátterére. Hiteles adatokon, tényeken alapuló történetek,
különböző helyszínekkel, politikai személyekkel, változatos,
izgalmas témákkal.
Az időkeretek segítenek a fókuszálásban, ugyanis
-től
-ig követhetjük végig a politikai történéseket árpátalján,
ami meghatározó szemponttal bírt a nyelvi jogok kialakulására
az országban.
inden
-ben kezdődik, az Osztrák- agyar onarchiából szerzett örökséggel . A monarchia időszakában a kárpátaljai régió lakossága
-ben
főt tett ki, melyből a
legjelentősebb etnikumnak anyanyelv szerinti arány alapján
a ruszinok
,
minősültek, a magyarok pedig , -kal
követték őket. Az
. évi nemzetiségi törvény a magyarosítás
szellemében született meg, amit nem fogadtak kitörő lelkesedéssel a magyarországi nemzetiségek, közöttük a ruszinok sem.
A magyarosító nyelvpolitika eredményeinek következtében
látványosan emelkedett a magyar anyanyelvűek száma, ezzel
edinec silla
sernicskó stván: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról. Történeti és
politikai dimenziók (1867–2019). udapest: Gondolat iadó.
.
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egyidejűleg pedig a nem magyar ajk ak körében is emelkedett
az államnyelvet beszélők aránya. A korszak nemzetiségpolitikáját Réz ihály, Tiszta stván miniszterelnök tanácsadója
foglalta össze: „a magyar faj uralma az, amit meg kell teremteni”.
A századfordulón agyarországon nem volt ruszin nyelvű középfok vagy felsőoktatási intézmény. iszont, a ruszinok sem
igényt, sem akaratot nem mutattak egy erős érdekérvényesítés
fellépésére ebben az időszakban.
A közös nyelv hiánya az Osztrák- agyar onarchia időszakában erőteljesen megmutatkozott, és levonhatjuk azt a következtetést, hogy a . századi nyelvi helyzetnek a gyökerei egészen ez időszakig ny lnak vissza.
A könyv egy gazdag eseménytárlatot mutat be, ugyanis a
korszak jelentős nemzetiségének helyzetét is részletezi a ruszinok és a magyarok helyzetének összehasonlításaképpen, mintegy objektív képet kapva ezáltal. A széles kép egy viszonyítási
alapot kínál, jobban átlátva az egyes nemzetiségek égető problémáit az időszakban.
Az első világhábor t követő párizsi béketárgyalások eredményeképpen a régió életében is j korszak következett be. A
tárgyalások során nem az etnikai határokat vették gyelembe
a döntéshozók, hanem sokkal inkább az jonnan megalakuló
sehszlovákia közlekedési igényeit, vas ti összeköttetéseit.
A korszak
. évi nyelvtörvényének következtében árpátalja területén abszol t többséget élvező szláv népesség a
közigazgatásban, oktatásban, kult rában saját nyelvüket használhatták, amely teljes nyelvi önállóságot biztosított számukra.
A revíziós időszak bekövetkeztével előállt annak lehetősége,
hogy a magyar kormány megpróbálkozzon egy nemzetiségi terület kezelésével. A revízió következtében magyar etnikai területek kerültek vissza agyarországhoz, majd a ruszin többségű
részek egy hadművelet eredményeképp lettek az ország részei.
A régiót a hivatali kétnyelvűség jellemezte, amely alapján az
állam hivatalos nyelve a magyar és a magyar orosz lett.
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A második világhábor után árpátalját a szovjet állam nyelte el, és a zovjet- krajnához csatolt területek nyelvi helyzete
lényegesen különbözött a többi ukrajnai régióétól. Az etnikailag, nyelvileg heterogén régióban oszkva az ukrán identitás
és a nyelv támogatásával egy homogén területet szándékozott
kialakítani. Ebben az időszakban az ukrán nyelv kiemelt támogatásban részesült: ekkor nyíltak meg az ukrán nyelvű színházak, ukrán nyelvű könyv- és lapkiadók, valamint a televízió- és
rádióadások első megjelenésének időszaka is erre a korszakra
tehető. Azonban oszkva távlati célja az volt, hogy az ukrán
nyelv fokozatosan veszítse el jellegzetes sajátosságait és egyre
közelebb kerüljön az orosz nyelvhez. okan ezt egy erőszakos
oroszosítási politikának vélik látni.
Ezek a történelmi hányattatások mind jól meg gyelhetőek
a döntéshozók véleményeiben is, tudniillik, hogy krajna az
ukrán nemzet állama, amelynek periférikus részein más nemzetiségek is élnek. indemellett pedig azt hangoztatják, hogy
a gyarmatosítók meghamisították krajna történelmét, ezért
nem rendelkezik saját tradíciókkal, és hogy a története más államok és népek történetének is része.
Ebből kifolyólag a politikai szereplők kiemelkedő feladatuknak tartják ennek a gondolatnak a megfordítását az ukrán nyelv
védelmével. s így érkezünk el napjaink meghatározó történéseihez.
Ezt a széttagoltságot az ország élén álló honatyák a nyelv
nemzettudatot romboló, illetve építő hatása mentén igyekeznek megfogni a nemzeti kohézió lehetőségét a nyelvpolitika
eszközeivel, különösképp az ukrán nyelv védelmével. A nyelvpolitikában
-ben, a narancsos forradalom révén hatalomra
jutott politikai elitnek köszönhetően került sor jelentős irányváltásra. Ennek célja, a homogén nemzetállam kialakítása volt
a nyelvpolitika eszközeivel. oha, kevesek számára ismert az
a tény, hogy az
-es, még a szovjet időkből származó nyelvtörvényt csak
-ben sikerült lecserélni, melynek egyértelmű
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szándéka volt a kisebbségi jogok szűkítése.
-ben a belpolitikai fejlemények a nyelvtörvény kérdését háttérbe szorították.
eg gyelhető, hogy a hivatalos nyelvpolitika az országban
mindig arról szól és szólt, hogy az ukrán vagy az orosz nyelv
használatát mozdítsák elő a másik háttérbe szorításával.
után az ukrán nyelv védelmének gyakorlata erősödött fel az országban. Az ukrán nyelv hegemóniájának gyakorlatát követte a
-ben elfogadott j oktatási kerettörvény, mely jelentős mértékben megnehezítette a kisebbségi nyelvhasználati jogokat.
Az országban fennálló több évtizedes nyelvi sokszínűséget
pár jogszabály megalkotásával azonban nem sikerült megoldani. árpátalján továbbra sincs közös nyelv: egyetlen olyan
nyelv sincs a régióban, amelyet kortól, nemtől, iskolázottságtól,
lakhelytől, vallástól függetlenül mindenki ismer. Ennek a nyelvi helyzetnek a gyökerei egészen a dualizmus koráig ny lnak
vissza. A régió soknyelvűségét jól illusztrálják a közterületeken
elhelyezett feliratok is.
A nyelvkérdés megoldatlansága az országban szoros összefüggésben van a nemzetépítés sikertelenségével. Az krajna régiói
közötti ellentétek hátterében azonban jóval hangs lyosabban
vannak jelen a történelmi m ltból, a gazdasági különbségekből
fakadó kon iktusok, mint az etnikai és a nyelvi alap szembenállás. A független krajnában nem találtak olyan egyesítő kapcsolódási pontot, melyre alapozva csökkenteni lehetett volna az
országot megosztó szakadékokat. Az országban a szovjet m lt
az egyetlen közös pont a kollektív emlékezetben, azonban ennek megítélése gyökeresen eltér a keleti és nyugati régiókban. 2

edinec

sernicskó

i.m.,

.

Barta Leila: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról. Történeti és politikai dimenziók

A könyv követhetően mutatja be a történelmi folyamatok és
napjaink kárpátaljai magyarságának problémáit, valamint a
politikai aktorok által hozott döntések közötti ok-okozati öszszefüggést. A szerzők temérdek mennyiségű anyagot begyűjtve dolgoztak, alapos elemző munkamenet nyomán pontosan
követhetők a szálak, nem ragadnak ki önkényesen pontokat.
A könyv a
. oldalon befejeződik, de a történet ezzel még
nem ér véget. ilyen további döntések várhatóak a kijevi központ részéről
i jelenti a nyelvi kisebbségek helyzetének megoldását
ind-mind olyan kérdés, amely napjainkban egyre
égetőbbé és forró politikai témákká válnak.
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Berecz-Gál Brigitta*
KISEBBSÉGI SZÓRVÁNYKÖZÖSSÉGEK
NYELVI REVITALIZÁCIÓJA
1. Bevezetés
A kisebbségi létforma tartópillére az anyanyelve, vallása és a
kult rája, aminek szemtan ja vagyok, mint szülő, mint lakos.
zülőfalum, kis szórványtelepülés ácska szívében. ok csatát
megért, és még megannyi vár reá, tekintettel az itt élő nemzetiségi kérdések körére. A atalok elvándorlása, a rengeteg
vegyes házasság a magyar nemzetiségű lakosságot olyan mértékben érinti, hogy elhozta a cselekvés idejét, ha akarunk még
magyar szót hallani e vidéken.
Egy-egy kisebbségi nyelv fennmaradásához alapvetően négy
feltétel szükséges:
- beszélők, akik fenntartják ezt a nyelvet demográ ai feltétel
- lehetőségek a nyelv használatára társadalmi feltétel
- jogi keretek arra, hogy használni is lehessen ezt a nyelvet (jogi
feltétel
- szándék, hogy akarják használni ezt a nyelvet mentális feltétel 1

Okleveles óvodapedagógus - zenttamás, él- ácska.
sernicskó stván szerk. : Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai
magyar nyelvhasználatról. udapest eregszász: agyar Tudományos Akadémia agyar Tudományosság ülföldön elnöki izottság Hodinka Antal ntézet.
.
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A tanulmányban erről a négy feltételről számolok be a délvidéki zenttamás területén. Hogyan alkalmazzák a hivatalos
nyelvhasználati törvényt a város területén Hogyan szivárognak be a hivatalos nyelvhasználati törvény alkalmazásának
mulasztásai az oktatás, a kultúra szektoraiba? Ezekre, és ehhez
hasonló kérdésekre keresem a választ. indazonáltal, mind a
kultúra, mind az oktatás területét vizsgálva szeretném bemutatni a város magyarságát. A munkám meg gyelésen, adatgyűjtésen alapszik. Az említett kérdéskörökre, a választ gy
próbáltam megtalálni, hogy a hiányoságokkal kapcsolatos saját
tapasztalataimat, és a közös célt formáló közösségek egyesületek vezetői, és a város magyarságáért aktívan dolgozó egyének véleményét egybefontam. A következőkben bemutatom
e szórványtelepülés jelenét és rövid múltját, hogy teljes képet
kapjunk, hogyan fogy a város magyar ajk lakossága. unkám során be szeretném mutatni a mulasztásokat, amely egy
komoly magyar érdekvédelem hiányát mutatja, foglalkozom
a művelődési és oktatási lehetőségekkel, amiben lehetőséget
látok a magyar nyelv, mint kisebbségi nyelv fennmaradására
zenttamás területén. Az írás tehát a szerző által dokumentált
szenttamási esettanulmányt mutatja be a kisebbségi nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesüléséről, és ezeknek a kisebbségi közösség kohéziójára gyakorolt hatásáról, majd az aktuális helyzet ismertetését követően vázolja a létező kihívásokra
adandó lehetséges válaszokat is.
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2. Szenttamás város múltja és jelene a kisebbségi
nyelvhasználat tükrében
zenttamás vagy szerbül rbobran kedvező lokális elhelyezkedésű. zenttamást érinti két regionális t: elgrád jvidék zenttamás zabadka udapest és becse zenttamás
erbász ombor utak. Gazdag vízhálózat övezi, amelyet a
una Tisza una-csatorna, és a ácsér-folyó rivaja képez.
ároson kívül fekszik még a angyos-ér
laka és a ekete-ér
eljanska bara . Termőföldje kiváló minőségű, ami fontos a mezőgazdaság szempontjából, ez az egyik legjelentősebb gazdasági tényező a városban. özigazgatásilag a községhez tartozik
még T rja szerbül Turija , és ádalja szerbül adalj falvak.
A legutóbbi népszámlálási adatokat tekintve
-es adatok
a község
lakossal rendelkezik, ebből
szerb,
magyar és egyéb nemzetiségű. Az elm lt év adatai már nem
tekinthetőek időszerűnek, hiszen a délvidéki magyarság migrációs kedvét nagyban megnövelték a kettős állampolgárság
adta lehetőségek. ajnos konkrét adatokkal, hogy hány család
vagy magyar ajk munkavállaló hagyta el szülőföldjét, még a
agyar emzeti Tanács sem rendelkezik. A község területén,
hivatalos nyelv a szerb és a cirill írásmód, mint az ország hivatalos nyelve, e mellett hivatalos a latin írásmód és a magyar
nyelv is.
A település nevét először
. évi tizedlajstromban említik ács zenttamás néven. evének eredetét feltételezhetően a településen található kolostorról kapta. ok viharvert évet
megért már a város, török hódítás
-es szabadságharc,
majd a második világhábor békediktátuma megpecsételte a
város, és lakosságának sorsát. A helyi magyarság kisebbségi
helyzetbe kényszerült, a népességcsökkenést folyamatos betelepítésekkel sikerült még mérsékelni, és magasabb lélekszámot
elérni. A élszláv hábor és annak, gazdasági, politikai, lelki
terhei a mai napig érezhetőek a lakosság körében. zenttamás
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mára erősen multietnikus jellegű város lett, amelyben a szerb
lakosság aránya lényegesen nagyobb. zenttamáson az
.
évi összeírás szerint volt
lélek
házban. Anyanyelv
szerint:
szerb,
magyar,
német,
kisorosz,
egyéb. allás szerint:
gör. kel.,
róm. kath.,
ág. ev.,
2
izr.,
ref. és egyéb.
A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a
lelket számláló zenttamás özség lakosságából mindössze
vallotta
magát magyarnak
,
.3 Toleranciát a toleráns emberek
gyakorolják, ami nem mondható a betelepített népekre. A helyi szerbség körében is igen élesen negatív vélemény alakult ki
a boszniai, koszovói betelepültekről, amit tetéznek a folyamatosan nekik adományozott állami pénzek (házvásárlási támogatás, építkezési támogatás stb. , és a generációról-generációra
öröklődő menekült státusz. Az elm lt évek migrációs hajlama
nem kerülte el ezt a várost sem (különösen a magyarság körében , amelynek tragikus eredményeit a következő népszámlálási adatok tükrözik majd. A jelenlegi helyzetképet az egyházi
adatokkal szeretném bemutatni lásd . Táblázat , mert a helyi
magyar lakosság zöme római katolikus vallás .

ványi stván
irter erencz: ács- odrog ármegye községei. online .
etöltés helye: https: mek.oszk.hu
html
.html, letöltés ideje:
. . .
d. http: media.popis
.stat.rs
prvi rezultati.pdf.
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1. Táblázat: A helyi plébánia adatai az elmúlt 30 év távlatában
KERESZTELTEK
ÉV

E E

ELHUNYTAK

R

1990

33

16

1991

31

13

E E

R

17

36
63

37

1992
61

1993
1994

35

1995

35

1996

31
13

1997

51

1998
17

1999
2000

11

2001

13

71
16

2002

15

2003

11
11

2004

56
35

37

13
11

2005

35

2006
2007

13

2008

13

2009

7

2010

15

2011

16

5

77

36
35

6

33

36
55

13

2012
2013

36

17

11

6

56

2014

11

61

2015

6

56

31

2016
5

2017
7

2018
2019
2020

11

35
37

17
15

51

Adatok forrása: zent ereszt elmagasztalása Plébánia archívuma.
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rdekes adatnak minősül, hogy a élszláv hábor ideje alatt,
több volt a keresztelések száma, mint napjainkban, békeidőben.
inden évben több a temetések száma, mint a keresztelésé. gy
leszögezhető, hogy az elm lt
év természetes szaporulata
igen gyors fogyást mutat. Az adtatok számbavételekor, azt is
gyelembe kell venni, hogy a születendő gyermeket, nem mindig a születés évében keresztelik meg. Az alábbi adatokból következtethetünk az óvodás, iskolás gyerekek számára is pl. a
-es évben a keresztelések száma , jelenleg
negyedikes
tanuló van ebből a generációból,
-ben a keresztelések száma , jelenleg
harmadikos tanuló van ebből a generációból
a J. J. maj lt. skolában .
A migrációs folyamat berobbant a kettős állampolgárság
megszerzése után. emcsak pályakezdő atalok, hanem sokan családjaikat összepakolva lépték át agyarország határát,
és ott j otthont építettek maguknak. Tapasztalataim szerint
Szenttamás község, és maga az ország gazdasági hanyatlása,
munkanélküliség, korrupció és a rossz jövőkép lehet magyarázat a nagymértékű elvándorlásra.
2.1 Oktatás kisebbségi nyelven Szenttamás területén
A város területén az röm skoláskor Előtti ntézmény, Jovan Jovanovi maj ltalános skola, uk arad i
ltalános skola,
vetozar ileti Gimnázium és özgazdasági skola működik,
mint közoktatási intézmény. agyar nyelven tanulhatnak a diákok az röm skoláskor előtti intézményben, és a Jovan Jovanovi
maj ltalános skola falai között. Ha a diákok magyar nyelven
szeretnének középiskolában tanulni, akkor vidéki középiskolát
kell keresniük, mert a helyi gimnázium és közgazdasági iskolában csak szerb nyelven folyik az oktatás. gy a diákok tizenöt
évesen elkerülnek más városok középiskoláiba. zenttamási diákok körében becse, jvidék, Topolya városok iskolái közkedveltek, majd enta, zabadka, Temerin városok középiskolái.
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zabadidős tevékenységek területén a magyar gyerekek háttérbe szorulnak. zámtalan sport, zeneiskolai tevékenység közül válogathatnak a város területén, azonban a többségi nyelv
tudása hiányában, szűkebb lehetőségekkel szembesülnek. eneiskolai tanulást biztosít a helyi kult rotthon, ahol a verbászi
székhelyű zeneiskola kirendeltsége oktat zongora, hegedű ,
szerb nyelven. abdar gó-, kosárlabda-, röplabda-, cselgáncs-,
kézilabda klub, csakis szerb nyelven működik. Egyedül az atlétika és a jazzbalett ny jt lehetőséget kétnyelvű edzésekre. A tapasztalatok azt tükrözik, hogy a magyar ajkú gyerekek sokszor
lemorzsolódnak a többségi nyelvű edzésekről, mert nem sikerül
a beilleszkedés, és az egymás közötti különbségek leküzdése. A
kirekesztettség, és a tolerancia hiánya megbélyegzi a gyerekek
nagy részét, és kedvüket szegi a későbbi felzárkózásban. zámtalan példa tükrözi az oktatók hibáit pl. az edzés elmaradását,
csak szerb nyelven cirill írásmóddal tűzi ki az iskola hirdetőtáblájára az edző, amit a kisebbségi nyelven tanuló gyerekek
sok esetben nem tudnak elolvasni, mert a cirill írásmóddal az
általános iskola negyedik osztályában kezdenek el ismerkedni.
iss Tamás kolozsvári szociológus írásából kiderül, hogy az
erdélyi magyarok és románok párhuzamos világokban élnek,
de ezek a világok aszimmetrikusak a két nyelv eltérő státusából
fakadóan .4 Ezzel a jelenséggel magyarázható az iménti eset is.
A magyar nyelv nem olyan minőségben szerepel az oktatásban,
mint a szerb nyelv. A többségi nemzethez tartozó tanárokban
sem tudatosult, hogy a kisebbségi nyelv színvonalas oktatása
mekkora horderejű.

iss Tamás: Az erdélyi magyarok és románok aszimmetrikus párhuzamos
világokban élnek. Vajdaság ma délvidéki hírportál,
. március . online
etöltés helye:
.vajma.info, letöltés ideje:
. . .
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2.1.1 skoláskor előtti intézmény
A város területén az röm skoláskor Előtti ntézmény óvodáiban lehetőség van magyar tannyelvű csoportot választani. Hét
intézmény közül, három intézményben folyik magyar nyelven
is oktatás, a Piroska és a arkas vodában, a ambi vodában
és a arbie vodában. A arbie voda egyedülálló, abban a
tekintetben, hogy falain belül csak magyar nyelvű csoportok
találhatóak kis és nagy csoport . ét magyar anyanyelvű óvónővel és egy dadával karöltve folyik az oktatás. Az óvoda szűk
épülete miatt összesen
m , csak két kis csoportszoba áll az
óvónők és a gyerekek rendelkezésére, ahol az oktatás folyik. A
Piroska és a arkas vodában három csoport található: egy magyar nyelvű csoport iskoláskor előtti gyermekek részére, egy
szerb nyelvű csoport iskoláskor előtti gyerekek részére és vegyes korcsoport és vegyes tannyelvű csoport. A ambi vodában napközis csoport található szerb nyelven, emellett egy
vegyes korcsoport és tannyelvű csoport, és egy szerb nyelvű
iskoláskor előtti csoport. A
-es tanévben magyar csoportba vagy kéttannyelvű csoportba íratott magyar ajk gyerekek száma összesen . zenttamás területén bölcsődei tagozat
nincs magyar nyelven, így azok a családok, ahol mindkét szülő
dolgozik, és bölcsődébe íratják a gyerekeiket, szerb tannyelvű
csoportba kényszerülnek. Ez már több évtizedes gond, amelynek megoldása még mindig várat magára. egyes házasságban
született gyerekek, így többségi nyelvű bölcsőde után, többségi
nyelvű iskolai oktatásban részesülnek, mert a szülők, a gyerek számára jobb elven számításba se veszik a magyar nyelvű
oktatást, mert megelőzően már szerb nyelvű bölcsődébe járt
a gyermekük. Az iskolai tannyelv megválasztása elsősorban
identitásformáló hatása miatt fontos. Hiszen a választott iskola, annak tannyelve és az ott elsajátított információ, a tanulók
identitásformálásának meghatározó tényezői. 5 Önmagában
Göncz ajos: A magyar nyelv Jugoszláviában ajdaságban . udapest
dék: TA isebbségkutató űhely Osiris orum.
.

jvi-
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az intézmény is háttérbe szorítja, a magyar nyelvet. rtesítések,
járványügyi intézkedések, formanyomtatványok pl. beiratkozáshoz csak szerb nyelven jutnak el a szülőkhöz, a magyar
nyelvű értesítések, csak a magyar ajk óvónők segítségével érhetők el. Az intézmény hivatalos holnapja is, csak szerb nyelvű,
cirill írásmóddal írt tájékoztatókat tartalmaz lásd . sz. ábra .
. sz. ábra:

röm Iskoláskor Előtti Intézmény hivatalos oldala

A magyar nyelv kiszorítása történik például egy bábelőadás során is. A meghívott színjátszók csak szerb nyelven adják elő a
bábjátékot, amelyre belépőjegyet is szednek, és kötelező részvételt szabnak. Gyerekhét során rendezvények, gyermekprogramok sora zajlik, azonban magyar nyelven elvétve, vagy egyáltalán nem elérhetőek a programok. Problémát jelent, ha olyan
helyzet adódik, hogy az egyik magyar tannyelvű csoportban
dolgozó óvónőt helyettesíteni kell, mert akkor az adott csoportba magyarul alig- vagy egyáltalán nem tudó óvónő, vagy
egészségügyi nővér kerül ami igen nagy probléma, hiszen a
gyerekek nem értik az óvónőt, sőt van, amikor ez az állapot
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több hétig, hónapig elh zódik . Az intézmény nem kér a magyar nyelv tudásáról szóló tan sítványt a szerb ajk óvónőktől, de engedélyezik a magyar csoportban a munkába állását
amely fordított esetben csakis szerb nyelvvizsga bemutatása
esetén engedélyezett .
2.1.2 Általános iskola
A város területén a Jovan Jovanovi maj ltalános skola ad
lehetőséget a magyar tanulóknak, hogy anyanyelvükön tanulhassanak. A képzés elsőtől nyolcadik osztályig folyik. Az elm lt
években, az intézményben a tanulók száma
körül mozgott.
A magyar tagozatokon tanulók száma jelenleg
fő. Az intézményben majdnem minden tantárgyat magyarul tanulhatnak a
gyerekek, kivéve a képzőművészeti és idegen nyelv tantárgyakat. okszor a magyar nyelvű tanár hiánya miatt adódik ilyen
helyzet. Az intézményben tanítanak kiváló, motiváló tanárok,
így szavalóversenyekre, és magyar nyelvtan versenyekre benevező lelkes tanuló mindig akad. Az iskolában is egyre észrevehetőbb az elvándorlás a kisebbségi nyelven tanuló diákok
körében, gyerekeket íratnak ki az iskolából, mert költözés miatt külföldön folytatják tanulmányaikat stb. Amíg a
-es
tanévet
fős, két elsős osztály kezdte el, h sz év elm ltával
a
-es tanévben egy, fős elsős osztály indult. A kisebbségi nyelven tanuló diákok alacsony száma miatt, az e nyelven
tanító pedagógusok is felesleges munkaerővé váltak.

2.2

velődés vallás

A helyi művelődési szervezetek és intézmények: zenttamási
épkönyvtár, Gion ándor ulturális özpont, Arany János
agyar űvelődési Egyesület, ajdasági épek és emzetiségek Hagyományápoló lubja továbbiakban HA
, zenttamási ézimunka-kedvelők Egyesülete, Orchidea ők Egyesülete, ult rotthon, ard űvelődési Egyesület, Emberi Jogi
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özpont, és több civil szervezet. zámos szervezet, azonban
magyar vonatkozás , aktív tevékenységű csak a Gion ándor
Emlékház, és a HA
. A város hivatalos honlapján csak szerb
nyelvű cirill írásmód egyetlen magyar vonatkozás létesítményről, civil szervezetről sem olvashatunk . sz. ábra .
. sz. ábra: Szenttamás Község hivatalos honlapja

agyar vonatkozás civil szervezet, művelődési egyesület száma szép számmal található, azonban valódi évközi tevékenységük nem folytonos pl. az Arany János űvelődési Egyesület
minden év januárjában megszervezi az seink enéje elnevezésű rendezvényt, de az év további szakában szinte semmilyen
tevékenységet nem mutat. olyamatos évközi működés zajlik
így munkámban is kizárólag róluk esik szó a Gion ándor
ulturális özpontban és a ajdasági épek és emzetiségek
Hagyományápoló lubjában. A város hivatalos intézményeként működő ult rotthon falai között magyarul tudó dolgozó nincs, magyar vonatkozás eseményeket nem szervez
egyértelműen nem valósul meg a részarányos foglalkoztatás,
kisebbségi nyelvhasználati jogok . A város területén található
egy ortodox és egy római katolikus templom (amelyet a helyi
szórványmagyarság látogat .
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2.2.1 Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia
A helyi magyarság a római katolikus vallást tartja magáénak.
Az itt működő plébánia kiveszi a részét a kisebbségi anyanyelvápolás, és helybéli régi szokások terén pl. krisztuskatonák
őrzik a szent sírt nagyszombaton . A vasárnapi és ünnepnapi szentmisére látogató hívek száma átlagosan
a magyar
nyelven tanuló
általános iskolai diákból az iskolai hittanos
hallgatók száma
.6
2.2.2 ion ándor ulturális özpont
A központ keretein belül működik a Gion ándor Emlékház,
amely
-ben jött létre, az író szülői házában. egalapítói
az író iránt érzett tiszteletből, és szülőfalujuk szeretetéből valósították meg a központot. A központ keretein belül működik
még a szenttamas.rs honlap, amely jelenleg az egyetlen magyar
nyelvű médium zenttamáson. api szinten, regionális, magyar nyelvű hírekkel szolgál a város lakói számára. A központ
s lyos anyagi helyzete az évek során egyre jobban kitűnik, pl.
végére elbocsájtották a honlap egyetlen hivatásos jságíróját, megfelelő anyagi források hiánya miatt. zenttamás önkormányzati költségvetéséből szinte alig jut a központ, vagy a
honlap részére. Az emlékház intézménnyé nyilvánítása sokban
segítené a központ helyzetét, azonban a megfelelő politikai
képviselet hiányában ez még nem valósult meg. Az emlékház
számos kiadvánnyal büszkélkedhet, amelyet az irodalmi pályázatok sokaságának, és az önkéntes munkatársak munkájának köszönhet. Az emlékház megalakulásától kezdve számos
eseménynek adott otthont, amellyel hozzájárult az itt élő magyarság kult rájához, nyelvi egzisztenciájához.

vi egyházközségi adatok zenttamáson
. Szent Kereszt Felmagasztalása
Plébánia 2020. december 31. online etöltés helye:
.szenttamas.rs, letöltés ideje:
. . .
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2.2.3 ajdasági épek és emzetiségek agyományápoló
lubja
A klub
-ben alakult meg hivatalosan, azóta aktívan működik. Jelenleg a klub keretein belül ifj sági amatőr színjátszó
csoport, asszonykórus, hímző kör működik. orábbam néptánc oktatás is folyt kisgyermekkortól egészen felnőttkorig ,
azonban ez az évek során megszűnt. vente megszervezik a
gyerekek részére a téli szünidőben a kézműves tábort, farsangi
felvonulást, h svéti tojásfestést. agyobb rendezvényük a hagyományos aratóünnepség. A klub tevékenysége az gynevezett begluki városrész Helyi özösség termében zajlik, amelyet
bérleti szerződés keretében használhatnak. A terem mögött
működik a begluki városrész Piroska és a arkas óvodája. A
bérleti szerződés futamideje korlátozott, így folytonosan meg
kell hosszabbítani. A bérleti szerződés az aktuális politikai
helyzettől függ. A terem fel jításra, korszerűsítésre szorul a
konyha, ahol a gyerekekre főznek a tábor ideje alatt, elavult tüzelő sparheltből, és régi konyhab torból áll , amely még várat
magára. élő, hogy a későbbiekben a teremrészt az óvodához
csatolják, így ettől a teremtől is elesik a klub.
2.3 özintézmények és hivatalok kisebbségi nyelvhasználata
Térségünkre évszázadok óta jellemző a sokszínű interetnikus
viszonyrendszer, amelyet folyton áthat a hatalmi rendszerek
változékonysága. A többségi nemzet részéről eltérő intenzitással érvényesül a kisebbségi nyelvek iránti elmarasztaló attitűd,
mely gyakran mutatkozik a nyelvi asszimilációs elvárásban. A
kisebbségek nyelvi kérdésekkel és oktatással kapcsolatos ügyei
a többségi nemzet politikai, társadalmi, gazdasági rendszerén
belül, annak elvei, szabályai és elvárásai mentén alakulnak. 7
7 Gábrity Eszter: ajdasági nyelv- és oktatáspolitikai visszatekintés az első világhábor tól az
-es évekig. n: émeth erenc szerk. : Régió és kultúra, Tanulmányok. zabadka: jvidéki Egyetem agyar Tannyelvű Tanítóképző ar.
.
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Az önkormányzat elhatárolódása a magyar nyelv használatától,
több módon kifejezésre jut. A már említett hivatalos honlapján,
magyarul csak a zenttamás özség hivatalos lapja jelenik meg,
azonban ezek tartalmát nem frissítik, pl. amelyet feltöltöttek
j lapként
. március -án azt, ha letöltjük és megnyitjuk,
kiderül, hogy még
. január -ei lap.8 A közintézmények
nevét a törvénnyel valamelyest összhangban, kétnyelvűen
szegezték ki. e előfordulnak olyan esetek, ahol tanácstalanul
szemlélődünk, hogy ezt hogyan lehetett Adott eset a városi
sportcsarnok létesítményének nevét hirdető tábla, ahol a város magyar megnevezését zárójeles formába szorították . sz.
ábra .
. sz. ábra: A városi sportcsarnok létesítményének nevét hirdető tábla

zenttamás özség nkormányzatának honlapja: zenttamás özség hivatalos lapja online . etöltés helye: https:
.srbobran.rs euprava
sluzbeni-list
sl
-sl -hu, letöltés ideje:
. március .

Berecz-Gál Brigitta: Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja

Az értesítéseket, hogy az intézményben milyen szabályok érvényesek, munkaidő, pontos cím, csak szerb nyelven feltüntetik
fel az intézmény ajtajánál . sz. ábra . A ovid- járványügyi
intézkedésére előírt szabály, hogy az adott intézmény kataszteri iroda területén kötelező a maszk viselése, vagy az adott
helyiség egyszerre csak egy ügyfél fogadására alkalmas, csak
szerb nyelven olvasható cirill és latin írásmóddal , ez a helyzet
a többi hivatalnál, állami szervnél is, sőt az egészségháznál is.
. sz. ábra: Értesítések a kataszteri iroda ajtaján csak szerb nyelven
(cirill és latin írásmóddal)
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. A magyar nyelv, mint kisebbségi nyelv hivatalos használata,
törvény adta lehetőségek zerbiában
A zerb öztársaság területén a hivatalos nyelv a szerb. A
szerb nyelv hivatalos írásmódja: a cirill és a latin.
Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak, jelen törvény értelmében,
az állami szervek, az autonóm tartomány szervei, a városok és
községek szervei a továbbiakban: szervek , a közmegbízatást
végző intézmények, vállalatok és egyéb szervezetek a továbbiakban: közmegbízatást végző szervezetek munkájában való
nyelv- és íráshasználat minősül. Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül, jelen törvény értelmében, a közvállalatok és
közszolgálatok, valamint más szervezetek munkájában alkalmazott nyelv- és íráshasználat is, ha azok a jelen törvényben
meghatározott teendőket látják el. 9

A kisebbségi nyelvhasználatról így törvénykeztek:
„A helyi önkormányzat területén, ahol a nemzeti kisebbségek
hagyományosan élnek, nyelvük és írásmódjuk egyenrang hivatalos használatban lehet. A helyi önkormányzat köteles alapszabályával hivatalos használatba bevezeti a nemzeti kisebbség
nyelvét és írásmódját, ha a területén az adott nemzeti kisebbségnek a teljes lakosságban való részaránya a legutóbbi népszámlálási adatok szerint eléri a
-ot. Jelen szakasz első bekezdése
értelmében a nemzeti kisebbségi nyelv hivatalos használatának
minősül különösen: a nemzeti kisebbségi nyelv közigazgatási
és bírósági eljárásban való használata és a közigazgatási és bírósági eljárás nemzeti kisebbségi nyelven történő lefolytatása
a nemzeti kisebbségi nyelv használata a közmegbízatást végző
Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról, második szakasz. Az
Hivatalos özlönye,
.,
.,
.,
.,
. másik törvény és
. szám.
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szervek és polgárok közötti kommunikációban közokiratok
kiadása és hivatalos nyilvántartások, valamint személyi adatok
gyűjteményének vezetése a nemzeti kisebbségi nyelveken és
az adott nyelveken kiállított ilyen fajta okiratok érvényesként
történő elfogadása a nemzeti kisebbségi nyelv használata a szavazólapokon és választási anyagon a nemzeti kisebbségi nyelv
használata a képviselő-testületetek munkájában. Jelen szakasz
második bekezdése szerinti területeken a közmegbízatást végző
szervek elnevezéseit, helyi önkormányzatok, települések, terek
és utcák neveit, valamint egyéb helyneveket az adott nemzeti
kisebbség nyelvén, annak hagyománya és helyesírása szerint
is ki kell írni. Az autonóm tartomány szerveinek munkájában
hivatalos használatban lévő nemzeti kisebbségi nyelveket a tartomány alapszabálya határozza meg. Törvényeket és jogszabályokat a nemzeti kisebbségi nyelveken is meg kell jelentetni, külön törvénnyel összhangban. Azon nemzeti kisebbségek tagjai,
melyek száma a legutóbbi népszámlálás adati szerint a Szerb
öztársaság teljes lakosságában eléri a
-ot, saját nyelvükön
fordulhatnak a köztársasági szervekhez és egyben joguk van
azon a nyelven választ kapni. Azon nemzeti kisebbségek tagjai,
melyek száma a legutóbbi népszámlálás adati szerint nem éri
el a zerb öztársaság teljes lakosságában a
-ot, saját nyelvükön fordulhatnak a köztársasági szervekhez és egyben joguk
van azon a nyelven választ kapni a helyi önkormányzaton keresztül, ahol az adott nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, azzal, hogy a helyi önkormányzat biztosítja fordítást és viseli a köztársasági szervhez intézett átirat és a szerv
válaszának fordítási költségeit. 10

Törvény a hivatalos nyelv- és írásmódhasználatról, . A nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok hivatalos használata . szakasz.
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A törvények gyakorlatban betöltött szerepe merőben más zenttamás területén. A település neve, terek, utcák, intézmények
nevei két nyelven ki vannak írva lásd . sz. ábra , azonban,
ha pénzt szeretnék utalni postai ton, azt csak szerb nyelven
tudnám elintézni, mert nincsenek kétnyelvű űrlapok, továbbá
nincs postai dolgozó, aki a kisebbség nyelvét ismerné.
. sz. ábra: A helyi kataszteri hivatal bejáratánál kihelyezett táblák
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Az ábrán a helyi kataszteri hivatal bejáratánál kihelyezett táblák láthatók szerb nyelven és cirill betűkkel, hogy itt található a
zerb öztársaság, öztársasági öldtani Hivatal, ngatlan ataszteri zolgálata. agyar nyelven alig olvasható, sötét táblán
pedig: zerb öztársaság, ajdaság Autonóm Tartomány öztársasági öldmérési ntézet ngatlannyilvántartási özpont
jvidék, ngatlannyilvántartási zolgálat zenttamás. Az utca
nevét jelző táblát csak szerb nyelven és latin írásmóddal írták
ki: zabadság tér .
Ehhez hasonló a helyzet az önkormányzati hivatalokban,
rendőrségen, kisebbségi nyelven tudó dolgozó kevés van, így
a hivatalos okmányok sem érhetőek el kisebbségi nyelven. A
nyelvhasználati törvények tiszteletben tartása, a Covid-járvány
ideje alatt merőben elfelejtődött. A járványügyi határozatokat,
a polgároknak szóló értesítéseket az önkormányzat csak szerb
nyelven tette közzé. A helyi egyetlen magyar internetes médium fordította le és értesítette a polgárokat a rendkívüli helyzet intézkedéseiről. A hivatalos önkormányzati fordító hossz
évek kimaradása után, az idei év kezdetétől elérhető a lakosok
számára.

4. Összegzés
ontos lenne egy komoly magyar érdekvédelem kialakítása
önkormányzati szinten. Hiába van törvény, amely biztosítaná
a kisebbségi nyelvhasználatot, ha annak betartását vagy elmulasztását senki sem ellenőrzi. Hiába szeretnék intézményesíteni
a Gion ándor Emlékházat m zeumként nyilvántartani , ha
nincs érdekképviselet, amely ennek fontossága mellett kiállna.
Hiába szeretne a szülők sokasága magyar óvónőt a csoportba,
ha nincs, aki az önkormányzatban rtatná a dolgot értesítené
a agyar emzeti Tanácsot . ontos lenne informálni a nemzeti kisebbségek tagjait, hogy milyen jogaik vannak, mert ez
még mindig nem jutott el mindenkihez pl. az jdonsült szülők
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zöme nem kéri a gyermekük két nyelven való anyakönyvezését,
mert nem tudják, hogy van rá lehetőségük . A délvidéki magyarság jövője a következő népszámlálási adatok alapján jól láthatóvá válik. el lehet készülni, hogy a natalitási mutatók igen
kedvezőtlen arányba fordultak. A kettős állampolgárság adta
lehetőségek hatása, hogy a zerbiában élő, magyar nemzetiség tagjai előtt megnyíltak Európa kapui a munkavállalás terén,
már észrevehető a szenttamási magyarok kis közösségében
is. Ahogyan az egyházi adatok is mutatják, vészesen fogyunk.
Az itt maradt magyarságnak olyan lehetőségeket kell ny jtani,
amely megmaradásunk záloga lehet.
A népességcsökkenés először éppen az oktatási intézményeket
szünteti meg, de ez még nem jelenti a magyarlakta település népességének teljes leépülését. Hiszen általában az ilyen települések magyar népessége is még egy ideig igényli az önszerveződő
működésű intézmények tevékeny működését, s ha ezek megszűnnek, a nemzetiségi tömbből jövő művelődési intézmények
szolgálatait. sak miután már mindennek az igénye megszűnik,
és bekövetkezik a népesség további csökkenése is, következik be
a szórvánnyá válás olyan stádiuma, amely már nem ragaszkodik semmilyen kisebbségi értékhez. Esetlegesen még egy ideig
tapasztalható a templomhoz, egyházközösséghez való ragaszkodás, saját keresztény értékrend ismerete, a temetők ápolása. 11

Elkerülve a szórványközösség anyanyelv iránti igényének megszűnését elsősorban egy fedél alá kell szervezni a kulturális tevékenységet űző civil szervezeteket, és egyesületeket, hogy így
biztosítani tudjuk működésüket. Ha van hol beszélni magyarul,
már csak eseményeket, táborokat kell szervezni a atalok, és
felnőttek számára egyaránt. ontos, hogy a kis közösség együtt
irnics ároly:
jelenségek.
,

emzeti kisebbségből szórványnépesség. n: Kisebbségi lét.
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élje meg magyar anyanyelvünk szépségét. A sok vegyes házasság miatt nem minden házban beszélnek minden nap magyarul. Az ilyen családok gyerekei sehol sem tudják megélni,
felfedezni magyarság értékeit. Erre is adna lehetőséget, ha megépülne egy e célt szolgáló létesítmény. Erre a célra a telek már
rendelkezésre áll, és a tervek elkészültek, még a megvalósítási összeg és a kivitelezés várat magára. Remélhetőleg mielőbb
elkezdheti működését az intézmény, mert láttunk példát arra,
milyen fontos szerepet játszanak a kis közösségeket összehozó események pl. a szerémségi aradékon. zenttamáson sok
esetben kiszorítják a magyar kulturális eseményeket, például
nincs szabad időpont a helyi sebszínház termében egy népzenei rendezvényre, vagy nincs szabad időpont a ult rotthonban, egy magyar művészeti kiállítás megszervezésére. ikor
még működött a helyi magyar néptáncoktatás, sok esetben el
kellett halasztani a próbákat, vagy záróműsorokat, mert más
fontosabb események élveztek elsőbbséget.
A magyar atalok, akik elkerülnek középiskolába, egyetemre, szétmorzsolódnak. Rendezvényeket, programokat kellene
biztosítani a atalok részére, hogy ismét összehozzuk a generációkat, hogy egymás között keressenek barátokat, partnereket. Esélyt kellene adnunk nekik, hogy más lehetőségeket is
találjanak szórakozásra, nem csak az olyan szórakozóhelyen,
ahol a többségi nemzet zenéivel, ataljaival, szubkult rájával
találkoznak. A atalok körében az asszimilációt így némelyest
meg tudnánk fékezni. em szorgalmazom a két nemzet közötti teljes elkülönítést, de először ismerje meg önmagát. amaszkorban szembesülünk először hovatartozásunk, identitásunk
kérdésével, ezért fontos, hogy először a saját szórványközösségünkön belül találjunk válaszokat saját identitásunkkal kapcsolatban. öztudott tény, hogy a atalok mindig valamilyen
szubkulturális stílushoz kötődnek, és az ide tartozó atalok
egymással barátkoznak, ismerkednek. is mikroközösségekben egymás között magyar anyanyelven beszélnek. Ha ezek a
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mikroközösségek a város nemzeti többsége által kedvelt szórakozóhelyeken alakulnak ki, ott már vegyes identitású, többségi nyelvű beszélgetéseket, kapcsoltatokat eredményeznek. Ha
több gyelmet tudnánk fordítani az ifj sági közösségszervező
tevékenységekre, talán kisebb mértékű lenne az asszimiláció,
és a vegyesházasságok aránya. Például, egy jó lehetőség lenne,
ha a szenttamási atalokat bevonhatnánk a ajdasági agyar
serkészszövetség munkájába, jraindíthatnánk a népi hangszeres és néptáncoktatást, így heti rendszerességgel lenne rendezvény a részükre.
A maragy kult ra jegyében működő helyi egyesületek, szervezetek munkáját motiválni, szorgalmazni kell, hogy a kisebbség megmaradását erősítő programok szerepeljenek célkitűzésként a munkájuk során.
Ebből a szempontból is hatalmas szükség van egy létesítményre, ahol szabadon meg lehet szervezni egy néptánc- vagy
népzeneoktatást, és számos más rendezvényt pl. családi programokat, akár az egyház keretein belül is), ahol a mindennapi
életben gyakorolhatják anyanyelvüket az itt maradtak. Ezzel
lelki stabilitást biztosítva, hogy ne érezzék magukat kirekesztve, degradálva. Ha az itt élő lakosságban felkeltjük a mélyen
borúba és kételyek közé szorult nemzeti identitásukat (amelyet
a hábor , és a szegénység okozta félelem felülírt erősítő érdeklődésüket, akkor beszélhetünk egy stabil, megmaradó szenttamási magyar szórványközösségről.

Andrea Bocskor*
HATE SPEECH IN SUBCARPATHIA AND THE
RESPONSE OF THE EU
1. Introduction
The subject matter of this publication is hate speech in Subcarpathia,
namely hate speech offences that were targeted against the
Hungarian autochthonous community living in Ukraine and the
European Union’s response to these.
For a better understanding of the current situation and legal
status of the Hungarian national minority of Ukraine, we
should start with a short overview of the historical and political
evolution of the community going back to the beginning of the
20th century.1
Up until the beginning of the World War I., the current territory
of Subcarpathia was part of the Austro-Hungarian Monarchy.
During the 20th century, as a consequence of the two World
Wars, the territory and population of the present Subcarpathia
(called also Transcarpathia or Zakarpatska oblastj) belonged to a
number of states. The resulting multi-ethnicity, that had both
positive and negative impacts on people s mentality, de nitely
developed an atmosphere of tolerance among the inhabitants
of Subcarpathia.

* Member of the European Parliament, Brussels, andrea.bocskor@europarl.
europa.eu
1 For more detailed information on the history, politics and culture of the
region see: Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Fedinec Csilla
- ehes ikola f szerk. - sernicskó stván - O cinszkij Román - Osztapec
Jurij - Szarka László - Tokar Marian (szerk.). Budapest: Argumentum, MTA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010.

73

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

The rst minority period of the Hungarian community of
Subcarpathia started after the WW I. in 1919, when it became part
of Czechoslovakia. In 1938-39 it was returned to Hungary, then
in 1944 after the Soviet Army occupied this territory, the toughest
existential struggle and suffering began for the Hungarian
community. In 1944 almost 30.000 members of the Hungarian
male population were deported by Soviets for “malenkij robot”
(to forced labour camps into the Donbas region)2, the majority
of whom never returned back home. After WW II., the territory
was annexed to the Soviet Union, to the Ukrainian Soviet
ocialist Republic, and until its collapse, the Hungarians ere
stigmatized with collective guilt, and had almost no political
rights. But not just Hungarians, Ukrainians and all other nations
equally suffered the limited rights and opportunities that were
available under the Communist totalitarian regime.
In the period of political transformation in the 1980-s a
possibility opened up for the Subcarpathian Hungarians to make
a step towards self-organisation and numerous cultural, political
alliances, organisations were formed, e.g., the Cultural Alliance of
Hungarians of Subcarpathia in 1989. Everyone was in favour of a
new pluralistic, democratic country, the hope of freedom emerged
as the last days of the Soviet communist regime came closer.
The 1991 independence of Ukraine, although rooted in a national
movement, was generally sympathetic to national minorities. In the
rst ten years of independent kraine, the situation of minorities
despite of economic dif culties
as satisfactory. The young
Ukrainian state adopted basic legislation on minorities. The July
1990 Declaration on State Sovereignty contained provisions on
national minorities. In July 1991 a Committee on Nationalities,
functioning under the auspices of the Ukrainian Council of Ministers,
2 Molnár D. Erzsébet: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the
Soviet Regime (1944-45). In: The First International Conference on Nations
Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University –
Erbil, 2018, 285 –299.
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was established to monitor the implementation of laws on minority
issues and help ful l the social and cultural needs of kraine s
national minorities. In November 1991 the Ukrainian parliament
adopted the Declaration on the Rights of Nationalities, guaranteeing all
citizens equal political, economic, social and cultural rights.
In 1992 Law No. 2494-XII on National Minorities in Ukraine was
adopted, the most fundamental domestic law besides the 1996
Constitution of Ukraine, and those laws that incorporate minority
related international obligations of Ukraine that stemmed from
the rati cation of documents such as the European harter for
Regional or inority anguages - E R
, or the rame ork
Convention for the Protection of National Minorities - FCNM, etc.
The 1992 Law on National Minorities in Ukraine stipulates that
national minorities ill be de ned as those citizens of kraine
who are not ethnic Ukrainians, but who display a sense of national
self-identi cation and unity among themselves Article . These
persons are entitled, inter alia, to use the minority language and
to receive an education in that language in state educational
institutions, or through national cultural societies; to develop and
nurture national cultural traditions; to use national symbols; to
the recognition of national holidays; to practice their religion; to
satisfy their needs in terms of literature, the arts and mass media;
to create national, cultural and educational institutions; and to
engage in any other activity that does not contradict legislation
in force (Article 6). In the parts of the state where the national
minority constitutes a majority of the population, the minority
language may be used alongside the Ukrainian state language
in dealings with public bodies (Article 8). The state budget of
Ukraine envisages special allocations for the development of the
cultures of the national minorities (Article 16).3
3 Myroslava Antonovych: The Rights of National Minorities in Ukraine: An Introduction. 253. 149243021.pdf (core.ac.uk) See also the Law “On National Minorities” of Ukraine of 25 June 1992. available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2494-12 Downloaded: 21.04.2021.

75

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

This basic legislative framework provided a wide spectrum
of rights and freedoms for national minorities, and was also
a guarantee for social peace, and the coexistence of different
nationalities. Strengthening the Ukrainian national identity
was naturally also in the focus of the newly independent state
since 1991, taking into account of course the historic heritage
and social aspects of the multiethnic society. The politicisation
of the language and interethnic issues have intensi ed after
2004, when the Ukrainian language, culture, and identity was
prescribed to be the main ideology of state and social policies.
History te tbooks and the content of curricula ere modi ed
according to the new principle, and gradually tolerance towards
the neighbouring peoples began to disappear, and the image of
the neighbours transformed rather into the image of „enemies,
rivals” of the Ukrainians.4 In the newspapers one could read
more and more news about ethnicity-based or socio-cultural
con icts, ith not much response from the side of the authorities,
and the general acceptance of bilingualism in different regions
came under criticism and met with a decreasing level of
tolerance. Incidents of hate speech or incitement also appeared
in public life, but those occasions were not regular.
The most manifest phenomena of intolerance towards
the minority languages in Ukraine appeared after the 2014
EuroMaidan revolution. The Ukrainian people chose the path
of European integration. A positive decision, with the potential
of resulting in the democratic transformation of the country
as a hole. At the same time, it eled to Russian intervention,
the annexation of the Crimean Peninsula, and the beginning
of a hybrid ar ith Russia in the Eastern parts of kraine.
The anti-Russian mood and the attempt to repeal the
a on Regional anguages brought to the surface the desire
4 About the topic further see: Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán
magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez 1991-2011. Ungvár: Poliprint Kiadó, 2012. 71-109.
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to assert the dominance and exclusivity of the Ukrainian
language and identity, which was pushed to the forefront of the
public opinion. The strengthened Ukrainian national identity,
unfortunately, gave also rise to far-right extremist movements.
Nationalistic, para-military groups (e.g. Karpatska Sich, Azov
attalion, Right ector, ational orps began to demonstrate
hatred and intimidation towards national minorities, holding
torch-light marches and protests, using the symbols of 1920-30’s
Organization of Ukrainian Nationalist (OUN), etc.5 The state
media, public broadcasters also were used to stir up distrust
and hostility towards different national minorities and their
languages, among all the Hungarians.
The nationalistic rhetoric and discriminative categorizing
of people living in Ukraine was further encouraged by new
la s adopted by the erkhovna Rada in the reform process
on education (2017)6 and on the functioning of the Ukrainian
language (2019)7. These pieces of legislation contained
5 See for example: Ukraine's far-right Svoboda party hold torch-lit Kiev march, 1 January 2014. Available at: https://www.bbc.com/news/world-europe-25571805;
Something wrong with Ukraine, EU: Czech leader condemns ‘Nazi torchlight parade’,
4 January 2015. Available at: https://www.rt.com/news/219783-nazi-parade
-kiev-bandera/, accessed: 2021. 07. 05. https://www.rt.com/news/219783-nazi-parade-kiev-bandera/; The reality of neo-Nazis in Ukraine is far from Kremlin propaganda. By Lev Golinkin, 11/09/17. Available at: https://thehill.com/opinion/
international/359609-the-reality-of-neo-nazis-in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda; „A kárpátaljai magyarok érdekeiért a világon sehol nem tiltakoztak”,
2018.10.23. Available at: https://pestisracok.hu/a-karpataljai-magyarok-erdekeiert-a-vilagon-sehol-nem-tiltakoztak/; A KMKSZ elítéli az ukrán nacionalista
szervezetek hétvégi magyarellenes kárpátaljai akcióit. 2017.11.13. Available at: https://
webradio.hu/hirek/kulfold/a_kmksz_eliteli_az_ukran_nacionalista_szervezetek_hetvegi_magyarellenes_karpataljai_akcioit Downloaded: 30.06.2021.
,
,
- ,
.
https: zakon.rada.gov.ua la s sho
Te t
Downloaded: 22.04.2021.
7
,
,
, .
https:
zakon.rada.gov.ua la s sho
Te t o nloaded: . .
.
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restrictions on the rights guaranteed by previous laws, and
constitutional guarantees, thus brought social tensions as the
national minorities lost equality in using their mother tongue
in education and public-administrative life.

2. International Standards in Regulating Hate Speech
Hate speech is generally considered to be a manifestation of
an attack on equality, and as such, poses threat to public order
and social coexistence. There are several concepts for hate
speech and the countries have different legislation on it. On the
other hand, sometimes it is very dif cult to identify, here the
freedom of expression ends, and where hate speech begins.
There is one area where international law bans certain
manifestations. Article 20 (2) of the International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR)8 states that: „Any advocacy of
national, racial or religious hatred that constitutes incitement to
discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”.
This is generally understood as the minimum standard
required from States to introduce criminal provisions on hate
speech and most democracies have indeed done this.
To ensure an appropriate balance between the goals of
Article 20 (2), namely promoting equality and public order, and
to protect the right to freedom of expression, Article 19 (2) of
the
PR, states that:
„Everyone shall have the right to freedom of expression; this right
shall include freedom to seek, receive and impart information
nternational ovenant on ivil and Political Rights, Adopted and opened
for signature, rati cation and accession by General Assembly resolution
2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance ith Article . OH HR
nternational ovenant on ivil and Political Rights https:
.ohchr.org en professionalinterest pages ccpr.
aspx Downloaded: 23.04.2021
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and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in
writing or in print, in the form of art or through any other media
of his choice.9

Article 10 of the European Convention on Human Rights (ECHR)
contains reasonably similar provisions both guaranteeing
freedom of expression and setting out the test for restrictions to it:
„Everyone has the right to freedom of expression. This right shall
include freedom to hold opinions and to receive and impart
information and ideas without interference by public authority
and regardless of frontiers. This article shall not prevent States
from requiring the licensing of broadcasting, television or
cinema enterprises.
The exercise of these freedoms, since it carries with it
duties and responsibilities, may be subject to such formalities,
conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and
are necessary in a democratic society, in the interests of national
security, territorial integrity or public safety, for the prevention
of disorder or crime, for the protection of health or morals, for
the protection of the reputation or rights of others, for preventing
the disclosure of information received in con dence, or for
maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”10

The E HR does not include an analogous provision on
prohibition of hate speech, however, its Article 14 prohibits
discrimination in enjoyment of rights by stating that:
omparative egal Analysis of krainian Regulation of Hate peech in the
edia. O E The Representative on reedom of the edia Harlem ésir.
January 2018. 7. https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/384567 Downloaded: 25.04.2021
European onvention on Human Rights. European ourt of Human
Rights, ouncil of Europe, trasbourg. . European onvention on Human Rights coe.int https:
.echr.coe.int documents convention
eng.pdf Downloaded: 25.04.2021
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„The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this
Convention shall be secured without discrimination on any
ground such as sex, race, colour, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, association with a
national minority, property, birth or other status”.11

The principle of non-discrimination is also enshrined in Article
21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union:
“1. Any discrimination based on any ground such as sex, race,
colour, ethnic or social origin, genetic features, language,
religion or belief, political or any other opinion, membership
of a national minority, property, birth, disability, age or sexual
orientation shall be prohibited.
2. Within the scope of application of the Treaty establishing
the European Community and of the Treaty on European
Union, and without prejudice to the special provisions of those
Treaties, any discrimination on grounds of nationality shall be
prohibited”.12

The ouncil of Europe is the rst and only international
intergovernmental organisation to have adopted an of cial
de nition of hate speech . The organisation s political bodies:
the Parliamentary Assembly, the ongress of ocal and Regional
Authorities, and the Committee of Ministers have adopted
charters and recommendations setting human rights standards
and providing guidelines to the member states to help them
deal with hate speech and support victims. The “Scope” section
of Recommendation no. R
of the ommittee of inisters
de nes hate speech as follo s:
11 Ibid. at 13.
harter of undamental Rights of the European nion
Of cial Journal of the European ommunities.
. https:
europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Downloaded: 25.04.2021
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“the term “hate speech” shall be understood as covering all
forms of expression which spread, incite, promote or justify
racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of
hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by
aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and
hostility against minorities, migrants and people of immigrant
origin”.13

Principle 1 of the same document stipulates that:
“The governments of the member states, public authorities and
public institutions at the national, regional and local levels, as
ell as of cials, have a special responsibility to refrain from
statements, in particular to the media, which may reasonably
be understood as hate speech, or as speech likely to produce
the effect of legitimizing, spreading or promoting racial hatred,
xenophobia, anti-Semitism or other forms of discrimination
or hatred based on intolerance. Such statements should be
prohibited and publicly disavowed whenever they occur”.14

If we check the Council of Europe’s European Commission against
Racism and Intolerance (ECRI) Recommendation on Hate peech,
e can read the follo ing de nition:
Hate speech for the purpose of the Recommendation entails
the use of one or more particular forms of expression – namely,
the advocacy, promotion or incitement of the denigration,
hatred or vili cation of a person or group of persons, as ell
any harassment, insult, negative stereotyping, stigmatization
Recommendation no. R
of the ommittee of inisters to ember
States on "Hate Speech" (Adopted by the Committee of Ministers on 30
October
at the
th meeting of the inisters eputies . Appendi .
Result details coe.int o nloaded: . .
14 Ibid.
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or threat of such person or persons and any justi cation of all
these forms of expression – that is based on a non-exhaustive list
of personal characteristics or status that includes “race”, colour,
language, religion or belief, nationality or national or ethnic
origin, as well as descent, age, disability, sex, gender, gender
identity and sexual orientation”.15

So, hate speech covers many forms of expressions which spread,
incite, promote or justify hatred, violence and discrimination
against a person or group of persons for a variety of reasons. It
poses grave dangers for the cohesion of a democratic society,
the protection of human rights and the rule of law. If left
unaddressed, it can lead to acts of violence and con ict on a
wider scale. In this sense hate speech is an extreme form of
intolerance which contributes to hate crime.
Concerning hate crimes, it is worthwhile to check the OSCE
website:
„Crimes motivated by prejudice, also known as hate crimes or
bias-motivated crimes, affect the security of individuals, their
communities and societies as a whole. Effective responses to
hate crimes are necessary to prevent them from posing a serious
security challenge. In extreme situations, they can lead to wars
within and across national borders”.16

Concluding, we have to note, that the international standards
are well-elaborated and consistent. As to the EU Member States’
legislation, there is no country which does not regulate hate
speech in its criminal or civil code in some way.
E R Recommendation r.
. on ombatting Hate peech adopted
on 8 December 2015. Council of Europe, Strasbourg, 21 March 2016. 16.
16808b5b01 (coe.int). Downloaded: 25.04.2021
O E - O HR
Hate rime Reporting https: hatecrime.osce.org
what-hate-crime Downloaded: 26.04.2021.
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3. Ukraine
The main constitutional provisions that are relevant to the
question of regulating hate speech in junction with free speech
are those relating to equality and the freedom of expression. The
1996 Constitution of Ukraine includes a number of provisions
relating to equality. For example, Article 24 of the Constitution
of Ukraine states that:
“Citizens have equal constitutional rights and freedoms and are
equal before the law. There shall be no privileges or restrictions
based on race, colour of skin, political, religious and other beliefs,
ethnic and social origin, property status, place of residence,
linguistic or other characteristics”.17

The freedom of expression is protected by Article 34. of the
Constitution, stating: Everyone is guaranteed the right to freedom
of thought and speech, and to the free expression of his or her views
and beliefs. …18 While the above regulations lay down important
principles, the wording of these articles were formulated too
broadly, hich prevents these from becoming suf cient tools
to protect citizens from discrimination, and much depends still
on the interpretation of the courts.19
Since 2005 Ukrainian lawmakers adopted several laws aimed
at prohibiting certain types of discrimination, but the rst antidiscrimination framework law was adopted in 2012 as part of
EU-UA Visa Liberalisation Action Plan implementation.

O E The Representative on reedom of the edia Harlem ésír: Comparative Legal Analysis of Ukrainian Regulation of Hate Speech in the Media,
Jan.
,
.https:
.osce.org les f documents
e
.pdf
Downloaded: 12.04.2021.
18 Ibid.
19 Ibid. at 13-14.
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There are four separate criminal regimes governing hate
speech in Ukraine: 1) the Criminal Code (Article 161/2001, see
below), 2) the Law of Ukraine on the Principles of Prevention
and Combating Discrimination in Ukraine,20 3) the Law of
Ukraine on Protection of Public Morality,21 and 4) the Law of
Ukraine on Information.22 Each contains different standards
governing hate speech, creating a confusing and inconsistent
regime governing this area.23
A challenge with these rules is that many of them include
hate speech rules in provisions which contain restrictions
on other types of speech, such as insulting national dignity,
promoting war or violence more generally, or blasphemy.
This is problematical given that these are all very different
manifestation, where different standards apply as to restricting
the freedom of expression.
kraine s hate crime la s combine general and speci c
penalty enhancement provisions and contain a substantive
offence. Hate crime data are collected by the General Prosecutor s
Of ce, the inistry of nternal Affairs, the tate epartment on
Sentence Execution and the State Statistics Committee.
Several provisions of the Criminal Code punish incitement of
hate speech. From among the various provisions, only Article
161(1) of the Criminal Code clearly refers to the idea of intent,
and even there, it is not clear whether this applies merely to the
20 Law of Ukraine No. 5207-VI of 6 September 2012 on Measures to Prevent and
Combat Discrimination in Ukraine. Available at: http://www.ilo.org/dyn/
natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=92813 Downloaded: 30.06.2021.
21 Law of Ukraine No. 1296-IV of 20 November 2003 About Protection of Public Morality (as amended on 18-02-2021). Available at: https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=18049 Downloaded: 30.06.2021.
22 Law of Ukraine on Information (1992.10.02) as amended by the Laws of Ukraine
N 1642-III of 6 April 2000, N 3047–III of February 7, 2002. Available at: https:/
/elaw.org/es/content/ukraine-law-ukraine-information-19921002english
Downloaded: 30.06.2021.
23 OSCE: 2018 op. cit., 2.
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dissemination of hateful statements or to the underlying aim of
creating hatred:24
„Intentional actions aimed at incitement to national, racial or
religious hatred or to humiliate national honour and dignity
or the image of feelings of citizens in connection with their
religious beliefs, as well as the direct or indirect restriction of
rights or the establishment of direct or indirect privileges for
citizens on the grounds of race, colour, political, religious and
other beliefs, sex, disability, ethnic or social origin, property
status, place of residence, language or other characteristics shall be punishable by a ne of t o hundred to ve hundred
times the tax-free minimum incomes, or restraint of liberty for a
term up to ve years, ith the deprivation of the right to occupy
certain positions or engage in certain activities for a term up to
three years or without such.”25

As noted above, hate speech is punished under Article 161(1) of the
Criminal Code, but only in relation to national, racial or religious
hatred. There is no reference in criminal law to incitement to
hatred based on sexual orientation or gender identity.
It is also worth mentioning the Article 300 of the Criminal Code,
which provides for punishment for importing, manufacturing,
and distributing in kraine orks including lm and video
products) promoting a “cult of violence and cruelty, racial,
national or religious intolerance and discrimination.” Article
300 stipulates fees and deprivation of liberty as a punishment
for these offences.26
24 Ibid.
25 The Criminal Code of Ukraine (April 5 2001), Article 161. https://zakon.
rada.gov.ua la s sho en
Te
o nloaded: . .
.
26 Civil Code of Ukraine (2004), Article 300. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-15, archived at https://perma.cc/QPL3-BVAF. Downloaded:
21.04.2021.

85

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

Ukraine regularly submits information on hate crimes to
the O E Of ce for emocratic nstitutions and Human
Rights O HR .27 The O HR summarises such hate crime
incidents annually and provides methodological assistance to
States for combatting these. Concerning Ukraine, a Guide for
police units was published in 2019 with the aim of enhancing
the investigation, reporting and sentencing of hate crimes.28
According to this Guide “In Ukraine – as everywhere else – hate
crimes are severely under-reported”.29
The O HR observes that kraine has not reported on
cases of hate crimes as they did about cases of hate speech or
discrimination. Consequently, the annual data, published
on their website, gives us some information on the reported
cases concerning the Hungarian minority living in Ukraine.
Unfortunately, the aggregated data does not contain the exact
category of crimes against national minorities, just the categories
of Racism and enophobia, anti- emitism, bias against uslims,
hristians, Roma and inti people, etc., dividing the type of
crimes to three categories: 1.) Attacks against property, 2.)
Threat, and .
iolent attacks against people. One can nd
only three cases of anti-Hungarian actions on O E-O HR
website, as reported by the Congress of National Communities
of kraine. The rst t o in ebruary
as incident against
property: „A Hungarian cultural centre was targeted in an arson
attack with a Molotov cocktail and a jacket soaked with petrol. Two
suspects were arrested”. The other reported case is similar: „A
Hungarian cultural centre was targeted with explosives in an arson
O E-O HR Hate crimes reporting data. https: hatecrime.osce.org infocus/2019-hate-crime-data-now-available Downloaded: 21.04.2021.
28 Categorizing and Investigating Hate Crimes in Ukraine: A Practical Guide.
Published by the O E Of ce for emocratic nstitutions and Human
Rights O HR , arsa ,
.https:
.osce.org odihr
Downloaded: 25.04.2021.
29 Ibid. 6.

86

Andrea Bocskor: Hate Speech in Subcarpathia and the Response of the EU

attack. Criminal proceedings were opened into the incident. The building
had previously been targeted in similar attacks”.30 And the third
case in March 2018: Several cars with Hungarian number plates
were damaged when the front and back windows were broken.31
Actually, the attacks against the headquarters of the Hungarian
Cultural Centre (KMKSZ) should be seen in the context of those
hostile manifestations, that were typically spread by the media
outlets and state TV channels about the KMKSZ after statements
of protest of the organisation and the Hungarian Government
against the language provisions of the Law on Education (2017).
It was undoubtedly the most violent and dangerous attack
against the Hungarian community, but there were numerous
other cases that are not recorded by the O E-O HR.
The ehoczky Tivadar ocial Research entre and the ultural
Alliance of Hungarians in Subcarpathia (KMKSZ) launched the
Minority Monitoring project to study manifestations of hate
speech and hate crimes targeted against Hungarians in the
period bet een
. The rst results of the research ere
published in a brochure,32 according to which there were 426
cases of anti-Hungarian acts recorded in the period between
, and more than
cases recorded by the Research
entre since then. n some cases, e cannot de ne these
actions as hate speech or hate crime, they rather belong to the
category of harassment or insult on ethnic – or political – basis.
Among these cases there are numerous acts of physical abuses:
continuous vandalizing of national symbols and historical
monuments, and also public offences of hate speech against and
threatening of persons belonging to the Hungarian community
via video-recordings, emails, posters, graf ties.
O E-O HR Hate crime reports, kraine,
. https: hatecrime.osce.
org/ukraine?year=2018
31 Ibid.
32 See: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ): Anti-Hungarian
Acts in Ukraine 2014-2018. KMKSZ, 2019.
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As it was mentioned above, in 2017 the Ukrainian parliament
adopted the new Law on Education, which, introduced serious
restrictions on minority language education, especially for
minorities that operate a wide and well-established nativelanguage education system, like Hungarians, Romanians,
Russians etc. The adoption of the la
as generally met by
international outrage. ulgaria, Romania, Poland, Hungary,
Russia, and Greece objected to the controversial Article , that
is the language provisions of the law, and voiced its concerns to
the Council of Europe.33
Following the adoption of the Law on Education, the
Hungarian minority organizations and their leaders also raised
their voice against the restrictions appearing in the law at the
international level. Members of the European Parliament also
expressed their concerns, among them EP President Antonio
Tajani, who made a statement at the opening of the plenary
sitting in late 2018, and promised to write a letter to President
of Ukraine Petro Poroshenko to defend minority rights.34
Despite these efforts, Hungarians in Ukraine have become
scapegoats for the power, and they are being labelled as
non-loyal, even „separatist” citizens. A robust media smear
campaign was started against them. Different articles, studies,
TV programs targeted the Hungarian minority in Subcarpathia,
dealing with so called „separatist” aspirations of the Hungarian
population, and Hungary’s generous support and help have
been presented as acts of intervention into the internal affairs
of Ukraine. As a result, extremist right-wing organizations
33 The human rights situation in Ukraine and the EU response, including relevant activities of the European Parliament. Study. Directorate-General for
External Policies, Policy Department, European Union, 2018. 11. https://
.europarl.europa.eu Reg ata etudes T
E PO
STU(2018)603834_EN.pdf
34 The President of the EP stood up for the Protection of the Minorities of Transcarpathia. Press release by Andrea ocskor,
. . . https:
desz-eu.hu
en/president-ep-stood-protection-minorities-transcarpathia/
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have been holding protests and demonstrations in the region
on a regular basis, often with actions and speeches, falling far
beyond the category of freedom of expression.
The anti-Hungarian mood was very high in the public in
March-October 2018, when a number of actions were orchestrated
against Hungarians in the region and throughout the country.
et me mention some speci c cases from the above-mentioned
brochure:35
On 21 September 2018 Minister of Foreign Affairs Pavlo
Klimkin accused the Hungarian community in Subcarpathia of
being a source of separatism in the hybrid war against Ukraine
due to Russia s alleged in uence.
On 12 October 2018 a petition was launched on the website
of the Ukrainian Parliament to collect signatures for deporting
ethnic Hungarians from Subcarpathia.
On 13 October 201, Irina Farion, Ukrainian language scientist,
political and social activist, called Hungarians in Subcarpathia
„retarded” and compared them to dogs, saying „there is no
room for Hungarians in Ukraine”.
On 20 October 2018 billboards appeared near the main roads
in the area of Uzhgorod (Ungvár), Mukachevo (Munkács) and
Berehove (Beregszász) with the text „Let’s stop separatists”
with the photos of the leaders of the Hungarian community.
Investigations were initiated, but as usually, no perpetrators
were found.
I must also mention the extremist website „Myrotvorets”,
operating since 2014, for publishing the list of “Enemies of
Ukraine”, and leaking the personal data of people accused
by them. Since September 2018, there is a list of hundreds of
ethnic Hungarians on this website, along with their personal
data, who are presented as enemies of Ukraine (allegedly those
35 Anti-Hungarian Acts in Ukraine 2014-2018. Published by: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2019. 17-20.
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having dual citizenship). This underground website also listed
prominent politicians like Péter Szijjártó, Hungarian Minister
of Foreign Affairs and Economy, László Brenzovics, President
of the Cultural Alliance of Hungarians in Subcarpathia, former
ember of the erkhovna Rada, and yself as ember of
the European Parliament as enemies of Ukraine. Even Oliver
Várhelyi, the EU Commissioner on Neighbourhood and
Enlargement was present on this list for couple of hours, and
then removed. This website, besides spreading hate speech and
incitement, also commits the offence of misusing personal data
and violating data security regulations. Despite the fact that
they violate several Articles of the Criminal Code, so far it has
not been shut down by the authorities.
Unfortunately, the mainstream media has continuously
maintained this anti-Hungarian atmosphere of the majority
Ukrainian population in the past years. All these actions, and
the content of different extremist websites should have been
treated according to the legislation in force for hate speech
and hate crime. The courts could have sentenced a number of
people for committing hate speech, but such judgments were
never adopted. The perpetrators are usually not apprehended
by the police, the cases are closed without trials.

4. Reactions of the EU to hate speech crimes targeted
against Subcarpathian-Hungarians
As a Member of the European Parliament, I raised several
times and in many different forms the issues of discrimination
of the Hungarian community in Ukraine, as well as violations
of their minority rights and cases of hate speech or hate
crimes. These cases were part of my 1-minute speeches at the
Strasbourg plenary sessions, some issues concerning education
and language rights of the minorities were included in the EUUA parliamentary resolutions and reports. Moreover, I sent
90
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several ritten uestions to the European ommission to nd
support and action in cases of breaches of the rights of national
minorities, among them 5 Written Questions (WQ) concerning
speci c violent incidents of hate speech and incitement that
took place against Hungarians living in Ukraine.
The rst uestion
as addressed to
P-HR ederica
Mogherini on the Anti-Hungarian demonstration by extremist
Ukrainian nationalists in Uzhgorod (22.03.2016).
Citation from the WQ:
“On 13 March 2016 in Uzhhorod, located in far-western Ukraine in
a county which borders Hungary and three other European Union
countries, activists from extremist Ukrainian nationalist groups
held a vehemently anti-Hungarian torch-lit march with slogans
calling for the extermination of ethnic Hungarians in Ukraine. I
believe that this event not only violated the honour and dignity
of those of Hungarian ethnicity, it was also extremely frightening
for them. It aimed to disturb the peaceful coexistence of ethnic
minorities and is in violation of the Ukrainian constitution as
well as the country’s obligations under international conventions.
Such events are not permissible in a democratic society and
hinder Ukraine’s rapprochement with the European Union. In
view of the situation in Eastern Ukraine, we must do all we can
to ensure that peace and order prevail.
oes the ice-President High Representative monitor events
like these, and what measures does it take to prevent them?
oes the ice-President High Representative have an action
plan to check compliance of associated countries with the rule of
law as regards human and minority rights?”36
36 Parliamentary Question: Andrea Bocskor (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Ildikó
Gáll-Pelcz (PPE): Anti-Hungarian demonstration by extremist Ukrainian nationalists in Uzhhorod, . .
. P HR - Anti-Hungarian demonstration
by extremist Ukranian nationalists in Uzhhorod (europa.eu) Downloaded:
29.04.2021.
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The answer sent by the Federica Mogherini’s cabinet stated that:
Respect for human rights and fundamental freedoms, including
rights of persons belonging to national minorities, are essential
elements of the EU-Ukraine Association Agreement. The
implementation of the Association Agreement and the related
Association Agenda , hich de nes concrete priority areas
for cooperation in relation to ensuring respect for the rights of
persons belonging to minorities, is closely monitored by the EU.
The EU Delegation in Kyiv has been informed by the
Hungarian minority representative MP Brenzovych about the
worrying events which took place in Uzhhorod in March and
the ling of a criminal la suit. This issue ill be follo ed
up with the Ukrainian authorities in our bilateral contacts,
including in the conte t of the ne t E - kraine Human Rights
Dialogue meeting scheduled for June 2016.37

One year later a similar incident happened again, the participants
of the previous march have not been brought to account, there
was no further action from the side of the EC, so I addressed the
European ommission HR- P ederica ogherini again:
ubject: P HR E tremist marches in kraine
On 18 March 2017, the extreme right-wing unit ‘Karpatska
Sich’ organised a torchlight procession, similar to last year’s,
which spread terror, in Uzhhorod, Ukraine, during which
demonstrators marched through the town chanting antiHungarian and anti-EU slogans. („Foreigners, get it straight:
Ukrainians are in charge here!” )
The leader of the extreme right-wing organisation
acknowledged in the media that the aim of the march was to
37 Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission
Question reference: E-002408/2016; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002408-ASW_EN.html Downloaded: 29.04.2021.
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reject the European Union and to Ukrainise ethnic Hungarians
living in the countryside.
It is shocking that, in a town whose population partly consists
of ethnic Hungarians, nationalist units are again marching, with
slogans and behaviour injurious to non-Ukrainian people living
in the region, and that a country which claims to aspire to join
the EU is allowing scope for chauvinist organisations to gain
in strength and express themselves in an uncontrolled manner,
while moreover the forces of law and order regularly turn a
blind eye to this.
After last year’s extremist nationalist march on 13 March 2016,
I already drew the attention of the Commission and the High
Representative for oreign Affairs and ecurity Policy to that event,
which was intended to disrupt calm and which was contrary to
fundamental points in the EU-Ukraine Association Agreement (cf.
Written Question E-002408/2016). Federica Mogherini’s answer
concerning last year’s event was that the issue would be followed
up in the conte t of the E - kraine Human Rights ialogue and
that any similar breaches of the law would be monitored carefully.
hat practical steps has the P HR taken ith regard to the
above event?
Is it permissible for extremist paramilitary units to march in a
country which claims to aspire to join the EU, organising a rally
which spreads terror? If not, what will the Vice-President/High
Representative do this time 38

The answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the
Commission, was even more disappointing than the previous
one, neglecting and diminishing the whole incident:
38 Parliamentary question: Andrea Bocskor (PPE), Kinga Gál (PPE), Norbert
Erdős PPE , saba ógor PPE , Andor eli PPE , dám ósa PPE ,
ászló Tőkés PPE , uliu inkler PPE , György Hölvényi PPE , József
Szájer (PPE): Extemist marches in Ukraine. https://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/E-8-2017-002544_HU.html Downloaded: 29.04.2021.
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“As already stated in the reply to Written Question E-002408/2016,
respect for human rights and fundamental freedoms, including
rights of persons belonging to national minorities, are essential
elements of the EU-Ukraine Association Agreement. The EU
and other international organisations, such as the Organisation
for ecurity and ooperation in Europe s High ommissioner
on National Minorities, closely monitor developments relating
to these rights.
Matters relating to the rights of persons belonging to
minorities have been a constant topic on the EU-Ukraine agenda
over the last year, including at the level of the EU-Ukraine
Association Council. At the occasion of his visit to Ukraine
on 1 and 2 June 2017 the Commissioner for Enlargement and
Neighbourhood Policy Johannes Hahn met with representatives
of the Hungarian minority in Ukraine.
The EU also encourages Ukraine to abide by its international
commitments regarding the freedom of peaceful assembly.
In this regard, it is noteworthy that the march was organised
according to local law, meaning that it was authorised by the
authorities hich had dispatched la enforcement of cers
ensuring that the march did not turn violent.
The EU delegation in Kyiv has not been approached by
members of the Hungarian minority in Ukraine with regard to
this latest march”.39

This rather cynical and neglectful answer demonstrates the
general approach of the EU Commission that does not really
care about the incidents against the Hungarians, it is considered
to be an internal problem, that is treated by “local authorities”.
The respect of the Copenhagen criteria in the EU-UA relations
is a declared issue, but not a priority.
39 The Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission, 29
June 2017 E-002544/2017(ASW) https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-8-2017-002544-ASW_HU.html Downloaded: 29.04.2021.
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Nevertheless, I did not give up the efforts, and in my next
written parliamentary question, tabled on 5 March 2018 to VP/
HR ederica ogherini raised attention to a series of violent
acts against the Hungarian minority in Subcarpathia, among
them the double terroristic attacks against the headquarters of
the Cultural Alliance of Hungarians of Subcarpathia (KMKSZ),
committed within three weeks in February 2018. In the
submitted Written Question I stated that:
“Ukraine has been on the path to European integration since
2014, or at least this is what it declares. Nonetheless, since
, the erkhovna Rada has amended certain acts in such a
way that the existing linguistic, cultural and human rights of
national minorities are gradually being restricted. The process
is exacerbated by the fact that extreme national movements and
paramilitary units, which the Ukrainian authorities cannot keep
under control, are increasingly gaining ground.
As we have already informed the Commission, after the demonstrations in 2016 and 2017, the extreme national organisation
Carpathian Sich held an intimidating demonstration in Carpathian Ruthenia on
ovember
. They read a petition in
front of the Hungarian Consulate in Beregszász/Berehove, in
which they called upon Budapest not to intervene in the internal
politics of Ukraine, in reference to the Hungarian Government’s
criticism of the anti-minority article in the Ukrainian Education
Act. The demonstrators desecrated the Hungarian ag o n
above the ayor s Of ce in eregszász erehove, but security
forces prevented the ag from being burned.
On 4 February 2018, a bottle bomb was thrown at the central
of ce of the Hungarian ultural Association of arpathian
Ruthenia, though no major damage
as caused.
ost
recently, on 27 February a bomb exploded in the association’s
headquarters in Ungvár/Uzhhorod. As a result, the ground
oor of the building as burned out.
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On 28 February 2018, the Ukrainian Constitutional Court
repealed the Language Act passed in 2012, which guarantees
minorities the right to use their own language.
How long can the discrimination against minorities in
kraine be ignored
hat does the High Representative intend
to do to curb these minority rights violations?”40

In June 2018 we received the following answer given by VicePresident Mogherini on behalf of the Commission:
“With great concern the EU takes note of the attacks against
Hungarian organisations that have taken place in Western
Ukraine.
The EU will continue to very closely monitor developments
in the area of human rights, including minority’s rights,
in
kraine. Respect for human rights and fundamental
freedoms are essential elements of the EU-Ukraine Association
Agreement. The European External Action Service (EEAS)
and the Commission expect organisations of minority
representatives to be able to exercise their activities freely and
securely in Ukraine. The EU has taken note of efforts made by
the Ukrainian authorities to investigate the attacks and to bring
to justice the alleged perpetrators.
The EEAS and the Commission have also taken note of the
recent ruling of the Ukrainian Constitutional Court declaring
the language la of
unconstitutional due to a s in
the adoption procedure. The EEAS and the Commission will
continue to follow the situation closely, underlining in their
dialogues with the Ukrainian authorities the importance

40 Question for written answer E-001376-18 to the Commission (Vice-President High Representative , Andrea ocskor PPE : A series of violent acts
against a minority in arpathian Ruthenia. https:
.europarl.europa.
eu/doceo/document/E-8-2018-001376_EN.html Downloaded: 29.04.2021.
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of aligning its legislation with the relevant international
standards.”41

This answer can be considered as a progressive one as it reports
“taking note” of the events and underlining the importance of
international standards to the Ukrainian authorities, but it is of
great concern that such a series of violent actions against the
Hungarian community still does not urge the HR- P to more
ef cient action.
16 October 2018 there was tabled a new question for a written
answer, as I am convinced that the EU has to take responsibility for
the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement,
and thus, among other basic values, to monitor the situation of
the national minorities. In the explanation to the questions, one
can read the following:
“Ukraine, which has an association agreement with the EU,
has declared its commitment to European integration and
respecting minority rights countless times. However, tendencies
rather more perceptible in the country nowadays are a growth
in Ukrainian nationalism and pressure on people to assimilate.
The threat posed by Russia is invoked to justify the violation
of fundamental minority and civil rights and to intimidate and
harass people using secret service methods.
A confrontation has arisen due to the language clause
of the Education Act which was passed in September 2017,
since when feeling has been whipped up against the ethnic
Hungarian minority. The Ukrainian media portray the
Hungarian community in a negative way to the majority ethnic
group and accuse it of separatism, which generates tensions
in society. Ethnic Hungarian intellectuals, journalists and
41 Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission
E-001376/2018(ASW) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-8-2018-001376-ASW_EN.html Downloaded: 29.04.2021.
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municipal councillors from arpathian Ruthenia are harassed
at the Ukrainian national border. The personal data of public
servants belonging to the Hungarian minority, who are accused
of having dual nationality and are called enemies of the people,
have been uploaded to the public database of the far-right
Ukrainian website ‘Myrotvorets’. Even the Foreign Minister
of Hungary has been included in the list! This is unlawful and
grossly violates the personality rights and the protection of the
personal data of those concerned.
Moreover, a petition has been posted on the website of the
Supreme Council calling for Hungarians with dual nationality
to be stripped of their Ukrainian citizenship and deported! This
is clearly agitation against the community, and the EU cannot
stand by and let this go on either!”
. Ho could the High Representative for oreign Affairs
reduce the tension and induce Ukraine once again to respect
the Copenhagen Criteria and the provisions concerning the
protection of minorities that it has accepted in the Association
Agreement?2. What will she do to protect the Hungarian
minority in Ukraine?”42

In the Answer given by Vice-President Mogherini on behalf
of the European Commission on 8 January 2019 the following
statement appears:
“The EU is following the situation in Ukraine closely and
continues to raise issues of concern, including rights of persons
belonging to national minorities, with Ukraine in a number of
different formats. This includes the Human Rights ialogue,
Association Committee, Association Council and Summits.”
42 Question for written answer E-005275-18 to the Commission (Vice-President High Representative , Andrea ocskor PPE : P HR
Hungarophobia in Ukraine. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-8-2018-005275_EN.html Downloaded: 30.04.2021.
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Regarding the la on education, in the Joint tatement of the
EU-Ukraine Summit, the EU and Ukraine agreed on the need
to: a) respect the rights already exercised by persons belonging
to national minorities (as enshrined in UN and Council of
Europe Conventions and related protocols); b) ensure nondiscrimination of persons belonging to minorities and respect
for diversity; and c) to fully implement the recommendations
included in opinion no. 902/2017 of the Venice Commission, on
the basis of a substantive dialogue with the representatives of
persons belonging to national minorities (including legislation
which extends the transition period until 2023 and which
regulates exemption for private schools).
Over the past year, the Ukrainian Government has indeed
established a dialogue with representatives of minorities on the
next stages of the implementation of the education reform.
“As to the allegations of harassment the EU expects the Ukrainian
authorities to investigate swiftly and thoroughly such incidents.
Regarding the ebsite mentioned, the E continues to call on
the Ukrainian authorities to undertake the necessary steps to
avoid any illegal disclosure of personal data.”43

The above cited ans er is the rst clear statement of
support for the rights already exercised by persons belonging
to national minorities as enshrined in UN and Council of
Europe onventions. t is the rst call to fully implement the
Recommendations of the enice ommission pertaining to
the language provisions of the Law on Education, and also a
clear call from the side of the EU on the Ukrainian authorities
43 Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the European
Commission, 8 January 2019 E-005275/2018(ASW).https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005275-ASW_EN.html
Downloaded: 30.04.2021.
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to undertake the necessary steps to avoid any illegal disclosure
of personal data by the Myrotvorets website.
During my 9th parliamentary term, the situation of the
Hungarian minority community living in Ukraine has not
improved much. On the contrary, the most violent cases of
hate speech and intimidation became part of the everyday life
of people, especially after the 2020 October Local Elections.
Concerning these incidents, I turned again to the European
ommission s ne High Representative on oreign Affairs,
Vice-President Joseph Borrell. In my parliamentary question
tabled on 4 December 2020 I informed about the unprecedented
actions taken against Hungarians in Ukraine for the past time,
including the raids of the Ukrainian Secret Service commandoes
in the charity organisations and the house of the President of the
Hungarian Party and Cultural Alliance (KMKSZ). In this regard,
the following question was posed to the High Commissioner:
“On 30 November, coordinated law enforcement actions were
taken against Hungarian organisations in Ukraine. Dozens
of armed commandos from the State Security Service (SBU)
occupied the apartment of László Brenzovics, president of
the Cultural Association of Hungarians in Sub-Carpathia and
former member of the erkhovna Rada, and the of ces of
Hungarian party and charity foundations to conduct searches
of the premises. The search warrant was based on fabricated
political accusations, which violates the rights of the Hungarian
minority. The aim of this security operation was to put an end
to the activities of the Hungarian minority and to intimidate
Hungarians in Ukraine and their leaders.
Since 2017, there has been a systematic process of minority
rights violations (which started with the Education Law and
the Ukrainian State Language Law), hate speech against
Hungarians in the media, hate crimes, marches, provocations by
nationalistic paramilitary groups and the Myrotvorets website,
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and nally the arson and bomb attack on the head uarters of
the Hungarian Party. The list is too long to mention everything.
1. When will the Commission act and no longer remain silent
about these cases, which are threatening the existence of the
national minority?
.
hat ill the P HR do in order to prevent such
intimidating actions from happening again?”44

The ans er sent by the HR- P orrell stated that:
“The promotion and consolidation of human rights in the EU’s
external action is an obligation under the Lisbon Treaty and
the EU condemns all human rights violations, wherever they
occur in the world, and calls on all states to respect, protect
and ful l the human rights of persons belonging to minorities,
including national, ethnic, religious and linguistic minorities, in
accordance with applicable international norms and standards.
The respect for rights already exercised by persons belonging
to national minorities, non-discrimination of persons belonging
to national minorities and respect for diversity as enshrined in
United Nations and Council of Europe conventions and related
protocols must be ensured. The EU emphasises this message
consistently in various bilateral contacts with the Ukrainian
counterparts and will continue to do so in the future. In this
context, the EU also calls on Ukraine to closely engage with

44 Priority question for written answer P-006618/2020 to the Vice-President
of the ommission High Representative of the nion for oreign Affairs
and Security Policy, 4 December 2020, Andrea Bocskor (PPE), Andor Deli
PPE , Tamás eutsch PPE , inga Gál PPE , Enikő Győri PPE , András
Gyürk PPE , alázs Hidvéghi PPE , György Hölvényi PPE , ívia Járóka
PPE , dám ósa PPE , Edina Tóth PPE , ászló Trócsányi PPE , oránt Vincze (PPE), Iuliu Winkler (PPE): Unprecedented actions taken against
Hungarians in Ukraine. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-006618_EN.html Downloaded: 30.04.2021.
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Hungary so as to nd a mutually acceptable solution based on
the shared European values and principles as well as the respect
of international obligations and commitments.
During the recent EU-Ukraine Summit, leaders on both sides
have recon rmed their commitment to the common values of
democracy, rule of law, respect for international law and human
rights, including the rights of persons belonging to minorities
and it is highly expected to be followed by the appropriate
deeds.45 Thereafter, this approach as recon rmed during the
conference call of the High Representative ice-President and
the Commissioner for Neighbourhood and Enlargement with
the Prime Minister of Ukraine.46 The EU will continue actively
protecting and promoting these principles, which is ever more
important given the worrying developments referred to by the
Honourable Members”.47

y the ans er given on behalf of the ne High Representative on
Foreign Affairs and Security Policy of the European Commission
e can notice the ne approach, as both the HR
and the Commissioner for Neighbourhood and Enlargement
called on Ukraine to ensure the respect for earlier acquired
rights and non-discrimination of persons belonging to national
minorities during the EU-UA Summit and also during bilateral
negotiations ith the krainian of cials. t is of vital importance
that the EU sends further clear messages to Ukraine demanding
45 Joint statement following the 22nd EU-Ukraine Summit, 6 October 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1849
46 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/
ukraine-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r_en
47 Ans er given by High Representative ice-President orrell on behalf of
the European Commission, Question reference: P-006618/2020, 9 February
2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-006618ASW_EN.html Downloaded: 30.04.2021.
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effective measures for guaranteeing security, equal rights and
non-discrimination of every citizen, adhering to shared values
and principles, international standards in minority protection.
The more intensive and constant these calls will be made, the
more probable that they will be complied with.

