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Program 

 

2013. július 8. (hétfő) 

 

Délelőtt: érkezés, regisztráció 

 

 

16:00  Köszöntők 

 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

Gyeney Laura, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója 

 

18:00  Vacsora 

19:00 Ismerkedő est 

 

 

2013. július 9. (kedd) 

 

9:00 Wetzel Tamás (egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos), Bodnár Gergely 

(KIM, Hatósági főosztály, főosztályvezető helyettes): Egyszerűsített honosítás 

 

 

10:30 Szünet 

 

 

11:00  Őry Péter (közigazgatási és önkormányzati alelnök, MKP): A magyar nyelvhasználat 

gyakorlati megvalósítása Szlovákia közigazgatásában - a Pro Civis Polgári Társulás 

működése 

 

 

12:30 Ebéd 

 

 

14:00 Beretka Katinka (hivatalos nyelvhasználatért felelős tanácsos, Magyar Nemzeti 

Tanács): Nyelvhasználati jogi helyzetkép Szerbiában – azaz elmélettől a gyakorlatig, a 

stratégiától az eredményekig 

 

 

15:30 Szünet 

 

 

16:00 Juhász Hajnalka (jogász, Nemzetpolitikai Államtitkárság): Az EBESZ 

kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi jogokra 

 



 

16:45 Orosz Örs (ügyvivő, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala): Nyelvhasználati aktivizmus 

Szlovákiában 

 

 

18:00 Vacsora 

 

 

19:00  Gaudi-Nagy Tamás (jogász, parlamenti képviselő): Eszmecsere a nemzeti 

jogvédelem időszerű feladatairól, kihívásairól 

 

 

Tábortűz 

 

 

 

2013. július 10. (szerda) (Magyarság Háza) 

 

9:00 Kovács Péter (alkotmánybíró, PPKE-JÁK): Az Európa Tanács a nemzeti 

kisebbségekért - az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata és a nemzeti 

Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye 

 

 

10:30  Szünet 

 

 

11:00 Gulyás Gergely (jogász, parlamenti képviselő): Beszélgetés aktuális politikai 

kérdésekről 

 

 

11:45 Hajnal Virág (stratégiai főreferens, Nemzetpolitikai Államtitkárság): A külhoni 

magyar óvodák és kisiskolások éve  

 

 

12:30 Ebéd 

 

 

14:00 Bíró Anna-Mária (igazgató, Tom Lantos Intézet): The making of international norms: 

civil society contributions to the international minority protection regime in Europe  

 

 

14:45  

 

 

15:30 Szünet 

 

 

16:00 Gál András Levente (ügyvéd): Szász Pál ösztöndíj 

 

 



16:45 Papp-Váry Borbála (kommunikációs vezérigazgató-helyettes, BGA Zrt.): A Bethlen 

Gábor Alapkezelő bemutatkozása  

 

18:00 Vacsora 

 

 

19:00 Koncert (Góbé Zenekar) 

 

 

 

2013. július 11. (csütörtök) 

 

 

9:00 Bányai József (ügyvéd, Románia): Restitúció tegnap - és holnap? 

 

 

10:30 Szünet 

 

 

11:00 Szalayné Sándor Erzsébet (jogász, PTE-ÁJK): Kisebbségvédelem az Európai 

Unióban 

 

 

12:30 Ebéd 

 

 

14:00 Eplényi Kata (tanácsadó, Európai Parlament): Kisebbségvédelem az Európai 

Parlamentben 

 

 

15:30 Szünet 

 

 

16:00 Ferenc Viktória (kutató, NPKI): Nyelvpolitika a határon túli magyar egyetemeken 

 

16:45 Tóth Norbert (kutató, NPKI): Autonómia, mint kisebbségvédelmi eszköz 

 

 

18:00 Vacsora 

 

 

19:00  Film 

 

 

2013. július 12. (péntek) 

 

 

9:00 Mészáros Anikó (tanácsadó, Európai Parlament): Uniós polgárság és a 

kisebbségvédelem lehetőségei 

 



 

10:30 Szünet 

 

 

11:00 Farkas-Kordonec Gabriella (jogász, Kárpátalja): Ukrajna törvénye az állami 

nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. 

