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NEMZETI KISEBBSÉGEK LÉTE AZ EURÓPAI UNIÓBAN – 

ÉRTÉKEK MEZSGYÉJÉN 
 

Görög Dóra⃰ 

 

 
 “Létezik orvosság, amely (…) néhány év leforgása alatt Európa egészét (…) szabaddá és 

boldoggá teszi. Ez nem más, mint az európai népek közösségének újrateremtése és egy 

olyan otthon létrehozása számukra, amelynek oltalmában békében, biztonságban, 

szabadságban élhetnek.”  

 

(Sir Winston Churchill) 

 
 

Bevezető gondolatok 

 

Azzal, hogy Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagjainak sorát bővítette, ezzel 

az európai és a nemzetközi porondon is elkötelezte magát. Az Uniót megálmodó alapító 

atyák: nevezetesen Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Wilhelm Beyen, Sir Winston 

Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert 

Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli mind egy közös Európáról álmodtak, egy 

virágzó, egységes Európáról, ahol békésen tudunk élni, és ahol minden tagállam polgára egy 

boldog Európát tud magáévá.
1
 

A felsorolt államférfiak között voltak jogászok, üzletemberek, közgazdászok, ugyanakkor 

mindannyian hordozták azokat az értékeket, amelyeket ma az Európai Unió értékeinek 

vallunk, és amikről hisszük, hogy érvényesülni tudnak mindennapjainkban. Konrad Adenauer 

a béke zálogaként emlegette az egyesült Európát, míg Churchill az elsők között szorgalmazta 

az “Európai Egyesült Államok” létrehozását. A béke megtartása hosszú távú céljaik között 

szerepelt, ami a II. világháború borzalmait követően nem is volt meglepő. Az alábbiakban a 

teljesség igénye nélkül azokat az értékeket, célokat kívánom bemutatni, melyek mára az 

Európai Unió mozgatórugóivá váltak. 

 

 

1.  Értékek az Unió múltjában és jelenében 

 

Ahogy a bevezető gondolatokban is utaltam rá, az “Alapító Atyák” egy tartós, nemzetközi 

szinten elismert, együttműködésen alapuló szervezetet képzeltek el. Az Unióról pedig 

elmondható, hogy nagy lépéseket tett meg ezen értékek fejlődéséig, melyeket még a 

későbbiekben taglalni fogok. Hiszen a tagállamok együttműködését kezdetben gazdasági 

célok mozgatták, az egyre hatékonyabb gazdasági termelésre összpontosítottak. Ma az Unió 

óriási fejlődésének lehetünk tanúi, hiszen a tagállamok gazdasági céljainak szem előtt tartása 

mellett mára egy értékelvű, széles integráció létrejöttéről beszélhetünk, amely a társadalmi 

élet talán minden részére kiterjed. 

Az “együttműködés” kifejezés – amelyet az Unió célként fogalmaz meg – kiválóan 

ábrázolja az Unió múltját, jelenét és jövőjét, azt, ahogy az Unió céljai és értékei egybeforrnak. 

                                                 
⃰ Doktoranda, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Email: 

dr.gorog.dora@gmail.com
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1
 Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról: Az EU alapító atyái, Luxembourg, Az Európai Unió 
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A szabályozott jogi keretek lehetőséget teremtenek, hogy értékek Európájában éljünk, és hogy 

eme értékek a gyakorlatban megvalósuljanak.
2
 

Az uniós jogrendszer alapját is olyan általános jogelvek képezik, melyek meghatározóak 

mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban, és amelyeket minden tagállam magáénak 

vall. Ezek a jogértelmezés “támpontjai”, és nemcsak szimbolikus jelentőségük van, hanem 

ennél jóval erősebb, a gyakorlatban is érvényesülő szereppel is bírnak. Az általános jogelvek 

elsősorban az Európai Bíróság joggyakorlatában érhetők tetten, tartalmuk innen ismerhető 

meg elsősorban. Az általános jogelveket jogforrási szinten kezeljük, jellegüket tekintve 

heterogének és exemplifikatívak, mivel aligha beszélhetünk az esetükben egy lezárt 

felsorolásról. Az alapjogok védelme eredetileg nem volt célja a gazdasági jellegű 

Közösségeknek, így az alapító szerződésekben sem követhető még nyomon. 

Ugyanakkor az Európai Bíróság már a Stauder-ügyben megállapította, hogy az alapjogok a 

Közösségekben az általános jogelvek részét képezik, melyeket a Bíróság védelemben részesít. 