5. Conclusions
In general, we can say that implementation of the international standards, especially of the E R General Policy
Recommendation o.
on ombating Hate peech could be
an effective measure in the ght against hate speech and hate
crimes. It is the duty of every state to counter all forms of hate,
prevent discrimination and bias targeted against different
minorities.
As we saw above, international regulations and recommendations of treaties even if rati ed by kraine, are not
always implemented due to political, structural, or other reason.
It seems that some countries – and Ukraine is not the only
one – are not willing or not able to implement „inconvenient”
regulations, or those contradictory to their major political,
historic or national interests.
The European Union, the Council of Europe, and the OSCEO HR continuously monitors the compliance ith measures
aimed at countering discrimination on different grounds.
Nevertheless, these institutions have different principles and
tools for the enforcement of international standards. While
the E R
and the
of the ouncil of Europe, have
no sanctioning mechanism for non-implementation, the
EU rejected introducing any Commission proposal for the
regulation of minority rights ithin E la , leaving this eld
to be treated by member states. This neglectful approach can
be traced in the EC’s responses to the complaints concerning
the hate speeches and crimes committed against the Hungarian
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community living in Ukraine, while offences like xenophobia,
homophobia, etc. are treated with high intensity.
In March 2021, the Council of Europe started the process
of systemic mapping of national responses to hate speech in
Ukraine. This process will lead to the preparation of a systemic
analysis, which will explain how members of society are affected
by hate speech and what legal remedies are available to them
in Ukraine. The analysis will hopefully provide a useful tool for
preparing a national strategy for a comprehensive response to
hate speech in Ukraine in the future.48
t ould be advisable to monitor kraine s ful lment of
its obligations and its development of national legislation to
meet human rights standards in the eld, and also provide
kraine ith e pert assistance and education, rst of all to la
enforcement agencies to increase their capacity to effectively
counter hate crimes and the spread of hate propaganda.

48 Launch of the mapping of national responses to hate speech in Ukraine News (coe.int)
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Bott Livia*
A SZLOVÁKIAI MAGYAR GYERMEKEK
JOGAIRÓL GYERMEKSZEMMEL 2019-BEN
1. Bevezetés
„A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.” –
Herczegh Anita
A gyermekek társadalmunk tükörképei, ezáltal társadalmunk
aktuális problémáit is tükrözik. A gyermeknek egyaránt joga van
a legjobb társadalmi, gazdasági és családvédelmi rendszerhez.
1989. november 20-án fogadta el az ENSZ a gyermekjogi egyezményét, melyet zlovákia is rati kált. Az egyezmény kimondja,
hogy a gyermekeknek joguk van a saját kultúrájuk gyakorlására
és anyanyelvük használatára, valamint az anyanyelven való tanulásra. A tanulmány 30 év távlatából vizsgálja, hogy mit jelent
ez a dokumentum a szlovákiai magyar gyermekek számára.
Egyáltalán mit jelent szlovákiai magyar gyermeknek lenni?
„Jó” vagy „rossz” szlovákiai magyar gyermeknek lenni 2019ben, amikor az online jogvédelem kerül előtérbe az E -ban Hol
kezdődik a gyermekek tja a jogérvényesítés felé A társadalomban, az iskolában vagy a családban? Mit jelent mindez egy
felvidéki magyar gyerek számára?
A inority ids az első olyan szlovákiai magyar projekt, mely
a kisebbségi gyermekjogvédelmet és a gyermekek esélyegyenlőségét helyezi előtérbe. Ez a blog, online tanácsadó és szakemberek gárdája, amely immár öt éve gyeli és követi a szlovákiai
magyar gyermekeket érintő kérdéseket, a kutatást a gyermekjogi területen ézékelhető tudás hiánya illetve az informáltság
fokozásának felvidéki jó peldája inspirálta. A projekt felvállalja
* Projektmenedzser, Minority Kids program.

105

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

így azt az témakört, mely a felvidéki magyar gyermekeket érintő érdekvédelem és érdekérvényesítés határán áll. A projekt
kialakított egy online tanácsadó platformot, mely a szlovákiai magyar gyermekek jogait védi, az oktatás, nyelvhasználat,
egészséges fejlődés, bántalmazásmentes gyermekkor terén, információátadás, segítségny jtás és közösségépítés segítségével,
„A gyermekekért – mert a gyermek érték” szlogennel.
Ez a felmérés az egyik útja lehet annak, hogy közelebb kerüljünk a gyermekek világához. Ahhoz, hogy a gyermekjogokat
érvényesíteni tudjuk, elsősorban azt fontos tudnunk, mit tudnak róla maguk a gyermekek. A felméréssel azt a célt tűztük
ki, hogy reprezentatív adatokhoz jussunk és a lehető legtöbb
információt szerezzünk arról, hogyan vélekednek a gyermekek
a jogaikról. A tanulmány a felmérés pontjai közül a kisebbségi gyermekjogi kérdésekre összpontosítva ad képet az aktuális
társadalmi jogismeretről a felvidéki atalok körében.

2. A jogi háttér bemutatása
A gyermekjogok kialakulása hosszú folyamat eredménye volt.
Az jkorig a gyermekeket a szüleik elsősorban az apa tulajdonának tekintették, ők döntöttek a gyermek életének fontos
kérdéseiben.1 Az iskolakötelezettség bevezetésével kezdődött
meg a gyermekek és felnőttek világának megkülönböztetése.
Kezdetben megtiltották a 9 év alatti gyermekek alkalmazását a
gyárakban, betiltották a földalatti munkavégzésüket, majd később már megbüntették a gyermeküket elhanyagoló szülőket.2
A gyermekjogok fejlődésének legfontosabb korszaka a . század volt, mert ekkor ismerték el, hogy a gyermekeket speciális
védelem illeti, speciális jogok vonatkoznak rájuk.3
1 Országos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
(OBDK): Általános gyermekjogi ismeretek, IJSZ. 2014. Letöltés helye: www.
ijsz.hu; letöltés ideje: 2019.12.21.
E : kola kde práva detí funguj . Bratislava. 2014.
3 OBDK i. m.
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Az
-es Gen
yilatkozat4 az első olyan dokumentum,
amely a gyermekek jólétét biztosító alapvető jogokat tartalmazza. A második világhábor után érthető módon nagy volt az
elvárás az Egyesült Nemzetek Szervezete irányában, hogy némi
módosítással erősítse meg az
-es Gen
yilatkozatot. Az
E
özgyűlése
-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát,5 és ez meghi sította a gyermekek szükségleteihez igazított jabb dokumentum elfogadását. Az Egyetemes
Nyilatkozat azonban tartalmazott a gyermekek javát – különösen a védelmüket – szolgáló rendelkezéseket is. 1959-ben az
E
Emberi Jogi izottsága által készített, a Gyermek Jogairól
zóló yilatkozat ugyan nem bírt kötelező erővel a tagállamok
számára, azonban megerősítette a korábbi alapelveket, és kiegészítette őket azzal, hogy nem csupán jogi, hanem minden más
eszközzel is biztosítani kell a gyermekek védelmét annak érdekében, hogy egészséges környezetben fejlődhessenek, szabadságot és méltó körülményeket biztosítva számukra. A nyilatkozat kimondta, hogy a jogszabályok megalkotásakor mindenkor
a gyermek legfőbb érdeke tartandó szem előtt. A gyermekjogok
igazi gyűjteménye az
. évi, az E
özgyűlése6 által elfogadott, a Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény. Az egyezmény
azon jogok minimumának összessége, melyeket az aláíró államoknak biztosítaniuk kell a gyermekek számára. Az aláíró államok számára az egyezménybe foglaltak biztosítása tehát kötelezettség.

4 Nemzetek Szövetségének Nyilatkozata a gyermekek jogairól (a továbbiakban: Gen
yilatkozat . Elfogadva Genfben,
. szeptember -án.
5 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Elfogadva 1948. december 10-én Párizsban a özgyűlés
A sz. határozatával.
6 Egyesült Nemzetek Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november
20-án kelt Egyezménye.
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A Gyermekjogi Egyezmény a legszélesebb körben elfogadott és
támogatott emberi jogi egyezmény a világon. Szlovákia 1999-ben
rati kálta, agyarország is aláírta, majd
-ben rati kálta, és
az 1991. évi LXIV. törvénnyel ki is hirdette. Gyermekek védelmét célzó rendelkezést Magyarország Alaptörvénye is tartalmaz.
Szlovákia külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. A gyermeki jogok
szűkebb körét a családról szóló
. évi . törvény
Zákon o rodine) tartalmazza, mely a családjog és a gyermekek
szociális jogait védő törvény. E mellett számos ágazati törvényben is találunk a gyermekek jogaihoz kötődő rendelkezéseket.
A kutatási kérdőíveket a tanárok adták hallgatóiknak magyar
nyelv, informatika, etikai nevelés vagy polgári nevelés órákon.

3. Kutatás
Egy aktuális regionális kvantitatív felmérés segítségével vettük górcső alá a fenti kérdéseket, melyet szlovákiai magyar gimnáziumokban és középiskolákban végeztünk 2019 júniusa és októbere közt.7 A
felmérés adatainak feldolgozása a szociológia módszerének felhasználásával segít, hogy közelebb kerüljünk a kisebbségben élő magyar
gyermekek világához. Ahhoz, hogy a gyermekjogokat érvényesíteni tudjuk, azt fontos tudnunk elsősorban, mit tudnak róla maguk
a gyermekek. A felméréssel azt a célt tűztük ki, hogy a lehető legreprezentatívabb adatokat és korhű információkat szerezzünk arról,
hogy vélekednek a gyermekek a jogaikról. Jelen felmérés nem tűzi
ki céljául komple módón leírni a gyermekjogokat zlovákiában, fókuszál viszont az emberi jogok, gyermekjogok és kisebbségi gyermekjogok ismeretére a gyerekek online világának adottságai közt
online felmérve. A gyermekek nézetei, hozzáállása és véleményük
olyan kihívása társadalmunknak, melyre szükséges oda gyelni.
7 A kutatást a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. A kutatás teljes szövege
letölthető a
.minoritykids.sk oldalon e-book formájában, vagy a
.
futureg.sk oldalról.
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A megkérdezett diákok száma 310 volt, a teljesen hibátlan,
vagyis értékelhető és kiértékelt kérdőívek száma pedig
.A
kérdőív két részből állt, demográ ai adatokat, alap és haladó
paramétereket gyűjtött. A tudásfelmérésre vonatkozó információkat három szintre osztottuk:
. társadalmi demográ ai leíró jellegű kérdések,
2. internetes felhasználásról szóló kérdések, azaz az online
magatartás területével kapcsolatos kérdések,
3. az emberi jogi, kisebbségjogi és gyermekjogi ismeretek
szintjét tanulmányozó kérdések.
A kérdések elsősorban a gyermekek tudatosságára, tudására és
véleményére koncentráltak. A kérdőívek kitöltését h sz gyermekből álló mintán teszteltük, ez a válaszadóknak átlagban
percig tartott. A legtöbb általános iskolai tanuló ezt nehéznek
vagy túl hosszúnak tartotta, ezért úgy döntöttünk, hogy az eredeti száz átfogó kérdésről h sz demográ ai és h sz tematikus
kérdésre rövidítjük a nyomtatványt, mivel gyermekekről van szó.
A kutatás online Google érdőív segítségével gyűjtötte az
adatokat egy háromszáz fős reprezentatív mintán,
éves
kor gyermekek körében, legtöbbször az iskolák segítségével,
ám az utolsó kutatási fázisban online, a szociális média segítségével is eljutottunk atalokhoz az éteren keresztül. iválasztási
szempontok közt szerepelt a gyermek neme, kora, a település
nagysága és a származási régiója, azaz a járás, ahol a gyermek
lakik. Az adatokat néhány helyen a face to face interjúk során
standardizált beszélgetések is segítették, főként kisebb gyermekek esetében. A megkérdezetteket kvóta alapján választottuk ki,
a 10–18 éves korosztályban ez a szórás ± 4,9% volt.
A minta összetétele nemek szerint kiegyensúlyozott volt, a
megkérdezettek fele lány, fele
volt. A korcsoportok közt három alkorosztályt különböztettünk meg: alsó tagozatos diákok,
felső tagozatos diákok
évesek,
évesek és közép109
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iskolás diákok (16–18 évesek) csoportját. Az alapiskola alsó tagozatán készült tesztfelmérések nem voltak értékelhetők, ezért
a kisebb gyermekekkel beszelgetéseket folytattunk (10–11 éves
korú gyermekkel 11 ilyen beszélgetés készült, melynek válaszai
néhány kvalitatív véleményt is eljuttattak hozzánk , de három
esetben nem képezték a kutatás reprezentatív mintáját, mivel
a válaszadás és kérdés megértése is körülményesebbnek bizonyult már az előtesztelés során. A megkérdezett gyermekek
nemzetisége magyar
volt, ezzel ellentétben a tíz évvel korábbi
E által végzett kutatásban a nemzetiségi összetétel
-ban szlovák és
-ban más nemzetiségű arányban nem
mutatott valóban reprezentatív adatokat a magyar sem más
kisebbség szempontjából. A jelen felmérésben részt vevő gyermekek 93%-a látogatott állami iskolát, a fennmaradó 7% egyházi vagy magániskolába járt. A kötelező szelektív tantárgyak,
például az etikai nevelés és a vallásos nevelés szempontjából a
vizsgált gyermekek mintájának felépítése egyharmadra és kétharmadra oszlik: etikai nevelésben alapfokokon vagy polgári
nevelésben a középsikolában részt vett a megkérdezett gyerekek 33%-a, vallásos nevelésben 67%-uk.
A tanulmányozott gyermekek nagy része mindkét szülővel
él
, a felmérés résztvevőinek
-át az egyik szülővel elő
gyerekek tették ki, ebből csak
elvált szülők gyermeke. Az
apa és az anya legmagasabb iskolai végzettsége alapján a iskolázottság a következőképpen alakult: a megkérdezettek
-a
alapfok végzettségű, a fér ak aránya a középfok oktatásban
, a középiskolai végzettség nőknél
, a felsőfok végzettség mindkét szülő esetében
felett volt. ivel a kérdőivet
a gyerekek töltötték ki, nem a szülők, ez az adat demográ ai
információként szolgált, nem volt reprezentatív jellege. Ezért
megállapítható, hogy az egyes társadalmi gazdasági és demográ ai csoportok ábrázolása az általános statisztikáknak megfelelően történt. ivel a magyar iskolákba járó roma gyermekek nagy része általában magyar nemzetiséget jelöl és a kérdőv
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csak magyar gyermekekkel számolt, az adatok nem pontosak,
viszont a Roma közösségek atlasza (ARK, 2019, MV SR) adatainak alapján, az adott településnek megfelelően, számukat a
tanulmány a megkérdezettek
-ára becsli a következő településeken: Komárom, Léva, Rimaszombat.

4. Az emberi jogok ismerete
Az emberi jogok ismerete egy fokmérője annak, hogy megállapítsuk, az ezek részét képező gyermekjogok milyen szinten vannak a gyermekek tudásában. A kutatás alátámasztotta, hogy a
gyermekek már hallottak a gyermekjogokról, ezt az empirikus
felmérések megerősítették, mivel a gyermekek elmondásuk
szerint is – már legalább egyszer hallottak róluk. Elmondták,
hogy mit jelentenek nekik az emberi jogok, a kérdőivben adott
válaszaikból az is kiderült, hogy rendelkeznek alapismeretekkel leginkább az iskolából és a médiából eredő információkból.
Az emberi jogokról a megkérdezett gyermekek 33%-a hallott
már, másrészt a tudást, illetve ismeretet, a témával kapcsolatban
-uk gondolja elegendőnek,
sokat,
pedig keveset hallott róla. A gyermekek 8%-a egyáltalán nem hallott
emberi jogokról, 1%-a nem tudja biztosan, hogy hallott-e róla.
Az eredmények azt mutatják, hogy a nyilvánosan elérhető
információk, a különféle kampányok, a jelenlegi iskolai tantervek és egyéb információs tevékenységek nem teremtenek elegendő teret az emberi jogi kérdések megvitatására. A legtöbb
gyermek bizonyos ismeretek hiányát tapasztalja, ami arra utal,
hogy a gyermekeket érdeklik az emberi jogi kérdések, ám a kínált információk köre nem egyezik meg az érdeklődésükkel. E
tekintetben a kutatási mintában nincs szigni káns különbség
a lányok és a
k között, valamint a korcsoportok között sem.
Ezzel szemben az első csoportba tartozó atalok, akik az etikai
nevelés tanórát látogatják, mindössze 4%-a soha nem hallott
az emberi jogokról, viszont a vallásos oktatásban részt vevő
111
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gyermekek 11%-a már hallott emberi jogokról. Ez az ismeret
különösen fontos az emberi jogokkal kapcsolatos fő információforrás szempontjából, mint például az iskola fajtája és a választható tantárgyak típusa.
. Gra kon: Az emberi jogok ismeretének százalékos megoszlása
regionális szinten Szlovákiában
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kelet-szlovákiai régió közép-szlovákiai régió
sokat

se sokat, se keveset

nyugat-szlovákiai régió
keveset

orrás: aját feldolgozás

A nyugat-szlovákiai járások gyermekei többet, a kelet-szlovákiai járások gyermekei viszont kevesebbet hallottak az emberi
jogokról. A nyugat-szlovákiai járásoknak számít a unaszerdahelyi, Szenci, Pozsonyi és Érsekújvári, valamint Komáromi
járás. A nyugat-szlovákiai gyermekek esetében volt a legnagyobb azoknak az aránya, akik sokat hallottak az emberi jogokról, ellenben a kelet-szlovákiai járásokban a gyermekek
-a hallott csak sokat és inkább sokat e kérdésről, míg a közép-szlovákiai járások diákjai közt volt legnagyobb arányban
olyan vacilláló válaszadó, aki se sokat, se keveset nem tud az
emberi jogokról. Érdekes módon a legtöbbet a keleti régiókban
élő szlovákiai magyar gyermekek hallottak az emberi jogokról.
Ha jobban megvizsgáltuk a mintát, kiderült, hogy ezt a tudást
az iskolában és családban sikerült megszerezniük.
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. Gra kon Az internet használatának és az emberi jogok
ismeretének kapcsolata
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orrás: aját feldolgozás

A következő gra kon egy fontos korrelációt mutat a gyermekek internet felhasználata és emberi jogaik ismerete közt. Az
online nyomtatvány így a kutatás tárgyát is képezte, és egyben
az eszköze is lett. A . gra konban látható, hogy a napi óránál
többet internetező gyermekek nagyon keveset hallottak az emberi jogokról. Elmondható ugyanakkor, hogy a sokat internetezők táborának
-a inkább keveset tud a témáról,
-a pedig
nem tudja, hogy hallott-e róla sokat vagy keveset, míg csupán
-uk inkább sokat, mint keveset hallott erről a témáról és
sokat hallott az emberi jogokról. A legmagasabb számmal ellátott 5 fokozatos Likert skála8 14%-a nagyon sokat hallott az emberi jogokról, feltételezhetően az internet hatásáta. A
órát
átlagosan internet előtt töltők
-a inkább sokat, mint kevesett
A ikert-skála két szélsőséges érték közötti mérési skála, amely az attitűd
mérésére szolgál. Gyakran használják kvantitatív kutatások során adott fogalommal, tevékenységgel kapcsolatos attitűdök mérésére, piackutatások
vagy személyiség tesztek során.
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hallott az emberi jogokról, 8%-a kimondottan sokat hallott
róla, de 48%-uk, azaz majdnem a minta fele nagyon keveset.
Elmondhatjuk, hogy az inernetezésnek óránál kevesebb időt
szentelő megkérdezettek
-a hallot sokat az emberi jogokról,
míg a kérdezettek
-a nem hallottam az emberi jogokról választ adta.

5. A kisebbségi jogok
Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy a gyermekek hol találkoztak a kisebbségi jogok fogalmával. Ennek tanúsága szerint
a gyerekek kisebbségi jogokról 45%-ban otthon, 12%-ban barátoktól, 22%-ban az iskolában és 18%-ban a helyi médiaból hallanak. Érdemes megjegyezni, hogy kisebbségi jogok témában
a megkérdezettek mindössze 3%-a számára forrás az internet.
Ezeket a számarányokat a lenti, . gra kon ábrázolja, ha jobban
megnézzük, akkor az otthon dominál itt is.
. Gra kon: A kisebbségi jogok és az információ forrása
[9]
([3%])

otthon

[48]
([18%])

barátoktól

[120]
([45%])

iskolában

[60]
([22%])

médiában: rádió, TV, újság
interneten

[33]
([12%])
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A . Gra kon azt is elárulja, hogy a kisebbségi jogok nem feltétlenül az intézményi rendszeren keresztül jutnak el a gyerekekhez, hanem ebben az esetben a család a fő forrás. A magyar
közeg, amit a család képvisel leginkább, a média és az iskola
szerepét is meghaladja a felmérés mintájában. supán a gyermekek 3%-a értesül kisebbségi jogairól az internetes felületekről, a leggyakrabban megadott portálok ilyenkor a inority
afepack és a isebbségi Jogvédő ntézet oldala. A gyermekek
kulcsszavai kereséskor a kisebbségi jogok, nyelvi jogok és magyar iskola. A legtöbbet a kisebbségi jogokról a dunaszerdahelyi és a pozsonyi járásbeli gyermekek tudnak, a komáromi és
szenci járás gyermekei inkább sokat tudnak, az érsekújvári és
losonci járás esetében van a legtöbb kiegyensúlyozott válasz (a
gyermekek sem keveset, sem sokat, de valamit azért elvétve
tudnak).
A következő kérdés a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását elemzi, miszerint a megkérdezett gyerekek 73%-a, azaz 200
megkérdezett fontosnak tartja a kisebbségi jogokat, csak 12%
vélekedik róla negatívan és
nem tud mit kezdeni a fogalommal, nem ismeri, talán hallot róla, de nem biztos benne.
A kisebbségi jogok tiszteletét fontos kérdésnek tartottuk, így
két részről is elemeztük a beérkezett adatokat. A legtöbbet a
kisebbségi jogokról a dunaszerdahelyi és a pozsonyi járásbeli
gyermekek tudnak, a komáromi járásbeliek a legkevésbé tájékozottak. Amikor a felsorolást kellett pontosítani, akkor is
kimondottan csak a nyelvi jogok domináltak. A kérdés most
úgy hangzott: „Milyen konkrét kisebbségi jogokat tudnál felsorolni ”
Ezután a kisebbségi jogokat ellenőriztük a nemzeti kisebbségek
védelméről szóló keretegyezményt a szlovák jogba átültető
1998. évi 342. törvény alapján.9 Mivel több válasz is helyes volt,
az előfordulások összege itt többet is eredményezett, mint a háromszáz megkérdezett gyermek.
orrás: https:
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A megkérdezetteknek az intézményekben történő kisebbségi
nyelvhasználat jogáról 11%-ban, a nyelvi jogokról 19%-ban van
tudásuk,
tud arról, hogy a magyar nyelvet a bíróságon is
használhatja, és 24% tudja, hogy ez a joga garantálja a magyar
iskolában való tanulást. A felmérés mintája szerint a diákok
úgy gondolják, hogy a kisebbségi jogokat Szlovákiában betartják, ezt a mintánk
-a gondolja így, míg
szerint a kisebbségi jogokat nem tartják be, a megkérdezettek 4%-a nem tudja.
Az utolsó emberi jogokat érintő kérdés a jogtisztelet volt, mely
az elemzett emberi jogok betartásának változóját veszi górcső
alá. Az igen – nem – nem tudom választ váró „Szerinted betartják
az emberi jogokat Szlovákiában ” kérdésre inkább egyértelműen
nemleges válasz jött a várt kiegyensúlyozottan megosztotthoz
képest, ami érdekes és egyben tanulságot, valamint ajánlást is
ny jtó támpont. Erre a kérdésre jelentősen magas arány negatív válaszat adtak a megkérdezettek:
-ban, nem hiszik,
hogy betartják, 15% pedig úgy véli, hogy betartják ezeket a kisebbségi jogokat, a maradék 2% pedig nem tudja.
. Gra kon: Milyen kisebbbségi jogokat ismersz
[16]
[34]
([5%]) ([11%])

kisebbségi nyelvhasználat
intézményekben

[33]
([11%])

kisebbségi nyelv a bíróságon
[161]
([54%])

nyelvi jogok

[56]
([19%])

anyanyelvi oktatás
anyanyelvi vallásgyakorlás
orrás: aját feldolgozás

116

Bott Livia: A szlovákiai magyar gyermekek jogairól gyermekszemmel

6. A gyermekjogok
Az online kérdőív konkrét kérdéseire adott válaszokat dolgozza fel az utolsó tíz kérdés, mely a téma alapköve is. „A gyermekjogok szó hallatán mi az első dolog, ami eszedbe jut ”
1. Táblázat: Asszociációk a gyermekjogi szóra sorrendben
A MINTÁBAN LEGGYAKELŐ
LÓ
SZAVAK A GYERMEKJOG
HALLATÁN

Z ELSŐ
L
ESZE E

MI VOLT A LEGE
E Ő
E
E

GYERMEKEKNEK JOGA
VAN AZ ÉLETHEZ

Ne verjék a gyerekeket
otthon, hanem becsüljék

Ne adjanak a gyereknek
kötelességet, míg gyerek

A GYEREKNEK JOGA VAN
E Ó Z

Ne adjanak a gyereknek
feladatokat

Legyen internet

A GYEREKNEK JOGA VAN
L
Z

A zsebpénz

A zsebpénz
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A kérdés nyitott volt, mindössze válaszokat és tudást várt. A felsorolásban leggyakrabban elhangzó szavak: a gyermek joga a
lakhatásra, az iskolára és az erőszak megelőzésére. Ez a kérdés
valóban feladta a leckét gyermeknek, felnőttnek egyaránt, a válaszok olvasása elgondolkodtathat mindenkit. A gyermekjogokra
vonatkozó tudás szakirodalmi összevetése után azt mondhatjuk,
hogy a szlovákiai magyar gyermekek a tíz évvel ezelőtti
E
felmérés adataihoz mérten jobban értesültek voltak. Annak a kérdésnek a megválaszolásakor, hogy fontosnak tartják-e a gyermekek a
jogaikat, egyértelmű, hogy honnan, milyen forrásokból tájékozódnak, és milyen környezetben tanulnak a gyermekek. A legtöbbet
az emberi jogi kérdésről a gyermekek jogaival kapcsolatban
egyértelműen az otthoni környezetből tudnak meg.
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elmértük az emberi jogokkal kapcsolatos összes információforrást. A megkérdezett gyermekeknek az összes információforrásnál meg kellett jelölniük az információ mértékét is – sokat,
keveset, vagy egyáltalán nem tanulnak az adott forrásból. Azon
információforrások sorrendje, amelyeknek nagy a jelentősége
a gyermekek tájékozódása szempontjából, az emberi jogokkal
kapcsolatban, a következő. A gyermekek csaknem
-a számolt be arról, hogy sokat tanul az emberi jogokról az iskolában,
ám ezen információk második legfontosabb forrása a család. A
gyermekek
-a a családjától tud erről, a harmadik legfontosabb forrás a rádió és a televízió, ez mindössze
-ot tesz ki. A
megkérdezettek 12%-a a barátoktól értesül, 3%-a az interneten
olvasott már a gyermekjogokról, míg
-a értesült a médiából.
Ezt a három forrást más média követi, a nyomtatott média – a
gyermekek az emberi jogok nagyszerű információforrásaként
említették őket , de ez csak
.
Összességében az iskola az emberi jogokkal kapcsolatos információk forrásaként effektíven működik a legtöbb gyermek
számára (a gyermekek csaknem 90%-a): ezek közül körülbelül
gy ítéli meg, hogy az iskola sok mindent megtanít az emberi jogokról; több mint 50%-a kevés információt talált az iskolában, és majdnem 10% szerint az iskola nem ad semmilyen
ismeretet az emberi jogokról. Különösen az általános iskola második osztályába járó gyermekek (akik egyáltalán nem ismerik
az emberi jogokat) egytizedének száma elgondolkodtató – leginkább az általános iskolai tantervek emberi jogi témájának kötelező része kapcsán.
Arra a kérdésre, hogy „Milyen gyermekjogokat tudnál felsorolni ”, elhangzottak a gyermekektől az E
Egyezményének
alappillérei is. Az egyezmény három nagyon fontos pillérre
épül a gondoskodás – ellátás, a védelem és a részvétel joga.
A gyermekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme
minden társadalom kiemelt feladata. A gondozás és ellátás azt
is jelenti, hogy a gyermekek is hozzáférhetnek különféle erő118
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forrásokhoz, de olyanokat is megkaphatnak, mint a szeretet,
az önbecsülés, a tudás és a bennük rejlő képességek kibontakoztatása.
2. Táblázat: A gyermekjogok pontos ismerete
LEGGYAKRABB SZAVAK
A GYERMEKJOG HALLATÁN A MINTÁBÓL

Z ELSŐ
L
ESZE E

MI VOLT A LEGMEGE Ő

Ellátás

Ne verjék a gyerekeket

a bántalmazás asszociációjának visszatérése

Lakhely

Legyen internet

az internet mint létszükséglet de niálása

Legyen béke

a gyerekek erőszakmentes
hozzáálláása

Gondoskodás
orrás: aját feldolgozás

A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé
is, aki a gyermekekkel kapcsolatba kerül, így a családnak, a
kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, de a
törvényeket alkotóknak is gyelnie és védenie kell a gyermekeket. A részvétel aktív cselekvésen t l hogy például részt vegyél
a téged érintő döntések meghozatalában azt is jelenti, hogy a
gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és csoportban is,
elmondhatják véleményüket, kifejezhetik érzéseiket.
A gyermekek különösen őszinték egyes jogi és politikai kérdések esetében. Az adott kérdésre a válaszadók csupán 9%-a
gondolta, hogy egyáltalán nem tartják be Szlovákiában a gyermekjogokat, 23%-a szerint nagymértékben betartják a gyermekjogokat, 22%-uk pedig úgy véli, hogy inkább nem tartják
be, mint betartják, 34% szerint inkább betartják.
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Az utolsó kérdéseket pedig tartalmilag elemezhetjük, gra kon nélkül is, arra keresve a választ, hogy a gyermekek érzelmi
világa, közeli megélése és tapasztalása a közös élettérben a szlovák gyerekekkel, Szlovákiában vállalva nemzetiségi gyermeklétüket, vajon milyen következményeket von maga után és mit
indokol.
A legtöbb megkérdezett nem válaszolt, vagy készakarva kihagyta a kérdést, mivel nem volt kötelező, viszont akik válaszoltak
azok azt mondták negatív tapasztaltuk a nyelvi
hátrányokból ered. A kérdés valójában kétszer hangzott el. Először negatív majd pozitív kérdésfeltevéssel: gy érzed, hogy ért
pozitív tapasztalat, azért mert szlovákiai magyar gyermek vagy Ha
igen, milyen Erre azok a válaszok hangzottak el, melyeket a
leggyakrabban hallunk a médiából, hogy azért, mert nem szlovák iskolába járt, vagy, mert magyarországi intézményekben
jobban érvényesül majd, és hazai kulturális rendezvényeken ki
tudja használni a magyar nyelvet. A legtöbb megkérdezett itt
sem válaszolt, vagy kihagyta a kérdést, mivel nem volt kötelező, itt is hasonló volt a helyzet, mint a negatív tapasztalatnál.
Viszont akik válaszoltak (23%), azok azt mondták, hogy a negatív és pozitív tapasztalatuk is a nyelvi hátrányokból ered.
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3. Táblázat: A gyermekjogok pontos ismeretének tesztje (Megj:
a táblázatba foglalt értékek a válaszadók számát jelzik)
A GYERMEKNEK JOGA
VAN ...

GARANTÁLT
JOG

NEM
GARANTÁLT
JOG

E
E E
JÁRHAT ISKOLÁBA

45

24

31

E
E E E
LEGYEN SAJÁT SZOBÁJA

12

67

21

E
GYERMEK VÉLEMÉNYE
SZÁMÍT

56

4

40

HOGY JOGAIKRÓL
ELL

34

54

22

E
E E NEK LEGYEN ZSEBPÉNZE

23

56

21

Z E ŐSZ
E LE

56

33

19

HOGY A MAGYAR
GYERMEKEKNEK JOGA
VAN MAGYAR
ISKOLÁHOZ

70

20

10

E
E E
Z S
L SS
AMIT SZERETNE

11

88

1

E LS
LL S
GYAKOROLHASSA

79

11

10

HOGY BÁRHOL ÉS
BÁRMENNYIT
INTERNETEZZEN

52

44

4

ELLE

E

S

E E

NEM

E
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Az utolsó kérdés a komple kérdőívben inkább játékos és
kreatív volt: „Ha te lennél a gyermekjogi felelős, és tanácsolhatnál,
milyen javaslatod lenne a gyermekjogok betartásához ” A kérdésre
adott válaszok felettébb érdekesek voltak, más és új jogrendszert is kértek, nem volt az sem különleges, ha azt írták oda, varázsoljon és változtassa meg a világot. A gyerekek valószínűleg
érzik, hogy ez a téma fontos, ám a pozíciót nem mindig tudták
értelmezni, sokan a megkérdezettekből gy hitték, hogy a biztos és felelős köteles változást teremteni, pedig a változás a
kezükben van.
Az iskola, mint hely, ahol sokat lehet megtanulni az emberi
jogokról, több lány számára jelentette ezt, mint
számára. A
lányok
-a és a
k
-a
-kal kevesebb szerzett tudást az emberi jogokról az iskolában. Érdekes módon az emberi
jogokkal kapcsolatos tudás pozitív értékelése az iskola szintjén
az állami és egyházi iskolákban, és leginkább a magániskolákban érvényesül.
Az alsóbb évfolyamokban az emberi jogokkal kapcsolatos tudást mindössze
-uk tekinti elegendőnek, míg az felsőbb évfolyamokban, az idősebb gyerekek esetében ez több mint
.
A tudás mértéke gy tűnik, hogy jelentősen növekszik a nyolcadik iskolaévben, de egyértelműen t l késő, gyelembe véve
a gyermekek életkorát. Hasonló megállapításokat már hoztak
a saládtudományi emzetközi özpontban
-ben végzett
kutatások alapján, de a helyzet sajnos nem változott a kívánt
irányba (MSŠR, 2002).
A lakóhely méretét tekintve nem voltak szigni káns különbségek az iskolák értékelésében, bár sok negatív értékelés született az
-nél kevesebb lakos településeknél. A pozitív iskolai értékelés növekszik a szülő végzettségével összehasonlítva,
ami arra utal, hogy a felsőfok végzettségű szülők gyelnek az
iskola megválasztására és annak szakmai szintjére.
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Az ismert tényezők ellenére ismételten hangs lyozni kell a
gyermekek korai és fokozatos oktatását az emberi jogokról és
a gyermek jogairól. A kutatás eredményeiből látható a tudatosság növekedése, különösen a kötelező oktatás utolsó két
évében, ami rámutat arra, hogy a gyermekek későn kezdenek
tanulni a jogaikról, és hogy az oktatási folyamat során jelen van
az oktatás szisztematikus jellegének hiánya.
Az egyes iskolákban vagy településeken a gyermekek tudásszintjének ingadozása jelzi, hogy az oktatók megfelelő képzése
rendkívüli jelentőséggel bír, valamint annak fontosságát, hogy
megfelelő szakembereket válasszanak erre az oktatási területre.
Ezek a tények szorosan összekapcsolódhatnak két másik tényezővel is, amelyek befolyásolják a gyermekek jogainak tudatosítását. Az egyik a település mérete. A kutatás ismételten kimutatta, hogy a gyermekek tudása ebben a témában a gyermek
tartózkodási helyétől függ azaz minél nagyobb a település,
ahol a gyermek él, annál szélesebb és pontosabb ismeretei vannak az emberi jogokról.
A második érdekesség, hogy a
-es
E felmérés a
gyermekek nemzetisége szerint gyenge tudást állapított meg a
magyar és a roma gyerekeknél, a minta viszont csak 5% kisebbségi nemzetiséget tartalmazott. Ez az a minta, ahol szigni káns
különbséget mutattak ki a szlovák állampolgárságú gyermekek
és más nemzetiségű gyermekek között, akik alacsonyabb szinten ismerik a gyermekek jogait. Jelen minta gyermeki válaszai
sokkal tudatosabbak és tudásban gazdagabbak voltak a 10 évvel korábbi felmérésnél.
Ezen tények alapján kijelenthetjük, hogy fokozott gyelmet
kell fordítani az olyan gyermekek oktatására és felvilágosítására, akik elsősorban nem szlovák nemzetiségű, kisebb településeken élnek és szüleik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Mivel a kutatást a gyermek jogairól szóló egyezmény 30.
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évfordulójának idejére terveztük, érdemes megjegyezni, hogy
ebben az időszakban a gyermekeinket tájékoztatták a gyermekek jogairól szóló alapdokumentumról. Sajnos kijelenthetjük,
hogy a 13–15 évesek több mint fele még soha nem hallott az
egyezményről, vagy nem biztos abban, hogy hallott-e róla.
A meglévő adatok és a történeti adatok összehasonlításával
kijelenthetjük, hogy a gyermekek ismeretei magáról az egyezményről szintén romlanak. ásrészt a kutatás megerősítette
azt a kellemes tényt, hogy a legtöbb gyermek több gyermekjogot, valamint kisebbségi jogainak egy részét is ismeri, amelyeket meg is tud nevezni, és ki tudja értékelni betartásuk társadalmi garanciáját. Az oktatáshoz való jog általánosan ismert
jognak tekinthető mondta a gyermekek több mint
-a. A
második jog, amely közismert a legtöbb gyermek számára, a
védelemhez való jog. A harmadik érdekes jog, mely valójában
nem is jog, csak a gyermekek de niálták azzá válaszaikban: a
szabad és túlzott internethasználat.
Mivel az internethasználatban nem érzékeltek korlátokat, a
gyerekek az internet szabad használatához való jogot vélték
magukénak. Ebben a tekintetben ez egy viszonylag váratlan
eredmény, amely a téma tabuként kezelésének fokozatos feloldásával az erőszak és az ehhez kapcsolódó tudás növelésével
függ össze, amely a jövőben minden bizonnyal megérdemelne
több gyelmet és mélyebb elemzést.
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Ferdics Andrea*
A SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁG
ELVESZTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYES
OKMÁNYSZERZÉSI ELJÁRÁSOKRA
1. Bevezetés
zlovákia mintegy tíz évvel ezelőtt egy a kettős állampolgárságot kifejezetten támogató országból, az azt csak szűk keretek
közt megengedő állammá vált. Az identitás alapján felvett magyar állampolgárság megszerzésének két tja maradt. Az egyik
a szlovák hivatalok részére be nem jelentett ezáltal a szlovákiai statisztikákban nem szereplő , a másik pedig a törvényesen
jelzett magyar állampolgárságszerzés. Az esszé főként az utóbb
említett emberek, mai napig a zlovák öztársaságban élő csoportjával foglalkozik. A tanulmány gyakorlati tmutatóként kíván szolgálni, és az egyes okmányszerzési eljárásokat, valamint
ezek esetleges buktatóit járja körül, így az igazolványok közül
az tlevélre, a személyiazonossági igazolványra és a vezetői engedély megszerzésére vonatkozó eljárásokra tér ki az írás, különösen a kormányablakok munkatársaival, valamint az érintettekkel folytatott beszélgetésekből szerzett információk alapján.
A korábban említett témák részletezését megelőzően kibontásra
kerülnek a szlovák kettős állampolgársági szabályozás joghézagbeli, alkotmányossági, illetve egyes jogdogmatikai kérdései is. A
bevezetésként megalapozásul szolgáló alapvetés, mint a szlovák
állampolgársági szabályozás kiragadott részei is elengedhetetlen
szerepet töltenek be.
zéchenyi stván Egyetem,
szakos hallgató.

eák erenc
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2. A szlovák állampolgársági törvény szabályai
2.1 A szlovák állampolgársági törvény 2 21 ben élő szabályairól
A szlovák állampolgársági törvény szerint, ha kifejezett akaratnyilvánítással egy szlovák állampolgárság személy, önkéntesen megszerzi egy külföldi állam állampolgárságát, elveszíti a
szlovákot. Ennek időpontja, az a nap, amikor a másik ország állampolgárságának megszerzése megtörténik. A kifejezésmódja
pedig kérelemmel, nyilatkozattal, vagy egyéb valamilyen külföldi állampolgárság megszerzésére irányuló más cselekménynyel lehetséges.1
A kettős állampolgárság teljes tilalmáról azonban nem beszélhetünk, hiszen két kivétellel is él a törvény, mely esetekben
megengedi azt. A születés és a házasság tján történő állampolgárság-szerzés, ma is élő módja zlovákiában a kettős állampolgárság létrejöttének.
A második esetben még néhány feltétel hozzáadódik a teljesüléshez, vagyis az, hogy a házastárs állampolgárságának megfelelő külföldi állampolgárságot csakis a házasság megléte alatt
lehet felvenni.2
Amennyiben az előbb említett kritériumoknak nem felel meg
a más állampolgárságot felvevő, volt szlovák állampolgár, a
szlovák állampolgárság elveszítéséről haladéktalanul értesítenie kell azt a körzeti hivatalt, amely az adott kerületi székhelyen
működik.3 Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, vagy felhívásra sem adja vissza az okmányait, bírsággal számolhat. Ezek
pontos értéke a továbbiakban részletesebben kifejtésre kerül.
A zlovák öztársaság emzeti Tanácsának
szám törvénye a zlovák öztársaság állampolgárságáról .
bekezdés.
2 Uo. .
bekezdés.
Uo. .
bekezdés.
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A törvénymódosítást követően próbálkozásokkal teli évek
következtek a szlovákiai magyarság politikai életében. Habár
nemcsak a szlovákiai külhoni magyarokra gyakorolt hatást.
okan a korábbi időszakból még sehországban maradt, vagy
épp más országokba, munka, házasság, vagy egyéb körülmények miatt kiköltözött szlovák állampolgárság személyek is
az érintettek sorába tartoznak. gy értelemszerűen, ha fel szeretnék venni annak az országnak az állampolgárságát, ahol laknak, vagy ahova egyéb módon kötődnek, ők is elveszítik szlovák állampolgárságukat.
A következő sarokpontot az veta Radi ová szlovák kormányfő nevével fényjelzett szerződéstervezet jelentette
ben. A mérföldkőként emlegetett tervezetben agyarország és
zlovákia miniszterelnökei egy a szlovák részről elkészítendő
dokumentumban állapodtak meg, ami megfelelt volna mindkét fél elvárásainak, és így mint államközi szerződés hidalta
volna át a vitás kérdéseket. A magyar fél szerint viszont a
es viszonyok mellett a szerződés elfogadhatatlan volt, mivel
egyet jelentett volna az állampolgársággal kapcsolatos adatok
zlovákia felé történő kiadásával.
A problémakör megoldása érdekében a második ico-kormány idejében is próbálkozások sora látott napvilágot a törvény
ismételt módosítása iránt. lyen volt például az a koncepció, amiben a magyar kisebbségen kívül mindenkire a korábbi szabályok
vonatkoztak volna, ellenben csakis a magyar nemzetiségűeket
ragadta volna ki a törvény. Ehhez csatlakozott az az ötlet is, mely
szerint a kettős állampolgárság csak azok számára legyen elérhető, akik a felvenni kívánt állampolgárság államában lakóhellyel
rendelkeznek. Természetesen a határon t li magyarok csak csekély számban láthatták ezen megoldásokban jövőjüket.4

Hamberger Judit: j fejezet vagy fordulat a szlovák magyar viszonyban. n:
ülügyi zemle, . évf. .
. sz.
,
.
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Ezt követően
-ben jött el az jabb fénysugár, ami azon
személyekre vonatkozott volna, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek azon állam területén, amely miatt elveszítették a
szlovák állampolgárságukat. Ezen körbe tartozók számára
megnyílt volna a visszaigénylés lehetősége, viszont ez a törvényjavaslat sem vált hatályos jogszabállyá. A kudarcos törvényjavaslatok sorát követően Robert ali ák, szlovák belügyminiszter hozta el a nagy változást.5
A várva várt belügyminisztériumi rendelet
. január -én
6
született meg. urcsa módon a későbbiekben részletezett szabály egy törvény módosításául szolgál, azonban csak egy belügyminisztériumi rendeletről beszélünk.
A rendelet tehát arra ny jt lehetőséget, hogy a
-es törvénymódosítás következményeképp szlovák állampolgárságukat elvesztett személyek visszakaphassák régi állampolgárságukat.
Azok számára nyílik meg ez a kiskapu, akik nagy mértékben hozzájárulnak a zlovák öztársaság érdekeihez, közgazdaságtani,
tudományos, technikai, kulturális, szociális, sportolási területen,
vagy egyéb olyan esetben, ami zlovákia érdekkörében merül fel.7
A fentebb említett kategóriákon belül is az egyéb okok csoportja bír fontossággal a jelen dolgozat témája szempontjából. A
tárgykörön belül találhatunk olyan indokokat, mint az egészségügyi, családalapítási, humanitárius okok, valamint az arra való
hivatkozás, hogy valaki a zlovák öztársaság korábbi állampolgára volt. ár hossz lépcső vezet el az előző mondat utolsó
mondatrészéig, már részese a jogrendszernek, így lehetőség van
annak kiaknázására. Természetesen a feltételek sora nem áll meg
itt, hiszen ezzel tulajdonképpen mindenki számára engedélyezerta gnes: erre tartunk A kettős állampolgárság kérdése zlovákiában. n: Garaczi mre szerk. : Nemzeti integráció, autonómia és szakrális múlt a
Kárpát-medencében – Magyarságtudományi kutatások IV. eszprém: eszprémi
Humán Tudománykert Alapítvány.
,
.
A zlovák öztársaság belügyminisztériumi rendelete a szlovák állampolgárság személyes okokból való adományozásáról kivételes okokból.
zlovák öztársaság emzeti Tanácsának
szám törvénye a zlovák öztársaság állampolgárságáról .
bekezdés.
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nék a kettős állampolgárságot. A következő követelmény miszerint, az a korábban szlovák állampolgár élhet ezzel az eséllyel,
aki lakóhellyel rendelkezik egy másik országban, rendszerint
abban az államban, amelynek állampolgára, és amely miatt elveszítette a szlovák állampolgárságát. Egy fontos kitétel továbbá,
hogy a kérelmezőnek a zlovák öztársaság területén engedélylyel tartózkodó személyként kell nyilvántartva lennie.8
zintén említésre méltó az a tény, hogy a szlovák állampolgárság visszaszerzése iránti kérelemnek egységben kell lennie
a törvényekkel és zlovákia nemzetközi kötelezettségeivel. A
szlovák belügyminisztérium hivatalosan megemlíti, hogy az
állampolgárság ezen ton való jbóli megszerzése személyes
okokból nem lehet jogi követelés tárgya.9
A továbbiakban kifejtésre kerül, hogy ez a rendelkezés csak
az életvitelszerűen más államokban élő személyek számára
kedvező. A fő probléma ezzel megoldódott, viszont a pusztán
érzelmi indokból történő kettős állampolgárság megszerzésére
továbbra sincs lehetőség zlovákiában.
A
-as évben zlovákiában bekövetkező kormányváltás
pozitív irányba mutat az esszé témáját érintően. Törekvések
születtek arra vonatkozóan, miképpen ne kelljen elveszíteni
azoknak sem a szlovák állampolgárságukat, akik már egy adott
időszakon keresztül abban az országban élnek, aminek felvették állampolgárságát. Jelenlegi állás szerint első olvasatban a
szlovák parlament jóváhagyta a törvénymódosítást. A módosítás várhatóan
. j lius -jén lép hatályba.10
delenie ob ianstva R po strate, inisterstvo vn tra lovenskej republiky,
. . . online . etöltés helye:
.minv.sk, letöltés ideje:
. . .
inisterstvo vn tra R, etöltés helye: http:
.minv.sk letöltés ideje:
. . .
zímer Gábor: lus: Az állampolgársági törvény módosítása az európai
normákat követi. j zó,
. . . online . etöltés helye:
.ujszo.
com, letöltés ideje:
. . .
láda schválila zmeny v novele zákona o tátnom ob ianstve zmier uj cej
okolnosti jeho straty, inisterstvo vn tra lovenskej Republiky,
. . .
online . etöltés helye:
.minv.sk, letöltés ideje:
. . .

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

2.2 A szlovák Alkotmánybíróságról a szlovák állampolgársági
törvény 2 1 es módosítása kap sán
A szlovák Alkotmánybíróság elé elsősorban azon okból került a
tárgyalt problémakör, hogy zlovákia alkotmánya tartalmazza
azt a kijelentést miszerint: akarata ellenére senki sem fosztható
meg szlovák állampolgárságától.11
árpedig a szlovák állampolgársági törvény kimondja, hogy
meg kell fosztani mindazokat a szlovák állampolgárságuktól,
akik önkéntesen felveszik más állam állampolgárságát. gy tehát ezzel nem tesz mást, mint megsérti az előbb említett alkotmányos kitételt. Ezért a törvény alkotmányellenes, hiszen egy
külföldi állam állampolgárságának felvétele nem jelent akaratkinyilvánítást arra nézve, hogy a már fennálló állampolgárságát is el szeretné veszíteni az adott személy. A szlovák törvényhozás azonban ezt egyértelműen gy értelmezi, mintha a másik
állampolgárság felvételére irányuló kérelemmel már kinyilvánítaná az egyén az előbb említett cselekvésre való szándékát.
A fent megjelölt ellentmondásnak köszönhetően
-ben egy
beadványt ny jtott be a szlovák magyar Híd ost párt a kassai
Alkotmánybírósághoz, amelynek célja a szlovák állampolgársági törvény már sokat emlegetett paragrafusának alkotmányellenessé nyilváníttatása az alkotmánybírákkal.12 Az ügyben akkor
már három éve nem történt előrelépés, amikor is
. január
-én a zárt ajtós meghallgatásokat követően határozatlan időre,
szintén zárt ülésen elhalasztották a döntést.13 A történet vége
szeptemberében következett be, amikor a taláros testület
eljárási okra hivatkozva véglegesen elutasította a beadványt.
A zlovák öztársaság Alkotmánya
. szeptember ., . cikkely . bekezdés.
Tarics Péter: Hazugságvizsgálat, avagy az igazság ára, Magyarság- és világpolitikai re e iók 19 4–2014. udapest: Panoráma ilágklub.
.
ass gnes: agyar törvény, szlovák diskurzus, Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája zlovákiában. n: EGI ,
II. évf., 1. (93.) sz. udapest:
TA T
isebbségkutató ntézet.
,
.
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A témától való elzárkózás nem más miatt következhetett be,
mint az Alkotmánybíróság akkori létszámhiánya. A törvény
módosításához voksra van szükség, de ez sem a nemleges,
sem az igenlő oldalról nem következett be. Akkoriban a szerv
bíróval működött, a teljes létszámhoz képest ez épp kettővel kevesebb.14 indez az akkoriban lejátszódó köztársaságielnök-választás miatt történt, amelyből Andrej iska került ki
győztesen, azonban az alkotmánybírák megválasztására még
nem kerített akkoriban sort. ára leváltotta őt uzana aputová, zlovákia első női köztársasági elnöke, valamint már az
Alkotmánybíróság is kibővült a szükséges
főre.15
A valódi indok talán már soha nem lát napvilágot, de anynyi biztos, hogy még zlovákia Alkotmánybírósága sem akarta
ténylegesen tárgyalni ezt politikailag érzékeny témát. Az alkotmányellenességet így nem mondták ki, de azt sem, hogy ez ne
lenne igaz, hiszen egy elutasító döntés született, amely talán a
legjobb megoldás volt a testület számára.16
gy kimondható: a szlovák állampolgársági törvény ebben
a formájában nincs összhangban a ma hatályos szlovák alkotmánnyal.
2.3 oghézagok és alkotmányellenesség kérdése a szlovák
állampolgársági törvényben17
enki sem fosztható meg akarata ellenére a szlovák állampolgárságától, így szól zlovákia Alkotmánya. Ennek fényében, ha
nem nyilvánítja ki az érintett az erre vonatkozó szándékát, anerta
, i.m.
.
stavn s d lovenskej republiky udcovia, stavn s d lovenskej republiky,
. . . online . etöltés helye:
.ustavnysud.sk, letöltés
ideje:
. . .
ass
, i.m. .
Turi dám: Egy évtizede döntés nélkül a kettős állampolgárság és a szlovák alkotmánybíróság, Arsboni,
. . . online . etöltés helye:
.
arsboni.hu, letöltés ideje:
. . . ass
, i.m. .
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nak nem szabadna megtörténnie, de mégis megvalósul. Arra
hivatkozva tudják megtenni, hogy egy másik állampolgárság
megszerzésére irányuló kérvény már a lemondás kinyilatkoztatásául szolgál, hiszen törvény tartalmazza annak következményeit. Ez azonban nem egy kifejezett nyilatkozat a szlovák
állampolgárságról való lemondásról, hanem egy másik állam
állampolgárságának a megszerzésére irányul. A szlovák hatóságok, amint tudomást szereznek egy-egy ilyen ügyről, azonnali intézkedéseket tesznek az állampolgári kötelék megszüntetésének nyomatékosítására. A szlovák állampolgársági törvény
az elmondottak alapján alkotmányellenes, mégis a kassai székhelyű alkotmánybíróság nem jutott el ennek megállapításáig,
hiszen az eljárás megszüntetésre került a bírák nem elegendő
létszámának folyományaként.
A zlovák öztársaság emzeti Tanácsa
. szám
törvényére áttérve különösnek tekinthető az is, hogy tulajdonképpen nem mond ki kifejezett tilalmat a kettős állampolgárság
tekintetében. A vitatott rendelkezés mégis szerepel a törvényben, és a jogi szakirodalomban is egyértelműen a kettős állampolgárságot bizonyos körben tilalmazó államok közé sorolják
a
-es törvénymódosítás óta zlovákiát. Ami azt jelenti tehát, ha valaki felveszi egy másik állam állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságát.18 Ez szintén
némi ellentmondást teremt. egjegyzendő, hogy a születés és
a házasság tján való kettősállampolgárság-szerzést nem tiltja
zlovákia. Ez azonban nem sok esetben elérhető a szlovák magyar kettős állampolgárságot megszerezni kívánók számára.
A már említett belügyminisztériumi rendelet pedig további
agy oldizsár: Az állampolgárság, mint stigma: az állampolgárság hátrányai
i közöm a könyvégetőkhöz . n: EGI ,
II. évf., 1. ( .) sz.
,
.
Gyeney aura: ettős állampolgárság az Európai nió erőterében. n: Iustum
Aequum Salutare, IX. évf., .
,
. sz.
,
. ovács iktória
óré
ándor: A határon t li magyar közösségekkel kapcsolatos igazgatási tevékenységek természetrajza. n: Glossa Iuridica, VII. évf., 1–2. (2 .) sz.
,
.
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engedményeket tesz. Azoknak viszont, akik identitásuk alapján szeretnének szlovák magyar kettős állampolgárokká válni,
ez továbbra sem megoldás.
rdekes kérdésnek tekinthető, hogy vajon mikortól számítják
a szlovák állampolgárság elvesztését. ét lehetséges időpont merül fel e szempontból. Az egyik a külföldi állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem beadása, a másik pedig az állampolgársági bizonyítvány megszerzésekor, avagy bemutatásakor.
Hacsak nem az utolsó verzió a jó válasz, ami erősen kétségbe
vonható, akkor mindenképp e tunc hatály megállapításra kerül sor. Ezt szintén nem tartalmazza semmiféle szabály.
A szlovák állampolgársági törvény szövege világosan fogalmaz. Az előbbiekre re ektálva nemcsak azt mondja ki, hogy
kifejezett nyilatkozat szükséges a szlovák állampolgárság elveszítéséhez, hanem azt is, hogy ennek a külföldi állampolgárság
megszerzésére irányuló kérelem, nyilatkozat vagy egyéb cselekmény felel meg.19 Erre tekintettel, okkal feltételezhető ez az
időpont az állampolgárság elvesztési idejének. Ez azonban nem
racionális megoldás, valamint a hontalanság kiküszöbölésének
megelőzésére szolgáló elveknek sem tesz eleget. okkal valószínűbb a honosítási okirat megszerzése, mint az a pont, amikortól a szlovák állampolgárság elveszítése számítható. zintén felhozható érvként, hogy az állampolgársággal foglalkozó
internetes oldalak is az állampolgársági bizonyítványt, vagy
annak másolatát kérik az állampolgárság elvesztésének bejelentéshez szolgáló dokumentumként. agyis a köztudatban ez
él, és egyfajta szokásjogi megerősítést is kap.
indezek alapján kijelenthető, hogy a szlovák állampolgársági
törvény egy nagyon rövid része taglalja, valamint nem is elégséges
terjedelemben bontja ki a szlovák állampolgárság külföldi állam
állampolgárságának felvétele miatti elveszítését. zlovákia egész
A zlovák öztársaság emzeti Tanácsának
zlovák öztársaság állampolgárságáról, .

. szám törvénye a
. bekezdés.
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jogrendszerében hiányosságok tapasztalhatóak ezzel kapcsolatosan. A hatóságok szerepe nincs pontosan meghatározva, valamint a jogkörük sincs részletesen tárgyalva.20 incs kiépítve a
megfelelő eszközrendszer a más állampolgárságot szerzett személyek felderítésére, így végrehajthatatlanná válik a törvényi
rendelkezés.

3. Egyes dokumentumokkal kapcsolatos eljárási
kérdések Szlovákiában és Magyarországon
3.1 A szlovák állampolgárság elvesztését követő okmányszerzés
A szlovák álampolgárságnak egy másik állampolgárság felvétele következtében történő elveszítése esetén, eme tényről
haladéktalanul értesíteni kell a kerületei székhelyen működő
körzeti hivatalt.21 Amennyiben erre nem kerül sor, az érintett
egyén
euró bírság szankcióval is számolhat.22 A bejelentő nyomtatvány letölthető zlovákia belügyminisztériumának
honlapjáról.23 A bejelentésre sor kerülhet zlovákia nagykövetségein is, így nem kell hazautazni, ha ilyen probléma merülne fel. Alapvetően ezen lap leadásával együtt be kell ny jtani a más állam állampolgárságának megszerzéséről szóló
dokumentum másolatát, egy érvényes személyazonosításra
alkalmas igazolványt aminek nem kell a szlovák államhoz
tartozónak lennie , a szlovák tlevelet valamint a szlovákiai
személyi igazolványt.24 Ennek elmaradása esetén, az érintettek
ass
, i.m.
.
A zlovák öztársaság emzeti Tanácsának
. szám törvénye a
zlovák öztársaság állampolgárságáról, .
. bekezdés.
22 Herner- ovács Eszter llyés Gergely Rákóczi risztián: ülhoni szavazatok az
országgyűlési választásokon. n: Kisebbségkutatás,
III. évf. 2. (1 .) sz.
,
.
nformácie o strate tátneho ob ianstva lovenskej republiky, inisterstvo vn tra lovenskej republiky. etöltés helye:
.minv.sk, letöltés ideje:
. . .
trata a znovunadobudnutie tátneho ob ianstva, e vyslanectvo lovenskej republiky v Osle,
. . . online . etöltés helye:
.mzv.sk,
letöltés ideje:
. . .
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egy felszólítást kapnak a személyi igazolványuk visszaszolgáltatására, aminek gyelmen kívül hagyása szintén következményekkel jár, méghozzá
euró értékű pénzbírsággal.
A felszólítás mellé egy nyilatkozat is érkezik, amiben le lehet
mondani a szlovák állampolgárságról. ulasztás természetesen ebben az esetben is előfordul, így ilyenkor többszöri felszólítást követően egy értesítés kerül kézbesítésre, ami nem más,
mint a szlovák belügyminisztérium közlése, miszerint az adott
személy szlovák állampolgársága megszűnt. A döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs.25
zemélyi okmányok nélkül maradni azonban nem teremt
egyszerű helyzetet, így mi más utat választhatna az érintett,
mint az j állampolgársága szerinti országtól, esetünkben agyarországtól kérni azok kiállítását. gy tehát az tlevél és a
személyazonosító igazolvány lesz a következő rész fő tárgya.
Az első okmány, amihez a honosítási okirat kézhezvételét
követően elsőként hozzá lehet jutni a magyar tlevél. lyen
igazolvány kiállításához alapvetően mindössze magyar állampolgárságra van szükség.26 A magán tlevél kiállítása iránti kérelem beny jtására belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál amibe a fővárosi kerületi hivatalokat
is bele kell érteni , vagy az általános hatáskörű tlevélhatóságnál kerülhet sor, külföldön pedig a konzuli tisztviselő tján
lehetséges.27
Az tlevél kiállításához alapvetően személyi igazolványra
lenne szükség, de mivel ez jelen esetben hiányzik, a külföldön
élő kérelmezőknek olyan kedvezményt ny jtanak, ami lehetővé
iripolszky ichaela
zentgáli-Tóth oldizsár: Az egyszerűsített honosítás első öt éve. n: Közjogi szemle, I . évf. 2. ( 9.) sz.
,
.
26 Gyakran ismételt kérdések, Orbán alázs Akadémia Egyesület. etöltés
helye: parbeszed.ro inde .php egyszerusitett-honositas gyakran-ismeteltkerdesek letöltés ideje:
. . .
A külföldre utazásról szóló
. évi
. törvény végrehajtásáról szóló
. . . orm. rendelet .
, a bekezdés.
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teszi, hogy ők a magyar állampolgárságukat igazoló okiratukat
használják fel erre a célra.28
Az eljárás költségekkel jár, az évig érvényes
forint,
míg a
évig érvényes
forint be zetési kötelezettséget
von maga után.29 Az összegek a gyermekeknél máshogy alakulnak, hiszen jóval olcsóbb tarifával lehet számolni. tt is lehetséges a gyorsabb lefolyás érdekében a drágább megoldás választása, hiszen így akár
órán belül30 is elkészülhet az tlevél.31
Az eljárás normál esetben a kérelem beérkezését követő naptól
számított
napig tart.32
A személyi igazolvány kiállítása azok számára a legegyszerűbb, akik rendelkeznek magyarországi lakóhellyel.33 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint viszont, az egyszerűsített honosítással magyar
állampolgárrá váló személyek számára a személyi azonosítót
és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány annak szolgál tan bizonyságul, hogy az érintett nem rendelkezik magyarországi
lakóhellyel.34 Tehát megállapítható, hogy lakcím nélkül is igényelhet személyazonosító igazolványt a kedvezményesen honosított személy.
Az eljáró szervek első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, a kormányablak, a kormányrendeletben
A külföldre utazásról szóló
. évi
. törvény végrehajtásáról szóló
. . . orm. rendelet .
bekezdés d) pont.
. évi
. törvény a külföldre utazásról .
bekezdés.
A külföldre utazásról szóló
. évi
. törvény végrehajtásáról szóló
. . . orm. rendelet, . ,
A. ,
. .
A magán tlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért zetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj meg zetéséről
szóló
.
. .
rendelet . melléklet - . pont.
. évi
. törvény a külföldre utazásról A. .
llandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem, ormányablak ntegrált ormányzati gyfélszolgálat. etöltés helye:
.kormanyablak.hu, letöltés ideje:
. . .
. évi
. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról .
bekezdés, c) pont, .
a. bekezdés.
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kijelölt udapest őváros ormányhivatala35 valamint a felelős
miniszter.36 Az ügyintézés határideje az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő beérkezés utáni naptól
számított
nap.37 Az eljárás az tlevéllel szemben azonban itt
illetékmentes.38
A személyi igazolvány és az tlevél agyarországon történő
kiállíttatása zökkenőmentesnek mondható. Az előbbivel problémák adódhatnak, de ilyenkor csak tájékoztatni kell az ügyéntézőt a szabályok tartalmáról, hiszen nem ez az átlagos eljárás,
így az érintett akadályba ütközhet, annak ellenére, hogy lehetősége van az igazolványt kérni.
Az okmányok kiállítása tekintetében tehát csakis magyar szerveket lehet eredményesen felkeresni, amely egyes esetekben,
mint látjuk, költségekkel jár. sszességében kimondható, hogy
az egyszerűsített honosítással kapcsolatos teendők sok időt és
pénzt emésztenek fel, kezdve már csak a kérvény beadásától.
A honosítási eljárás hiába díjmentes, és sokat segít az alkotmányos alapismeretek vizsga alóli törvényi felmentés is, hiszen
ennek költségei is nagyra r gnak, azonban a fordítások, vagy
épp az anyakönyvi kivonat kikérése még az eljárás előtt, szintén költségesnek mondhatóak.39
Természetesen a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel az egyes
hivatalok ügyfélfogadása kapcsán változások tapasztalhatók,
viszont ez a helyzet sem képezi akadályát a szükséges okmányok megszerzésének, csupán lassíthatja a folyamatot.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
.
évi
. törvény végrehajtásáról szóló
. . . orm. rendelet
. .
zemélyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter.
.
. . orm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása
és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól, . , . .
Az illetékekről szóló
. évi
. törvény .
bekezdés . pont.
Gyulai Gábor: Az állampolgárság fekete doboza, Menekültek és hontalanok honosítása Magyarországon. udapest: agyar Helsinki izottság.
.
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3.2 A vezetői engedély magyarországi kiállíttatásának
problematikája a szlovák állampolgárság elvesztése esetében
A szlovák állampolgárság elveszítésének bejelentésekor tehát az
érintettnek le kell adnia bizonyos okmányokat, ezek közé sorolható a vezetői engedély is. A zlovák öztársaság nagykövetségei különbözőképpen tüntetik fel a leadni kötelező dokumentumok listáját. A Párizsi agykövetség honlapja azonban az írja,
miszerint a vezetői engedélyt is le kell adni abban az esetben, ha
a franciaországi állandó lakhely szerinti francia prefekt rában
még nem cserélték ki.40 Ez a tendencia gy gondolom, hogy alkalmazható a szlovák állampolgárság elveszítésének további irányokba történő bejelentéseire is. Ehhez hozzáfűzném még, hogy
az általam megkérdezett személyek szintén hasonlatos választ
adtak a kérdésre, minthogy le kell adni a vezetői engedélyt is.
A legegyszerűbb megoldása a vezetői engedélyhez jutásnak
az állampolgárság szerinti államban, ebben az esetben tehát a
agyarországon való kiállíttatása. A probléma feloldásaként
ezt az utat követi az esszé.
A écsi öz ti özlekedési Egyezménynek41 hála amelynek
zlovákia is részese42 a vezetői engedély járművezetésre jogosít,
ha azt külföldi hatóság állította ki, és az állam, amelyben kiadták az igazolványt részese az
. évi écsi öz ti özlekedési
43
Egyezménynek.
ivel agyarország is csatlakozott az előbb
említett egyezményhez, így megállapítható, hogy a magyar
trata tátneho ob ianstva. e vyslanectvo lovenskej republiky v Parí i,
. . . online . etöltés helye:
.mzv.sk, letöltés ideje:
. . .
Az
. évi november hó . napján écsben aláírásra megnyitott öz ti
özlekedési Egyezmény
. évi . törvényerejű rendelet az
. évi
november hó . napján écsben aláírásra megnyitott öz ti özlekedési
Egyezmény kihirdetéséről.
onvention on Road Traf c, nited ations Treaty ollection, ienna,
ovember
. etöltés helye:
.treaties.un.org, letöltés ideje:
. . .
.
. . orm. rendelet a köz ti közlekedési igazgatási feladatokról, a köz ti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról, . ,
bekezdés, a) pont.
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hatóságok által kiállított vezetői engedély a zlovák öztársaságban is megfelelő irat a vezetői képesség igazolásához.
itérve a nemzetközi vezetői engedélyre, meg gyelhető,
hogy nem alkalmas a vezetői engedély pótlására, hiszen csak
azzal a jogosítvánnyal érvényes, amely alapján kiállításra került.44 ly módon tehát nem oldható fel a problematika. A magyar szabályozásnak köszönhetően jbóli vezetői vizsga letétele nélkül honosítható, illetve cserélhető a külföldi vezetői
engedély meghatározott feltételekel.45
A csere tekintetében fontos, hogy EGT-tagállamban kiállított
engedélyről legyen szó. Azon vezetői engedélyek tartoznak
ebbe a körbe, amelyeket olyan állam állított ki, amely46 részese
a écsi öz ti özlekedési Egyezménynek, vagy ha az EGTben került kiállításra. További szempont, minthogy a vezetői
engedély jogosultjának nyilatkoznia kell arról, hogy abban az
időben, amikor a külföldi jogosítványt kiállították a kiállító államban szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezett. sszerű kritérium, miszerint természetesen a magyar
vezetői engedély megszerzéséhez szükség van a
.
orm. rendeletben megfogalmazott az életkori és a jártassági
feltételeknek való megfelelésnek is. Ezen kitételek teljesülésével tehát honosítható a külföldi vezetői engedélyt.
Alapvetően az kaphat magyar járművezetésre jogosító okmányt, akinek van szokásos tartózkodási helye agyarország
területén. Az előbbiekben ismertetett szabályok azonban kivételt képeznek ez alól.47
ényeges körülmény szintén miszerint, ha a kiállító EGT-tagországban a vezetői engedélyt felfüggesztették, korlátozták
vagy visszavonták, abban az esetben nem lehet agyarországon sem kiállítani ez alapján jogosítványt.48
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

.
.
.
. .
.

bekezdés.
bekezdés.
bekezdés, a)–b) pont.
bekezdés.
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4. Saját interjúk, megkeresések
A ormányhivatal gyfélszolgálatát először
. szeptember -án kerestem meg. iegészítő ismeretekért pedig
.
november -án fordultam az gyfélszolgálathoz. Ezek során
több elengedhetetlen információhoz jutottam. A továbbiakban
ezekből az elektronikus levelezésekből származó tényeket ismertetem.
Az első kérdésem a következő volt:
A honosítási okirat megszerzését követően milyen hamar, és
milyen okirat alapján tudják kiállítani a vezetői engedélyt, ha a
korábbi állampolgársághoz kötődő államban már vissza kellett
szolgáltatni a vezetői engedélyt Ennek megfelelően nincs bizonyíték arra, hogy volt a másik országban vezetői engedélye az
adott személynek. i ennek a folyamata, mi könnyítheti meg a
vezetői engedély agyarországon történő megszerzését

A válasz a következőket tartalmazta, miszerint elsősorban a
magyar vezetői engedély iránti kérelmet nem lehet meghatalmazott tján, csupán személyesen beny jtani. Továbbá az ügy
elintézéséhez többféle irat, okirat szükséges, amelyek az alábbiak: az eredeti külföldi jogosítvány, alkalmassági vélemény,49
a személyazonosság igazolására megfelelő okmány,50 szállásbejelentő lap vagy lakcímigazolvány, valamint az O
által
készített hivatalos fordítás, ha a kiállítás állama nem szerződő
fele a écsi öz ti özlekedési Egyezménynek ez a feltétel a
vázolt szituációban nem bír jelentőséggel .51 Az imént említett
okmányoknak természetesen érvényesnek kell lenniük.
Amelyet magyar egészségügyi hatóság állított ki, aminek megfelel bármely
első fokon eljáró háziorvos.
A legtöbbször személyazonosító igazolvány vagy tlevél felel meg e célnak.
51 O
Országos ordító és ordításhitelesítő roda rt. számos nemzetközi
tan sítvánnyal rendelkező, kiemelkedő m lt magyarországi fordító iroda.
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Az eljárási kérdésekre kitérve, az eljárás díja
forint, illetve hiánytalan kérelem estében napon belül kiállításra is kerülhet a kért okmány. Ebbe a határidőbe a kézbesítés ideje nem
számít bele.
A már korábban említett kormányrendelet pedig megfogalmazza, hogy egy adott személy csak egy vezetői engedéllyel
rendelkezhet egy időben. A kiállítás iránti kérelem beadásakor
pedig nem kell leadni a régi okmányt, amíg az j el nem készül,
addig az a kérelmező birtokában maradhat. Ez után kell csak
leadni, amelyet így a nyilvántartó hatóság tart őrizetében, vagy
viszonosság fennállása esetén ő küldi meg a kiállító országnak,
nemeztközi jogsegélyen keresztül.
Az ezt pár hónappal követő kérdésem már kifejezettem konkrétumokra vonatkozott:
Amennyiben megszerzem a magyar állampolgárságot, természetesen ki szeretnék állíttatani magamnak egy magyar vezetői
engedélyt. iszont zlovákiában, ahogy bejelentem a magyar
állampolgárság megszerzését, elveszítem a szlovákot, és le
kell adnom ezzel egyidejűleg minden okmányomat. egoldás
lehet-e a nemzetközi vezetői engedély igénybevétele Amit ki
tudok állíttatni agyarországon a szlovák vezetői engedélyem
alapján, és a leadás és a magyar dokumentum megszerzése közti időben ezt használom. alamint ez alapján állíthatnak-e ki nekem magyar vezetői engedélyt
emleges válasz esetén, miféle
dokumentummal tudom igazolni, hogy rendelkezem vezetői
engedéllyel, és részt vehetek a közlekedésben, mint sofőr alamint milyen dokumentum alapján tudják kiállítani számomra a
magyar vezetői engedélyt
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int már korábban utaltam rá, itt is arra derült fény, hogy a
nemzetközi vezetői engedély e célra nem alkalmas. Egy javaslatot is megfogalmaztak a szlovák hatóságokkal való kapcsolatfelvétellel kapcsolatosan. Az egyeztetés nyilvánvalóan arra
irányulna, hogy az imént említett hatóságok ki tudnak-e állítani olyan dokumentumot, amivel igazolható a bevont vezetői
engedély adattartama Hiszen az ilyen jellegű igazolás alapján
lehetséges a csere, ha már az eredeti okmányt nem birtokolná
az igénylő.52
A fentiekkel kapcsolatban megkeresésre nem került sor részemről, ugyanis a fennálló információk elégnek bizonyultak
ahhoz, hogy a problémát feloldottnak tekintsem. Ebből kifolyólag tehát a magyar hatóságok kiállíthatják a régi vezetői engedély alapján a magyarországi igazolványt. Annyit kell csupán
szem előtt tartani, hogy a kérelem beny jtását még a szlovák
állampolgárság elveszítésének bejelentése előtt kell megtenni.

5. Záró gondolatok
A tanulmány fókuszában azok a személyek állnak, akik zlovákiában lakhellyel rendelkeznek, ugyanakkor felvették a magyar állampolgárságot, és a szlovák állampolgárságuk elveszítését bejelentették az illetékes szerveknek.
Az első fejezetben bővebben elemzett
-ös belügyminisztériumi rendelet csupán azoknak hozott megnyugvást, akik
agyarországon képzelik el az életüket, vagy már eleve ott laktak korábban is. Az ő számukra lehetséges a szlovák magyar
kettős állampolgárság megszerzése, valamint a születés tján
való állampolgárrá válásnak sincs akadálya. A pusztán identitás alapján történő kettős állampolgárság azonban továbbra
sem opció zlovákiában.

A kérdéseimre személy szerint

cs ándor ence adott válaszokat.