 

 

12:30 Ebéd 

 

 

14:00 Komanovics Adrienne (jogász, PTE-ÁJK): A diszkrimináció tilalma, egyenlő 

bánásmód és egyenlő esélyek Európában 

 

 

15:30 Szünet 

 

 

16:00 Gerencsér Balázs (jogász, PPKE-JÁK): Kisebbségi törvények Magyarországon 

 

 

18:00 Vacsora 

 

 

19:00  Táncház 

 

 

 

2013. július 13. (szombat) 

 

9:00 Pákozdi Csaba (jogász, KÜM Nemzetközi Jogi Főosztály, főosztályvezető) 

 

 

10:30 Szünet 

 

 

11:00 Kardos Gábor (jogász, ELTE-ÁJK): A Kisebbségi Nyelvi Charta, azaz a nyelvi jogok 

közvetett védelme 

 

 

12:30 Ebéd 

 

 

Délután: Kirándulás 

 

 

 

 

2013. július 14. (vasárnap) 

Hazautazás 



A Kisebbségi Jogvédő Intézet 

 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli 

magyarság jogvédelmének erősítéséhez, az e területen kiemelkedő szerepet játszó 

egyéniségek támogatásához. 

Az Intézet céljai közt prioritásként szerepel az Európai Unió jogrendje által kínált lehetőségek 

tudományos eszközökkel való támogatása a kisebbségvédelem területén. Ennek keretén belül 

különösen azoknak a jogászhallgatóknak, doktoranduszoknak vagy fiatal jogászoknak kíván 

segítséget, lehetőségeket nyújtani, akik kiemelt érdeklődést tanúsítanak a kisebbségvédelem 

iránt. Az Intézet ezt a támogatást különböző eszközökkel kívánja biztosítani: kisebbségekkel 

foglalkozó kutatási, oktatási, tudományos képzési feladatokat ellátásával és finanszírozásával, 

ösztöndíjak adományozásával, kutatási, képzési pályázatok kiírásával, tudományos 

konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezésével. 

Az Intézet célja ezzel, hogy a felsőoktatásban részt vevő érdeklődők számára olyan kiegészítő 

többlettudást, többlettapasztalatot biztosítson, amely a kisebbségek jövőbeni védelmét ellátó 

fiatal szakemberek számára hasznos tudásbázist és kapcsolatrendszert biztosít. Ennek 

megfelelően törekszik arra is, hogy a hasonló elkötelezettségű intézményekkel, tudományos 

és akadémiai közösségekkel, oktatási szervezetekkel együttműködési hálózatot építsen ki. 

Az Intézet képzési tevékenységei között nyári egyetemet szervez, amellyel teret kíván 

engedni a kérdés iránt elhivatott hallgatók és oktatók, szakemberek közötti a 

tapasztalatcserére, közös gondolkodásra. 

 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

Elnök: Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva 

Elnökhelyettesek: Dr. Bándi Gyula 

Tagok: Dr. Debisso Kinga, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Kardos Gábor, Dr. Sonnevend Pál, Dr. 

Szalayné dr. Sándor Erzsébet, Dr. Wetzel Tamás 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet Igazgatója: 

Dr. Gyeney Laura 

 



Jogsegélyszolgálati tevékenység: 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok jogvédelmére. 

Ennek keretében támogatni kíván minden olyan kezdeményezést, amely a jogsérelmet 

szenvedett külhoni magyarok védelmét célzó hatékony és szakszerű fellépésre irányul jogaik 

megóvása érdekében, annak reményében, hogy ezzel is visszaszorítsa külhoni honfitársaink 

ellen elkövetett jövőbeni jogsértések számát. Tekintettel, hogy a magyar közösségek védelme 

közös érdeke az anyaország, valamint az azzal határos országok magyarságának, az Intézet 

mindenekelőtt arra törekszik, hogy a jogvédelem a Magyarországon és a szomszédos 

országokban tevékenykedő jogászok együttes munkájával egy hatékony együttműködés 

keretében valósulhasson meg. Az Alapítvány Intézetén keresztül a fentiekre figyelemmel 

anyagi támogatást kíván nyújtani a határon túli magyarok kisebbségvédelmében markáns 

szerepet vállaló jogtanácsosoknak, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, és civil jogvédő 

szervezeteknek. A konkrét ügyekben nyújtott jogi segítség ellátásán túl támogatni kívánja a 

jogsértések feltárását és dokumentálását a jogsérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatása 

céljából a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint a nemzetközi fórumok 

előtt, továbbá a jogsértések dokumentálását nyilvánosságra hozatal, tudományos felhasználás 

és feldolgozás céljából. A tudományos kutatás elősegítésén túl a fenti dokumentációs 

tevékenység célja, hogy regisztrálásra kerüljenek azok a magyarságot ért sérelmek is, 

amelyekkel kapcsolatban valamilyen okból nem került sor jogorvoslatra. 