Ezen elveket, általános értékeket az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

Szubszidiaritás elve Maastrichti Szerződés vezeti be 

Lisszaboni Szerződéssel további 

biztosítékként építik be az uniós 

jogalkotásba 

Arányosság elve Maastrichti Szerződés vezeti be 

Jogbiztonság elve Jogállamiság elven nyugszik 

Kapcsolódik a világos normatartalom 

követelményéhez, visszahatató hatály 

tilalmához 

Egyenlőség elve Egyenlő munkáért egyenlő bér 

Magánfelek egyenlősége 

Tagállamok egyenlősége 

Jogok gyakorlásának egyenlősége 

Hátrányos megkülönböztetés tilalma Alapjogként is fontos. 

De a belső piac jogában is – áruk, 

személyek, tőke, szolgáltatás szabad 

áramlását kívánja biztosítani. 

Alapjogok védelme Alapjogi Charta fontossága 

Forrás: szerző. 

 

A Lisszaboni Szerződés kötelezővé tette az Alapjogi Chartát (melynek szakaszai a következő 

fejezetekben még elemzésre kerülnek), és mindemellett az elsődleges jogforrások közé 

helyezte, egyúttal azonos szintre az általános jogelvekkel.
3
 Az Alapjogi Charta ezen elvei 

mind a kisebbségek jogait hivatottak biztosítani és gyakorlati megvalósításukat elősegíteni, 

ezen elvek garantálása tehát összefüggésben áll a kisebbségi jogok érvényre juttatásával. 

Az alapjogi katalóguson túl az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikke is az értékek 

listáját tartalmazza, hiszen magában foglalja azokat az alapvető jogokat, elveket, amelyek 

betartása minden tagállam számára kötelezőek. “Az Unió 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. 

Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 

                                                 
2
 Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. 

27. 
3
 Uo. 47-50.  
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tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség 

társadalmában.”
4
 

Ezen értékek között már megtalálhatjuk a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 

tiszteletben tartásának elvét, mely fontos, újszerű elemként jelenik meg az EUSZ-ben. Az 

Unió ezen értékek betartását megköveteli a már Unióhoz csatlakozott tagállamoktól, és 

azoktól a tagállamoktól is, akik az Unióhoz csatlakozni kívánnak. Amennyiben az EUSZ 2. 

cikkében foglalt értékeket valamelyik tagállam tartósan, súlyos mértékben megsérti, az EUSZ 

7. cikke alapján eljárást lehet indítani ellene. Látható tehát, hogy az Unió elvi szinten 

hozzájárul ezen közös értékek megőrzéséhez, és célul tűzi ki ezen értékek gyakorlatban 

történő megvalósítását, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és 

hagyományainak sokféleségét. 

 

 
2.  “Egység a sokféleségben” 

 

“Egység a sokféleségben”
5
 – hangzik az Unió jelmondata magyarul, melyet a 2000. évtől 

tekintünk az Unió mottójának. Ahhoz, hogy a jelmondatban szereplő ‘sokféleség’ fogalom 

megvalósuljon Európában, egyfajta egyenlőségnek is létre jönnie. Az egyenlőség kritériuma 

ugyanis magával vonzza a diszkrimináció tilalmának gyakorlatban való érvényesülését is. A 

diszkrimináció tilalmából indultak ki az európai egyezmények (alapító szerződések) is, maga 

a fogalom pedig 1950-ben jelenik meg először, többek között az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében. Egyenlőségről eme körben kétféle módon beszélhetünk, csak az a kérdés, 

hogy az egyenlőség melyik oldala “hajt gyökeret” a gyakorlatban.  

A tényleges egyenlőség elméletének gyakorlatba ültetése szolgálna előrelépéssel, mely a 

hátrányos helyzetű személyek, csoportok, nyelvek felemelését jelentené, a többség jogi 

                                                 
4
 Az Európai Unióról szóló Szerződés, ld.: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:hu:PDF 
5
  

Az EU jelmondata a 24 hivatalos nyelven 

Bolgárul Единни в многообразието 

Horvátul Ujedinjeni u raznolikosti 

Csehül Jednota v rozmanitosti 

Dánul Forenet i mangfoldighed 

Hollandul In verscheidenheid verenigd 

Angolul United in diversity 

Észtül Ühinenud mitmekesisuses 

Finnül Moninaisuudessaan yhtenäinen 

Franciául Unie dans la diversité 

Németül In Vielfalt geeint 

Görögül Ενότητα στην πολυµορφία 

Magyarul Egység a sokféleségben 

Ír nyelven Aontaithe san éagsúlacht 

Olaszul Unita nella diversità 

Lettül Vienotība dažādībā 

Litvánul Vienybė įvairiškume 

Máltaiul Magħquda fid-diversità 

Lengyelül Jedność w różnorodności 

Portugálul Unidade na diversidade 

Románul Unitate în diversitate 

Szlovákul Jednota v rozmanitosti 

Szlovénül Združeni v raznolikosti 

Spanyolul Unidos en la diversidad 

Svédül Förenade i mångfalden 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:hu:PDF
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bolg%C3%A1r_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseh_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holland_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szt_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Finn_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lett_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ltai_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Portug%C3%A1l_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9d_nyelv
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státuszát elérve. A formális egyenlőség ezzel szemben azt jelenti, hogy a hétköznapokban 