Ferdics Andrea: A szlovák állampolgárság elvesztésének következményei

Az okmányokról szóló rész talán a legsarkalatosabb pontját
képezi az esszének, hiszen szükségük a jelen társadalomban
vitathatatlan. ifejezetten a leglényegesebb személyi okmányokkal, így a személyazonosító igazolvánnyal, az tlevéllel és
a vezetői engedéllyel foglalkoztam.
A személyes interj k során felmerült információk segítségével olyan problémák feloldására fektettem a hangs lyt, amelyek a korábban felvázolt helyzetben élőknek a leghasznosabbak. A vezetői engedéllyel kapcsolatos pozitív kilátások is erre
tekintettel kerültek megfogalmazásra, hiszen sokak számára
okozna gondod annak hiánya már csak a munkahelyre való eljutásuk miatt is.
égezetül megemlítendő, hogy a szlovák állampolgársági
törvény készülő, és a már első olvasatban elfogadott
-es
törvénymódosítása előremutató. Jelen állapotában még nem
tudni hány évig kell majd más országban lakni ahhoz, hogy
a szlovák állampolgárság elveszítése nélkül válhassanak az
érintett személyek kettős állampolgárrá illetve, hogy szükség
lesz-e ennek tényét bármilyen módon igazolni . A közelm lthoz fejleményeihez képest már ez is kétségtelenül előrehaladás,
mégis az identitás alapján való állampolgárság szerzésen semmit sem változtat. ivel régóta fennálló problémáról beszélünk,
a mostani pozitív irányba haladó diskurzusok talán teret engednek majd az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők megkönnyítéséről való tárgyalásoknak is.

János Fiala-Butora*
DUAL CITIZENSHIP IN SLOVAKIA –
AN INTERNATIONALLY PROTECTED
HUMAN RIGHT?
1. Introduction
This study examines whether the right to citizenship can be
classi ed as a human right, and if it can be, hat conse uences
this classi cation has for persons ho are deprived of their
citizenship. t e amines the lovak itizenship Act,1 in particular
the uestion of hether the rules prohibiting dual citizenship
comply ith international la , and if that is not the case, hat
remedies are available for individuals. The article ill revie
developments in the past fe years, in particular proceedings
before the European ourt of Human Rights in trasbourg, hich
rejected an application challenging the lovak itizenship Act.2

2. Changes in the regulation of citizenship in 2010
The
parliamentary elections in Hungary resulted in a change
of government.3 On
ay
, the ne Parliament adopted
an amendment to the itizenship Act of Hungary.4 According
* enior Research ello , entre for ocial ciences, egal tudies nstitute,

ala-butora.janos tk.hu. This research as supported by grants no.
H
,
, and
of the ational Research, evelopment and nnovation Of ce of Hungary.
Act
ol. l. on citizenship.
ehér v. lovakia, European Court of Human Rights, o.
, decision of
July
o.
.
The elections took place on
and
April
.
a no.
of
on the amendment of a no.
of
on Hungarian citizenship adopted
ay
.

145

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

to section .
of the amended Act, a person hose ancestors
ere Hungarian citizens or ho are likely to be descendants
of Hungarian citizens, and proves his or her kno ledge of the
Hungarian language may be naturalized ith less strict criteria
than other applicants for citizenship. mportantly, the residency
criterion for such persons has been lifted. This made it possible
for anyone ho speaks Hungarian and hose ancestors ere
Hungarian citizens to ac uire Hungarian citizenship, even if he
or she does not live in Hungary.
The amended Act does not grant citizenship on an ethnic
basis, the criteria it uses descent from a citizen and kno ledge
of the of cial language are typical criteria for naturalisation
across Europe. Granting citizenship to persons living outside
the country is not that common, but also not that unusual.5
everal European countries have similar la s e tending
citizenship to the diaspora, to descendants of earlier emigrants.
hat makes the Hungarian case uni ue is the demographic
conte t. ore than t o million ethnic Hungarians live in the
countries bordering Hungary in areas that used to be part of
the ingdom of Hungary before
, and a signi cant part
of them also during
orld
ar . Practically all persons
living there have Hungarian citizens among their ancestors.
aturally, mostly only those ith Hungarian ethnicity have
an interest in obtaining Hungarian citizenship. They ere
the intended target group of the la s amendment, hich is
therefore ethnically motivated, even if it does not use ethnic
legal criteria. The group primarily affected6 comprises more
Ganczer,
ónika: A határon t li magyarok kettős állampolgárságának
nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig nternational la and domestic la aspects of the dual
citizenship of Hungarians living abroad: from collective loss to preferential
naturalisation . n: Jog – Állam – Politika III/3.
,
.
nvestigative reports have sho n that persons ithout any kno ledge of
Hungarian have obtained Hungarian citizenship through bribes, mostly in
kraine and erbia.
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than t o million persons, many of them living in compact areas
of settlement along the borders ith Hungary, here they
represent a majority. ot the la itself, but its application in
this demographic conte t raised concerns in some of Hungary s
neighbours, most importantly in lovakia. nlike in the case
of erbia, kraine, or Romania, the hole territory of lovakia
as part of the historical ingdom of Hungary. All lovak
residents, unless they are recent immigrants, have an ancestor
ho as a Hungarian citizen. Therefore, any lovak citizen, if
they speak Hungarian, can apply for Hungarian citizenship.
The lovak government reacted to the Hungarian la very
s iftly. On June
, the lovak parliament amended the lovak
itizenship Act in an emergency procedure.7 ntil then, the
lovak legal system permitted dual citizenship. The amendment
introduced a ne section
b into the la , according to
hich the ac uisition of the citizenship of another state through
the e press declaration of ill terminates the person s lovak
citizenship.8 The la s motivation as political: parliamentary
elections ere held in lovakia on
June, and the then ruling
party, mer led by prime minister Robert ico, anted to
mobilize his voting base ith stirring anti-Hungarian sentiments
during the election campaign. Reaction to the Hungarian la ,
and portraying Hungarians living in lovakia as a threat and the
counter-la as an act of protection ere part of the rhetoric.
ronically, the mer party lost the elections, the opposition
formed a government. The Party of the Hungarian oalition,
the until-then largest party of the Hungarian community did
not gain enough votes to enter parliament the cross-ethnic
ost-Híd party replaced them as the main representative of
Act no.
ol. l. on the amendment of Act
ol. l. on citizenship adopted June
.
of the itizenship Act: The citizenship of the lovak Republic can be
lost: b by obtaining the nationality of another tate on the basis of an e press declaration of ill.
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Hungarians in parliament. The repeal of the amendment to
the lovak itizenship Act, the lovak counter-la , became
part of the government s manifesto, but this promise has not
been ful lled. ome members of the ruling coalition refused
to support a new amendment repealing the 2010 counter-law.
t has been in force ever since, defended by the same rhetoric
prime minister ico invented for the
elections.
According to the la in force since then, any lovak citizen ho
ac uires citizenship of another state, automatically loses his or her
lovak citizenship. The practical result of implementing this la
as that, according to the data at the end of eptember
,
persons had lost their citizenship so far, of hich
had ac uired
German citizenship,
zech,
Austrian,
ritish,
American, and
Hungarians. Hungarian citizens thus account
for less than
of all ac uired citizenships. The la fails to
regulate the procedure: it is not clear ho has to prove ac uisition
of foreign citizenship, and hether the lovak authorities can
satisfy themselves about this fact ith their o n investigation.
The la relies on persons self-declaring the ac uisition of foreign
citizenship to lovak authorities. any do not declare it, among
them an unkno n number of ne Hungarian citizens.
t is often said that the la did not achieve its purpose, as it
mainly affects other than Hungarian citizens. This is not entirely
true. The purpose of the la
as to prevent people from ac uiring
Hungarian citizenship. t is unclear ho many ould have taken
up citizenship but did not do so because of the counter-la .
ince more than ,
people have lost their citizenship, and
the vast majority of them ere not the counter-la s intended
target, the matter has continued to cause political controversy
in lovakia. A
decree by the inistry of nternal Affairs9
permits the preferential re-naturalization of persons ho lost
ecree o.
of the inistry of nternal Affairs on the granting of lovak citizenship for speci c reasons January
.
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their citizenship under the counter-law.10 It excludes persons
living in lovakia at the time of their citizenship loss: that
is, Hungarians in lovakia, as they are the only group ho
can ac uire foreign citizenship hile living in lovakia. An
amendment to the itizenship Act
as adopted by the
government in
, hich follo s a similar differentiation. t
has not been adopted by parliament yet.

3. Conformity with the Constitution
The rst important norm for the assessment of the lovak
itizenship Act is the lovak onstitution. t declares in
its Article
that no one may be deprived of their lovak
citizenship against their ill. This article is the legacy of the
partition of zechoslovakia in
. At the time, a large
number of lovaks lived in the territory of the zech Republic.
The zech government did not ant a large number of dual
citizens living in the country after the separation, therefore it
re uired these persons to choose bet een lovak and zech
citizenship. lovakia, on the other hand, did not support the
loss of lovak citizenship by citizens of lovak origin ho lived
in the zech Republic. Therefore, lovakia regulated this issue
liberally, allo ing everyone to retain their lovak citizenship.
nterestingly, and as a side note, lovakia later permitted
e traterritorial naturalisation of ethnic lovaks living abroad,
going beyond the Hungarian act it criticised in
. The lovak
extraterritorial naturalisation process was only abandoned in
, after an unsuccessful referendum in Hungary in
to
permit dual citizenship.
Török kos: it ér az állampolgár, ha magyar zlovákia elügyminisztériumának
-ös rendelete és a kettős állampolgárság kérdése
hat
is a citizen orth if he or she is Hungarian
ecree
of the lovak
inistry of nternal Affairs and the uestion of dual citizenship . n: Kisebbségvédelem II.
,
.
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The amendment to the lovak itizenship Act adopted in
is likely to con ict ith Article of the lovak onstitution.
Therefore, after the adoption of the la ,
members of
parliament turned to the onstitutional ourt for a revie
of the
la s constitutionality. The onstitutional ourt
did not rule on the matter for a very long time, as it as an
e tremely sensitive issue politically. The matter as pending
until a situation arose in hich the onstitutional ourt did
not have full membership, as the term of justices e pired. A
decision on the matter re uires the vote of judges from the
-member onstitutional ourt. Ho ever, a non-full ourt
decided the matter ith a : divide, hich means that no
decision on the merits was reached. The application was
rejected on a procedural ground, as the onstitutional ourt
as unable to reach the re uired majority for a decision, and
the issue as struck out of the ourt s list. The onstitutional
ourt thus failed to take a valid position on the uestion of the
la s constitutionality. That matter is still unresolved and ill
be important later from a human rights perspective as ell.

4. Human rights considerations
rom the perspective of international la , the uestion
is hether the lovak citizenship regulations, hich no
prohibit dual citizenship, are contrary to some norms of
international law. It is important to distinguish between two
groups of international treaties: there are various interstate and
multilateral conventions that do not guarantee human rights
and that are enforced through inter-state relationships. Human
rights treaties represent the other main group, as they can be
invoked by individuals. Only these can be utilised directly by
individual complainants ho lose their citizenship. hile there
are other treaties affecting citizenship, such as the European
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onvention on ationality,11 those treaties cannot be invoked
directly by individuals.
The most important human rights treaty for Hungarians
living in lovakia is the European onvention on Human
Rights. ts implementation is overseen by the European ourt of
Human Rights in trasbourg. This onvention does not include
the right to citizenship as such, therefore none of its articles
protect the right to citizenship itself. Ho ever, some aspects of
citizenship may fall ithin the scope of the onvention. That
depends on the conse uences of the loss of citizenship some
can be severe enough to engage one of the rights protected
under the European onvention. The task of la yers engaged
in human rights litigation is to nd the overlap bet een the loss
of citizenship and the rights protected by the onvention, to be
able to build a case on which an applicant can turn to Strasbourg.
One such area is the right to respect for private life under Article
of the European onvention. The loss of lovak citizenship
affects several areas of life. ome aspects of healthcare, social
care, the provision of pensions, are dependent on citizenship.
ith the loss of their citizenship, persons nd themselves
in legal limbo, as they are no longer citizens but also do not
automatically meet the criteria of a foreigner living in lovakia.
or e ample, the la does not contain any transitionary rules
regarding what should happen to persons who lose their
citizenship but do not have a permanent residence in Hungary,
so they are not entitled to healthcare there. n lovakia, they
are treated as foreigners and should register at the police as
foreigners. ntil they do this, their situation is unregulated.
any do not ant to register as foreigners at all since in
their vie they have not lost their lovak citizenship, because
they consider the la unconstitutional. The situation of such
European
vember

onvention on
.

ationality,
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persons is not regulated at all. f they suffer denials of rights to
hich they ould be entitled as citizens, such as the provision
of healthcare or social care services, that ould raise an issue
under Article of the European onvention on Human Rights.
The other possible provision engaged by the lovak
itizenship Act is the right to a fair trial, hich is guaranteed by
Article of the European onvention. The itizenship Act does
not regulate procedural issues at all. t does not specify ho
has to substantiate that a person has ac uired the citizenship
of a foreign state, ho bears the burden of proof, so often the
authorities themselves are unsure ho to proceed. f they learn
about ne ly ac uired citizenships through citizens reports
or other sources, they can call upon the person in uestion to
prove that they have been granted Hungarian citizenship. The
person does not have to comply, they can ans er that they are
not obliged to prove anything because the la does not impose
any such obligations on them. In this situation state bodies are
po erless, the la does not grant them a speci c legal authority
to re uest and gather information. That is often the reason for
a long e change of correspondence bet een citizens and some
public bodies. ometimes this is also complicated by the fact
that public bodies have access to information from intelligence
agencies or even by accident. or e ample, if someone has
a Hungarian driving license, there is a great likelihood that
they have Hungarian citizenship. f a roadside check happens
to reveal this, the police can report their suspicion of foreign
citizenship to the secret service, hich then can start gathering
intelligence on the person.
These procedural de ciencies can be challenged before
the trasbourg ourt ith a good chance of success. The last
case here e tried this as the case of stván ehér.12 His
ehér v. lovakia, European Court of Human Rights, o.
of
July
. The author of this article as acting as
representative in the proceedings.
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complaint as rejected by the European ourt on the ground
that he had already lodged a similar complaint with Strasbourg
in
. This is not entirely true, he complained about a hole
ne aspect in
, but as the judges in trasbourg can see ho
politically sensitive this matter is, they availed themselves of
the opportunity to avoid a positive decision on his case.
believe that another complainant, hose facts ould be a
little more favourable, could successfully invoke articles and
. ut hat ould be the conse uence of such a decision do
not think that the underlying uestion, the right to citizenship
itself,
ould be addressed by a possible positive ruling.
hether e are referring to a fair trial or to the fact that the
loss of citizenship has various other negative conse uences for
the right to privacy, these ould not ans er the basic uestion
of hether someone has the right to remain a lovak citizen.
uch a decision from trasbourg ould certainly help ith
positively in uencing the political process in lovakia, but
it ould not ans er the main uestion itself: can states limit
dual citizenship by deprivation of the citizenship of birth This
ould allo
lovakia to implement the decision by amending
the procedural rules, and regulating some of the conse uences
of the loss of lovak citizenship, ithout changing the rule
prohibiting dual citizenship.
The main uestion could be ans ered by the lovak
onstitutional ourt, as there is a signi cant contradiction
bet een the itizenship Act and the onstitution. Therefore,
my idea as to use the trasbourg proceedings to force the
onstitutional ourt to deliver a decision on the merits of the
la s constitutionality. This as e actly the main purpose
of stván ehér s case. n the domestic proceedings, he
repeatedly re uested the lovak courts to refer the matter of
the itizenship Act s constitutionality to the onstitutional
ourt to decide hether the proceedings against him ere
based on an unconstitutional la . The regional court refused
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his re uest, and so did later the upreme ourt of lovakia. He
challenged this refusal in trasbourg. The right to a fair trial
in this case as violated because the constitutionality of the
law on which his sentence was based was not examined by the
courts, and they failed to justify hy they did not re uest such
an e amination by the onstitutional ourt. The trasbourg
ourt did not take a position on this issue, because it rejected
r. ehér s application on the ground that it is substantially
the same as his earlier complaint from
. believe that in the
case of another complainant arguing the same point the verdict
could be more positive.
There is another possible solution. The ourt has indicated
that, in certain cases, deprivation of citizenship, if deemed
arbitrary, ould in itself infringe the right to private life.13 ut
in the case of lovakia, it is not clear hat the ourt ould
constitute an arbitrary deprivation of citizenship. e are trying
to nd customers ith unusual circumstances. or e ample, if
someone loses their citizenship ithout being able to take part
in the proceedings or even kno ing about it, trasbourg might
say that the right to citizenship itself has already been violated
as part of the right to private life.

5. Other possibilities in international law
T o other international instruments are of potential relevance.
E la also guarantees the right to E citizenship. lovakia
is an E
ember tate, so lovak citizenship is also E
citizenship. n arch
, the ourt of Justice of the European
Union in Luxembourg ruled in a case called Tjebbes14 that the
deprivation of utch citizenship in that particular case as not
Ramadan v. alta, European Court of Human Rights,
ment of
June
.
Tjebbes and Others E
:E : :
:
.
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contrary to the E
harter of undamental Rights.15 The ourt
added that such a deprivation is nevertheless also covered by
the E
harter of undamental Rights, and the principle of
proportionality applies to deprivation of E citizenship, so the
courts must take it into account. A disproportionate deprivation
of E citizenship thus could violate E la .
am a little sceptical about ho this development might help
in the particular situation of lovakia. n the case of lovakHungarian dual citizenship, the person losing their lovak
citizenship does not lose their E citizenship. They are gaining
Hungarian citizenship, hich is also E citizenship. Therefore,
the ourt of Justice of the E
ould not nd an infringement
in my opinion. E la
ould be relevant for those ho ac uire
the citizenship of a non-E state. t may potentially help those
ho, for e ample, ac uire Australian citizenship and lose their
lovak one, and the E
ourt of Justice can intervene on this
basis and revie the lovak citizenship la .
There is another international treaty ith some relevance.
On
ovember
, the Hungarian People s Republic and the
zechoslovak ocialist Republic concluded a bilateral treaty on
regulating the citizenship of persons ith dual citizenship. This
interstate agreement prevents children hose parents are both
lovak and Hungarian citizens to ac uire both citizenships
at birth. t is unclear hether this treaty is still in force. The
lovak inistry of oreign Affairs claims it is in force because
it as never e plicitly rescinded by the parties. The Hungarian
inistry of oreign Affairs claims it is not in force, as after the
dissolution of zechoslovakia none of the parties e pressed that
the treaty ill stay in force bet een them. The zech Republic,
Gyeney aura: Az Európai nió íróságának leg jabb állampolgársági
tárgy döntése és annak tanulságai, kitekintéssel a szlovák állampolgársági szabályozásra. Recent decision of the ourt of Justice of the European
nion on citizenship and its lessons, ith a vie to regulations on the citizenship legislation of lovakia . n: Kisebbségvédelem II.
,
.
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zechoslovakia s other successor state, also considers the treaty
to be not valid anymore. Hungary does not apply it, but lovakia
does and refuses to grant lovak citizenship to children born to
parents ho are dual lovak-Hungarian citizens, unless they
give up their Hungarian citizenship.
t has to be decided by a court hether the treaty is in fact
in force and hether lovakia can rely on it to deny lovak
citizenship. The Roundtable of Hungarians in lovakia has
found a potential complainant ho is ready to initiate a test
case. The complainant is in a very interesting situation because
she has four children. The t o oldest are Hungarian- lovak- erbian citizens, the third is only Hungarian and ishes
to get her lovak citizenship recognized, hile the youngest
is Hungarian- lovak- erbian. ased on their American and
erbian citizenship, three children received lovak citizenship,
even if they also had Hungarian citizenship in the meantime
and this as kno n to the lovak authorities. Ho ever, in the
case of a third child, the lovak authorities are only illing to
recognize lovak citizenship if the parents renounce the child s
Hungarian citizenship, hich the parents are refusing to do.
e ould like to take this case to court, and e have been
investigating for months hether the bilateral treaty is still in
force and hat evidence the state can rely on so that the matter
can be examined by a court.
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6. Planned law reform – opening another
international law avenue
On
ebruary
, the lovak Government adopted an
amendment to the itizenship Act.16 f it is accepted by the
parliament in this form, the la
ill signi cantly change the
rules on losing citizenship, ithout returning to the preregulation. According to the proposed rules, lovak citizens
ho ac uire foreign citizenship ill not lose their lovak
citizenship if they have demonstrably lived in the country
of their ne citizenship for more than years. The la thus
differentiates bet een dual citizens, and only targets those ho
live in lovakia: that is, Hungarians in lovakia, as they are the
only group ho can ac uire foreign Hungarian citizenship
ithout moving abroad. The la does not use ethnic criteria
for this differentiation, it relies on the length of registered
residency, but it is clearly aimed at Hungarians, therefore it is
discriminatory in its intent.
The amendment could open up a potential ne avenue for
international litigation. The
onvention on the Elimination
of Racial
iscrimination prohibits discrimination on the
grounds of ethnic origin and language as ell.17 The treaty body
monitoring this onvention, the ommittee on the Elimination
of Racial iscrimination can e amine individual applications.
16 Vláda schválila zmeny v novele zákona o tátnom ob ianstve zmier uj cej okolnosti jeho straty The government adopted changes in the amendment to the citizenship act moderating the circumstances of the loss of citizenship , Press
release of the lovak inistry of nternal Affairs,
ebruary
, online .
https:
.minv.sk tlacove-spravy sprava vlada-schvalila-zmeny-vnovele-zakona-o-statnom-obcianstve-zmiernujucej-okolnosti-jeho-straty.
eane, avid
astellino, Joshua: s the nternational onvention on the
Elimination of All orms of Racial iscrimination the e acto inority
Rights Treaty n: uckley, arla .
onald, Alice
each, Philip eds. :
Towards Convergence in International Human Rights Law. Nottingham Studies
on Human Rights, Volume: 5. eiden: rill- ijhoff.
,
.
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t is a little-used treaty body, it has little case-la , therefore it is
unclear ho it ould consider an issue of discriminatory intent
in the case of differentiation in citizenship rules. The proposed
amendment in lovakia provides a good opportunity for future
applicants to test these matters before the ommittee.

7. Conclusion
nternational la does not provide a clear avenue for victims
to contest the loss of their citizenship. The right to citizenship
as such is not protected by human rights treaties. evertheless,
some conse uences of the loss of citizenship could be
successfully litigated, because they affect some rights protected
by international treaties. The right to private life and the right
to a fair trial under the European onvention on Human Rights
are prime examples.
Even if a successful international decision is reached in
trasbourg or another forum, that decision ill still have to be
implemented at the domestic level. The lovak itizenship Act
must be repealed by the lovak parliament or by the lovak
onstitutional ourt. The international decisions ould be a
very important and strong political argument that, together
ith other instruments, could lead to some political results.
Ho ever, the only court hich could adjudicate on the main
issue, the permissibility of dual citizenship, is the lovak
onstitutional ourt. t had an opportunity to do so already in
, but it could be forced to decide on the merits of the matter
again, ith help from the trasbourg ourt.
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Rita Izsák-Ndiaye*
HATE SPEECH AND THE COMMITTEE
ON THE ELIMINATION OF RACIAL
DISCRIMINATION (CERD)1

Dabis Attila, moderator (hereinafter, Attila): A short introduction:
Miss Izsák-Ndiaye Rita is a member and a rapporteur of the
Committee on the Elimination of Racial Discrimination of the UN.
This body is composed of 18 independent experts, responsible for
monitoring the implementation of the International Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD), a very
important body indeed when it comes to hate speech. Additionally,
Rita had her own fair share of working on hate speech with some
of the big social media companies. Rita, the oor is yours.
Izsák-Ndiaye Rita (hereinafter, Rita): Thank you Attila, it’s a
pleasure to be with you. Yes, I actually had my own experience with
social media organisations when I was a UN special rapporteur
on minority issues, as a matter of fact I dedicated a full report to
this topic. At that time, I travelled a lot, I was even requested by
the Japanese Bank Association to advise them on how to shape
Japanese law on hate speech regulation. I also worked with
Facebook and I went to Deutche Welle Global Symposium to talk
about hate speech regulation in the media. I have quite a lot to say
and we have very little time, so I will try to be as short as possible
and then give you time for questions at the end.
* Member and Rapporteur of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination of the United Nations.
1 This writing is a transcript of the lecture that Mrs. Izsák-Ndiaye Rita presented at the annual online conference of the Institute for the Protection of
Minority Rights on 12 November 2020.
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I think you already know that from the beginning there was a
popular view that the freedom of speech and the ban on certain
forms of speech are fully contradicting and confronting legal
notions. Seemingly, either you are on one side or the other, and
it didn't necessarily help the battle against hate speech that
countries like the US, who are really keen on the 1st amendment
of the Constitution and the freedom of speech, were the leaders
in not promoting any regulations on social media. Of course,
in the free world, when it comes to social media one needs to
take into account that many people who shapes how we behave
online are based in the Silicon Valley with the kind of mindset
that we should be free to see and to say whatever we want,
in the way we want it. But at the same time, history made us
realize that hate speech not only affects minorities, and people
who are the targets of hate speech, but also the society at large
and majority communities because the more you are exposed
to hate speech, the more you start accepting it and become
indifferent or neutral towards it.
Accordingly, the international community recognised over
time that we just cannot allow unlimited free speech, especially
due to the some orrying historical e periences in this eld,
so the
has been really trying to lead on ho to de ne
international standards on the ne line bet een freedom of
speech and ban on speech. To understand this process, we need
to recall some important conventions and covenants, one of
them, is the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR). Article 19 of the ICCPR stipulates the right to have an
opinion without interference and the right of freedom expression.
But it also says that certain manifestations of expression have
to be banned (e.g in order to respect the reputation of persons,
or to protect public law and order, or public health or morals).
On the other hand, however, article 20 of the ICCPR prohibits
propaganda for war or any advocacy of national, racial or
religious hatred that constitutes incitement to discrimination,
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hostility or violence. Art. 4 of the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the
convention whose implementation CERD is monitoring, also
prohibits all propaganda or organizations which are based on
ideas or theories of superiority of one race or group of persons
of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or
promote racial hatred and discrimination in any form.
To shed some light on the more practical side of the topic, I
was thinking of giving you three case studies at the beginning
of this session, so you can start thinking about whether these
constitute hate speech or not. Then we will discuss the different
standards on ho you can de ne hat uali es as hate speech.
Then I will ask you again about your opinion on these cases.
Here is my rst e ample. magine a middle-aged panish
mechanic who has an Instagram page where he has 400 friends.
And he decides to publish a funny caricature about Jewish
people, which makes fun of the length of their noses. This is
an Instagram story. And he, as I said, only uses it for his 400
friends and it's a joke. So, in your opinion, is it something that
should be punished or not? Raise your hands if you think this
should be punishable by law, because it’s an offence. I can only
see few of you, as one person raises hand.
The second example. A leader of a right-wing extremist
group and the head of an oil company in Canada goes to
a radio interview in the evening hours. It's a very popular
program and they talk about development projects in Canada.
The oil company leader says that “unfortunately we can't do
much in British Columbia because there are a lot of indigenous
peoples having their own land, and they are trying to protest
against our investment. So, I think it’s a disgrace because this
is a national interest for Canada, and we should make sure that
we don't have indigenous peoples around the projects. Ideally,
they should be exterminated because they are hindering the
development of our great nation, and they don't understand
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that they should not be part of our nation”. So, who thinks this
is a hate speech that should be punished? Raise your hands.
OK. The majority of people I see on the screen agree that this
uali es as hate speech.
Finally, the third example. Imagine a female politician who
runs for an of ce in the nited tates and she carries out a
campaign on her Facebook page. She is followed by a million
people. And there is a campaign ad which talks about the
decreasing number of whites in the United States. And she
projects that by 2050 whites will be a minority and it's a group
that should be protected because otherwise they will disappear
from the face of the earth. So, she says that migrants should
be stopped from coming to the country and black people
should be stopped of having more children because they will
outnumber the whites. She uses diagrams, statistics and studies.
It's a campaign ad and she's a politician. So, is it something that
should be banned or is it something that should be allowed to
be published? Hands up if you think it should be banned. I see
that the result is not unambiguous.
So, now what I think we should do is to separate the easy
cases. et s make three categories. The rst category hich
seems to be easy, they are never easy, let s just pretend. The rst
category consists of the cases clearly calling for genocide and
extermination of people. All the international standards say
that this must be banned. In my second example, the right-wing
extremist says in the radio to a large audience that indigenous
peoples have to be erased from the map of Canada, is clearly a
hate speech. It must be prohibited.
The second category of cases are jokes and this is where it
gets a bit dif cult because e had some unambiguous cases.
Something which is a caricature or a joke cannot be considered
an offence. The truth is that if there is no imminent danger, and
if it's just a joke, even if it's hurtful, it's not punishable by law.
For example, my background is Roma. I am half Roma and
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many times when I go online and start commenting, people are
often pointing the nger at me like am stinking gypsy
ho
should “get out of here”. But this is part of the package. It's part
of my public appearance. I have to accept it. I can't report this
to the authorities. Now, of course, when you encounter such
name-calling, there are measures which you can rely on. For
instance, you can discuss them in your community. You can still
react like this: “You should not do this”. But usually, these kinds
of jokes are not punishable by law. The society can use different
measures to discuss them, to discourage them. Politicians can
also come out and say we should not tolerate this because in the
long run this can be dangerous. But you can't go to prison for
it. Take our rst e ample, e don t kno
hether the panish
person here was Jewish himself or not. Maybe he made fun of
his own family or himself. We don't know.
The third part of the speeches are the ones that require careful
consideration. In our third example we mentioned the female
politician. We saw that there were elements which could be
dangerous, but it was not clear how we should classify them:
hate speech or not. For these nuanced cases, I recommend
you to check the Rabat Plan of Action adopted by the United
ations. t s a very important tool in the ght against national,
racial or religious hatred and intolerance.
n this Plan of Action, you ill nd a test. They call it the si part threshold test” test. It means that there are six elements
that you need to take into consideration. If you “tick” all the six
elements, you have a hate speech case. If one of them is missing,
the argument becomes more dif cult:
1.) First of all, what matters is the social and political context
of the speech. If you say something in a country which is
already in con ict or there is a civil unrest, or a ar, for
example, that will make the situation more severe. If you
say something seemingly irrelevant to one ethnic group,
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hich ould normally be dif cult to de ne as hate speech,
but if that group lives in a country which has had a history
of ethnic clashes and you know that there is an ongoing
ethnic unrest as well, such as violence or hostility, that
could make the situation graver.
2.) One has to consider the status of the speaker. Is the
speaker holding a public of ce or any of cial position s
it just a regular civilian? Is it a family member who says
something about a relative? Was the statement done in an
of cial capacity or in personal capacity, that also matters.
3.) Intent to incite the audience against a target group. What
was the intention of the speaker? Was he/she just
negligent? Was he/she reckless, ignorant or did he/she
actually want to incite hatred? It’s important to see if the
person established a triangle between him, his audience
and the third person or a group of people.
. The fourth and fth elements go hand in hand.
Number four alludes to the content and form of the speech,
hile number ve pertains to the extent of its dissemination.
What was the outreach? How many people were there?
What was the magnitude? What was the size of the
audience? And how was it disseminated? Was it easily
accessible? Was it accessible to the general public? For
example, if a possible hate speech would be disseminated
through a national radio, it's something that would be
much more worrying that one that is shared with a smaller
public via private channels.
6.) Finally, the 6th that you have to consider regarding
these cases is the likelihood of harm occurring, including
imminence. If there is no possibility for the harm to actually
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occur, then it s dif cult to categorize something as hate
speech. It's the imminence what matters. For example, did
the speaker really want to start a crime? What was the
degree of risk that happened? Was there a causal relation
or direct effect on the group and what happened to them?
Bearing all these in mind let’s stay a little bit on our third example,
the female politician. Let's go through the six elements. First of
all, we discussed the context of the speech. Now, if you think
about a female politician in the United States at the moment
talking about migrants and black communities, do you think
there is a context we should address?
I can see people nodding and hands up. OK thanks. That's
also good. It's reassuring to see that we already have opinions
in this way.
Number 2, the speaker. It was a female politician running for
of ce and it as a political campaign. o, is it something that
makes us worried?
Rita: es, nodding and hands up. ould it be dif cult if she
spoke to her family at a dinner and said the same views? Indeed,
we wouldn’t be as worried because it would be a small group of
people and she would speak in her personal capacity.
Number 4, the content or form of the expression. I mentioned
that she used diagrams and statistics. She talked about a fear
that the white people were disappearing and the need to
protect white people. Is that content or form something that we
are worried about?
Attila: An additional layer of this issue, if those diagrams were
evidence based, then it s more dif cult to assess hether it as
hate speech or not.
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Rita: Indeed. Number 5 the extent and magnitude of the speech.
So, what was the reach? I said she has 1,000,000 followers on
Facebook. Is it a large reach?
Answer 1: Yes.
Rita: OK, so it makes us worried. Finally, Number 6, the
likelihood of imminent harm occurring. Did she call for a
crime to be committed? Did she want to endanger a particular
community? So you see it is the content and the form of the
expression which gives a lot of headache to people who work
with these kind of situations. Because this is different from a
case where this woman says, let's go to XY neighbourhood,
tomorrow morning, take out guns and threaten the black
people who live here and tell them that you can't have children
otherwise we will kill them. One feels the difference.
So, if this woman comes out and says an exact time and place
and calls for an action, what then? Then clearly, she would
endanger one community and she would be inciting others
to starting a hate crime. But if she comes with statistics, and
says that I am worried that my people, my Caucasian white
people will be a minority, so please white people, let's make
more children and let's discourage black people from having
children, does that qualify as hate speech? Did she put a
particular community in harm’s way?
I wanted to share this example with you because it is typically a
case which will divide people and I think this is something that's
worth to think about, and to also discuss what are the legal and
non-legal actions that one can take. So, if you think that this is a
hate speech, what are the legal actions that you can take against
this woman? Is it civil- or criminal action, maybe administrative?
Are there any non-legal actions available? Anything communal
that people can do? Can you start a campaign? Can you call on
the social media platform to take off the campaign ad? Can you
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maybe engage with her audience to convince them otherwise?
These are the cases which Facebook has been struggling with.
Last year, I actually participated in a brainstorming session
with Facebook. That time they had 30.000 content moderators
who worked for Facebook and were responsible to try to
decide about cases like these. o, hen somebody agged
that a particular content was inappropriate, there were 30.000
individuals like you and me ho ere speci cally trained to
quickly decide what they're supposed to do. There are articles
about these content moderators, like ho dif cult their job is, not
only technically because they were not always sure what to do,
but also emotionally. It’s not only hate speech, they had to watch
videos of extremely violent or abusive scenes, and they had to
decide whether this is something that goes against the community
standards of Facebook or not. The emotional distress of this
work is why Facebook came up with the idea of establishing an
Oversight Board. If you are interested in social media and the
latest development, I think it's something that you should look
up.2 This Board will soon be expanded to 40 members and their
task is to guide Facebook regarding the type of content that can
remain and the ones that need to be removed from the platform.
It's also interesting if you look at Facebook's report on how
they enforce community standards. I saw only the last quarter
when I checked the report, in that period they took down than
20 million content that was considered to be hate speech. I think
you could see it with the current elections in the United States
that Twitter is also stepping up its efforts. I think you might
have seen ho many t eets ere agged as being problematic
or contested or dubious, so this is a major task for social media
giants. Additionally, it's an important discussion about who
shapes our future, who shapes our thinking, what do we
tolerate, what do we censor.
2 See: https://oversightboard.com/, accessed: 2021.06.24.
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think my time for speaking is up, so have to pass the oor
to you for questions and I hope I can give you answers or even
just comments or re ections, so please go ahead and feel free
to speak up.
Attila: Many thanks Rita indeed for your insightful presentation. It
is important that you pointed out the relevant articles of the ICCPR,
articles 19 and 20, which indeed sets important boundaries on the
freedom of speech. I think it's safe enough to say that while the
freedom of thought is unlimited, the freedom of expression is not.
So, one can indeed, hold or consider facts, viewpoints, or thoughts
independent of others. But you are not necessarily allowed to
express these thoughts in public, insofar as these amount to
propaganda of war, for example, or advocacy of national racial, or
religious hatred. It was also very interesting what you said about
the content moderators of Facebook, if I may add a comment,
there's a really good documentary about this called the Cleaners.3
It's exactly about this. It's about people sitting in Manila in these
huge skyscrapers, and they're actually doing content moderation
for a job. I recommend it for everybody to watch it.
Rita, I actually have a question for you regarding the whole
Facebook issue because it's quite untransparent how they are
ltering the content ever since the ambridge Analytica scandal.
As a matter of fact, one of the recommendations of this year’s
Regional Forum was that social media companies should
evaluate how their products and services affect human rights,
including rights of persons belonging to minorities and make
such information available for the general public. So, I'm curious.
What was your experience? Is Facebook actually monitoring and
evaluating the impact of their policies. Are there any follow-up
mechanisms, do they correct their policy if necessary?
3 See the fact sheet of this documentary on the international movie database
at: https://www.imdb.com/title/tt7689936/, accessed: 2021. 06. 24.
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Rita: Well, I can say that Facebook does update the Community
Standards on a regular basis. One of the problems is, however,
that not many of us read these things, irrespective of their
importance. If you visit Facebook, even if you don't have an
account, you can still read the Community Standards and they
will highlight the words that they changed or they added. For
example. I think lately they added anti-Semitism and the denial
of the Holocaust among the phenomena that is not tolerated.
Additionally,
as the rst year hen acebook actually
used the expression “human rights” in its “Community
Standards”. So, it was only after they had this round of
discussions, and this huge pool of people who were advising
them on how to do content regulation and moderation that
they inserted this key concept into their standards. Personally,
it was an interesting experience for me because when I started
working with some of these social media companies there was
a vie that their attempts at gaining in uence is unprecedented.
Because they're trying to govern millions, and sometimes
billions of people by the same set of standards. Many said that
this is almost impossible because every country and culture
is so different, and I was puzzled because I have 20 years of
experience working at the United Nations and that's what we
have been trying to do. The UN has been trying to enforce the
same legal and moral standards in the world for 75 years. My
task within the system of the UN for example, is to sit in the
CERD, assessing every single state party based on the same set of
standards. It's what these bodies were supposed to do. You have
a set of standards that you should enforce, and this is why we at
the UN are trying to hold social media companies accountable
for the contents they allow on their platforms. We say that the
UN is here as a role model, and especially treaty bodies like the
CERD, so stop arguing that you are not able to enforce a single
set of standers for all your users, because this is exactly what we
as an organisation have been doing in the past decades.
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Reacting to Attila’s recommendation on watching the
“Cleaners”, I would also recommend you to see the movie
“The Social Dilemma”. This movie presents the problem that
e are still being in uenced by a very small group of people.
And we have to be very alert and aware of this fact. They also
emphasize that if an application is free that means that you are
the product. And I think this is something that we have to think
about if you don't pay for a service is because your personal
data is the product. It's you who is being sold. Your views,
your preferences, your sentiment, your political alignment. So
as much as we believe that this giant companies are trying to
do something better, we must never forget that they also have
their o n interests. They are pro t based.
Attila: We have some questions in the chat section. It seems that
our participants are mostly interested in online hate speech.
One of our participants asks: “What do you think of the newly
established Facebook Supervisory Board? Will it be effective
against online hate speech? “
Rita: These people at the moment are extremely high-level
people. They are ex-prime ministers, Nobel Peace laureates,
professors, UN special reporters etc. So, what they do at the
moment is just to guide. The hope, or the expectation, is that
when they start dealing with some very emblematic, complex
cases that could eventually lead and guide the actual content
moderators on which directions to go. So, the idea is that they
did receive some really huge and complex cases. And then they
will stick together, come to an understanding, and then that
should be the path to follow in the future. You can imagine
20 and soon 40 people who are very prominent, very high
level, very busy, they're supposed to be independent, not of
course part of the Facebook group, but it's a very complicated
relationship because they still have to be paid, so there is a
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separate fund that pays them etc. The hopes are high, but at the
same time we have to be realistic.
Attila: The next question is about hate speech concerning the
sustainable development goals: “We are in the implementation
phase of the UN Sustainable Development Goals. SDG no.
16 promotes peaceful and inclusive societies. Is there any
consideration in the UN about the connection of its SDG’s, SDG
targets and the issue of hate speech targeting minorities?”
Rita: The UN has three pillars: 1) peace and security, 2) human
rights, and 2) development. The idea is that all these pillars are
supporting each other, but at the same time we have seen the
modest success of the Millennium Development Goals, which
was because of the lack of data and proper reinforcement
mechanisms. That is why the sustainable development goals
came up with a better indicator system in order to monitor the
implementation. Now as far the system of the UN is concerned
there is a major divide between New York and Geneva.
Development, as well as peace and security belong to New
York, whereas human rights belongs to Geneva. So, the Human
Rights ouncil deals ith the high-pro le human rights issues
and all the others are in New York which technically led to a
lot of fragmentation between these different objectives in the
United Nations system. It has been a struggle for all of us
because when you work with human rights and you want to
go to New York they would say: “sorry, but this is not our
business, go back to Geneva and talk about it there”. At the
same time, development is something that is rarely discussed
in Geneva because it's something that belongs to New York.
So, the problem is on a technical level. These issues sometimes
slide away from each other.
That being said, I fully agree that for an inclusive society,
you need to tackle hate speech, and again, this might not be a
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legal battle. It might be more like a social- cultural battle, and
it also has to be led by public gures and politicians, and not
necessarily by the judiciary. I think that much more should be
done just to depolarize our societies. I can see different camps
on social media which don't talk to each other anymore. When
I joined social media, we had different opinions, but it was not
like you belong to one group and then you have nothing to do
with the other group. I think this is why we have been victims
of arti cial intelligence and bots, because e are so much
polarized that we don’t know how to get back to each other
again.
Attila: I don't see any further questions. So, I very much thank
you Rita for this insightful and interactive presentation, and we
wish you all the best of luck for your work. Bye
Rita: Thank you, and the best to you too. Enjoy your session,
bye.
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Magyar Áron*
AZ IDEGEN NYELVHASZNÁLAT
MÚLTJA ÉS JELENE A MAGYAR POLGÁRI
ELJÁRÁSJOGBAN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁG ELJÁRÁSJOGI
SZABÁLYAIRA, VALAMINT
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 2/2021. (I. 7.)
HATÁROZATÁRA A NEMZETISÉGI
ANYANYELVHASZNÁLAT TÜKRÉBEN
1. Bevezetés
Ahhoz, hogy megértsük a magyartól eltérő nyelvhasználat jelentőséget a polgári eljárásjogban érdemes egy rövid történeti
áttekintést tennünk. átni fogjuk, hogy a társadalmi és politikai
változások kodi kálásra kerülnek a legfőbb közjogi szabályokban. A legfontosabbnak tűnik az a trend, amely a történelem
változása során egyre jobban kiemeli a kisebbségvédelem szerepét az eljárásjogi jogérvényesítés területén.
A
. század fordulóján agyarország, mint a monarchia
része, egy meglehetősen színes és soknemzetiségű államalakulat része volt. Ha a nemzetiségek anyanyelv szerinti megoszlását vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a körülbelül
milliós lakosság monarchia legnagyobb nemzetisége a német
volt, de az ő részarányuk is pusztán
körülire tehető.1 Ebből
A szerző az Eötvös oránd Tudományegyetem llam- és Jogtudományi arának negyedéves joghallgatója
.
rey óra nyomán: Rothaug Rudolf szerk. : Geographischer Atlas zur Vaterlandskunde an den österreichischen Mittelschulen. écs: artographische Anstalt G. reytag und endt.
. . táblázat.
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azonnal következtethetünk arra, hogy a korban felmerült jogviták egy jelentős része is különböző anyanyelvű állampolgárok
között zajlott. érdés, hogy ezt a magyar perjogi törvénykezés
hogyan próbálta orvosolni Ez annak tükrében is érdekes kérdés, hogy tudjuk, ekkoriban az idegennyelv tudás is meglehetősen más képet festett, mint napjainkban, azaz a német, mint
kvázi államnyelv, széles körben ismert volt.
A modern magyar eljárásjog történeti alapjai az
-es
események utáni átalakulásban gyökereznek. gaz a neoabszolutizmus korában az osztrák rendszer került bevezetésre,2 de a
magyar bírói kar ennek határozottan ellenállt.3
A továbbiakban részletezett kutatás kiindulópontja az Alkotmánybíróság e témában legfrissebb határozata és az azzal
kapcsolatban felmerült elemzés, amely a nemzetiségi anyanyelvhasználat szabályozását és a polgári eljárásjogot érinti. A
kutatás során összevetésre kerültek a jogtörténeti tankönyvek
okfejtései és jogszabályok vonatkozó rendelkezései, valamint a
magyar polgári eljárásjog kiváló művelőinek gondolatai.

2. Az 1868-as polgári perrendtartás
-ban került elfogadásra a korábbi feudális perrendtartást
felváltani szándékozó, akkor még ideiglenesnek szánt, polgári
perjogi törvény. Ez az
. évi
. törvénycikk a polgári törvénykezési rendtartás szabályozásában a továbbiakban:
as Pp. . Az ideiglenesnek szánt szabályozás végül több mint
évig hatályban maradt.

ezey arna szerk. : Magyar Jogtörténet. udapest: Osiris
rész . pont.
d.
-es Országbírói rtekezlet.
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Az
. évi perjogi szabályozás alapján a polgári per a következőképpen zajlott: A felek felváltva három-három periratot
terjesztettek a bíróság elé vagy mondhattak jegyzőkönyvbe
a bíróság előtt , majd végül a bizonyítás befejezésével szintén
írásban tehették meg észrevételeiket. i kell emelni, hogy végső
soron itt a bíróság iratok alapján határozott. 4

Az egész eljárás alapja, hogy mindent iratok alapján dönt el a bíróság. érdés, hogy a nyelvhasználat szabályozása miként alakult ebben a rendszerben agyis a joghoz jutás első lépcsőjére,
a kereset beny jtására milyen nyelvhasználattal kapcsolatos
szabályok vonatkoztak. A kereset tekintetében a törvény nem
rendelkezik külön arról, hogy milyen nyelven kell azt beny jtani érdekes lesz ezt összevetni később a perjogi jogszabályokkal . Az
-as Pp. a kereset formai és tartalmi követelményei
tekintetében a következő rendelkezéseket tartalmazza:
.
elperes tartozik keresetében a jogalapot és tényeket, melyekből követelését származtatja, időrend szerint teljesen és
világosan előadni, egyszersmind minden megkívántató bizonyitékát mellékelni végül a kereset tárgyát a fő- és mellékkötelezettség vagy a követelt összeg és járulékai szabatos kivételével
határozottan és röviden kifejezni.
A keresetlevél kellékeihez tartozik továbbá az ügyfelek vezetékés keresztnevének, polgári állásának és lakhelyének kitétele, s
ha felperes, mint törvényes képviselő vagy meghatalmazott más
nevében lép fel, vagy az alperes hasonló képviseletben részesül: e körülmények kitüntetése, gyszintén a képviselt személy
vagy tömeg körülírása, végre az eljárás módjának a kijelölése.
.
inden keresetlevélnek, mely írásban ny jtatik be, küllapján kiteendők:
engyel iklós: Magyar polgári eljárásjog. udapest: Osiris
fejezet . pont.
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a
b
c
d

a bíróságnak, melyhez a kereset intéztetik, neve és székhelye
a kereset szó, s az eljárás módja
az ügyfelek nevei az előbbi utasításaihoz képest
a kereset tárgyának rövid kivonata, a főkötelezettség vagy
követelt összeg szabatos kitételével
e a képviselő ügyvéd neve és lakhelye. 5

érdés, hogy egyéb rendelkezések tekintetében felmerül-e
a nyelvhasználat valamilyen követelménye, vagy az
-as
Pp.-t olyannyira ideiglenesnek szánták, hogy a jogalkotó nem
rendelkezett ilyen tekintetben. em szabad elfelejteni, hogy ebben a rendszerben az iratok kiemelt jelentőségűek, mivel a per
a bíróság előtt lényegében írásban folyt. Az okirati bizonyítási
szabályok között találhatóak meg a következő rendelkezések:
.
agánokirat, melynek tartalmát tagadja az ellenfél, gy
szolgál bizonyítékul:
a ha azt sajátkezűleg írta és írta alá, vagy
b ha az idegen kézzel irt okiratot két előttemező tan jelenlétében írta alá, vagy azok előtt utóbb az aláírást sajátkezű aláírásának ismerte el a kiállító
c ha a kiállító, a ki írni nem tud, két előttemező tan jelenlétében, kiknek egyike által a kiállító neve is aláírandó, szokott
kézjegyével látta el az okiratot.
. Ha a kiállító se írni, se olvasni nem tud, vagy az okirat
nyelvét nem érti: az előbbi -ban érintett szabály megtartása
mellett szükséges még az is, hogy a jelenlévő tanuk az okirat
tartalmát mind maguk ismerjék, mind a kiállítónak az általa értett nyelven megmagyarázzák, s hogy ez megtörtént: az okiraton bizonyítsák. 6

Uo.

-as Pp.

. .

. .
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Ezek közül kifejezetten a
. az érdekes. Ez a szabály a hatályos polgári jogban is ismert jogbiztonsági követelményt tartalmaz, miszerint az okirat bizonyító erejét attól teszi függővé,
hogy annak tartalmát a kiállító ténylegesen ismerte-e.7 agyis
itt lényegében egy anyagi jogi rendelkezés került be az eljárási törvénybe. Továbbiakban egy érdekes rendelkezés található
a törvénycikk . fejezetében a hivatalos bizonylatok körében,
az
. -ban:
. Ha az okirat a bíróság előtt ismeretlen
nyelven van kiállítva, vagy a bíróság a folyamodó nyelvét nem
érti: a hitelesítés meghitelt tolmács közbejöttével történik. lyen
esetben a jegyzőkönyvet a tolmács is aláírja. 8
i kell emelni, hogy a törvény alkotója élt egy olyan lehetőséggel, hogy amennyiben a bíróság érti az adott nyelvet, akkor nem szükséges a fordítás. Tehát tolmács lényegében itt egy
kisegítő intézmény és nem főszabály, mert mintha a jogalkotó
egy többnyelvű bíróságot feltételezne azzal a fordulattal, hogy
a bíróság a folyamodó nyelvét nem érti . ésőbb ugyanezen
fejezet
. -a tovább részletezi ezt a lehetőséget.
. Ha a tan vagy szakértő csak olyan nyelven tudja magát
kifejezni, melyet a kihallgatásnál jelenlevő tagok nem értenek: a
kérdések és feleletek lefordítására meghitelt tolmács használtassék a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában.
A vallomás ez esetben mind a tolmács által a tan vagy szakértő
nyelvén, mind a tollvivő által a tolmács fordítása szerint a bíróságnál használt nyelven jegyzőkönyvbe írattatik.
gyanezen szabály alkalmazásának van helye eskületétel esetében is a
. -ban foglaltakra nézve, ha a bíróság tagjai nem
értik az illető fél nyelvét. 9

. évi . törvény a Polgári törvénykönyvről : .
fordulat.
-as Pp.
.
-as Pp.
. .
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A hivatkozott
. az esküről szól, amely az igazmondási kötelezettség biztosítására bevezetett szabály. Az
. -t összevetve a korábbiakkal, látható az a fenti tétel, hogy a jogalkotó
egy többnyelvű bíróságot feltételez. agyon érdekes, hogy a
törvényben nem található pontos meghatározás arra, hogy a
bíróságnál használt nyelv pontosan melyik nyelv. agyis ekkoriban nem volt kikristályosodott szabályozás arra, hogy az
eljárásban milyen nyelv a kizárólagosan használatos.
em szabad megfeledkezni azonban arról, hogy az
-as
törvénykezés külön elfogadott egy, a nemzetiségek jogait érintő átfogó törvényt. Ez az
. évi
. törvénycikk a nemzetiségi egyenjog ság tárgyában. Ebben a törvényben már számos
engedmény található a nyelvhasználat tekintetében. E törvény
kiköti, hogy bár használható a jegyzőkönyvi nyelvtől eltérő
nyelv, de alapvetően a jegyzőkönyvi nyelv lesz a domináns,
azzal a megkötéssel, hogy a bíró köteles megmagyarázni a feleknek a tartalmát.10 i kell ugyanakkor emelni, hogy mindezt
a törvény csak akkor teszi lehetővé, ha a fél ügyvédi képviselet
nélkül jár el. agyis a szóbeli eljárási formák tekintetében érezhető egy a nemzetiségek irányába kedvező elmozdulás, viszont
a professzionális, ügyvédi képviselettel folyó eljárások tekintetében továbbra a fentebb kifejtettek lesznek irányadóak.11

3. Az 1911-es polgári perrendtartás
égül
-ben került elfogadásra, majd
-ben lépett hatályba a véglegesnek szánt polgári perjogi kóde . Ez az
. évi .
törvénycikk a polgári perrendtartásról a továbbiakban:
es Pp. . rdekes összevetni ennek a törvénycikknek a végleges
. évi
. törvénycikk a nemzetiségi egyenjog ság tárgyában
. .
A törvény fogadtatása megosztó volt, erről lásd bővebben zentgáli-Tóth
oldizsár és Gera Anna: Az
-as nemzetiségi törvény és a politikai nemzet koncepciójának utólagos értékelése. n: Erdélyi Jogélet 2.
, .
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szövegét az
. évi korábbi rendtartással. ifejezetten a
nyelvhasználat szabályozása most a vizsgálandó terület.12
Az j törvény már érvényre juttatja az akkori legmodernebb
és a mai napig ható jogelveket, mint a szóbeliség, nyilvánosság,
közvetlenség, a bizonyítékok szabad mérlegelése.13 Tehát itt már
előtérbe kerül a szóbeliség a korábbi írásbeliséggel szemben.
A pontos szabályozás tekintetében érdemes megvizsgálni a
következő szakaszokat a törvénycikkből. Elsőként a törvénycikk
. -a kimondja:
.

A keresetlevelet a per bíróságánál magyar nyelven írásban kell beny jtani két példányban és egy felzettel, ha pedig
több alperes van, annyi további példányban, hogy mindegyik
alperesnek egy-egy példány jusson. Ha a felperes a keresetlevél
kézbesítését az alperes részére egyidejűleg több helyen kívánja
megkíséreltetni, saját költségén a keresetlevélnek több példányát is beny jthatja.
A keresetlevélhez csatolni kell továbbá az idéző végzésnek a
. -ban meghatározott szöveggel kiállított annyi példányát, a
hány példány kézbesítendő.
Ha több érdekeltnek közös képviselője van, vagy ha valamely
érdekeltnek több képviselője közül egynek kezéhez is érvényesen történhetik a kézbesítés, a keresetlevelet részükre csak egy
példányban kell benyujtani.
Ha a felperest ügyvéd képviseli, a keresetlevél minden egyes
példánya az ügyvéd ellenjegyzésével ellátandó. gyvédi képviselet hiányában a félnek vagy meghatalmazottjának a
.
második bekezdése szerint kell a keresetlevelet kiállítani.
Ha a fél a szükséges kereseti példányt, felzetet vagy mellékletet

Egyéb jogintézmények vizsgálatáról bővebben lásd a ezey arna által szerkesztett agyar jogtörténet című műben
ezey
, i.m. , és a engyel
iklós féle agyar Polgári eljárásjog tankönyvben engyel
, i.m. .
engyel
, i.m. . fejezet . pont.
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be nem nyujtja, a birósági iroda az iratról a fél költségére hivatalból másolatot készit és azt hitelesiti.
Ha a fél az idéző végzés példányait nem csatolja, azokat hivatalból kell elkésziteni. 14

Tehát a keresetlevelet magyar nyelven, két példányban kell a
bíróság elé terjeszteni. Egy kiegészítő szabályozás rendelkezik
arról a
. -ban, hogy amennyiben a fél nem magyar nyelven
írott meghatalmazással bízta meg az ügyvédjét, akkor a meghatalmazást a meghatalmazottnak magyar nyelvű fordításban
kell bemutatni. Amennyiben olyan okirat került becsatolásra,
amelyet nem magyar nyelven állítottak ki, akkor a bíróság a
. alapján elrendelhette a magyar nyelvű hiteles fordítás bemutatását. rdekes meg gyelni, hogy itt feltételes módot használ a jogszabály, vagyis előfordulhatott az a helyzet is, hogy a
bíró ezt nem követelte meg. Holott a törvénycikk rendelkezései
mögött egyértelműen meg gyelhető, hogy a perek nyelve elsősorban a magyar kell, hogy legyen. Ezt tükrözi a
. második
bekezdése is, amely szerint:
. ... A beadványok nyelvére, a példányok ügyvédi ellenjegyzésére, illetőleg aláírására, valamint a hiányzópéldányok
pótlására a
. alkalmazandó. 15

agyis itt a jogalkotó visszautal a korábban idézett
. -ra, tehát a magyar nyelven való beny jtás követelményére. gy kimondható, hogy a magyar nyelv volt a perekben alkalmazandó.
indezek mellett a törvénycikk
. és
. -a rendelkezik a
tolmács intézményéről.

U.o.

-es Pp.
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. Ha akár a tárgyalás folyamán, akár azon kívül oly személy hallgatandó meg, a ki magyarul nem tud, tolmácsot kell
alkalmazni.
A jegyzőkönyvbe nem magyar nyelven csak egyes kifejezéseket
és csak akkor szabad felvenni, ha ezt a bíróság az ügyre nézve
fontosnak ítéli a nem magyar nyelven felvett kifejezés kapcsán
ennek fordítása is jegyzőkönyvbe veendő.
Ha az eljáró bírák a használt nyelvben jártasak, és a felek tolmács
alkalmazását nem kívánják, tolmács alkalmazása nem szükséges.
Tolmácsot kell alkalmazni akkor is, ha siket, néma vagy siketnéma személy hallgatandó meg, a kivel más megbízható módon
közlekedni nem lehet.
. Tolmácsul a jegyzőkönyvvezető vagy a bíróságnak az ügyben nem bíráskodó tagja vagy más hivatalnoka is alkalmazható.
ás tolmács, ha állandóan van alkalmazva, kinevezése után,
különben pedig esetről-esetre megesketendő arra, hogy a vele
közlötteket híven fogja tolmácsolni.
Egyebekben a szakértőkre megállapított szabályok a tolmácsokra is alkalmazandók. 16

agyis a perben meghallgatásra kerülő, magyar nyelven nem
tudó személyek vonatkozásában bevezetésre kerül a tolmácsolás intézménye. iszont a törvény egésze tekintetében megkövetelt a magyar nyelv. Például a
.
. pontja:
. . hivatalból utasíthatja a felet, hogy a birtokában levő okiratot és költség nélkül a bíróság elé vihető kisebb szemletárgyat,
a melyre előkészítő iratában hivatkozott, a tárgyalásra hozza el
.,
. , továbbá, hogy az előkészítő irathoz csatolt okiratot, a mely nem magyar nyelven van szerkesztve, a tárgyaláson
17
hiteles fordításban mutassa be
.
U.o.
17 U.o.

.
.

és
. .
. pont.
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lletve a

.

rendelkezik még a fordításról:

. A bíróság elrendelheti, hogy a fél az olyan okiratot, a
mely nem magyar nyelven van szerkesztve, hiteles fordításban
mutassa be.
Ha a fordítást a fél csak nagyon nehezen szerezhetné meg, és a
szükséghez képest ezen az eseten kívül is, a bíróság a fordításról
a fél költségére hivatalból is gondoskodhatik. 18

agyon érdekes tehát, hogy egyrészről a törvénycikken áthat
a magyar nyelven való eljárás követelménye, de bizonyos esetekben, mint például a
.
. bekezdése lehetővé teszi a jogalkotó, hogy amennyiben a bírák jártasak az adott nyelvben, a
tolmácsolástól a felek beleegyezésével el lehet tekinteni.
sszességében tehát már az első lépcsőfoknál a magyar nyelv
primátusa érvényesül, mivel a keresetlevelet magyarul kell beny jtani. Ez a szabály a törvény szövegezése alapján kógens,
tehát más nyelven beny jtott keresetlevél vélhetően visszautasításra kerül. rdekes viszont megvizsgálni a
. rendelkezéseit, miszerint:
. A járásbírósági eljárásban a kereset a per bírósága előtt
jegyzőkönyvbe is mondható. 19

élhetően itt kiegészítően kell alkalmazni a
. magyarul
nem tudó személy előadására vonatkozó rendelkezést, tehát
amennyiben nem magyarul kerül előadásra a kereset, akkor
tolmács alkalmazandó. ivel a
.
akár a tárgyalás folyamán, akár azon kívül történő meghallgatásról rendelkezik, ez
a feltételezés helytálló lehet.

19 U.o.

-es Pp.
. .

. .
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4. Jogtörténeti összevetés
Ha összevetjük az
-es és az
-as Pp. nyelvhasználatra
vonatkozó szabályait, könnyen belátható, hogy
-re a magyar nyelv lett a főszabály szerint használandó nyelv a polgári
bíráskodásban. íg az
-as törvényben nem volt kifejezetten szabályozva a nyelv, hanem csak a bíróság által használt
nyelv fordulattal élt a jogalkotó, addig az
-es törvénycikkből már egyértelműen kiolvasható, valamint a háttérszabályok
tekintetében is látszik, hogy az eljárásokban a magyar nyelv a
hivatalosan használandó nyelv.
A dualizmus nemzetiség politikájának változása is érezhető a
két törvény közötti különbségekben. Tekintve, hogy a politikai
nemzet , mint nemzetfogalom ebben a korszakban nagy változásokon ment keresztül, így a jogalkotói szándék is megváltozott.
Tehát a kiegyezés korában a nemzetiségek számára kedvezőbb
szabályozást felváltotta egy nacionalista szempontokat előtérbe
helyező jogalkotás. Ennek lenyomata lehet zekfű Gyula gondolatmente is, amely a nemzetiségek együtt nem működésében vélte felfedezni a nemzetiségi törvény gymond kudarcát,20 ami az
egész jogalkotásra rányomta bélyegét. A korszak gondolkodása
így már messze nem tükrözte az
-as állapotot.

5. A modern magyar perjog és a nyelvhasználat
A második világhábor után meg jításra került a polgári perjog. Egy, a szovjet orosz mintát követő eljárásjogi törvény kidolgozása volt a cél.21
Az
. évi . törvény a polgári perrendtartásról a továbbiakban: régi Pp. egy, a korábbi rendszertől meglehetősen eltérő
szabályrendszert vezetett be. i kell emelni, hogy a
-os j
zekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. udapest:
iadó.
.
.
engyel
, i.m. . fejezet . alfejezet.
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kodi kációig ez a törvény volt hatályban, sőt napjainkban is
számos eljárás még ez alapján zajlik, valamint számos novella szintű módosítást ért meg,22 jelen vizsgálat szempontjából
kifejezetten a nyelvhasználatra vonatkozó szabályozások itt a
lényegesek.
A régi Pp. . -a következőképpen rendelkezik:
.
A bírósági eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem
tudása miatt senkit hátrány nem érhet.
A bírósági eljárásban nemzetközi egyezményben meghatározott körben mindenki jogosult anyanyelvét, regionális vagy
nemzetiségi nyelvét használni.
A bíróság köteles tolmácsot alkalmazni, ha az az
bekezdésben foglalt elvek érvényesülése érdekében szükséges. 23

Tehát ezek alapján a magyar eljárásjogban a tolmácsolás tján
való eljárás lett az irányadó, ha és amennyiben a fél a magyar
nyelvet nem ismeri.
A polgári perrendtartás módosítására kiadott
. évi törvény a régi Pp. .
novellája , A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról
szóló
. évi
. törvény a régi Pp. . novellája , A polgári perrendtartás módosításáról szóló
. évi . szám törvényerejű rendelet a régi
Pp. . novellája , A polgáriperrendtartás módosításáról szóló
. évi .
szám törvényerejű rendelet a régi Pp. . novellája , Egyes polgári eljárásjogi szabályok módosításáról szóló
. évi . szám törvényerejű
rendelet a régi Pp. . novellája , A polgári perrendtartás módosításáról
és a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről szóló
. évi
. törvény
a régi Pp. . novellája , A polgári perrendtartás módosításáról szóló
.
évi
. törvény a régi Pp. . novellája , A polgári perrendtartás módosításáról szóló
. évi
. törvény a régi Pp.
. novellája , Az Országos télőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról,
valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló
. évi
. törvény a törvény ásodik része a régi Pp.
. novellája , A polgári perrendtartás módosításáról szóló
. évi
.
törvény a régi Pp. . novellája .
Régi Pp. . .
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Ez a rendelkezés már tükrözi a régi Pp. utolsó módosítása utáni állapotot, vagyis ez már agyarország Európai niós csatlakozása utáni normaszöveg. tt már érvényesülnek bizonyos
követelmények a nemzetiségi nyelvhasználat körében is. e a
közlönyállapot szerinti szövege a régi Pp.-nek a következő volt:
. Az eljárás nyelve magyar. A magyar nyelv nemtudása
miatt senkit hátrány nem érhet. A magyarul nem tudó személy
az eljárás egész folyamán mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja. 24
Ha összevetjük a két rendelkezést, akkor láthatóvá válik, hogy
a régi Pp. kezdeti állapotában még a nemzetiségi kérdéskör teljesen ki volt hagyva, a szocialista jogalkotói szándék nem tért ki a
nemzetiséghez tartozók joggyakorlásának külön szabályaira.
ésőbb egy
-es módosítással a vonatkozó . a következőképpen módosult:
.
A bírósági eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv
nem tudása miatt senkit hátrány nem érhet.
A bírósági eljárásban mindenki anyanyelvét használhatja. 25

égül a régi Pp. a
-es évek elejére érte el a fent idézett .
-ban olvasható végleges állapotát, amely már a nemzetközi
kötelezettségeknek megfelelő változat. agyarország
. november -én csatlakozott a Regionális vagy isebbségi yelvek
Európai hartájához26 melyet
. április -án rati kált a törvényhozó és ezzel vállalásokat tett a kisebbségi nyelvek védelme érdekében27. A hatósági és bírósági eljárásokban lehetővé
vált a nemzetiségi nyelvhasználat. Ennek az egyik legfontosabb
24 Uo. közlönyállapot . .
Uo.
-es módosítás utáni . .
Az Európa Tanács iniszteri izottsága által trasbourgban
. j nius -én elfogadott A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája
nemzetközi egyezmény a továbbiakban: arta .
d. arta . része.
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részletszabálya, hogy amennyiben a fél a bíróság előtt megjelenik és ott nemzetiségi nyelvét kívánja használni, azt többletköltség nélkül megteheti. Emellett a szabályozás a dokumentumok, okiratok beny jtását is lehetővé teszi az adott nyelven,
gy, hogy itt sem okozhat többletköltséget a félnek.28
Ezzel összhangban bekerülnek a jogszabályba olyan további
rendelkezések is, amelyek a tolmács díjának előlegezését és viselését ilyen helyzetben az államra terhelik.29

6. A megújult polgári perrendtartás 2016 után
A jogtörténeti kitekintés után célszerű a hatályos szabályozással és annak kritikáival foglalkozni a polgári bíróságok előtti
nyelvhasználati jog kapcsán.
-ban j törvény született a
polgári perjog jrakodi kálása kapcsán, ez a
. évi
.
törvény a polgári perrendtartásról a továbbiakban: j Pp. . Az
j Pp. a korábbitól eltérően nem a törvény elején szabályozza a
nyelvhasználatot. A
. a következőképpen szól:
. A nyelvhasználat tartalma
A bírósági eljárás nyelve a magyar.
Törvény, az Európai nió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában a bíróságnak címzett beadványokat magyar nyelven kell előterjeszteni,
a bíróság a beadványokat és a határozatát magyar nyelven
küldi meg.
A bírósági eljárásban szóban mindenki jogosult anyanyelvét, nemzetközi egyezményben meghatározott körben pedig
anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni. A
émeth János
ántha gnes Pozsgai óra szerk. : Nagykommentár a
polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvényhez. udapest: olters lu er.
. régi Pp. agykommentár .
Régi Pp. .
bekezdés, valamint a régi Pp. agykommentár a vonatkozó szakaszhoz.
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bírósági eljárásban a agyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamennyi nemzetiség tagja
jogosult nemzetiségi nyelvét a regionális vagy kisebbségi nyelv
használatára vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően használni.
A bírósági eljárásban a hallássérült vagy siketvak személy jogosult jelnyelvet, vagy az általa ismert más, törvényben meghatározott speciális kommunikációs rendszert használni. A hallássérült vagy beszédfogyatékos személy kérésére a meghallgatás
helyett írásban tehet nyilatkozatot. 30

Ez a szabályozás az Alaptörvénnyel és a nemzetiségek jogairól szóló
. évi
. törvénnyel a továbbiakban: jtv.
31
összhangban áll. Az Alaptörvény H cikk
bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatalos nyelv a magyar. Erre reagálva került be az j Pp.-be, hogy a bírósági eljárás nyelve a
magyar .32 iszont ki kell emelni, hogy a nemzetközi jogi kötelezettségek egyéb feltételeket támasztanak a magyar állammal szemben, ezért rendelkezik az j Pp. a továbbiakban a
nemzetiségi nyelvek használatáról. ontos kiemelni azt az eltérést, amelyet az j Pp kommentárja megállapít, hogy a Pp. az
anyanyelv, illetve a regionális vagy kisebbségi nyelvhasználatot eltérően szabályozza a szóbeli nyilatkozatok esetében és az
írásbeli beadványok, továbbá a határozatok esetében.
agyis
a szóbeli eljárás során az anyanyelvhasználatot biztosítani kell,
a regionális, illetve nemzetiségi nyelvek használatát pedig az
egyezményekben meghatározott körben kell biztosítani. agyarország az
. évi
. törvénnyel ültette át a jogrendbe
a Regionális vagy isebbségi yelvek Európai artáját. Ennek
j Pp.
. .
opera suzsa szerk. : Kommentár a polgári perrendtartáshoz. Kommentár a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez. udapest: olters
lu er.
.
. ,
. j Pp. kommentár .
j Pp.
.
bekezdés.
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a törvénynek a . -a, A. -a, valamint
. a leglényegesebb a jelenlegi téma szempontjából. Ezekből a rendelkezésekből tűnik ki, hogy agyarország a yelvi arta mely rendelkezéseit vállalta. A arta a következő rendelkezések közül engedi
választani az államot polgári eljárásokban:
i biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok, az egyik
fél kérésére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken
folytassák, és vagy
ii megengedik, hogy amennyiben egy peres félnek személyesen kell megjelennie a bíróság előtt, ott saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül, hogy az számára külön költséget jelentsen, és vagy
iii megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelven készült
dokumentumok és bizonyítékok beny jtását, ha szükséges tolmácsok és fordítások segítségével ... 33

Erről a terítékről a magyar állam az ii és iii pontjában rögzített
kötelezettségeket vállalta a horvát, a német, a román, a szerb,
a szlovák, a szlovén, a romani és a beás nyelvek tekintetében.
agyis ebből adódik az a fenti megállapítás, hogy amennyiben
a fél személyes megjelenése során a nemzetiségi kisebbségi,
vagy regionális nyelvét kívánja használni, akkor az számára
külön költséget nem fog jelenteni. Ezek a rendelkezések a szóbeli előadásra vonatkoznak.
Az írábeli beadványok és a bírósági határozatok tekintetében
viszont az j Pp. főszabálya lesz az irányadó, vagyis azokat magyar nyelven kell elkészíteni. Az j Pp. kommentár kiemeli, hogy:
gyanakkor az írásbeli beadványok és a bíróságok határozatai
tekintetében vizsgálni kell, hogy törvény, az Európai nió kötelező jogi aktusa, vagy nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése
. évi

. törvény . , vagyis a arta . cikk . pont b alpont.
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enged-e eltérést a magyar nyelv használatától, hiszen ezeket az
eseteket a Pp. a főszabály alóli kivételként nevesíti. int ahogyan az fentebb jelzésre került, agyarország a yelvi arta
. ikk . b iii pontjában rögzített kötelezettséget is vállalta
a horvát, a német, a román, a szerb, a szlovák, a szlovén, a romani és a beás nyelvek tekintetében, ami e nyelvek esetében azt
jelenti a Pp. főszabálya alóli kivételként, hogy a polgári peres eljárásban meg kell engedni a regionális vagy kisebbségi nyelven
készült dokumentumok és bizonyítékok beny jtását, ha szükséges tolmácsok és fordítások segítségével.

iszont a kommentár is kiemeli azt, hogy a magyar állam nem
vállalt arra kötelezettséget, hogy az eljárást kérésre egyik regionális vagy kisebbségi nyelven lefolytatja.
Ezzel párhuzamosan az jtv. .
bekezdése kifejti, hogy
a polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási
eljárásokban az anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi
törvények biztosítják. 34
agyis ennek a feltételnek az j Pp. a fentiek alapján is megfelel. Ezek a nemzetiségek a következőek: a bolgár, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin,
a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.35 Az j Pp. kommentár
megemlíti még a költségviselés problémakörét. agyis azt, hogy
a yelvi artában nincs nevesítve a költségmentesség a nyelvhasználat tekintetében. A kommentár kifejti, hogy az j Pp.
.
bekezdése lesz az irányadó ilyen tekintetben, vagyis:
.
Jogszabály, az Európai nió kötelező jogi aktusa vagy
nemzetközi szerződés rendelkezése szerinti költség, a költségkedvezmény folytán, továbbá az
bekezdés szerint meg
nem térülő költség és illeték az állam terhén marad. 36
jtv. . .
Uo. . szám melléklet.
j Pp.
. .
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Az j Pp. kommentárja kiemeli, miszerint egy
-es módosítással került be a törvénybe, hogy a agyarországon élő, a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamennyi
nemzetiség tagja jogosult nemzetiségi nyelvét a regionális vagy
kisebbségi nyelv használatára vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően használni. agyis ezzel a
módosítással kiszélesedett a kisebbségi jogok védelme a magyar polgári eljárásjogban.37

7. Az Alkotmánybíróság gyakorlata
Ezzel érünk el a napjainkban az Alkotmánybíróság elé került
alapjogi kérdéskörhöz. Az Alkotmánybíróság a
. . .
38
A határozatban vizsgálta az j Pp. rendelkezéseit az Alaptörvény
. cikkével összefüggésben.
Az Alaptörvény a következőket mondja ki:
A agyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők.
inden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A agyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az
anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kult rájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.
A agyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
A agyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a nemzetiségként való
elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi
önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. arkalatos törvény a nemzetiségként való
opera
, i.m.
Az Alkotmánybíróság

. . A határozata.
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elismerést meghatározott idejű honossághoz és meghatározott
szám , magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy
kezdeményezéséhez kötheti. 39

A tárgybeli ügyben az Alkotmánybíróság bíró által kezdeményezett normakontroll eljárás keretében vizsgálta az j Pp.-t,
illetve az általános közigazgatási rendtartást. A konkrét ügyben ukrán és ruszin nemzetiségű személyek felperesek kérték az alperest, hogy egy közigazgatási eljárás során biztosítsa
számukra az anyanyelv használatához való jogot. ésőbb a per
során a felperesek kérték a bíróságot, hogy számukra orosz, ukrán vagy ruszin nyelvre fordítsák le az iratokat.
Az indítványozó bíró véleménye szerint alaptörvényellenes
jogszabályt kell, hogy alkalmazzon.40 A két támadott rendelkezés az j Pp.
.
bekezdése, valamint az kr.41 .
bekezdése. Az indítványozó érvelése szerint a két szakasz
alaptörvényellenessége abban lelhető fel, hogy az Alaptörvény
. cikk
bekezdése biztosítja az anyanyelvhasználatot a
agyarországon élő nemzetiségek részére. Emellett az Alaptörvény
. cikk
bekezdése kimondja a megkülönböztetés
tilalmát. agyis a nemzetiségek tekintetében az egyenlő bánásmód megsértése, ha nem biztosítják számukra a megfelelő
anyanyelvhasználathoz való jogot. Az indítványozó kiemelte,
hogy attól még, hogy az Alaptörvény a nemzetiségekről szóló
törvény tekintetében többletkövetelményt támaszt, vagyis sarkalatos törvényi szabályozást ír elő, még nem lesz biztosított
az alapjogok védelme minden területen. ivel az Alaptörvény
. cikk
bekezdés szerinti megkülönböztetés tilalmát minden helyzetben meg kell tartani.
Alaptörvény
. cikk.
. . A határozat
pont.
. évi
. törvény az általános közigazgatási rendtartásról a továbbiakban: kr. .
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Az indítványozó bíró szerint viszont az j Pp.
.
bekezdése sérti ezt az alkotmányos követelményt, vagyis nem biztosítja megkülönböztetés nélkül a nemzetiségek számára. Ezzel
összefüggésben a közigazgatási perrendtartásról szóló
.
évi . törvény a továbbiakban: p. háttérnormaként az j Pp.-t
hivatkozza a nyelvhasználat tekintetében.42 Ebből az következik, hogy az j Pp. teljes
. -át alkalmazni kell a közigazgatási perekre is, vagyis itt a polgári és a közigazgatási bíráskodás
összeér, amennyiben ugyanazt a szabályt alkalmazzák.
Ezt követően az indítványozó kifejti azt a fentebb már olvasható kommentári álláspontot, hogy a magyar állam az jtv.-ben
miképpen vetette alá magát a yelvi artának. agyis, hogy
amennyiben törvény, az Európai nió kötelező aktusa, illetve
nemzetközi egyezmény lehetővé teszi a bíróság számára nem
magyar nyelven is meg lehet küldeni az iratokat. sszességében tehát az ukrán és ruszin nemzetiségű személyeket azonos
feltételek mellett kell, hogy megillesse az anyanyelvhasználathoz való jog, mivel mint ahogy az már fentebb kifejtésre került az jtv. . mellékletében szerepelnek, mint elismert nemzetiségek.
Azonban az indítványozó bíró szerint az
. . törvénnyel
kihirdetett yelvi arta kizárólag a horvát, német, román,
szerb, szlovák, szlovén, romani és beás nyelvek tekintetében
vállalt a polgári igazságszolgáltatásra kiterjedő de e körben
sem valamennyi, elvileg vállalható kötelezettséget.
Tehát a magyar állam nem vállalt kötelezettséget arra, hogy
az ukrán és ruszin nemzetiségek tekintetében is biztosítja az
anyanyelvhasználathoz való jogot. agyis az j Pp.
.
és
bekezdés szerinti lehetőség nem biztosított e nemzetiségek
számára.
Ezenkívül felhívásra került még

p.

.

bekezdés a) pont.
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. évi
. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az
alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában
. november -én kelt Egyezmény a továbbiakban: EJEE és az
ahhoz tartozó kiegészítő jegyzőkönyv, mint ahogy a Polgári
és Politikai Jogok emzetközi Egyezségokmánya, továbbá az
. évi
. törvénnyel kihirdetett, a agyar öztársaság és
krajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól
ijevben
. december hó . napján aláírt szerződés a továbbiakban: Alapszerződés és ahhoz tartozó nyilatkozat .

Az indítványozó ezekben a hivatkozott dokumentumokban
sem talált arra kitételt, amely lehetővé tenné az j Pp.
.
és
bekezdés alkalmazását.
sszegezve tehát az indítványozó bíró álláspontja szerint az
ukrán és ruszin nemzetiségek megkülönböztetett helyzetbe kerültek a többi nemzetiséghez képest, ami az Alaptörvény fenti hivatkozott
. cikk
bekezdését és
. cikkét sérti, és
kérte a rendelkezések alkotmányellenességének megállapítását.
Ezen kívül az indítványozó támadta az kr. rendelkezéseit
az Alaptörvény
. cikk
bekezdésébe, valamint a
. cikk
és
bekezdésébe ütközés okán. tt kifejtette, hogy:
ezen rendelkezésekből az következik, hogy ha az jtv. hatálya
alá tartozó személy a hatóságnál használhatja a nemzetiségi
nyelvét, akkor a hatóságnak a kérelme tárgyában hozott döntését, így különösen végzését és határozatát, a nemzetiségi ügyfélnek az általa használt nemzetiségi nyelven kell méghozzá külön erre vonatkozó kérelem nélkül megküldenie. Az kr. .
bekezdése ugyanakkor nem így rendelkezik, hiszen a nemzetiségi nyelven beny jtott kérelem esetében külön jabb kérelemhez köti a hatósági döntés nemzetiségi nyelvre való lefordítását.

agyis a sérelmezett szabályozás az, hogy az ügyfél jogait sérti,
amennyiben nemzetiséghez tartozását a hatóság nem veszi hi193
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vatalból gyelembe és a hatóság a magyar nyelvű határozatot
kizárólag kérelemre fordítja le. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az indítványozó bíró kérelme nem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság vizsgálata során először a történelmi
agyarországon uralkodó perjogi szabályozást vette gyelembe.43 tt megállapításra került az a fentebb is olvasható tény,
hogy a magyar perjogi gondolkodás viszonylag széles körben
helyt adott a más nyelven előterjesztett beadványoknak, állításoknak. Ez a korábban vizsgált régebbi Pp.-k vonatkozásában
is könnyen belátható, mivel nem csupán a nemzetiségi feleknek
biztosított a tolmács, illetve végső soron az ottani szabályozás
az akkori heterogenitást szépen tükrözi. Ezzel szemben a régi
Pp.
-es teljesen más intézményrendszert vezetett be. tt
pusztán a magyarul nem beszélőnek volt biztosított a tolmács,
egészen az
-as módosításig. Ekkor került először előtérbe,
hogy már jelentőséget tulajdonítottak a magyar nyelv tudása
és a más nemzetiséghez tartozás anyanyelv közötti különbségnek, illetve az írásbeli beadványokra is vonatkoztatták az
akkori szabályozást. 44
Ezen kívül az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
Az Alaptörvény
. cikk
bekezdése rögzíti, hogy a hazánkban élő nemzetiségek államalkotó tényezők. eklarálja a
nemzetiségek anyanyelvhasználathoz való jogát is. Ez az Alaptörvényben rögzített alapvető jog a polgári eljárásjogi dogmatikában lényegében az igazságszolgáltatásra általában jellemző,
anyanyelv használatának alapelveként a kapcsolódó szabályokkal együtt a Pp.
. -ának első három bekezdésében
fogalmazódik meg. Ennek értelmében a bírósági eljárás nyelve
a magyar, de az alkotmányozó és a jogalkotó illetve, mint nemzetközi jogalany, a agyar llam arra törekedett, hogy össz-

44 Uo.

. . . A határozat
pont.

pont.
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hangban a nemzetközi jogi kötelezettségvállalásokkal a nyelvtudás hiánya, illetve egyéb hátrányos helyzet pl. siketvakság
miatt a polgári perekben senkit se érhessen hátrány Pp.
.
bekezdés .

iszont ami ennél lényegesebb, az Alkotmánybíróság arra az
elvi megállapításra jutott, hogy:
Az Alkotmánybíróság rögzíti, hogy az igazságszolgáltatásban
való nyelvhasználatra vonatkozó EJEE . cikk
bekezdés a és
e pontjai és a Polgári és Politikai Jogok emzetközi Egyezség
okmányának . cikk . f pontja a büntetőeljárásokra, és nem
pedig a polgári és közigazgatási perekre vonatkozik.
sszegezve megállapítható, hogy e nemzetközi egyezmények
alapján a agyar llam az ukrán és ruszin nyelv vonatkozásában nem vállalt a polgári igazságszolgáltatásra kiterjedően
semmilyen kötelezettséget, és ezért a nyelvi arta ezen nyelvek
tekintetében, és ezáltal az ukrán és ruszin nemzetiségek számára nem biztosítja a Pp.
.
bekezdése szerinti kivételt.