nem éri hátrány az alanyt. Ahhoz, hogy az Unió kisebbségi jogokhoz való viszonyát 

megérthessük, egy Unión kívüli kitekintést kell eszközölnünk. 

A nyelvi diszkrimináció tilalmát az Emberi Jogok Európai Egyezménye is tartalmazza, 

noha a normaszöveg nem a kiterjesztő értelmezést használja. A diszkrimináció tilalma 

zsinórmértékként jelenik meg, és az ezen elv mentén való gondolkodás meghatározó volt a 

1990-es évekig. Ezidőben azonban bizonyos garanciák iránti igény is felmerült a 

kisebbséghez tartozók, valamint az európai joggal és nemzetközi joggal foglalkozó 

szakemberek gondolkodásában. Ennek egyfajta hozományaként került elfogadásra a 1992-ben 

a Nyelvi Charta,
6
 illetve 1995-ben Keretegyezmény.

7
 Azonban a Keretegyezmény kapcsán 

sem mondhatjuk, hogy azonnal minden reménynek eleget tett, hiszen nem az egyenlőség 

eszméjét akarja biztosítani, nem is a kisebbségi csoport egyenlő helyzetbe hozását célozza 

elsődlegesen, hanem a kisebbséghez tartozók identitása, identitásuk garantálása és megtartása, 

és értékként való elismerése.  

A kisebbségi jogok kontextusában sajnos nem várható jelentős előrelépés, nem várható 

kisebbségi kodifikáció, sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy a Nyelvi Chartát és 

Keretegyezményt hogyan hajtják végre az államok. 

Az Európai Unió ugyanakkor egy új keretbe helyezi a kisebbségvédelmet, azt a tendenciát 

követhetjük nyomon, hogy az Unió belső dinamikája igényli azt, hogy foglalkozzon olyan 

kérdésekkel is, amelyeket a kezdeti célok nem tartalmaztak. 

A Római Szerződés meghatározása szerint a Közösség/Unió hivatalos nyelvei a tagállamok 

hivatalos nyelvei. Horvátország Unióhoz való csatlakozásával a hivatalos nyelvek száma 24-

re nőtt. Az tehát már a kezdetben deklarálásra került, hogy az Unió kiáll a nyelvi sokszínűség 

mellett.  

A tanulmány egészén végighúzódó kérdés azonban, hogy az említett sokszínűség, 

konkrétan milyen sokszínűséget jelent, és a sokszínűségnek milyen vetületei lehetnek. Hiszen 

a nyelvi egyenjogúság – az Unió magasztos céljai mellett – azonban kizárólag a hivatalos 

nyelvek egyenlőségét jelenti (pl. nem jelenti a katalán nyelv uniós intézményekben való 

használatának lehetőségét). 

Ugyanakkor az utóbbi tíz évben a gazdasági integráció egyik vetületének tekinthetjük a 

tagállami nyelvek támogatását (élethosszig tartó tanulás program – lifelong learning).  Az 

Unión belüli mobilitás, nagyfokú migráció miatt jelentős támogatás irányul a fordítási 

munkákra és nyelvtanulási programokra. 2001-ben, az európai nyelvek évének lezárását 

követően azonban kizárólag a hivatalos nyelvek szerepeltek a listákon, háttérbe szorítva ezzel 

a regionális és kisebbségi nyelveket. Örömmel üdvözölhetjük azt a törekvést, hogy az Unió 

támogatja a nyelvtanulást, azonban ez inkább kulturális szinten valósul meg. 

Az Európai Unión belül azonban a többnyelvűség egy létező valóság, köszönhetően a 

migrációnak is. Más módon kerülnek az efféle kisebbségek és az általuk használt nyelvük 

elismerésre. A határ menti régiók és az ott élő kisebbségi csoportok nyelvei, még 

különlegesebb helyzetben vannak, mely szintén egy további kutatás tárgya lehet. Az Unió 

annak ellenére tehát, hogy a nyelvi sokszínűséget mint értéket szem előtt tartja, a 

nemzetállami elvek mentén kezeli a fogalmat. 