Ezen t lmentően az Alkotmánybíróság megvizsgálta az indítványozó által is vizsgált jogforrásokat, gymint az Európai
nió kötelező aktusai, az EJEE és a Polgári és Politikai Jogok
emzetközi Egyezségokmánya, de ahogy megállapításra került, ezekben nincs olyan kötelezettség, amely a magyar állam
számára előírna többletkötelezettséget. agyis az j Pp.
.
bekezdése szerinti kivétel nem biztosítandó az ukrán és a ruszin nyelv tekintetében.
Ezután az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a yelvi arta
miként gondoskodik a nemzetiségi nyelvhasználat védelméről.
tt megállapításra került, hogy a arta egy kétszintű védelmi
rendszert alkalmaz. Az első szint, amelyet minden aláíró köteles elfogadni,
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a regionális vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában azokon
a területeken, ahol ezeket a nyelveket használják, mindegyik
nyelv helyzetének megfelelően politikájukat, jogalkotásukat és
gyakorlatukat az alábbi célokra és elvekre alapítják: ... d a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és közéletben, szóban és írásban való használatának megkönnyítése és
vagy bátorítása. 45

ényegében ez a rendelkezés, védelmi szint biztosítja a nemzetiségek számára, hogy alapvetően ne kerülhessen korlátozásra a
nyelvhasználat számukra. tt nagyon óvatosan, de egy első generációs alapjog, a lelkiismerti és szólásszabadság sejlik fel a háttérben.
Ezt követi egy második szint, amelyet már fentebb kifejtettem, hogy a csatlakozó államok szabadon kiválaszthatják, hogy
mely nemzetiségi nyelveket tekintik a második védelmi szint
alá esőnek. Ezen a második védelmi szinten az államok egy
magasabb szintű védelmet biztosítanak, de csak a kiválasztott
nyelvek tekintetében.
Az Alkotmánybíróság itt emeli ki, hogy agyarország a horvát, a német, román, szerb, szlovák és szlovén, illetve a beás és romani nyelveket jelölte meg . Tehát e nyelvek részesülnek a magasabb szintű védelemben, amely agyarország esetében az, hogy
a személyes megjelenésre kötelezett felet polgári és közigazgatási eljárásban nem terheli többletköltség, ha a felsorolt nyelvek
közül valamelyiket, nemzetiségi voltára tekintettel, használni kíván. gyanez igaz arra is, ha ez a személy egy dokumentumot,
vagy egyéb bizonyítékot az adott nyelven kíván előterjeszteni.
Ezt követően az Alkotmánybíróság megvizsgálta az jtv.
rendelkezéseit. iemelt gyelemmel arra, hogy az egyén mikor
számít nemzetiséginek, illetve pontosan mely nyelvek számítanak nemzetiséginek agyarországon jtv. .
bekezdés,
jtv. .
bekezdés .
. évi

. törvény . , vagyis a arta . cikk . pont.
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ülön érdemes kiemelni, ahogy azt az Alkotmánybíróság is
tette, hogy az jtv. .
bekezdése alapján polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban az
anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják. agyis az jtv. itt egy kötelezettséget telepít az eljárási
törvényekre.
A továbbiakban a polgári eljárásjog került vizsgálatra és kifejezetten az j Pp. rendelkezései. Az Alkotmánybíróság felismeri azt a dogmatikai különlegességet az j Pp. vonatkozó
.
-ában, hogy a jogalkotó külön rendelkezik a szóbeli és írásbeli
kommunikáció tekintetében a nyelvhasználatról. agyis itt érkezünk el tulajdonképpen a támadott rendelkezésekig. Az írásbeli beadványok és a határozatok tekintetében relatív szigor a
szabályozás, mivel itt az j Pp. a magyar nyelvet követeli meg,
kivétel a ha törvény, az Európai nió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérően nem rendelkezik. 46 alamint kiemeli az Alkotmánybíróság, hogy ugyanez a szabály
igaz a fordítás szükségességére is, mivel hiteles fordításra csak
akkor van szükség, ha a lefordított szöveg helyessége, illetve
teljessége tekintetében kétely merül fel .47
A szóbeli nyelvhasználat szabályozásának tekintetében a közelm ltban következett be változás. A korábbi rendelkezés szerint bírósági eljárásban szóban mindenki jogosult anyanyelvét,
nemzetközi egyezményben meghatározott körben pedig regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni .48
Ez a rendelkezés változott meg
j liusában és lett a következő:
bírósági eljárásban szóban mindenki jogosult anyanyelvét,
nemzetközi egyezményben meghatározott körben pedig anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni. A bírósági eljárásban a agyarországon élő, a nemzetiségek jogairól
j Pp.
.
47 Uo. . .
Uo.
.

bekezdés.
bekezdés.

197

I. fejezet – A nemzeti kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései

szóló törvényben elismert valamennyi nemzetiség tagja jogosult
nemzetiségi nyelvét a regionális vagy kisebbségi nyelv használatára vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően használni.

tt az Alkotmánybíróság is idézi a módosításhoz fűzött indoklást, amely röviden az Alaptörvény
. cikk
bekezdésével,
valamint a nemzetiségi jogok védelmének törvényi követelményeivel indokolja a változtatást.
A továbbiakban a tolmács és fordító kirendelésével kapcsolatban tesz egy érdekes megjegyzést az Alkotmánybíróság. Ez
pedig, hogy
a z általános szabályok alapján a beadványok vonatkozásában
a kirendelt fordítónak a bizonyítással nem összefüggő alkalmazásával járó költségét viszont a fél, pl. a keresetlevél vonatkozásában a felperes előlegezi .49

agyis itt rövid ton visszatér a szabály a korábbi főszabályhoz,
hogy a fél oldalán felmerült költséget a félnek kell előlegeznie.
iszont bizonyos feltételek teljesülése estén jogszabály, az
Európai nió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés a nemzetiséginek számító egyének mentesülnek, tehát a
jogvédelem érvényesül itt.
A következőkben röviden az kr. rendelkezéseit vizsgálta az
Alkotmánybíróság. egállapította, hogy különösebb probléma
nem merül fel, lényegében apróbb inkoherencia érzékelhető,
amikor az egymástól nyelvtanilag és szerkesztésében eltérő
nemzetiségi nyelv 50 és a nemzetiségek által használt nyelv 51
került be a jogszabályokba.
j Pp. .
kr. .
jtv. .

bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
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Emellett kifejtette, hogy a korábban nem hivatkozott kr. .
és
.
bekezdése alapján felmerülhet olyan esetkör, amikor az eljáró hatóság előlegezi és viseli a tolmácsolási és fordítási költségeket.
Ezt követően az Alkotmánybíróság részletesen vizsgálta az
Alaptörvény
cikk
bekezdése szerinti nyelvhasználati
jogot és annak terjedelmét. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a bírói kezdeményezés az Alaptörvény
. cikk
bekezdése második mondatának első fordulatát érinti . Ennek
a fordulatnak az Alaptörvény H cikk
bekezdésével való viszonya a jogvita alapja. agyis az anyanyelvhasználat a nemzetiségek részére és a hivatalos államnyelv közötti ellentét. Az
Alkotmánybíróság a következőképpen oldja fel az ellentétet:
Az Alkotmánybíróság rámutat, hogy a Pp.
.
bekezdését a
.
bekezdésének hatályos szövegével összhangban,
az Alaptörvény
. cikkének
bekezdésében rögzített, a
nyelvhasználathoz való alapjog biztosítása érdekében gy kell
értelmezni, hogy az jtv.-ben elismert valamennyi nemzetiség
tagja a
bekezdésnek is alanya. Ez pedig, a Pp.
.
bekezdésének az alkalmazandó más jogszabályi rendelkezésekkel
együttes értelmezése alapján azt jelenti, hogy a agyarországon élő, az jtv.-ben elismert valamely nemzetiség tagja, jogosult beny jtani a bíróságra nemzetiségi nyelvén készült dokumentumokat és bizonyítékokat ha szükséges tolmácsok és
fordítások segítségével.

Tehát az indítványozó bíró téves megállapítást tett, amikor
megfogalmazta az alkotmányellenességét a támadott jogszabálynak. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy nem probléma
az, hogy a nemzetiségi felek nyelvhasználattal kapcsolatos költségei tekintetében nincs biztosítva a díjmentesség, mivel ilyen
nemzetközi, vagy belső jogból adódó kötelezettsége agyarországnak nincs. agyis az esetleges költségkedvezmények ki199
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válóan megfelelnek az alapvető jogok biztosítására. Ezen kívül
még kifejtette, hogy az jtv. szerinti nyelvhasználati jog mind
szóban, mind írásban biztosítva van az j Pp. szabályrendszerében és ennek tekintetében nincs is különbségtétel.
sszegezve tehát az Alkotmánybíróság elégségesnek nyilvánítja az j Pp. nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezését alapjogvédelmi szempontból. rdekes, hogy a pénzügyi teherbíró
képességet nem tekintette relevánsnak az Alkotmánybíróság,
vagyis nem olyan mértékben, ami egy esetleges alapjogsértést
megalapozott volna. Tény, hogy megállapításra került, hogy
az j Pp. rendszere a költségkedvezmény tekintetében teljesen
megfelel ennek, vagyis itt az Alkotmánybíróság a pénzügyi teherbíróképességet egy általánosabb szempontnak tekinti. Tehát amennyiben költségkedvezményre jogosult nemzetiségi
fél terjeszt elő nemzetiségi anyanyelvén beadványt, akkor nem
a nemzetiséghez való tartozására tekintettel kell a felet tehermentesíteni a tolmácsolási és fordítási díjak alól, hanem egyéb,
a költségkedvezmény szabályairól szóló jogszabályok rendelkezései alapján.
A fenti elemzett Alkotmánybírósági határozathoz zine
gnes alkotmánybíró fűzött különvéleményt.52 Ebben kifejtette, hogy véleménye szerint a jogalkotó hibázott és nincs megfelelően biztosítva a megkülönböztetés nélküli nemzetiségi
nyelvhasználat a bírósági eljárásokban. A különvélemény tulajdonképpen arra irányul, hogy a jogalkotó az átültetés során
ténylegesen kihagyott bizonyos nemzetiségeket a felsorolásból,
tehát itt megvalósul az alapjogi sérelem.

. . A határozat
különvéleménye.

pont,
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8. Összegzés
Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján kimutatható, hogy a
bírósághoz fordulás alapjogának a költségeket érintő részében a
jelenlegi költségkedvezmények rendszere megfelelő. Ellenben
itt észlelhető egy ellentét, amennyiben nemzetiségi felek anyanyelvhasználathoz való jogszabályok által biztosított alapjogát háttérbe helyezik. agyis elsődlegesen nem a nemzetiségi
személy nemzetiségi voltát vizsgálják, hanem hogy költségkedvezményre jogosult-e, így kimondható, hogy implicit módon az
Alkotmánybíróság mérlegelt a két alkotmányos alapjog között,
és végül a bírósághoz való szabad fordulás primátusát mondta
ki. ár amennyiben a nemzetiségi nyelvhasználat alapjognak
számít, mivel erről, mint csoportos alapjogról meglehetősen
széles vita folyik a szakirodalomban.53 elmerül a kérdés, hogy
a nemzetiségi egyén az alapjoga a bírósághoz fordulás gyakorlása közben felmerülhet-e, hogy azt a saját, nemzetközi szerződések által védett nyelvén csak gy tudja gyakorolni, hogy
ez nem díjmentes. agyis itt ára van a nemzetiségi nyelvhasználatnak
s ez lehetséges olyan csoportok vonatkozásában,
akiket bár a magyar állam bevett nemzetiségnek ismer el, de
mégsem biztosítja teljeskörűen az alapjogvédelmet. Tehát itt
lehetőség van a jogalkotónak választani, hogy melyik csoportokat fog mindenre kiterjedően védeni és mely csoportok vonatkozásában fog egy enyhébb védelmi kört biztosítani, ahogyan
ezt az Alkotmánybíróság kifejtette. Ez összeegyeztethető-e az
egyenlő bánásmód követelményével
Az Alkotmánybíróság nem alkalmazta azt a megoldást, hogy
a bírósághoz fordulás alapjogába nemzetiségi egyének tekintetében belefoglalta volna a díjmentes anyanyelvhasználatot. Ezzel a megoldással szemben megállapítható lett volna kritika, ha
omody erandette
zabó áté ániel
issy eatri
ojcsák
Alapjogi tanok 1. udapest: H G-Orac iadó.
. . fejezet.
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az Alkotmánybíróság erős aktivizmussal, szembement volna a
jogalkotói akarattal.
A jogtörténeti alapok után a fenti vizsgálat bemutatja, hogy
a legkorábbi szabályozás óta a magyar jogfejlődés határozott
előrelépéseket tett a nemzetiségi nyelvhasználat terén. Az
as jogi környezet egy alapvetően soknyelvű, sok nemzetiségű
államot tekintett alapjául. Ennek okán a nyelvhasználat kérdésköre nem feltétlenül kapcsolódott össze a nemzetiségi jogok védelmével, természetesen nem tagadható, hogy köze volt hozzá,
de mégis a szabályokból inkább az vehető ki, hogy az eljárás
lefolytatásának hatékonyságát szolgálták a jogintézmények,
vagyis, hogy a bíró értse a felek előadását, nyilatkozatát. Ezzel
szemben az
-es szabályozás visszalépésként is felfogható, mivel abban már egyértelműen a magyar nyelv primátusa
érzékelhető. Ha történészi álláspontot is számításba veszünk,
akkor érthető ez az eltérés, mivel az
-as kisebbségpolitika
lényegében elbukott.54 A szocialista típus jogalkotás pedig lényegében nem foglalkozott a kisebbségek kérdésével. A fejlődés tehát igazán a rendszerváltozással, valamint a nemzetközi
hatásokkal indult meg. okozatosan történt meg a kisebbségi
jogvédelem nézőpontjának beépítése a törvénybe, de az Alkotmánybíróság álláspontjával egyetértve kimondható, hogy
a magyarországi jogalkotó a vállalt kötelezettségeit teljesítette.
sszefoglalva az
-as állapotok után a hatályos szabályozásból köszönhetően a nemzetközi kötelezettségeknek is határozottan kimutatható a védelem, amellyel a jogalkotó védelmezi a nemzetiségi anyanyelvhasználatot a polgári eljárásokban.
iztosan megfogalmazhatók azonban kritikák, amely például
a fent bemutatott ukrán és ruszin csoportok tekintetében fennáll. Jelen dolgozat célja a jelenleg hatályos helyzet bemutatása
mellett az ellentmondások megfogalmazása. Az ellentmondás
abban érhető tetten, hogy érezhető egy feszültség a kisebbségi
d. bővebben

. és

. lábjegyzetek.
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jogok elhelyezkedésével kapcsolatban. Alapvetően a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségekkel az államok
biztosítják bizonyos kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülését, viszont itt az államok egy listából majdnem szabadon
válogathatnak legalábbis a arta esetében . A jövőben érdekes
lesz gyelni, hogy az Alkotmánybíróság fenti határozatával
kapcsolatban megjelenik-e esetleg kritika az alapjogvédelem
nemzetiségi vagy akár nemzetközi szakmai művelőitől. agy
elfogadható, elegendő és helyes, hogy az Alkotmánybíróság
megállapította, a magyar állam vonatkozásában nem merült fel
kötelezettségszegés.
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Manzinger Krisztián*
A KISEBBSÉGVÉDELEM AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN
1. Bevezetés
A 2020-as év rendkívülinek mondható, az év elején kitört koronavírus-járvány példátlan helyzet elé állította az egyéneket
és az emberiség egészét is. A társadalmi és politikai diskurzust
egyértelműen a járványkezelés kérdése uralja, de közben az
élet megy és történnek olyan események, amelyek befolyásolják az európai nemzetiségek sorsát. A legjelentősebb kérdések
természetesen továbbra is Katalóniához és a Brexithez kapcsolódnak, amely még nem látható következményekkel jár legalább Észak-Írország, de akár Skócia vagy Gibraltár esetében is.1
A mai előadásban erről és más, kevésbé a hírfolyamok homlokterében levő kérdésekről fogok beszélni.
Ha történeti szempontból közelítjük a kisebbségi/nemzetiségi kérdést, akkor egyértelmű, hogy a mai nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer európai gyökerű. A középkorban és a kora
jkorban a vallási közösségek védelme jelent meg először, egyrészt a valláshábor k időszakában garantált jogok, másrészt a
kapitulációs szerződések következtében a Török irodalmon
átutazó keresztények különleges státusza révén. ésőbb a balkáni államok, így például Görögország 1830-as, Bulgária és
Románia 1878-as függetlenségének elismerésekor nemzetközi
elvárás lett a vallási kisebbségek az előbbiekben a muszlimok,
* Egyetemi adjunktus, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi ara Társadalomtudományok és emzetközi Tanulmányok ntézetének intézetvezető-helyettese, illetve a emzeti özszolgálati Egyetem tratégiai Tanulmányok ntézetének munkatársa, manzinger.krisztian kre.hu.
Az előadás
. augusztus -én hangzott el.
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az utóbbiban a zsidók – állampolgárságának és jogainak biztosítása. Ahogy a kontinens középső részén egyre több önmagát
nemzetállamként de niáló ország nyert függetlenséget előbb
a alkánon, majd az első világhábor után széthulló közép-európai hatalmak területén – nemzetközi kezdeményezésre úgy
bővült a kisebbségvédelmi rendszer.
Az első átfogóbb, rendszerbe illeszkedő megközelítés a emzetek zövetsége időszakában létezett, de a védelem mind a kötelezettek (államok) számában, mind tárgyaiban (kisebbségek),
mind érvényesíthetőségében a végrehajtás kikényszeríthetetlensége korlátozott volt. Az egyébként is működésképtelennek
bizonyult rendszert a . világhábor elsodorta, mindössze a tapasztalatok, illetve olyan hagyaték maradt az utókornak, mint
az
-as évek legelején kialakított, majd a emzetek zövetsége garanciája alá helyezett azóta is példa- és modellértékűnek tekintett – ålandi autonómia Finnországban. Minden más
leszámítva Görögországnak és Törökországnak a korszakban
keletkezett vonatkozó kötelezettségeit – kisebbségi szabály –
legyen az személyi vagy területi jogokat biztosító – hatályát
vesztette.
íg a emzetek zövetsége közvetlenül foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, addig a második világhábor t követően felálló, új nemzetközi rendben a tágabb értelemben vett egyéni
emberi jogok rendszerén belül vélték ezt a kérdést megoldhatónak. Ezzel a nemzetiségi kérdés jelentős mértékben háttérbe
szorult az univerzális vagy regionális nemzetközi dokumentumokban. A változást az 1966-os Polgári és Politikai Jogok,
valamint Gazdasági, zociális és ulturális Jogok emzetközi
Egyezségokmányainak közös 27. cikke jelezte, illetve az 1975ös Helsinki Záróokmány. Az azóta eltelt évtizedekben globális
és regionális kísérletek is voltak a nemzetiségi jogok kodi kálására, amelyek jellemzően akkor kaptak lendületet, amikor a
nemzetközi közösség gy érzékelte, hogy valahol kon iktus
keletkezhet a kérdés rendezetlensége miatt.
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Különösen fejlett szabályozás jött létre az 1990-es években,
Európában, amelynek szembesülnie kellett többek között a jugoszláviai háborúkkal, a Szovjetunió széthullásával, Csehszlovákia békés szétválásával, valamint például a külhoni magyar
közösségek és az érintett területi államok közötti feszültségek
felszínre törésével. Emiatt az 1990-es években a kontinens legtöbb államát átfogó Európa Tanács ET keretében két fontos
egyezményt fogadtak el, a Regionális és yelvi hartát yelvi
Charta) és a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt (Keretegyezmény), amelyek célja a kisebbségvédelem nyelvekre, illetve
személyekre koncentráló európai minimumának megteremtése
volt. Ez a védelem, habár kiindulópontja a közép-európai stabilitás minimumainak megteremtése volt, a kontinens egészét
célozta: az elh zódó kon iktusok éppen inkább Európa nyugati részén voltak, elég csak az ETA2 Spanyolországgal szemben
Baszkföld függetlenségéért vívott küzdelmére, a korzikai merényletekre vagy az évtizedekig tartó észak-írországi polgárhábor s helyzetre The Troubles utalni.
Az ET-ben folyó tevékenység mellett egyre konkrétabb formát kapott és egyre több államot fogott át az európai integráció
is, amely már Európai Gazdasági Közösségként (EGK) szembesült a kisebbségi kérdés fontosságával. em véletlen, hogy
jogrendje igyekezett re ektálni erre példaként említhetőek a
spanyol és portugál EG -csatlakozás jegyzőkönyvei, a már Európai nióként E a nn csatlakozáskor landnak adott derogációk, illetve az 1998-as nagypénteki megállapodás gyakorlatba ültetésének elősegítése. Ezek a közösségi belső szabályok
a társadalmi béke előmozdítását, illetve például tradicionális
ipari tevékenység folytatása tekintetében a speciális igényű
helyi közösségek támogatását célozták és ehhez igyekeztek
alakítani az E -s politikákat. özös jellemzőjük volt a területi
2 Euskadi ta Askatasuna aszkföld és zabadság ,
között működött
baszk függetlenségi mozgalom/terrorszervezet Spanyolországban.
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alapú megközelítés, valamint, hogy nem új szabályokat alkottak, hanem minden tekintetben elfogadták a fennálló tagállami
jogszabályi és társadalmi kereteket, és azokat emelték be a közösségi jog és intézményi működés keretei közé.
A kisebbségi kérdés az EGK, majd EU külkapcsolataiban is
jelentkezett, így elsősorban a tervezett közép-európai bővítés
miatt – a Koppenhágai kritériumok, majd az Európai Stabilitási
Paktum révén, illetve Horvátország, majd az eddigi legkomplexebb formájában Szerbia csatlakozási folyamata során. Az
utóbbi országtól kisebbségi akcióterv elfogadását várta és annak végrehajtását kívánja meg az EU. Mellékszál, de nemzetiségi vonatkozása miatt fontos hangsúlyozni, hogy az EU kifejezett
kudarcként ítélte meg a
-es ciprusi szigetegyesítési népszavazás sikertelenségét, ami – Koszovó elismerése tekintetében –
tehertétel lesz zerbiának a csatlakozási folyamat során. A
es Annan-terv bukásából ugyanis az E és a tagállamok jelentős
része azt a következtetést vonta le, hogy a kisebbségi problémák,
illetve határviták csak a csatlakozást megelőzően rendezhetőek.
Ahogy a gazdasági együttműködés a aastrichti zerződést
követően egyre inkább politikai közösséggé is alakult, gy jelentek meg a kisebbségvédelmi kérdések áttételesen egyes
szakpolitikákban, elsősorban az oktatás és kult ra területén.
Az első generális jogalkotási eredmény a
E irányelv
lett, re ektálva arra, hogy a diszkrimináció tilalma bekerült az
-es Amszterdami zerződésbe. Hasonlóképpen fontos volt
az nió Alapvető Jogok hartájának
. decemberi elfogadása, amelynek 21. § (1) bekezdése többek között a nemzeti kisebbséghez tartozás okán való megkülönböztetést tiltotta, miközben a 22. § hangsúlyozta, hogy az Unió tiszteletben tartja a
kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. A Charta a Lisszaboni
zerződés
részévé, így az E elsődleges jogának alkotóelemévé vált. A LSZ ezen felül a 2. és 3. cikkeiben is utal a kisebbségi jogokra és a sokszínűségre, anélkül azonban, hogy ahhoz
kifejezett jogalkotást kapcsolt volna a későbbiekben.
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Ha az EU intézményeit külön-külön vizsgáljuk, akkor egyértelműen ki kell emelni az Európai Parlament EP szerepét. A
parlamenti aktivitás oka leginkább az, hogy 1978 óta a képviselőket az európai polgárok közvetlenül választják, így számos
kisebbségi származás képviselő jutott be az uniós parlamentbe. A testület
-es,
-as,
-es és
-es állásfoglalásaiban is sürgette a kisebbségek jogainak tagállami biztosítását
és a közösségi szintű kisebbségvédelmet, legutóbb pedig már a
yelvi harta mielőbbi tagállami rati kációját is. A kisebbségi jogokkal kapcsolatos dokumentumok az elmúlt években is
leginkább az EP-ben keletkeztek, elég csak a 2013-as Alfonsi-jelentésre, vagy az alapvető jogok
-ös, Európai nión belüli
helyzetéről szóló,
végén elfogadott állásfoglalásra gondolni. Ezek a korábbiakhoz hasonlóan sürgették az átfogó EU-s
kisebbségvédelmi rendszer megteremtését, mindeddig eredmény nélkül.
A
-es ciklus eredményei kisebbségi vonatkozásban a ocskor Andrea kárpátaljai magyar EP-képviselő kezdeményezésére az EP Kulturális és Oktatási Bizottságában a
kisebbségi nyelvek és az oktatás kérdésköréről született
es dokumentumot, sáky Pál szlovákiai magyar EP-képviselő
közreműködésével született és az EP plenáris ülésén
. február 7-én elfogadott, az uniós polgárok hátrányos megkülönböztetésével szembeni küzdelemről szóló állásfoglalást, illetve
a agy József szlovákiai magyar EP-képviselő nevéhez fűződő, a kisebbségek védelmére vonatkozó uniós minimumszabályokról született jelentést szükséges említeni, amelyet az EP
plenáris ülése 2018. november 13-án fogadott el.3 Ha realisták
szeretnénk lenni, akkor már ez a felsorolás jól mutatja, hogy
A
közötti EP-ciklus kapcsán ld. anzinger risztián: onstruktív párbeszéd vagy párhuzamos monológok? – Az Európai Parlament nemzetiségi vonatkozás tevékenysége
között. n: Kisebbségi Szemle
.
.
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habár a vonatkozó dokumentumok mögé sikerült az EP érintett képviselői többségének szavazatát becsatornázni, a magyar
nemzetiségű EP-képviselők nem csak azoké, akiknek a neve
fémjelezte a dokumentumokat – kezdeményezése és kitartása
kellett ahhoz, hogy ezek a dokumentumok megszülethessenek.
Mindez annak ellenére is igaz, hogy Európában egyre nyilvánvalóbban kerülnek felszínre megoldatlan társadalmi kérdések,
így nemzetiségi problémák is.

2. Európai körkép
Ha végig tekintünk a mai Európán, akkor azt látjuk, hogy az instabilitás jelentősen megemelkedett az elm lt években a megelőző évtizedekhez képest, amihez még hozzáadódott az idei koronavírus-járvány. Az
utáni időszakot, elsősorban az
-es,
de részben még a 2000-es éveket is, a kisebbségi, nemzetiségi
kérdések méltányosságra törekvő rendezése jellemezte, habár
természetesen sokkal szűkebb marokkal mérték a jogokat, mint
ahogy Magyarország és a külhoni magyar közösségek szerették volna. Korábban már említettük azokat a fontos nemzetközi
egyezményeket és dokumentumokat, amelyek az Európa Tanácsban vagy az európai uniós integrációs úton keletkeztek, és
amelyeknek a célja az volt, hogy a szovjet uralom alól szabadult
közép-európai államok ne hozzanak magukkal megold(hat)atlan nemzetiségi problémákat a kontinens újraegyesítésekor.
apjainkra Európában a kisebbségi kérdés jra geopolitikai
problémává vált, szemben az 1990-es évek emberi jogi megközelítésével. Ha a kárpátaljai magyarokra tekintünk, akkor
egyértelmű, hogy a mostani helyzetük az ukrán orosz szembenállás geopolitikai konte tusában értelmezendő. Ennek tudatosítása rendkívül fontos, mert befolyásolja azokat az érveket és
szempontokat is, amelyek révén a magyar nemzetpolitika hagyományos célkitűzései meg kell jelenjenek annak érdekében,
hogy sikerre vezethessenek. A magyar kül- és nemzetpolitika
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számára feladat ennek a geopolitikai szemléletnek a megértése
és a magyar törekvések bemutatásának ahhoz való igazítása – a
geopolitika vélhetően hosszabb ideig ismét velünk marad, sikert pedig csak jól értelmezett mezőben lehet elérni.
A kettős mérce, amelyet viszont például az E alkalmaz miszerint az elmúlt évtizedekben csatlakozóktól megkívánnak bizonyos nemzetiségi jogalkotást, de a korábban csatlakozottaknak ilyen kötelezettségei nem voltak – meghozta a korábban is
valószínűsíthető, de elkerülni remélt gyümölcsét: az érintett államok E -integrációját több esetben formális jogszűkítés vagy
az írott jog gyakorlati alkalmazásának elmaradása követte. Az
E pedig ezzel szemben nem szólalt fel, elkerülendő azt a helyzetet, hogy egyes tagállamokban észrevételeznek nemzetiségi
problémákat, máshol pedig azt sem teszik/tehetik szóvá, hogy
az érintett állam a kisebbségek létét egyáltalán el sem ismeri.
Ez egy nagyon komoly hitelességi problémát eredményez, erre
később még visszatérek. Amit viszont a most következő áttekintés előtt érdemes általánosságban hangs lyozni az az, hogy
a 2010-es évek kisebbségpolitikai közege lényegesen eltér az
-es és a
-es évekétől, mégpedig a magyar nemzetpolitikai céloknak és cselekvésnek kedvezőtlen irányban. Ahogy az
előbb említettem, ez nem azt jelenti, hogy törekvéseink kudarcra vannak ítélve, hanem azt, hogy a megváltozott realitásokhoz
kell igazítanunk a mondanivalónkat a siker érdekében.
Az egyik lényeges változás az európai függetlenségi törekvések erősödése: kócia, atalónia, landria a legismertebb példák, de a re it megnyitja szak- rország jövőbeli státuszának
kérdését is. Ebbe a logikai sorba illeszthető az iraki urdisztán
is, amely 2017-ben függetlenségi népszavazást tartott. Ezeknek
a törekvéseknek a hatása rendkívül negatív számunkra, hiszen
azt sugallják, hogy a területileg lehatárolt autonómiák az elszakadás előszobái ahogy szomszédaink előszeretettel szokták
hangoztatni. Habár vannak jól használható ellenpéldák – így
él-Tirol, a belgiumi német közösség vagy a spanyolországi au211
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tonóm közösségek túlnyomó többsége – a függetlenségi törekvések és az autonómiák összefüggése olyan kérdéskör, amelyre
a magyar nemzetpolitikának kiemelt gyelmet kell fordítania.
ás jellegű kérdés a
-ban egyoldal an függetlenedett
Koszovóé: habár Szerbia – és vele együtt a nemzetközi közösség tekintélyes része – a szerb állam autonóm területének tekinti az albán lakosság országot, egyértelmű, hogy ehhez az
állapothoz már nincs visszatérés. A kérdés a nyugat-balkáni állammal kapcsolatosan sokkal inkább az, hogy mi lesz a jövője:
megmarad önálló államként vagy egyesül Albániával? Az európai és a nemzetközi közösség t lnyomó része egyértelműen
ellenzi ez utóbbi lehetőséget, de a történelemben létezett már
ilyen agy-Albánia,
-ben az olasz katonai megszállás idején. Az ugyanolyan nyelvet beszélő személyek több államban
élése általában felveti a határok kérdését, sőt akár az érintett
országok egyesülésének lehetőségét a két világhábor között
az Anschluss kérdése volt állandó téma, ma pedig elsősorban
az albán és a román nyelvű országoké. Ez utóbbiba Románia és
a tőle keletre fekvő oldova öztársaság tartozik, amelyekben
a román nyelvet beszéli a túlnyomó többség, habár az utóbbiban a lakosság jelentős része azt a közel két évszázados orosz
nemzetépítés eredményeként – moldávnak nevezi.
Moldova kérdése önmagában kiemelt fontosságú Magyarországnak: egy esetleges egyesülés jelentősen módosítaná Románia térségi pozícióját erősítené és gyengítené is és befolyásolná a romániai magyarság helyzetét is. Az egyesülést követően
vélhetően állampolgársági szabályozás tekintetében Románia a
„szlovák útra” lépne, hiszen a 2010-es magyar törvénymódosítás mintájául szolgáló román állampolgársági törvény fő célja
oldova lakosságának állampolgársági kötelékkel történő Romániához fűzése volt. Egy másik szempontból is fontos lehet az
egyesülés: oldovában ma létezik egy széleskörű autonómiával rendelkező gagauz autonómia, ami abban a kevéssé valószínű esetben, ha Gagauzia gy döntene, hogy nem él a moldáv
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alkotmány által biztosított elszakadás alkotmányos jogával és
a létrejövő agy-Románia részévé válik nem illeszthető be a
hatályos román alkotmány kerete közé és az sem várható, hogy
gyelemmel a székelyföldi autonómia-törekvésekre
ukarest lépéseket tenne egy autonóm igazgatású terület beillesztésére az alkotmányos és társadalmi rendszerébe.
Ha visszalépünk a közép-európai fókuszból az európai és
nyugat-európai térbe, akkor egy olyan témáról is szót kell ejtenünk, amely bár nagy gyelmet kapott az elm lt években,
de annak speciális kisebbségi vonatkozásai nem kerültek még
megvilágításra: az európai lakosság átalakulásáról. Ez a folyamat már évtizedek óta zajlik, de az integrációs kihívások most
kezdik egyes közösségek és társadalmak kereteit feszegetni.
Ennek közép-európai kisebbségi relevanciája abban áll, hogy
létezik egy egyre erősödő törekvés a nyugat-európai bevándorló közösségek és a közép-európai őshonos kisebbségek helyzetének összemosására. A bevándorló közösségek és a közép-európai őshonos kisebbségek helyzetének összemosása egyes
európai intézmények részéről is meg gyelhető elegendő itt
az Európa Tanácsra utalni. Ez a törekvés ráadásul egybeesik
egyes szomszédos államok céljával is, hiszen így – a területi intézmények megteremtésének elmulasztásával – kevésbé
hatékonyan tudnak az érintett közösségek az asszimilációval
szemben védekezni. A törekvés kapcsán – azzal szemben – a
magyar kül- és nemzetpolitika feladata abban áll, hogy a kiindulópont helytelenségét megértesse: amíg yugat-Európa országainak nagy részében az elmúlt évtizedekben sor került az
őshonos nemzetiségek helyzetének méltányos és területi alap
rendezésére jellemzően az általuk lakott területen létrejött hatalommegosztás (autonómia) révén – addig ez Közép-Európában elmaradt. Így viszont a szándékolt összehasonlítás teljesen
hibás és számunkra kedvezőtlen, a közép-európai tartós rendezés pedig csak hasonlóan méltányos intézményi megoldásokra
épülhet, mint a nyugat-európai.
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Egy jabb kedvezőtlen fejlemény a kisebbségi kérdés biztonsági – és a már említett geopolitikai – dimenziójának megerősödése, ami elsősorban
krajna területi integritásának
megsértésével és a nyugat-európai függetlenségi törekvések
megerősödésével vált meghatározóvá. Ez a szemlélet élesen
különbözik a magyar nemzetpolitika emberi jogokra és közösségi méltányosságra épülő megközelítésétől. A biztonsági
szempont megközelítés az Európai iztonsági és Együttműködési zervezet E E
isebbségügyi főbiztosa munkásságának alapelve is, de ő a saját mindenkori szerepét abban látja,
hogy megakadályozza a nemzetiségi feszültségek nyílt kon iktussá eszkalálódását – nekünk azonban ennél többre kell törekednünk, a méltányos megoldás ambiciózusabb terv, mint a
feszültségek elkerülése.
Ennek kapcsán érdemes szót ejteni az európai uniós kisebbségvédelmi szabályozási keret kérdéséről. tt elsősorban a Minority
Safe Pack magyarul: emzeti isebbségvédelmi ezdeményezés) és a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezések kérdése említendő, hiszen ezek lehetnek olyan eszközök,
amelyek előmozdíthatják a közösségi szintű kisebbségvédelem szabályainak létrejöttét és megerősödését. Természetesen
mindannyian tudjuk, hogy mekkora az ellenállás az ilyen törekvésekkel szemben, de már maguk a kezdeményezések, a
hozzájuk kapcsolódó aláírásgyűjtési tevékenységek alkalmasak
lehetnek arra, hogy a kérdés fontosságára az európai polgárok
és jogalkotók gyelmét is felhívják. A két kezdeményezés közül a inority afePack összegyűjtötte a szükséges szám aláírást és 2020. január 10-én hivatalosan is benyújtották kezdeményezésüket a Bizottsághoz.4 A nemzeti régiókról szóló európai
polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését meghosszabbították
a kialakult pandémiás helyzet miatt, de – 2020 augusztusáig –
A izottság
. január -én végül elutasította a kezdeményezést, a kezdeményezők bíróságon támadják meg a döntést.
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az aláírások szinte csak Magyarországon és a romániai, illetve
szlovákiai magyar közösségen belül gyűlnek.5
Az európai uniós kisebbségvédelem kérdéséhez szorosan
kapcsolódik a sokat emlegetett európai értékközösség ügye,
amely – ahogy láthatjuk – a kisebbségi jogok kapcsán megbicsaklani látszik. Mindez annak ellenére is igaz, hogy a koppenhágai kritériumokkal, a horvát csatlakozás, majd a most zajló
szerb csatlakozási tárgyalási folyamat során egyre konkrétabb
kisebbségvédelmi elvárásokat támasztanak az EU és a tagállamok. A probléma itt abban áll, hogy egyrészt ezeket az elvárásokat a korábbi tagállamokkal szemben nem fogalmazták meg,
másrészt pedig a csatlakozást követően már az j tagokkal
szemben sem érvényesítik: elegendő itt a szlovák államnyelvtörvény 2009-es szigorítására vagy a romániai ingatlan restitúciós folyamat leállására és visszafordítására gondolni, amelyek
mindkét esetben a csatlakozáskori kisebbségi standardok csökkenését eredményezték – mégsem kaptak az érintett országok
kritikát az E részéről. agyarországon kevésbé ismert, de annál szomorúbb példa Litvánia esete, ahol 2010-ben kompletten
hatályon kívül helyezték a kisebbségi törvényt. Ennek kapcsán
érdemes utalni a jogbiztonság és a jogállamiság kérdésére, illetve a kettős mérce problémájára.
Az Európai Unió kapcsán évek óta hallunk a jogállamiság
kérdéséről is, ez számunkra is eszköz lehet. A jogállamiság
egyebek mellett azt is jelenti, hogy az állam betartja a jogszabályait és olyan társadalmi légkört alakít ki, amely a társadalom egészének érdekét szolgálja. em nehéz belátni, hogy a
nemzetiségek helyzetének méltányos rendezése nemcsak az
érintett csoporthoz tartozók számára fontos, hanem a társadalom egészének érdekében áll. ég ha szűk értelemben vesszük
A kezdeményezésre nyitva álló határidó
. május -én járt le először, de
2020. november 7-éig, illetve 2021. május 7-éig meghosszabbításra került,
addigra sikerült összegyűjteni az egymillió aláírás mellett a szükséges számú országot is.
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a jogállamiságot és csak azoknak a jogszabályoknak a betartatására értjük, amelyek az adott állam hatályos jogrendjének
részét képezik, a jogállamiság akkor is eszköz lehet a magyarság számára: rengeteg olyan kisebbségvédelmi jogszabály van,
amelyet a szomszédos államok nem vagy nem megfelelően
alkalmaznak. A jogállamiságba a kisebbségvédelemnek és a
jogszabályban biztosított jogok gyakorlati alkalmazásának is
bele kell tartoznia.
Habár előadásom célja egy átfogó körkép adása, amely az
európai relevanciájú kérdéseket vázolja, nem tehetjük meg,
hogy egy országot, Ukrajnát ne nézzük meg külön is. Ukrajna
ugyanis elsősorban az elm lt néhány évben ott bekövetkezett
és napjainkban is tapasztalható – negatív fejlemények miatt kiemelt gyelmet érdemel. Az országnak egyesek szerint van egy
euroatlanti integrációs perspektívája, ami lehetőséget kínálhat
az értékalapú magyar kisebbségvédelmi kiállásra, ezt a magyar
kormányzat évek óta kérlelhetetlenül végzi is. A kárpátaljai magyarok jogainak védelme önmagában fontos kérdés, de látnunk
kell, hogy itt még többről van szó: ha agyarország elfogadja a
közösség jogainak csorbítását és a vegyes tannyelvű oktatás bevezetését, akkor ezt majd a politikai szél változása esetén más
szomszédos államok is megpróbálhatják – mint tette Szlovákia
az 1990-es évek második felében. A magyar kül- és nemzetpolitika feladata ebben a tekintetben a határozott és konzekvens kiállás mellett nem is lehet más, mint annak megértetése minden
partnerünkkel, hogy itt nincs mozgástér, magyar szempontból
az egyetlen elfogadható megoldás a korábbi jogok visszaállítása. Ki kell mondanunk, hogy az EU ebben a törekvésünkben
egyelőre sajnos nem partnerünk, ennek megváltoztatása mindenképpen szükséges.
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Amikor azt vizsgáljuk, hogy a magyar kormány mit tehet a magyar nemzet érdekében, akkor érdemes lehet a magyar nemzet
egységének kérdésétől indulni. A magyar nemzet természetesen nyelvi és kulturális szempontból egységes, de ha nem
vesszük tekintetbe a különböző országok eltérő életkörülményeit, az zavarokat eredményezhet. A magyar nemzet jövőjét
csak ezeknek a különbségeknek a tekintetbe vételével szabad
tervezni, hiszen így csökkenthető a nemzetpolitikai kudarcok
esélye a minimálisra.
A célok között kiemelt fontosság , hogy elősegítse a boldogulást a szülőföldön, ugyanis a külhoni magyarok mindennapi élete a szülőföldön maradás elvándorlás asszimiláció
háromszögében zajlik. Egy erős agyarország a szülőföldön
való boldogulást elő tudja segíteni. Az elm lt évtizedek magyar kormányai többé-kevésbé igyekeztek hozzájárulni a szülőföld megtartóképességének növeléséhez, vagyis ahhoz, hogy
a külhoni magyarok a szülőhelyükön magyarként boldogulhassanak. A nemzet egységének előbb említett kérdése ennek
kapcsán is megjelenik: mivel az érintett területek felett a szuverenitás a szomszédos államok valamelyikét illeti, így Magyarország támogatása csak kisegítő jellegű, másodlagos lehet.
A következő kérdés a szülőföldön maradással kapcsolatosan az autonómiához kapcsolódik. Az autonómia olyan jogintézmény, amely a jó kormányzás és a decentralizáció elveit
megvalósítva biztonságérzetet adhat a külhoni közösségekhez
tartozó magyaroknak a szülőföldjükön az asszimiláló nemzetállammal szemben. Az autonómiatervek annak tudatosulása
után jelentek meg az egyes külhoni magyar közösségekben,
hogy határmódosítással nem lehetséges helyzetük rendezése.
Az államszocialista rendszerek 1990 körüli lebomlásakor a magyar közösségek többnyire autonómiakoncepciókat fogalmaztak meg, amelyek egyrészt az asszimilációra törekvő területi
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államok merev elutasításába ütköztek, másrészt pedig európai
színtérről sem kaptak támogatást vagy bátorítást. Az utóbbiak
elsősorban az egyéneket célzó jogbővítést szorgalmazták, azonban az elmúlt 30 év jól mutatja ennek a koncepciónak a sikertelenségét a külhoni magyar közösségek demográ ai strukt rája mindenhol negatívan változik.
Az autonómiatörekvések folytatása és erősítése épp azért
szükséges, hogy térségünkben is kialakuljon a nemzetiségi kérdések területi alapon történő méltányos rendezése, ami
yugat-Európa több országában megtörtént. Az autonómia
kapcsán azonban van egy fontos szempont, amiről sajnos mi
magyarok is rendszeresen megfeledkezünk: az autonómia csak
együttműködés révén teremthető meg. Ott biztosan nem lesz
autonómia, ahol az érintett ország többségi lakossága ebben veszélyt lát, ezért őket és különösen a tervezett autonóm területen
élő többségieket feltétlenül érdekeltté kell tenni az autonómiatörekvések sikerében. Ezt a munkát csak az érintett közösségek
vezetői és tagjai végezhetik el, de enélkül nincs esély a sikerre.
Ami ezzel a kérdéskörrel szorosan összefügg, az az egyes külhoni magyar közösségek céljainak esetleges jrade niálása. A
célok az
-es évek elejétől nagyjából változatlanok, de látható, hogy bár javulás minden közösség helyzetében bekövetkezett habár az elért eredmények nem tekinthetőek állandónak,
ahogy legnyilvánvalóbban Ukrajna példája mutatja ma – áttörésszerű eredmény nem történt, a magyar közösségek továbbra
is egyénenként állnak szemben az államokkal és nem közösségként, ami gyengíti érdekérvényesítő pozíciójukat. Természetesen a politikai érdekképviseletek szerepe bizonyos mértékig
kompenzálja az intézményi hiányokat, de az egész közösség
helyzete kedvezőtlenül változhat, ha a politikai érdekképviselet képtelen az országos politikában megjelenni (Szlovákia), ha
az országban zajló politikai diskurzus annyira kisebbségellenes,
hogy minden kérdés azonnal szenzitív politikai mezőbe kerül
és a kisebbségi törekvések még ha akár a korábban létező és
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elvett jogok visszaállítására is irányulnak – államellenes cselekedetnek minősülnek krajna, de időnként Románia is , vagy
ha a politikai érdekképviselet élén esetleg nem kellően kompetens vezetés áll.
A célok jrade niálása mellett van még legalább egy kérdés, amiben a külhoni magyar politikai és intézményi vezetők csak saját magukat hibáztathatják a gondokért: a meglévő
jogi keretek kihasználatlansága. Bár látunk jó példákat is, de
ezek szinte minden esetben egy-egy kivételesen elkötelezett
vezetőhöz kapcsolódnak megmutatva az egyénekben rejlő
potenciálok jelentőségét és sajnos sok esetben még tömbterületen is jellemző a többségi nyelv hivatalos használata, habár a
jogszabályok lehetővé teszik az anyanyelvhasználatot. Ahogy
láttuk, sok esetben lehet a meglévő helyzetért Európát vagy
a „többséget”, a „nemzetállamot” hibáztatni, de ez tipikusan
olyan kérdés, amiben a felelősök mi vagyunk, akkor is, ha
természetesen bőven lenne lehetőség a meglévő jogi keretek bővítésére a szomszédos államokban.

4. Összegzés
Az előadásomban igyekeztem kimutatni azokat az aktualitásokat, amelyek a magyar kül- és nemzetpolitika számára kisebbségi szempontból meghatározóak a mai Európában és a
magyarságon belül. Természetesen rengeteg szempont nem fér
bele egy ilyen előadásba, hogy csak a legaktuálisabbat említsük, a koronavírus-járvány mögöttünk álló első hulláma minden társadalmat sokkolt – Európában és Európán kívül is – és
a politikai–társadalmi válságkezelés legfontosabb prioritásává lépett elő. árható, hogy hasonlóan fontos lesz a gazdasági kilábalás kérdése, amely szintén mindenkit érint és jelentős
gyelemre tart számot. A fentebb vizsgált nemzetiségi kérdések ebből a szempontból nem tartoznak az európai prioritások
közé, még akkor sem, ha nem Magyarország az egyetlen olyan
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ország és nem a magyarság az egyetlen olyan nemzet, amely
számára kiemelt fontossággal bírnak. Az előadásom üzenete
elsősorban ezért az, hogy lássuk meg: Európa változóban van,
a korábbi célkitűzések és módszerek vezettek bár eredményre,
de nem átütő jelentőségűekre, így szükség van a megváltozó viszonyokhoz való alkalmazkodásra, fellépésünk és módszereink
újragondolására annak érdekében, hogy a hosszútávú céljaink
megvalósításának esélyét növelhessük.
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1. Bevezetés
A
-as év a isebbségi Jogvédő ntézet a továbbiakban: J
működésében is számos változást hozott, így rendezvényeinket, partnerlátogatásainkat online formában kellett megrendezni, de jogsegélyszolgálataink változatlanul az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett segítséget ny jtottak azok
számára, akiket magyarsága vagy vélhetően magyarsága miatt
ért jogsérelem.
E tevékenységi forma keretében
-ban iroda működött
a árpát-medencében, területileg arányosan elosztva a elvidék, árpátalja, Erdély, élvidék, rávaszög és uravidék
magyarok lakta településein.1 Az irodákban peres és egyéb eljárások folytak, a külhoni magyarság jogvédelmét elősegítő dokumentációs tevékenységek ellátása mellett. Előbbi keretében
A szerzők valamennyien a isebbségi Jogvédő ntézet jogászai.
A J állandó jogsegélyszolgálati irodái
-ban: ikó mre Jogvédő zolgálat, epsiszentgyörgy, Románia enyhárt Gabriella va ügyvéd, agyvárad, Románia ivil Elkötelezettségi ozgalom, arosvásárhely, Románia
Jogaink Egyesület, olozsvár, Románia énes Hunor evente, epsiszentgyörgy, Románia Horvátországi agyarok emokratikus özössége, ellye,
Horvátország árpátaljai agyar agycsaládosok Egyesülete, eregszász,
krajna Tóth-Parászka risztina, agyszőlős, krajna Pro ultura ubcarpathica, eregszász, krajna iósi Art r, ngvár, krajna agy Tibor ügyvéd, rsek jvár, zlovákia órum isebbségkutató ntézet, omorja, zlovákia zövetség a özös élokért, Pozsony, zlovákia zilágyi iklós, becse,
zerbia uckó György, zabadka, zerbia ajdasági agyar Jogász Egylet,
jvidék, zerbia orál Egon, agybecskerek, zerbia erden ario, endva,
zlovénia zatmári ándor erenc, agyvárad, argitta.
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konkrét ügy támogatására került sor, melyek alapja többek
között a nyelvi jogok sérelme, testi épség, egészséghez való
jog, tisztességes eljáráshoz való jog, magánélethez, személyi
szabadsághoz való jog, civil szervezetek befolyásmentes működéséhez való jog sérelme volt, továbbá a kétnyelvű nyelvi
tájkép megteremtésére, a magyar kulturális örökség védelmére,
valamint számos restit ciós és kárpótlási kérdés megoldására
irányultak. A dokumentációs tevékenység keretében
-ban
ntézetünk támogatta a romániai sajtóban megjelenő román és
magyar nyelvű cikkek feldolgozását, adatbázisba rendezését,
mely kiemelten fontos a kisebbségvédelemmel foglalkozó kutatók, döntéshozók számára. Ezen felül e támogatási formában
partnereink kutatást folytattak a romániai magyar atalok jogi
tájékozottságának felmérésére, valamint a vajdasági betelepítések ügyének feldolgozására, illetve áttekintették a délvidéki
magyarság civil életének történetét.
A J mindezeken t l
-ban is nagy hangs lyt fektetett a
atal joghallgatók és egyéb releváns tudományterületen tanulók kisebbségvédelembe történő bevonására, ennek keretében
meghirdette esszépályázatát és gyakornoki programját, valamint megszervezte a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő online nyári egyetemét.
Tudományos tevékenységünk keretében tovább folytattuk
a korábbi években megkezdett kiadványaink publikálását,
melynek keretében megjelent a agyarok jogvédelme a árpát-medencében címet viselő hagyományos évkönyvünk és
a isebbségvédelem című folyóiratunk második száma, valamint megkezdődtek az utóbbi, Trianon
címet viselő angol
és magyar nyelvű különszámának munkálatai, a Pázmány Péter atolikus Egyetem Jog- és llamtudományi arával közreműködve.
A következőkben ntézetünk
-as tevékenységét elsősorban rendezvényeink részletes ismertetése mellett kívánjuk
bemutatni, mivel mind a isebbségvédelem Európában nevet
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viselő online nyári egyetemünk, mind a agyarok jogvédelme
a árpát-medencében éves
-ban természetesen digitális
konferenciánk átfogó képet ny jt a külhoni magyarság aktuális
helyzetéről, valamint egy ttal a megfelelő tudományos háttér
megteremtését és a gyakorlati jogvédelem szakmai szempontjainak bemutatását szolgálja. tóbbi keretében egyes, a J által
támogatott ügyekről, e tanulmányban is található összefoglaló,
míg más ügyekről a jelen kiadvány későbbi fejezeteiben olvashatnak részletesen. indezek mellett tevékenységünk meghatározó pillére az ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos
visszásságok felszámolása, melynek keretében az erdélyi restit ció és a felvidéki kárpótlás diszkriminatív elemeinek részletesebb elemzése is olvasható lesz jelen tanulmányban.

E
Az elm lt évekhez képest idén a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon, online térben került megrendezésre
. augusztus . és . között a isebbségi Jogvédő ntézet és a
emzetpolitikai utatóintézet P
által közösen szervezett
yári Egyetem, amely a hallgatók körében már hossz idő óta
töretlen népszerűségnek örvend. A nehézségek dacára idén is
sokan vettek részt a rendezvényen.
A résztvevőket először sóti György, a isebbségi Jogvédő
ntézet igazgatója köszöntötte, élményekben, valamint j ismeretek szerzésében gazdag hetet kívánva. Az előadások sorát
zilágyi Péter miniszteri biztos nyitotta meg, aki a emzetpolitikai llamtitkárság munkájáról, valamint a magyar nemzetpolitikáról tartott előadást. Erdélyi Rudolf, a ethlen Gábor
Alapkezelő rt. vezérigazgatója az Alap működéséről beszélt.
ántor oltán, az P
igazgatója előadásában szervezetük
tevékenységét mutatta be, valamint azt a kérdést boncolgatta,
hogy a nemzeti kisebbségek fő célja a reprodukció.
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sóti György, a J igazgatója ezen előadásokat követően kifejtette, a külhoni magyarok létszáma ijesztően csökken a rendszerváltozások óta is. A szülőföldön maradás reális biztosítéka
a tényleges és teljeskörű autonómia lenne, de három szomszédunknál erre rövid távon nincs sok esély. Amíg ez nem valósul
meg, az európai szintű megélhetést és a jogbiztonságot kell garantálni elszakított nemzettársainknak. A isebbségi Jogvédő
ntézet küldetése alapvetően hozzájárulni a külhoni magyarok
jogbiztonságához.
Ezt követően a isebbségi Jogvédő ntézet munkatársai Antal Eszter, enda ivien és ágner Tamás röviden bemutatták
az ntézet tevékenységének egyes pilléreit, valamint beszámoltak a koronavírus járvány idején lefolytatott kérdőíves kutatásról is. A következő előadást ándi Gyula, a isebbségi Jogvédő
Alapítvány uratóriumának elnöke tartotta, aki a fenntartható
fejlődés és az őshonos nemzeti kisebbségek kapcsolatát elemezte, melynek során többek között kitért a zöld gazdaság, a
körforgásos gazdaság, valamint a környezeti igazságosság kérdésére is. A napot a J munkatársainak Antal Eszter, enda
ivien és ágner Tamás a nemzetközi közjog alapjaiba bevezető előadása zárta, ahol többek között kitértek a nemzetközi
közjog és a belső jog viszonyára, a jogforrásokra, a szerződéskötés folyamatára, a jogalanyiság kérdésére, valamint a nemzetközi szervezetekre is.
A
. augusztus -ei napot arga Péter, nemzetpolitikáért
felelős diplomata nyitotta meg, aki a magyar nemzetpolitika
és a kisebbségvédelem lehetőségeiről beszélt az Európai nió
vonatkozásában, különös tekintettel az Európai Parlament tevékenységére. Ezután anzinger risztián, a ároli Gáspár
Református Egyetem llam- és Jogtudományi arának adjunktusa vette át a szót. Előadásában azt vizsgálta, hogy a tagállamok hogyan állnak a kisebbségvédelem kérdéséhez, illetve
ennek alapján milyen esély mutatkozik egy uniós kisebbségvédelmi rendszer kialakítására. tóbbi kapcsán arra a következ226
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tetésre jutott, hogy jelenleg nagyon nehéz dolga van annak, aki
ilyen javaslatokat tesz le az asztalra, mivel az egyes tagállamok
eltérő érdekei könnyen ellehetetleníthetik egy közös álláspont
kialakítását.
izi alázs, az
agyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi utatóközpont isebbségkutató ntézet tudományos tanácsadója előadásában az E
kisebbségi jelentéstevőjének tevékenységét mutatta be. Juhász Hajnalka, az
Országgyűlés ülügyi izottságának alelnöke, az Európa Tanács Parlamenti özgyűlésében a magyar delegáció tagja, előadásában az Európa Tanácsnak az őshonos nemzeti kisebbségek
jogvédelmében betöltött szerepéről beszélt, kiemelve a yelvi
hartát, valamint a eretegyezményt.
A napot abis Attila, a zékely emzeti Tanács külügyi
megbízottja, ntézetünk nemzetközi koordinátora zárta. Előadásában az általuk indított polgári kezdeményezést mutatta
be. Ennek során hangs lyozta, hogy kiemelt szerepet kívánnak
biztosítani a nemzeti régióknak, vagyis külön nanszírozási
mechanizmust a regionális politikában, megakadályozva ezzel a gazdasági diszkriminációt. A
. augusztus -ei napot
arga s. András alkotmánybíró nyitotta meg, aki a elencei
izottság és a kisebbségvédelem kapcsolatát elemezte. Ennek
kapcsán kiemelte, hogy noha az intézményt nem a nemzeti
kisebbségek védelmére hozták létre, az utóbbi időben egyre
többet foglalkozik ezzel a kérdéssel pl. az ukrán nyelvpolitika vonatkozásában oktatási törvény, nyelvtörvény . fj. Toró
Tibor, a apientia E TE adjunktusa előadásában a kisebbségi
oktatási jogokat mutatta be özép- és elet-Európában. E tekintetben kiemelte, hogy az államok az oktatási jogok biztosítása tekintetében alapvetően két álláspontra helyezkedhetnek:
integracionalista egyéni jogi szemlélet, kisebbségeket külön
nem ismeri el vagy akkomodacionalista csoportidentitások
elismerése . iala- utora János, az agyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi utatóközpont Jogtudományi

ntézetének tudományos főtanácsadója a legfrissebb, nemzetközi bírói fórumok elé került felvidéki magyar ügyeket mutatta
be. A napot Orosz rs, Gombaszög főszervezője zárta, aki a
felvidéki nyelvi jogi jogérvényesítés egyik nagy küzdelméről,
a vas ti kétnyelvűség kivívásának a történetéről számolt be a
hallgatóságnak.
A
. augusztus -ai napot is J lia, ügyvéd, a Jogaink
Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a szervezetük által nemrégiben lefolytatott, atalok jogi ismereteit és a bírósági eljárások
során a feleket megillető anyanyelvhasználatot vizsgáló, kutatásaikat mutatta be a hallgatóságnak. zilágyi iklós, óbecsei
ügyvéd, a nyelvi jogok szerbiai érvényesülését mutatta be a
koronavírus járvány idején. A napot a isebbségi Jogvédő ntézet munkatársainak Antal Eszter, enda ivien, ágner Tamás előadásai zárták, melyben a szervezetünk által támogatott
ügyekről esett szó. gy többek között a eke- zőcs ügyről, z
völgyéről, alath suzsanna ügyéről, valamint a vajdasági restit ció megoldatlan kérdéseiről.
A
. augusztus -ei és egyben utolsó napot erenc iktória, az P
kutatójának előadása nyitotta meg, melyben
a ajdan utáni krajna nyelvpolitikáját vizsgálta makro és
mikro szinten. Előadása első felében kiemelte, hogy az elm lt
évek kisebbségellenes jogalkotása miatt nagyon megromlott a
viszony agyarország és krajna között, ami a kárpátaljai magyarok elleni incidensekben is megmutatkozik. zerencsére ez
helyi, kárpátaljai szinten nem látszik: egy
-ban és
-ben
lefolytatott kutatás ugyanis azt mutatta ki, hogy az emberek jól
megférnek egymással. Gazsó ániel, az P diaszpórakutatója előadásában a diaszpóra politikai dimenzióit elemezte. Ennek kapcsán hangs lyozta, hogy intézményesen csak
után
foglalkoznak kormányzati szinten ezzel a kérdéssel.
A nyári egyetemi előadások közül az utolsót Ablonczy alázs, a endület Trianon
utatócsoport történésze tartotta,
aki Trianon gazdasági társadalmi hatásait vizsgálta, különös
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tekintettel az erőszak alkalmazására, valamint a menekültkérdésre. tóbbi kapcsán megjegyezte, hogy a mai magyarországi
lakosság minimum -e határon t li gyökerekkel rendelkezik.
zerinte az igazi tragédiát nem a nyersanyagok elvesztése jelenti az ugyanis pótolható , hanem a gazdasági körzetek szétszakítása, az emberek elvesztése. A nyári egyetemet sóti György,
a J igazgatójának rövid felszólalása zárta le, melyben összefoglalta a hét eseményeit, valamint hangs lyozta a hallgatók
közti kapcsolatépítést.

A J tevékenységének fontos vetülete a tudományos életben
való aktív részvétel, melynek keretében minden évben megrendezésre kerül a agyarok jogvédelme a árpát-medencében
címet viselő konferenciája. A
-as év e tekintetben is változást hozott, a rendezvény első alkalommal került online módon
megrendezésre
. november
. között. A konferencia
három napján angol és magyar nyelven hangzottak el előadások, melyek betekintést engedtek a kisebbségvédelem aktuális
kihívásaiba, máig hatást gyakorló jogtörténeti kérdésekbe, valamint a J által támogatott ügyek részleteibe. Ezen felül lehetőséget ny jtott atal kutatók számára, hogy szélesebb közönség előtt mutassák be kutatásaik eredményeit.
A konferenciát ándi Gyula, a isebbségi Jogvédő Alapítvány
uratóriumának elnöke nyitotta meg. eszédében bemutatta a
J tevékenységét, melynek keretében többek között hivatkozott a tavaly alapított isebbségvédelem című folyóiratra is.
Ezt követően a nemzeti kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd kérdését vizsgáló előadóké volt a főszerep, akik nemzetközi, valamint speci kus nemzeti és uniós szempontból
vizsgálták ezt a kérdést. ibó Andrea, a ikó mre Jogvédelmi zolgálat munkatársa az erdélyi magyarokat érintő, gyűlöletbeszédből fakadó kihívásokat mutatta be. Ennek keretében

hangs lyozta, hogy az elm lt években ez a jelenség gyakran
meg gyelhető volt pl. online média, televízió . ülönösen az
n. ohannis-affér emelkedik ki, melynek során az elnök azzal
vádolta a szociáldemokratákat, hogy az R
-szel közösen
Erdélyt a magyaroknak játszák át. indezt arra hivatkozva állította, hogy a szenátus hallgatólagos beleegyezése miatt olyan
jogszabály lépett volna életbe, amely zékelyföld autonómiájához vezetett volna. Az elnök kijelentése miatt több feljelentés is
született és az O T
lejre büntette meg az elnököt. ás jogi
eljárások is indultak, azonban az ügyészség lezárta az ügyet,
noha az elnök szavai bőven t llépték a szólásszabadság határait. A fentieken t lmenően, sporteseményeken is meg gyelhető
a magyarok elleni gyűlöletbeszéd vagy erre szolgáltatnak példát az zvölgyi események is, ahol többszáz román focihuligán
betört a temetőbe, és erőszakosan elfoglalta, miközben a magyarok ott imádkoztak. tóbbi esetről részletesebben olvashatnak jelen kiadvány későbbi fejezetében.
Jakab alán Tamás, a álványos ntézet kutatója a romániai
tankönyvekben megjelenő magyarságképet mutatta be előadásában. Ennek kapcsán hangs lyozta, hogy a tankönyvek fontos
szerepet töltenek be a közösségi identitás formálásában, de sok
esetben azonban csak a domináns csoport nézőpontját közvetítik. utatásuk során
romániai tankönyvet vizsgáltak meg
kvalitatív és kvantitatív szempontból, hogy hogyan ábrázolják
a kisebbségi közösségeket, és azok hőseit. iemelte, hogy a
történelemkönyvek foglalkoznak a leginkább a magyar kisebbséggel. íg az irodalomkönyvek nagyrészt semlegesek, addig
a történelemkönyvek sok esetben negatív színben tüntetik fel a
közösséget. Az egyik leggyakoribb vád a magyarokkal szemben a történelmi elnyomás , ez jelenik meg leggyakrabban
a történelemkönyvekben. Továbbá a magyarokat sokszor kolonistaként mutatják be, szemben a szászokkal, akiket sokkal
pozitívabb színben tüntetnek fel, például gy, mint civilizációépítőket. Ráadásul Erdélyt a romániai tankönyvek gy kezelik,
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mint a három román történelmi tartomány egyikét. A kutatás
fényében összességében megállapítható, hogy a romániai tankönyvek nem semlegesek, erősítik a negatív sztereotípiákat a
monoetnikus koncepciójukkal. ppen ezért nem felelnek meg
a nemzetközi követelményeknek, mint például az egyes E
ajánlásoknak.
zsák Rita, az E
aji egkülönböztetés elszámolásával
oglalkozó izottságának tagja a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos E
standardokat mutatta be az előadásában. Elsőként
kiemelte, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyens lyt a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között. Azonban az utóbbi
nemcsak a kisebbségeket érinti, hanem az egész társadalmat. A
vonatkozó nemzetközi szabályozás kapcsán elsősorban a Polgári és Politikai Jogok emzetközi Egyezségokmányának . és
. cikkét, valamint a épirtásról szóló egyezményt emelte ki.
Ezt követően gyakorlati példákon keresztül mutatta be a gyűlöletbeszéd megítélésének nehézségeit. E tekintetben hangs lyozta, hogy a nyilvánosan népírtásra irányuló kijelentéseket,
posztolásokat egyértelműen be kell tiltani. A viccek esetében
már sokkal nehezebb a helyzet: ha nincs közvetlen veszély,
akkor a törvény szerint nem büntethetők. Amennyiben pedig
konkrét adatokra is hivatkoznak, akkor még nehezebb a helyzet. lyenkor az n. Rabat küszöb teszt alapján kell megítélni a
cselekményt, mely az alábbi elemekből áll: konte tus a beszélő
hivatalos személy vagy sem ha utóbbi eset áll fenn, akkor hivatalos minőségében vagy magánszemélyként szólalt-e meg
szándék tartalom forma pl. mekkora hallgatóság előtt hangzott el jogsérelem bekövetkezésének valószínűsége, a kockázat mértéke. Ezek közül elsődlegesen a szándékot kell vizsgálni.
ocskor Andrea, európai parlamenti képviselő a kárpátaljai
magyarokat ért gyűlöletbeszédről, valamint az azokra adott
uniós intézményi válaszokról beszélt előadásában. egjegyezte, hogy számára komoly dilemmát jelentett, hogy hol h zódik
a gyűlöletbeszéd határa. E tekintetben utalt az Emberi Jogok Eu-

rópai Egyezményének EJEE
. és . cikkeire. Hangs lyozta,
hogy az ukrán alkotmány . cikke fellép a gyűlöletbeszéddel
szemben. Ennek ellenére az első konkrét jogszabályt csak
ben fogadták el. Természetesen az ukrán büntető törvénykönyv
több szakasza is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. A magyarellenes cselekedetek kapcsán kiemelte a
árpátaljai
agyar ulturális zövetség irodát ért támadásokat. zerinte fontos, hogy a magyar közösséget ért jogsérelmeket összegyűjtsék és eljuttassák külföld felé. E tekintetben megemlítette
a ehoczky Tivadar ntézet munkáját, amely a
-as
időszakot foglalja össze. A magyarellenes cselekedetek mögött
elsősorban az áll, hogy
-ben elfogadták az j ukrán oktatási
törvényt, amely s lyos korlátozásokat tartalmaz a kisebbségekre nézve. ppen ezért komoly nemzetközi felháborodás kísérte.
A kárpátaljai magyarság kezdettől fogva élesen kritizálja a jogszabályt, mely törekvésében agyarország is támogatja.
Az első nap második felében a Pázmány Péter atolikus
Egyetem Jog-és llamtudományi ara PP E J
és a J
közös Trianon
kiadványának három szerzője mutatta be a
jubileumi kötet keretében megjelent tanulmányát. A kiadvány
összességében olyan neves szerzőktől származó történészi,
jogi és politikatudományi tanulmányokat tartalmaz, amelyek
közvetve vagy közvetlenül a Trianoni békeszerződés kérdésköréhez kapcsolódnak. Ennek keretében olyan témákat dolgoz fel,
mint az önrendelkezéshez való jog, a területi népszavazások
kérdése, Trianon hatása a magyar közjogra, Trianon a nemzetközi jog viszonylatában, valamint a ene -dekrétumok értékelése az uniós jog szempontjából, bemutatva az
előtti kisajátítás érintettjeinek jogi helyzetét. A kiadvány
első felében
jelent meg, mely magyarul és angolul egyaránt elérhető a
.
kji.hu oldalon.
omáromi ászló, a PP E-J
Jogtörténeti Tanszékének
egyetemi docense az . világhábor után lezajlott népszavazásokat mutatta be. A soproni népszavazás bemutatása előtt
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részletesen ismertette a dualizmuskori magyar nemzetiségpolitikát, illetve az . világhábor t és az azt követő évek eseményeit.
zeghő Patrik, a atthias orvinus ollegium
kutatója
előadásában az első világhábor s jugoszláv törekvésekről beszélt, melynek keretében utalt arra, hogy az Osztrák- agyar
onarchia átalakítására számos törekvés volt. A jugoszláv
egység megteremtésével összefüggésben kifejtette: megállapíthatjuk, hogy erősen kétséges az eredmény centralizált állam
szerb vezetéssel, horvát törekvések elnyomása . Az országot
s lyos ellentétek feszítették szét, amit tovább s lyosbított az a
tény, hogy számos szomszédjának volt területi követélese az j
állammal szemben. abier Ezeizabarrena, a baszkföldi eusto
Egyetem özigazgatási és örnyezetvédelmi Jogi Tanszékének
a professzora az önrendelkezési jog uniós vonatkozásairól tartott előadást. E tekintetben hangs lyozta, hogy számos ország
a gyarmatok függetlenedéséhez köti ezt a jogot. ás országok
elismerik pl. Egyesült irályság skót népszavazás. Rámutatott arra, hogy az E komoly kihívást jelent a hagyományos állami szuverenitásra. Az első napot iala- utora János, az TA
T JT tudományos munkatársának előadása zárta, melyben a
szlovák kettős állampolgársági törvény uniós és nemzetközi
vonatkozásait mutatta be. Az előadásból készült tanulmány jelen kiadvány későbbi fejezetében olvasható.
. november -án a konferencia második napán a J
partnerei mutatták be tevékenységüket, melynek keretében az
első panelben részt vevő előadók a restit ció kérdésével foglalkoztak vajdasági, felvidéki, erdélyi és uniós vonatkozásokban.
Ennek keretében osoncz ávid temerini ügyvéd előadásában
kiemelte, hogy noha vannak eredményei a szerbiai vagyonviszszaszármaztatási folyamatnak, számos, a magyarokat érintő
negatív fejlemény is bekövetkezett és történik napjainkban is.
Előadásának írott változata szintén megtalálható jelen kiadványban. ukasinovic va jvidéki ügyvéd szintén a szerbiai
vagyonvisszaszármaztatással kapcsolatban adott elő. Hangs 233

lyozta a rossz minőségű földek problémáját, illetve, hogy sokszor ezek a földek nem egy darabban vannak. oha a kérvények elbírálására egy év áll rendelkezésre, az ügyek már évek
óta h zódnak. Ennek kapcsán az alábbi jogi lehetőségekkel lehet élni: panaszt lehet emelni a Pénzügyminisztériumnál, vagy
ha az hallgat, akkor közigazgatási eljárást lehet indítani.
orom goston uniós jogász, a J kutatója a J által szakmailag támogatott szlovákiai és erdélyi restit ciós ügyek uniós
jogi vonatkozásairól tartott előadást. Ennek részleteit a későbbiekben olvashatják el. eszegh Tünde, komáromi ügyvéd a szlovák kárpótlási törvény belső jogi kihívásairól beszélt előadásában. Hangs lyozta, hogy nagyon sok volt szlovák állampolgárt,
akik a
. század történelmi viharai során önhibájukon kívül
elveszítették állampolgárságukat, de ma uniós polgárok , kizártak a törvény hatálya alól. A bíróságok a ene -dekrétum
által s jtottak ügyeit igyekeznek lesöpörni az asztalról. gy a
nemzeti jogszabályok szerint nincs törvényes lehetőség a mezőgazdasági földek visszaszármaztatására. Az általa vitt ügyekre
térve kiemelte, hogy az elm lt években az állam adminisztratív
hibákra hivatkozva vissza akarja venni azokat a földeket, amelyeket elfelejtett elkobozni több mint
éve.
-ban egy
ilyen ügyet megnyert másodfokon. Azonban beavatkozott az
ügyészség, így az EJE -hez kellett fordulniuk, ahol
májusban nyertek. Az ügy igazolja, hogy a ene -dekrétumok kérdése távolról sem történelmi kérdés, mind a mai napig kihatással
van az érintettekre.
A következő és egyben záró blokkban az ntézetünk által támogatott egyedi ügyeket mutatták be a partnereink. Az előadások különlegessége az volt, hogy nem csak az ügyeket ellátó
ügyvédek, ntézetünk partnerei, hanem a magyarságuk miatt
jogsérelmet szenvedett ügyfelek is jelen voltak, így az ügyeket
e szemszögből is megismerhette a közönség.
agy ávid érsek jvári ügyvéd a sajtóban is ismerté vált alathova-ügy részleteit mutatta be. Az ebből készült tanulmány
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szintén olvasható a későbbiekben. uckó György, szabadkai
ügyvéd a palicsi olajf rás ügyről számolt be a hallgatóságnak.
Az ügy hátterében az áll, hogy az érintettek családi házával
szemben az olajtársaság
március végétől kezdődően folyamatosan munkálatokat végez, gynevezett próbaf rás formájában, engedély birtokában az jonnan megvett földterületen.
gyanakkor az olajtársaság a próbaf rások megkezdése előtt
nem végzett környezeti hatástanulmányt, nem is kérvényezte
ennek kidolgozását. Ennek hiányában kezdték meg és folytatják azóta is a berendezések üzemeltetését, ami a hatalmas zajártalom miatt káros az érintettek egészségére, hiszen a zajforrás
éjjel-nappal folyamatos. Ráadásul, noha az illetékes minisztérium tájékoztatása szerint az adott helyen csak próbaf rás van
folyamatban, az ügyfél elmondása szerint ott már burkolt kitermelés folyik, hiszen naponta rengeteg teherautó szállítja el az
olajat.
májusában és j liusában a özegészségügyi ntézet
zajszintméréseket végzett és megállapította, hogy az mind éjjel,
mind nappal t llépi a megengedett értékek felső szintjét. Az
olajtársaság magatartása az érintettek több alkotmányos jogát
is sérti, ennek orvoslása érdekében a felperesek képviseletében
reten jordjevic valjevoi ügyvéd, valamint uckó György szabadkai ügyvéd jár el. uckó György hangs lyozta, hogy az eset
nem egyedi: a udasi tó partján is f rni akarnak, az érintettek
ott is magyarok. Az ügyben maga az érintett is felszólalt a konferencián, aki megerősítette, hogy a f rások és a kitermelés tudomása szerint csak a magyarokat érintik.
enyhárt Gabriella nagyváradi ügyvéd andman Gábor
ügyéről számolt be a hallgatóságnak. Az ügy hátterében az
áll, hogy
. december -ére tolmácsolási feladattal bízta
meg az ügyfelét egy holland jságíró, aki egy olyan üggyel
kapcsolatosan készített riportot, melyben a marosvásárhelyi
helyi rendőrség is érintett volt. érte, hogy biztosítsanak számára magyar nyelvű ügyfélszolgálatot, és felszólította a helyi
rendőrséget a román alkotmány
. cikkelyének betartására.
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érését angol, német, francia és holland nyelven is megismételte. álaszul a helyi rendőrség rohamegysége megbilincselte, elhurcolta, majd egy szobában egy padra ültette, és közölte
vele, hogy ne robbantson ki forradalmat. Ezt követően az egyik
rendőr megpróbálta eltépni az általa felmutatott Jogában áll
című könyvet, mely a nyelvi jogokra vonatkozó törvényeket
tartalmazza. iután ez nem sikerült, elsötétítették a szobát és
az egyik rendőr erősen hátba verte a veséje tájékán, csak ezt
követően került sor az igazoltatásra, amelyből kiderült, hogy
Hollandiában született holland állampolgár. Ezt követően először azt kérdezték tőle, hogy miért tud egy holland ilyen jól magyarul, majd minden erőszakos eljárást megszüntettek ellene.
Az esetről részletesen beszámolt a Hollandia romániai nagykövetének, és az ő javaslatára bűnügyi feljelentést tett a marosvásárhelyi ügyészségnél. A rendőrség egy utólag készített, hamisított jegyzőkönyvvel, valamint nyolc hamis tan vallomással
védekezett. A rendőrség álláspontja teljesen ellentétes azokkal
a hangfelvételekkel, amelyeket a holland jságíró készített, és
amelyeket a holland sajtóban nyilvánosságra hozott.
-ban
a bíróság az ügyben nem indított büntetőjogi eljárást a helyi
rendőrség ellen annak ellenére, hogy a nyomozásból kiderült,
hogy a jegyzőkönyvet utólag készítették. Ezt követően trasbourgban beny jtottak egy panaszt az Emberi Jogok Európai
Egyezményének megsértése miatt. özben az ügy folytatódott
tovább:
márciusát követően indokolatlan halasztások történtek a polgári perben. égül a bíró
. j lius -én kihirdette a szóbeli ítéletet, amelyben nem semmisítette meg a kihágási
jegyzőkönyvet és a kirótt pénzbüntetést. Ráadásul a törvényi
előírások ellenére sem kézbesítette az ítéletet írásban
napon
belül. gy
márciusában fegyelmi eljárásban kérték, hogy a
írói elügyeleti Tanács részesítse megrovásban az eljáró bírót,
amely azt meg is tette. Emellett a polgári ügyben,
márciusában trasbourgban beny jtottak egy jabb panaszt, mivel
Románia megsérti az egyezményben lefektetett tisztességes el236
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járás elvét.
novemberében büntetőjogi feljelentésre került
sor a bíró ellen az igazságszolgáltatás akadályoztatása miatt.
. március -én a sértett megkapta az ítéletet, amit nem az
eljáró bíró írt alá, hanem a bíróság egyik vezető bírójának neve
szerepelt a határozaton, az ítélet egyáltalán nem volt aláírva,
de erre is
hónapot kellett várni. Tehát az ítélet nem csak tartalmilag helytelen, hanem formailag is, hiszen nem az alapfokon eljáró bíró neve szerepel rajta, és nem ő látta el kézjegyével.
márciusában fellebbezést ny jtottak be az alapfokon
hozott döntés ellen. A fellebbezési tárgyalásra szeptemberben
került sor. A jelenlegi ügyben a jogi eljárás összeegyezhetetlen
a jogállamiság alapjaival.
iósi Art r ungvári ügyvéd arcsi arolina ügyét mutatta
be. Ennek hátterében az áll, hogy a beregszászi városi tanácsban az egyik képviselőtársa, italij Antyipov megfenyegette,
hogy temetési koszor t fog neki küldeni. A magyarellenességéről ismert képviselő magyarellenességét bizonyítja, hogy
például tavaly éppen az ő bejelentése nyomán indult büntetőeljárás abják oltán polgármester ellen arra hivatkozva, hogy
a városi tanács nem folytatja a pereskedést a akarpattya sportkomple um telkéért. Ezt követően pedig a szóban forgó büntetőeljárásra hivatkozva ő maga sikertelen bizalmatlansági
indítványt is kezdeményezett a polgármester ellen. A konkrét
ügyre visszatérve fontos kiemelni, hogy képviselőtársai már
tavaly novemberben kérték, hogy tisztázza a agyarországon
ellene kiadott körözés körülményeit, azonban ő ezt a mai napig
nem tette meg. A képviselők ezért a j nius -ei tanácsülésen
felszólították, hogy öt napon belül cáfolja az információkat bizonyító erejű okiratok felmutatásával. Ezzel egyidejűleg nem
kívánatos személlyé nyilvánították a testületi üléseken egészen addig, amíg nem tisztázza magát. Ezt követően fenyegette
meg italij Antyipov arcsi arolinát, aki a fenyegetést valósnak tekintette és feljelentést tettek a eregszászi rendőrkapitányságon. ajnos azonban valamilyen okból kifolyólag a ren-

dőrség nem indított nyomozást az üggyel kapcsolatban. Pedig
már fél év eltelt azóta. ppen ezért a eregszászi írósághoz
fordultak beadvánnyal, hogy végre megyei szinten induljon
meg a nyomozás.
A harmadik napon elsőként izi alázs, az TA T
tudományos tanácsadója tartott előadást a kisebbségi nyelvi jogok
alkalmazásával kapcsolatban. Rámutatott arra, hogy az egyes
államoknak a meglévő nemzetközi jogokra vonatkozó kötelezettségeik teljesítése során, a modern nemzetállami modellben,
politikai értelemben is meghatározó a nyelvpolitika, így például az egyes nyelvek alkotmányos státusza. talt arra, hogy
e tekintetben felmerülhet a területi vagy a személyi elv alkalmazása, előbbire jó példa vájc vagy elgium, mely a nyelvek
egyenlő méltóságát képviseli. Ezt követően Gyeney aura, a
PP E-J
helyettes tanszékvezetője előadásában a ene -dekrétumok és az uniós jog interakcióját az
előtti igénylők
helyzetére vonatkoztatva vizsgálta. Elmondta, hogy a törvény
nézete szerint nem egyeztethető össze az uniós joggal. Ennek
oka többek között az, hogy a szlovák bírósági és közigazgatási
gyakorlat gyelmen kívül hagyja a törvény speciális rendelkezéseit, mely lehetőséget kínált az
előtt elkobzott mezőgazdasági ingatlanok visszaigénylésére is, azon személyek esetén,
akiket a bíróság korábban nem ítélt el fasiszta bűnök miatt.
Ezt követően a terep a atal kutatóké, Ph -hallgatóké lett,
akik változatos témákban adtak elő öt szekcióban, melyek közül
az első kettő angol nyelven zajlott. Az előadások sorát Gorcsa
Oszkár
TE T Jelenkortörténeti oktori skola doktorandusza nyitotta meg, aki az első világhábor s szerb hadifoglyokra vonatkozó monarchiabeli szabályozást, valamint a hadifogolytáborokban uralkodó helyzetet ismertette. Hazhar Jamali
a csehországi Palacky Egyetem, valamint a arsói Egyetem
kutatója az észak-szíriai kurd régióban, Rojavaban megvalósult demokratikus konföderalizmust mutatta be, mely elősegítette az emberi jogok, különösen a női egyenjog ság fejlődését.
238

Antal E. - Benda V. - Korom Á. - Wágner T.: A KJI tevékenysége 2020-ban

ovács álint a ebreceni Egyetem arton Géza llam és
Jogtudományi oktori skolájának doktorandusza, valamint az
Advocacy Group for reedom of dentity AG
civil jogvédő
szervezet munkatársa az R
egy
éve beny jtott törvényjavaslatát elemezve arra a kérdésre kereste a választ, hogy
Romániában miért nem vezették be a kulturális autonómia intézményét. Oleg Tankovsky a udapesti orvinus Egyetem
emzetközi apcsolatok
ultidiszciplináris oktori skola
ösztöndíjas doktorandusza az ukrán kormány nyelvhasználatban, valamint az oktatásban megnyilvánuló asszimilációs
politikáját elemezte, mely döntően hozzájárul a kárpátaljai magyarok létszámának a csökkenéséhez.
aru Ari n a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza
előadásában az indonéziai el nem ismert vallási kisebbségek
jogainak védelme kapcsán mutatta be az emberi jogi aktivizmus akadémikusok, civil társadalmi szféra, média és más nem
kormányzati aktorok szerepét. agy Gergely a özép- és
elet-európai Történelem és Társadalom utatásáért özalapítvány munkatársa, valamint a PP E T Történelemtudományi oktori skolájának doktorandusza az első világhábor
után létrehozott emzetek zövetségének kisebbségvédelmi
tevékenységét elemezte, különösen a szomszédos államokba
került magyar közösségek tekintetében.
zendrei Tamás kolozsvári ügyvéd, valamint a ebreceni
Egyetem arton Géza llam és Jogtudományi oktori skolájának doktorandusza a digitalizációban rejlő bővülő nyelvhasználati lehetőségeket mutatta be egy frissen elfogadott
uniós irányelv tükrében a romániai égnyilvántartási Hivatal
vonatkozásában. zilágyi stván a Romániai agyar Jogvédő
Egyesület elnöke előadásában arra kereste a választ, hogy hogyan érhető tetten a hivatalos, állami közegben a nacionalizmus ideológiája az autonómia, a nyelv- és szimbólumhasználat
kérdéskörében, továbbá mivel magyarázható, illetve milyen
jelentősége, hatása, veszélye van annak, hogy sztereotípiákat,

pszeudoérveket terjesztenek az erdélyi magyarságról, és ezek
alapján hoznak döntéseket róla.
onyhai Gabriella Eleonóra nagybányai ügyvéd, valamint
a ebreceni Egyetem árton Géza llam és Jogtudományi
oktori skolájának doktorandusza a romániai restit ciós eljárásokban tapasztalható buktatókat mutatta be a romániai
bíróságok, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai íróságának joggyakorlatára támaszkodva a kártérítések ki zetésének vonatkozásában. aldman stván nagybányai ügyvéd,
valamint a ebreceni Egyetem árton Géza llam és Jogtudományi oktori skolájának doktorandusza előadásában a áramaros megyei közbirtokosságok erdős legelős visszaszolgáltatási ügyeinek folyamatát, jogi bonyodalmait elemezte.
olinai suzsanna az krán agyar Oktatási Tudományos ntézet, agyar Történelem és Európai ntegráció Tanszék
egyetemi tanára árpátaljai agyar Akadémia Tanács-titkár
az ukrán állami nyelvpolitika egyik friss,
-ben megalakult
intézményének, az Etnopolitikai és elkiismereti zabadság llami zolgálatának a tevékenységét mutatta be. zél apsugár
gnes címzetes törvényszéki bíró, valamint a ároli Gáspár
Református Egyetem J - oktori skola doktorandusza előadásában a magyarországi nemzeti kisebbséghez tartozó kiskor ak védelmét vizsgálta a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseinek tükrében, különös tekintettel arra, hogy
vajon kapnak-e többletvédelmet.
ukor iza Alapvető Jogok iztosának Hivatala, Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi őosztály, Gyermekjogi Osztály,
jogi főreferens az egyes kisebbségi csoportok vonatkozásában
globális és nemzeti szinteken egyaránt tapasztalható online
gyűlöletbeszéd problematikáját elemezte konkrét esetek segítségével. zűcs ániel a ároli Gáspár Református Egyetem
llam- és Jogtudományi arának . évfolyamos joghallgatója
előadásában arra kereste a választ, hogy vajon Románia, krajna és Horvátország vonatkozásában is olyan rendkívül rész240
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letes és átlátható a határon t li nemzeti közösségekre irányadó
jogi szabályozási strukt ra igazgatási tevékenységek és támogatáspolitika , mint agyarország esetében.
Orbán Tamás a anube nstitute kutatója a
-es ukrán
oktatási törvény körüli diplomáciai vitát mutatta be. llés eronika a PP E- T Történelemtudományi oktori skolájának
doktorandusza előadásában a kisebbség fogalom de niálásának nehézségeit, valamint az ahhoz kapcsolódó nemzetközi
jogi védelem kérdését elemezte az ukrajnai lengyel és magyar
kisebbség vonatkozásában.
Tajti Enikő PTE- J
oktori skola doktorandusza az erdélyi magyarokkal szemben hossz évtizedek óta tartó román
állami asszimilációs politikáról beszélt. Az előadások hossz
sorát irág dám E TE Társadalomtudományi ar, zociológia oktori skolájának doktorandusza zárta, aki a szórványmagyarság helyzetét egy Hunyad megyei település, éva
lakóinak perspektívájából vizsgálta, kitérve többek között az
önazonosság, valamint az anyaországhoz fűződő viszony kérdéseire is.

ntézetünk mindig fontosnak tartotta, hogy részt vegyen más
szervezetek által rendezett szakmai fórumokon, konferenciákon, szabadegyetemeken. Ennek keretében örömmel tettünk
eleget a ikó mre zakkollégium meghívásának, melynek keretében még a járványügyi korlátozásokat megelőzően személyesen tartott előadást a budapesti Rajk zakkollégiumban
a J két jogásza, Antal Eszter és enda ivien. Ennek keretében bemutatták a J működését, jogsegélyszolgálati hálózatát,
stratégiai ügyeit és kutatásait, illetve tudományos kiadványait.
Ezen felül népszerűsítették a J atalok számára kínált
-as
lehetőségeit, mint az esszépályázat, illetve a isebbségvédelem
Európában nyári egyetem.