Az Unió joga nem a nemzetközi jogi diskurzust vette át a kisebbségvédelem terén, hanem 

egy általánosító szövegrendszert használ. Ezáltal olyan ajtók is nyitva maradnak, melyek 

                                                 
6
 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 

http://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis+vagy+kisebbségi+nyelvek+Európai+Chartája.pdf/e70

ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2;jsessionid=052A1379C19326DAF912BA5466EC9388?version=1.0 2014. 

02. 28.  
7
 Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről. Magyarországon kihirdetve: 1999. évi XXXIV. törvény. 

http://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis+vagy+kisebbségi+nyelvek+Európai+Chartája.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2;jsessionid=052A1379C19326DAF912BA5466EC9388?version=1.0
http://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis+vagy+kisebbségi+nyelvek+Európai+Chartája.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2;jsessionid=052A1379C19326DAF912BA5466EC9388?version=1.0
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alkalomtól függően kerülhetnek becsukásra. Jelenleg az Unió hatáskörének bővítése a 

kisebbségekre irányulva még várat magára.
8
 

Az Unió jelmondata, az “egység a sokféleségben”
9
 is kiváltképp mutatja, hogy az Unió egy 

egységet szeretne létrehozni, mind kifelé, a többi európai és nemzetközi szintű szervezet felé, 

mind a tagállamok összességét tekintve, a befelé irányuló politikájában. 

Ugyanakkor az Unió meg kívánja őrizni azt a kulturális sokféleséget, amit Európa rejt 

magában, azt a színes palettát, ami minden tagállamnak sajátja. Ugyanakkor vannak az Unión 

belül társadalmi, regionális, kulturális, nyelvi különbségek, éppen ezért a sokféleség 

megőrzése egyfajta kihívásként jelentkezik. A “közös európai építkezésben” kérdésként 

merülhet fel a sokféleség tiszteletben tartásának elve, és annak betartása és betartatása a 

gyakorlatban.  

Ismételten feltehetjük a kérdést, hogy valóban az egyenlőség elismerése van elrejtve a 

jelmondatban, és ha igen, kinek az irányába, és ez milyen alanyi kört érintve jelentkezik? A 

sokféleség kétélű fegyver, egyrészt érték az Unióban, másrészt teherként is megjelenhet. Elég 

a nemzeti vagy etnikai kisebbségekre gondolni, vagy a harmadik államokból megjelenő 

bevándorlási hullámra. A kisebbségi kérdések nemzetközi szinten kiemelt területet foglalnak 

el, ugyanakkor mindezen kérdések uniós szinten való megoldása még várat magára.  

 

 

  

Tagállamok közötti kulturális, nyelvi, 

különbségek 

Tagállamokon belüli sokféleség 

 

Tagállami “belső teher”: 

- roma kisebbség 

- nemzeti kisebbségek  

(határon túli magyarság helyzete) 

- migránsok 

  

Forrás: szerző. 

 

Az Alapjogi Charta deklarálja, hogy “az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi 

sokféleséget.” A vallás marginális szerepe az integrációban már a kezdetektől megfigyelhető 

volt. Az egyházak figyelemmel kísérik a folyamatokat, és többségében támogató álláspontot 

képviselnek. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vallási sokféleség tiszteletben tartásának 

deklarálása hozzájárul az Unió “sokféleség” fogalmához, és erősíti azt, még akkor is, ha a 

vallás nem kifejezetten az Unió központi témája, és nem épül rá külön uniós politika.
10

 A 

vallás szerepe olyképpen is meghatározó, hogy hozzájárul egy kisebbségi csoport nyelvének 

megtartásához, nyelvének gyakorlásához, és rendszeres használatához. Ez azért is kardinális 

tényező, mert a kisebbség a nyelvén keresztül tudja megtartani identitását, ezáltal érez 

kötődést valamely nemzethez, függetlenül attól, hol él, hol van a lakhelye, munkahelye.“Bécs 

és a magyarság történelme elválaszthatatlan”, hangzik el a mondat, a bécsi magyarok 

szájából. A történelem erősítéséhez, valamint a kisebbségi jogok gyakorlásához jelentős 

                                                 
8
 Vizi Balázs: Anyanyelvhasználat külhonban- jogi lehetőségektől a megvalósításig Konferencia-előadás, 

Magyarság Háza. 
9
 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_hu.htm. 

10
 Szabó Marcel-Láncos Petra Lea-Gyeney Laura: Uniós szakpolitikák. Szent István Társulat, Budapest, 2013. 

24-31.  

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_hu.htm
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mértékben járul hozzá – példaként említve – a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is, 

hiszen a vallás gyakorlása egy olyan színtér, ahol a kisebbségi nyelvhasználat megvalósul.
11

 

 

 

3. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában deklarált értékek kisebbségi 

jogokra gyakorolt hatásai 
 

“Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, 

hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben” - hangzik az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának Preambulumában.  

Az Alapjogi Charta 2000 decemberében lett ünnepélyesen kihirdetve a Bizottság, 

Parlament és a Tanács részéről. Ekkor még nem rendelkezett kötelező erővel, csupán 

alapjogokat felsoroló nyilatkozat volt. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése (2009. 

december 1.) azonban kötelező erővel ruházza fel a Chartát, ezzel a Charta szerepe jelentősen 

átértékelődött, hiszen az elsődleges jog részévé vált. Ezen alapvető értékeket az uniós 

jogszabályok végrehajtása során az Uniónak, továbbá a tagállamoknak mindig szem előtt kell 

tartaniuk. 

Az Alapjogi Charta tehát értékek hordozója, melyek iránymutatók a tagállamok, de 

elsősorban az uniós intézmények részére. Az alapjogokat azonban nem elválasztva kell 

vizsgálnunk a többi jogterülettől, és nem elszeparálva más jogoktól, hanem egyfajta 

egységben gondolkozva és kezelve őket, hogy egy valós, globális képet kapjunk az 

alapjogokról, azok vetületeiről, alkalmazhatóságukról, gyakorlati megvalósulásukról, 

betartásukról. Ennek nyomán, az alapjogok kizárólag önmagukban való vizsgálata helyett 

összefüggésbe kívánom hozni e jogokat a kisebbségi jogokkal. A kisebbségi jogok, melyek 

tágabban az emberi jogok csoportjába tartoznak, olyan alapvető jogai a kisebbségeknek, 

melyeket az Unió is deklarál, ezáltal hivatkozási alapul szolgálhatnak a joggyakorlat számára. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája életre hívásával deklarálásra kerültek az alapjogok,
12

 

ezzel elköteleződve azon értékek iránt, melyek az Uniót áthatják, és mára hivatkozási alapot 

jelentenek. A következő sorokban azokat az alapvető jogokat emelném ki a Chartából, 

melyeknek véleményem szerint ugyancsak vannak kisebbségi jogi vetületei. 

A Charta az 53. cikkben (“A védelem szintje”) meghatározza a védelem szintjét, melynek 

értelmében a Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, mint amely szűkíti vagy 

hátrányosan érinti azokat az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, amelyeket – az uniós 

jog, tagállamok jogai, európai és nemzetközi egyezmények elismernek. 

 

1. CIKK 

Az emberi méltóság 

Az emberi méltóság 

sérthetetlen. Tiszteletben 

kell tartani, és 

védelmezni kell. 

Minden ember alapvető joga, 

mely a kisebbségi csoport 

alanyát ugyanúgy megilleti, 

amennyiben ez nem valósul 

meg, az emberi méltóság, 

mint alapvető jog sérül, ezen 

túl pedig az egyenlő 

bánásmód elve is kérdésessé 

válhat. 

4. CIKK 

A kínzás és az 

Senkit sem lehet 

kínzásnak, embertelen 

Amennyiben egy kisebbségi 

csoporthoz tartozó személyt 

                                                 
11

 http://www.katolikus.at/files/97888c9154c75a597866d4ccc432e64b-622.html. Irányított egyéni kutatás, Bécs, 

2014. 
12

 http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm 

http://www.katolikus.at/files/97888c9154c75a597866d4ccc432e64b-622.html
http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm
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embertelen vagy 

megalázó bánásmód és 

büntetés tilalma 

vagy megalázó 

bánásmódnak vagy 

büntetésnek alávetni. 

vetnek alá kínzásnak, 

embertelen bánásmódnak, a 

kisebbségi jogokon túl, a 4. 

cikk szerinti jogsértés is 

fennáll. 

     11. CIKK 

A véleménynyilvánítás és 

tájékozódás szabadsága 

Mindenkinek joga van a 

véleménynyilvánítás 

szabadságához. Ez a jog 

magában foglalja a 

véleményalkotás 

szabadságát, valamint az 

információk és eszmék 

megismerésének és 

közlésének szabadságát 

anélkül, hogy ebbe 

hatósági szerv 

beavatkozhatna, továbbá 

országhatárokra való 

tekintet nélkül. 