. szeptember
. között a J jogásza ágner Tamás
részt vett a
ajdasági agyar épző-, utató- és ulturális özpont által szervezett
: Az első száz év címet
viselő konferencián. A rendezvény szervezője a
volt,
mely a zekeres ászló Alapítvány része, de önálló szervezeti egységként működik, célja a vajdasági magyar közösség
erősítése, tárgya különböző aspektusokból a kisebbségbe
került vajdasági magyarság első évszázadának az értelmező
bemutatása volt. A konferencián a szervezők szekcióba Történelem - ., Gazdaság, Politikatörténet, dentitás, zociológia
osztották az előadókat, ahol az előadásokat követően lehetőség nyílt a résztvevők között tudományos eszmecserére is. Az
előadók között volt többek között Tóth orbert nemzetközi jogász, rdögh Tibor alkán-szakértő, valamint ántor oltán,
a emzetpolitikai utatóintézet igazgatója is. ágner Tamás
ajdaság Autonóm Tartomány pénzügyi autonómiája uniós
kitekintéssel címmel tartott előadást. Ennek keretében hangs lyozta, hogy habár agyarországon viszonylag kevesen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a megfelelő pénzügyi jogosítványok
léte elengedhetetlen a sikeres területi autonómia működéséhez.
E tekintetben rámutatott arra, hogy a ajdaság Autonóm Tartomány az olyan mintának tekinthető autonómiamodellekhez
képest, mint aszkföld vagy atalónia, lényegesen gyengébb
jogosultságokkal rendelkezik pénzügyi téren, ami kiszolgáltatottá teszi a központi kormányzattal szemben. Ezen a helyzeten pedig sokat segítene, ha a tartomány a fenti régiókhoz
hasonlóan legalább részleges adókivetési jogkört kapna. Ez
utóbbi ráadásul
zerbia majdani uniós csatlakozása fényében azért is fontos lenne, mivel az adópolitika területén az
Európai izottság az állami támogatások jogára támaszkodva
a tagállamok és így az autonóm régiók mozgásterének csökkentésére törekszik. A szubnacionális adókivetési jogkör hiányában pedig különösen, ha az adott régió pénzügyi háttere
rendezetlen előtérbe kerülhetnek a kormányzati szintű direkt
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támogatások vagy kedvezményes adókulcsok, amelyek viszont
a regionális szelektivitás megállapítása után könnyen tiltott
állami támogatáshoz vezethetnek. indezek fényében végezetül arra kereste a választ, hogy milyen esély van arra, hogy a
ajdaság Autonóm Tartományt adókivetési jogkörrel ruházzák
fel. E tekintetben megállapította, hogy noha a politikai pártok
inkább a status uo-ban érdekeltek, a vajdasági lakosság körében lehetne támogatókat szerezni az ügynek, mivel továbbra is
erős az autonómia iránti igény.
. szeptember
-én a Tom antos ntézet szervezésében „European Regional Forum on Hate Speech, Social Media and
Minorities” címmel online kerekasztal-beszélgetésre került sor
négy tematikus panelben. A rendezvényen a isebbségi Jogvédő ntézet munkatársai is részt vettek a hallgatóság soraiban. A rendezvény központi témája az volt, hogy a közösségi
média milyen mértékben járul hozzá az elsősorban kisebbségeket fenyegető gyűlöletbeszédhez. A szervezők blokkonként
lehetőséget biztosítottak a civil szervezetek, valamint magánszemélyek számára is a hozzászólásra. Ennek során több esetben is tartalmas észrevételeket fogalmaztak meg az eseményen
résztvevők. Ennek keretében felszólalt a J állandó jogsegélyszolgálatot ellátó, valamint konkrét peres ügyeket is képviselő
sepsiszentgyörgyi partnere, a ikó mre Jogvédelmi zolgálat
képviselője. iemelte, hogy az erdélyi magyar közösséget s jtó
gyűlöletbeszéd, valamint a negatív sztereotípiákat állandósító
dezinformáció nem ritka jelenség Romániában, mely döntően
T -adásokhoz, a közösségi médiához, valamint sporteseményekhez köthető. zervezetük csak az elm lt két évben huszonkétszer fordult a emzeti Audiovizuális Tanácshoz, valamint
harmincnyolc alkalommal az Országos iszkriminációellenes
Tanácshoz ilyen ügyekben. A gyűlöletbeszédhez kapcsolódó
ügyeik a nyelvi jogokat, az anyanyelvi oktatást, az államnyelv
oktatását, a szimbólumhasználatot, valamint a területi autonómiával kapcsolatos eszmecseréket érintik. Ezek közül kiemel243

kedik a laus ohannis román elnök
áprilisában tartott beszéde, melyben a magyar közösséget a román nemzeti
érdek elleni összeesküvéssel vádolta meg. A romániai helyzet
tekintetében komoly problémát jelent, hogy az előbb említett
hatóságok eszköztára korlátozott, az általuk kiszabott bírságok
összege alacsony és az ezek elleni fellebbezéseket a megbírságolt szervezetek, illetve magánszemélyek általában megnyerik
a bíróságokon. Ráadásul a többségi lakosság körében felmérések szerint az a nézet számít uralkodónak, hogy a nemzeti
kisebbségeknek t l sok joga van, beleértve például az anyanyelvi oktatáshoz való jogot, valamint a közintézményekben
való anyanyelvhasználatot. A területi autonómia elfogadottsága pedig kifejezetten alacsony. Ehhez jönnek hozzá a korábban
már említett, a negatív sztereotípiákat erősítő T -adások, valamint az online és közösségi média. indezek fényében arra
hívták fel a gyelmet, hogy az államok a gyűlöletbeszéd ellen
nemcsak a büntetőjog segítségével, hanem más eszközökkel is
felléphetnek, gy, mint oktatási, tájékoztatási és felvilágosító
intézkedésekkel. gy a központi tanterv részének kellene lennie
a nemzeti kisebbségek kult rájának, történelmének oktatása,
valamint lehetőséget kellene biztosítani a kisebbségi nyelvek
tanulására is. Ezáltal ugyanis a többségi nemzet diákjai jobban
megismerhetnék ezeket a közösségeket, amely segítené lebontani a hossz évtizedek alatt berögzült sztereotípiákat.

A koronavírus járvány az erdélyi restit ciós és felvidéki kárpótlási ügyek vonatkozásában különös nehézségeket hozott,
hiszen sok esetben nemcsak a tagállami bíróságok szüneteltették az ítélkezést vagy alkalmaztak a szokásoshoz képest eltérő,
az ügyek ésszerű időn belüli, hatékony tárgyalását olykor elle244
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hetetlenítő gyakorlatot, hanem uniós szinten is a korábbiakhoz
képest lassult a válaszadás a feltett írásbeli választ igénylő kérdések vonatkozásában. További nehézség volt az idősebb ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint a külhoni intézmények,
hivatalok változó nyitvatartásának, lassabb kiszolgálásának
köszönhetően az ügyekhez kapcsolódó dokumentációk beszerzése, mely sok esetben akadozott, hónapokra megállt. Ezen lépések az ügyek bíróságra való előkészítésének elengedhetetlen
elemei, így türelemmel kellett várni a folyamatok végét.
A kárpótlásra vonatkozóan az ntézet vizsgálati eredményeinek elemzése több tanulmányban helyet kapott, illetve jelenleg
megjelenés alatt van. Az erdélyi restit ció területén kettő J
által támogatott ügy kerül kiemelésre a következőkben. A magyar kérelmező örökségét
hold erdő képezi, melynek egy
részét már visszaszolgáltatták. Az első visszaigénylési kérést3
-ban a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően iktatták, melyről visszaigazolási bizonylat áll rendelkezésre, azonban az eljáró polgármesteri hivatal megsemmisítette a
kérést iktató regiszter erre vonatkozó oldalát. zóban közölték
az ügyféllel, hogy az igényelt erdő nem azon a területen van,
ahol az első visszaigénylési kérést iktatták. A öldosztó izottság megszegve hivatalból eredő kötelezettségét, az ügyet nem
orom goston ván: Az Európai nió jogának a tagállamok csatlakozását
megelőzően elkobzott ingatlanok kárpótlásával kapcsolatos követelményei.
n: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2018 – Éghajlatváltozás és Biztonság.
jvidék: ajdasági agyar Tudományos Társaság.
.
.
ár
. sz. földtulajdonról szóló törvény . cikkelye szerint csak azok
igényelhették vissza a mezőgazdasági földjeiket vagy erdőterületeiket, akik
román állampolgárok, illetve akik visszavették román állampolgárságukat,
a
sz. kormányrendelet . cikke szerint csak a román állampolgárság visszaigénylők kérését bírálták el, függetlenül, hogy volt-e román lakcímük, vagy sem. Az Alkotmány . szakasz
cikke szerint külföldi állampolgárok bizonyos feltételekkel szerezhetnek földtulajdont, azonban ezt is
csak
után. A földtörvény szerint bizonyítani kell a jogos tulajdonos román állampolgárságát a visszaigénylés iktatásának időpontjában. ülföldi
állampolgár csak Románia uniós csatlakozása után lehetett földtulajdonos.
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tette át a megfelelő bizottsághoz. Ezen információ birtokában
az utolsó visszaigénylési kérést
-ben, a törvényes határidő
betartásával, Románia uniós csatlakozását megelőzően ismét
iktatták.4 Az Európai nió íróságának ratione temporis-ra vonatkozó ítélkezési gyakorlata értelmében, ha a döntést az adott
tagállam csatlakozását követően hozzák meg, alkalmazandó az
uniós jog. Többszöri sürgetésre az ügyfél
. december -én
kapott választ, melyben arról értesítik, hogy még nem került
sor a kérelem elbírálására. A kárpótlás az uniós jog alkalmazási körébe tartozik,5 így alkalmazni kell az eljárási garanciákat,
többek között az Európai nió Alapjogi hartájának . és a .
cikkeit is, melyek garantálják a megfelelő ügyintézéshez való
jogot.6 ivel a román hatóságok a magyar ügyfél jogos kérelmére nem válaszoltak, sérült az ésszerű időn belüli, tisztességes
eljárás elve, a hatékony jogorvoslathoz való, uniós jogrend által is garantált jog. Az ügyben két kereset került beny jtásra a
román bírósághoz, mivel két visszaigénylési kérés volt iktatva
két különböző helyhatósági hivatalnál. A tárgyalások jelenleg
is folyamatban vannak.
Egy másik ügyben az érintettől a kommunizmus ideje alatt
szovátai ingatlant vettek el. Az ingatlant természetben nem
tudták visszaadni, ezért az érintett kártérítésre volt jogosult.
A kártérítésre a
-as jogszabály szerint közjegyzői értéket
kellett számolni, mely elhanyagolható összeget jelent. Ezen
t lmenően számos számítási hibát is vétettek, ezért az érintett
első és másodfokon mely végső fokon eljáró bíróságnak minősül megtámadta azt. Az utolsó beadvány
-ben került
iktatásra.
-ban hoztak egy jogszabályt, amely alapján piaci
áron kell kártérítést zetni, majd hatályba lépett egy sürgősségi kormányrendelet, mely felfüggesztette annak alkalmazását.
r.
.
.
erzetere, Avas jfalu .
rásbeli választ igénylő kérdésre adott izottsági válasz E.
Ezen joggyakorlatot az Esz. bizottsági válasz is megerősíti.
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Ebben az ügyben is írásbeli választ igénylő kérdést7 intéztünk
a izottsághoz, azonban jelen esetben nem adott egyértelműen
pozitív választ, azt viszont elismerte, hogy az eljáró tagállami
bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy az érintettek által elszenvedett hátrányt megfelelően kompenzálták-e.
Több írásbeli választ igénylő kérdés került feltételre, melyek
a későbbiekben az erdélyi restit ciós ügyek vonatkozásában
segítségre lehetnek. A teljesség igénye nélkül az Esz. kérés az általános elvek alkalmazásával kapcsolatos: nem
egyértelmű azok alkalmazása az uniós jog fejlődésének mai állapotában. Tapasztalataink szerint az általános elvek nagy segítséget ny jthatnak a restit ciós ügyekben, a kérdésre adott
bizottsági válasz egyértelműen pozitív. Elismerte a izottság,
hogy a restit ció esetében a harta . cikkében biztosított tulajdoni jogot is alkalmazni kell a már megalkotott restit ciós
jogszabályok esetén, tovább bővítve ezzel a jogérvényesítési
lehetőségeket. Az Esz. kérdésre válaszul a izottság közvetve elismerte, hogy az ingatlanok öröklése az uniós
jog a tőke szabad mozgásának hatálya alá tartozik. Elismerte e körben, hogy a bizonyítékokat az eljáró bíróságnak az
uniós jog kritériumai alapján kell gyelembe vennie, azaz nem
tekinthet el az ingatlanok tulajdonára vonatkozó bizonyítékok
gyelembevételétől.
A felvidéki kárpótlás terén az Európai Parlament Petíciós izottságának
-ben beny jtott petíciónkat8 a izottság
j niusában befogadta, annak vizsgálata elkezdődött. Augusztusban arról tájékoztattak, hogy felvették a kapcsolatot az
Európai izottsággal, és amint a hozzájuk beadott panaszok
alapján az uniós joggal való összeegyeztethetőségre vonatkozó vizsgálatuk lezárul, az Európai izottság tájékoztatni fogja
Esz. írásbeli válasz.
sóti György magyar állampolgár isebbségi Jogvédő ntézet nevében beny jtott
. szám petíciója a tulajdon visszaszolgáltatásáról több
tagállamban.

a J -t, illetve a Petíciós izottságot a vizsgálat eredményéről.
A vizsgálat eredményességéhez az ntézet esetekkel alátámasztott szakmai anyagok küldésével járul hozzá. ár korábban az
Európai izottság a felvidéki kárpótlási ügyekben az egyéni perek megindításának lehetőségét javasolta, ezért is indultunk
el ezen az ton, mégis, a megfelelő eredmény elérése érdekében biztosabb az, ha e kérdéskör folyamatosan napirenden
van a különböző uniós intézmények előtt. átorítjuk a edves
Olvasót is a petíció aláírására,9 amennyiben eddig még nem
tette meg. Az érintettekkel történő kapcsolattartás, a kapcsolódó dokumentumok bekérése folyamatos. gyvédeink azokat vizsgálják, és előkészítik a beadványokat. Az egyes esetek
nem egyértelműek, egyénenként alapos vizsgálatot igényelnek.
unkánk során többféle esetkörrel találkoztunk: voltak, akik
eddigi tudomásuk ellenére nemperes eljárás keretében is viszszaszerezhetik elvesztett földjüket, másoknak tudomásuk ellenére derült ki a telekkönyvekből, a rokoni szálak összetett volta
miatt, hogy nem is rendelkeznek ott, és annyi területtel, mint
azt gondolták. emcsak az
. február -e utáni elkobzás
esetén nyílik lehetőség kárpótlásra, hanem az azt megelőző
helyzetekre is kidolgoztunk egy szakmai anyagot, az uniós jog
adta lehetőségekkel alátámasztott ítélkezési gyakorlatot felhasználva.
A szlovák kárpótlási törvény esetében az Európai izottság
elismerte, hogy az uniós jogot sért, és azt, hogy a jogsértést a
szlovák bíróságoknak kell orvosolniuk. Ezzel összefüggésben
vizsgáltuk tovább a szakirodalmat és az Európai nió íróságának vonatkozó gyakorlatát, hogy elévülésre hivatkozhat-e a
szlovák bíróság. A izottsághoz az Esz. kérdést
ezzel kapcsolatban tettük fel, amelyre használható elvi válasz
érkezett. Gyeney aura kutatása során orom gostonnal arra
Erről bővebb információt a
.kji.hu oldalon találhatnak.
Jelentős lépés az Európai izottság állásfoglalása, amely megnyitja az utat
e helyzetek megoldásához. E.
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a felismerésre jutottak, hogy a szlovák állampolgársági törvény
sérelmes rendelkezéseivel kapcsolatos panasz tekintetében
az Európai nió íróságának gyakorlata Gyeney aura álláspontját támasztja alá a izottsági álláspont ellenében. A szlovák jogszabály nem teszi lehetővé a bírói felülvizsgálatot, ezért
ilyen körülmények közötti jogérvényesítésre kérdezett rá a izottsághoz címzett Esz. kérdés. A válasz kevéssé
használható, további kérdésekre és kutatásra van szükség. Az
Esz. kérdésből eredően a lex specialis elve alkalmazásának segítségével egyes ene -dekrétumok is uniós jogot
sérthetnek, melyre szintén pozitív válasz érkezett.
A kárpótlási kérdéseken t l szakmailag segítséget ny jtunk
bizonyos ügyekben, így abis Attila kitiltási ügyében is. A
P. sz. bizottsági válasz hozzájárult ahhoz, hogy a
másodfok román bíróság álláspontját megváltoztatva az uniós jogot alkalmazza a román legfelsőbb bíróság, ezzel érvénytelenítve a kitiltó határozatot.
A J folytatta a kutatásokat eke stván és zőcs oltán ügyét
érintően az uniós jogi lehetőségek vonatkozásában. A
.
11
irányelv ígéretesnek mutatkozott, azonban fontos tény, hogy
jogerős román ítélet van érvényben, illetve az Emberi Jogok
Európai íróságához EJE korábban beadványt ny jtott be a
J megbízott ügyvéd segítségével. Az uniós irányelv az EJE
gyakorlatának egy jelentős részét kodi kálta, ezzel beemelve
azt az uniós jogrendbe. Az uniós jogrend előnye a tagállamokhoz képest jobb kikényszerítő erő az Európa Tanács intézményrendszerével szemben. Az E. sz. kérdésben azt
szerettük volna megtudni, hogy ilyen helyzetben mit ajánl az
Európai izottság, lehet-e segítségül hívni az uniós jogot anélkül, hogy ezzel veszélybe kerülne az EJE előtt folyó eljárás
Az Európai Parlament és a Tanács E
. irányelve
. március
. a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és
a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről.

Ezekre a kérdésekre a izottság nem tudott megfelelő információval szolgálni, ami igazán sajnálatos. Hiszen amennyiben az
uniós jogba emelik át az EJE gyakorlatát, akkor ilyen problémák előkerülhetnek a gyakorlatban, amivel előzetes vagy utólagos jogszabály-hatásvizsgálat során foglalkozni kellene, vagy
már kellett volna.
sszességében elmondható, hogy ntézetünk a koronavírus
járvány okozta nehézségek ellenlére is arra törekedett, hogy
a lehető legmagasabb szakmai színvonalon lássa el tevékenységét, szervezze online rendezvényeit és publikálja tudományos kiadványait. Ennek fényében bátorkodunk kijelenteni, hogy a
-as esztendő a korábbi évekhez hasonlóan
szintén nagyon tartalmasra sikeredett. Ez döntően az online
tér adta lehetőségeknek, partnereink, előadóink és hallgatóink,
továbbá szerzőink és lektoraink, rugalmasságának is köszönhető volt. Remélhetőleg
-ben fokozatosan vissza tudunk térni
az of ine világba, gyelemmel a mindenki számára legbiztonságosabb megoldásokra.
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Ilyés Zsolt*
DABIS ATTILA KITILTÁSI ÜGYE - II. RÉSZ1
1. A Bukaresti Táblabíróság 5057/2/2018. számú
ügyben hozott 1713/13.05.2019. számú ítélete
A Bukaresti Táblabíróság 2019. május 13-án tette közzé a romániai bíróságok hivatalos honlapján az 5057/2/2018. számú ügyben hozott 1713/13.05.2019. számú ítéletének kivonatát, melynek értelmében, mint megalapozatlant, elutasította mind az
alperesek azaz a Határrendészeti őfelügyelőség és Határrendészet agyváradi Regionális elügyelősége kifogásait mind
pedig a felperes abis Attila keresetét.2 Az elérhető információk alapján a táblabíróság a saját ítéletét véglegesnek tekinti.

*

olozsvári ügyvéd, az Advocacy Group for reedom of dentity AG
egyik alapítója.
A kitiltási ügy első része a isebbségi Jogvédő ntézet agyarok jogvédelme a árpát-medencében elnevezésű évkönyvének
-as kiadásában jelent meg. d. abis Attila: Politikailag motivált beutazási tilalom. n: abis
Attila szerk. : Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2018. udapest: isebbségi Jogvédő ntézet.
,
.
2 Az 5057/2/2018. számú ügy kivonata a romániai bíróságok hivatalos honlapján. etöltés helye: http: portal.just.ro
itePages osar.asp id
dosar
id inst , letöltés ideje:
. április .
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A Bukaresti Táblabíróság ítéletét csak 2019. november 28-án
közölték a felperessel.3
A Bukaresti Táblabíróság indoklása szerint a Határrendészeti
őfelügyelőség
. március -i
szám kitiltási határozatának megsemmisítését célzó törvényességi és érdemi érvek
megalapozatlanok.
Az indoklás részletes bemutatása meghaladná ezen publikáció terjedelmi követelményeit, ezért az elkövetkező sorokban
csak a bíróság leglényegesebb megállapításaira térek ki.
A táblabíróság elutasította a felperes azon kritikáját, mely
szerint a kitiltási határozat a
-ös sürgősségi kormányrendelet . cikkelye
bekezdésének teljes és s lyos megsértésével bocsáttatott ki.4
Az első fokon eljáró bíróság szerint azon körülmény, hogy
a konkrét tényállás leírását tartalmazó indoklás, mely alátámasztja a foganatosított intézkedést, nem lelhető fel annak a
közigazgatási aktusnak a tartalmában, mely által az intézkedés
foganatosíttatott, nem jelenti azt, hogy az intézkedést önkényesen hozták és azt sem jelenti, hogy az indoklás nem létezik,
A román Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkely
bekezdése értelmében az ítéletet az ítélethirdetéstől számított
napon belül meg kell írni, és
a megírást követően azonnal ki kell közölni a felekkel. Az ítélet megírását
ma imum
nappal, és csak nyomós okok fönnállása esetén ilyen lehet az
ügy komple itása, az ügy volumene stb. lehet halasztani. A Polgári Eljárási
Törvénykönyv
. cikkely
bekezdése értelmében a bíróságnak minden
esetben kötelező, hogy a felekkel közölje a megírt ítéletet, még abban az
esetben is, ha az ítélet végleges. ivel az ítélet megírására vonatkozó
napos határidő
augusztus -án lejárt, a felperes
. október -én benyújtott a Táblabírósághoz egy kérelmet, melyben az ítélet megírásának és
kiközlésének megsürgetését kérvényezte. Esetünkben tehát az ítélethirdetéstől
. május . az ítélet kiközléséig
. november . több mint
hat hónap telt el.
A
. szám sürgősségi kormányrendelet azon nemzeti jogszabály,
mely az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az nió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló
E irányelvét átültette a román belső jogba.
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tekintettel arra, hogy a Határozat tartalmazza a kitiltás alapvető
indokát, és az alperesek által felhozott érvek részletesen megtalálhatók a ukaresti Táblabíróság inősített ratok Osztályánál
letett államtitoknak minősülő iratokban. A táblabíróság hozzáteszi, hogy a felperesnek végig lehetősége volt arra, hogy jogi
képviselője által és annak személyében tudomást szerezzen az
államtitoknak minősülő iratok tartalmáról, és ez meg is történt
a jelen peres eljárás során.
A kitiltást alátámasztani hivatott államtitoknak minősülő iratok alapján a ukaresti Táblabíróság gy ítélte, hogy a felperes
Románia területén és Románia területén kívül olyan cselekedeteket követett el, amelyek fényében megállapítható, hogy valós
és közvetlen veszélyt jelent a nemzetbiztonságra és a területi
integritásra.
Az első fokon eljáró bíróság szerint a beny jtott ügyiratokból és a felek érveiből kiderül, hogy a felperes tevékenységei
az Erdélyben a régió történelmi megnevezése, amely a Román
államhoz tartozik élő székelyek magyarok etnikai alap autonómiájának megvalósítására vonatkoznak, és az is, hogy a
felperes részt vesz ezen törekvések szervezésében és koordinálásában.
igyelembe véve ezen ténybeli elemeket, az első fokon eljáró
bíróság, mintegy első releváns aspektusként , megállapította,
hogy a felperes a demokrácia eszközeit a szabad gyülekezéshez való jogot, a szabad mozgáshoz való jogot illegális célok
elérésére használja, vagyis a Román állam azon alapvető értékei
ellen, melyeket a Román Alkotmány . cikkely
bekezdésében
fektettek le, valamint a
. törvény . cikkely
pontjában,
azaz a szuverenitás, az egység és az oszthatatlanság ellen.
ásodsorban, a bíróság megállapította, hogy a felperes szervezőként való részvétele olyan Románia területén megszervezett politikai eseményeken, amelyek célja az etnikai alapú
területi autonómia megvalósulása Románia egy régiójában, önmagában törvénytelen.
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E tekintetben a ukaresti Táblabíróság megjegyezte, hogy
azon uniós polgárok, amelyek nem román állampolgárok, Románia területén csak és kizárólag az Alkotmány
cikkely
5
bekezdésében és az Európai nió űködéséről szóló zerződés a továbbiakban: E
. cikkely
bekezdés b) pont6
7
jában előírt politikai jogokkal rendelkeznek.
Továbbá, kiemelte, hogy az E
. cikkelyében és az Európai nió Alapjogi hartájának . cikkely
bekezdésében
lefektetett állampolgárság szerinti megkülönböztetés tilalma
csak az uniós szerződések hatálya alá tartozó területek esetében alkalmazandó, és azt is, hogy a román állam szerveződésével kapcsolatos kérdések, beleértve a territoriális szerveződést
is, nem tartoznak az európai uniós szerződések hatálya alá,
ezek a kérdések a nemzeti szuverenitáshoz tartoznak.
A bíróság tehát gy vélte, hogy a jelen jogvita tárgyát képező
kérdéseket illetően egyértelmű különbség van a román állampolgárok, beleértve a magyar nemzetiségi román állampolgárokat is, és más uniós polgárok között, beleértve a magyar állampolgárokat is a felperes esete .
A román állampolgároknak, beleértve természetesen a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárokat is, jogukban
áll, hogy békés ton és a demokrácia alapvető értékeit tiszteletben tartva kinyilvánítsák azon politikai nézeteiket is, amelyek a
fennálló rendet vitatják, mint ahogyan az is jogukban áll, hogy
5 Románia Európai nióhoz történő csatlakozásának feltételei között szerepel,
hogy az nió azon állampolgárai, akik megfelelnek az organikus törvény feltételeinek, választhatnak és megválaszthatóak a helyi közigazgatás hatóságaiba.
Az uniós polgárokat megilletik a zerződések által rájuk ruházott jogok, és
terhelik az azokban előírt kötelezettségek. gy az uniós polgárok többek között: választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam
európai parlamenti és helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel,
mint az adott tagállam állampolgárai.
A bíróság hozzátette, hogy az uniós polgárok, az előbb említett politikai jogokon kívül, rendelkeznek a román állampolgárokéhoz hasonló polgári, eljárási és gazdasági jogokkal is, beleértve a közösségi európai uniós aktusok
által lefektetett jogokat és szabadságokat.
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az előbb említett feltételek tiszteletben tartása mellett Románia
Alkotmányának megváltoztatását kérvényezzék vagy valósítsák
meg, vagy akár egy j Alkotmány elfogadását szorgalmazzák,
hiszen Románia Alkotmánya a román nép szuverén akaratának
kinyilatkoztatása. A bíróság megállapította, hogy a román hatóságok a vonatkozó EJE döntések teljes tiszteletben tartásával
és helyesen jártak el, amikor román politikai alakulatok számára engedélyezték, hogy azok megszervezzék és lebonyolítsák a
Székely Szabadság Napja néven ismeretes 2018. március 10-ei eseményt, ahol autonomista szólamok is elhangzottak, és ugyancsak
helyesen jártak el akkor is, amikor szintén román politikai alakulatoknak jóváhagyták, hogy olyan rendezvényeket tartsanak
meg, amelyek keretében a magyar/székely kisebbséghez tartozó román állampolgárok az önrendelkezés elvének alkalmazása
mellett álltak ki a szóban forgó nemzeti kisebbség tekintetében.
Ezzel szemben folytatja érvelését a ukaresti Táblabíróság
a román állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak
ez a felperes esete , nincsen joguk arra, hogy Románia területén
olyan politikai tevékenységek szervezésében vegyenek részt,
melynek Románia alkotmányának vagy az állami szerveződéssel kapcsolatos törvényeinek megváltoztatása a célja, beleértve a
területi szerveződést is. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a román állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok ebben
a témában másfajta természetű tevékenységeket szervezzenek
Románia területén, például egy tudományos konferenciát.
A bíróság szerint minden ezzel ellentétes értelmezés elfogadhatatlan következményeket vonna maga után, ugyanis megengedné, hogy más tagállamok állampolgárai, a szabad mozgásra
és gyülekezési jogra hivatkozva, elfoglalják egy másik tagállam
területének bizonyos részét, és ott megvalósítsanak egy de facto
működő önszerveződési formát.
övetkeztetésképpen, az ügyben eljáró bíróság megállapította, hogy a felperes olyan csoportok tevékenységében és szervezésében vesz részt, amelyeknek cselekedetei Románia terü255

leti egységének megbontására vagy etnikai alapon szerveződő
territoriális autonómia megvalósulására vonatkoznak. Ezért a
felperes cselekedetei valós, tényleges és kellően s lyos fenyegetést jelentenek a nemzetbiztonságra és a jogrendre, és súlyosan
sérthetik a agyar és Román állam közötti kapcsolatokat.
A ukaresti Táblabíróság mindezek fényében megalapozatlannak találta és elutasította a felperes keresetét.

2. A felperes felfolyamodása
A román jogrendben a felfolyamodás románul: recurs egy rendkívüli perorvoslati eljárás,8 a hatályos jogrend értelmében9 az
egyetlen jogorvoslati lehetőség a közigazgatási peres eljárásokban.
A Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkelye szerint a fellebbviteli bíróság csak akkor helyezheti hatályon kívül a megtámadott
ítéletet, és következésképpen csak akkor tárgyalhatja újra érdemben az ügyet, ha a nevesített cikkely
bekezdésében foglalt jogellenségre vonatkozó semmítési okok legalább egyike fönnáll.10
Ezt a Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkelye írja elő.
9 A közigazgatási peres eljárásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített,
554/2004. számú törvény
cikkely
bekezdése értelmében az elsőfok
bíróság határozata ellen felfolyamodásnak van helye, melyet a kiközléstől
számított 15 napon belül kell benyújtani.
A Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkely
bekezdése nyolc semmítési
okot nevesít: Ha a bírósági testület nem a törvényi eljárásoknak megfelelően
alakult meg az adott ügyben
Ha olyan bíra vagy testület hozta az ítéletet,
mely nem vett részt az ügy érdemére vonatkozó vitában, vagy olyan, kit nem
aleatorikus módon választott ki az informatikai rendszer az ügy elbírálására,
vagy ha az ügyben a bíró vagy a testület az eljárási szabályokat megsértve cseréltetett ki Ha az ügyben az ítélet valamely közrendi illetékesség megsértésével született
Ha a bíróság t llépte az igazságszolgáltatási bírói hatalom
hatáskörét
Ha a bíróság kihirdetett ítélete által olyan eljárási szabályokat
sértett, melyek be nem tartása az érvénytelenség szankcióját vonja maga után;
Ha az ítélet nem tartalmazza azon indokokat, amelyek alátámasztják a döntést, vagy ha olyan indokokat tartalmaz, amelyek egymásnak ellentmondanak,
vagy ha kizárólag olyan indokokat tartalmaz, melyek idegenek az ügy természetétől
Ha sérült a res iudicata
Ha az ítéletet az anyagi jogi szabályok
megsértésével vagy azok helytelen alkalmazásával hozták meg.
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A felperes a ukaresti Táblabíróság
. .
. szám ítélete elleni felfolyamodási kérelmét a törvényes határidő
tiszteletben tartásával, 2019. december 13-án nyújtotta be a Bukaresti Táblabíróságnál,11 ahogyan azt a Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkely
bekezdése megköveteli. Az eljárási
szabályoknak megfelelően, a ukaresti Táblabíróság továbbította a felperes perorvoslati kérelmét és az ügy iratanyagát a
fellebviteli bíróság, azaz a egfelsőbb emmítő- és télőszék
Románia legfelsőbb bírósága románul: nalta Curte de Casa ie i
Justi ie , részére. A egfelsőbb emmítő- és télőszék
. január -án iktatta a felfolyamodási kérelmet, és miután kiközölte
a felek részére az eljárási iratokat, és azok beny jtották ellenkérelemeiket az alperesek és válaszirataikat a felperes , a legelső tárgyalási napot
. szeptember -ére tűzte ki.12 Azon
tény, hogy a legfelsőbb bíróság ilyen távoli időpontot jelölt
meg a legelső tárgyalás napjául meglehetősen problematikus,
hiszen így nagy esélyt adott arra, hogy a foganatosított intézkedés lejártának pillanatában
. március . még nem születik
végleges ítélet az ügyben.
A következő sorokban a felperes rendkívüli perorvoslati kérelmének lényegesebb érveit tárgyaljuk, a felfolyamodás részletekbe bocsátkozó bemutatása messzemenően t lmutatna a
megszabott felső terjedelmi határon a felfolyamodás terjedeleme negyven oldal .
Tekintettel arra, hogy a Táblabíróság saját ítéletét véglegesnek tekintette, a felperesnek első sorban bizonyítani kellett,
hogy a hivatkozott rendkívüli perorvoslati lehetőség a vonatkozó eljárási szabályok értelmében valóban létezik.
11 Az 5057/2/2018. számú ügy kivonata a romániai bíróságok hivatalos honlapján. etöltés helye: http: portal.just.ro
itePages osar.asp id
dosar
id inst , letöltés ideje:
. április .
Az
. szám ügy kivonata a egfelsőbb emmítő- és télőszék honlapján. etöltés helye: https:
.scj.ro
etalii-dosar custom uery
. ey id custom uery
. alue
, letöltés ideje:
. április .
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A felfolyamodás bevezető része rámutat arra, hogy bár a
2018. december 31-én hatályba lépett 327/2018. törvény 29^1
cikkelye valóban eltörli az addig létező rendkívüli perorvoslat lehetőségét, a Polgári Eljárási Törvénykönyv . cikkelye
értelmében ratione temporis, az ítéletekre alkalmazandó törvény megállapítása szempontjából az eljárás megkezdésének
időpontja az irányadó, és nem az ítélet meghozatalának vagy
kiközlésének időpontja. ivel a jelen eljárás legkésőbb
.
j nius -én kezdődött el ekkor iktatta a táblabíróság a felperes keresetlevelét , amikor is a régi törvény, vagyis a
.
szám sürgősségi kormányrendelet eredeti, a
. szám törvény által nem módosított változata volt hatályban, a
. .
. szám ítéletre a régi törvény által előírt jogorvoslati lehetőségek, indokok és határidők vonatkoznak, és
ilyetén a
. szám törvény
cikkely és
cikkely
bekezdés . mondatának fényében, és eltérő különös eljárási
szabályok hiányában az ellene előterjesztett rendkívüli perorvoslatnak felfolyamodásnak helye van.
A felfolyamodási kérelem kiemeli, hogy a
. .
.
szám ítélet jogellenességével kapcsolatosan felhozott érvek a
Polgári Eljárási Törvénykönyv
. cikkely
bekezdés . és .
pontjában előírt semmítési okok téziseibe sorolandók be.
Egyrészt a szóban forgó ítélet, igen releváns aspektusait tekintve, egymásnak ellentmondó indokon alapul vagy nem tartalmazza a szükséges indokokat.13 ásrészt olyan anyagi jogi
szabályok megsértésével vagy helytelen alkalmazásával hozta
meg a Táblabíróság a szóban forgó ítéletét, amelyek döntő módon befolyásolták az ítéletet.14

A Polgári Eljárási Törvénykönyv
mondata által előírt semmítési ok.
A Polgári Eljárási Törvénykönyv
előírt semmítési ok.

. cikkely

bekezdés . pont . és .

. cikkely

bekezdés . pontja által
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A felfolyamodás hosszan tárgyalja és bizonyítja, hogy az elsőfok bíroság két döntő érve egymásnak élesen ellentmond,
ugyanis a második döntő érv kizárja az elsőt.15
A felfolyamodási kérelem tisztázza, hogy a felperes cselekedetei önmagában nem tekinthetők jogellenesnek. Ez kiderül
az EJE Refah Partizii és mások kontra Törökország,16 és Stankov
és United Macedonian Organistaion Ilinden kontra Bulgária,17 Incal
kontra Törökország,18 Sürek kontra Törökország19 és Taraneko kontra
Törökország20 ügyekben hozott döntéseiből. Továbbá azon tény,
hogy a felperes cselekedetei önmagában nem jogellenesek világosan kiderül az elsőfok bíróság második szám döntő érvéből is, melynek keretében a Táblabíróság kifejtette, hogy a
román állampolgároknak jogukban áll, hogy kifejezzék autonomista nézeteiket, és olyan politikai eseményeket szervezzenek,
ahol kinyilvánítják a területi autonómiára vonatkozó igényeiAz elsőfok bíróság szám döntő érve szerint a felperes cselekedeteinek
azaz kisebbségi pro-autonómia gondolatok kifejezése, és olyan politikai
események szervezése vagy azokon való részvétel, melyek keretében területi autonómia-követelések hangzanak el Románia egy bizonyos régiójával
kapcsolatban az gynevezett zékelyföld, a román állam szerves része
célja önmagában jogellenes, tekintettel arra, hogy azok Románia alkotmányos rendjét vitatják. Az elsőfok bíróság szám döntő érve szerint
a felperes cselekedetei azért jogellenesek, mert magyar és nem román állampolgár, és ilyetén Románia területén számára tilos kifejeznie politikai
véleményét és tilos politikai jellegű eseményeket szerveznie, ugyanis ezen
jogok nem fellelhetőek Románia Alkotmányának . cikkely
bekezdésében, az E
. cikkelyében és . cikkely
bekezdésében, az Alapjogi harta . cikkely
bekezdésében.
Refah Partizii és mások v. Törökország
.,
.,
és
. ügyek. Emberi Jogok Európai Bírósága,
. február -ai ítélete.
tankov és nited acedonian Organistaion linden v. ulgária
.
és 29225/95. ügyek. Emberi Jogok Európai Bírósága, 2001. október 2-ai ítélete.
ncal v. Törökország
. ügy. Emberi Jogok Európai Bírósága, 1998. június 9-ei ítélete.
ürek v. Törökország
. ügy. Emberi Jogok Európai Bírósága, 1999.
július 8-ai ítélete.
Taraneko v. Törökország
. ügy. Emberi Jogok Európai Bírósága,
.
május 15-ei ítélete.
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ket, amennyiben ezt békésen és a demokrácia alapvető értékeinek tiszteletben tartásával teszik.
Ezt az álláspontot erősítik az Európa Tanács
. szám , a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvével kapcsolatos, Ajánlása . cikkelyének előírásai,21 valamint
az E E által kidolgozott undi Ajánlások is.22
iután ezt a problémakört tisztázta, felfolyamodásában a
felperes cáfolta, hogy az ügy szempontjából releváns kérdések
tekintetében különbséget lehet tenni a román állampolgárok és
más uniós polgárok között.
Egyrészt az EJE értelmezésének fényében23 a szerződő felek,
amennyiben uniós tagállamok, nem hivatkozhatnak az EJEE
. cikkelyére24 olyan személlyel szemben, aki egy másik uniós
tagállam állampolgára, és következésképpen az uniós polgároknak jogában áll az EJEE . éleménynyilvánítás szabadsága
és . Gyülekezés és egyesülés szabadsága cikkelyének hatálya alá tartozó politikai tevékenységet folytatni egy másik uniós
tagállam területén. Továbbá ami a szabad véleménynyilvánítás
21 „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek
többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével
összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek. Az Európa Tanács
. szám
ajánlása az Emberi Jogok Európai Egyezménye iegészítő Jegyzőkönyvére a nemzeti kisebbségek jogairól. etöltés helye: http: adattar.adatbank.
transinde .ro nemzetkozi rec
h.htm, letöltés ideje:
. . .
Az Európai iztonsági és Együttműködési zervezet E E
: Lundi Ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben és rtelmező Jegyzék 1999. szeptember. etöltés helye: https:
.osce.org les f documents a
.pdf, letöltés ideje:
. . .
23 Piermont v. Franciaország
. és
. ügyek. Emberi Jogok Európai Bírósága, 1995. április 27-ei ítélet.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye . ikkelye ülföldiek politikai
tevékenységének korlátozása kimondja, hogy a ., . és . ikkelyek
rendelkezéseit nem lehet gy tekinteni, mint amelyek akadályoznák a agas zerződő eleket, hogy a külföldiek politikai tevékenységét korlátozásnak vessék alá.
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és gyülekezéshez való jog területét illeti, a román jogszabályok
nem írnak elő korlátozásokat a külföldiek politikai tevékenységei tekintetében.
ásrészt az Európai nió Alapjogi hartája . cikkelyének
Alkalmazási kör fényében,25 az Alapjogi harta . A mozgás
és a tartózkodás szabadsága , . A véleménynyilvánítás és a
tájékozódás szabadsága , . A gyülekezés és az egyesülés szabadsága cikkelyeit, és . cikkely
bekezdésének rendelkezéseit (az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma
a zerződések alkalmazási körében is alkalmazni kell a jelen
ügyben, ugyanis az uniós polgárral szemben foganatosított intézkedéskor Románia az nió jogát hajtotta végre a kitiltás
jogalapját képező
. szám sürgősségi kormányrendelet azon román törvény, amely az Európai Parlament és a Tanács
E rányelvét átültette a nemzeti jogba. övetkezésképpen, az Alapjogi harta . és . cikkelyének hatálya
alá tartozó politikai tevékenységek tekintetében a felperesnek
ugyanolyan mértékű védelemhez van joga Románia területén,
mint a román állampolgároknak.
A felfolyamodás, a már említett semmítési okok konte tusában, vitatta a Táblabíróság azon megállapítását, mely szerint a
itiltási Határozat megfelel a törvényességi követelményeknek,
és kiemelte, hogy az elsőfok bíróság ítélete egyáltalán nem tartalmaz olyan érveket, melyekből kiderülne, hogy a feltételezett
nemzetbiztonságra való fenyegetés valós, tényleges és kellően
súlyos lenne, és olyan érveket sem, melyek alátámasztanák a
kitiltás szükségességét és arányosságát.
Az Európai nió Alapjogi hartája . cikkely
bekezdése kimondja,
hogy e harta rendelkezéseinek címzettjei a szubszidiaritás elvének
megfelelő gyelembevétele mellett az nió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az nió jogát hajtják végre. Ennek megfelelően saját hatáskörükben és a zerződésekben az
nióra ruházott hatáskörök korlátain belül tiszteletben tartják az ebben a
hartában foglalt jogokat és betartják az abban foglalt elveket, valamint
előmozdítják azok alkalmazását .

égezetül, a felfolyamodás utolsó fejezetében, a felperes az
E
. cikkelye alapján arra kérte a egfelsőbb emmítő- és télőszéket, hogy utolsó fokon eljáró nemzeti bíróságként
előzetes döntéshozatali eljárás keretében kérdésekkel forduljon
az Európai nió íróságához. Rendkívüli perorvoslati kérelmében a felperes hat ilyen kérdést fogalmazott meg ezt később
még négy kérdéssel egészítette ki .

3 Tárgyalások
A
. szeptember -ei tárgyaláson a egfelsőbb emmítő- és
télőszék halasztást rendelt el, mert a kitiltást alátámasztani hivatott államtitoknak minősülő iratokat a ukaresti Táblabíróság nem továbbította fellebbviteli bíróság részére. A következő
tárgyalási napot
. december -ára tűzte ki.
. november -án a felperes írásos beadványt ny jtott be
a egfelsőbb emmítő- és télőszék részére.
Az írásos beadványban a felperes részletesen elemezte az
. szám ügyet az uniós jog szempontjából. ok
egyéb érv mellett utalt az Európai nió íróságának a Roland
Rutili kontra Ministre de l'intérieur
. szám ügyben26 és Rezguia Adoui kontra belga állam és ville de Liège és Dominique Cornuaille kontra belga állam
. és
. szám egyesített ügyek27
ben hozott előzetes döntéseire, amelyekben a lu emburgi
bíróság lényegében kimondta, hogy az egyenlő bánásmód
követelményét érvényesíteni kell a korlátozó intézkedéseknél
is, azaz egy tagállam nem korlátozhatja más uniós polgárok
szabad mozgáshoz való jogát olyan cselekedetekre hivatkozva,

Roland Rutili v. inistre de l intérieur
. ügy. Európai Unió Bírósága,
1975. október 28-i ítélete.
27 Rezguia Adoui v. belga állam és ville de Liège és Dominique Cornuaille v. belga
állam
. és
. egyesített ügyek. Európai Unió Bírósága, 1982. május 18-i ítélete.
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amelyek elkövetéséért saját állampolgáraival szemben nem foganatosít visszaszorító intézkedéseket.
Az írásos beadványban a felperes az Európai nió íróságának
joggyakorlata, valamint az Európai izottság P.
szám elsőbbségi, írásbeli választ igénylő kérdésre adott válasza28 alapján jólag felhívta a egfelsőbb emmítő- és télőszék
gyelmét arra, hogy a jelen ügyben az uniós jog egységes és
helyes alkalmazásának érdekében szükséges előzetes döntéshozatal céljából az Európai nió íróságához fordulnia.
A
. december -ai tárgyaláson a egfelsőbb emmítő- és
télőszék halasztást rendelt el annak érdekében, hogy a bíróság
és az alperesek érdemben tanulmányozhassák a felperes
.
november -án beny jtott kiegészítő érveket tartalmazó írásos
beadványát.
A
. február -ei tárgyaláson a egfelsőbb emmítő- és
télőszék, a felek érveinek meghallgatását követően, elutasította az alperesek érvénytelenségi kifogását, és megállapította,
hogy a felperes olyan kritikákat fogalmazott meg a Táblabíróság ítéletével szemben, amelyek besorolhatók a Polgári Eljárási
Törvénykönyv
. cikkelye által előírt semmítési okok közé.
A folytatásban a egfelsőbb emmítő- és télőszék meghallgatta a felek érveit az előzetes döntéshozatali eljárás szükségességét illetően, majd visszavonult, hogy döntést hozzon a kérdéskörben.

A P. szám elsőbbségi, írásbeli választ igénylő kérdés a izottság számára, tárgy: írásos választ igénylő kérdés kitiltási ügyben,
.
j lius . etöltés helye: https:
.europarl.europa.eu doceo document P- H .html, letöltés ideje:
. . .
idier Reynders válasza az Európai izottság nevében a Pszám elsőbbségi, írásbeli választ igénylő kérdésre,
. október . etöltés helye: https:
.europarl.europa.eu doceo document P- -A
H .html, letöltés ideje:
. . .

A
. február -ei tárgyalási jegyzőkönyvben a egfelsőbb
emmítő- és télőszék megállapította, hogy a felperes által
megfogalmazott egyes kérdések utalnak a tagállami eljárás
körülményeire is, továbbá azt is, hogy az ügyben egyértelmű
az uniós jog alkalmazása, és következésképpen nem szükséges
előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai nió íróságához fordulnia. A következő tárgyalási időpontot, érdemi
vita céljából,
. március -ára tűzte.
ivel az ügy tárgyát képező kitiltás
. március -án lejárt,
a felperes írásos beadvány formájában fordult a Határrendészeti őfelügyelőséghez és kérvényezte, hogy szüntessenek meg
vele szemben minden olyan korlátozást, melynek köze van a
itiltási Határozat által foganatosított intézkedéshez, és következésképpen a jövőben ne akadályozzák a Romániaba történő
beutazáshoz való jogát.
Az érdemi vita céljából kitűzött
. március -ai tárgyaláson a egfelsőbb emmítő- és télőszék meghallgatta a felek
érveit és következtetéseit, majd az ügydöntő határozat meghozatala céljából visszavonult. A végleges ítélet meghozatalának
időpontjául
. március -ét tűzte ki.
. március -án a felperes írásos beadvány formájában
is kérvényezte a egfelsőbb emmítő- és télőszéket, hogy jra
napirendre tűzze az ügy tárgyalását, annak érdekében, hogy
felülbírálja az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérés elutasítására vonatkozó döntését. Az írásos beadványban a felperes
rámutatott arra, hogy bár a nemzeti eljárási szabályok értelmében a kérvényezett felülbírálat nem lehetséges, az elsőbbséget
élvező uniós jog lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállami bíróság visszavonja ezen döntését.
gyanebben az írásos beadványban a felperes felhívta a egfelsőbb emmítő- és télőszék gyelmét arra, hogy bár a kitiltás
. március -án lejárt, a fellebbviteli bíróság, mint okafogyottat, nem utasíthatja el a keresetet, hiszen egy ilyen döntés sértené, többek között, a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ilyés Zsolt: Dabis Attila kitiltási ügye - II. rész

Továbbá, a keresetlevél szerves részét képező nem vagyoni kártérítési kérelem megalapozottságának vizsgálata szükségszerűen magában foglalja a kitiltás jogos vagy jogtalan mivoltának
megállapítását, hiszen e pénzügyi követelés alapját az Európai
nión belüli szabad mozgáshoz való jog sérelme képezi.
A
. március -ai válaszában a Határrendészeti őfelügyelőség tudatta a kérelmezővel, hogy a jelen pillanatban
semmilyen olyan korlátozás nem gátolja a Románia területére
való beutazását, amelynek köze lenne a peres ügy tárgyát képező kitiltási határozathoz, következésképpen a hatályos törvényi
feltételeknek megfelelően beléphet Románia területére.
A egfelsőbb emmítő- és télőszék semmi jelét nem adta annak, hogy jra napirendre tűzné az ügy tárgyalását azért, hogy
felülvizsgálja azon döntését, melyben elutasította a felperes
előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmét.

L
S
számú ügyben hozott 2100/31.03.2021. számú
végleges ítélete
A egfelsőbb emmítő- és télőszék
. március -én tette
közzé saját hivatalos honlapján a 5057/2/2018. számú ügyben
hozott 2100/2021. számú végleges ítéletének kivonatát.29
A közzétett végleges ítélet kivonatának értelmében, a kifogásokat tekintve a egfelsőbb emmítő- és télőszék:
elutasítja az alperesek felperesi érdekhiányra vonatkozó
kifogását
helyt ad az alperes által emelt azon elfogadhatatlansági
kifogásnak, mely szerint a felperes felfolyamodás tján, a
A egfelsőbb emmítő- és télőszék
ta. etöltés helye: https:
.scj.ro
ry
. ey id custom uery
letöltés ideje:
. . .

. szám ügy kivonaetalii-dosar custom ue. alue
,

kitiltási határozat jogi sorsától független okok miatt, már
kérvényezheti a kitiltási jegyzőkönyv megsemmisítését,30
és következésképpen e tekintetben, mint elfogadhatatlant,
elutasítja a felperes felfolyamodását 31
elutasítja az alperesek által emelt azon elfogadhatatlansági kifogását, mely szerint a felperes felfolyamodás tján nem kérvényezheti a Határrendészeti őfelügyelőség
. március -i
. szám kitiltási határozatának
megsemmisítését;
A felfolyamodás, és az ügy érdemét tekintve a egfelsőbb emmítő- és télőszék:
helyt ad abis Attila felperes felfolyamodásának
részben hatályon kívül helyezi a ukaresti Táblabíróság
1713/13.05.2018. számú ítéletét, és érdemben újratárgyalva az ügyet:
részben helyt ad abis Attila felperes keresetének
elrendeli a Határrendészeti Főfelügyelőség 201 . március 9-i

Határrendészet agyváradi Regionális elügyelőségének
. március -i
. szám kitiltási jegyzőkönyve a Határrendészeti őfelügyelőség
.
március -i
. szám határozata alapján kibocsátott és abból következő származtatott és másodlagos közigazgatási jellegű aktus, vagy még
pontosabban, a kitiltási határozatot végrehajtó technikai intézkedés.
Ez meglehetősen furcsa, hiszen a felfolyamodásban a felperes már nem kérte, hogy a kitiltási jegyzőkönyvet a kitiltási határozat jogi sorsától független indokok miatt semmisítse meg a fellebbviteli bíróság. E problémakört
tekintve, a felfolyamodásban a felperes arra kérte a fellebbviteli bíróságot,
hogy a kitiltási jegyzőkönyvet a resolutio iure dantis, resolvitur ius accipientis
jogelv alapján semmisítse meg.
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401930. számú kitiltási határozatának megsemmisítését32
(mely révén, a Románia területére való beutazási tilalommal, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó intézkedés
foganatosíttatott a felperessel szemben
egyebekben az elsőfok bíróság ítéletét hatályában
fenntartja
részben helyt ad a felperes perköltségigényének, és az
alpereseket
lei értékű eljárási költség ki zetésére
kötelezi;
A egfelsőbb emmítő- és télőszék
. szám ítélete
végleges, nincs helye fellebbezésnek.
Az ítélet indoklását még nem közölték a felperes részére, így
elhamarkodott lenne következtetéseket levonni.
A egfelsőbb emmítő- és télőszék végleges ítélete, melyben
helyt adott a felperes első szám és legfontosabb követelésének,
azaz elrendelte a kitiltási határozat megsemmisítését, egyértelműen azt jelenti, hogy a felperessel szemben foganatosított kitiltás megalapozatlan és/vagy törvénytelen volt.
Az meglehetősen furcsa, hogy a egfelsőbb emmítő- és
télőszék nem ítélt meg nem vagyoni kártérítést a felperes részére, hiszen a kitiltás megalapozatlansága és/vagy törvénytelensége egyértelműen azt jelenti, hogy a felperes szabad mozgáshoz való jogát igaztalan sérelem érte több mint három éven
keresztül.

Ez a
. március -i
. szám kitiltási jegyzőkönyv megsemmisülését
is magával vonja, hiszen a kitiltási határozat megsemmisítése következtében a kitiltási jegyzőkönyv jogalap nélkül marad a resolutio iure dantis,
resolvitur ius accipientis jogelv a származtatott jogi aktus megsemmisül az
alap jogi aktus megsemmisítése következtében .

Kis Júlia – Takács Kató Kata – Balogh Zsuzsa –
Bíró Réka*
A ROMÁNIAI MAGYAR FIATALOK JOGI
TÁJÉKOZOTTSÁGÁRÓL
1. Bevezetés
elnőttként életünk számos területén szükség van az alapvető jogi normák ismeretére. okunkban talán nem is tudatosul,
hogy minden cselekedetünk valamilyen mértékben jogilag
szabályozott. Az átjárón nem megyünk át, ha piros a jelzőlámpa, a hétvégi bevásárlás egy adásvételi szerződés, zetésünket
azért kapjuk, mert végrehajtottuk a munkaszerződésben előírt
kötelezettségeinket. zinte minden társadalmi szabálynak van
jogi megfelelője is, amely akár nem is tudatosan, de keretet ad
a mindennapi cselekedeteinknek. érdés az, hogy mikor érdemes elkezdeni ismerkedni ezekkel a normákkal. zükséges-e
már iskolás korban bevezetni a gyermekeket ebbe a világba.
Tartanak-e rá igényt, kíváncsiak-e, hasznosnak tartják-e
elyik az a kor, amelytől aktívan kezdi őket érdekelni ez a világ
Ha érdekli őket, már atal korban, milyen forrásból tájékozódnak Az intézményi keretek vagy a család és barátok a kiinduló
pont Az is érdekelt bennünket, hogy vannak-e konkrét, jelenleg is válaszra váró kérdéseik. lyen és ehhez hasonló kérdések
megválaszolására tettünk kísérletet ebben a kutatásban.
Hipotézisünk gy határozható meg, hogy a atalok már egészen korán igényt tartanak a tájékoztatásra, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket ismerve felelős döntéseket hozhassanak az
életük bármely területén.
is J lia: ügyvéd, a Jogaink Egyesület elnöke Takács ató ata: ügyvéd, a
Jogaink Egyesület alelnöke alogh suzsa: ügyvéd, a Jogaink Egyesület kolozsvári irodavezetője író Réka: jogász, a Jogaink Egyesület önkéntese.
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utatásunk megvalósításához kérdőíves felmérést választottunk, online kitölthető formátumban.
A kérdőív négy részből állt: . ltalános tudnivalók rólad. .
it gondolsz a jogi nevelésedről . Jelenlegi jogi tájékozottságod felmérése. . Tedd fel saját jogi kérdésed
A kérdőív első részében olyan kérdéseket tettünk fel, amely
alapján azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók milyen korcsoportba
tartoznak, milyen iskolai végzettségük van, mivel foglalkoznak
és milyen településen élnek.
A második részben azt vizsgáltuk, hogy a saját megítélésük
alapján a válaszadók mennyire érzik magukat tájékozottnak,
honnan szerezték jogi tudásukat, kitől kérnek segítséget, milyen nyelven keresnek rá a jogi információkra, mennyire értik
meg ezeket, mit gondolnak a jogi nevelés fontosságáról és szükségességéről.
A kérdőív harmadik részében a válaszadóknak
rövid és
általános témakörben megfogalmazott jogi kérdésre kellett válaszolniuk, ezáltal felmérve a jogi tudásukat. A jogi tudás felmérése olyan szempontból releváns a kutatás során, mert így fény
derülhet arra, hogy a atalok mit is gondolnak a saját jogi tudásukról ezzel szemben viszont milyenek a valós jogi ismereteik.
zerettük volna, ha ez a felmérés nem csak passzív adatgyűjtésből állna, így a kérdőív utosó részében lehetőség nyílt konkrét kérdésfeltevésére, amelyeket meg is válaszoltunk.

2. Releváns jogi rendelkezések
A romániai iskolai alaptantervben nincs külön jogi nevelés, vagy ehhez hasonló különálló tanóra, amely kifejezetten
az alapjogi ismereteknek az elsajátítását célozná. zerepel a
tantervben állampolgári nevelés gyűjtőtantárgy, amelyet .
osztályban ritikus gondolkodás és gyermekjogok néven, .
osztályban pedig Társadalmi nevelés néven heti egy órában
tanulnak a diákok. Az alaptanterv lefedi a gyermekjogokat,
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alapvető emberi jogokat, alkotmányjogi alapfogalmakat, mint
a szavazati jog, a demokratikus államberendezkedés, az állam
belső szerveződése kérdésköreit.
elsőbb tagozatokban ilyen jellegű tantárgy nem szerepel a
tantervben, így ennek oktatása intézményes keretek között korlátozott, legtöbb esetben semmilyen formában nem valósul meg.
Tapasztalataink alapján ezt a folyamatot nem szabadna megszakítani, hiszen a felsőbb osztályokban már csak ritkán emlékeznek az . és . osztályban tanultakra, ha azokat nem mélyítjük el, nem kapcsolódik hozzájuk később több információ.
-ben az gazságügyi inisztérium és az Oktatási inisztérium között létrejött egy protokoll, ami alapján az iskolák igényelhették, hogy jogászok Jogi nevelés órákat tartsanak
a tanintézményekben, mint kiegészítő iskolai program. Az
előre meghatározott tematika a következő területekre terjed
ki: Románia Alkotmánya, alapvető jogok, szabadságok és kötelességek, a jogalkotási folyamat, az igazságszolgáltatás szervezésének és működésének általános működése, a polgári és
büntetőjogi alapfogalmak, a jogi felelősség formái, a nemzetközi jogi alapfogalmak, valamint a korrupciós bűncselekmények
megelőzésének formái.
ontos megjegyezni, hogy ez a program főként román nyelven zajlott, és
j niusában lezárult.
Jelenleg több javaslat is van az alaptanterv módosítására,
amely lehetővé tenné a jogi nevelés bevezetését a tantervbe.
Emellett arra is született friss törvénytervezet, hogy a különböző jogi szakmák képviselői ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos
és végrehajtó oktathassanak jogi nevelést az iskolákban is. Ezt
eddig a különböző jogi szakmák sajátos törvényei csak a felsőoktatásban engedélyezték hivatalosan.

3. A vizsgált célcsoport bemutatása
3.1 A célcsoport kor szerinti megoszlása
izsgált célcsoportunk a
éves romániai magyar atalok
voltak. A korosztály kiválasztásánál abból a megfontolásból
indultunk ki, hogy Romániában
éves kortól kezdődik polgárjogi szempontból a gyerekek korlátozott cselekvőképessége,
büntetőjogi szempontból is ettől a korhatártól vonhatók felelősségre a atalok. Ami a felső korhatárt illeti,
éves korára
a legtöbb atal felnőtt már t lesik az első otthoni környezetről
való leváláson, aki a továbbtanulást választja, az befejezi tanulmányait, legtöbben erre a korra már munkába álltak, külön költöztek a szülőktől, elkezdődik a valós önállósulás.
érdőívünkre
válasz érkezett be. A járványhelyzet sajnos
nem tette lehetővé, hogy az eddigi években megszervezett diákfesztiválokon részt vegyünk, az iskolákban jogi előadásokat
tartsunk és személyesen is feltegyük a kérdéseinket a ataloknak. A megvalósítás érdekében bevontunk tanintézményeket,
diákszervezeteket is a projekt népszerűsítésébe.
. sz. ábra: A válaszadók életkor szerinti megoszlása
[3]
[1]
([0%]) ([3%])
[16]
[18] ([7%])
([8%])
[16]
([7%])
[15]
([7%])
[21]
([10%])

[18]
([8%])

[16]
([7%])
[45]
([21%])

[20]
[25]
([9%]) ([12%])

orrás: saját szerkesztés
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A fent látható diagramm jól ábrázolja, hogy a válaszadók nagy
többsége
éves korosztályba tartozik, és arányosan oszlanak meg az adatok. evés személyt sikerült megszólítanunk a
és
évesek közül, akik, feltevésünk alapján, még kevésbé
érdekeltek a jogi kérdésekben, habár a tanterv szerint az iskolában már találkoztak a témával.
3.2 A válaszadók területi és tevékenység szerinti besorolása
ikerült elég nagy területet lefednünk, hiszen Erdély szinte miden
pontjáról érkeztek be válaszok. olozsváron azért lehet kiemelkedően magas a válaszok száma, mivel sok egyetemista vallja magát olozsvárinak, és nem a születési helyének megfelelő települést jelölte
meg, sokan itt telepednek le egyetemi tanulmányaik elvégzése után.
A válaszok a következő településekről érkeztek: Alsórákos ,
Apáca , Aranyosegerbegy , ács , alánbánya , and ,
arca jfalu , élafalva , ereck , ögöz , Brassó
, sernáton , síkcsicsó , síkdánfalva , síkjenőfalva , síkszentlélek , Csíkszereda
, és , rmihályfalva , Gyalu ,
Gyergyócsomafalva
, Gyergyószentmiklós , Gyergyó jfalu
, Hossz mező , Jenőfalva , ányád , arcfalva , ézdiszentlélek , Kézdivásárhely , őhalom , Kolozsár
, ovászna , raszna , agyardécse , áramarossziget , arosludas , Marosvásárhely
, ezősámsond , agybacon ,
agykároly , agyvárad , yárádremete , yikómalomfalva , yujtód , Olthévíz , Oroszhegy , Réty , alamás
, epsiszentgyörgy
zalárd , zamos jvár , zászfenes
, zászrégen , zatmárnémeti , Székelyudvarhely
, zentegyháza , zentmihály , zentpéter , zováta , Torda ,
T rterebes , argyas , abola , alán , Egyéb .
annak azonban olyan települések, ahol nagyobb szám
magyar lakosság él, vannak magyar iskolák, viszont egyetlen
válasz sem érkezett, mint például Temesvár, agybánya, eszterce, egesvár, Arad, agyenyed, Gyulafehérvár.

Habár az ezeken a településeken tevékenykedő diákszervezeteknek, diákoknak is kiküldésre került a kérdőív, gy tapasztaltuk, hogy sok m lik azon, hogy egy ehhez hasonló projektet vagy felmérést az adott tanintézmény tanárai mennyire
támogatják, mennyire engedélyezik az ilyen típus a külső
kezdeményezéseket. Több diáktanács is jelezte, hogy az iskolai
csoportokban nem oszthatják meg a kérdőívet, mivel ellenkezik a szabályzattal. Azban az iskolákban, ahol volt tanári támogatottságunk, nagyobb eséllyel szólítottuk meg a
éves
korosztályt is.
pp ezért, kapcsolati hálónkat elsősorban a tanárok és tanintézmények felé kell bővítenünk, hogy a jövőben megvalósításra
váró projektjeink több atalhoz eljussanak.
Ezután arra voltunk kiváncsiak, hogy a válaszadók milyen
végzettséggel rendelkeznek, mi a foglalkozásuk. Ez fontos
szempont volt, hiszen feltételeztük, hogy az elméleti oktatásban résztvevők jobban tájékozottak, mint a szakiskolát végzők,
valamint azt is feltételeztük, hogy az egyetemi hallgatók, akik
emellett munkavállalók, esetleg egyéni vállalkozók is, szintén jobban tájékozottak, mint azok a társaik, aki nem végeztek
egyetemet, vagy még nem vállaltak munkát vagy nincs egyéni
vállalkozásuk.
A válaszadók tevékenységük szerint a következő csoportokba sorolhatók: diák elméleti líceumban
, diák szakközépiskolában
, egyetemi hallgató
, egyetemi hallgató és alkalmazott
, egyetemi hallgató és egyéni vállalkozó
, alkalmazott
vagy egyéni vállalkozó
és munkakereső . A válaszadók
jelentős része amire az életkorból is lehetett már következtetni egyetemi hallgató
,
és elméleti líceumban tanuló középiskolás diák
,
. m számos olyan személy is kitöltötte
a felmérésünket, aki már alkalmazott, akár egyéni vállalkozó,
vagy éppen munkakeresési folyamatban van.
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érdőívünk kiértékelése során összevetettük a számadatokat
azokkal a feltevésekkel, amelyek az adott kérdés megfogalmazása során felmerültek bennünk. egvizsgáltuk, hogy az adott
feltételezés beigazolódott-e vagy megcáfolódott, ezent l próbáltunk az adatokból következtetéseket levonni, magyarázatot
találni az esetleges meglepő eredményekre.
ok esetben a már meglévő tapasztalatunkra is alapoztuk az
egyes konkl ziókat, hiszen egyesületünk tagjai olyan jogászok,
ügyvédek, joghallgatók, akik folyamatosan kapcsolatban vannak a célcsoporttal. tlátják az adott problémákat, hiszen ők
maguk is szembesülnek egy-egy előadás, tevékenység során
az adott korosztályt érintő problémákkal, a tanügyi rendszer
hiányosságaival, a különböző nyelvi nehézségekkel, ami a jogi
normák értelmezését illeti.
A következő kérdésekre az alábbi válaszok érkeztek, számszerűsítve az oszlopdiagramok tetején, illetve az egyes körcikkekhez társított számok azt jelölik, hogy hány személy választotta ezt a válaszlehetőséget, ezek egymáshoz, valamint a
több válaszlehetőséges kérdések esetében a válaszadók teljes
számához viszonyított százalékos aránya pedig mindig zárójelben van feltüntetve .
4.1 gy gondolod, hogy elég tájékozott vagy, megfelelően ismered a
jogaid és kötelezettségeid?
A megkérdezettek csupán ,
-a gondolja gy, hogy tájékozott, teljes mértékben tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel, és ugyanennyien értékelik gy, hogy egyáltalán nincsenek
tisztában ezekkel a kérdésekkel. A válaszadók többsége, gy
ítéli meg, hogy a tudása közepes ezen a területen.

. sz. ábra:
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gy gondolod, hogy elég tájékozott vagy, megfelelően ismered a jogaid és kötelezettségeid (1– -ig terjedő skálán,
ahol az 1 a teljes mértékben, 5 az egyáltalán nem)
[57]
(26,26%)

[76]
(34,56%)

[56]
(25,8%)

[14]
(6,45%)

Igen, teljes
mértékben

[14]
(6,45%)

Igen

Valamennyire

Nem

Egyáltalán nem

Ennél a kérdésnél abból indultunk ki, hogy egy átlagos atal
mennyire tudja felmérni, hogy a jogi tájékozottsága mennyire
teljes. egtöbben abban bíznak, hogy valamennyire tisztában
vannak a jogaikkal, viszont amint a későbbi kérdésekből kiderül, az, hogy valaki tisztában van azzal, hogy van joga valamihez, nem azt jelenti, hogy azzal is tisztában van, hogy hogyan
kellene az őt illető jogokat érvényesíteni.
izsgálva a különböző korcsoportokat azt vettük észre, hogy
a
, illetve
évesek jogi tudásukat
-ös skálán átlagosan
-ra értékelték, a
évesek átlagosan -asra, majd
ahogy egyre idősebb kategóriát vizsgálunk, egyre több a -es és
-ös értékelés,
éves korosztály fölött a mérleg átbillen a
-esre, vagyis a válaszadók többsége gy érzi, hogy nincs eléggé tisztában a rá vonatkozó törvényi előírásokkal.
Ez abból is adódhat, hogy
éves kor után a atalok jobban
kezdik átlátni a körülöttük levő világot, egyre több j szituációval találkoznak, ahol akár már a szülői támasz is megszűnik.
Az önállósulás hozadéka, hogy sokuk elmondása szerint saját
bőrükön kell megtapasztalniuk és megtanulniuk, hogy egy
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egy helyzetben hogyan kellett volna helyesen eljárniuk. okan
gy érzik, ha megfelelően lettek volna előzetesen felvilágosítva, akkor sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehetett volna a
helyzetet megoldani, sőt, legtöbben gy vélik, el is lehett volna
kerülni ennek kialakulását.
4.2 Honnan szerezted a jelenlegi jogi tudásodat?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása során a válaszadók több
válaszlehetőséget is megjelölhettek. Elemezvén a beékrezett
válaszokat azt tapasztaltuk, hogy legtöbben több forrásból is
tájékozódnak lásd . sz. ábra .
A megkérdezettek több mint fele, pontosan ,
az internetet jelölte meg elsődleges forrásként, ezt követik az iskolai
tanórák, előadások és képzések, valamint barátoktól és ismerősöktől származó tanácsok.
Ez az eredmény olyan szempontból elgondolkodtató, hogy
bár sok kérdésben bizalommal fordulhatunk a világhálóhoz, a
jogi témakörben sok az elavult, sőt téves információ a különböző internetes oldalakon. A különböző fórumokon általában
nem szakképzett személyek válaszolnak a feltett kérdésekre,
ezért mindenképpen meg kell gyelni, hogy ott pontosan honnan, milyen oldalakról tájékozódunk.
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. sz. ábra: Honnan szerezted a jelenlegi jogi tudásodat?
Egyetem

[8](3,69%)
[100] (46,08%)

Előadások, képzések
önyvek, kiadványok

[70] (32,26%)
[95] (43,78%)

arátok, ismerősök

[146] (66,82%)

nternet
[95] (43,78%)

zülők, rokonok
ilmek
skolai óra, tanárok

[43] (19,81%)
[115] (53%)

rdemes megjegyezni, hogy a könyveket és kiadványokat a válaszadók csupán , -a jelölte meg, ezzel ellentétben viszont
jelentős szám válaszadó jelölte meg a lmeket jogi tudásuk
forrásaként
, a válaszadók közel
-a .
Ez utóbbira az is lehet a válasz, hogy a jogi könyvek nem
vonzóak a atalok számára, legtöbb esetben sokba kerülnek és
nyelvezetük t l magas szintű egy jogi tudással nem rendelkező személynek. A lmek viszont elérhetőek, érdekesek, viszont
legtöbb esetben nem a néző jogrendszeréről szólnak, e trém
szituációkat mutatnak be, amelyek legtöbbször félrevezető benyomásokat hagynak a laikus nézőkben, akik nem tudják elválasztani a lmek által bemutatott világot a valóságtól, amelyek
tévhitek kialakulásához vezetnek.
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4.3 Mennyire gondolod szükségesnek, hogy a atalok tisztában
legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel?
A válaszadók t lnyomó többsége elengedhetetlennek tartja,
hogy a atalok is tisztában legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel lásd . sz. ábra . A különböző társadalmi normák
mellett, amelyet a szülői közegből, az iskolából, vagy más külső forrásból szerzünk, szükséges mindennek a jogi vetületét is
ismertetni a atalokkal.
Azt látjuk, hogy valós igény van a felvilágosításra. Ez elsősorban biztonságérzetet ny jthat, hiszen kevesebb eséllyel használhatja ki bárki az adott személy tájékozatlanságát. A gyerekek, vagyis a
év alattiak kimondottan olyan kategóriának
számítanak, akik szociális és jogi szempontból is veszélyeztetettek és kiszolgáltatottak, különleges normák és jogok hivatottak őket védelmezni.
. sz. ábra: Mennyire gondolod szükségesnek, hogy a atalok tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel? (1–5-ig
terjedő skálán, ahol az 1 a teljes mértékben, az egyáltalán nem)
200

[167]
(77%)

150
100
[22]
(10,1%)

50
0
Igen, teljes
mértékben

Igen

[3]
(1,4%)
Valamennyire

279

[7]
(3,2%)

Nem

[18]
(8,3%)

Egyáltalán nem

A kérdőív későbbi szakaszában látni fogjuk, hogy a atalok a
megfelelő tájékoztatás hiányossága miatt valós veszélynek is ki
lehetnek téve. Ezeknek a helyzeteknek a kialakulását sok esetben egy preventív közbenjárás megelőzheti.
A atalok már elég korán el kezdenek érdeklődni az őket
érintő problémák iránt, fogékonyak és erős igazságérzetük van.
zükségét érzik és hiányolják a jelenlegi tantervből a gyakorlatias képzéseket, ahol nem csak a főtantárgyakat tanítják meg
nekik, de olyan alap készségeket, mint a stresszkezelés, kon iktuskezelés, publikus beszéd, egészségügyi nevelés, jogi nevelés
és hivatalos ügyekben való eljárás.
4.4 Volt-e már olyan helyzet, amikor hiányát érezted a megfelelő jogi
tudásnak Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, meséld el röviden
az esetet!
Az ábrából kiderül lásd . sz. ábra , hogy annak ellenére, hogy
egy atal célcsoportról beszélünk, a válaszadók kicsivel több,
mint fele már került olyan helyzetbe, amikor gy érezte, hátránya származott abból, hogy nem rendelkezett megfelelő jogi tudással. Ez igen nagy szám, hiszen körülbelül minden második
válaszadó felelt igennel, ezek közül
esetben a válaszadók a
konkrét szituációt is vázolták.
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. sz. ábra: Volt-e már olyan helyzet, amikor hiányát érezted a megfelelő jogi tudásnak Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, meséld el röviden az esetet!
[104]
([48%])

Igen
Nem

[113]
([52%])

A leggyakoribb válaszok között a rendőri visszaélések, a diákok és egyetemisták jogainak megtagadása és a nyelvi diszkrimináció szerepelt. Több személy említette, hogy megfelelő jogi
tudásának hiányát érezte különböző hivatali ügyintézés során,
amikor felvették az első munkahelyére vagy megkötötte élete
első lakásbérleti szerződését.
Az alábbiakban kiemeltünk pár választ:
ikor először béreltem lakást olozsváron, a főbérlő ígért nekem és a lakótársamnak szerződést, sajnos a szerződés sose lett
aláírva. Emiatt és más banális okok miatt visszatartotta a kauciónkat és a lakás sürgős javítására költött pénzünket is a tulaj
sosem volt belföldön, ezért amit javítani kellett, mi zettük ki .
Akkoriban nem tudtam, hogy mit tegyek egy ilyen szituációban
és talán most se tudnám. ajnos a lakbért készpénzben adtuk
minding oda az egyik szomszédnak, az egyetlen bizonyíték
hogy ott laktunk, pár számla volt. ai napig se tudnám, hogy
járjak el egy ilyen helyzetben, hogy visszakapjuk a pénzünket.

Rövid és eléggé általános eset. egállítottak autóval gyorshajtás miatt, viszont a sofőriskolában tanultakon kívül nem tudtam
egyebet. gy például nem tudtam, hogy ha gy érzem, hogy nem
követtem el szabálysértést, akkor hogyan kellett volan eljárnom.
egutóbb egy köz ti balesetben nem tudtam eldönteni, hogy
kell-e a rendőrséget értesítsem, kárbejelentőt kérjek stb., vagy
sem, mi ilyenkor a kötelességem.
zavazáskor nem tudtam pontosan mit szavazok, de már
éves voltam. Ehhez hasonló helyzetek adódtak, amikor már jogom volt valamit megtenni, de nem voltam
-osan tisztában
azzal, hogy mi lesz a következmény.
Román személyek szinte rendszerességgel kötnek bele abba,
hogy magyarul beszélek. ind azzal jönnek, hogy Romániába
vagyok és románul kell beszéljek, attól eltekintve, hogy az illető
román vagy magyar anyanyelvű.
okszor fordult már elő például, hogy társalgás közben politikai vagy közéleti témára került a sor, ekkor képtelen voltam
véleményt nyílvánítani. zámtalan jogi szakkifejezést nem ismerek, ezért amikor böngészéskor engedélyt kérnek személyes
adataimhoz való hozzáférés miatt, nem tudom kellően értelmezni az engedelykérés feltételeit.
Egyetemen anyanyelvhasználat hiányából adódó következmények vagy annak korlátozása.
özjegyzőnél voltunk, egy adás-vételi szerződéssel kapcsolatban, én tulajdonosként voltam jelen. sszesen hárman voltunk
tulajdonosok és egy vevő, azonban volt egy ötödik személy is
a teremben, akinek nem volt köze az ügyhöz, részemről ez egy
nem kívánatos személy volt. em voltam tisztában vele, hogy
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jogom lett volna kérni a közjegyzőt, hogy ezt a személyt kiküldjük a teremből, amíg a megbeszélés folyik.
Román szaktárs általi durva diszkrimináció, fenyegetőzés etnikai hovatartozásom miatt
Az
A
Egyetem állatorvosi karának a szabályzatában
benne volt van, hogy lehet magyarul is felvételizni, de amikor
odakerültünk, ezt nem engedték. em voltam tisztában a jogi
helyzettel, hogy kihez fordulhattunk volna ezután.
Például azon esetek, amikor bármilyen hivatalos dolgot legyen
az kérvény, óvás, egyéb igazolások vagy dokumentumok megszerzése beadása kell elintézni. Ritkán tudom, mit áll jogomban
kérnem esetleg megtagadnom vagy mit kötelességem megadni.
olt egy műtétem és mivel a műtét során derült ki egy probléma, így a hét betegszabadság helyett, -et kellett otthon maradnom. Amit követett még tíz nap gyógytorna, hogy lábra is
tudjak állni. Ez a munkáltatómnak nem tetszett és kötelezett,
hogy bemenjek két eseményre is, ugyanakkor, hogy otthonról is
ugyan gy végezzem a munkám, mintha bent lennék.
irtokháborítás esetén nem tudtam pontosan mi lenne az eljrárás és mihez van jogom azokkal a személyekkel szemben, akik
elkövették ezt.
skolákban gyakran előfordul, hogy a diákok olyan helyzetbe
kerülnek, amibe a jogaik ismeretével nem kerülnének, például
a tanárok rendszeresen büntetnek olyan módon, hogy az ellentmond a diákjogoknak.
éves koromig nem volt tudomásom arról, hogy egész életemben igényelhettem volna a fogyatékossággal élőknek járó

segélyt, ugyanis nem tudtam, hogy ez mire terjed ki, vagy, hogy
egyáltalán létezik ilyesmi.
Egyetemen választható tantárgyat szerettem volna felvenni, de
a titkárságon azt mondták, hogy nem lehetséges, míg a eboldalon azt írták, hogy egyetemistaként választhatok más kar
kínálatából is.

4.5 Ha már vállaltál munkát, akadt jogi problémád akár az
alkalmazás, akár a munkavégzés, esetleg elbocsájtás során? Fejtsd ki!
ontosnak tartottuk kiemelni ezt a témakört, hiszen akár a diákmunkát vállalók, akár a pályakezdők körében sok visszaélésről lehet hallani. H sz személy, amely a válaszadók körülbelül
-át teszi ki, számolt be visszaélésről, nehézségekről.
egtöbb esetben a unkatörvénykönyv kötelező előírásainak
be nem tartását említették, mint például a jogtalan és zetetlen t lóra, zetési késések, bejelentetlen vagy nem megkötött
munkaszerződés.
Alábbiakban néhány tényleges példát mutatunk be:
Többször is dolgoztam olyan helyen, ahol két nyelven végeztem a munkámat. Az első ilyen munkahelyemen ugyanakkora
zetést kaptam, mint azok a kollégáim, aki csak egy nyelven
végezték ugyanazt a munkát. Az ezt követő hasonló munkahelyemen a kétnyelvű dolgozó munkatársak zetése valamivel
nagyobb volt, mint az egy nyelven dolgozóké, így az én zetésem is. Akkoriban nem tudtam, de emiatt jelentős összegtől
estem el.
ivel még diák voltam, nem voltam bejelentve megfelelően a
cégnél, sokkal többet dolgoztam a megengedettnél és a zetés
sem a megegyezett összeg fejében történt.
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A jelenlegi munkahelyemen egy hónapig ingyen dolgoztam.
ég október végén eldőlt, hogy alkalmaznak, majd egész novemberben ledolgoztam a napi több, mint órát is, viszont szerződést csak december közepén írtam alá.
Pincérsegéd voltam és megkértek, hogy egyik nap segítsek be,
de azt nem tudtam, hogy teljesen más munkát bíznak rám. ét
másik kolleganőmmel egy helyet kellett kitakarítsunk, amire
még rendesen az eszközök se voltak biztosítva, majd négy óra
kínlódás után a pénzt is nehezen akarták ideadni. Azóta nem is
léptem be arra a helyre.
Pincérsegédként alkalmaztak, de dolgoztattak a konyhán, pincét tisztítottunk és még építési területre is elvittek dolgozni, pedig a szerződésemben azt írták, hogy semmi másra nem kötelezhettek dolgozni, mint ami egy pincérsegéd feladata.

4.6 Ha jogi tanácsra van/lenne szükséged, honnan kérsz/kérnél
segítséget?
A válaszadók ,
-a interneten keresgél, amennyiben bármilyen jogi tanácsra van szüksége. ásodik és harmadik legygyakoribb válaszként szülők, rokonok, valamint barátok és ismerősök jelentek meg lásd . sz. ábra . Ami viszont meglepő,
hogy a válaszadók kevesebb, mint
-a jelölte meg azt, hogy
ügyvédtől kérne segítséget, tanácsot.

. sz. ábra: Ha jogi tanácsra van/lenne szükséged, honnan kérsz/kérnél segítséget (Több válaszlehetőséget is megjelölhetsz )
Ügyvéd segítségét kérem

[4] (1,84%)

Megkeresem a hatályos
jogszabályokat

[81] (37,33%)

Jogsegélyszervezeteket
keresek meg
arátoktól, ismerősöktől
kérek segítséget
Rokonoktól, szülőktől
kérek segítséget
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ltalánosan él még a társadalomban az a tévhit, hogy az ügyvéd drága, ha peres ügyig fajul a dolog az már nagyon s lyos
problémát feltételez. ásrészt az ügyvédek általános megítélése a közvéleményben nem a legpozitívabb, az ügyfél ügyvéd
bizalmi kötelék kialakítása is nehézkes. Emellett azt sem szabad elhanyagolni, hogy a válaszadók életkorának köszönhetően először a szülőkhöz fordulnak, és az ő nézőpontjuk sokban
befolyásolja a további lépéseiket.
A Jogaink Egyesület tagjai többek között gyakorló ügyvédek,
tapasztalataink alapján az ügyvédhez fordulás utolsó lehetőségként jelenik meg. Ez azért is problémás, mert legtöbb emberben
nem alakul ki a preventív attitűd, amely a probléma megelőzésére fókuszál, és nem a már kialakult helyzetnek az orvoslására,
amely legtöbb esetben sokkal bonyolultabb és költségesebb.
4.7 Milyen nyelven keresel rá az információkra?
A válaszadók többsége román nyelven tájékozódik, ezt követi
a magyar és kis százalékban az angol. A válaszadók
-a több
nyelven is tájékozódik lásd . sz. ábra .
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A román nyelvű információk megértése sokszor problémát
okozhat, hiszen olyan szakkifejezésekkel találkozhatnak a atalok,
amelyek megértése jogi háttértudás nélkül nehézkes lehet. Habár
a román jogi nyelv nem áll annyira messze a hétköznapi nyelvtől,
mint a magyar jogi nyelv, itt is meg gyelhető, hogy egy-egy jogszabály értelmezéséhez szükséges egy minimális jogi tudás.
em jelent jobb megoldást viszont az sem, ha kizárólag magyarul keresnek rá az adott problémára, mivel legtöbb esetben
a talált válasz nem a román jogszabályokon alapszik. Tapasztalatunk szerint kevés az olyan hiteles interneten elérhető forrás,
amely kifejezetten a romániai magyarok jogérvényesítését és
tájékoztatását célozná meg.
. sz. ábra: Milyen nyelven keresel rá az információkra?
[8]
([4%])

[14]
([6%])
román
[115]
([53%])

[80]
([37%])

magyar
angol
több nyelven

pp ezért, jó megoldásnak találjuk, hogy román és magyar
nyelven is megpróbálunk informálódni, hiszen összehasonlítva ezeket kizárhatjuk, hogy egy más ország jogszabálya szerint
járjunk el, valamint nagyobb esély van arra, hogy megértjük a
kérdéses előírásokat.
Angol nyelven abban az esetben érdemes keresni, ha az adott
kérdésnek nemzetközi vonatkozásai is vannak.

4.8 Mennyire értetted meg a talált információkat?
A válaszok alapján kiderül, hogy a megkérdezetteknek csupán
-a vallja azt, hogy teljes mértékben megértette a talált információkat, ,
pedig egyáltalán nem értette ezeket az információkat. A válaszadók többsége
,
csak részben értette meg
azt, amire rákeresett, és mindenképpen szüksége lenne még
tbaigazításra lásd . sz. ábra .
. sz. ábra: Mennyire értetted meg a talált információkat? (1-5-ig terjedő skálán, ahol az 1 a teljes mértékben, az egyáltalán
nem.)
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Annak, hogy az adott jogi rendelkezéseket nehezen értik meg a
megkérdezettek, több oka is lehet. Elsősorban a jogi nyelvezet
nehéz, különböző szakkifejezések jelennek meg az adott szövegekben, amelyek nincsenek elmagyarázva, gy, hogy a jogban
nem jártas személyek is könnyen megértsék az adott információkat. Amennyiben más nyelven keresnek rá az adott jogi infomációra, előfordulhat az, hogy a szöveget azért nem értik meg
teljes egészében, mivel az adott nyelven nem ismernek bizonyos kifejezéseket, szószerkezetet.
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Továbbá, nehézséget okozhat az is, hogy a jogi szövegek teljes megértéséhez sok esetben szükség van az adott jogszabály
értelmezésére. A legtöbb jogi kérdésre nincsen feltétlenül egy
általános és egyértelmű válasz, hiszen ez legtöbbször a konkért
eset sajátosságaitól függ. gy előfordulhat az is, hogy az adott
jogszabály nem alkalmazandó egy bizonyos szituációra.
Amennyiben valaki a keresett jogi információt csak részben
értette meg, az veszélyes lehet, hiszen ezen információk alapján
rossz döntéseket hozhat, amelyeknek következményei vannak.
Gyakran előfordul az is, hogy bizonyos témakörökben tévhitek terjednek el, vagy a már nem hatályos jogszabályok alapján
alkotnak véleményt egyes források és ez is annak tulajdonítható, hogy egy adott információt nem teljes mértékben értett meg
az adott személy.
4.9 Volt-e olyan, hogy az iskolában jogi tudnivalókról tanultatok?
Amikor arról kérdeztük a válaszadókat, hogy volt-e eset, mikor az iskolában tanultak a jogi tudnivalókról, sok személy
megjelölte az állampolgári nevelés és az osztályfőnöki órákat, valamint az eredményekből az is kiderült, hogy akár más
órákon is volt szó jogi témákról, bizonyos iskolákban külsős
előadó pl. meghívott előadó: jogász, rendőr is beszélt erről
a témakörről. m a megkérdezettek , -a vallja azt, hogy
egyáltalán nem volt jogi témákról szó az iskolai órák keretén
belül lásd . sz. ábra .

. sz. ábra: Volt-e olyan, hogy az iskolában jogi tudnivalókról tanultatok (Több válaszlehetőséget is megjelölhetsz.)
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indenképp pozitív tényező az, hogy a legtöbb diák az iskolában találkozik valamilyen formában alapvető jogi ismeretekkel. Az általános iskolai tantervben szerepel az állampolgári és
kulturális nevelés, mint kötelező iskolai tantárgy, amely során
olyan témaköröket dolgoznak fel, mint például a gyerekek
jogai, alapjogok, tanuláshoz való jog, információhoz való jog,
családhoz, identitáshoz való jog, biztonsághoz való jog, emberi
jogok, szavazáshoz való jog, illetve alkotmányos ismeretek.
Ezeket a tantárgyakat olyan tanárok tanítják, akiknek nincs
jogi végzettségük és ez sok esetben olyan hátránnyal jár, hogy
a diákok tudását nehéz elmélyíteni, gyakorlatias példákkal ábrázolni, hétköznapi esetek bemutatásával és elemzésével. gy,
többnyire, ezen tantárgyak oktatását amely során a jogi információkkal találkoznak a diákok , az elméleti oktatás jellemzi.
gyanakkor, a tanároknak is nehéz ezeket az órákat érdekesé és vonzóvá tenni, hiszen legtöbb esetben nem áll rendelkezésükre magyar nyelvű tankönyv sem. A továbbiakban, a tanároknak, osztályfönökőknek kell megoldaniuk a különböző
oktatási eszközök, anyagok beszerzését, amelyek segítségével
290
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a diákok jogi tudását gyarapíthatják. Ezért előfordul esetenként,
hogy külső személyt hívnak meg előadást tartani különböző
jogi témakörökben, pl. ügyvédet, rendőrt, jogászt stb.
ivel magyar nyelvű diákoknak szóló jogi kiadvány hiánycikknek számít egyesületünket többször keresték meg tanárok,
különböző településekről, hogy az egyesület kiadványait jutassuk el hozzájuk, hogy ez támpontot jelentsen a jogi jellegű órák
megtartásához.
gyanakkor, elég nagy az aránya
,
azoknak, akik azt
válaszolták, hogy az iskolában egyáltalán nem találkoztak jogi
neveléssel. Ez két szempontból is elgondolkodtató, elsősorban
azért mert, a legtöbb diák a tudását kizárólagosan vagy jelentős részben az iskolából szerzi. ásfelől pedig, ez a válasz arra
enged következtetni, hogy annak ellenére, hogy valamilyen
szinten az általános iskolában kell, hogy találkozzanak a diákok jogi neveléssel, hiszen ez a kötelező tantárgy részét képezi,
a gyakorlatban nem valósul meg, illetve, ha meg is valósul, a
diákok nem tekintik gy, hogy azáltal jogi tudnivalókhoz jutottak volna.
4.10 Szükségesnek érzed, hogy a jogi nevelés kötelező tantárgyként
bekerüljön a tantervbe?
Amint kiderült, a válaszadók , -a gondolja gy, hogy erre
az intézkedésre nincs szükség. A többi válaszadó szükségesnek
tartja ezt a változtatást, és különböző javaslatokkal is szolgáltak,
hogyan kellene megvalósítani egy ilyen tantárgy beillesztését a
tantervbe lásd . sz. ábra .
Többen jelezték, hogy szívesen választanák a jogi nevelést választható tantárgyként. Azt is bevallották a diákok, hogy félnek,
nem lenne hatékony egy ilyen óra, mivel a legtöbb tanintézményben a főtantárgyakra fektetik a hangs lyt, nem marad energia a
sokszor érdekesebb, praktikusabb választható tantárgyakra.

. sz. ábra: Szükségesnek érzed, hogy a jogi nevelés kötelező tantárgyként bekerüljön a tantervbe?
[35]
([16%])

[182]
([84%])
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Amennyiben kötelező tantárgyként vezetnék be a tantervbe, akkor egy, már tantervben lévő órával lehetne összevonni. okak
szerint az állampolgári és kulturális nevelés tantárgy keretein
belül kellene ezzel a témával többet és áthatóbban foglalkozni,
nem is lenne feltétlenül szükség j tanóra bevezetésére az így
is sűrű programba. Olyan javaslat is született, hogy más fontos
témákkal együtt, mint az egészségügyi, pénzügyi stb. nevelés
alkothatna egy kötelező tárgyat.
A projekt sikerességéhez, azonban azt is szükségesnek látják,
hogy a tanórákat képzett tanárok, szakemberek tartsák, akik át
is tudják adni az információt és nem csak azért tartják meg az
órát, mert rájuk sózták, különben teljes mértékben felesleges és
csak plusz teher a diákokon.
örülbelül ugyanennyien gondolják azt, hogy nincs szükség
egy heti rendszerességgel megtartott órára, viszont jogi tájékoztatókat, előadásokat bizonyos rendszerességgel mindenképp hasznos lenne beilleszteni az iskolai tevékenységekbe.
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4.11 Ha a válaszod igen, miről kellene szólnia szerinted egy ilyen
jogi nevelés órának?
Ez volt az egyik olyan nem kötelezően megválaszolandó kérdés, amelyre a legtöbb válasz érkezett. A válaszadók közül
személy fejezte ki a véleményét azzal kapcsolatosan, hogy miről is kellene szólnia egy ilyen jellegű jogi órának. Ez a magas
szám arra enged következtetni, hogy a atalok igenis fontosnak
tartják, hogy legyen ilyen jellegű jogi óra, ugyanakkor konkrét elképzeléseik és igényeik vannak azzal kapcsolatosan, hogy
milyen jogi információkkal kapcsolatosan szeretnének többet
tudni és ezt milyen formában szeretnék, ha eljutna hozzájuk.
A atalok szerint a jogi nevelés órának le kellene fednie a következő területeket: a legtöbb válasz az emberi jogokat, a diákok jogait, valamint az alapvető munkajogi és büntetőjogi ismereteket jelölte meg. iszont a válaszokból kitűnt, hogy igény
lenne arra, hogy aktuális, különlegesebb témákörökről is szó
essen egy-egy ilyen órán, mint például torrentezés, e-jog, e-kereskedelem, G PR stb.
ontos megemlíteni, hogy több személy egy ilyen órát nem
csak tudásgyarapítás szempontjából lát fontosnak, hanem
gy gondolja, hogy olyan képességeket fog elsajátítani a diák,
amellyekkel később majd ellens lyozni tudja az olyan destruktív magatartásformákat, mint például a passzivitás vagy az
erőszakos kon iktusmegoldás. Többek szerint egy ilyen óra
elengedhetetlen annak érdekében, hogy a diákok a társadalom
becsületes, értékes, empatikus tagjai legyenek.
A megjelölt konkrét területek arra utalnak, hogy ezek azok a témák, amelyekkel a atalok gyakrabban találkoznak, illetve ezek a
jogi területek, ahol gy érzik a tudásuk hiányos és hasznos lenne
ezt fejleszteni. gyanakkor a megjelölt területek azok, amelyek
során a atalok gy érezhetik, hogy visszaéléseknek vannak kitéve, amennyiben nem rendelkeznek kellő információkkal.

Azonkívül, hogy a válaszadok megjelölték az érdeklődési
területeket, nagyon sokan azt is kifejtették, hogy milyennek is
kellene lennie egy ilyen jellegű jogi órának, gyakorlatias jellegű,
példákkal, hétköznapi esetekkel, konkrét esetek elemzésével,
egyszerű és közérthető nyelvezetet használjon, milyen legyen a
felépítése és a strukturája, bíróságlátogatással egybekötve.
Az alábbiakban felsorolunk egy pár ilyen példát, amelyet a
kérdőív során megjelöltek a válaszadók:
Elsősorban gyakorlati órának képzelném el, ahol a diákok megtanulnak tájékozódni a különböző információs forrásokban
jogi könyvek, internetes források stb. . Emellett fontosnak tartnanám, hogy az alapvető, minden állampolgárt érintő jogokat
és kötelezettségeket ismertessék, a speciálisabb dolgokhoz elegendő a tájékozódási képesség elsajátítása.
Olyan dolgokról, amik azt a korosztályt leginkább érintik, illetve aktuális dolgokról pl. torrentezés, e-jog, e-kereskedelem,
G PR, rendőri igazoltatás stb.
ontosnak tartom, hogy az érettségi letétele előtt a diákok részesüljenek egy minimális jogi oktatásban, ezáltal megismerve
jogaikat, kötelezettségeiket és picit betekintést nyerjenek a jogtudományba. A pályaválasztás során előnyös lehet és segítségükre
szolgálhat, ha már van némi ismeretük e területen is.
Az Alkotmány ismerete nagy vonalakban, gyermek- és családjogi ismeretek, munkavállalás, teendők akkor, ha bűncselekmény áldozatai vagy gyan sítottak vagyunk, teendők, ha tan ként beidéznek, szabálysértési jog alapjai.
Hogy nem csak jogaink, de kötelezettségeink is vannak.
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evezetésképpen arról, hogy honnan származnak a jogok,
vagyis egy kis történelemmel kellene kezdeni. ajd egy kis
fogalom magyarázat. Aztán arról kellene szóljon, hogy a tanár
ismerteti a gyerekek jogait, elmagyarázza mit hogyan és mikor
kell használni. agyis ezek az órák arról kellene, hogy szóljanak,
hogy a gyerekekkel ismertetik a jogaikat, felvilágositva őket a
jelentésükről és használatukról.
A jelenlegi oktatási rendszer nem az életre nevel. Egy ilyen óra
közelebb vihetné a diákokat, talán felelősségteljesebbek is lehetnének, ha ismertetné velük egy szakember a saját szintjükön a
jogaikat, törvényeket, büntetéseket.
it és hol kell keresni különböző esetekben.
Alkotmányjog, a jogállam felépítése, alapvető jogok és kötelezettségek, hétköznapi jogi problémák pl. rendőri ellenőrzéskor
mik a jogaim és kötelezettségeim, hogyan nézzen ki egy adásvételi szerződés, bérleti szerződés, milyen esetekben kérhetem
egy szerződés felbontását, hogyan kérjem vissza a hibás termék
árát stb. .
Azért érzem szükségét egy ilyen tantárgy bevezetésének, hogy
az iskolai tanítás ennyivel gyakorlatiasabb legyen, több köze legyen az életben való boldoguláshoz, eligazodáshoz.
Alkotmányismeret, Európai nió működésének szerkezetének alapismerete, szituációk szimulálása, megbeszélése, közigazgatás minimális ismerete, börtönlátogatás, bíróságlátogatás,
a jogi mesterségek bemutatása.
Emberi jogok, gyermekek jogai és munkajogi alapismeretek, talán némi büntetőjogi alapismeretek.

zabadság, jogok, kötelességek, demokrácia alapjai, igazságszolgáltatás működése stb.
zerintem egy jogi nevelés órának a jogainkról kellene szólnia
és esetleg arról, hogy milyen büntetések várhatnak ránk, ha valami szabályelleneset teszünk. Ezek mellett fontos lenne biztatni
a tanulókat arra, hogy merjenek segítséget kérni és kiállni magukért.
gyanakkor ezen az órán meg kellene tanítani a gyerekeket a
tisztességre, a becsületességre, a segítőkészségre, a megértő magatartásra és a jószívűségre, arra, hogy mások elítélése és lenézése helyett inkább segítsenek egymáson és bíztassák egymást,
azért, hogy a társadalmi élet becsületesebb, jobb tagjai legyenek.
em csak a diákok jogairól és kötelezettségeiről, hanem a tanárokéról és a szülőkéről, illetve arról, mit és hogyan tegyünk, ha
hatóságokkal találkozunk: mik az ő kötelezettségeik és jogaik.
Arról, hogy milyen feltételekkel dolgozhatunk, mekkora zetést kaphatunk, milyen források megbízhatóak a jogi információszerzésre, tulajdonainkról, öröklésről, végrendeletek érvényességéről, igényelhető segélyekről vagy hasonlókról kellene
szóljon egy ilyen óra.
Eszköz kellene legyen arra, hogy a diákok megismerkedjenek a
jogi nyelvezettel és megtudják honnan kaphatnak részletes információkat adott jogi témákban.
ert nagyon sok atal keveredik bajba és nem tudják, hogy
kihez fordulhatnának, milyen következményei lehetnek a tetteiknek. ontosnak tartanám, hogy minden iskolának legyen egy
ügyvédje jogi tanácsadója, gy, mint pszichológusa.
„ rdekes és legfőképpen szükséges információkat közölni a tanulókkal,
legalább bevezetésként és hangsúlyozni ennek fontosságát, viszont
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nem túl nagy anyagmennyiséggel, hogy lehessen róluk beszélgetni, kifejteni a diákokkal.
Elsősorban a diákok azon jogairól, melyeknek ismerete fontos
lesz majd különböző esetekben például munkavállalás, vagy
akár egyszerű utcai igazoltatás esetén .
Alapvető jogok és kötelezettségek, hétköznapi példák kapcsán,
mint a diákmunka, első munkahely, munkahelyi kötelezettségek stb. Mindenképp valós, mindennapi helyzetről, mert nagyon
sokszor az ügyintézésen elcsúszik minden, illetve azon, hogy nem vagyunk tisztában jogainkal.
Például fontos lenne ismertetni azt, hogy milyen jogaik vannak
a ataloknak akár az egyetemen, akár a munkahelyen. ok ismerősöm kihasználva érzi magát a munkahelyén kora miatt. Én
is sokszor érzem azt, hogy nem mindenről vilagosítanak fel, hogy bizonyos dolgokról nem is tudok.
egismertetni az emberi jogokat és jelentőségüket a mindennapi életben és a demokrácia fejlesztésében valamint olyan attitűdöket és képességeket elsajátítani, amelyekkel majd ellens lyozni tudják a destruktív magatartásformákat, mint a passzivitást
vagy éppen az erőszakos kon iktusmegoldást.
yelvi jogok, munkaköri jog, állampolgári kötelesség stb.
Hogyan és hol keressük meg a számunkra szükséges információt. Jogi alapfogalmak ismertetése, egyszerű életszerű példák
szemléltetéseként.
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4.12 Mit gondolsz, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban és
legérdekesebben felvilágosítani a atalokat
Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban és legérdekesebben felvilágosítani a atalokat a válaszadók többsége az előadásokat jelölte meg, sokan tartják
még a tájékoztató videók, orkshopok, csoportos foglalkozások, valamint az internetes jogi portál ötletét a legjobb megoldásnak lásd . sz. ábra .
A tájékoztató kiadványokat csupán a válaszadók ,
tartja
hatékony és érdekes felvilágosító eszköznek.
. sz. ábra: Mit gondolsz, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban
és legérdekesebben felvilágosítani a atalokat (Több válaszlehetőséget is megjelölhetsz.)
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Ezek a válaszok rávilágítanak arra a tényre, hogy a ataloknak
a jogi rendelkezéseket leginkább lényegretörő, tömör, szemléltető eszközök segítségével lehet a leghatékonyabban átadni, a
gyelmüket jobban leköti egy előadás, amelynek van egy konk-
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rét témája és gyakorlatias oldala, mint például egy kötelező
tanóra. gyanakkor, egy rövid tájékoztató videót preferálnak
többen egy jogi kiadvány ellenében, hiszen a felgyorsult információss világban, fontos tényező az, hogy az adott információ
minél rövidebb idő alatt jusson el az alanyhoz. Egy kis videó
megtekintése szemléletesebb és nem is vesz annyi időt igénybe,
mint például egy tájékoztató kiadvány elolvasása.
gyanilyen jellegű egy internetes portál is, amely lehetővé
teszi a gyors keresést, hiszen az informálás módszerei között
előtérbe kerülnek azok a platformok, amelyek a gyors keresést
teszik lehetővé.
Jelentős arányban
,
jelölték meg a orkshopokat, valamint a csoportos foglalkozásokat, hiszen ezzel a módszerrel is
gyakorlatiassabban és rövid időn belül lehet jogi tudnivalókat
elsajátítani és a atalok gyelmét lekötni, szemben egy hagyományos tanulási módszerrel, amikor többnyire az egyéni tanuláson és az elméleti tudáson van a hangs ly.
Az erre a kérdésre adott válaszok rávilagítanak, hogy a célcsoportot milyen módszerekkel lehet a leghatékonyabban elérni, gyelmüket lekötni annak érdekében, hogy a jogi tudásukat
fejlesszük és gyarapítsuk.
A leghatékonyabb eszközök megjelölésénél levonhatjuk azt
a következtetést, hogy a atalok jogi tájékozódása érdekében
fontos szempontot jelent, hogy az információhoz a legrövidebb
időn belül eljussanak, az gyakorlatias és szemléletes legyen.
4.13 Vettél-e részt már tárgyaláson, esetleg rendőrségi kihallgatáson
Ismerettségi körödben van-e olyan személy, akinek már volt peres
ügye?
A megkérdezettek közül
személy
vett részt már bírósági tárgyaláson,
személy
rendőri kihallgatáson. A
megkérdezettek
-a meg tudna nevezni egy olyan személyt
az ismerettségi köréből, akinek volt már bármilyen peres ügye.
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Ezen kérdésekkel arra probáltunk fényt deríteni, hogy a saját
tapasztalat, mármint az a tény, hogy részt vett-e már valaki egy bírósági tárgyaláson, rendőrségi kihallgatáson vagy sem, mennyire
befolyásolja a hozzáállását a atalok jogi nevelésének kérdéséhez.
eglepően magas azoknak a száma, akik azt válaszolták,
hogy részt vettek már bírósági tárgyaláson, kevesebb személy
vett részt kihallgatáson. Annak ellenére, hogy a bírósági tárgyalások nyílvánosak, kevés az a személy, aki anélkül, hogy
érintett lenne valamilyen ügyben, végighallgasson egy bírósági tárgyalást. egtöbbször akkor vesz valaki részt egy bírósági
tárgyaláson, amikor tan ként meghallgatják, pert indít valaki
ellen vagy esetleg ellene indul eljárás. Rendőrségi kihallgatások
esetében csak az abban érintett személy vehet részt, így ezt a
számot kiemelkedően magasnak ítéljük meg.
Az eredményekből látszik, hogy atal korukhoz képest a válaszadók nagy százalékának van személyes tapasztalata különböző jogi proced rákkal kapcsolatban, valamint a legtöbbnek
van tudomása arról, hogy ismerősei személyesen érintettek.
Emiatt is gy érezzük, hogy nem szabadna elhanyagolni és már
atal korban el kellene kezdeni a megfelelő tájékoztatást.

4.14 Ismersz olyan könyvet, kiadványt, amely atalok jogi felvilágosítását szolgálja? Ha tudsz ilyet, nevezd meg!
ikor arról kérdeztük a válaszadókat, hogy ismernek-e olyan
könyveket, kiadványokat, amelyek a atalok jogi felvilágosítását szolgálják, a legtöbben, a válaszadók
-a nem tudott
megnevezni ilyen könyveket lásd . sz. ábra .
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. sz. ábra: Ismersz olyan könyvet, kiadványt, amely atalok jogi
felvilágosítását szolgálja? Ha tudsz ilyet, nevezd meg!
[61]
([28%])

[156]
([72%])

Nem ismerek ilyet
Ismerek

Azok közül, akik ismertek ilyen kiadványokat, és meg is tudták
nevezni azt, azok a Jogaink Egyesület kiadványait emelték ki. A
Jogi kisokost személy nevezte meg, amely ,
-a a válaszadóknak, ezt követte a Tanulói tat tum
személy, ,
,
valamint
személy említett meg más kiadványt, jogforrást:
Románia Alkotmánya
személy , Alapjogaim az E -ban, iatal vállalkozók kézikönyve, risti anilet: egea pe-ntelesuk
tuturor, diáktanácsok által kiadott kisokosok, Emberi Jogok
Egyetemes yilatkozata, risti anilet: Elevul si legea, arga
Attila: ltalános jogelmelet, outh for human rights, r. Ambrus oltán: ommunikációs jog.
Ebből az derül ki, hogy a Jogi kisokos, amely a legtöbb jogi kérdést lefedi, elég nagy százalékban eljutott a diákokhoz, viszont
még így is t l nagy azoknak a ataloknak a száma, akik egyetlen
kiadványt sem tudnak megnevezni. A Tanulói tat tum elterjedt,
viszont kizárólag a diákok jogait tárgyalja. risti
nile bíró r
kiadványai elterjedtek, de román nyelven jelentek meg kizárólag.
gy látjuk, hogy a magyar nyelvű Jogi kisokos nagy hasznára válik a ataloknak, viszont tovább kell dolgozni ennek terjesztésén, hogy a lehető legtöbb atalhoz eljusson.

4.1 Van-e olyan terület, jogi téma, amely érdekel Miről tanulnál/
olvasnál/hallanál szívesen (Pl. büntetőjog, gyermekek jogai, emberi
jogok, tulajdonjog, közúti közlekedés, öröklés, természetvédelmi jog,
pénzügyjog, adózás, vállalkozások joga.)
ivel az egyesületünk nagyon fontosnak tartja, hogy kiadványainkban, előadásainkban azokra a területekre fókuszáljunk, amelyen a atalokat a legjobban foglalkoztatják, ezért rákérdeztünk,
hogy milyen területek, jogi témák érdeklik inkább a válaszadókat, miről tanulnának, olvasnának vagy hallanának szívesebben.
A válaszok nagyon változatosak és szerteágazóak voltak,
ám a büntetőjog az emberi jogok, és alapjogok szerepeltek a
legtöbbször, ezt követték a gyermekjogok, vállalkozásokkal,
pénzüggyel és adójoggal kapcsolatos kérdések, a tulajdonjog, a
köz ti közlekedési szabályozások, az öröklés és polgárjogi kérdések, természetvédelmi jog, kisebbségi jog és családjog. Emellett megemlítésre kerültek a személyiségi jogok, nemzetközi és
niós jog, fogyasztóvédelemi jogok, egészségügyi jogszabályok, civil szervezetekre vonatkozó jogok, valamint tekintve a
jelenlegi helyzetet , a kijárási tilalommal, veszélyhelyzettel és
szükségállapottal kapcsolatos szabályozások.
Azt látjuk, hogy a ataloknak nagyon szerteágazó az érdeklődési körük, amelyet az iskolai tantervbe foglalt témák nem
fednek le. ajnos a tanterveket nem a diákok preferenciái alapján alakítják, s habár tanulnak alapvető emberi jogokról és alkotmányos alapjogokról, még ezekben sem tudnak elmélyülni,
nem, hogy a többi felsorolt területről szó essék.
Amint említetük, a tanárok nem szakképzett jogászok, így
nem tudnak releváns és gyakorlatias példákkal szemléltetni
egy-egy jogi problémát.
zükségét érezzük, hogy ezek a területek is lefedésre kerüljenek, akár előadások, kiadványok segítségével, amelyek eljuthatnak a atalokhoz, mindenki megtalálván azt a jogi kérdést,
amely őt leginkább foglalkoztatja.
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4.16 észt vennél-e olyan előadáson/ orkshopon/versenyen/egyéb
tevékenységen, amely során a jogi tudásodat fejlesztheted?
Erre a kérdésre megkérdezettek , -a igennel válaszolt, csupán a válaszadók , -át nem vonzza egyáltalán egy ilyen lehetőség lásd . sz. ábra . A többi kitöltő mindenképpen részt
venne egy ilyen tevékenységen bizonyos feltételek mellett ha
ingyenes, interaktív lenne, magyarul tartanák stb. .
. sz. ábra: észt vennél-e olyan előadáson/ orkshopon/versenyen/
egyéb tevékenységen, amely során a jogi tudásodat fejlesztheted?

[17]
([8%])

[23]
([11%])

Igen
Nem
Igen, ha...

[162]
([80%])

A válaszadók annak örülnének, ha az előadás vagy foglalkozás ingyenes lenne, mindenki számára érthető, elérhető és interakív. ásik megoldásként felmerült akár az online előadás,
videó, amit akkor tudnának megnézni, amikor épp idejük van
rá. okuknak szempont, hogy a tevékenység nyelve magyar legyen, és olyan személy legyen az előadó, aki szakmabeli pl.
ügyvéd, bíró .

4.17 Volt-e már olyan, hogy jogi problémád adódott? Ha igen,
röviden írd le, hogy mi történt, találtál-e rá megoldást? Hogyan?
A fenti kérdéssel arra voltunk kíváncsiak, hogy ha volt erre példa, milyen jogi problémákkal szembesültek eddig a válaszadók.
int megtudtuk, a
éves atalok többségének még nem
volt komolyabb ilyen jellegű tapasztalata. Amivel páran mégis
szembesültek eddig az a lopás jelensége, valamint az igazságtalanul kiszabott kihágás vagy szabályszegés miatti büntetés.
eg kell jegyezni azonban, hogy akadtak s lyosabb esetek is,
mint zsarolás, aláírás hamisítás, zaklatás és zikai erőszak.
A válaszadók több esetben megjegyezték, hogy bizonyos esetekben, kellő jogi tudás hiányában, nem is jöttek arra rá, hogy a
jogaikat megsértették.
Akik gy nyilatkoztak, hogy adódott már jogi problémájuk,
megoldásként szülőkhöz, ritkább esetekben ügyvédhez fordultak. Az esetek többségében nem született érdemi vagy kedvező
megoldás az ügyben.
éhány konkrét válasz:
A m lt év folyamán elvesztettem ellopták a pénztárcámat. Ezt
bejelentettem a rendőrségen. A bejelentésben nagyjából olyan
lejes kárt vallottam be elvesztett pénz
j akták készítése ,
mint kiderült j akták igénylése sokkal drágább volt, mint hittem. A probléma ott volt, hogy egy hónap m lva postán érkezett
az értesítés, hogy ilyen kis összegű lopás miatt nem nyomoznak.
s egyetlen megoldás az volt, hogy elmentem a bíróságra és
megmondtam, hogy beleegyezek a nyomozás lezárásába. ár
nem volt mit tenni, mert már voltak j aktáim.
Egy személyt kellett volna feljelentenem zaklatásért, erőszakért,
egy valódi komoly helyzet volt, de mire mint ember, szellemileg eléggé felkészültem, már t l kesőinek tartották az időpontot.
em sikerült megoldani, javarészt igazságtalanság miatt.
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Ellopták a telefonomat a buszon fél éve , azóta sem értesítettek.
em tájékoztatnak arról sem, hogy egyetemi éveim alatt milyen
tárgyakat vehetek fel más tanszékről, vagy hasonlók. Azt sem
tudatják, hogy honnan értesülhetnék róla.
gen, apukám nem zette a gyerektartást.
gen, azonban nem találtam rá megoldást, mivel nem voltam
elég tájékozott.
gen, kosaraztam a felnőtt kosárlabdacsapatban, mint junior,
ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy kellett volna zessenek, de
tudom, hogy az előttem és az utánam levő években is adtak zetéseket a hozzám hasonlóaknak. Gyanítottam, hogy a vezetőségből valaki elteszi az én részem, mert folyton hitegettek, de
sajnos nem volt kihez forduljak tanácsért, hogy mit tehetnék,
így annyiban kellett hagyjam.
elopták a bankkártyámról a pénzt, de a rendőrség és bank
megoldotta, viszont a tettest nem kapták el.

5. A válaszadók jogi tájékozottságának konkrét
felmérése
elmérésünk utolsó előtti részében arra voltunk kíváncsiak,
hogy saját bevallásukhoz képest, a valóságban mennyire vannak tisztában a atalok az őket érintő jogi normákkal. Ennek
vizsgálatára különböző jogterületekről olyan kérdést tettünk
fel, melyekre a megkérdezetteknek ki kellett választaniuk a helyes választ az előre megadott lehetőségek közül. A kérdések a
válaszadók általános tájékozottságát voltak hivatottak felmérni,
hogy egy átfogóbb képet kaphassunk a jelenlegi helyzetről.
A megválaszolandó kérdések a következők voltak:

1. Mit gondolsz, hány éves kortól lehet valakit büntetőjogilag felelősségre vonni
2. Hány éves kortól vállalhat egy kiskorú hivatalosan munkát,
szülői beleegyezés nélkül
3. B ncselekményt követ-e el az, aki egy sör elfogyasztása után
vezeti közúton a személygépkocsiját?
4. Törvénybe ütköznek-e az internetes fáljmegosztó rendszerek
(torrent oldalak)?
. Kötelezhetnek-e arra a szülők, vagy bárki más, hogy bizonyos
vallást gyakorolj?
6. Melyik az alábbiak közül Romániában a törvényhozó hatalom?
7. Létezik Romániában halálbüntetés?
8. Letartóztathatnak-e egy kiskorút?
9. Megválaszthatod az iskolát, osztályt, ahova járni szeretnél?
10. Kitagadhatja-e teljes mértékben egy apa a gyermekeit az örökségből ománia törvényei szerint
A felmérés eredményét a . táblázatban láthatjuk.
. Táblázat: A válaszadók jogi tájékozottságának konkrét felmérése
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tlagban a válaszadók ,
-ban válaszoltak helyesen a feltett kérdésekre. Azoknak az aránya, akik a . . pontban leírt
kérdésben azt a választ adták, hogy teljes mértékben tisztában
vannak a jogaikkal
személy , azok esetében is csak kicsivel
nagyobb a helyes válaszok aránya, számszerint ,
.
Ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy az átlag
év
közötti atal nem rendelkezik az alapvető jogi tudással, hibás
kép él benne több jogi fogalommal és hatályos jogszabállyal
kapcsolatban is.

6. Saját kérdések feltevése és megválaszolása
Egyesületünk alapvető tevékenysége az ingyenes jogsegélyszolgáltatás. gy gondoltuk, hogy jelen felmérést sem szeretnénk csupán egy passzív adatgyűjtésként kezelni, ezért döntöttünk gy, hogy ennek keretein belül is lehetőséget ny jtunk a
válaszadóknak, hogy segítséget kérjenek tőlünk.
eglepően sok konkrét kérdés érkezett be, amelyekre mindenkinek külön e-mailben válaszoltunk, valamint a legtöbb
kérdés és válasz felkerült az egyesület honlapjára is.
A beérkezett kérdések a következő kategóriákba sorolhatók: vállalkozás indítása, büntetőjog, köz ti kihágások, nyelvhasználati és
kisebbségi jogok, diákok jogai, csendzavarási szabálysértés, öröklés.
zerettük volna felhívni a atalok gyelmét arra, hogy fordulhatnak hozzánk, amennyiben jogi kérdésük van, emellett
arra is, hogy létezik több kiadványunk is célzottan atalok
számára, ugyanakkor a honlapon elérető információk között is
nyugodtan böngészhetnek.

ontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a legtöbb visszajelzés a
éves korosztálytól jött, ők pontosan a válaszadók , -át
alkotják. Ez azzal is magyarázható, hogy jogi szempontból a

felnőtté válás pillanatában sok dolog átértékelődik az emberekben, az első lépéseket ekkor teszik meg az önállósulás tján,
ezért foglalkoztatni kezdik őket a tetteik lehetséges következményei. egtöbben ekkor találkoznak először az olyan szerepekkel és feladatokkal, amelyekhez eddig szülői segítségre
vagy beleegyezésre volt szükségük. egjegyezzük azt is, hogy
sokan abban a tévhitben élnek, hogy csak ettől az életkortól
vonhatóak felelősségre.
A kérdőívre érkezett válaszok összegzését követően az alábbi
következtetésekre jutottunk:
. A romániai magyar atalokat általában középiskolában
éves korukban kezdik először foglalkoztatni a különböző jogi kérdések, legfőképpen a diákjogokkal kapcsolatban érdeklődnek. ok tanári visszaélés történik, amelyekkel szemben
a diákok sokszor tehetetlennek érzik magukat. Abban az esetben is, ha tisztában vannak a jogaikkal, nehezen tudják érvényesíteni azokat, hiszen az oztályterem hierarhiájában a tanár
diktálja a szabályokat. Ebben a korban már erős igazságérzetük
van és meg akarják védeni magukat és diáktársaikat a visszaélésekkel szemben.
. Az iskola befejeztével, az egyetemi tanulmányaik megkezdésekor ez a folyamat méginkább felgyorsul. szrevettük, hogy
sokan ebben az időszakban tapasztalják meg először, hogy mit
jelent a magyarságuk miatti diszkrimináció. Azt látjuk, hogy egy
j településre költözés, beilleszkedés egy j közegbe, egyetemi
tanulmányok megkezdése katalizátorként hat a magyar atalok
nyelvi és nemzeti hovatarozása miatti megkülönböztetésre. A
legtöbb atalnak még nem volt komolyabb jogi problémája, peres ügye, ám ismeretségi körükből tudnának példát adni.
. Az egyetem elvégzése után leginkább a munkajog és a
büntetőjog érdekli a atalokat. iákmunkásként vagy friss pályakezdőkként találkoznak a munkaadók részéről elkövetett
törvénytelenségekkel, viszont nem tudják, hogy kitől kérhetnének komolyabb segítséget, többen kiszolgáltatott helyzetben
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érzik magukat. A büntetőjog terén leginkább az érdekli őket,
hogy melyik tettük milyen következménnyel járhat, de befolyásolják őket a mediatizált tartalmak, lmek, amelyek leginkább
a kíváncsiságukat hajtják. Emellett sokakban felmerül a kérdés,
hogy mit kellene tenniük, ha igazoltatná őket egy rendőr, közti balesetetet okoznának, lopás vagy más bűncselekmények
áldozatai lennének.
. Amint megtudtuk, a válaszadók többsége interneten keresi
jogi kérdéseire a választ, ám a talált információkat nem teljesen érti, a törvények szövegeit bonyolultnak tartja. zeretnék
fejleszteni jogi tudásukat, akár előadásokon és orkshopokon
is részt vennének. egtöbben tudatában vannak, hogy ez egy
gyenge pontjuk, a jogi ismeretek tanítása intézményes keretek
között viszont egyáltalán nem valósul meg, vagy nem hatékony,
legtöbbször nem fedi le azokat a területeket, amelyek őket érdekelnék. Teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen témák
érdeklik őket és azokat milyen formában lehetne interaktívan
eljuttatni hozzájuk.
. A megkérdezettek nagy része gy gondolja, hogy a jogi nevelést időben el kellene kezdeni. A gyerekeket már az iskolában
meg kellene ismertetni a jogrendszerrel, az alapvető jogi kifejezésekkel. Ennek megvalósítására vagy a különtanórát, kötelező
vagy választható tantárgyat vagy rendszeres előadások tartását
látja élhető megoldásnak. üggetlenül a választott formátumtól,
amelynek keretén belül szó esne az őket érintő témákörökről,
fontos, hogy a jogi nevelés beépüljön a tantervbe. an, aki gy
gondolja, hogy minden iskolának szüksége lenne egy ügyvédre
vagy jogi tanácsadóra, az iskolai pszihológusokhoz hasonlóan.
. ok válaszadó van azon a véleményen, hogy egy ilyen tanóra
nem csak a jogi tudás fejlesztéséhez járulna hozzá, hanem segítene abban is, hogy a diákokból felelősségteljes, őszinte, tisztelettudó, magabiztos felnőtt válljon. Egy ilyen tanóra hatására a atalok kevésbe éreznék elveszettnek magukat és jobban kezelnék a
kon iktusos helyzeteket, fejlődne problémamegoldó képességük.

A Jogaink Egyesület meg szeretné köszönni azoknak, akik kitöltötték a felmérésünket és ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy
egy átfogó képet tudjunk kialakítani a romániai magyar atalok jogi tudásáról. elmérésünk hiánypótló, mivel nincs tudomásunk arról, hogy a magyar atalok körében készült volna
ehhez hasonló felmérés.
élunk az volt, hogy felhívjuk a atalok, szülők, tanárok gyelmét, hogy a jogi nevelésre már
éves kortól kimondottan
szükség van, a diákok pedig igénylik. Az így szerzett információk, adatok teljes mértékben alátámasztották és bizonyították
a feltételezésünket, miszerint a atalok körében a jogi tájékoztatásra szükség és igény van. A felmérés segíti az egyesület
munkáját, j kiadványok szerkesztésekor támpontot ny jt, valamint előadások szervezésekor mindenképpen olyan témaköröket fogunk választani, amelyeket a atalok ebben a kérdőívben megjelöltek, és arra fogunk törekedni, hogy az ismereteket
minél interaktívabb módon adjuk át az érdeklődőknek.
Ezeknek az információknak a birtokában nagyobb eséllyel
tudjuk sikeresen átadni a jogi információkat a célközönségnek,
célszerűbben tervezhetjük a programok tartalmát és módját,
annak érdekében, hogy sikeresen tudjuk megvalósítani a atalok jogi tudásának gazdagítását.

Losoncz Dávid*
TÖRVÉNYES JOGTALANSÁG? – TÓTH IMRE
REHABILITÁCIÓS ÜGYE
1. Bevezetés
Jelen írásban a néhai Tóth Imre rehabilitációs ügyét elemzem és
az ügy bemutatásán keresztül azt kívánom bizonyítani, hogy az
jvidéki bíróság törvényellenesen járt el az
-ben előbb
jogi eljárás nélkül kivégzett, utána hábor s bűnösnek nyilvánított civilek rehabilitációs eljárásaiban.
Álláspontom szerint, a 2011-ben elfogadott Rehabilitációs törvény1 egyértelműen lehetővé tette annak a bizonyítását,
hogy a jugoszláv hatóságok . világhábor t követően meghozott adminisztratív döntései és névjegyzékei alapján háborús
bűnösként nyilvántartott személyek a bűntettet nem követték
el. Ezzel szemben, az elsőfokon eljáró jvidéki elsőbíróság és
a fellebbezésről döntő ellebbviteli íróság, a korabeli iratokban szereplő hábor s bűnös megjelölés esetében a kollektív
hábor s bűnösség eseteit kivéve a rehabilitáció lehetőségét
következetesen kizárták.

* Ügyvéd, Temerin.
1 Törvény a rehabilitációról. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
92/2011. szám.
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A jogsértés helye szerint az újvidéki bíróság illetékességébe
tartoznak az 1944–1945-ös csúrogi, zsablyai és temerini vérengzésekkel és az azokat követő jogsérelmekkel kapcsolatos rehabilitációs ügyek, ezért az elemzés ennek a bíróságnak az ítélkezési gyakorlatára szűkül. Jelen írásban a rehabilitációs ügyek
közül egyetlen ügyet ragadok ki, aminek az az oka, hogy a Tóth
Imre ügyében meghozott, rehabilitációt elutasító bírósági határozatok tényállása és az elutasítást alátámasztó bírói érvek
tartalmazzák mindazokat a szempontokat, amelyek alapján
az jvidéki bíróság jogértelmezése pontosan feltérképezhető.2
Másrészt, tudomásom szerint ez az egyetlen olyan ügy, amelyben az indítványozó számára kedvező tények és az ártatlanságot igazoló bizonyítékok jogi szempontból s lyosabbak voltak, mint a hábor s bűnösségről szóló adminisztratív döntés.
A joggyakorlat értelmezése szempontjából fontos kiemelni,
hogy rehabilitáció iránti kérelem benyújtásának joga a törvény
hatályba lépésétől számított öt év elteltével,
. december
-én megszűnt, azaz a rehabilitációs törvény alapján kialakult
joggyakorlat időben már nem változhat. gyanakkor azt a lényeges körülményt is fontos gyelembe venni, hogy a másodfokon eljáró ellebbviteli íróság határozata ellen rendkívüli
jogorvoslati lehetőség nem állt rendelkezésre.

Az jvidéki ellebbviteli íróság rehabilitációs határozatainak egy része
megtalálható a https://sudskapraksa.sud.rs/sudska-praksa honlapon. További kapcsolódó határozatok: Reh .
, Reh .
, Reh .
.
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Az ősök ártatlanságának bizonyítása lehetetlen feladatnak bizonyult. A bíróságok az esetek többségében azzal az egyszerű
indokolással utasíthatták el a kérelmet, hogy az indítványozó
nem bizonyította, hogy a hábor s bűntettet a rehabilitáció alanya nem követte el.
ehéz esetekben , ahol az indítványozó
mégis sikerrel vette az ártatlanság bizonyításának akadályát, a
bíróság radikális megoldáshoz folyamodott és a Rehabilitációs
törvény 2. szakaszára3 hivatkozva a rehabilitáció lehetőségét
kizárta.

3 Törvény a rehabilitációról, 2. szakasz: Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításáról (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/11.) 2. szakasza szerint nem rehabilitálhatók és nincs joguk az elkobzott
vagyon visszaszármaztatásához a II. világháború alatt a Szerb Köztársaság
területének részeit megszálló erők tagjainak, továbbá a uisling alakulatok
tagjainak, ha hábor s bűnöket követtek el, illetve részt vettek azok végrehajtásában. A 2. szakasz 1. bekezdése, illetve Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/11.) 5. szakasz 3. bekezdés 3) pontja szerinti személyek:
minden olyan személy, akit a katonai bíróság vagy a Jugoszláv épfelszabadító izottság ellenőrzése alatt levő más szerv határozatával a meghatározott település felszabadításának napjától számítva hábor s bűnösnek,
illetve hábor s bűncselekmény résztvevőjének nyilvánítottak
minden
olyan személy, akit a emokratikus öderatív Jugoszlávia és a Jugoszláv
öderatív épköztársaság bíróságai vagy más szervei, valamint a . világhábor idején a megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami bizottság hábor s bűnösnek, illetve a hábor s bűnök elkövetésében részt
vevőnek nyilvánított. A szakasz . bekezdésében leírtak nem vonatkoztathatók olyan személyekre, akiket a jelen törvény életbelépésének napjáig
rehabilitáltak, akiket a törvény erejénél fogva a jelen törvénnyel összhangban rehabilitálnak, valamint azokra a személyekre, akikről a rehabilitációs
eljárásban megállapítják, hogy nem követtek el hábor s bűnöket, illetve
nem vettek részt hábor s bűnök elkövetésében. A felszabadulás napjának a
. szakasz . bekezdés . pontja szerint az a nap tekintendő, amikor a épfelszabadító Mozgalom tagjai a meghatározott településen a gyakorlatban is
megkezdték a hatalomgyakorlást, és az a későbbiek során sem szakadt meg.
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A rehabilitáció az elkobzott vagyon visszaszármaztatásának
jogi feltétele,4 ezért a rehabilitációt elutasító bírósági döntések
egyszerre hagyták helyben a hábor s bűnösség bélyegét és
fosztották meg az örökösöket az egykoron elkobzott vagyon
visszaszármaztatástól. em bizonyítható, hogy a bíróság tervszerűen kezelte megkülönböztető módon a magyar nemzetiségű regisztrált hábor s bűnösök rehabilitációját, de jelen
írás végkövetkeztetése az, hogy az újvidéki bíróság joggyakorlata mögött tudatos, stratégiai döntés rejlik, amelynek a vajdasági magyarság egyértelműen a károsultja.

2. A tényállás
anko Anna
-ben ny jtotta be édesapja, a néhai Tóth mre
rehabilitálása iránti kérelmet az jvidéki elsőbíróságon. Az
eljárás során az indítványozó elhunyt, helyébe lánya lépett.
A rehabilitációs kérelmet a családi vagyon elkobzásáról szóló,
1947-ben meghozott bírósági végzések semmisségének megállapítása céljából ny jtotta be. Az alábbiakban az elsőfok
eljárásban megállapított és a felek által nem vitatott tényállást
ismertetem.
A rehabilitáció alanya, Tóth mre
. szeptember -én született Temerinben, teológiai tanulmányait követően földműveléssel foglalkozott. A magyarok ideje alatt ,
áprilisától
őszéig a község elnöke.5 Temerin felszabadítása során a partizánok 1944. október 30-án, a rómaikatolikus-templom udvarában
4 Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról. A
zerb öztársaság Hivatalos özlönye,
.,
.,
.,
. A ,
.i
. szám .
5 pisak lanova civilne uprave za vreme okupacije u Temerinu, esno povereništvo: Temerin, Inv. br. K-3034 (A megszállt Temerin civil igazgatásának
tagjairól szóló jegyzék, Temerini irendeltség :
sadányi András, elnök, a
megszállás kezdetétől
. áprilisáig, Tóth mre, elnök,
. áprilisától
.
őszéig,
arga- omogyi Antal, elnök,
. őszétől a felszabadításig . A korabeli községi elnök a mai községi képviselő-testületi elnök feladatait látta el.
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megszervezett sorakoztatást és válogatást követően, több tíz
fegyvertelen magyar nemzetiségű fér val együtt, a yugati temetőben előre kiásott gödörbe lőtték.6 Halálát követően a egszállók és egítőik űncselekményeit egállapító ajdasági
izottság
. szeptember -én meghozott döntésével hábor s bűnösnek nyilvánította.7 A rehabilitációt kérelmező család
tagjai először szembesültek a hábor s bűnösség tényével. A
izottság döntése szerint a bűnös Tóth mre, magyar nemzetiségű és Temerin özség elnöke, a boldogasszonyfalvi8 razziában vett részt és a letartóztatás bűntettével tömeges hábor s
bűncselekményt követett el oly módon, hogy Temerinben,
.
9
január 4-én P. Stevan letartóztatását rendelte el. Ezt követően P.
tevant sablyára vitték, napig kínozták, utána hazaengedték.
A feljelentés szerint a letartóztatási parancsot az akkori községi
közigazgatás adta ki, bűntársai magyar ágensek és ismeretlen
egységek katonái . Az anyagi kár összesen
dinár
dám stván
sorba éla
atuska árton Ternovácz stván: A Temerini Razzia. Temerin: A
P történelmi bizottsága.
pisak likvidiranih za okrug novosadski (Az újvidéki kerületben kivégzettek névsora), Tóth
mre neve a
-as szám alatt található, pisak likvidiranih po oslobo enju
Temerina (Temerin felszabadításakor kivégzettek névsora), Tóth Imre neve
a 37-es szám alatt található.
Odluka o zlo inima okupatora i njihovih pomaga a br. .
od . .
.
A megszállók és segítőik bűntetteiről szóló
. . -én kelt .
sz.
döntés . Jelen tanulmányban az egyszerűség kedvéért a Tóth mrét hábor s
bűnösnek nyilvánító egszállók és egítőik űncselekményeit egállapító
ajdasági izottságra Bizottság -ként, az általa meghozott döntésre pedig
Bizottsági döntésként hivatkozom. A izottsági döntésben leírt bűntettet
több korabeli névjegyzék és elaborátum is tartalmazza, azonos leírással, valamint az iratokban Tóth Imre nevéhez egy 1941. 04.10-ei letartóztatással
kapcsolatos adat is fűződik, viszont az elemzés során csak az .
sz. döntést vesszük számba, tekintettel arra, hogy ez a bizottsági döntés a rehabilitáció elutasításának a bíróság által megjelölt egyetlen jogalapja.
zerb nyelven Gospo inci, sablya községbeli település, Temerintől mintegy 10 km-re.
P. tevan létező személy, az indítványozó által beszerzett anyakönyvi adatok alapján
. november -én született Gospo incán és
. május -én
hunyt el sablyán.
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dinár, egy téli kabát, ruha, cipő és ing . agyonát a jugoszláv
hatóságok 1947-ben kobozták el, az ellenség vagyonának államosításáról szóló törvény és az Újvidéki Járásbíróság végzései
alapján.10 Az jvidéki Járásbíróság
-ban holttá nyilvánította.
A halál tényének anyakönyvezett dátuma
. május .
ndokolásában az elsőfok bíróság rögzíti, hogy az eljárásban
minden rendelkezésre álló írásbeli bizonyítékot begyűjtött, illetve a levéltárak és az állami intézmények minden olyan iratot
megküldtek, amelyben Tóth Imre neve szerepel. Az eljárásban
a bíróság meghallgatta az indítványozót és az általa javasolt tanúkat is,11 azonban nem fogadta el a tanúvallomások azon ré10 Törvény az ellenség vagyonának állami tulajdonba való átváltoztatásáról
és a távol levő személyek vagyona feletti szekvesztrációról a J
Hivatalos apja,
. és
. szám , jvidéki Járásbíróság p.
sz.
. . -án és
. . -án kelt végzése. Az elkobozott vagyon katasztrális hold mezőgazdasági földterület két családi ház, minden ingósággal.
11 anko Annát a bíróság
. j nius -én hallgatta meg, idős kora és betegsége miatt a temerini házában. A következőt mondta el apja haláláról:
érte
jöttek a partizánok elvitték a templomudvarba, utána soha többet nem láttuk.
izonyos idő elteltével eljött hozzánk Horváth stván, aki elmesélte, hogy az
apámmal együtt kötözték össze és rájuk lőttek, de őt nem találták el, ezért kiszabadult a holttestek közül. Anyám ezt a történetet akkor nem hitte el, de a
m lt század -as éveiben jra eljött hozzánk ez az ember és jra elmesélte ezt
a történetet és én meg vagyok győződve arról, hogy apám így halt meg. Engem,
anyámat és a testvéremet nem üldöztek ki a házból, de mindenünket elvették
mindent, ami apámnak a nevén volt, hold földet, ennek a háznak a felét,
a másik házunknak a felét, a tanyát nem, mert biztos nem volt apám nevére
beírva a telekkönyvben. Ennek a háznak is elvették a felét, de nem üldöztek
ki bennünket, hanem beköltöztettek egy szerb családot, amelyik 17 évig itt élt
. Apámat rákényszerítették, hogy községi elnök legyen, mert tanult ember
volt.
-ben választották meg Temerin özség elnökének. mondott le a
funkcióról, mert anyám nagyon ellene volt. Ameddig apám a község elnöke
volt, kibetonoztatta ezt az utcát meg a piacközt is, népkonyhát nyitott. em
tudom megmondani, hogy
melyik időszakában volt a község elnöke
.
Az 1931-ben született M. Pál tanút a bíróság 2015. november 5-én hallgatta meg:
... akkor nem volt tanyánk csak hold földünk, amit műveltünk. n jártam
Imre bácsihoz és elmondhatom, hogy nagyon kedves ember volt, sokszor viccelődött velem. Emlékszem, hogy egyszer ... apám mondta, hogy mre nagyot haladt előre és a község elnöke lett. Ezt a kukoricakapálás idején mondta,
ami azt jelenti, hogy
. májusa volt. ... n feltételezem, hogy Tóth mrét
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szeit, melyek szerint Tóth mre hábor s bűnök elkövetésében
nem vett részt. A bíróság véleménye szerint a tan k személyes
meggyőződésüknek adtak hangot, az
-es eseményekről
közvetlen módon tudomást nem szerezhettek.
Az eljárásban a zerb öztársaságot képviselő jvidéki elsőügyészség a rehabilitációs kérelem megalapozottságát az
. április -án beny jtott beadványában vitatta el, a izottsági döntésre hivatkozva, egyéb aktivitása az eljárásban nem
volt. Az 2015. szeptember 17-én megtartott tárgyaláson jelenlevő ügyészhelyettes gy nyilatkozott, hogy nem vitás, hogy a
rehabilitáció alanyát kivégezték , a tan k vallomását és az írásbeli bizonyítékok tartalmát nem kifogásolta, azokra megjegyzést
nem tett.
behívták a templomudvarba, ahogy más magyarokat is és akkor felolvasták a
neveket, akik gyan sak voltak és az ő nevét is felolvasták és utána kivégezték
és a római-katolikus temetőben temették el, a tömegsírba, ahol ma egy emlékmű van és az ő neve is rajta van ... . Temerinben a rend fenntartásáért a csendőrök voltak felelősek, akik agyarországról jöttek, nem a helyiek. k voltak
a végrehajtók, de hogy a községben ki adta a parancsokat, azt tényleg nem
tudom ... .
. élát a bíróság helytörténészként hallgatta meg ugyanezen a
tárgyaláson: ... édesanyám
-ben és
-ben gyakornok volt a temerini
községben, tőle hallottam, mint történt ezekkel a személyekkel
októberében. Emellett Tóth mrét személyesen is ismerte. A helyiek Temerinben gy
tudják, hogy Tóth Imre ártatlan volt, mint annyian mások, akiket kivégeztek,
mindamellett igazi bűnösök is voltak a kivégzettek között. E zeknek az embereknek a kivégzését az O A épvédelmi ügyosztály rendelte el, de azt
beszélik, hogy cseneji partizánok és fegyveres civilek is részt vettek a vérengzésekben, de mindent az O A tervezett és szervezett meg. ... Hozzáteszem,
hogy mindenki, aki bármilyen módon a magyar állam szolgálatában állt, még
a mezőőrök is, különösen a község elnöke, népellenségnek minősültek. ontos
kiemelni, hogy bírósági eljárás nem volt, a kiválasztottakat elüldözték vagy kivégezték. ... éleményem szerint tipikus sztálinista döntésről van szó, amit
a kivégzés után hoztak meg. ... Tóth mre nem követhette el ezeket a bűntetteket, mert a razzia idején nem volt a község elnöke. A razzia idején a község
elnöke sadányi volt, azt hiszem Antal vagy András. Ezt édesanyámtól tudom
... nem tudom pontosan melyik időszakban volt községi elnök, de biztos vagyok abban, hogy 1942 januárjában és februárjában, amikor a razzia volt, nem
volt a község elnöke, ezt édesanyám mesélte, akit partizánok azért vertek meg,
mert a községházán volt gyakornok ... .
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Az elsőfok bíróságként eljáró jvidéki elsőbíróság az eljárás során háromszor hozott határozatot12 és a rehabilitációs
kérelmet mindhárom esetben elutasította. Az elsőfok határozatok ellen beny jtott fellebbezésekről döntve a ellebbviteli
íróság két esetben13 hatályon kívül helyezte az elutasító határozatokat és az ügyet jratárgyalásra visszaküldte az elsőfokú bíróságnak. A sorrendben harmadik fellebbezést azonban
szembefordulva az első két határozatában megfogalmazott
állásponttal a ellebbviteli íróság jogerősen elutasította és az
elsőfok határozatot helybenhagyta.14

Az eljárás során az elsőfok bíróság jogértelmezésén semmit sem
változtatott és az indokolását minden határozatában szó szerint
megismételte. Tóth mre rehabilitációját a izottság döntésére
való hivatkozással és a Rehabilitációs törvény 2. szakaszának
rendelkezései alapján utasította el (nem pontosítva, hogy melyik
rendelkezés az elutasítás jogalapja). Továbbá, azt is megállapította, hogy az eljárás során nem került bebizonyításra az a körülmény, hogy a rehabilitáció alanyát vagyonától politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból fosztották meg, illetve nem
bizonyított, hogy a izottság döntésében leírt hábor s bűnt nem
követte el, illetve nem vett részt annak az elkövetésében.
A konkrét ügy és a jelen írás szempontjából az alapvető kérdés
úgy szól, hogy rehabilitálhatóak-e a Bizottsági döntéssel hábor s b nösnek nyilvánított személyek. em világos, hogy az elsőfok bíróság melyik álláspontra helyezkedett. Arra-e, hogy a izottság
jvidéki
kelt Reh.
jvidéki
. .
jvidéki

elsőbíróság
. . -én kelt Reh.
sz.,
. . -én
. sz. és
. . -én kelt Reh.
. sz. határozata.
ellebbviteli íróság
. . -én kelt Reh .
. sz. és a
-én kelt Reh .
. sz. határozata.
ellebbviteli íróság
. . -én kelt Reh .
. sz. határozata.
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döntése miatt a rehabilitáció lehetősége a törvény értelmében
kizárt, vagy inkább arra, hogy az eljárásban nem került bebizonyításra, hogy Tóth mre a nyilvántartásba vett hábor s bűntettet nem követte el. A bíróság a két egymást kizáró jogértelmezési lehetőséget összemosta és adós maradt az indítványozó
javára szóló bizonyítékok mérlegelésével. gyanakkor, a rehabilitációs kérelem háromszori elutasítása és a határozatok indokolásának felépítése arra enged következtetni, hogy az elsőfokon eljáró bíró meggyőződése szerint Tóth mre a regisztrált
hábor s bűnt elkövette.
Az indokolás szerint nem vitás, hogy Tóth Imre 1942 áprilisától
őszéig volt Temerin özség elnöke, azzal, hogy a
bíróság véleménye szerint hábor s időkben a hierarchia és az
egyes hatalmi funkciók abszol t precíz meghatározása nem
várható el. A bíróság szerint az sem vitás, hogy Tóth Imrét 1944
októberében a partizánok, bírósági vagy közigazgatási eljárás
és határozat nélkül, kivégezték. Azonban, álláspontja szerint
nem lényeges az, hogy Tóth mre községi elnök volt-e a hábor s bűn elkövetésének pillanatában, ahogyan az sem bír jogi relevanciával, hogy a rehabilitáció alanyát eljárás nélkül végezték
ki és a kivégzés után nyilvánították hábor s bűnösnek.
Az eljárás egyetlen jogilag releváns momentuma a bíróság
véleménye szerint az a körülmény, hogy Tóth mre identitását
az indítványozó nem vitatta: Tóth mre hábor s bűnös, mert
Tóth mre nevét izottsági döntés tartalmazza. A hábor s bűnösök vagyona elkobzásának pedig politikai, vallási, nemzeti
vagy ideológiai okai nem lehetnek.
3.1 Bizottsági nyomtatványok
A Rehabilitációs törvény értelmében a bizonyítási teher nem az
indítványozót terheli, a rehabilitáció alanyára vonatkozó adatokat és iratokat a bíróság szerzi be. Azonban, attól a pillanattól
kezdve, hogy az eljárásban izottsági döntés jelent meg , a
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bizonyítás terhe az indítványozóra hárult. A törvény rendelkezései nem adnak lehetőséget arra, hogy a izottsági döntés jogi
érvényességét vitassuk, gyelembe véve, hogy a konkrét ügy
minden bírósági határozata ezen a döntésen alapszik, érdemes
röviden áttekinteni a izottság munkáját szabályozó korabeli
jogszabályi keretet és a történelmi kontextust.
A izottság a később alakuló átalános hatáskörű és katonai
bíróságok munkáját segítő, adatgyűjtő szervezetként jött létre
1943-ban, melynek munkájáról szóló Szabályzat15 1. szakasza
rögzíti, hogy a izottság
köteles összegyűjteni mindazokat az adatokat és anyagi bizonyítékokat, melyek segítségével megállapítható az elkövetett
bűntett jellege, az elkövetés módja és az elkövető személye, abból a célból, hogy az adatok alapján az illetékes bíróságok az elkövetővel szemben büntetést szabjanak ki.

A izottság munkatársai szóbeli feljelentések alapján töltötték
ki az Adatok a megszállók és segítőik bűntetteiről elnevezésű
formanyomtatványt, melyek a bűnös és a bűntett adatait
tartalmazták. A feljelentések hátterében gyakran egyéni bosszú
és anyagi haszonszerzés állt, a magyar közhatalmi funkciót
vállaló, kivégzett vagy elmenekült civilek esetében pedig a kivégzés és/vagy a vagyonelkobzás jogalapjának megteremtése
céljából a izottság hamis adatokkal kitöltött feljelentéseket
A Jugoszláv emzeti elszabadító izottság
. november -án hozta
meg a megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami bizottság megalakításáról szóló határozatot ( dluka obrazovanju Dr avne komisije
za utvr ivanje zlo ina okupatora i njihovih pomaga a , a működéséről szóló
zabályzatot
. május -án fogadta el. A egszállók és Támogatóik
űntetteit ivizsgáló ajdasági izottság
. szeptember -án alakult
meg. A iztottságokat
. április -én szüntették meg. d. e evi , iodrag Popovi , Jovan P. szerk. : Dokumenti iz istorije Jugoslavije: dr avna
komisija za utvr ivanje zlo ina okupatora i njegovih pomaga a iz Drugog svetskog
rata. T.
. eograd: Arhiv Jugoslavije A .
.
.
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kreált.16 r. u an edeljkovi , a izottság elnöke az elvégzett
munkáról a jugoszláv népképviselőháznak
-ban beny jtott
beszámolójában17 elmondja, hogy
a feljelentések rendszerint elegendő adatot tartalmaztak a
bűntettekről, de kevés adatot tartalmaztak az elkövetőkről, ami
érthető ... a feljelentések bizonyító erejét illetően, csak az aláírt
feljelentéseket fogadták el, a hamis feljelentés következményeire
való gyelmeztetést követően ... . Egyébként, a feljelentések) csak
eljárást megindító aktusok voltak és a további vizsgálat lefolytatásának alapja, ezért további bizonyítékokkal igazolták őket.

Azonban, az elnöki beszámoló tartalmával ellentétben (ami feltehetően a tisztességes eljárás követelményeit éppen lefektető nemzetközi büntetőjog elvárásainak próbált megfelelni a feljelentések
tartalmának utólagos jogi kontrollja nem volt, az új jugoszláv hatalom nem várt vizsgálati vagy egyéb további bizonyítási eljárás
bírósági lefolytatására, a hatékony munkavégzés céljából a kitöltött nyomtatványokon az Adatok címet sűrű
betűs sorokkal
áth zták és fölé a
öntés megnevezést írták. ivel a nyomtatvány csak a bűnös kategóriáját ismerte, a nyomtatványokból
egyetlen tollvonással hábor s bűnösséget igazoló közokirat lett.
eggyőződésem szerint a izottság Tóth mre halála után
meghozott döntése kettős célt szolgált. Az első, hogy kitalált
és kizárólag hamis bizonyítékokkal utólagosan létrehozza a
ásd bővebben: ezey suzsanna: Rendszerváltás a ajdaságban
ben a ajdasági evéltár fondjainak tükrében és orró ajos: Az
ös magyarellenes atrocitásokkal kapcsolatos irattípusok a ajdasági evéltárban. Különös tekintettel Magyarkanizsa községre. In: Hornyák Árpád
író ászló szerk. : Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–
194 : történelem és emlékezet. udapest: TA ölcsészettudományi utatóközpont, Történettudományi ntézet.
.
avr ni izvje taj dr u ana edeljkovi a o radu r avne komisije za utvr ivanje zlo ina okupatora i njihovih pomaga a. Topola: asopis JU Spomen-podru ja Donja Gradina, .
,
.
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kivégzés jogalapját, a második, hogy megteremtse a vagyon
jogszabályokkal összhangban történő kon skációját. Az is megállapítható, hogy a döntésnek átminősített nyomtatványok
az átmeneti jugoszláv igazságszolgáltatás minden büntetőjogi
garanciát felrúgó, a tisztességes eljárás alapelvei szempontjából
értelmezhetetlen iratok.
3.2 „Hábor s idők”
Az elsőfok bíróság egyértelművé teszi, hogy a hábor s bűntett elkövetésének pillanatában Tóth Imre nem volt a községi
közigazgatás vezetője, hozzáteszem, azt már nem állapítja meg,
hogy Tóth mre a megjelölt időszak kivételével egyáltalán nem
volt civil vagy katonai igazgatás tagja, miközben ezt a tényt a
bemutatott levéltári adatok egyértelműen igazolják. Azonban, a
bíróság szerint ez a körülmény egyáltalán nem lényeges az
ügy eldöntése szempontjából, attól függetlenül, hogy a izottsági döntés szerint a hábor s bűn elkövetője a község elnöke, illetve a feljelentés szerint az akkori községi közigazgatás . A bíróság szerint a hierarchiát hábor s időkben abszol t precízen
meghatározni nem lehet, ezért az sem állapítható meg, hogy
Tóth Imre pontosan milyen (civil) hatalmi pozícióból követte el
a hábor s bűncselekményt. Azt a lényeges kérdést viszont már
nem próbálta megválaszolni, hogy melyik hábor s jogszabály
alapján adott ki a civil hatalom képviselője letartóztatási parancsot. A bíróság azt a kérdést is ügyesen megkerülte, hogy milyen
jogszabályok alapján minősíthető P. tevan letartóztatása hábor s bűnnek, tekintettel arra, hogy az elkövetés pillanatában a hábor s bűntett elfogadott fogalma szerint egy olyan cselekmény
volt, amely ellentétes a háború törvényeivel és szokásaival.
A bíróság egyoldalúan, az indítványozó kárára értékelte az
írásbeli bizonyítékokat, amikor hábor s időkkel érvelt a rehabilitáció ellen. Az a névsor, amely azt igazolja, hogy Tóth Imre a
terhére rótt bűntett elkövetésekor semmilyen civil vagy katonai
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hatóság tagja nem volt a hábor s idők bizonytalan és ellenőrizhetetlen homályába veszik, ezzel szemben a izottság döntésének minden adata a bíróság szerint objektív tényeken alapszik.
A Temerinhez köthető
. januári eseményekre vonatkozóan az indítványozó beny jtotta a temerini razziára vonatkozó
egyetlen büntetőbírósági ítéletet,18 amely megnevezte a polgári
lakosság elleni atrocitások felelőseit. Az jvidéki erületi íróság ítélete Eichard József községi főjegyzőt golyó általi halálra
ítélte a temerini szerb és zsidó lakosság ellen elkövetett háborús
bűnök miatt. éleményem szerint, ez az ítélet két szempontból
is kulcsfontosságú a konkrét ügy szempontjából. Egyrészt, az
ítélet egyetlen helyen sem említi Tóth Imre nevét, ugyanakkor
rögzíti, hogy a temerini község területén 1941-ben és 1942-ben
a teljes hatalom a községi főjegyző kezében volt. ásrészt, az
ítélet részletesen elemzi a temerini civil, katonai és rendőri hatalom együtt működését, amiből az derül ki, hogy a civil hatalom
a községi főjegyző kivételével kizárólag olyan feladatokat látott el, melyek ma is az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.19
Az ítéletet a bíróság teljesen gyelmen kívül hagyta.
A izottság döntése értelmében Tóth mre feltehetően a
letartóztatott P. Stevan lakhelye és bebörtönzésének helye miatt a boldogasszonyfalvi razziában vett részt. Ebből a tényből kiindulva, az elsőfokon eljáró bíró a boldogasszonyfalvi
razziáról szóló bizottsági elaborátum részleteit az ítélet indokolásába másolta,20 öt teljes oldalon át sorolva az 1942. év januári eseményeket és a helyi szerb lakosság által elszenvedett
Az jvidéki erületi íróság
. j nius -én kelt sk.
sz. ítélete.
ndokolásában a elsőbíróság a korabeli Temerini jság részleteit is idézi,
melyek szintén azt a tényt igazolják, hogy a Tóth mre elnöklésével működő képviselő testület az
áprilisától
őszéig tartó időszakban a
polgári iskola, a téli gazdasági iskola és az egészségház építésének, a vásártér rendezésének és a községi adóhivatal felállításának ügyében határozott.
20 Elaborat Pokrajinske komisije za utvr ivanje zlo ina okupatora i njihovih pomaga a u Vojvodini „ aciji – III grupa masovnih zlo ina .
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jogsérelmeket. A konkrét ügyben a razzia bemutatott eseményei közvetett bizonyítékoknak sem minősíthetőek. Ezért gy
gondolom, hogy az egyes jogsérelmek hosszas sorolásával a
bíróság azt próbálta sugallni, hogy az 1942. év januári razziák
okozta jogsérelmek olyan mértékben súlyosak, hogy senkinek a
rehabilitációja nem kockáztatható meg, akinek ezekhez az eseményekhez köze lehetett, még akkor sem, ha a hábor s bűnök
elkövetésére vonatkozóan nem léteznek kétséget kizáró bizonyítékok. iszont, ha megvizsgáljuk a bíróság által bemutatott,
pontos dátumokkal és nevekkel ellátott eseményeket, akkor
megállapíthatjuk, hogy azok Tóth Imre rehabilitációja mellett
szólnak. Egyrészt, a bíróság által idézett elaborátum egyetlen
helyen sem említi Tóth Imre nevét. Továbbá, a bíróság rögzíti,
hogy a boldogasszonyfalvi razzia
. január -én kezdődött a
helyiek letartóztatásával. Ha ez így van, akkor Tóth Imre ezekben az eseményekben objektíve nem vehetett részt, hiszen a
izottság döntése értelmében Tóth mre a terhére rótt hábor s
bűncselekményt január -én követte el.

A fellebbezések alapján a fellebbviteli bíróság két ízben is hatályon kívül helyezte az elsőfok bíróság határozatát, azzal az
indokolással, hogy egyelőre nem alkalmazhatóak a Rehabilitációs törvény 2. szakaszának rendelkezései.
ontos néhány mondatot idézni a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyező határozatainak indokolásából, ugyanis azok
nem arra utaltak, hogy a rehabilitáció kizárt, éppen ellenkezőleg. A sorrendben első határozatában a ellebbviteli íróság
úgy fogalmaz, hogy:
... mindeddig nem állnak fenn a Rehabilitációs törvény .
szakasz 1. bekezdés 2. pontja rendelkezésének alkalmazására,
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mert az (elsőfok bíróság nem tárgyalta megfelelő módon azt
a körülményt, hogy Tóth mre elkövette-e a izottság által nyilvántartásba vett hábor s bűnt. onkrétan, a Razziáról szóló
elaborátum szerint Tóth Imre adta ki P. Stevan letartóztatását
elrendelő parancsot, míg a pontosabb adatokat tartalmazó ...
feljelentés szerint a P. Stevan elleni letartóztatási parancsot az
akkori községi közigazgatás adta ki. Ezzel a bűntettel kapcsolatban a bíróság nem tisztázta le megfelelő bizonyossággal, hogy a
megnevezett személy letartóztatásának pillanatában Tóth Imre
volt-e a község elnöke, illetve a letartóztatási parancsot a községi közigazgatás nevében más személy adta-e ki.

A második határozatában a ellebbviteli íróság részletes utasítást ad az elsőfok bíróságnak:
igyelembe véve azt a tényt, hogy a periratokban nem találhatóak meg azok a bizonyítékok, amelyek alapján Tóth Imrét hábor s bűnösnek nyilvánították, illetve az elsőfok bíróság az
illetékes levéltáraktól nem kérte ezeknek a bizonyítékoknak a
megküldését, ezért mindeddig nem állnak fenn a Rehabilitációs
törvény 1. szakasz 2. pontjának és 2. szakaszának alkalmazására.
gyanis, ezen bíróság álláspontja szerint, a leírt okokból kifolyólag a bíróság nem tárgyalta meg azt a kérdést, hogy Tóth Imre
elkövette-e a izottság által nyilvántartásba vett hábor s bűnt.

Az idézett indokolás részekből az derül ki, hogy a hatályon kívül
helyező határozatokat meghozó fellebbviteli bírói tanácsok a
rehabilitációt jogerősen elutasító tanács álláspontjával szemben
arra a jogi álláspontra helyezkedtek, hogy az elsőfok bíróság
(minden egyes rehabilitációs eljárásban) köteles a bemutatott
bizonyítékokat mérlegelni, és a bizonyítékok szabad mérlegelésének eredménye alapján megállapítani, hogy a rehabilitáció
alanya a izottsági döntésben vagy más iratban regisztrált
hábor s bűnt elkövette-e. Az természetesen nem kizárt, hogy
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az egyes bírói tanácsok jogi álláspontjainak kon iktusa csupán
látszólagos, és a hatályon kívül helyező határozatok az érdemi
döntést elkerülő bírói stratégia eredményei. egjegyzem, az elsőfok határozatokat ugyanaz az egyesbíró hozta meg, míg a fellebbezésekről három különböző összetételű bírói tanács döntött.
A megismételt elsőfok eljárásban a bíróság jra utasította a
levéltárakat, hogy küldjenek meg minden, Tóth Imre nevét tartalmazó iratot. A levéltárak pedig arról értesítették a bíróságot,
hogy az előzetesen már elküldött iratokon kívül egyéb dokumentummal nem rendelkeznek, aminek eredményeképpen az elsőfokú bíróság az elutasító határozatait szó szerint megismételte.