 

      12. CIKK 

A gyülekezés és az 

egyesülés szabadsága 

 

Mindenkinek joga van a 

békés célú gyülekezés 

szabadságához, és a 

másokkal való bármilyen 

szintű, különösen politikai, 

szakszervezeti és polgári 

célú egyesüléshez, ami 

magában foglalja 

mindenkinek a jogát 

ahhoz, hogy érdekei 

védelmére szakszervezetet 

alapítson, vagy azokhoz 

csatlakozzon. 

 

       13.  CIKK 

A tulajdonhoz való jog 

(1) Mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy jogszerűen 

szerzett tulajdonát 

birtokolja, használja, azzal 

rendelkezzen, és azt örökül 

hagyja. Tulajdonától senkit 

sem lehet megfosztani, 

kivéve, ha ez közérdekből, 

a törvényben 

meghatározott esetekben 

és feltételekbe, valamint az 

ún. Beneš-dekrétumok hatása a 

szlovák földterületekre.
13

 

                                                 
13

 A Szlovákiában, Felvidéken fekvő Pat Község pert vesztett: a 2013-ban a betelepültek leszármazottai ellen, 

akik a 104/1945 T.t.. a németek, magyarok, árulók,  kollaboránsok vagyonának elkobzásáról és gyors 

szétosztásáról szóló törvény alapján nyerték meg a Pati Fürdőben levő földek egy részének tulajdonjogát. Az 

ügyben hozott ítélet ellen már fellebbezni nem lehet, hiszen tárgyalt róla a Legfelsőbb Bíróság is. Panaszt 

nyújtottak be a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára, és a Legfőbb Ügyészségen kezdeményezték a 

rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtását is.  
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ezáltal elszenvedett 

veszteségekért kellő 

időben fizetett méltányos 

összegű kártalanítás 

mellett történik. A tulajdon 

használatát, az általános 

érdek szükségessé tett 

mértékben, törtvénnyel 

lehet szabályozni. 

20. CIKK 

A törvény előtti 

egyenlőség 

A törvény előtt mindenki 

egyenlő. 

A kisebbségek jogait erősítő 

cikk, hivatkozási alap a polgári 

és büntető eljárásokban. 

21. CIKK 

A megkülönböztetés 

tilalma 

Tilos minden 

megkülönböztetés, így 

különösen a nem, faj, szín, 

etnikai vagy társadalmi 

származás, genetikai 

tulajdonság, nyelv, vallás 

vagy meggyőződés, 

politikai vagy más 

vélemény, nemzeti 

kisebbséghez tartozás, 

vagyoni helyzet, születés, 

fogyatékosság, kor vagy 

szexuális irányultság 

alapján történő 

megkülönböztetés. 

(…) tilos az 

állampolgárság alapján 

történő minden 

megkülönböztetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubík-ügy, állampolgárságtól 

megfosztás
14

 

47. CIKK 

A hatékony 

jogorvoslathoz és 

tisztességes eljáráshoz 

való jog 

Mindenkinek, akinek az 

Unió joga által biztosított 

jogait és szabadságait 

megsértették, az e cikkben 

megállapított feltételek 

mellett joga van a bíróság 

előtti hatékony 

jogorvoslathoz. 

Mindenkinek joga van 

arra, hogy ügyét a törvény 

által megelőzően 

létrehozott független és 

Mindehhez hozzá kell tenni a 

már említett adottságot, hogy 

egyének csak kivételes 

esetekben fordulhatnak az 

Európai Bírósághoz.  

Ennek el feltétele, hogy 

valamely uniós jogi aktus 

közvetlenül és egyedileg 

érintse  ket, és rájuk nézve 

sérelmes rendelkezést 

tartalmazzon. 

 

                                                 
14

 Gubík László, felvidéki magyar nemzetiségű, szlovák állampolgár, a magyar állampolgárság igénylésekor ex 

lege vesztette el szlovák állampolgárságát, mely ügy jelenleg (2014. március) a szlovák Alkotmánybíróság 

napirendjén szerepel, a döntést azonban az Alkotmánybíróság határozatlan időre elnapolta. A döntés évekig is 

elhúzódhat, az állampolgárság megvonása pedig nem teljesíti az uniós jogi követelményeket, hiszen elrettentő 

hatással bír azok számára, akik a szabad mozgás jogával kívánnak élni. A tagállamoknak ugyanakkor az 

állampolgárságtól való megfosztás során figyelemmel kell lenniük az uniós jog által védett érdekekre. Forrás: 

Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2014. 
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pártatlan bíróság 

tisztességesen, 

nyilvánosan, ésszerű időn 

belül tárgyalja. 