A fellebbviteli bíróság harmadik, a fellebbezést így a rehabilitációs kérelmet is jogerősen elutasító határozatában, már meg
sem kísérelte mérlegelni az eljárás során bemutatott bizonyítékokat és megállapította, hogy a Bizottsági döntés tartalmának
ellenkezője a ehabilitációs törvény értelmében nem bizonyítható.
A jogerős elutasító határozat érvelése szerint nem teljesültek
a Tóth Imre rehabilitációjához szükséges feltételek. Tóth Imrét
a felszabadított területen fosztották meg életétől és a izottság hábor s bűnösnek nyilvánította, ugyanakkor több dokumentum is részletesen leírja a rehabilitáció alanyának háborús
bűnét letartóztatás a megszállás ideje alatt , amit egyértelműen
a megszálló állam szolgálatában követett el. Indokolásában a
bíróság kitér a vagyon elkobzásának kérdésére is és megállapítja, hogy a vagyon elkobzása csak akkor szolgálhat a rehabilitáció jogalapjaként, ha az államosítás kizárólag nemzeti okokból
történt, jelen esetben pedig
gyelembe véve, hogy Tóth mre
hábor s bűnös a vagyon elkobzásának nemzeti indíttatása nem
lehetett, egészen egyszerűen a hábor s bűnösöket s lytó, jogszerű szankcióról van szó.
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A bíróság kimondja, hogy álláspontja szerint Tóth Imre rehabilitációját a Rehabilitációs törvény . szakasza konkrétan kizárja , mert a megszállók szolgálatában elkövetett bűnök miatt a
izottság hábor s bűnösnek nyilvánította és a népi felszabadítók kivégezték.
A rehabilitációs kérelmet elutasító határozat indokolása két
ponton is aggályos. Elsősorban, az jvidéki ellebbviteli íróság tévesen értelmezte a Rehabilitációs törvény 2. szakaszának
rendelkezéseit. Álláspontom szerint, a törvény 2. szakasza 3. bekezdésének rendelkezése, mely gy szól, hogy a jelen szakasz
1. bekezdésében leírtak nem vonatkoztathatók olyan személyekre
akikről a rehabilitációs eljárásban megállapítják, hogy
nem követtek el hábor s bűnöket az indítványozónak minden
esetben lehetőséget ad annak a bizonyítására, hogy a izottsági döntésben és/vagy a korabeli jugoszláv nyilvántartásokban
rögzített hábor s bűnt a rehabilitáció alanya nem követte el.
z ártatlanság bizonyításának kizárásával az jvidéki ellebbviteli íróság jogalkotói szándékkal ellentétes joggyakorlatot alakított ki. Ezt az álláspontot igazolja a szerb kormány
2011 októberében a parlamentnek benyújtott Rehabilitációs
törvényjavaslatának indokolása is, melyből az derül ki, hogy a
törvényhozónak szándékában állt egyensúlyt teremteni a követelmény között, hogy a hábor s bűnösök rehabilitációját kizárja,
ugyanakkor megengedje az ártatlanul elítéltek és kivégzettek
rehabilitációját. gyanis, a törvény javaslatának . fejezetében,
mely a Alapvető jogintézmények és az egyes jogi megoldások
címet viseli, a javaslatot beny jtó szerb kormány a következőképpen értelmezi a vitatott rendelkezést:
A Törvény . szakasza szabályozza a vagyonvisszaszármaztatás és kárpótlás rehabilitáció alapján történő korlátait. A Törvény
értelmében nem rehabilitálhatóak a megszálló erők tagjai, továbbá a uisling alakulatok tagjai, ha hábor s bűnöket követtek
el, illetve részt vettek azok végrehajtásában, amit katonai vagy

327

más szervek állapítottak meg. Azonban, ezeknek a személyeknek is lehetőségük van a rehabilitációra, azzal a feltétellel, hogy
a bírósági eljárásban bizonyításra kerül, hogy hábor s bűnöket
nem követtek el, illetve nem vettek részt azok végrehajtásában.

A törvényjavaslatot a szerb parlament változatlan formában fogadta el.
A második, nem kevésbé súlyos kifogásom az indokolással
szemben az, hogy a kivégzés tényét a hábor s bűnösségének
vitathatatlan bizonyítékaként értékelte. Ha jól értelmezem a bíróság okfejtését, akkor Tóth Imrét azért végezték ki, mert háborús
b nös, és azért hábor s b nös, mert kivégezték. őt, a bíróság szerint minden arra utal , hogy a kivégzés nem volt megalapozatlan . em létezik olyan elfogadható érvelés, amely mentén
a fegyvertelen civilek eljárás nélküli kivégzése és tömegsírba
temettetése megalapozottnak minősíthető.
indezeket a szempontokat és érveket gyelembe véve, az
jvidéki ellebbviteli íróság indokolása éppen azzal a jogállami értékrenddel megy szembe, amely jegyében a Rehabilitációs
törvény megszületett.

rdemes az jvidéki ellebbviteli íróság jogértelmezését öszszehasonlítani más bíróságok ítélkezési gyakorlatával. Ehelyütt
csupán egyetlen ügyet emelek ki (nem elemezve az adott ügy
társadalmi történelmi konte tusát . Az elsőfok bíróságként
eljáró valjevói elsőbíróság ikola alabi második világháborús csetnik parancsnokot határozatával21 nem jogerősen rehabilitálta és semmisnek nyilvánította a vagyonelkobzásáról
szóló bírósági határozatot is. Halálát követően ikola alabi ot a izottság tizenegy döntésében nyilvánította hábor s
aljevói elsőbíróság

.

.

-én kelt Reh.

. sz. határozata.
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bűnösnek, elsősorban tömeggyilkosságok elkövetése miatt. Az
elsőfok határozat indokolásában a bíróság rögzíti, hogy a korabeli jugoszláv jogszabályok értelmében a izottság határozatai eljárásjogi szempontból törvényellenesek, ugyanis a izottsági határozatok meghozatalának idején a Jugoszláv Királyság
-ben elfogadott büntetőeljárási törvénykönyve volt érvényben, amely szavatolta a vádlott védekezéshez és fellebbezéshez
való jogát. A valjevói elsőbíróság véleménye szerint a bizottsági aktusok csupán deklaratív jellegűek voltak, a izottságnak
döntéshozatali jogköre nem volt. indezt gyelembe véve, a
valjevói elsőbíróság rögzíti, hogy a izottság a döntéseit ideológiai–politikai okokból hozta meg, ezért semmisek a vagyonelkobzást elrendelő bírósági határozatok is. Az indokolásában a
bíróság kiemeli, hogy az élethez és vagyonhoz való jog kizárólag szabályosan, jogszabállyal összhangban lefolytatott eljárást
követően korlátozható. A valjevói elsőbíróság határozata ellen
beny jtott ügyészségi fellebbezést elbíráló belgrádi ellebbviteli íróság a hatályon kívül helyező határozatában22 kimondja,
hogy az elsőfok határozat törvényellenes, ezért a megismételt
eljárásban az elsőfok bíróságnak kettős feladata van: az első,
hogy megállapítsa alabi halálának pontos körülményeit, illetve azt, hogy fegyveres összecsapásokban vagy ezzel szemben politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból vesztette
életét, másodsorban a megismételt eljárásában az elsőfok bíróságnak meg kell állapítania, hogy a izottság határozataiban
leírt hábor s bűnöket elkövette-e, illetve a hábor s bűnök elkövetésében részt vett-e.
em értek egyet a valjevói bíróság érvelésének azon részével, mely szerint a izottság döntései a rehabilitációs eljárásban
jogellenesnek minősíthetőek, véleményem szerint erre a Rehabilitációs törvény nem ad lehetőséget. Azonban, az jvidéki
elgrádi ellebbviteli
zata.

íróság

.
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. sz. határo-

bíróságok jogértelmezésével ellentétben, helyesnek tartom azt
az álláspontot, miszerint a izottsági döntések tartalmának ellenkezője kivétel nélkül bizonyítható.

A Rehabilitációs törvény . szakaszának és az jvidéki ellebbviteli íróság ítélkezési gyakorlatának elemzése szempontjából
különösen fontos Korhecz Tamás alkotmánybíró, a szerbiai Alkotmánybíróság
. szám végzésében megfogalmazott alkotmánybírói különvéleménye,23 melyben részletesen
elemezi az jvidéki ellebbviteli íróság Tóth mre ügyében
is alkalmazott – rehabilitáció kizárásával kapcsolatos jogi minősítését. em mellékes az a tény sem, hogy Tóth mre ügye,
alkotmányjogi panasz alapján, jelenleg az Alkotmánybíróság
előtt van.
Az adott ügyben az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz
alapján vizsgálta az jvidéki ellebbviteli íróság határozatának alkotmányosságát, amellyel egy 1944-ben, partizánok által
eljárás nélkül kivégzett zombori magyar házaspár rehabilitációját utasította el. ontos hangs lyozni, hogy a házaspárra
vonatkozóan a izottság döntést nem hozott, illetve a periratokban ilyen döntés nem szerepelt, a rehabilitáció alanyainak a
neve csak a kivégzett hábor s bűnösök listáján szerepelt. A
fellebbviteli bíróság álláspontja szerint a házaspár hábor s bűnök elkövetésében vett részt üresen hagyott házakban maradt
ingóságok kipakolásával és eltulajdonításával, ezért a rehabilitációjukat a törvény 2. szakasza kizárja.

zerbia Alkotmánybíróságának
. . -án kelt
. sz. végzése. ővebben lásd: orhecz Tamás: A bírósági ítéletek felülvizsgálata az
alkotmányjogi panasz intézményén keresztül Szerbiában – a rehabilitációs ügyek alkotmánybírósági felülvizsgálata. In: Alkotmánybírósági Szemle
2019/2.
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Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt azzal az indokolással vetette el, hogy az indítványozó alkotmányjogi panasza valójában a bírósági eljárás felülbírálatára irányul és a támadott bírói döntés tartalmát sérelmezi, nem az Alkotmányban
biztosított jogok sérelmét állítja.24
Különvéleményében Korhecz megállapítja, hogy az Újvidéki
ellebbviteli íróság jogi minősítése ellentétes a törvény nyelvi
és rendszertani értelmezésével és sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát. Jelen írás szempontjából két lényeges részletet emelek ki a különvéleményből, melyek a rehabilitáció kizárására, és a bizonyítás lehetőségére vonatkoznak.
Korhecz véleménye szerint:
A Rehabilitációs törvény . szakaszának minden olyan értelmezése, amely szerint azok tiltanák két fegyvertelen civil rehabilitálását, azaz olyan személyek rehabilitálását, akik nem voltak se
a megszálló erők, sem a uisling hatóságok, erők és alakulatok
tagjai, önkényes ... . Az jvidéki ellebbviteli íróság és az Alkotmánybíróság a döntéseikkel megakadályozták, hogy olyan
fegyvertelen civilek rehabilitációja megtörténjen, akiket bírósági eljárás és ítélet nélkül végeztek ki hábor s bűnösként, és erre
véleményem szerint nem volt sem alkotmányos, sem törvényes
jogalap.

Ami a bizonyítás lehetőségét illeti, a különvélemény hangs lyozza, hogy
még abban az esetben is, ha elfogadnánk a Rehabilitációs törvény 2. szakasz 1. és 2. bekezdésének – állam általam önkényesnek ítélt – értelmezését, amely szerint a nem rehabilitálhatóak
Az Emberi Jogok Európai íróságának beny jtott kérelmemet a bíróság befogadhatatlannak minősítette ladek v. erbia
. sz. kérelem. Emberi Jogok Európai Bírósága 2019. 12. 12-ei ítélete).
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csoportjához tartoznak azok a fegyvertelen civilek is, akik nem
tartoznak fegyveres erőkhöz, vagy a megszálló vagy uisling
hatóságokhoz, de akiket az új kommunista-partizán hatalom
hábor s bűnösnek nyilvánított, vagy ilyenként nyilvántartásba
vett, felmerül, hogy a konkrét esetben rehabilitálni kellett volna-e H. Pétert és H. Máriát a Rehabilitációs törvény 2. szakasz
3. bekezdése alapján, mint olyan személyeket, akik esetében az
eljárás során beigazolódott, hogy nem követtek el, illetve nem
vettek részt hábor s bűnök elkövetésében .

A különvélemény alapvetéseit Tóth Imre ügyére alkalmazva
megállapítható, hogy a fegyvertelen civilként kivégzett Tóth
mre rehabilitációját a bíróság a izottsági döntés tartalma ellenére sem zárhatta ki, és a bizonyítékok szabad mérlegelésének szabályaival összhangban kellett arról döntenie, hogy Tóth
mre részt vett-e hábor s bűncselekmények elkövetésében.

A konkrét ügyben a bíróság feladata az volt, hogy a bizonyítás
eredményét mérlegelve állapítsa meg, hogy Tóth mre a izottsági döntés alapján nyilvántartott hábor s bűn elkövetésében
részt vett-e, hogy a törvény . szakasza értelmében életétől és
vagyonától nemzeti vagy ideológiai okokból fosztották-e meg.
Az eljárásban bemutatott korabeli iratok, tanúvallomások és
történeti feldolgozások elemzése alapján úgy vélem, hogy Tóth
mre a izottsági döntésbe foglalt hábor s bűntettet az ott megfogalmazott módon nem követhette el. Ha Tóth Imre az 1942-es
razzia idején nem volt Temerin Község elnöke, nem volt községi elnök P. tevan letartóztatásának pillanatában sem. gyanakkor az is bizonyított, hogy az
áprilisától őszig tartó időszakon kívül semmilyen (megszálló) hatóság tagja nem volt. Ha
nem volt semmilyen civil vagy katonai hatalmi szervezet tagja,
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abban az esetben nem követhette el a letartóztatás hábor s
bűntettét, melyet a izottsági döntés egyértelműen az elkövető
funkciójához köt, a feljelentés pedig úgy fogalmaz, hogy a letartóztatási parancsot az akkori községi közigazgatás adta ki .
Továbbá, a kivégzés és a vagyonelkobzás körülményei alapján
pedig egyértelműen nemzeti és ideológiai okokból fosztották
meg vagyonától.
Az jvidéki ellebbviteli íróság gyakorlatilag a hábor s
bűnösség megdönthetetlen törvényi vélelmének koncepcióját
vezette be. A kérdés az, hogy mikor és hogyan jutottunk a rehabilitáció törvényes lehetőségétől a következetes bírósági kizárásáig. ajon a törvényjavaslat nem teljesen egyértelmű szövegezése a jogalkotó részéről tudatos és előretekintő akadályozása
volt a rehabilitációnak vagy a bíróságok értelmezték kreatívan
a törvény rendelkezéseit, kivétel nélkül a rehabilitációt kérelmezők kárára.
A Rehabilitációs törvény kétségtelenül nagy kihívás elé állította a bíróságokat. Több mint 75 év elmúltával kellett, nem
peres eljárásában pontos tényállást megállapítani, és arról határozni, hogy az egyes jogsérelmeknek voltak-e politikai, vallási,
nemzeti vagy ideológiai okai, s nem utolsósorban arról kellett
döntenie, hogy ki hábor s bűnös és ki nem. rteni vélem a jogalkotónak azt a megfontolását is, hogy nem hagyhatta gyelmen kívül a izottság döntéseit és a hábor s bűnösök neveit
tartalmazó nyilvántartási könyveket, mert ezzel fasiszta hábor s bűnösök rehabilitációját kockáztatta volna meg. agyarázhatóak a jogalkotó azon szempontjai is, melyek az eljárás
egyszerűsítésére vonatkoznak, és amelyek mentén a törvénybe
építette rehabilitációra nem jogosult személyek kategóriáit, a
bizonyítási teherre és a bizonyítási eszközökre vonatkozó szabályokat és öt évre korlátozta a rehabilitációs kérelmek benyújtásának lehetőségét. sszeségében, a jogalkotó gy mérte fel,
hogy a jogszabály előnyei felülm lják a hátrányokat és a lehető
legelőnyösebb megoldást választotta.
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A probléma az, hogy Tóth Imre ügye, ezeknek a jogpolitikai
megoldásnak és az önkényes bírósági alkalmazásának esett
áldozatul . igyelembe véve az eset mindazon körülményeit,
melyek között az eljárás zajlott, a fellebbviteli bíróság által lefolytatott eljárás nem felel meg a tisztességes eljárás alkotmányos követelményeinek. Kérdés, hogy az Alkotmánybíróság is
így látja-e.
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Péter András*
MAGYARELLENES FALFIRKÁK
ELTÁVOLÍTÁSA KOLOZSVÁRON
1. A kolozsvári magyarellenes megnyilvánulások
történeti háttere
Kolozsvár kiemelt szereppel bír a magyar–román viszonyok
alakulása szempontjából. Ennek legfőbb oka, hogy itt szocializálódik az erdélyi és egyben a romániai magyar és román
értelmiségi atalok jelentős része, ugyanis olozsvár képezi
Románia második legnagyobb egyetemi központját,1 ahol a román mellett magyar nyelven is elérhető az egyetemi oktatás.2
A magyar és a román lakosság számára is közismert, hogy a
jelenleg román többségű olozsvár3 kitüntetett helyet tölt be
Péter András a kolozsvári abe - olyai Tudományegyetem jogi kara harmadéves éves hallgatója, illetve az Advocacy Group for Freedom of Identity kolozsvári jogvédő szervezet munkatársa.
Románia legnagyobb egyetemi központja ukarest, ahol megközelítőleg
diák tanul. A kolozsvári diákok létszáma meghaladja a
-et és
így az ország második legnagyobb egyetemi központjának számít a főváros után. d. Pengő oltán: Több tízmillió eurót bukik olozsvár az online
történő egyetemi oktatáson. Maszol,
. augusztus . online . etöltés
helye:
.maszol.ro, letöltés ideje:
. . . ihai Adelina: Harta studen ilor din Rom nia: centrele universitare au atras cei mai mul i investitori.
ai bine de
dintre studen ii rom ni nva n doar trei ora e din Rom nia. Ziarul Financiar, . .
. online . etöltés helye:
.zf.ro, letöltés
ideje:
. . .
olozsváron a abe - olyai Tudományegyetemen, a apientia Erdélyi agyar Tudományegyetemen és a olozsvári Protestáns Teológiai ntézetben
folyik felsőfok magyar nyelvű oktatás online . etöltés helye: http: intezmenytar.erdelystat.ro, letöltés ideje:
. . .
A
-es népszámlálás adatai szerint a lakosság , -a magyar nemzetiségű, míg a román lakosok aránya , . etöltés helye: http: statisztikak.
erdelystat.ro adatlapok kolozsvar , letöltés ideje:
. . .
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az erdélyi magyarok életében és az erdélyi magyar történelemben.4 Az alapos történelmi ismeretek hiányában is, a főtéri
átyás-szobor, a római katolikus zent ihály templom vagy
az Osztrák agyar onarchia korábeli paloták tan skodnak
a város magyar m ltjáról az ott járók számára. A város magyar jelene pedig nem csak a lakosok magyar nyelven folyó
magánbeszélgetései szintjén tapasztalható, hanem a különböző
magyar nyelven is tevékenykedő intézmények
abe - olyai
Tudományegyetem, apientia Erdélyi agyar Tudományegyetem, olozsvári llami agyar zínház, belvárosi magyar iskolák5 és történelmi egyházak6 stb. – illetve a köztéri magyar
események
olozsvári agyar apok,7
iáknapok8
stb. létezése okán is. Ez utóbbiak akadálytalan működése jelzi,
öpeczi éla
zász oltán szerk. : Erdély rövid története. udapest: Akadémiai iadó.
.
.
A következő, kizárólag magyar tannyelvű általános és középiskolák működnek olozsvár belvárosában: Apáczai sere János Elméleti íceum, áthory stván Elméleti íceum, rassai ámuel Elméleti íceum, olozsvári
Református ollégium, János sigmond nitárius ollégium.
Erdélyben a magyar és román lakosság a vallási hovatartozásban is elkülönül, mivel a magyar lakosok többségükben a református, unitárius és római
katolikus felekezetekhez tartoznak, míg a román lakosok az ortodo , illetve
a görögkatolikus felekezetekhez.
A olozsvári agyar apok a incses olozsvár Egyesület által szervezett,
főként a magyar közönséget megcélzó kulturális fesztivál, amely évről-évre
magyar zenei koncerteknek, magyar vonatkozás kiállításoknak, előadásoknak, kézműves vásároknak és más programoknak ad helyet olozsvár
központjában és a város számos más helyszínén. zerepe kiemelten fontos,
tekintve, hogy a agyar apok ideje alatt a város belvárosa magyar nyelvűvé , magyar többségűvé válik, amely egy különleges élmény mind a
helyi magyar lakosságnak, mind a román többségnek. Részletekért ld. https: magyarnapok.ro
, letöltés ideje:
. . .
A
diáknapok a olozsvári agyar iákszövetség legnagyobb
rendezvénye, ahol a magyar diákok ezerszámra mérkőznek meg kb.
fős csapatokba szerveződve. A rendezvény a agyar apokhoz hasonlóan lényegesen megváltoztatja a rendezvény idejére a város kulturális ökoszisztémáját. Részletekért ld. https: diaknapok.kmdsz.ro, letöltés ideje:
2021.05.03.
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hogy a magyar román viszonyok olozsváron példátlanul
nagy utat jártak be a kommunizmus asszimilációs politikái és a
-es évek funari nacionalista városvezetése óta.

2. A kommunizmus évei
A kommunizmus első évtizedében az erdélyi magyarság egy
része megkönnyebülve tapasztalta, hogy Románia a két világhábor közötti asszimilációs politikáját nem terjesztette ki
ismét a visszacsatolt szak-Erdélyre.9 ppen ellenkezőleg, az
észak-erdélyi magyar oktatási intézmények funkcionális autonómiáját kiterjesztették él-Erdélyre is és a második világhábor során ismét létrehozott magyar egyetemi oktatás továbbra is
fennmaradt.10 őt,
-től létrejött szovjet mintára a agyar
Autonóm Tartomány.11 öztudomás volt ugyanakkor, hogy a
párhuzamos magyar intézményi strukt rák létrehozatalában
és megtartásában nem a román honatyák társadalompolitikája
tükröződött, hanem a sztálini szovjet politika hatásai. A kolozsvári magyar egyetemisták és a más erdélyi magyarok körében
tapasztalt szimpátia az
-os magyarországi forradalommal,
szak-Erdély visszacsatolása a második világhábor alatt,
és
között történt meg, miután
szeptember -én a agyar irályi Honvédség, a második bécsi döntést követően bevonult az jonnan megszabott
magyar területi határok közé. zeptember -én már olozsvár is magyar
katonai közigazgatás alá került. Részletekért ld. ethlendi András , lyés
solt: Educa ia n limba maghiar n Rom nia. n: Standarde controversate ale coe isten ei juridice dintre majoritate i minoritatea maghiar n om nia.
ucure ti: Editura Hamangiu.
.
. online . etöltés helye:
.
academia.edu, letöltés ideje:
. . .
A Románia Hivatalos özlönyében
. május -én megjelent
. évi
-es szám királyi dekrétum megalapította a magyar nyelvű olozsvári
olyai Tudományegyetemet, ezáltal felszámolva a már létező olozsvári
agyar irályi erenc József Tudományegyetemet. Ennek következteképp a olozsvári olyai Tudományegyetem nem tekinthető a korábbi,
magyar állam által alapított kolozsvári egyetem jogutódjának.
Az
. évi Román épköztarsaság j Alkotmányának . cikkelye kimondta a agyar Autonóm Tartomány létrejöttét.

fordulópontnak számít a magyar nemzeti érdekek és a román
kommunizmus viszonyában. A magyar intézményeket a magyar fasiszta, nacionalista irredentizmus melegágyának kiáltották ki és kezdetét vette az a rendszerszintű gyanakvás a magyar
intézményekkel, kezdeményezésekkel, közösségi vezetőkkel
szemben, amely fokozatosan a magyar oktatási intézmények
beolvasztásához és idővel teljes felszámolásához vezetett. Ennek a folyamatnak a szerves részeként olvadt össze a magyar
tannyelven oktató olyai Tudományegyetem a ictor abe Tudományegyetemmel
-ben. gyanakkor ennek következményeként veszi kezdetét a csak magyar nyelven oktató marosvásárhelyi orvosi egyetemen a román nyelvű oktatás,12 mely
-ig végül teljesen kiszorította a magyar nyelvű oktatást.13
Az j abe - olyai Tudományegyetemen is fokozatosan felszámolták a magyar tannyelvű képzéseket,14 mely
-re oda ve-ben bevezették a kétnyelvű oktatást és ezáltal elindult a marosvásárhelyi orvosi egyetem elrománosításának a folyamata. Elméletileg az oktatás két nyelven történt, de ettől a pillanattól kezdve a gyakorlati képzés
kizárólagosan román nyelven folyt. Az intézmény kapui megnyíltak a román diákok számára, akik nagy számban jelentkeztek. Ennek a folyamatnak az eredményeként a tanári kar magyar nyelvű tanárainak aránya
és
között , -ról , -ra csökkent és
után a rektori funkciót
sem töltötte be magyar nemzetiségű oktató. Hasonlóképpen, a magyar
nemzetiségű végzős hallgatók aránya
-ról
-ra csökkent
és
között. Részletekért ld. zabó éla - zilágyi Tibor - őrincz oltán
- ipos Emese - zatmári zabolcs - Pávai oltán - rigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelv orvos- és gyógyszerészképzés 0 éve. arosvásárhely T rgu ure : Erdélyi
zeum-Egyesület.
.
o.
Az
-es egyetemi évfolyamban a olyai Tudományegyetemen
diák folytatta tanulmányait magyar nyelven. Az
-es
tanévek között a magyar diákok száma
-ról
,
-re
,
csökkent. A magyar tannyelven oktató tanárok tekintetében ugyanezt a tendenciát lehet meg gyelni az
közötti időszakban: a kémia szakon
-ról
-ra, a matematika szakon
-ról
-ra, a jogi szakon
-ról
-ra,
a közgazdaság szakon
-ról
-ra, a történelem szakon
-ról
-ra
csökkent számarányuk. d. G. incze: A romániai magyar kisebbség oktatásügye
és
között:
. Magyar Kisebbség,
,
,
.
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zetett, hogy a romániai felsoktatásban már csak a magyar nyelv
és irodalom, illetve a teológiai szakokon lehetett teljes mértékben magyar nyelven tanulni. gyanez a tendencia volt tapasztalható a középiskolákban és az általános iskolákban, ahol
-re gyakorlatilag eltűnt a magyar tannyelvű szakképzés és
a magyar középiskolások megközelítőleg fele kényszerült román tannyelvű oktatási intézményekbe.15 A icolae eau escu ejtsd: ikoláé séáusészku vezette kommunista Románia
államprogrammá és állampropagandává tette a romániai kisebbségek asszimilálását és kitelepítését. Ennek részét képezte
mind a szimbolikus nacionalizmus szellemében folyó sokszor
magyarellenes emlékezetpolitika történelemoktatás, emlékműállítás, utcanevek stb. , a magyar helynevek használatának
fokozatos betiltása, a magyar személynevek elrománosítása,
a magyar értelmiségiek és egyházi vezetők megfélemlítése és
meghurcolása, illetve az erdélyi városok módszeres elrománosítása az iparosítás címszava alatt történő betelepítések tján és
a szászok kivándorlásának bátorítása következtében.16
olozsváron a szimbólikus nacionalizmus logikájának megfelelően a városból eltűntek a magyar utcanevek, utcanévtáblák
és cégreklámok, a város román nevét luj, ejtsd luzs-nak , a
románok római eredetére utaló város latin nevével, a apoca
megnevezéssel egészítették ki luj- apoca ,17 szobrot állítottak itéz ihály erdélyi, havasalfödi és moldvai fejedelemnek
a korábban zéchenyi stván nevét viselő téren és még számos
más román vonatkozás személy kapott szobrot a városban.
Részletekért ld. ethlendi lyés
, i.m. .
ucian oia: ománia elrománosodása. olozsvár: oinónia.
.
Egyes történészek szerint a apoca egy dák nemzetségnév lehetett. A apoca elnevezés első említése r. u.
-ből származik. A római település
municípiumi rangra emelésének
. évfordulója szolgálta az ürügyet a
város román nevének
apoca utótaggal való kiegészítése. d. T. zabó
saba: Cluj és Napoca: egy névcsere története.
. . . online . etöltés
helye:
.erdelyikronika.net, letöltés ideje:
. . .

gyanakkor ebben a periódusban a magyar belvárosi iskolák
épületeiben román tannyelvű osztályokat indítanak el, a magyar felsőoktatási intézményekben egyre kevesebb karon lehet
magyarul tanulni és a még
-ben magyar többségű olozsvárra18 akkora tömegben telepítették be a román lakosságot,
hogy
-ben már alig haladta meg a magyarok lakossági
számaránya a
-ot. Egy emberöltő alatt a magyar mult és
-többségű olozsvárból, egy látszólag román város lett, ahol a
nyilvános terekről eltűntek a magyar feliratok és átyás király
szobrán kívül eltűnt az összes magyar vonatkozás köztéri
szobor. Az említett példákkal a teljesség igénye nélkül próbáltam szemléltetni a magyar nyelvvel, kult rával és közösséggel
szembeni hatósági erőszakot, amely
-ig jellemezte a kolozsvári hétköznapokat.

3. A Funar-korszak
A eu escu-féle nacionálkommunista diktat ra tapasztalata
után nem csodálkozhatunk azon, hogy a vállaltan magyarveszélyt vizionáló és a magyarokkal szemben hergelő Román
emzeti Egység Párt Partidul Unit ii Na iunii om ne – PUN
sikerrel szerezte meg olozsvár polgármesteri székét, Gheorghe unar személyében.
-ben, a forradalom utáni első szabad helyhatósági választásokon, Gheorghe unar, a P
R elnöke lett olozsvár
19
polgármestere. Jellemző, hogy míg az
-os parlamenti- és
elnökválasztásokon pártja a voksok mintegy
-át gyűjtötte be
Az
-es népszámlálási adatok szerint olozsvár magyar lakossága
át képezte a város teljes lakosságának. d. akatos Artur: zocialista iparosítás, demográ ai változások. olozsvár, agyvárad és arosvásárhely
fejlődési irányai
. n: Belvedere Meridionale
,
,
.
Partidul nit ii a iunii Rom ne Román emzeti Egység Párt. Román
szélsőjobboldali párt, amely
-ben, a kommunista egypártrendszer leváltása után egyből létre is jött és a magyar kisebbség ellen uszította híveit.
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unar, mint elnökjelölt, mindössze , -ot szerzett addig
az ugyanabban az évben megrendezett kolozsvári helyhatósági választásokon unar egy fordulóban diadalmaskodott
és a szavazatok abszol t többségét begyűjtve szerzett jabb
polgármesteri mandátumot.20
-ben a agy-Románia Párt
színeiben jrázott.
-ig tartó regnálása alatt fő politikai tevékenysége a magyarellenesség és a magyarokkal szembeni
előítéletek táplálása volt, számtalan intézkedésével és nyilatkozatával alázva meg a magyar közösséget. Látszólag ez volt
az egyetlen vesszőparipája, irányítása alatt olozsvár gazdasági bővülést, infrastrukt rabeli javulást csak elvétve tapasztalt. álasztásokkor olyan magyarellenes szlogenekkel kampányolt, mint: luj- apoca nem volt és sosem lesz olozsvár .21
indeközben elutasította a külföldi befektetőket, meggátolta a
külföldi tőke beáramlását, ezáltal olozsvár fejlődését évekkel
vetve vissza. Többek között megakadályozta a O benzinkutak kolozsvári terjeszkedését is, mondván, hogy a városnak
káros lenne magyarokkal üzletelni, akiknek egyedüli céljuk
csakis a román gazdaság szabotálása lehet.22 agyarország őkonzulátusának kolozsvári épülete elé egy táblát helyeztetett
ki, melyen a következő felirat állt: tt található a magyar kémfészek .23
. szeptember -án, a temesvári román magyar
kétoldal szerződés megkötése napján, gyászmenetet vezetett
olozsvár utcáin, így tiltakozva a két állam együttműködése
ellen.24 Azzal fenyegette a magyar lakosságot, hogy a zent ihály templomot és a átyás-szoborcsoportot lebontatja, majd
a király román mivoltát bizonygatni hivatott táblákat helyezted. bővebben: http: alegeri.roaep.ro alegeri alegeri-locale, letöltés ideje:
. . .
Románul: luj- apoca n-a fost i n-o s e niciodat olozsvar
Origo.hu: Gheorghe unar a magyarellenes kirohanásairól ismert , etöltés helye:
.origo.hu, letöltés ideje:
. . .
Románul: Aici se a a cuibul de spioni maghiari .
o.

tett ki átyás király szülőházára, valamint a szoborcsoportra.25
Ezek a mai napig a helyükön vannak. A aba ovac szobor
talapzatára az alábbi gyűlöletkeltő feliratot helyeztette ki
ban: aba ovac, itéz ihály hadvezére, akit szörnyű kínok
között öltek meg a magyarok
. február -én. 26 smeretlen
személyek több ízben eltávolították a magyarok szót a talapzatról, amit a városvezetés eddigi gyakorlatával szemben
immár több éve nem állíttatott vissza.27 zámos hasonló példát
lehetne még felhozni, de elég megjegyezni, hogy az ilyenfajta
uszítások voltak unar politikai karrierjének a meghatározó
elemei bár a város gazdaságilag stagnált, populista, félelemés gyűlöletkeltő politikájával sikerült a polgármesteri széket
tizenkét éven keresztül megtartania. A városvezetés ezen magatartása kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy a magyarellenes
megnyilvánulások a normalitás kategóriájába essenek és így
mindennaposakká váltak a magyar közösséget érő atrocitások.28
Ezek leggyakrabban ismeretlen járókelők részéről elhangzott
kéretlen megjegyzésekben nyilvánultak meg, amelyeket e sorok írója is számtalan alkalommal kénytelen volt megtapasztalni: Romániában vagy, beszélj románul , a magyaroknak
nincs helyük Erdélyben , menj haza a te országodba stb.
A polgármester
-es leváltását, valamint Románia
es E -s csatlakozását követően a város szemmel látható gazdasági és kulturális fejlődésnek indult. ár a magyarellenes
aszol.ro: ilenc év után ejtették a kolozsvári átyás-szobor elé kihelyezett, magyarokat sértő tábla ügyét.
. szeptember . etöltés helye:
https: maszol.ro, letöltés ideje:
. . .
Románul: aba ovac, apitan al lui ihai iteazu, ucis in chinouri groaznice de catre unuguri in data de februarie
.
iss Előd-Gergely: aba ovac: Az önkormányzat helyezte vissza a magyarellenes feliratot. Kronikaonline.ro,
. december . online . etöltés
helye: https: kronikaonline.ro, letöltés ideje:
. . .
A kolozsvári interetnikus viszonyok mély elemzéséhez ld. rubaker, Rogers
eischmidt argit
o , Jon Grancea, iana: Nacionalista politika és
hétköznapi etcnicitás egy erdélyi városban. udapest: Harmattan,
.
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megnyilvánulások, sértő szlogenek és megjegyzések javarészt
visszaszorultak a közéletből, az évtizedeken át tartó magyarellenes indoktrináció eredményeként a magyar közösséggel szembeni előítéletek részben a mai napig tovább élnek. A politikai szférában egyre ritkábbak, de még mindig nagy botrányt keltenek
a közéleti szereplők magyarellenes megnyilvánulásai. Az ilyen
megnyilvánulásokat az Országos iszkriminációellenes Tanács
rendszeresen bünteti is. Jó példa erre laus erner ohannis
államelnök nemrégiben tett megjegyzése, mellyel az egyik legygyakrabban elhangzó magyarellenes összeesküvés-elméletre
játszott rá.29 A unar-érát követő Emil oc-féle közigazgatás
eleinte nagy népszerűségnek örvendett a kolozsvári magyarok
körében, főképp a korábbi időszakra jellemző magyarellenesség
meghaladásához fűzött remények miatt. özben azonban tisztává vált, hogy Emil oc a magyar román viszonyok kérdésében
mindkét oldalt kijátssza, és nem szorgalmaz valós megbékélést.
Egyrészt megengedte március . ünneplését, amelyen többször
részt is vett, másrészt viszont a törvényes előírásokkal szembe
menve, megtagadta olozsvár magyar megnevezésének helységnévtáblákra való kiírását,30 valamint a magyarságot megillető
közigazgatási anyanyelvhasználati jogokat is. indezek ellenére
napjainkban a magyar közösséget célzó szélsőséges támadások
immár nem szalonképesek a helyi politikai diskurzusban, illetve
a hivatalosan kihelyezett köztéri üzenetekben sem. Ez önmagában nagy előrelépést jelent a kolozsvári román magyar viszony
normalizálása érdekében. indemellett szélsőséges üzenetek,
fali rkák még mindig fellelhetők olozsvár utcáin, a következő
részben ezek helyzetére fogunk röviden kitérni.
Transinde .ro: A bíróság szerint jogosan büntették meg Johannist a Jó napot, P
miatt, Transindex,
. január . online . etöltés helye:
.
itthon.transinde .ro, letöltés ideje:
. . .
aszol.ro: ultikulturalizmus olozsváron: oc nem tárgyal a kétnyelvű
helységnév táblákról. Maszol,
. április . online . etöltés helye: https maszol.ro, letöltés ideje:
. . .

Annak ellenére, hogy az interetnikus viszonyokat tekintve a
közhangulat javult, magyarellenes fal rkák még mindig fellelhetők olozsvár közterein és épületeinek falain.
Az ilyen típus graf tik a román társadalom egy meglehetősen jelentéktelen részének pontosabban: szélsőjobboldali
általában fasiszta és legionárius31 nézeteket valló csoportok,
agresszívabb ultrák vagy ultranacionalista egyének művei.
Ezen tény azonban nem jelenti azt, hogy ezek a rajzok és feliratok ártalmatlanok lennének. indaddig, amíg az ilyen fal rkák
egyes szerzői időről időre megismétlik tetteiket, az illetékes
közhatóságok nem lépnek fel aktívan az ilyen szabálysértések
vagy bűncselekmények megelőzése érdekében, a lakosság egy
része a téma iránt érzékeny marad, a potenciálisan gyűlöletkeltő graf tik pedig negatívan befolyásolják a román magyar viszonyokat és az uszítás eszközeit képezik.
em a véletlennek tudható be, hogy az ilyen típus fal rkák egyik fő célpontja éppen oloszvár. oon-H ee an szociológus szerint két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy
graf tit politikainak tekinthessünk. Az első feltétel az, hogy
olyan politikai jellegű üzenetet hordozzon, amely alkalmas a
nagyobb közönség befolyásolására. A második feltétel szerint a
fal rkák olyan helyeken kell, hogy elhelyezkedjenek, ahol képesek hatást kelteni a meg gyelőkben és ahol intenzív a gyalogos- vagy gépjárműforgalom.32 Az esetek nagy többségében
ezek a faliratok és rajzok olyan diskurzusnak adnak helyet,
A ihály Arkangyal égiója nevezetű mozgalom, más néven a asgárda,
a két világhábor közötti Romániában működő fasiszta mozgalom. Részletkért ld. onstantin ordachi: A Vasgárda: Karizma, politika és erőszak omániában, 192 –1941. udapest: Harmattan.
. iskolczy Ambrus: A
Vasgárda tja a hatalomhoz. udapest: Harmattan.
.
an, oon-H ee: Adolescents and Graf ti. n: Art Education 4(1). Taylor
rancis Online,
,
.
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amely elfogadhatatlan a hivatalos politikai beszédben, de hallgatólagosan mégis a politikai élet részét képezik. A kisebbség–
többség viszony általános és legjelentékenyebb tárgyalási tere
a nagyváros. ppen ezért, a semleges tereket felszámoló, ellenséges hozzáállást kiváltó vagy azt fokozó, agresszióra sarkalló
fal rkák veszélypotenciálja a metropoliszokban a legnagyobb.
A globalizáció fokozódásának, a társadalmi mobilitás növekedésének, a termelési viszonyok jellegének, és a szélsőjobboldal
megerősödésének következtében, a világ számos részén, beleértve özép-Európát és a alkán-félszigetet is, jjáéledtek
a szélsőséges nacionalista megnyilvánulások, és ezzel együtt
megsokszorozódtak a soviniszta üzeneteket hordozó graf tik
is.33 A köztereket elfoglaló, szélsőséges üzeneteket hordozó politikai fal rkálás aktusa tulajdonképpen azon nézet egyik kifejezési formája, mely szerint a jelenlegi társadalmi rend illegitim,
a társadalmi helyzet pedig tarthatatlan és elfogadhatatlan. Az
ilyen típus graf tikat megvalósító csoportok szempontjából
tehát jogosnak minősül a közterek ilyen és hasonló jellegű eltulajdonítása.34
Az interetnikus viszonyok normalizálásának jegyében az Advocacy Group for Freedom of Identity a továbbiakban: AG civil
jogvédő szervezet a
-as év folyamán feljelentést tett három,
olozsvár nyilvános terein és egyik fő kerülő tja mellett megjelent, magyarellenes fal rka esetében. A feljelentések és fal rkák
eltávolításának szorgalmazása több célt is szolgál.
Először is, az erdélyi és kolozsvári magyarok és a románok
méltóságának és önképéhez való jogának megőrzése. enki sem kötelezhető arra, hogy etnikai hovatartozása miatt a
közterületeken sértő és megalázó üzenetekkel találkozzon.
itja elikonja: Post-Socialist Political Graf ti in the Balkans and Central
Europe. ondon: Routledge.
,
.
aldner, isa .
obratz, . A.: Graf ti as a form of contentious political
participation. n: Sociology Compass
. iley Online,
,
.

s hasonlóképpen, az elkövetővel azonos etnikum személyekkel szemben méltatlan, ha őket olyan nézetekkel azonosítják,
amiket nem osztanak.
ásodsorban, jelezni kell és nyilvánvalóvá kell tenni, hogy
a hatályos törvények értelmében az ilyen típus graf tik megvalósítása szabálysértésnek vagy akár bűncselekménynek minősül, és következményeket, szankciókat von maga után. Ebből
a szempontból az AG által beny jtott feljelentéseket példaértékűnek is lehet venni.
égezetül, a polgármesteri hivatalt emlékeztetni kell arra a
kötelességére, amely szerint a várost éktelenítő fal rkákat hivatalból el kell távolítania, főképp, ha ezek a társadalmi béke
szempontjából veszélyt jelentenek. Hasonló fal rkákat eltávolítottak Románia más városaiban is: ukarestben az egyedüli
magyar iskola kerítéséről,35 illetve Brassóban egy belvárosi
épület falairól.36
indkét estben a feliratok eltávolításához
magyar magánszemélyek közbenjárására volt szükség. További hasonlatként szolgálhat a rendőrség fellépése egy
-ban
asky magyar graf tis által felfestett fal rka ellen. Ez esetben
a kolozsvári polgármesteri hivatal már másnap kiküldte a helyi rendőrséget, hogy törölje a falfestést, feltételezhetően azért,
mert a többség vallási érzékenységét sértette.37

.hu: Gyűlöljük a bozgorokat
agyarellenes feliratot rkáltak a bukaresti magyar iskola kerítésére. Azonnali,
. október . online . etöltés
helye https:
.hu , letöltés ideje:
. . .
Hotne s.ro:
rasov: Ancheta penala in urma unei plangeri facute de
R cu privire la inscriptii antimaghiare aparute pe zidul unei cladiri
agyarul:
rassó: űnügyi feljelentést tett az R
egy magyarellenes felirat miatt , etöltés helye: https m.hotne s.ro, letöltés ideje:
. . .
ulcsár rpád: olozsváron is lecsaptak a karhatalmak asky alkotására.
Azonnali,
. október . online . etöltés helye: https azonnali.hu, letöltés ideje:
. . .
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5. A konkrét esetek
Az AG
elején értesült három magyarellenes fal rkáról.
A háromból kettő olozsvár belvárosi közterein volt, a másik
pedig a városon kívül. ivel mindhárom jól látható helyre került, gy gondoltuk ezek esetében különösen fontos lesz gyorsan lépni.
Az egyik ilyen fal rka a as t utca Strada C ii Ferate . szám
közelében álló betonkerítést éktelenítette az „uram rasa ungureasca”, magyarul: gyűlöljük a magyar fajt szöveggel. ivel a
as t utca a város egyik legforgalmasabb tja, mely összeköti
a központi városrészt a város egyik lakótelepével, az risz teleppel, és emellett a város fő északi irány ország tja, gy gondoltuk, hogy ennek a fal rkának volt a legkárosabb hatása. Egy
másik fal rka a uscel sétányon Aleea Muscel található ingatlan falára volt felfestve, a következő szöveggel: „anti unguri”,
magyarul: magyarok ellen . ét feljelentést iktattunk ebben
a két esetben, az egyiket olozsvár Polgármesteri Hivatalánál,
a másikat a olozs egyei Rendőrfőfelügyelőségen. indkét
felirtatot napokon belül eltávolította a polgármesteri hivatal az
jonnan vásárolt graf tilemosó gépével és a rendőrség jegyzőkönyvbe vette a bűncselekményeket. A as t utcát éktelenítő
fal rkáról több magyar38 és román sajtóorgánum is beszámolt.39

d. zabadság.ro: agyarellenes feliratokra vadásznak . etöltés helye:
https szabadsag.ro, letöltés ideje:
. . . őtér.ro: tt az ideje eltüntetni a magyarellenes fal rkákat olozsváron etöltés helye:
.foter.
ro, letöltés ideje:
. . .
d. onitorulcj.ro: Graf ti antimaghiar pe strada G rii din luj- apoca. A
fost sesizat Procuratura luj. etöltés helye: https
.monitorulcj.ro,
letöltés ideje:
. . . Eclujeanul.ro: esaj anti-maghiar la luj- apoca,
pe strada G rii, eliminat de prim rie
oto. etöltés helye: https eclujeanul.ro, letöltés ideje:
. . .

A harmadik fal rkán a asgárda40 logója volt látható a „trianon-ziua dreptatii”, magyarul: trianon
az igazság napja
felirat mellett,41 egy fontos kolozsvári kerülő t szélén, amely
szintén egy nagyon forgalmas tvonal. alószínű, hogy ez is
olozsvár lakosságának volt címezve, de ez esetben olozsvár
önkormányzata területi határain kívülre esett a helyszín. Emiatt, elek özség Polgármesteri Hivatalánál, a olozs egyei
orgalmi Rendőrfőkapitánysagnál és a olozs egyei t- és
Hídfelügyelő Hivatalnál D DP tettünk feljelentést. Ebben az
esetben a olozs egyei Prefektusi Hivatalt is értesítettük a
bűncselekményről. Ezt a fal rkát is ugyancsak napokon belül
törölték és bekerült a rendőrségi jegyzőkönyvbe.

6. A feljelentések jogalapjai
A román hatályos jogrend értelmében a graf tizés, a tett s lyosságának és a fal rka üzenetének függvényében, minősülhet
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, és esettől függően
szabálysértési közigazgatási bírságot, vagyoni jellegű büntetőjogi szankciót vagy szabadságvesztést von maga után.
A őváros és egyéb helységek esztétikai arculatának biztosítását célzó intézkedésekről szóló
. évi
. szám törvény
. cikkelye a következőképpen rendelkezik:
a z állami vagy magántulajdonban lévő épületek homlokzatainak vagy falainak, történelmi és építészeti műemlékeknek vagy
bármilyen egyéb építménynek jogtalan feliratozása, festékek,
spray-k vagy más, ezekhez hasonló, anyagok felhasználásával,
eltételezhetően ugyanaz a asgárda műve volt, amely a ihály Arkangyal égiója két világhábor közötti román fasiszta mozgalom utódjának
véli magát.
A fal rkát megörökítette egy fociszurkoló portál is, ld. http:
.revistaultra.ro p-content uploads
Trianon
.jpg, letöltés ideje:
2021.05.03.
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amelyek szennyeznek vagy az említett javak megkárosítását
vagy megsemmisítését eredményezik, szabálysértésnek minősül, és millió lejtől
millió lejig terjedő bírsággal bünte42
tendő.

Az egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és
nyugalmat sértő cselekmények büntetéséről szóló
. évi .
szám törvény . cikkelyének . pontja értelmében:
a közterületen lévő épületek falaira, kerítésekre vagy közhasználat tárgyakra való jogtalan írás vagy rajzolás, vagy azok
bármilyen módon történő károsítása, valamint a törvényesen
kihelyezett hirdetések, hirdetmények és poszterek jogtalan eltávolítása vagy megsemmisítése, szabálysértésnek minősül és
és
lej közötti pénzbírsággal büntetendő.

A fentebb említett két jogszabály közötti átfedés egyértelmű,
mint ahogyan az is, hogy e szabálysértés büntetési tételei nagyban különböznek. Ez ellentmond a a jogalkotási technikák szabályainak43 és jogbizonytalanságot okoz. Továbbá, hatósági önkénynek és visszaélésnek ad teret.
Abban az esetben, ha az előbb említett társadalomellenes cselekedetek alkalmasak arra, hogy gyűlöletet keltsenek egy adott
nemzeti kisebbséggel szemben, vagy ezen nemzeti kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetésre bujtanak fel, kimerítik a román büntető törvénykönyv
. cikkelyében foglalt
bűncselekmény törvényi tényállását, mely szerint:

egjegyzem, hogy a pénzügyi reform nyomán a pénzbírság intervalluma
és
lejt jelent, tehát a bírság körülbelül
és
euró között határozható meg.
A jogalkotás során érvényesülő jogtechnikai szabályokról szóló
. évi
. szám törvény . cikkelye kimondja a párhuzamos jogalkotás elkerülésének elvét.

a ki a nyilvánosságot, bármilyen módon, gyűlöletre vagy hátrányos megkülönböztetésre uszítja személyek egy csoportja ellen, bűncselekmény miatt hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Releváns továbbá a megkülönböztetés valamennyi formájának
megelőzéséről és büntetéséről szóló
. évi
. szám kormányrendelet . cikkelye, mely a következőképpen rendelkezik:
a jelen rendelet értelmében szabálysértésnek minősül, ha az
adott cselekedet nem tartozik a büntető törvény hatálya alá,
minden nacionalista soviniszta propagandát hirdető, faji vagy
nemzeti gyűlöletre uszító nyilvános magatartás, vagy az a magatartás, amely a méltóság megsértését vagy megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó légkör megteremtését tűzi ki
célul egy személlyel, személyek csoportjával vagy egy közösséggel szemben, adott személyek meghatározott fajhoz, nemzetiséghez, etnikumhoz, vallási felekezethez, társadalmi osztályhoz vagy hátrányos helyzetű osztályhoz való tartozásával vagy
adott személyek meggyőződésével, nemével vagy sze uális beállítottságával összefüggésben.

ontosnak tartjuk, hogy ezek az ügyek példaként szolgáljanak
a magyar közösségnek olyan értelemben, hogy hogyan lehet az
ilyen esetekben hatékonyan fellépni. Az erdélyi magyar közösség tagjai szinte kivétel nélkül szembesültek a fentiekhez hasonló gyalázó megnyilvánulásokkal az életük során. Amint az az
előzőekből is kitűnik, a fal rkák formájában történő gyalázkodásokat könnyen el lehet tüntetni, mielőtt még tartósan beférkőznének az emberek emlékezetébe. A határozott fellépéshez
szükséges olyan hatékony eszközök megteremtése, amelyek
alkalmasak az erdélyi magyar közösség tagjainak felvilágosítá350
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sára arról a lehetőségről, hogy eredményesen kérelmezhessék
az önkormányzattól a fal rkák eltávolítását. E célból, a polgármesteri hivatalok előtt eszközölt eljárásokat, az iktatott kérelmeket az AG
eboldalán fogja publikálni és a sajtó segítségével terjeszteni. ét formanyomtatványt is közzéteszünk, ami
segít az eljárást mindenki számára elérhetővé tenni. Az egyik
formanyomtatvány az önkormányzaton leadandó panasz mintája, melynek célja a fal rka eltávolítása, illetve a tettes megbírságolása, a másik a rendőrségen leadandó bűnügyi feljelentés
mintája.
Reményeink szerint ezek az eszközök segítségükre lesznek
mindazoknak, akik hasonló magyarellenes vagy egyebekben
sértő fal rkákról tudomást szereznek, és ezek ellen szeretnének
valamit tenni is.
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Nagy Dávid*
MUNKAÜGYI DISZKRIMINÁCIÓ ÜGYE
A FELVIDÉKEN
1. Bevezetés
Zuzana Falathová, ismertebb nevén Falath Zsuzsi, egy pályakezdő, rendkívül tehetséges és szorgalmas muzeológus. Az
egyetem elvégzése után, nagy örömére a Pozsonyi Városi Múzeumban kapott állást, mint kurátor. A
. szeptember -jével kezdődő munkaviszony határozott időre, egy évre köttetett.
suzsi kiváló munkát végzett: önszántából t lórázott, t lteljesített, sőt volt, hogy saját ereklyegyűjteménye egyes tárgyait
bocsátotta a múzeum rendelkezésére vagy épp adományozta
a m zeumnak. ivel példás munkatárs volt, ezért a munkaviszonyát rendszerint meghosszabbították, mígnem
. augusztus -én a munkaviszony időtartamát határozatlan időre
módosították.
suzsi szerette munkáját, mely során főleg zlovákia jkori,
. századi történelmével foglalkozott. unkáltatója elégedett
volt teljesítményével. indennek ellenére suzsinak távoznia
kellett. Hivatalosan alath suzsi munkaviszonya
. december -ével szűnt meg. Ennek állítólagos oka az átszervezéssel járó munkakör megszüntetése. agyarán mondva suzsi
munkája, mint az jkori történelem kurátora, feleslegessé vált
és munkahelyét megszüntették. elmerül a kérdés, hogy vajon
mi ösztönözte munkáltatóját, hogy felmondjon e lelkes atal
lánynak?

rsek jvári ügyvéd.

353

1.1 Előzmények
alath suzsi az jkori történelem kutatásának keretein belül,
leginkább a magyar szlovák kapcsolatokat meghatározó pillanatokkal foglalkozott. unkája során felfedezte magyar gyökereit, majd autodidakta módon megtanult magyarul is. A atal
szakember lelkesedését kezdték felfedezni különböző, főleg
magyar nyelvű médiumok is. suzsi ugyanis rendkívül kritikusan és objektíven átlátja a magyar szlovák történelmi eseményeket, hiszen mindkét érintett nemzet idekapcsolódó szakirodalmát tanulmányozta és ismeri. Ebből az apropóból készített
vele interj t a agyar Hírlap, amely interj az online térben
. december -én jelent meg. Ebben az interj ban suzsi
a máig vitatott történelmi kérdésekben a magyar véleménynek adott igazat a szlovák történelemmagyarázattal szemben,
nyíltan vállalva a magyar nemzet felé táplált szimpátiáját.
januárjában az interj egyes, kényesebb részei megjelentek a
szlovák online médiumokban is. Ezek a torzított írások jutottak
el a Pozsonyi árosi
zeum igazgatójához is, aki számonkérte alkalmazottján az interj t. A szlovák médiumok egyoldal
beszámolóinak köszönhetően suzsi jóformán közellenség lett,
több halálos fenyegetést kapott, és a munkahelyén a kollégáival is megromlott a viszonya. dővel viszont csitultak a kedélyek. Ezért is érte meglepetésként a atal kurátort, mikor
.
október végén közölték vele, hogy az év végével megszűnik a
munkaviszonya. ikor megkérdezte közvetlen feljebbvalóját,
hogy miért kapott felmondást, az magyarázatul csak az idézett
interj ra utalt.
1.2 Jogi lépések
Az elbocsátás hivatalos indoka ezáltal nem felel meg a valóságnak. A munkahelyen ugyanis nem történt szerkezeti átalakítás,
sem átszervezés. supán egy általános ok mögé b jtatva me354
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nesztették Falath Zsuzsit, miközben véleménye szerint az elbocsátás valódi oka a szabad véleménynyilvánítás, illetve egy
másik magyar nemzet iránti szimpátia kifejezésének a büntetése. Ezzel a felmondás kielégíti a hátrányos megkülönböztetés,
illetve hátrányos bánásmód diszkrimináció jegyeit.
Az incidenst suzsi nem hagyta annyiban. Hivatalos ton,
közölte munkáltatójával, hogy a felmondást nem tekinti jogszerűnek, nem fogadja el és kéri a munkahelyére történő beosztását. Erre nem kapott választ. Ezzel egyidőben a felvidéki magyar média fel gyelt az eseményekre, illetve a isebbségügyi
ormánybiztos, ukovszky ászló is. A ormánybiztos szokatlan módon, a hivatalos acebook oldalán foglalt ez ügyben
állást
. december -én. Többen, köztük az érintett alath
suzsi is, gy érezték, hogy bejegyzésével a kormánybiztos
több ízben megsértette suzsi jogait. A kormánybiztos ugyanis
gy nyilatkozott a jogtalan elbocsátás ügyében, hogy az érintettet megkerülve, csak a munkáltató véleményére hivatkozva,
rossz fényben tüntette fel suzsit a hivatalos acebook oldalán.
Az érintett alath suzsi ez ellen hivatalos panasszal élt, amelyet a ormányhivatal Panasz Osztályára adtunk be. Az eljáró
szerv azzal utasította el suzsi panaszát, hogy az nem felel meg
a panaszokról szóló törvény tartalmi feltételeinket tehát nem
panasz. A ormányhivatal panaszunkat három szemszögből
értékelte:
egyenlő bánásmód jogának megsértése,
személyiségi jogok megsértése,
a kormánybiztos eljárása.
A ormányhivatal szerint az első két pontban a bíróság az
illetékes szerv. gaz, ám ezek a pontok szorosan összefüggenek.
A mai napig nem kaptunk választ arra a kérdésünkre, hogy
mely jogszabály alapján járt el ukovszky ászló amennyiben
eljárhatott suzsi ügyében, akkor miért nem szólította meg őt
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hiszen alath suzsi képviseli a kisebbséget az ügyben mely
jogszabály minősíti a kormánybiztosi acebook oldalt hivatalos
kommunikációs csatornának.
A hivatal továbbá gy vélte, hogy suzsi esete nem magánjogi jellegű, mivel kellőképpen átszőtte a média. gaz, hogy nagy
felháborodást keltett a magyar közösség körében ez az eset,
viszont ettől még magánjogi jellege nem változott. Az üggyel
kapcsolatosan az illetékes bíróságon egy munkaügyi pert indítványoztunk. Ez az egyik legmagánügyibb jellegű eljárás. Azok
után, hogy a ormányhivatal igazat adott a munkaadónak akit
az ügyben perlünk a pozíciónk gyengült, ugyanis már nem
csupán a Pozsonyi árosi
zeum van jelen a perben, hanem
mögötte a kormány is. Ami az illetékes hivatalban nem tudatosult, hogy a ormánybiztos eljárásával befolyásolhatja alath
suzsi magánjogi perét.
A panasz elutasítása ellen fellebbeztünk, ám a fellebbviteli
szerv a panasz elutasítását helyben hagyta. Ezt követően már a
két folyamatban levő peres eljárásra összpontosítottunk:
munkaügyi per,
antidiszkriminációs per.

2. Munkaügyi per
ivel a munkavállaló gy véli, hogy a neki intézett felmondás
nem volt jogszerű, ezért a törvényes határidőket betartva az illetékes bírósághoz fordult. A vádiratban rámutatunk arra, hogy
a Pozsonyi árosi
zeum megsértette az egyenlő bánásmód
elvét, tehát diszkriminálta munkavállalóját. Az érintett megygyőződése, hogy elbocsátása nem törvényes okokból történt,
hanem a véleménynyilvánítása, illetve a magyar nemzet iránt
érzett szimpátiája miatt bocsátották el.
Ezt bizonyítja többek között az is, hogy az elbocsátásának
hivatalos oka a szervezeti átalakítás volt. Erről viszont suzsi
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tudomása szerint a munkahelyen semmiféle tájékoztatás nem
történt, illetve a szervezeti átalakítás legjobb tudomása szerint
csupán az ő elbocsátásában valósult meg. Továbbá bizonyítékként hivatkozik a közte és felettese közötti beszélgetésre, mely
során a felettese elismerte, hogy a agyar Hírlapban megjelent
interj az elbocsátásának valódi oka. A legfrissebb bizonyíték,
mely alátámasztja a hivatalos okkal szembeni kifogásokat az,
hogy e beszámoló írása idején alath suzsi fölösleges munkapozíciójára versenykiírást hirdetett a Pozsonyi árosi
zeum. indez gy történik, hogy a bíróságot épp arra kérvényeztük, hogy a felmondást nyilvánítsa érvénytelennek és kötelezze
a munkáltatót a munkaviszony folytatására.

3. Antidiszkriminációs per
A munkaügyi perrel egyidejűleg indítványoztuk az antidiszkriminációs bírósági eljárást is. Jelen perben az érvelés lényegében
megegyezik a fent jegyzettekkel, viszont a beadvány más célt
követ. alath suzsi ugyanis gy érzi, hogy a Pozsonyi árosi
zeum eljárásával s lyos csorbát ejtett jó hírnevén és szakmai megítélésén, külön tekintettel arra, hogy atal pályakezdő
muzeológus. A bíróságon tehát azt kérvényeztük, hogy állapítsa meg a jogsértést és kötelezze a Pozsonyi árosi
zeumot
a nyilvános bocsánatkérésre, illetve anyagi kárpótlásra, mely
összeget suzsi jótékony célokra használna fel.

4. Zárszó
Jelen pillanatban mindkét per esetében a bírósági tárgyalás időpontjának kitűzésére várunk. A munkaügyi perben idén márciusban kellett volna bírósági tárgyaláson részt vennünk, ám ezt
a koronavírus-helyzetre való tekintettel elnapolták. A korlátozások enyhülésével viszont várható, hogy még idén sor kerül
mindkét esetben a tárgyalások lebonyolítására.

alath suzsi esete több szempontból is egy jelentős jogi
precedens. Először is rámutat az állampolgár kiszolgáltatottságára az állammal szemben. Hiszen adott esetben az állampolgár csak szemlélője annak, hogy a ormányhivatal beavatkozik a magánjellegű munkaügyébe. Továbbá rámutat arra is,
hogy a szabad véleménynyilvánítás és a magyarság mellett
való kiállás eredménye munkahelyi elbocsátás lehet még a .
században is.
Másrészt viszont Zsuzsi helytállása egyben példa is mindenki számára, hogy a fontos, fundamentális értékek és igazság
mellett a végsőkig ki kell állni és harcolni kell. Ha csak fele anynyi kurázsi lenne közösségünkben, mint suzsiban, más állapotban lenne a elvidéki magyarság.

Orosz Örs*
NYELVI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
A FELVIDÉKEN
1. Bevezetés
A mai előadásom témája a felvidéki nyelvi jogérvényesítés lesz.1
gyekszem összefoglalni azt a sikertörténetet, amit a nyelvhasználati mozgalmak segítségével a elvidéken elértünk. evezetésként magamról annyit mondanék, hogy Prágában végeztem politikai földrajz szakon. ár az egyetem alatt elkezdtem
foglalkozni a vizuális nyelvhasználat és köztéri szimbólumok
kérdéskörével. őleg az utóbbival foglalkoztam ekkor, a nyelvhasználat kérdésével majd csak a gerilla mozgalmiság idején,
amit egyetemista klubmozgalmi önkéntesként kezdeményeztem a társaimmal együtt
közötti időszakról van szó .
Ez egy rendkívül tág téma, mivel a vizuális nyelvhasználat kérdése megjelenik az állami szférában és a versenyszférában is,
továbbá a közutakon és vasutakon is.

A szlovákiai magyarság története Trianonnal indul el tulajdonképpen, így a kisebbségi nyelvi jogérvényesítés már az
-as éveket követő időszakban elkezdődik. A két hábor
között a közélet meghatározó szereplői, a magyar pártok és
képviselőik vitték a prímet. özülük Eszterházy János nevét a
hallgatók is bizonyára ismerik, ő akkor az egyik politikai vezeJogvédő, aktivista, a étnyelvű él- zlovákia ozgalom alapítója.
Ez az írás az átirata annak az előadásnak, melyet Orosz rs a isebbségi
Jogvédő ntézet
. november
. között megrendezett
agyarok
Jogvédelme a árpát-medencében című online konferenciáján tartott.
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tője volt a felvidéki magyar közösségnek. Az
-as évek közepén neki sikerült egyesítenie a magyar pártokat,
tavaszán
pedig sikerült megvalósítani a vas ti és postai kétnyelvűséget
sehszlovákiában.
-ban jött az átrendeződés, a müncheni
egyezmény, majd a bécsi döntés végül teljesen megváltoztatta a körülményeket, melynek nyomán a magyarlakta területek
is visszakerültek agyarországhoz.
után és a Párizsi békeszerződést követően nem, hogy nem jult meg a kétnyelvűség, hanem megvonták a magyaroktól a nyelvhasználat jogát.
-ig a ene -dekrétumok következtében nem csak a nyelvhasználat volt megtiltva a köztereken, hanem a magyar beszéd
is, megvonták a nyugdíjakat és kitelepítették a magyar nagygazdákat és a városi polgárokat, főleg agyarországra, majd
sehországba, országon belülre is telepítettek át magyarokat a
kitelepített szudétanémetek helyére.
-ben enyhült a szigor,
ekkor nyílhattak meg jra a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények. Ebben az évben jelent meg az első magyar nyelvű
sajtótermék. Az j zó máig az egyetlen napilapja a felvidéki
magyaroknak. A vas ti nyelvhasználat kérdése csak a
-es
években lett jra téma, ezzel szemben sokkal korábban, már
a rendszerváltás után napirendre került a helységnév táblák
kérdése, vagyis a helységek magyar megnevezése.
-ben
azonnal megindult a lobbi ezen a téren,
-ig egy táblahábor jellemezte a elvidéket. A magyarok felrakták, a szlovák
nacionalisták pedig lefestették ezeket a táblákat.
-ban nemzetközi nyomásra a e iar-kormány elfogadta a táblatörvényt,
melynek nyomán kisebb méretben, kék színnel megkülönböztetve, de kikerülhettek a magyar helységnevek. Ez alól
felvidéki község kivételt képezett, mivel azok a szlovák neveiket
nemzetébresztő személyekről kapták, így a megnevezéseket
lefordíthatatlannak minősítették.
-ben, már a kommunista rezsim alatt
magyar és német település nevét törölték el
vagy másítottak meg. E tekintetben sok esetben sikerült elérni, hogy népszavazás tján visszaszerezzék régi neveiket ezek
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a települések. Azonban voltak olyan érvényes népszavazások
is, ahol az aktuális szlovák vezetés tárgyalás nélkül elvetette
az ügyet pl.
-ben Pereden volt érvényes népszavazás, de a
szlovák kormány a népakaratot ignorálta.
A vas t esetében semmilyen magyar nyelvű felirat nem jelenhetett meg az állomásépületeken, így a gyelmeztető és
információs táblák sem, nem, hogy településnevek. A
es kisebbségi nyelvhasználati törvénybe belekerült egy olyan
passzus, amely explicite nevesítette a vas ti táblákat, kikötők
és repterek megnevezéseit és kimondta, hogy ezeken a nyelvhasználati színtereken szabad alkalmazni a magyar nyelvet. A
ico-kormány
-es visszatérésével azonban a törvény érvényesítését ellehetetlenítették.

-ben egyébként az . ico
e iar- lota kormányzat alatt
durván szigorították a államnyelvtörvényt , visszamenőleges
hatállyal kiterjesztve a történelmi emléktáblákra és emlékművekre, megtiltva ezzel a magyar egynyelvűséget minden platformon. gyanis a legkisebb településeken előfordult, hogy
csak magyar nyelven jelent meg egy hirdetés, hiszen mindenki
magyar volt. A nyelvtörvény szigorítása viszont óriási ellenállást váltott ki a magyar közösségben, így
. szeptember -jén
egy
ezer fős tömeg gyűlt össze tiltakozni a törvény hatályba lépése ellen. Az akkor formálódó zlovákiai agyarok erekasztala elnevezésű szervezet égisze alatt sok atal kapott lehetőséget kisebbségi jogérvényesítő munkában való részvételre. A
szervezetnek köszönhetően kezdett el formálódni a étnyelvű
él- zlovákia ozgalom is, aminek célja a magyar nyelvhasználat terén való jogérvényesítés és jogbővítés volt. Először a
versenyszférát megcélozva matricás kampányokkal igyekeztek
elérni, hogy legalább ott, ahol a nyelvtudás is adott írásban és
szóban is használják a magyar nyelvet. sszeírták az ellopott

és megrongált helységnévtáblákat.
db hiányzó helységnévtáblát dokumentáltak. ás szervekkel is felvették a kapcsolatot
annak érdekében, hogy a meglévő rendelkezéseket tartsák be.
-ig a ico-kormány volt, utána jött az veta Radi ová jobboldali pártokból álló kormányzata, amely
-ben re ektálva
a
-es szlovák nyelvtörvény szigorítására, megalkotta és kibővítette a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, ekkor kerültek
bele azok a passzusok, amelyeket korábban már említettem. A
kormány rövid életű volt, másfél év után előrehozott választások következtek, így már nem tudta érvényesíteni a rendelkezéseket, a következő ico-kormány idején pedig nem volt erre
politikai akarat. Ez volt az a négy év, amikor a szervezet igazán
ki tudott bontakozni. Az aktivisták a kisebbségi nyelvhasználati törvényre hivatkozva felkeresték a vasutat, a közlekedési minisztert, valamint minden olyan állami szervet vagy vállalatot,
amely kapcsolatba hozható volt a vas ttal. Ebből az időszakból
származik az előadáson bemutatott felvétel is. em volt magyar párt a kormányzatban ezekben az években, ezért a két párt
sajtója nem blokkolta az ügyet, néhány hónap alatt átléptük a
szimpatizánst a acebookon és végül
ezres számot
értünk el. A közbeszéd szereplői a magyar nyelvhasználat kérdése mellé álltak és sikerült az ügyet véghez vinnünk. Ráadásul
voltak olyan külsősök, akik szintén segítettek nekünk. Az aktivisták átfestették az állomásokat, és sok olyan épületen megjelent a magyar felirat, amelyek korábban elhanyagoltak voltak.
Erre az akcióra a vas t gy reagált, hogy az érintett állomásokat gyorsan jrameszelték eltüntetve ezzel a magyar feliratokat.
-ban egy külföldi vállalkozó kezdte el üzemeltetni a csallóközi vonalat és fel jította a megállókat. A zlovákiai agyarok erekasztala színeiben felkerestük a cégvezetőt, hogy a magyar feliratok
kérdését is rendezzék. gyekeztük meggyőzni a vállalkozót, hogy
az állomásokon szerepeljen magyar felirat, azaz kétnyelvűsítse az
állomásokat. Azonban ő visszautasította mindezt annak ellenére,
hogy a kérdéses falvakban a lakosság több, mint
-a magyar volt.

Orosz Örs: Nyelvi jogok érvényesítése a Felvidéken

Ekkor léptek közbe a máig ismeretlen aktivisták és festékszóróval kiírták minden potenciális vas tállomáson a magyar
neveket. Az akció során a Regiojet elnevezésű szolgáltatót célozták meg, és egészen addig folytatták ezt a tevékenységet,
amíg ki nem kerültek a szabványos magyar feliratok. Ennek
köszönhetően
év után kisebb betűkkel ugyan, de négy helyen megjelentek a magyar nyelvű vas ti feliratok a elvidéken: zentmihályfán, ispakán, agypakán és agyabonyban.
Ezt egyértelmű áttörésként éltük meg, bár a vonalon található
megállóból csak az előbb említett négy helység volt, ahova
valóban magyar felirat került.

E
-ben került sor az Ekel-ügy néven ismertté vált esetre.
Az ekeli egy elhanyagolt vas tmegálló volt még ekkoriban. nkéntesekkel fel jították a helyet, elhelyeztek egy három nyelvű információs panelt, valamint kikerült egy magyar nyelvű
helységnévtábla is, Ekel felirattal. Az akciónak nem volt semmilyen politikai célzata, amely jócskán növelte a siker esélyét
egy olyan időszakban, amikor a magyar közösséget politikai
megosztottság s jtotta, melyet a O T-H és az
P szembenállása határozott meg. Ezt jól mutatja, hogy A. agy ászló,
hidas kormánybiztosa is magáénak érezte a kezdeményezést.
ár az épületet fel jítottuk, de
óra m lva eltűntek róla a feliratok, annak ellenére, hogy a hatályban lévő törvény, erre lehetőséget biztosított. A politikus azt mondta, hogy ha nem tudja
érvényesíteni ezt a vas ti törvényt, akkor lemond a hivataláról,
és ezt néhány hétre rá meg is tette.
A elvidék egyetlen magyar napilapjának, az j zónak a
munkatársa megkérdezte Ekel község polgármesterét, hogy
mit szól ehhez az akcióhoz.
erre azt felelte, hogy az ekelieket ez nem érdekli, mert ez egy politikai indíttatás dolog.
gyekezett tehát a szőnyeg alá söpörni az ügyet. iután a hír
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megjelent az jságban, a helyi vendéglátóipari egységben felbőszültek az emberek, és a cikk megjelenését követő éjjel viszszarakták az Ekel táblát egy Ekelt érdekli kiegészítő felirattal
ellátva. Egyre több olyan szervezet jött, akik tenni akartak ezért
az ügyért. indkét párt programjába hangs lyos helyet kapott
a nyelvhasználati kérdés, illetve ennek az érvényesítése.
ban kormányra került a Híd és unaszerdahelyen elhelyezték
az első hivatalos magyar nyelvű vas ti feliratot. Ezt követően
pedig az ügy rendeződött, és több névtábla is kikerült. Ezek a
magyar helységnévtáblák európai szintű megjelenítést kaptak.
ésőbb azonos méretű betűkkel írták ki a magyar nevet is, mint
a szlovákot. Ott, ahol szlovák nemzeti hősök nevei szerepeltek,
ott viszont nem írták ki a magyar nevet egészen
-ig.
A probléma akkor fog megoldódni teljesen, amikor a köz tkezelő szervek is felvállalják, hogy ezeket a táblákat kicserélik.
Az első osztály országutak mentén már kikerültek az j táblák
és egyes megyékben, ahol a magyarság rendelkezik olyan politikai befolyással, ott sikerült a magyar nevet is kiírni. ly módon
a táblák kétharmada már rendben van, assa és Pozsony megyében viszont még akadnak hiányosságok.
A bemutatott videó a köz ti irányjelző táblák ügyét dolgozza fel. árhatóan ez a nyelvhasználati színtér lesz a következő,
ami terítékre kerül a jogvédő küzdelemben.
öszönöm a gyelmet

Sóti Attila*
AZ ÚJVIDÉKI JOGTUDOMÁNYI KAR ELLEN,
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1. Bevezetés
Az elmúlt években a vajdasági magyar és szerb sajtó is több alkalommal volt hangos attól a bírósági eljárássorozattól, amelyet
az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara ellen folytatott a Vajdasági Magyar Diákszövetség (a továbbiakban: VaMaDiSz).1 A
megfelelő jogszabályi keretrendszer ellenére a Jogi ar éveken
keresztül megakadályozta a magyar nyelvű felvételi vizsgázást,
bármilyen hivatalos indoklás nélkül, amely értelemszerűen komoly felháborodást váltott ki a vajdasági magyarság körében.
A jelenleg is folyamatban lévő bírósági eljárással együtt összesen négy bírósági per van mögöttünk ebben az ügyben, amelyből eddig kettőt jogerősen nyert meg a a a i z. elmerül
a kérdés, hogy ha a jogerős bírósági ítéletek elmarasztalták a
Jogi Kart, akkor vajon miért jutottunk el a negyedik perhez, vajon miért nem lehetett ezt a diszkriminációs ügyet megoldani
az elmúlt években? Milyen lépéseket tett partnereivel közösen a VaMaDiSz, hogyan találta meg az újabbnál újabb „jogi
* Sóti Attila, okleveles pénzügyi matematikus, matematikatanár, civil szervezeti aktivista, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottságának tagja, a
ajdasági agyar iákszövetség leköszönő elnöke
.
1 Civil szervezetként került bejegyzésre 1997-ben, intézményfüggetlen diákszervezet, hallgatói önkormányzat, a vajdasági magyar diákok és egyetemi
hallgatók érdekvédelmi szervezete. Honlap:
.vamadisz.com., acebook elérhetőség: https:
.facebook.com a a isz.
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kiskapukat” a Jogtudományi Kar? Hogyan juthattunk el arra a
pontra, hogy mára megváltoztatásra került a felvételi tantárgy
a karon és a jogerős ítéletek ellenére az idei évben már nincs lehetőség a magyar nyelvű felvételi vizsgázásra ebben a felsőoktatási intézményben?
Tanulmányomból kiderül, hogy a jogvitába keveredett két
oldal között, több szempontból is jogértelmezési nézetkülönbözőség áll fenn. A jogvitában és a bírósági eljárásokban több
szinten keverednek össze jogszabályok, jogértelmezések: alkotmány, törvények és tartományi jogszabályok, a józan ész és a
logikusnak vélt következtetés. Vajon meddig ér az egyetemi
autonómia hatásköre, és meddig az autonóm tartományé? Hogyan lett ebből az ügyből oktatási területen meglévő nemzeti
alapú hátrányos megkülönböztetés? Ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat az ügy több éves történetének tartalmi bemutatása mellett, hiszen ezekben az években én egyengettem az
útját a szóban forgó bírósági eljárásoknak.
A a a i z leköszönő elnökeként szeretném bemutatni ennek a jogi eljárásnak a történetét, az elmúlt évek eseményeit és
a jogszabályi hátteret. Szeretnék rávilágítani az események közötti összefüggésekre, elemezni a következményeket és azokat
a lépéseket, amelyeket utólag visszatekintve esetlegesen hibásnak tartok. Tekintettel arra, hogy pénzügyi matematikusként
és civil szervezeti aktivistaként nem vagyok jogtudományi
szakember, jogi-szakmai következtetéseimet azon konzultációk alapján vonom le, amelyeket az elmúlt években folytattam
az ügy kapcsán a VaMaDiSz jogi tanácsadóival, ügyvédjeivel
és partnereivel.
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2. Jogszabályi és társadalmi háttér
A Szerb Köztársaság Alkotmánya 79. szakaszának rendelkezése pontosítja, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van
nemzeti sajátosságaik megőrzéséhez, amelyen a saját nyelv és
írásmód használatához való jog is értendő.2 ontosnak tartom
azt is kiemelni, hogy a szerbiai Alkotmány államalkotó elemként tekint a nemzeti kisebbségekre, említést tesz arról, hogy
zerbia a szerb nemzet és az itt élő nemzeti kisebbségek és nemzeti közösségek állama (igaz, nem nevezi meg, és nem sorolja
fel konkrétan a nemzeti kisebbségeket és nemzeti közösségeket,
mint ahogyan azt teszi például Horvátország az ottani magyar
közösséggel . ajdaság Autonóm Tartomány tat tuma
.
szakasz 1. bekezdése megállapítja, hogy Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód,
valamint a magyar, szlovák, horvát, román és a ruszin nyelv
és írásmód van hivatalos használatban.3 A . szakasz továbbá
előírja, hogy ajdaság AT szervei hatáskörük keretében intézkedéseket tesznek a nemzeti kisebbségek nemzeti közösségek
hivatalos nyelv és íráshasználatának törvénnyel szabályozott
következetes megvalósítása érdekében. A felsorolt alaptörvényi rendelkezések alapján megállapítható, hogy Szerbiában a
magyar nemzeti kisebbségnek alkotmányos joga van nemzeti
identitása megőrzéséhez, az anyanyelvi oktatáshoz, valamint
az alaptörvénnyel összhangban meghozott tartományi statútum értelmében a magyar hivatalos nyelv a Vajdasági Autonóm Tartomány területén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az állami szervekkel való kommunikáció során a magyar nyelv
A zerb öztársaság Alkotmánya, magyar nyelvű fordítás. etöltés helye:
https:
.mnt.org.rs kozerdeku-informaciok jogszabalyok-magyarul,
letöltés ideje:
. . .
ajdaság Autonóm Tartomány tat tuma. n: ajdaság AT Hivatalos apja,
. agyar nyelvű fordítás, letöltés helye: https:
.mnt.org.rs
kozerdeku-informaciok jogszabalyok-magyarul, letöltés ideje:
. . .
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használható, kikérhetőek kétnyelvű okiratok például kétnyelvű anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány és a közigazgatásban, ügyintézésben használható a magyar nyelv.4
Ez az alaptörvényi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy a
szerbiai (vajdasági) nemzeti kisebbségek részére olyan jogszabályok legyenek elfogadva és alkalmazva, amelyek a helyzetüket előmozdítják és garantálják alapvető jogaik betartatását. éleményem szerint, a jogalkotásban nem találkozhatnánk ilyen
„kisebbségbarát” folyamatokkal, ha a társadalmi szerkezetünk
és a „matematika” nem állna az oldalunkon: a Vajdaságban
jelentős szám nemzeti kisebbség található így a magyarok
legalább
vajdasági önkormányzat területén élnek abszol tvagy relatív többségben.5 Mindez azt jelenti a hétköznapokban,
hogy több településen is akkora többségben élnek a magyarok,
hogy gyakorlatilag egyáltalán nem használják a szerb nyelvet
a településen belül, és jellemző ezekre a településekre például
Magyarkanizsa, Zenta, Kishegyes), hogy a helyi szerb lakosság
magas szintű magyar nyelvtudással rendelkezik.
A magyar nyelvű felvételi vizsgázás szempontjából a vajdasági oktatási sajátosságokat kell áttekinteni. Vajdaságban öszszesen 37 középiskolában van teljes egészében vagy részben
magyar nyelvű oktatás tehát vagy kizárólag magyar tagozatok
vannak az adott középiskolában, vagy van magyar tagozat is

„A szerb nyelv nem élvez gynevezett egyedüli államnyelvi státust. Habár elsőszám hivatalos nyelvnek minősül, törvénnyel más nyelvek egyidej hivatalos használata is előírható az alkotmány alapján (2006. évi alkotmány 10. szakasz)”. Beretka
atinka: elsőfok felvételi eljárás nemzetiségi nyelveken a ajdaságban,
avagy kiterjeszthető-e az egyetemi autonómia a tartományi autonómia kárára és vice versa. In: Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények
.
,
.
adis Róbert: A
-es népszámlálási eredmények ismertetése. n: zalma József (szerk.): A magyar tudomány napja a Délvidéken tanulmánykötet
2014. jvidék: ajdasági agyar Tudományos Társaság,
. etöltés helye: http:
.vmtt.org.rs mtn
adis.pdf, letöltés ideje:
. . .
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az adott középfokú oktatási intézményben).6 Ezek a középiskolák tizenkét vajdasági önkormányzat területén találhatóak, és
évente mintegy
magyar középiskolai diák fejezi be
7
középfokú tanulmányait. A magyar nyelven való oktatást, illetve magyar oktatási nyelvű iskolák létrehozását, működtetését
az alkotmányos keretek mellett a közoktatási- és a felsőoktatási
törvények is lehetővé teszik. egállapítható tehát, hogy a felvételi vizsgázáshoz szükséges középiskolai szaktudást a vajdasági
magyar közösség ataljai az anyanyelvükön sajátítják el olyan
településeken illetve ezeknek a ataloknak a jelentős többsége
is olyan településről származik , ahol a magyar nyelvet használják a mindennapokban. it jelent ez egy magyar atal szemszögéből, aki az egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt
áll? Azokon a településeken és önkormányzatokban, ahol a magyarság abszol t többségben van, ott a atal magyar óvodába
járt, a játszótéren magyar gyerekekkel játszott, általános iskolai
tanulmányait az anyanyelvén végezte el, otthon és a családi, baráti körben magyar nyelven kommunikálnak. Azokban az önkormányzatokban pedig, ahol a magyarság relatív többségben
vagy jelentős számban van jelen
lakossági részarány ,
már megtörténhet, hogy a szomszédságban élnek szerbek is, a
játszótéren és az óvodában meg kell szólalni szerbül. Természetesen a tapasztalataink alapján , a szórvány településeken
a magyar atalok már kisgyerekkorukban elsajátítják a szerb
nyelven való kommunikációt. ontos kiemelnem azt is, hogy
az általános- és középiskolai magyar tagozatok a tartomány

A magyar nyelven is oktató középiskolák a ajdaságban. etöltés helye:
.felvi.hu, letöltés ideje:
. . .
7 Ezt a következtetést abból vontam le, hogy a VaMaDiSz minden tanévben
felkeresi az említett középiskolákban végzős magyar diákokat a hazai továbbtanulási információkkal, és a programsorozat tapasztalatai alapján
a végzős magyar középiskolai diákok száma minden tanévben,
a Vajdaságban.
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területén heti két tanórában tanulnak szerbül.8 Mindezeket amiatt írom le, mert éreztetni szeretném azt a tényállást a kedves
olvasóval, amit az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az újvidéki
Jogtudományi ar vezetői nem tudnak elfogadni és belátni: egy
olyan közegben élünk vajdasági magyarként, ahol a ataljaink
jelentős többsége nem sajátítja el az egyetemi tanulmányok
kezdetéig az államnyelvet, mert egyszerűen erre nincs lehetőségük; az oktatási rendszerben jelenleg nem lehet ezt a nyelven
hatékonyan megtanulni, a hétköznapokban pedig egyszerűen
nincs hol használni a szerb nyelvet.
indezen felsoroltak miatt találkozunk egy jelentős problémával a középiskolai tanulmányok végén: a ataljaink a nyelvtudás hiánya miatt nagy számban Magyarországon kezdik meg
egyetemi tanulmányaikat. A felvételi vizsgákat az Újvidéki Egyetem karai egységesen, az adott év j liusának első felében szervezik meg. A felvételi vizsgán
pont szerezhető meg, amelyből -et a középiskolai tanulmányi átlag, -at pedig a felvételi
vizsga eredménye ad.9 Tehát megállapítható, hogy a felvételi
vizsgán ny jtott teljesítmény jelentősen befolyásolja az eredményességet, és kihatással van arra, hogy a jelentkező bekerül-e
8 „A kisebbségi közösségek diákjai számára, akik anyanyelvükön végzik középiskolai tanulmányaikat, illetve kétnyelvű formában, heti órával többet
kell lehallgatniuk [...]. A megnövelt óraszám annak a rendeletnek tudható be,
miszerint azoknak a középiskoláknak, amelyek valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén végzik az oktatást, kötelességük tantárgyként bevezetni a szerb
nyelv oktatását a kisebbségek számára (Törvény a középiskolai oktatásról és
nevelésről
: . szakasz . abi orbert: A zerbiában élő nemzeti kisebbségek oktatáspolitikai jellemzői. n: rdögh Tibor szerk. : Variációk autonómiára. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete.
.
. etöltés helye: http: vmdok.org.rs vajdasag p-content
uploads
- abic- orbert.pdf, letöltés ideje:
. . .
A szerbiai vajdasági felsőoktatási felvételi eljárás szabályairól szóló öszszefoglaló. elvi.hu felsőoktatási információs honlap,
. online . etöltés helye: https:
.felvi.hu felveteli jelentkezes korabbi elj archivum felveteli tajekoztatok
T
A ht
szerbia eljaras, letöltés ideje:
. . .
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a kiválasztott felsőoktatási intézménybe, illetve állami- vagy
pedig önköltséges formában tanulhat. Egy felvételi vizsgaidőszak alkalmával (július) kizárólag egy egyetemi karra lehet jelentkezni ez ellentétes a magyarországi gyakorlattal.
igyelembe véve, hogy mindössze hét felsőoktatási intézményben lehet magyar nyelven (is) tanulni, a belföldi egyetemi tanulmányokhoz elengedhetetlen a szerb nyelvtudás.10 Az
elmúlt évtizedek mindennapi tapasztalatai azt mutatják, hogy
a felsőoktatási tanulmányok sikeres folytatásához és befejezéséhez elégséges feltétel az egyetemi évek első felében megtanulni
a szerb nyelvet olyan szinten, hogy az első számonkérésekig, az
első vizsgákig a nyelvtudás elégséges legyen a tanulmányok
sikeres folytatására. őt, az első egyetemi hónapokban a szerb
ajk környezet és a szerb nyelven való tanulás miatt a ataljaink hihetetlen gyorsasággal és hatékonysággal sajátítják el a
tanulmányok sikeres folytatásához szükséges nyelvtudást. Ezt
a folyamatot elősegíti a agyar emzeti Tanács által működtetett szerb nyelvi felzárkóztató képzés is, amelyet minden évben,
több körben, március és november között szerveznek meg a
végzős magyar középiskolai diákoknak, majd a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert elsőéves magyar hallgatóknak is.11
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon a felvételi vizsgázás
pillanatában a szerb nyelvtudás meglévő szintjével szemben is
fel kell-e állítani valamilyen elvárásrendszert, vagy csak az adott
szakmának megfelelő középiskolai szaktudást kell ellenőrizni
ásszóval, a felvételi vizsgázáskor és a felsőoktatási intézményekbe való bekerüléskor a szaktudás mellett a nyelvtudást is
tthon továbbtanulni, interj dr. Halasi zabolcs tartományi felsőoktatási
és tudományos kutatási segédtitkárral,
. online . etöltés helye:
.
vmsz.org.rs, letöltés ideje:
. . .
11 A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjának bemutatása
online . etöltés helye: https:
.mnt.org.rs oktatas magyar-nemzeti-tanacs-komplex-osztondijprogramjanak-bemutatasa, letöltés ideje:
. . .
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ellenőrizni kell Erre a kérdésre két különböző válasz létezik,
amelyet mindkét, jelenleg is jogvitában álló fél logikusnak és magától értetődőnek hisz. Az egyik oldal szerint, mivel a tanulmányok szerb nyelven folynak a felsőoktatási intézményben, emiatt
a felvételi vizsgázásra is kizárólag szerb nyelven kerülhet sor és
már a felvételi vizsgázás pillanatában van egy minimális elvárás
a nyelvtudást illetően. Továbbá, ez az oldal meg van arról győződve, hogy a felvételi vizsgázás nyelvének meghatározása kizárólagosan az egyetemi autonómia része. A másik oldal viszont
gy gondolja, hogy a vajdasági nemzeti kisebbségek ataljainak
nincs megfelelő lehetősége a szerb nyelv elsajátítására, valamint
a felvételi vizsgázáshoz szükséges szaktudást is az anyanyelvükön szerzik meg, emiatt a felvételi vizsgázás pillanatában kizárólag az anyanyelven megszerzett középiskolai tudás ellenőrizhető,
tekintettel arra, hogy ezeknek a ataloknak az általános- és középiskolai oktatást követően nincs megfelelő szerb nyelvtudásuk.
Ezt a helyzetet abi
orbert politikatudományi doktorandusz
hallgató kitűnően fogalmazta meg tanulmányában:12
„Amennyiben az oktatás és a nevelés valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódján valósul meg, az intézménynek
kötelessége megszervezni a szerb nyelv oktatását (Törvény az
alapfok oktatásról és nevelésről
: . szakasz . iszont, ha
az oktatás szerb nyelven valósul meg, az intézménynek biztosítania kell a nemzeti kisebbséghez tartozó diákok számára a
nemzeti kisebbség nyelvének és kultúrájának oktatását választható tantárgy formájában. A törvény ugyancsak meghatározza
azt a kimeneteli elvárást, hogy az adott oktatási szint elvégzésével annak megfelelően tudjon a diák szerbül beszélni, tehát
a szerb nyelv ismerete és használata elvárás. Ennek ellenére a
kisebbségi nyelven tanuló diákok szerb nyelvismerete a legtöbb
esetben elégtelen az általános iskola befejeztével.”
abi

, i.m.