Mindenkinek biztosítani 

kell a lehetőséget 

tanácsadás, védelem és 

képviselet 

igénybevételéhez.
15

 

 
 

48. CIKK 

Az ártatlanság vélelme és 

a védelemhez való jog 

(1) Minden gyanúsított 

személyt mindaddig 

ártatlannak kell 

vélelmezni, amíg 

bűnösségét a törvénynek 

megfelelően meg nem 

állapították. 

“Új temerini fiúk” ügye
16

 

 

 

A Charta hatékonyságát kívánja segíteni az európai intézmények terén az Alapjogi 

Ügynökség, mely az érdekérvényesítés terén játszana nagy szerepet.
17

 Az Alapjogi 

Ügynökség
18

2007-ben jött létre bécsi székhellyel, kommunikációs tevékenységek és 

társadalmi kapcsolatok építése céljából. Feladatai között szerepel az adatgyűjtés, elemzés, 

                                                 
15

 Koren Stefán, a folyamatban levő bírósági eljárás felperese, aki a Kisebbségi Jogvédő Intézethez kérelmet 

benyújtott magyar nemzetiségű Szlovéniában élő magánszemély. A kérelemhez csatolt ügye, a jogvitát tekintve 

egy munkaügyi per. A jogvita tárgya, a munkaviszonyról szóló szerződés rendkívüli felmondása az alperes, a 

polgármester részéről, a rendkívüli felmondás határidejének törvénysértő elmulasztása, valamint a rendkívüli 

felmondás kizárólag szlovén nyelvű iratként való kiküldése a felperes részére. Tekintve, hogy az alperes 

polgármesternek a magyar nemzetiségű közösség életvitelének területén van hatásköre, illetékessége, ezért 

kétnyelvű ügyintézésre kötelezett. E tekintetben az alperes megsértette a magyar nyelv használatának jogát, 

ebből kifolyólag a rendkívüli felmondás ezáltal ugyancsak törvénysértőnek minősíthető. Az eljárást lefolytató 

bíróság ugyancsak megsértette az eljárás során a nyelvhasználathoz való jogot, miszerint a felperes igényelte a 

magyar nyelvű eljárás lefolytatását, de ezen kérelmének nem tettek eleget, továbbá a másodfokú ítélet is csak 

szlovén nyelven lett kézbesítve, magyar nyelvű fordítás nélkül, amely igazolja a további eljárásjogi jogsértést a 

bíróság részéről. A per kimenetelét is befolyásoló tényező, mely szintén jogsértésre ad alapot, hogy az eljárás 

lefolytatását végző bíró, nem kapott az Igazságügyi Minisztérium által szervezett képesítést a kétnyelvű avagy 

magyar eljárás levezetésére, azaz jogszerűtlenül vezette mindaddig a tárgyaló bíró a tárgyalást. A magyar vagy 

kétnyelvű bírósági eljárás lefolytatására, tehát azon bírák, bírósági alkalmazottak jogosultak, akik ebben a 

képesítésben résztvettek. Az eddig lefolytatott eljárásokat tehát a felperes magyar nemzetiségére tekintettel 

jogsértően folytatták le. Forrás: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2014. 
16

 2012. október 22-én tisztázatlan körülmények között tartóztatták le Koperec Csongor és Smith Thomas 

magyar nemzetiségű fiatalokat, öt társukkal együtt a vajdasági Temerinben. Az újvidéki Felső Ügyészség a Btk. 

317. szakaszára hivatkozva vádat emelt, nemzeti, faji, vallási gyűlölet vagy türelmetlenség kiváltása és szítása 

miatt. A hét adai, óbecsei, temerini fiú a 2012. október 22-ei letartóztatásuk óta is börtönben vannak, miközben 

az ügy egyetlen szerb gyanúsítottját, aki ellen a Btk 344. szakasza alapján emeltek vádat, azóta már szabadlábra 

helyezték, a további 10-15 szerb nemzetiségű fiatalt pedig be sem idézte a rendőrség. A temerini fiúk 2012. 

október 22-től folyamatos vizsgálati fogságban vannak, melyet újra és újra meghosszabbítanak a szerb 

hatóságok, a Büntető Eljárási Törvény (Bet.) 142. szakasz (1) bekezdésének, 5. pontja alapján. Forrás: 

Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2014. 
17

 Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban Agóra VI. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest 2006 113. o. 
18

 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_hu.ht

m. 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_hu.htm
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kutatás, és tanácsadás az EU intézményei és a tagállamok részére. Céljai között fogalmazza 

meg a rasszizmus elleni küzdelmet, és a diszkrimináció tilalmát. Együttműködik az EBESZ-

szel és az Európa Tanáccsal. 

 

Az Alapjogi Ügynökség 2011-ben jelentést
19

 fogalmazott meg, melyben tágan fogalmazták 

meg a kisebbségfogalmat. Pozitív értékelés, hogy kiemeli a nemzeti, etnikai, nyelvi 

kisebbségekhez tartozó személyek körét, valamint külön az egyik tagállamból másikba 

költözők helyzetét.
20

 

 

A kisebbségi politika és kisebbségi jogok érvényesítése nem azonos módon kerülnek 

értékelésre az egyes nemzetközi és európai fórumok előtt.  A kisebbségi jogok uniós szintű 

deklarálását valóban örömmel üdvözölhetjük, ugyanakkor európai uniós ismereteinkből 

tudjuk, hogy az Uniónak nincs jogköre arra, hogy átfogó kisebbségi politikát alakítson ki. 

 

 

4. Konklúzió 
 

Az általam levont következtetéseket az alábbi táblázatban szeretném érthetővé tenni. 

Figyelembe véve az Unió értékeit, különösképpen a kisebbségi jogokat, látható egyfajta 

hármas dimenzió. Hiszen a három különböző színtéren (nemzetközi, uniós, és tagállami) más 

fogalmak vannak használatban, más a politikai megnyilvánulás, és eltérő a jogi szabályozás, 

és annak mikéntje. Azt fogalmazhatjuk meg, hogy nemzetközi szinten érvényesülnek 

leginkább a kisebbségi jogok, és itt adatik meg egy átfogóbb jogi keret. Uniós szinten pedig 

egy visszafogott magatartásnak lehetünk tanúi, az Unió részéről.  Az uniós szint és tagállami 

szint összekapcsolódik, az uniós szint a nemzetállamok erősödésére azonban nem kifejezetten 

reagál.  

Az alapjogi katalógus és az EUSZ szakaszai ellenére, a tagállami kompetenciák erősödnek, 

és egyfajta kontroll nélküli területként jelentkezik a kisebbségi kérdéskör, szabad kezet 

engedve a tagállamoknak. 

 

Nemzetközi szinten Európai Uniós szinten Tagállami szinten 

Érték! 

Kiemelt jogvédelemben 

részesül 

Kétarcú: 

Megvalósítandó cél ‹----› 

Óvatos lépések 

Kétarcú 

Visszás 

Nem követhető nyomon 

Emberi Jogok Európai 

Bírósága 

- Visszafogott 

- Óvatos 

- Mérsékelt politika 

- Tartózkodás 

- Kontroll nélküli terület 

- Nincs elszámolási 

kötelezettség a 

gyakorlatban 

- Tagállami akarat 

érvényesül- mind az 

uniós politika felé, mind 

nemzetközi szint felé 

 

 

Befejező gondolatok 

 

                                                 
19

 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/2011.-évi-közhasznúsági-melléklet-narrat%C3%ADv-beszámolója.pdf. 
20

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0880:FIN:HU:HTML 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/2011.-évi-közhasznúsági-melléklet-narrat%C3%ADv-beszámolója.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0880:FIN:HU:HTML
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A kisebbséghez tartozás jogi természetét tekintve még mindig egy Janus-arcú fogalom, 

hiszen tagállamonként eltér annak tükrében, hogyan viszonyulnak a kérdéskörhöz, hogyan 

történik a kisebbségi jogok szabályozása, és a jogi normák gyakorlatba ültetése. Érdekes 

kérdés tehát, hogy a kisebbséghez tartozás, mint amelyhez számos az Unió által is garantált 

jog fűződik – diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód elve – mennyiben válhat valódi uniós 

értékké, mennyiben valósulhat meg a tagállamok által egységesen vallott “egység a 

sokféleségben”.  Továbbá eme sokféleség talaján, lehet-e valamiféle közös garanciákat 

létrehozni a kisebbségek jogait védve, és az Uniós joggal felvértezve, háttérbe szorítható-e 

egyes tagállamok asszimilációs politikája, helyette célul tűzve a tagállam által alkotmányos 

kisebbségvédelmi garanciákat. 

Azt is érdemes azonban megfogalmaznunk, hogy a közép-kelet-európai kisebbségek több 

nyelvű közösségek, ezen régiók előnye a többnyelvűség. A munkaerőpiacon egy előremutató 

jelenséggel állunk szemben, hiszen az államnyelv magas szintű ismerete mellett a gazdasági 

hatékonyság fokozódik. Közös célunk tehát a többnyelvű régiók megtartása, és annak 

támogatása, hogy valódi többnyelvű régiók alakuljanak ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