.
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Tapasztalataink szerint, ez a megállapítás tökéletesen igaz a középiskolát végzett kisebbségi tanulókra is.
Ennek a fontos dilemmának és vitának a végére tett pontot
-ben a ajdasági Autonóm Tartomány parlamentje és kormánya: a tartományi parlament
. április -án elfogadta a
13
. szám rendeletét, amely a Tartomány terültén garantálja a nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételi vizsgázók azon
jogát, hogy a saját anyanyelvükön felvételi vizsgázhassanak,
illetve kötelezi a tartomány területén található, tartományi alapítás állami felsőoktatási intézményeket ezen jog biztosítására,
ha olyan nyelvről van szó, amely hivatalos nyelv a ajdaságban. Ezen jogszabály alapján a Vajdasági Autonóm Tartomány
területén működő jvidéki Egyetem összes karán
jvidék
és kihelyezett karain (Szabadka, Zombor, Nagybecskerek) kötelező magyar nyelven is megszervezni a felvételi vizsgákat
a
-ös évtől kezdve a jelentkezőknek joguk van magyar
nyelven felvételi vizsgát írni, a karoknak pedig kötelességük
ezt megszervezni. Ez az Újvidéki Egyetem minden karára és
főiskolájára vonatkozik. A tartományi parlamenti jogszabályt
. j nius -én a
. szám rendelettel utasítással erősítette meg a tartományi kormány, amely tartalmazza
az útmutatót a nemzeti kisebbségek nyelvén megszervezésre
kerülő felvételi eljáráshoz.14
A
. . -án meghozott,
. szám Tartományi épviselőházi rendelet a nemzeti kisebbségek nemzeti közösségek nyelvén történő felvételi
vizsgázásról a felsőoktatási intézményekben, amelyeknek a ajdasági Autonóm Tartomány az alapítója. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja
14/201 . szám online . etöltés helye:
.puma.vojvodina.gov.rs sllist.
php, letöltés ideje:
. . .
tasítás a Tartományi képviselőházi rendelet végrehajtásáról, mely a ajdaság Autonóm Tartomány által alapított felsőoktatási intézményekbe
való beiratkozásra jogosító felvételi, valamint készség- és képességfelmérő
vizsga nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi nyelveken való megtartására vonatkozik. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 2 /201 . szám
online . etöltés helye: http:
.puma.vojvodina.gov.rs sllist.php,
letöltés ideje:
. . .
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Ennek a jogszabálynak volt egy elődje , ugyanis a tartományi parlament
-ban elfogadta a
. szám , tartalmi lényegét tekintve a
-ös rendelettel szinte teljesen megegyező
rendeletet, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a tartomány
területén a felsőoktatási intézmények a nemzeti kisebbségek
nyelvein is felvételi vizsgát szervezhessenek.15 Tehát, amíg
a
-as rendelet kimondta, hogy van lehetőség nem szerb
nyelven is felvételi vizsgát tartani, joguk van a felsőoktatási intézményeknek ehhez, addig a
-ös rendelet már kötelezte
ezeket az intézményeket a többnyelvű felvételi vizsgázás megszervezésére.
A tartományi képviselőház egyik politikai csoportja
-ben
tehát még a kötelező érvényű
-ös tartományi jogszabály és
rendelet meghozatala előtt kikérte zerbia Alkotmánybíróságának véleményét a
-as tartományi képviselőházi rendeletről, kérte a rendelet normakontrolját, valamint, hogy vizsgálja
meg annak esetleges összeférhetetlenségét alkotmányossági
szempontból.16 (Nincs pontos információm arról, hogy ezt melyik képviselői frakció tette meg, de a tanulmány tárgyát illetően ez nem is releváns információ . Az Alkotmánybíróság
.
április -án meghozta végzését:17 annak a jognak a biztosítása, hogy a felvételi vizsgát a nemzeti kisebbségek nyelvén is
megszervezzék az egyetemi karokon, nem sérti Szerbia Alkotmányát és semmilyen törvényt, valamint „az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint a felvételi vizsgázás nyelvének a meghatározása
Tartományi képviselőházi rendelet a felsőoktatási intézményekbe való beiratkozásra jogosító felvételi, valamint készség- és képességfelmérő vizsga
nemzeti közösségi nyelven való megtartásáról. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 1 /2013. online . etöltés helye:
.puma.vojvodina.gov.rs sllist.php, letöltés ideje:
. . .
eretka
, i.m. 55.
zerbiai Alkotmánybíróság határozata
o
. , keltezés:
. április -án online . etöltés helye: https:
.skupstinavojvodine.gov.
rs fajlovi le Odluke
stavnog
suda stavni
sud
o
polaganju
prijemnog
ispita.pdf, letöltés ideje:
. . .
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nem az egyetemek autonómiája”.18 Ezzel lényegében a többnyelvű
felvételizés zöld fényt kapott az Alkotmánybíróságtól. Ebben a
pillanatban ott tartott a történet, hogy az autonóm tartomány
hozott egy olyan jogszabályt, amely összhangban áll az Alkotmánnyal és köztársasági törvényekkel, és amelyik kötelezi
a tartomány területén található állami felsőoktatási intézményeket a többnyelvű felvételi vizsgák megszervezésére. Ezen a
felsőoktatási intézmények felett egyébként az alapító jogokat a
tartományi képviselőház gyakorolja.

kereset beadása?
Az előző bekezdésekben felmerült a többnyelvű felvételi vizsgázás biztosításának vagy elutasításának a „jogossága”, illetve
logikus érvekkel való megindoklása. Mindkét oldalnak megvannak a maga igazságának tekintett érvei ahogyan az az
ilyen ügyekben lenni szokott. elmerül egy ttal egy másik jogvita is: a felvételi vizsgázás tekintetében meddig ér el a felsőoktatási intézmények törvényadta autonómiája Ha a
-as és
-ös tartományi rendeletek nem ütköznek az Alkotmánnyal,
vajon szembe kerülhetnek-e a felsőoktatási törvényben megszabott és garantált egyetemi autonómiával? Más szóval, kihez
tartozik a felvételi vizsgázás nyelvének meghatározása?
Az Alkotmány . szakasza alapján,19 a felsőoktatási intézmények autonómiája értelmében ezek az intézmények önállóan
dönthetnek a saját működésükről, összhangban az ide vonatkozó

eretka
, i.m.
A zerb öztársaság Alkotmánya. agyar nyelvű fordítás online . etöltés helye: https:
.mnt.org.rs kozerdeku-informaciok jogszabalyok-magyarul, letöltés ideje:
. . .
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felsőoktatási törvénnyel.20 A felsőoktatási törvény . szakasza
szabályozza az egyetemi programok (szakmák) tartalmát és céljait, a szakmai, akadémiai és tudományos fokozatok kérdését,
az egyetemi programra való beiratkozás feltételeit, a kötelező
és választható tantárgyakat, a hallgatói jogviszony körüli kérdéseket és minden kérdést a felsőoktatás egy-egy intézményen
belüli megszervezésével kapcsolatban. A törvény . szakasza
rendelkezik a tanítás nyelvéről, méghozzá gy, hogy kimondja, hogy a felsőoktatási intézmények nyelve a szerb nyelv. Ez
a paragrafus viszont még kimondja azt is, hogy a felsőoktatási
intézmények a nemzeti kisebbségek nyelvén és külföldi idegen
nyelveken is megszervezhetik a tanítást és annak alegységeit, a
vizsgázást, a diplomázást, a tudományos fokozatok megszervezését, összhangban a saját Alapszabályzatukkal.21 Egyúttal a
felsőoktatási intézmények a tanítást és annak alegységeit akkor szervezhetik meg a nemzeti kisebbségek nyelvén és idegen
nyelveken, ha az hivatalosan akkreditálásra kerül. A törvény .
szakasza értelmében az adott felsőoktatási intézménybe azok a
jelentkezők iratkozhatnak be, akik ismerik azt a nyelvet, amelyen az oktatást az adott intézményben akkreditálták, a szakasz
értelmében az akkreditált oktatási nyelv tudásának ellenőrzése annak módja, kivitelezése az adott felsőoktatási intézmény
hatáskörébe tartozik. Ez egy nagyon fontos és lényeges törvényerőre emelt tény: a törvény értelmében a felsőoktatási intézményekbe jelentkezőknek ismerniük kell az intézmény akkreditált oktatási nyelvét és a nyelvtudás ellenőrzése az intézmény
hatáskörébe tartozik. Viszont itt jelenik meg a hatályos, idevoTörvény a felsőoktatásról,
Hivatalos özlöny
., módosítva:
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
. és
., illetve Törvény a felsőoktatásról,
Hivatalos özlönye,
., módosítva:
.
Törvény a felsőoktatásról.
Hivatalos özlönye,
., módosítva:
. agyar nyelvű fordítás online . etöltés helye: https:
.
mnt.org.rs kozerdeku-informaciok jogszabalyok-magyarul, letöltés ideje:
. . .
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natkozó tartományi rendelet is: függetlenül a felsőoktatási törvénytől, a karoknak a nemzeti kisebbségek nyelvein is felvételi
vizsgázást kell szervezniük. Megállapítható, hogy a két jogszabály nem mond egymásnak ellent, hiszen a szerb tanítási nyelvű
felsőoktatási intézmény egy magyar nyelvű felvételi vizsgázást
követően megkapja a felsőoktatási törvénynek köszönhetően a
lehetőséget arra, hogy a szerb nyelvtudást leellenőrizze a jelentkezőknél. Tény, hogy ennek a kritériumrendszeréről a törvény
nem tesz említést. Tehát, egy kicsit előre szaladva ebben a történetben, a Jogi ar nyelvtudásellenőrzésével nem az a probléma,
hogy megteszi, hanem hogy azt hogyan teszi meg. Ezt a későbbiekben részletezem majd.
Hogyan lett mindezekből mégis nemzeti alap hátrányos
megkülönböztetés? A diszkriminációt tiltó törvény értelmében
sem magánszemélyt, sem egy csoportot nem szabad megkülönböztetni vagy hátrányban részesíteni a neme, nemzetisége, vallása, faja, szexuális beállítottsága alapján, tulajdonságai
és hasonló tényezők miatt.22 A törvény 7. szakasza szerint ez
kiemelten vonatkozik azokra az esetekre, amikor a hátrányos
megkülönböztetés hivatalos dokumentumok, végzések, hivatalos aktusok alapján történik. őt, a törvény kiemeli azt is, hogy
az oktatásban is tilos a hátrányos megkülönböztetés. A törvény
alapján kijelenthető, hogy tilos többek között nemzeti alapon
a hátrányos megkülönböztetés, vagy a nem egyforma feltételek
biztosítása az oktatásügyben sem.
Az jvidéki Jogtudományi ar cselekményei
-ben el sem
jutottak a felsőoktatási törvényig és nem használták fel semelyik bírósági eljárásban azt a jogot, hogy ellenőrizni lehet a felsőoktatási intézmény akkreditált oktatási nyelvének ismeretét
(jelen esetben a szerb nyelv ismeretét). Tegyük azt hozzá, hogy
A diszkriminációt tiltó törvény. zerbiai Hivatalos özlöny
. Eredeti nyelven elérhető: https:
.paragraf.rs propisi zakon o zabrani diskriminacije.html, letöltés ideje:
. . .
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azt tapasztaljuk, hogy a nyelvtudást egyetlen egy másik felsőoktatási intézmény sem ellenőrzi évtizedek óta. A Jogi ar egyszerűen megállt annál a pontnál, hogy a felvételi vizsga nyelvét
szabályozó tartományi rendelet sérti az egyetemi autonómiát.
Ezért a Jogtudományi ar
. j nius -án hivatalos értesítésben tájékoztatta a Tartományi Kormány elnökét, hogy a Kar, a
tanácsának döntése értelmében nem fogja betartani a
j liusában megtartandó felvételi vizsga alkalmával a tartományi
képviselőház rendeletét, idézem: „a Jogtudományi Kar nem fog
engedni a külső nyomásnak és az egyetem autonómiája agresszív veszélyeztetésének”.23 Ezzel összhangban
. j lius -én törvényés jogsértés történt: a Jogi Kar csak szerb nyelven tartotta meg
a felvételi vizsgákat, nem biztosította a lehetőségét a magyar
nyelvű felvételi vizsgázásnak. egjobb tudomásunk szerint, ekkor tizennégy magyar ajkú diák írta meg a felvételi vizsgát ezen
a karon, akik élni szerettek volna a magyar nyelvű felvételivizsga-jogukkal. Ahogyan arról Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök nyilatkozott a Magyar Szó napilapnak, a Tartományi
Tudományügyi és Technológiai ejlesztési Titkárság jelentése
alapján a magyar nyelvű felvételi vizsgázás lehetőségével
ben az teljes Újvidéki Egyetemen 159-en éltek,24 hiszen az egyetem összes többi kara betartotta a tartományi rendeletet.
Ezt követően az esetről értesítették az Oktatási- és Tudományügyi Minisztériumot, az Állam- és Közigazgatási Minisztériumot, az Újvidéki Egyetem Rektorátusát és a köztársasági Esélyegyenlőségi iztost. A minisztériumok válaszukban
megerősítették, hogy nem látnak kifogásolni valót a Jogi ar
dézet az jvidéki Jogtudományi ar ajdaság Autonóm Tartomány ormányához intézett,
. szám ,
. j nius -án kelt leveléből.
adócz árk: Az egyetemi autonómia nem akadályozhatja kisebbségi jogaink érvényesítését interj
yilas ihály tartományi titkárral és óti
Attilával, a a a isz elnökével a Jogi ar elleni jogi lépésekről és annak
a hátteréről. n: Magyar Szó,
. december . online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
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lépéseiben,25 a rektorátus semleges választ adott egy interjú
keretében,26 az esélyegyenlőségi biztos pedig érdemben nem
lépett az ügyben, azzal az indokkal, hogy a diszkriminációt
tiltó törvény 36. bekezdése értelmében, ha egy ügyben bírósági eljárás van folyamatban, akkor az esélyegyenlőségi biztosnak meg kell szüntetnie a saját eljárását.27 Mindezek miatt,
partnereinkkel közösen úgy mértük fel a helyzetet, hogy az
egyedüli megoldás a bírósági per megindítása, annak érdekében, hogy a felvételi eljárás szeptemberi második körében és
a következő években ne történhessen jabb jogsértés a Jogtudományi aron. Együttműködve az illetékes tartományi titkársággal Tartományi Oktatási, Jogalkotási, özigazgatási,
emzeti isebbségi
emzeti özösségi Titkárság , a agyar
emzeti Tanáccsal, a isebbségi Jogvédő ntézettel, felkérve
az jvidéki székhelyű lobodan eljanski ügyvédi irodát, a
a a i z
. december -án pert indított az jvidéki első
Bíróságon az újvidéki Jogtudományi Kar ellen. A bírósági keresetben a következőket kértük a bíróságtól: kerüljön megállapításra, hogy a ar a
-ös tanévben, a hatályban lévő tartományi jogszabály ellenére nem szervezte meg a felvételi vizsgát
magyar nyelven is. Emiatt hátrányos megkülönböztetés érte a
magyar ajk felvételizőket, sérült a nyelvhasználati joguk, a kisebbségi- és emberi jogaik, a többnyelvűség elve és törvénysértésre is sor került. Ennek értelmében azt a kérelmet fogalmaztuk meg a keresetünkben, hogy a első íróság akadályozza
Az Oktatásügyi
inisztérium
- - . szám válaszlevele tartalma kelt:
. . . és a özigazgatási inisztérium
- - . szám válaszlevele tartalma alapján kelt:
. . .,
amelyet az illetékes tartományi titkárságnak küldtek meg.
adócz árk: ,,Az állami szerveken keresztül lefolytatott viták szükségtelenek , u an ikoli nak, az jvidéki Egyetem rektorának álláspontja a
Jogi ar elleni perről. n: Magyar Szó,
. január . online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
Az Esélyegyenlőségi iztos - - szám levelének kelt:
. . .
tartalma alapján, amelyet a Vajdasági Magyar Diákszövetség részére küldött.
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meg az említett jogok megsértésének megismétlődését, és kötelezze a Jogtudományi art, hogy a
-os évtől a felvételi
vizsgát a szerb nyelv mellett magyar nyelven is szervezze meg,
a Tartományi Parlament törvénye és a Tartományi Kormány
utasításával összhangban. Bizonyítékokként csatolásra került a
hatályos tartományi parlamenti jogszabály és kormányrendelet,
a ar
. szám ,
. j nius -án kelt levele, amelyet
a tartományi kormány elnökének küldött, a karral és a minisztériumokkal folytatott levelezés, a diszkriminációt tiltó törvény,
valamint az Alkotmánybírósági végzés a
-as ide vonatkozó
tartományi jogszabály alkotmányosságáról.
Az eljárás
áprilisáig tartott, amelynek során a bíróság
első fokon elutasította teljes egészében a keresetünket,28 majd
a másodfok döntés j elsőfok eljárást kezdeményezett,29
amely szintén számunkra elmarasztaló eredménnyel járt. A
nyomásgyakorlás miatt időközben több helyen is bemutattuk
ezt a problémát: rüsszelben az Európa Parlament képviselői
előtt,30 Genfben az E
isebbségügyi órumán,31 valamint
a vajdasági magyar és a szerbiai sajtóban.32 A
. szám
másodfok jogerős ítéletet
. március -én hozta meg az
Az jvidéki ellebbviteli íróság G .
. szám ,
. . -án
kelt végzése.
Az jvidéki ellebbviteli íróság G .
. szám ,
. . -én
kelt végzése.
is aura: Hazai és nemzetközi terepen is küzdenek A a a i z rüszszelbe vitte a magyar felvételizés ügyét, de Újvidéken is fellebbez. In: Magyar
Szó online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
is aura: Akár egy tollvonással is megoldható lenne
óti Attila: zerbia ülügyminisztériumának küldöttségét a a a i z az E
előtt magyarázkodásra kényszerítette. In: Magyar Szó
. december . online .
etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
éhány példa a médiamegjelenésre a magyar és a szerb sajtóban: https:
.
magyarszo.rs hu
velemeny jegyzet raforditasok Teodora asiljevi :
ud odlu io: Prijemni na Pravnom na ma arskom. RT ,
. . . online .
etöltés helye:
.rtv.rs, letöltés ideje:
. . . eta: Pravni fakultet u ovom adu pravosna no osu en za diskriminaciju ma arskih u enika. anas
. .
. online etöltés helye:
.danas.rs, letöltés ideje:
. . .
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jvidéki ellebbviteli íróság,33 amely kimondta, hogy az újvidéki Jogtudományi ar
-ben megszegte a hatályban lévő
tartományi jogszabályt, nemzeti alapú diszkriminációt követett
el, megtiltotta a további törvényszegést, a kar pénzbüntetést
kapott (a felperes VaMaDiSz ügyvédi- és bírósági költségei egy
részének megtérítése), valamint a saját költségére meg kellett
jelentetnie az ítéletet a sajtóban.
Az első peres eljárás ideje alatt, a jogerős ítéletig minden
egyes bírósági döntés elmarasztaló volt a számunkra, és folyamatosan azt éreztük a bírósági tárgyalások alkalmával is,
hogy a bíróság a kar pártján áll. Olyan szürreális események
történtek, mint hogy több tárgyaláson nem jelent meg a bíró,34
hónapokat kellett várni egy-egy ítélet írásbeli indoklására, az
általunk beidézett tanú meghallgatását a bíró elutasította,35 miközben a pénzügyi költségek e ponenciálisan nőttek. Olyan
véleményeket kaptunk több partnerünktől is, hogy ennek az
ügynek csak erkölcsi győztesei lehetünk, majd a jogerős győztes ítéletet követően többen azt mondták, hogy politikai döntés
született az ügyben. A közbeszéd tárgya az a feltételezés, hogy
az újvidéki Jogtudományi Kar az elmúlt évtizedekben a nacionalista ideológiájú politika holdudvarába tartozhatott, és hogy
a kar vezetőségének olyan messzire és mélységekbe érhet el a
keze, amelyet megbecsülni is nehéz.36 Valamilyen (számunkra
Az jvidéki ellebbviteli íróság G .
. szám ,
. . -én kelt
ítélete.
T.R.: A bíró meg sem jelent a tárgyaláson. Magyar Szó
. december .
online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
35 Bozsoki Valéria: Elutasították a tanú kihallgatását. In: Magyar Szó
. október . online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje.
. . .
A Jogtudományi ar meghívására a ar épületében a joghallgatók előtt tartott előadást ojislav e elj
-ben, aki a zerb Radikális Párt elnöke, és
aki ellen a Hágai emzetközi Törvényszék eljárást indított a -es években
elkövetett hábor s bűnök és népírtás ügyében. éleményem szerint, ez az
eset egyértelműen megmutathatja a ar vezetőségének ideológiai világnézetét. Az interneten elérhető az erről az előadásról szóló videó. etöltés helye:
.youtube.com atch v f r Gr gok, letöltés ideje:
. . .
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ismeretlen) oka biztosan van annak, hogy sem a tartományi vezetés, sem az Oktatásügyi inisztérium nem tudta, vagy talán
nem merte „egy tollvonással” megoldani ezt az ügyet. Sokszor
féltünk és félelemben éreztük magunkat. Ami a jogerős döntést
illeti, igyekszem hinni az igazságszolgáltatás függetlenségében,
de ha valóban politikai nyomásra született meg egy ilyen döntés, úgy gondolom, hogy akkor is pozitívan tekinthetünk erre:
egy olyan döntés született, amely kikényszerítette a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartását. Továbbá, érvényt tudtunk
szerezni a tartományi szervek létjogosultságának és pontot
tudtunk tenni annak a vitának a végére, amely az egyetemi autonómia határai meghúzásáról szólt.

S
Az első bírósági eljárás folyamán további két felvételi vizsgaidőszakra került sor
-ban és
-ben. élhetően, a folyamatban lévő per a továbbiakban: első per elh zódása és
részeredményei arra ösztönözték a Jogi ar vezetőségét, hogy
törvényszegő és kisebbségellenes magatartásukat megtartsák,
így
-ban és
-ben is a
-ös felvételi eljárási gyakorlatot alkalmazták: kizárólag szerb nyelven lehetett felvételi vizsgát írni. dőközben, az egyetem összes többi kara és főiskolája
probléma nélkül biztosította a többnyelvű felvételi vizsgázás
lehetőségét.
Az első per jogerős ítéletét követően
j niusában jelentette
meg a Jogi Kar az új felvételi pályázatát,37 amelynek szabályzata
lehetővé tette a nemzeti kisebbségek tagjainak az anyanyelvükön való felvételizést (a felvételi vizsga feladatainak lefordítását
A Jogtudományi ar
töltés helye: http:
ideje:
. . .

. tanévre vonatkozó felvételi pályázata. e.pf.rs images konkursi OA
.pdf, letöltés
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az illetékes tartományi titkárság vállalta magára), viszont új kritériumként, hogy ne legyünk t l boldogok, nyelvtudás-ellenőrzést vezetett be. Ez azt jelenti, hogy mindazon jelentkezőknek a
felvételi eljárás keretében írásban és szóban is ellenőrzik a szerb
nyelvtudását, akik nem szerb nyelven írják meg a felvételi vizsgát. Az elvárt nyelvtudási szint a -es volt. A nyelvtudás-ellenőrzés eredménye eggyel vagy nullával szorozza a felvételi
vizsgán elért eredményt: ha nem megfelelő a nyelvtudás, akkor
a jelentkező nem nyer felvételt, függetlenül a felvételi vizsga
eredményétől. Ha a jelentkező átmegy a nyelvtudás-ellenőrzésen, akkor pedig változatlanul, kizárólag a felvételi vizsga
eredményét veszik gyelembe. A nyelvtudás-ellenőrzés módja,
konkrétumai, pontos kritériumrendszere nem került meghatározásra. yilván, nem lepődik meg az olvasó attól a fejleménytől, hogy ezt követően a
-as évben az jvidéki Jogtudományi
aron senki nem élt a többnyelvű felvételi vizsgázás lehetőségével, és mindenki szerb nyelven írta azt meg (ezt a tényt több, az
ügyben illetékes köztisztviselő is megerősítette .38 A Kar vezetősége elmondhatta, hogy láthatja mindenki, együttműködünk
és betartjuk a bírósági ítéletet és a jogszabályt, lám mégsem él a
lehetőséggel senki. A ar továbbá arra hivatkozott, hogy a felsőoktatási törvény értelmében az intézmény oktatási nyelvének
ellenőrzésére joga van.39
Tekintettel arra, hogy a Kar de jure lehetőséget biztosított a
magyar nyelvű felvételi vizsgázásra, de facto pedig ellehetetlenítette az ezen jogukkal élni akaró jelentkezőket ettől a lehetőségtől, a külön számukra megszabott plusz feltételekkel, valamint
ozsoki aléria: ,, em csüggedünk el
an magyar nyelven felvételi, ám a szerb nyelvvizsga miatt senki nem él a lehetőséggel. Magyar Szó,
. j nius . online . etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . .
Törvény a felsőoktatásról.
Hivatalos özlönye,
., módosítva:
. agyar nyelvű fordítás online . etöltés helye: https:
.
mnt.org.rs kozerdeku-informaciok jogszabalyok-magyarul, letöltés ideje:
. . .
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a megkülönböztetett feltételekre a felvételi vizsgázók csak egy
bizonyos csoportját kötelezték, egy újabb bírósági per (a továbbiakban: második per) elindításáról döntöttünk. A VaMaDiSz
. j nius -én elindította a második pert az jvidéki első
Bíróságon a Jogi Kar ellen, nemzeti alapú diszkrimináció tárgyában a felvételi vizsga pályázatának tartalma miatt, valamint
a pályázat alkotmányossági felülvizsgálatát kezdeményezte, és
a j niusban megszervezendő felvételi vizsgák esetében bírósági ideiglenes intézkedést kért a külön szerb nyelvtudásfelmérő vizsga eltörlésére. Az álláspontunk az volt, hogy az alperes
nemzeti alapon szabott meg külön feltételeket a felvételi eljárásában, amellyel súlyosan megszegte a diszkriminációt tiltó törvényt. A beadott keresetünkben a következőkre hivatkoztunk:
a többnyelvű felvételi vizsgázásra vonatkozó tartományi
parlamenti és tartományi kormányrendeletre,
a márciusban megszületett jogerős bírósági ítéletre,
az alperes felvételi pályázatára, amely hátrányos helyzetbe hozza a magyar ajk jelentkezőket a szerb ajk jelentkezőkkel szemben,
arra a tényre, hogy a felvételi pályázat külön kritériuma
nem vonatkozik azokra, akik külföldi állampolgárok (tehát nekik nem kell a szerb nyelvtudásukat bizonyítani a
felvételi vizsga alkalmával),
arra a tényre, hogy a magyar ajk jelentkezők a közoktatás részeként heti két alkalommal szerb nyelvórákban
részesülnek a nem szerb nyelvű általános- és középiskolai oktatásban a szerb nyelv, mint nem anyanyelv kötelező
tantárgy heti két óraszámmal , amelyből a többi tantárgyhoz hasonlóan osztályzatokat kapnak, és ezek az
osztályzatok bizonyítják azt, hogy elsajátítottak egy olyan
nyelvtudást, amelyet az állam az oktatási rendszer keretében elvár a tanulóktól, így nincs szükség plusz nyelvtudás-ellenőrzésre,
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arra a tényre, hogy a középiskolák végén a magyar tagozatok tanulói kétnyelvű középiskolai diplomát szereznek,
amelyen a szerb nyelv, mint nem anyanyelv tantárgyból is
feltüntetik az elért osztályzatokat,
arra az ellentmondásra, hogy a felvételi vizsga keretében
a szakmai tudást kell ellenőrizni és nem azt, hogy a jelentkezők ismerik-e például a szerb nyelvtant,
arra a tényre, hogy egy ilyen felvételi pályázattal az alperes olyan elvárást támaszt a jelentkezők elé, amely nincs
összhangban az állam elvárásával (az állam sehol, semmilyen formában nem rendelkezik arról, hogy a középiskola végén -es szintű nyelvtudással kell rendelkezniük a
diákoknak),
valamint arra a tényre, hogy nincs semmi törvényes alapja
egy ilyen elvárásnak és nincs is szükség a felvételi vizsga
alkalmával
-es szintű nyelvtudásra, zerbia Alkotmányára, az E
-ban elfogadott deklarációjára, amely
a diszkriminációt tiltja, az Európa Tanács
-ös nemzeti
kisebbségek védelméről szóló határozatára, a diszkriminációt tiltó törvényre.40
Az ügyben
. február -én született meg a jogerős másodfok ítélet az jvidéki ellebbviteli íróságon,41 amelynek értelmében jogerőre lépett az a megállapítás, hogy az jvidéki
Jogi ar nemzeti alap diszkriminációt követett el
-ban.
Az ítélet írásos indoklásából kiderült, hogy a diszkriminációt
tiltó törvény értelmében megállapította a bíróság, hogy az alperes azzal a lépésével, amely szerint a felvételi vizsgázók csak
egy bizonyos csoportját kötelezi külön feltételek teljesítésére,
diszkriminatívan járt el és a magyar nemzetiségű jelentkezőA a a i z által az jvidéki Jogtudományi ar ellen indított bírósági keresethez csatolt hivatkozások, dokumentumok és bizonyítékok.
Az jvidéki ellebbviteli íróság G .
. szám ,
. . -én kelt
ítélete.
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ket hátrányos megkülönböztetésben részesítette a többségi
nemzet tagjaihoz képest. Viszont az indoklás azt is részletesen
taglalja, hogy itt egyedül az akkreditált oktatási nyelv tudása
ellenőrzésének a módjával van gond, magával azzal a ténnyel
vagy szándékkal nincsen gond, hogy az alperes ellenőrizni
szeretné a nyelvtudást, hiszen erre joga van a felsőoktatási
törvény . szakasza értelmében. A bíróság az indoklásában
meglepő módon felveti annak a lehetőségét, hogy az nem
lenne törvényellenes lépés, ha a felvételi vizsga keretében kerülne ellenőrzésre a nyelvtudás és nem a felvételi vizsga mellett külön vizsga formájában), ha ez minden felvételire jelentkezőre vonatkozna, és ha az történelem, valamint szerb nyelv
és irodalom tantárgyakból állna. Tehát, a bíró valójában javaslatot tett az alperes részére, hogy a szándékát hogyan tudja
legálisan megvalósítani, méghozzá úgy, hogy megváltoztatja
a felvételi vizsga tantárgyait, így a történelem és alkotmányjog
tantárgyak helyett a történelem, valamint a szerb nyelv és irodalom tantárgyakat vezeti be.
A leírtak alapján arra következtethetnénk, hogy az újvidéki
Jogtudományi Kar két elmarasztaló bírósági ítélettel a zsebében
(amelyek szerint törvényt szegett és nemzeti alapon diszkriminált a
-es évben már egy korrekt felvételi vizsgát szervezett
meg. ajnos, nem így történt. Az j felvételi pályázat
. május
42
-án jelent meg, amelynek tartami része teljesen megegyezett
a
-as pályázatéval, egy kis megfogalmazási csavarral: továbbra is lehetett igényelni a magyar nyelvű felvételi tesztet, de
ekkor már gy oldották meg a nyelvtudás-ellenőrzést, hogy ha
a jelentkező nem szerb nyelven írja meg a felvételi vizsgát, és ezt
követően egy beszélgetésen bebizonyítja, hogy tud szerbül, akkor nem kell külön írásbeli nyelvtudás-ellenőrzésen is átesnie.
A Jogtudományi ar
. tanévre vonatkozó felvételi pályázata. etöltés helye: http:
.pf.uns.ac.rs images konkursi O
R O O
E
.pdf, letöltés ideje:
. . .
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Ekkor már a második per jogerős ítéletében meghatározott
pénzbüntetést sem zette ki a ar, és a sajtóban sem jelentette
meg az ítélet szövegét. Mindezek miatt, a partnereinkkel való
egyeztetéseket követően
. j nius -án j bírósági pert indítottunk az jvidéki első íróságon a továbbiakban: harmadik
per), amelyben a nemzeti alapú diszkrimináció megállapítását
kértük a
-es felvételi pályázattal kapcsolatban, azonnali intézkedést kértünk a
-es felvételi eljárás megszervezésekor
és ezen cselekmény további megtiltását kértük a bíróságtól. Az
ügyben
. december -én született meg az elsőfok ítélet,43
amely a keresetünket teljes egészében elfogadta, viszont az időközben elindított másodfokú eljárás a legjobb tudomásunk szerint jelenleg is folyamatban van (jelen tanulmány írásáig nem
kaptunk értesítést, sem információt az ügyvédi irodánktól a
másodfokú eljárással, -ítélettel kapcsolatban). A második per
jogerősen megítélt pénzbüntetésének ki zetéséért és az ítélet
betartatásáért Állami Végrehajtóhoz fordultunk, amely a mai
napig sem hozott semmilyen eredményt.
Mindezek után joggal gondolhatja azt a kedves olvasó, hogy
nincs sok értelme annak a próbálkozásnak, hogy bírósági úton
oldjuk meg a magyar nyelvű felvételizés ügyét az jvidéki
Jogtudományi aron. áthatjuk, hogy a ar következmények
nélkül kerülheti meg a jogszabályokat és a jogerős bírósági ítéleteket. enki nem tartatja be velük, senki nem vonja felelősségre a ar vezetőségét. em történik semmi, és senki nem jár el
hivatalból, vagy közigazgatási eljárás útján a Kar ellen. Nem
tudunk érvényt szerezni az igazunknak, nem tudjuk betartatni
a jogerős bírósági ítéleteket, és két éve nem tudtuk ki zettetni a
Karral a számunkra megítélt kártérítést.
em szerettük volna folytatni ezt a történetet, de a ar
ban meglépte azt, amire senki sem számított. Az előző bírósági
ítéletek a kifogásolni és megtiltani valót nem abban látták, hogy
Az

jvidéki első íróság P.

. szám ,
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a magyar anyanyelvűek, ha élnek a jogaikkal, akkor nyelvtudás-ellenőrzésen esnek át, hanem a gond abban volt, hogy nekik, amennyiben élnek a jogaikkal és az anyanyelvükön felvételi vizsgáznak, akkor külön feltételek kerülnek megszabásra.
A bíróság úgy értelmezi, hogy ezeknek a külön feltételeknek a
megszabása nemzeti alapon történik a Jogtudománya Kar felvételi eljárásában. Tehát azt a jogszabályt és azt a jogértelmezést veszi alapul, amely szerint mindenkire egyforma feltételek
vonatkoznak és tilos nemzeti alapon valakiknek külön feltételeket szabni. A másik rendkívül fontos mondanivalója ezeknek
a bírósági ítéleteknek az, hogy mivel nem a nyelvtudás-ellenőrzésben látja a problémát, hanem abban, hogy a felvételizőknek csak egy csoportja esik át ezen a nyelvtudás-ellenőrzésen
(az alapján, hogy ki milyen nyelven írja meg a felvételi vizsgát, azaz a bíróság szerint nemzeti alapon), tehát nincs minden
egyes felvételizőnek egyforma feltétel biztosítva a felvételi eljárás folyamán. ivel a harmadik per elsőfok ítélete is kitér arra,
hogy minden felvételizőnek azonos feltételeket kell biztosítani,
a nyelvtudás-ellenőrzés alkalmával is, ez azt jelenti, hogy a kar
akkor jár el helyen a bíróság véleménye szerint, ha vagy minden
egyes felvételire jelentkezőnek ellenőrzi a nyelvtudását, vagy
egyik felvételire jelentkezőnek sem ellenőrzi a nyelvtudását.
élhetően, ezen gondolatmenet mellett készítették el a kar
-as évi felvételi pályázatát, amely gyökeres változást hozott ebben a történetben: a Jogi Kar megváltoztatta a felvételi
tantárgyakat, és mostantól szerb nyelv és irodalom tantárgyból áll a felvételi vizsga.44 Nincs többé történelem, nincs többi
alkotmány és polgárjog tantárgy. Tekintettel arra, hogy ez a
tantárgya kizárólag a középiskolák szerb tagozatainak van heti
négy óraszámban, a magyar középiskolai tagozatoknak pedig
A Jogtudományi ar
. tanévre vonatkozó felvételi pályázata. etöltés helye: http:
.pf.uns.ac.rs images konkursi O
R O O
E
.pdf, letöltés ideje:
. . .
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heti két óraszámban van ún. szerb nyelv, mint nem anyanyelv
tantárgyuk, ismét nemzeti alapú hátrányos megkülönböztetést
látunk.45 Arról nem is beszélve, hogy nem kerül megszervezésre
magyar nyelven is a felvételi vizsga. A fejlemények miatt, ismét
pert indítottunk az jvidéki első íróságon a továbbiakban:
negyedik per
májusában a járványügyi intézkedések és a
Szerbiában bevezetett rendkívüli állapot miatt nem tudtuk ezt
már márciusban megtenni). Ebben azt kértük a bíróságtól, hogy
állapítsa meg a nemzeti alapú diszkriminációt, ezt tiltsa meg a
karnak, valamint tartassa be a karral az ide vonatkozó tartományi jogszabályt. Az ügyben
. február -én hozták meg a
46
jogerős ítéletet, amely teljes egészében elutasította a keresetünket, a bíróság semmi kifogásolni valót nem lát a
-as felvételi eljárásban. Az ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet
adtunk át a belgrádi székhelyű egfelső emmítőszéken
áprilisában. árhatóan a
-es felvételi eljárás is a
-as évi
eljárással azonos tartalmú lesz.

A a a i z Jogtudományi ar közötti ügy volt a -es évek
eleje óta az egyetlen olyan bírósági eljárás Szerbiában, amelyet
kisebbségi jogvédelmi kérdésben indított egy jogi személy (civil szervezet). Az ügy csak „A per”-ként volt a köztudatban
éveken keresztül, amelyet idővel egyre több sajtóorgánum
követett. Az internetes közösségi oldalakon rengetegen adtak hangot a véleményüknek, szerbek és magyarok egyaránt.
Ezekben a hozzászólásokban természetesen inkább az érzelmi
A szerb, mint nem anyanyelv tantárgy szerb nyelven írt oktatási terve a
vajdasági általános iskolák
. osztályai számára, heti két óraszámban.
Vajdasági Pedagógiai Intézet online . etöltés helye: http:
.pzv.org.
rs pzv P s les sr Predlog nastavnog programa rpski kao nematernji jezik od do
razreda.pdf, letöltés ideje:
. . .
jvidéki ellebbviteli íróság G .
. szám ,
. . -én kelt ítélete.
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és világnézeti beállítottság dominál, mintsem a jogi-szakmai
megközelítés és a racionalizmus. Hatalmas közéleti esemény
volt az, amikor
-ban jogerősen megnyertük az első bírósági
47
perünket. És ma már egy legyintést sem kap az üggyel kapcsolatban semmilyen fejlemény. Az ügy elveszítette a közösség
támogatását, ez is eltűnt a közöny és a beletörődés süllyesztőjében. okat lehetne arról beszélni, hogy mekkora a felelősségünk, az én személyes felelősségem, hogy az ügy ide jutott. elvetődik bennem a kérdés, hogy vajon mit kellett volna másként
tenni, mit tehettek volna meg a partnereink, illetve az illetékes
állami és tartományi intézmények. A mindekori politika miért
nem tudott cselekedni az ügyben az elm lt években ett-e
volna helye ennek az ügynek Szerbia és Magyarország közös
kormányülésein, vagy az Európa Uniós csatlakozási folyamatban évente elkészülő, zerbiáról szóló országjelentésekben t
évvel az első per kezdete után nem tudom a választ ezekre a
kérdésekre. A Jogtudományi ar vezetőségének érvelését is jó
lett volna hallani az elmúlt években, mit gondolnak az egész
helyzetről, mit tartanak ők mai szerbiai és vajdasági realitásnak.

A jogerős ítélet kapcsán született jságcikkek, a teljesség igénye nélkül:
Mihályi Katalin: Brávó, VaMaDiSz! Magyar Szó
. április . online .
etöltés helye:
.magyarszo.rs, letöltés ideje:
. . . Juhász Géza:
A kisebbségek nyelvén is lehet majd felvételizni az Újvidéki Egyetem Jogi
Karán. Pannon TV,
. április . online . etöltés helye: https: pannonrtv.com, letöltés ideje:
. . .
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Elgondolkodtató az is, ahogyan a közösség kihátrált az
ügyünk mögül. Alig akad olyan szervezet, civil egyesület, amelyik nyilvánosan (akár közleményben) kiállt volna az ügyünk
és igazunk mellett; felmerül az a kérdés is, hogy vajon miért
nem engedték meg, hogy az ügy téma legyen, többek között, a
Vajdasági Szabadegyetemen.48 Jelenleg teljesen kiszolgáltatott
helyzetben érezzük magunkat.
A történet jogi vonatkozásában azt láthatjuk, hogy egyértelműen megrajzolták a tartományi és az egyetemi autonómiák hatásköreit és határvonalait, függetlenül attól, hogy ezt a vesztes
fél nem tudta elfogadni. iszont, szembeötlő, hogy egy oktatási
intézmény milyen vígan elszórakozhat a jogszabályi kiskapukkal, és ttyet hányhat a jogerős bírósági ítéletekre. Hiszen, azok
be nem tartása és megkerülése az ég adta világon semmilyen
következményekkel nem jár. Az ügy precedensértékű, hiszen
ezt a példát követheti bármikor bármelyik más felsőoktatási intézmény. őt, bármelyik intézmény elkezdhet kisebbségbarátinak nem nevezhető tevékenységet, ha azt látja, hogy ez nem
von maga után semmilyen következményt. Sajnos, továbbra
sem működnek a gyakorlatban, minden esetben a papírra vetett mondatok. Remélem, egyszer ez is megváltozik jó irányba.

A tavalyi szabadegyetemkor felmerült az az ötlet is, hogy tartsunk szituációs gyakorlatot […]. Három csoport lett volna kialakítva, az egyik a jogi
kart, a másik a VaMaDisz-t, még a harmadik csapat a bíróságot játszotta
volna el
. Ennek a lehetőségét vette el a ifó azzal, hogy mindezt egy
mozdulattal lesöpörte az asztalról. dézet a cikkből. Erdődi Edvina: Elpattant egy h r
agy
interj
óti Attilával, a a a i z elnökével.
Jó reggelt Vajdaság internetes portál,
. április . online etöltés helye:
.joreggeltvajdasag.com, letöltés ideje:
. . .
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Zsigmond József*
A MIKÓ IMRE JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT
TEVÉKENYSÉGE ROMÁNIÁBAN
1. Bevezetés
ikó mre jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor nevét viseli a Romániai agyar emokrata zövetség által,
-ben elindított kisebbségi vonatkozás jogvédelmi
szolgálat, amely egy apolitikus, önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szervezet. elemen Hunor szövetségi elnök
. február -én, olozsváron 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
elm lt több mint két évtizedben a Romániai agyar emokrata zövetség a továbbiakban: R
számos kisebbségi vonatkozás jogot tudott kiharcolni, törvénybe foglalni, amelyek
alkalmazása során bizonyos esetekben fennakadások gyelhetők meg. A ikó mre Jogvédelmi zolgálat a továbbiakban:
J
célja ezen visszaélések összegyűjtése, az érintettek számára eligazítás, illetve a lehetőségek függvényében, jogorvoslat
biztosítása. Az elm lt 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
-os szabályozás által biztosított kétnyelvűség mellőzéséről.
Többek között ezek megoldásában vagyunk hivatottak segíteni.
gyvezető igazgató

,
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Tevékenységünk négy pilléren alapszik: prevenció, meg gyelés, tájékoztatás, jogi eljárás. tóbbiból következik, hogy az z
völgyi perekből is kivettük a részünket, három ügyben konkrétan jogi ton jártunk el. Az z völgyében található katonatemető nagyon sokáig, egészen pontosan
-ig, egyértelműen síkszentmárton nkormányzatának és természetesen a
árpát-medencei magyar közösségnek volt fontos emlékhelye,
mely kiemelt szerepet kapott a magyar emlékezetpolitikában is.
Ezt követően, ormánfalva önkormányzatának köszönhetően
a román közösség is elkezdte magáénak vallani a temetőt, és jelentős változtatásokat hajtottak végre a parcella beépített részében. Egészen
-ig mindenki számára egyértelmű volt tehát,
hogy a síkszentmártonhoz tartozó területet az önkormányzat
gondozza, tartja rendben, egészen addig míg ormánfalva is
élénk érdeklődést nem kezdett mutatni a terület iránt. ielőtt
azonban elkezdjük a perek részletezését, érdemes egy kis kitekintőt tennünk, a temető kialakulásával kapcsolatban.

Az z völgyi fűrésztelep mellett kialakított temetőben az első
temetés a rendelkezésünkre álló történeti források alapján
legkésőbb
. október -én történt. E napon Ozs ald János
honvédet helyezték végső nyugalomra a temetkezésre kijelölt
területen, amely ekkor még a magyar királyi . honvéd gyaloghadosztály m. kir. hősi halottainak temetője volt. rtelemszerűen ez, az ekkor még egyedüli temető gyorsan betelt, így
további traktusok kijelölésére volt szükség ekképpen alakult
ki a hősi temető
-ből ismert strukt rája, öt, jól azonosítható
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hősi parcellával.1
-ban a Trianoni ékeszerződés következtében Erdély és vele együtt az z völgyi temető is Románia
területe lett, és a két világhábor közti időszakra jellemző módon, nagyon sok dokumentum eltűnt, vagy hiányos. Ebbe a kategóriába sorolható z völgye temetője is, kevés adatunk van
róla, az viszont biztosan állítható, hogy a nevezett időszakban
több kis temetőt felszámoltak, és a hősi halált halt honvédeket
nagyobb temetőkben helyezték el. Román források szerint az
ottani Hősök ultusza Társaság
-ben hasonló elvek
mentén járt el ebben a kérdéses temetőben is, amelyet az akkori
források is z völgyi Hősök Temetőjének neveztek. A Társaság
-ben, a temetőről készült vázlata alapján
katona
volt a temetőben eltemetve. A román kézirat szerint a temetőben eredetileg
magyar katona volt eltemetve ezzel a román
forrás is alátámasztja, hogy a temető
-ban már létezett, sőt
kifejezetten ott nyugvó magyar katonákat említ . A számoló
cédula szerint
katonát temettek ide más temetőkből, így
a kettő összege adja ki
fő az előbbiekben említett
katonát. A forrás további érdekessége, hogy mindössze
ismert, és ismeretlen román katonát jelez, akik eredetileg
nem voltak a sírkertben. agyar katonák tekintetében az ott
nyugvó
mellé a forrás
ismert és
ismeretlen magyar
katona eltemetését jelzi. gy összesen az
-es román forrás
szerint akkor
magyar katona nyughelye volt az z völgyi
temető. indezekből látható, hogy még a román források is
alátámasztják a magyar hősi halottak számának dominanciáját
a temetőben az összes temetés
-a magyar . A hivatkozott
forrás a magyar és a román katonákon kívül németekről
fő , oroszokról
fő , szerbekről fő , osztrákokról fő és

z-völgye.ro: Az z-völgyi katonai temető története.
etöltés helye: https:
.uz-volgye.ro hu -hu
tonai-temeto-tortenete, letöltés ideje:
. . .
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. j lius . online .
-az-uz-volgyi-ka-

olaszokról
fő tesz említést. Az irat további
hősi halott
2
meghatározhatatlan nemzetiségű katonáról ír.
A második világhábor t követően a temető állapota folyamatosan romlott, a sírjelek jelentős része
-ig eltűnt. Egy ekkor
készített román feljegyzés szerint
katona végső nyughelye
volt a temető.
-től egyre jelentősebb magyar vonatkozás
megemlékezések helyszíne lett a terület, és síkszentmárton
-ben jogilag is rendezte a temető tulajdonjogát, amelyet egy
-ben elkezdett nagyívű fel jítás követett síkszentmárton
nkormányzata és a helyi civil társadalom koordinálásával. A
teljes rehabilitáció
-re valósult meg.

Természetesen a fent említett történelmi kronológiával párhuzamosan a terület jogi rendezése is zajlott, előbb
-ben, majd
ezt meg jítva
-ben síkszentmárton tanácshatározatban a
település közvagyonának részévé tette az z völgyi katonatemetőt és a közelében álló, használaton kívüli kaszárnyasort.
Ezeket a tanácshatározatokat a kormány, rendeletek formájában tudomásul vette és meg is erősítette minden kétséget kizáróan. indezek ellenére, a bákó megyei ormánfalva nkormányzata orm ne ti
. december -én kiállított, .
szám építkezési engedéllyel zöld utat adott,
beton kereszt
megépítéséhez, amelyek a román hősi halottak feltételezett
nyughelyének kívánnak emléket állítani. Az már csak fanyar
érdekességként említendő, hogy végül
kereszt épült meg,
annak ellenére, hogy az illegálisan kiállított építkezési engedély
keresztről rendelkezik. ét napra rá, december -én meghirdetik a közbeszerzést a munkálatok kivitelezésére, az
kő
keresztre mintegy
ezer eurót szánnak. Az építkezési engedély kiállításán t l ormánfalva
. március -én tartott
Uo.
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testületi ülésén meghozza -es szám határozatát, amely az
z völgyi katonatemető területének jelentős részét
nm
a város közvagyonába sorolja, mindezt a síkszentmártoni önkormányzat tudta nélkül.
Az építkezés már javában elkezdődött a temetőben, mikor
. április -án a tavaszi karbantartásra érkező csíkszentmártoni temetőgondnokok észlelik az alapozó munkálatokat. Ezt
követően
. április -én a zékely irtus Hagyományőrző
Egyesület felhívást tett közzé, a temetőben zajló keresztépítési
munkálatokról, amelyek avatására
. május -én kerülhet
sor, így napvilágot látnak az első publicisztikák a témában. A
magyar közösség tagjai ekkor értesültek első ízben a dormánfalvi beavatkozásokról, amely ellen azonnal lépéseket tett több
szervezet is. A politikai szinten április -én elemen Hunor
a Romániai agyar emokrata zövetség elnöke elítélő nyilatkozatot tett, és levélben tájékoztatta iorica
ncil miniszterelnököt az eseményekről, majd május -án a miniszterelnök
tájékoztatást kért a védelmi minisztertől. Ezzel párhuzamosan,
május -én zijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter felvette a kapcsolatot román kollégájával Teodor ele canuval, közbenjárását kérve az ügy kedvező végkimenetelét
illetően. ájus -án ormánfalva polgármestere, onstantin
Toma egy tisztázó nyilatkozatot adott ki, amelyet Hargita egye Tanácsa pontról pontra megcáfolt.

özben elkezdődött az ügy jogi felgöngyölítése is, síkszentmárton
. április -én előzetes panaszt tett ormánfalva
irányába, ahol számon kérte a március -ei, -es szám tanácshatározat tartalmát, hiszen az a törvénnyel ellentétes tartalommal bírt. Erre
. május -án válaszolt ormánfalva,
ekkor már síkszentmártonnak ügyvédet, is J liát a
J
biztosított. A válasz kézhezvétele után síkszentmárton nkor-

mányzata a per megkezdése mellett döntött, amelynek tárgya
a dormánfalvi tanácshatározat megsemmisítése volt, és a pert
. j nius -án iktatta a bíróság
. gyanakkor május -én az építkezési felügyelet megállapította, hogy hat
pontban sértette az építkezési törvényt a bákó megyei ormánfalva nkormányzat, amikor létrehozta a román katonasírok
parcelláját a magyar katonai temetőbe. A hatóság részletesen
felsorolta azokat a dokumentumokat, amelyek nem tartották
tiszteletben a törvényt, és azt is megállapította, hogy egy
es kormányhatározat a területet síkszentmárton közterületeként határozza meg, megerősítve a
-es önkormányzati
döntést. A ulturális inisztérium illetékesei szintén írásban
gyelmeztették a dormánfalvi polgármestert, hogy a parcella
létesítése illegálisan történt, hiszen az önkormányzat elmulasztotta leadni a ákó egyei űvelődési gazgatósághoz azokat
a dokumentumokat, amelyek hiányában a minisztériumi jóváhagyás nem adható ki, így nincs törvényes lehetőség a köztéri
műemlék létesítésére és felavatására.
ájus -én az előbb részletezett két felszólításnak is köszönhetően, onstantin Toma elhalasztja az átadó ünnepséget,
majd május -én többezres magyar részvétel mellett zajlott
ökomenikus istentisztelet. ájus -én virrasztást tartottak a
temető előtt, tartva a román kereszteket magába foglaló emlékmű felavatásától. ásnap megjelenik a színen, az addig
relatív ismeretlen, független EP képviselő-jelölt, George imion, aki erőteljes uszítással hergeli a román közösséget. ésőbb
az A R nevű párt elnökeként jelentős sikereket ér el a
as parlamenti választásokon, bevezetve pártját a parlamentbe.
ájus -án a magyar közösség több tagjánál házkutatást tartanak, többek között a csíkszentmártoni alpolgármesternél is. A
helyzet annyira elmérgesedik, hogy az R
felmondja az
együttműködést a Román zociáldemokrata Párttal P
, az
z völgyi kon iktus rendezéséig, és síkszentmárton tanácsa
még aznap bezáratja a temetőt.
. május -án bejelenti a
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zékelyföldi nkormányzati Tanács, hogy ezent l minden nap
rendkívüli testületi ülést tartanak a székelyföldi önkormányzatok a temetőben, ezzel is védve azt. J nius -án a védelmi
minisztérium tájékoztatást ad, amely szerint nem járultak hozzá az z völgyi temető átalakításához, hiszen az ilyen jellegű
átalakítások csak a Hősök Emléke Országos Hivatal O
E jóváhagyásával végezhetőek el. indezt gyelmen kívül hagyva,
ormánfalva polgármestere bejelenti, az avatás j időpontja
j nius . A magyar szervezetek a nevezett időpontra tiltakozást
szerveznek, élőlánccal és imával szeretnék megakadályozni az
illegális építmények felavatását. A mintegy háromszáz magyar
civilt felsorakoztató rendezvény erőszakos temetőfoglalásba
torkollik, annak ellenére rongálja meg a temetőt és foglalja el
erőszakosan a mintegy ezer fős román tömeg, hogy a helyszínen volt ebastian Gheorghe uco az országos csendőrség parancsnokhelyettese, jelentős csendőri állománnyal. ég aznap
a magyar kormány tiltakozó jegyzéket ad át a román kabinetnek. Az események után a
J
és két erdélyi magyar párt
büntetőfeljelentést tett, amelyről a későbbiekben még szó esik.
özben síkszentmárton sürgősségi eljárással kérte ordonan pre edin ial a keresztek építésének leállítását, de mire
a per érdemben elindult volna, az építkezés befejeződött így
elutasították a keresetet. Ezt követően síkszentmárton önkormányzata és a
J
panaszlevelet küldött ormánfalva
önkormányzatának, kérve semmisítse meg a keresztekre illegálisan kiállított építkezési engedélyt, amit a bákó megyei város válasz nélkül hagyott, így
. május -én elindult a per,
amelynek célja az építkezési engedély semmissé nyilvánítása és
az építmény lebontása
.
A keresetben kérvényeztük annak a
. szám ,
. december -án, armanesti város polgármestere által kiállított
építkezési engedélynek a megsemmisítését, amely alapján
kereszt állítását engedélyezték a román hősi halottaknak, az
z völgyi emzetközi atonai Temető területén. gyanakkor
399

kérvényeztük, hogy a törvényszék rendelje el az eddig létrejött törvénytelen munkálatok lebontását. Az említtet építkezési
engedély törvénytelenségének bizonyítása érdekében a kereset
indoklásában több fontos tényre is kitértünk.
Egyrészt ormánfalva város polgármestere gy állított ki
építkezési engedélyt, hogy gyelmen kívül hagyta a területi
hatály elvét, azaz olyan területtel kapcsolatban rendelkezett,
amely nem képezi ormánfalva köz- vagy magánvagyonát,
ugyanis az z völgyi temető területe nem ormánfalva város
tulajdona, hanem szinte minden érvényes forrás alapján síkszentmárton közterületeként és részeként tartják nyilván. Az
egyetlen eltérés a Telekkönyvben található meg, ahol egy megjegyzésben z völgye ormánfalva város tulajdonaként szerepel. eggyőződésünk, hogy törvénytelenül került telekkönyvezésre ez a terület, mivel nincs semmilyen nyoma annak, hogy
a két település határai és egyben a két megye határai törvényesen megváltoztak volna. A telekkönyvi bejegyzés ormánfalva
város tanácshatározata alapján történt, amely döntés az engedély kiadása után született, gyelmen kívül hagyva, hogy egy
tanácshatározat nem lehet jogcím. Emellett kitértünk arra is,
hogy a telekkönyvi bejegyzésnek önmagában nincs tulajdonjog
szerző hatása, valamint nem lehetséges, hogy a temető területe egyszerre két telekkönyvben is szerepeljen. ásrészt az is
egyértelmű, hogy nem szerepel naprakész, frissített telekkönyv
az építkezési engedély dokumentációjában mivel az említtet tanácshatározat és a telekkönyvi bejegyzés utólagosan történt, az
engedély kiállítása után, ami szintén nem összeegyeztethető a
törvényes keretekkel. A per és különböző hatóságok kivizsgálásai során kiderült, hogy hiányzik több, az építkezési engedély
kiállításához szükséges minisztériumi és egyéb jóváhagyás
is, ilyenek a ulturális inisztérium jóváhagyása, amely kötelező közterületen lévő emlékművek állítása során, hiányos
az engedély technikai dokumentációja, mert nem tartalmazza a Területi Telekkönyvi Hivatal jóváhagyását az emlékmű
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elhelyezkedési tervét illetően, illetve hiányzik a ulturális és
emzeti dentitási inisztérium jóváhagyása a hábor s emlékművek létesítésével kapcsolatban. Ezen felül más törvényességi
aggályok is felmerültek, hiszen az építkezési engedély sérti a
Gen egyezmény
. cikkelyét, valamint a román és a magyar
kormány között
. március -án létrejött kétoldal megállapodás előírásait, amelyek alapján a két fél elfogadta, hogy
kölcsönösen tiszteletben tartja és óvja a saját területén a másik
fél hábor s emlékműveit, katonai temetőit. A per során ormánfalva elöljárói válasziratban vitatták a
J
érintettségét
az ügyben, valamint arra is kitértek, hogy szerintük síkszentmártonnak nincs felperesi minősége, mivel nem tulajdonosa az
adott területnek és nem az építkezési engedély kedvezményezettje. Az ügy lényegi részét tekintve, ormánfalva vezetése
kifejtette, hogy az z völgyi temető területe a város közterületéhez tartozik, és a törvénytelenség síkszentmárton nyilvántartásaiban keresendő. Emellett az általunk felsorolt különböző
jóváhagyások hiányosságát illetően megjegyezték, hogy azokat
utólagosan beszerezték, tehát nem áll fenn törvénytelenség.
Az első tárgyalásra
. november -án került sor, amikor
Hargita egye Tanácsa kérelmezte belépését a perbe, mint
érdekelt fél. Ezt követte a december -ei tárgyalás, amikor a
törvényszék befogadta Hargita egye Tanácsának perbelépési kérését és elrendelte, hogy a következő tárgyalásra minden
fél válasziratot fogalmazzon meg a perbelépési kérést illetően,
ugyanakkor elrendelte, hogy a felek a következő tárgyalásra
különböző, az ügyben különös fontossággal bíró okiratokat tegyenek le az ügyben. özben a bákó megyei prefektus is pert
kezdeményezett
, amely hasonló tárgy , mint
a síkszentmárton által indított per, a lényeges különbség abban van, hogy míg síkszentmárton az építkezési engedély
visszavonása után a területet szeretné az eredeti formába viszszarendezni, addig a bákói prefektus az építkezést utólagosan
szeretné törvényessé tenni intrare n legalitate . A
. január

-ei tárgyaláson a két pert,
síkszentmárton ügyét és a bákói
prefektus által indított ügyet összekapcsolták. Ezt követte a
március -ei tárgyalás, amelynek lényeges eleme volt, hogy a
bíróság visszautasította Hargita megye saját érdekű perbelépési kérelmét, illetve elutasította a ákó megyei prefektus azon
szándékát, hogy perbe hívják a megyei pítkezési Hivatalt. A
koronavírus járvány miatt a bíróság április -án felfüggesztette
az ügyet, és csak j nius -én került sor jabb tárgyalásra, amikor Hargita megye Tanácsának sikerült a felperes érdekében
perbe lépnie, viszont az ügy további tárgyalását felfüggesztették, amíg a tanácshatározattal kapcsolatos,
ügy
tárgyalása le nem zajlik.

gy rá is térhetünk a fent említett
szám ügyre,
amely a második olyan per z völgye kapcsán, ahol a
J
biztosította az ügyvédet és a perben is részt vett. síkszentmárton
. április -én megküldött panaszára ormánfalva
olyan választ adott, amely indokolttá tette, a per elindítását, a
perbehívási kérelmet a bíróság
. május -én iktatta.
A keresetben kérvényeztük a ormánfalva Helyi Tanácsa,
. március -én meghozott -es szám Tanácshatározata
és mellékleteinek megsemmisítését, melyben elrendelik az z
völgyi temető területének
nm
ormánfalva város köztulajdoni nyilvántartásba sorolását, törvénytelenül. Az említtet
határozat törvénytelenségének bizonyítása érdekében a kereset
indoklásában a következő pontokra tértünk ki:
.

ormánfalva Helyi Tanácsa olyan területről rendelkezett, amely nem tartozik a város területéhez, hiszen síkszentmárton tulajdona.
. A temetők a törvény szerint, az adott település köztulajdonába tartoznak, nem képezhetik a település magántu-
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lajdonát. gy nem lehetséges, hogy a határozat megszületése előtt a temető területe a város magántulajdonát
képezte volna.
. Az elfogadott tanácshatározat gyelmen kívül hagyja,
hogy a hatályos román jogszabályok értelmében, sem a
települési, sem a megyei határokat nem lehet helyi tanácshatározattal módosítani.
. özigazgatási szempontból és tulajdonjogi szempontból
a temető területe síkszentmártonhoz tartozik, ezt több
bizonyíték is alátámasztja. Ez a terület soha nem került
törvényesen áthelyezésre ormánfalva magánterületei
közé így törvénytelen a fent említtet határozat és az ennek alapján történt telekkönyvi bejegyzés is.
A fent említett érvekre válaszul, ormánfalva polgármestere
a Helyi Tanács helyett válasziratában vitatta a városi Helyi
Tanács alperesi minőségét és kérte a kereset elutasítását. Az
ügy lényegi részét tekintve jelezték, hogy véleményük szerint
az z völgyi temető területe ormánfalva közterületéhez tartozik, és a törvénytelenség síkszentmárton nyilvántartásaiban keresendő. Elismerték azonban, hogy a megyei és települési határok pontos helye vita tárgyát képezi. Ezt követően
válasziratunkban rámutattunk, hogy ormánfalva város polgármestere nem alperes az ügyben, így a Helyi Tanács helyett
letett válasziratának gyelmen kívül hagyását kértük, aminek
helyt is adott a bíróság.
Az első tárgyalásra
. november -án került sor, amikor
Hargita megye Tanácsa kérelmezte, hogy beléphessen a perbe,
mint érdekelt fél. ajd
. február -én folyatódott a per,
ahol a bíróság engedélyezte Hargita egye Tanácsának saját
érdekből való perbelépését, és az ügyet összekapcsolták a ákó
egyei Prefekt ra hasonló tárggyal indított
szám ügyével. A koronavírus járvány következtében előbb április -án, majd j lius -én is felfüggesztés és halasztás történik,

közben a
J kérelmezi a perbe való belépését, hiszen az elején csak síkszentmárton lépett be a perbe, a
J
az ügyvédet biztosította, saját jogon nem volt része a pernek. A tárgyalás
szeptember -én azzal folyatódott, hogy a bíróság felszólította
ormánfalvát, hogy bizonyítékokkal ellátva reagáljon a síkszentmárton és a
J
által megfogalmazott vádakra, miszerint a polgármester képviselheti a települést az ügyben.
. október -én jabb tárgyalásra került sor, ahol a bíróság megállapította, hogy a dormánfalvi polgármester nem
lehetett volna törvényes képviselője a Helyi Tanácsnak, ezért
helyt adott a bíró a kérésünknek és semmisnek nyilvánította a onstantin Toma polgármester által megfogalmazott
összes válasziratot. gy három ügyben
is semmissé váltak a dormánfalvi válasziratok. Ebből kifolyólag nem is tárgyalta le
érdemben a bíróság a válaszlevelekben felhozott kifogásokat
sem, viszont egyértelműen jóváhagyták a
J
perbelépési kérelmét. A következő tárgyalási nap
. január . volt,
amikor a bíróság letárgyalta ormánfalva város perbelépési
kérését, mint saját érdekben való perbelépést, főbeavatkozó minőségben. Ezzel kapcsolatosan azt az álláspontot képviseltük, hogy valójában ormánfalva csak mellékbeavatkozó lehet, erről a bíróság helyben nem hozott döntést. Az
ügy
. március -én folytatódott, ahol a bíró elrendelte a
-es ügyszámban született végleges bírósági határozatok csatolását a peranyaghoz, és a következő tárgyalási
napon,
. május -án megvizsgálták a bizonyítási eszközöket, visszautasították ormánfalva kéréseit ezen a téren, és
az ügy érdemi tárgyalására is sor került.
Első fokon az utolsó tárgyalási nap
. május -án volt,
amikor a bíró meghozta döntését. A bákói törvényszék első fokon a
szám határozatban helyt adott síkszentmárton község keresetének és hatályon kívül helyezte ormánfalva
város tanácsának
. március -én elfogadott -es szám
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határozatát, meg az ezt módosító
. j nius -én elfogadott
-as szám határozatát, amelyben jogtalanul döntöttek arról,
hogy az z völgyi temetőt a város közvagyonába foglalják. Továbbá, jóváhagyták Hargita megye és a
J
perbelépési kéréseit és visszautasították ormánfalva város perbelépési kérését. Ez az ítélet lehetővé tette, az előző ügy jraindítását, amely
a jelen tanulmány írása közben még nem történt meg.

égezetül visszatérnék az erőszakos temetőfoglalás és rongálás ügyére, amikor két erdélyi magyar párt és a
J
büntetőjogi feljelentést tett ismeretlen elkövetők ellen ügyirat száma
P
. iután a román ügyészség szerint nem minősül
diszkriminatívnak a tettlegességgé fajuló, tavalyelőtt, j niusban,
az z völgyében lezajlott incidens, és visszautasította a
J
óvását, a szolgálat pert indított a bíróságon. Ezt megelőzően
februárjában vádemelés nélkül zárta le az illetékes ügyész
az z völgyi katonatemetőben történt rongálásos temetőfoglalás ügyét. A tavalyi eseményeket az Erdélyi agyar éppárt, a
agyar Polgári Párt és az R
által alapított
J jelentette az ügyészségen, emellett több természetes és jogi személy is
tett feljelentést, megfelelő bizonyítékok fotók, helyszíni felvételek, cikkek, hírek stb. kíséretében.
Az ügyész idén februárban lezárásra javasolta az ügyet, hiszen érvelése szerint a ki a magyarokkal az országból egy állítólagos magyarellenes jelszó , de nem tekinthető uszításnak,
sem diszkriminációnak, hiszen ez csak az akkor ott tartózkodó
magyar csoportnak mondták a román temetőfoglalók, véletlenül sem szólt ez az egész erdélyi magyarságnak. űncselekmény pedig akkor lenne, ha az meg nem számlálható néptömeg
ellen uszítana. ádemelés nem történt, mindössze annyit rendeltek el, hogy szolgáltassák vissza a temetőkapu megrongált
láncát és lakatját. Az ügy lezárását még február -án kezdemé-

nyezték, de volt h sz nap fellebbezési idő, amivel a
J élt is,
ellentétben a többi feljelentővel, így a továbbiakban a zolgálat
maga vitte az ügyet.
A jogvédelmi szolgálat fellebbezésében megjegyezte, hogy az
ügyben vizsgálódó ügyész, valamint a nyomozást végrehajtó
szervek nagyon felületesen kezelték az eset kivizsgálásának lebonyolítását és semmilyen erőfeszítést nem tettek a beny jtott
bizonyítékok kivizsgálása érdekében. Ez a felületesen megfogalmazott ügyészségi rendelet tartalmából teljes mértékben
megállapítható. Az ügyészség az jabb választ j nius -én közölte ki, amiben Georgel r ila ügyész helyt adott az azt megelőző döntésnek, és szintén lezárásra javasolta az ügyet, nem
találva megalapozottnak a
J
kérését. Ekkor a
J
pert
indított a per száma:
.
A üntető eljárásról szóló törvény
-os cikkelye kimondja, hogy a bűnvádi nyomozást végző szerveknek kötelességük, hogy a feljelentés pillanatától kezdődően keressék meg és
gyűjtsék be a bűncselekményt igazoló adatokat és információkat, azonosítsák az elkövető személyeket, korlátozzák az eset
következményeit, valamint gyűjtsék és vizsgálják a bizonyítékokat. A üntető törvénykönyv
-as cikkelyének értelmében,
a bizonyítékok szabadon értelmezendők a bűnügyi szervek által az igazság felderítése érdekében.
Az első tárgyalás
. j lius -én volt, amikor a bíróság
bekérte a nyomozati anyagokat az
P
-es ügyben és
elhalasztotta a tárgyalást
. szeptember -ára. A bíró ismét nyomozati anyagokat kért be, ez ttal a oinesti íróság
melletti ügyészségtől a
P
-es és az
P
-es
ügyekben is, és folytatódott a tárgyalás
. november -én.
Ekkor a bíró letárgyalta az ügyet, és végül
. december -én,
a
J
javára döntött, az egész ügyet visszaküldi az ügyészségre kivizsgálásra, és a nyomozás megkezdésére. A bíróság
ez ttal kimondta azt is, hogy a rongálás, a gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás, valamint a közrend és köznyugalom
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megsértésében az ügyészségnek tovább kell vizsgálódnia. A
kegyeletsértés bűncselekménye esetében azonban jóváhagyta
a nyomozás megszüntetését a bíróság. Elrendelte ugyanakkor,
hogy a fent említett bűncselekmények esetében a nyomozás
folytatódjék, ugyanis véleményük szerint az ügyészség nem
gyűjtött elegendő bizonyítékot arra nézve, hogy megállapítsa,
nem történt törvényszegés.

8. Összegzés
A
J által is lefolytatott bírósági ügyekből tehát egy jogerősen lezárult, a rongálás kapcsán az jabb ügyészségi kivizsgálás azonban folyamatban van. A tanácshatározattal kapcsolatos per még nem jogerős, valószínűsíthető, hogy ormánfalva
megtámadja és folytatódik az ügy másodfokon, az pítkezési
Engedély ügyben pedig a felfüggesztett bírósági ügy folytatása
érdekében még nem történtek lépések. gy óvatos optimizmussal tekinthetünk a jövőbe, hiszen eddig két döntésből kettő kedvezett számunkra, de nem kell elfelejtenünk, hogy még nagyon
az elején járunk az ügyeknek, a végső jogerős döntésekig még
hossz az t.
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Bocskor Andrea
E
A kisebbségvédelemmel kapcsolatos ukrajnai jogi keretek - beleértve az ország által rati kált releváns nemzetközi egyezményeket is - és politikai fejlemények így többek között az E E nek a témához kapcsolódó észrevételei) vázlatos bemutatását
követően a tanulmány említést tesz néhány kirívó gyűlöletbeszéddel kapcsolatos kárpátaljai esetről. Az Európai Parlament
képviselőjeként a szerző azt méri föl, hogy a kárpátaljai magyarságot célzó, az utóbbi években érzékelhetően megsűrűsödő gyűlöletbeszéd esetek, benne kiemelten az állami- és privát
médiafelületekben elhelyezett uszító tartalmakkal milyen reakciókat váltottak ki az niós intézményrendszerből. Ez utóbbit
a szerző a saját képviselői kérdéseire adott válaszok idézésével
szemlélteti, melyeket az Európai izottság illetékeseitől kezdve az nió külügyi főképviselőjéig számos tisztségviselőnek
tett fel. ár e válaszok többnyire hárító jellegűnek bizonyultak
a tanulmány azzal a reményteli várakozással zárul, hogy
márciusában az Európai Tanács megkezdte az ukrajnai gyűlöletbeszédre adott belföld-hatósági válaszok rendszerszintű feltérképezését. Ez az elemzés remélhetőleg alapjául fog szolgálni
egy, a gyűlöletbeszéd visszaszorítására létrehozandó ukrajnai
stratégia elkészítéséhez és gyakorlatba ültetéséhez.
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S
Ez a tanulmány a szlovák állampolgársági törvény
-es módosításának a kettős állampolgárságra gyakorolt hatását elemzi.
óta a külföldi állampolgárságot szerző szlovák állampolgárok elveszítik szlovák állampolgárságukat. Ez különösen
s lyosan s jtja a zlovákiában élő magyarokat, akik születésük
szerinti országukban jogi káosz közepette válnak külföldivé .
A cikk áttekinti a releváns nemzetközi jogi kereteket, és azzal
érvel, hogy az emberi jogi szerződések ugyan nem garantálják
az állampolgársághoz való jogot, mint olyat, az állampolgárság
elvesztésének bizonyos aspektusaival kapcsolatban azonban lehetséges eredményre vezető jogérvényesítést felépíteni különböző emberi jogi testületek előtt. Ezek közül a legfontosabb az
Emberi Jogok Európai írósága, amely egyes állampolgársági
ügyekben a magánélethez való jog és a tisztességes eljáráshoz
való jog megsértésének helyt adhat e kérdés relációjában is. Az
uniós jog és más nemzetközi szerződések kevésbé alkalmazhatóak e területen, és csak bizonyos nagyon konkrét ténybeli körülmények fennállása esetén válhat relevánssá az ezekre való
hivatkozás. A fő kérdésben, vagyis a kettős állampolgárság engedélyezésének kérdésében, egyedül a szlovák alkotmánybíróság dönthet. E testület azonban már
-ben sem volt hajlandó
érdemben dönteni ebben a kérdésben, jóllehet az Emberi Jogok
Európai íróságának nyomására kénytelen lehet jra megvizsgálni azt. Az, hogy a hazai bíróságok nem hajlandók az állampolgársági törvényt alkotmányossági felülvizsgálat céljából az
Alkotmánybíróság elé terjeszteni, felveti a tisztességes eljáráshoz
való jog sérelmét. Ezen jogértelmezésnek a strasbourgi emberi
jogi bíróság által történő megerősítése azzal a szükséges hatással járna, hogy az Alkotmánybíróság kénytelen volna érdemben
foglalkozni és megoldást javasolni a kérdés rendezésére.

E SZ
Az E
faji megkülönböztetés megszüntetéséről szóló bizottságának tagjaként zsák- diaye Rita
. november én tartott előadást a isebbségi Jogvédő ntézet éves online
konferenciáján. Az interaktív előadás átiratát tartalmazó írás
előbb átveszi a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos nemzetközi jogi
kereteket, kiemelve a
-ben elfogadott n. rabati akciótervet, mely egy hat elemből álló értékelési rendszert állított fel
annak eldöntésére, hogy egy megnyilvánulás gyűlöletbeszédnek minősül-e vagy sem ezek: a konte tus, a beszélő státusza,
az adott megnyilvánulás szándéka, tartalma és formája, a kijelentések kiterjedtsége, valamint az annak nyomán a potenciális bűncselekmények megvalósulásának valószínűsége . E hat
pont mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy az adott megnyilvánulást gyűlöletbeszédnek lehessen nyilvánítani. Három
konkrét gyakorlati példa bemutatásán keresztül történik annak
szemléltetése, hogy ez sokszor mennyire nem egyértelmű feladat. Ezt követően az előadó kitér a közösségi médiafelületeken
mint a gyűlöletbeszédnek legkönnyebben és leggyakrabban
teret adó közegben terjedő gyűlöletbeszéd megfékezésére tett
lépések nehézkességéről, illetve az ezzel kapcsolatos személyes
tapasztalatairól. Az előadáson vezérfonálként végigh zódik az
a dilemma, hogy hol van az a határ, ahol a Polgári és Politikai
Jogok emzetközi Egyezségokmányának . cikkében foglalt
véleménynyilvánítási szabadságot korlátozni, vagy akár az
Egyezségokmány . cikke alapján hábor s propaganda, vagy
erőszakra való felbujtás esetén tiltani szükséges.