 

Pályázatot nyújthatnak be mindazok a határon túli honosságú, vagy illetékességű ügyvédek, 

ügyvédi irodák, jogtanácsosok, és civil jogvédő szervezetek, akik az alább felsorolt módon 

hozzájárulnak a külhoni magyarokat magyarságukkal összefüggésben ért jogsérelmek 

feltárásához és/vagy annak orvoslásához jogvédelem biztosítása útján. Az Intézet elsősorban 

azon jogsértések ellen kíván a fenti módon fellépni, amelyek során magyar honfitársainkat 

magyarságuk miatt 

- tettleg bántalmazzák; 

- a magyar állampolgárság elnyerésével egyidejűleg, annak következményeként megfosztják 

őket eredeti állampolgárságuktól; 

- nyelvi alapú diszkrimináció áldozatává válnak; 

- egyéb diszkrimináció éri őket magyarságuk miatt. 



Nyári egyetem 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében idén is 

megrendezésre kerül a "Kisebbségvédelem Európában" című nyári egyetem, amely 

tematikájában idén az állampolgárság kérdéskörének nemzetközi és európajogi vetületeire, az 

autonómia és a kisebbségi nyelvhasználat kérdéseire fókuszál. A nyári egyetem előadóiként 

olyan szakembereket – jogászokat, politikusokat, történészeket, szociológusokat – kértünk fel, 

akik a terület elismert szakértői, széleskörű szakmai tapasztalattal, tudományos háttérrel 

rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, külön 

figyelmet fordítva a jogkiterjesztés és a és a jogtudatosság gyakorlati aspektusaira. A képzés 

nyelve: magyar, ill. angol. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a nyári egyetem által a 

Kárpát-medencében tanuló jogászhallgatók, valamint doktoranduszok számára kíván egy 

olyan szakmai műhelyet biztosítani, amelyben lehetőségük nyílik egymással, valamint 

oktatóikkal történő konzultációra, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi, 

valamint európai szintű kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. A program során a részt 

vevő hallgatók előadásokon vehetnek részt, ezen kívül lehetőséget kívánunk biztosítani egyéb 

csoportos foglalkozásokra, kerekasztal beszélgetésekre, melyek során a résztvevőknek 

lehetőségük nyílik a tényleges tapasztalatcserére. 

A nyári egyetem 2013. július 8 - 14 között kerül megrendezésre Piliscsabán. A hallgatók 

számára a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány ösztöndíjat is biztosít, mely magában foglalja a 

képzés, a szállás, napi háromszori étkezés, valamint a táborozás keretében megszervezésre 

kerülő kirándulás díját. Az oda- és hazautazást a résztvevő hallgatóknak minden esetben 

maguknak kell biztosítani. A nyári egyetem résztvevőit a képzésen túl színes kulturális 

programokkal várjuk! 

Az Alapítvány kifejezett célja továbbá, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, kezdő 

jogászokat vagy doktoranduszokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai 

tevékenységük során érdemben kívánnak a határon túli magyarok jog-és érdeksérelmeinek 

védelmével foglalkozni. Első sorban ezekhez a kezdő szakemberekhez kívánunk eljutni ezzel 

a programmal. 



Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 2011. november 25-én tartotta első rendezvényét, a 

„Jogsegély a gyakorlatban” című nemzetközi konferenciát, amellyel megkezdte nyilvános 

működését. Ezt megelőzően a jelenlegi munkatársak közül néhányan közel fél évig segítették 

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának munkáját, 

elsősorban azzal, hogy részt vettek a 2011. november 24-én, a Magyar Állandó Értekezleten 

elfogadott a Magyar nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum 

kidolgozásában. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakmai felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára gyakorolja, a Kutatóintézet 

szervezetileg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez tartozik. A Kutatóintézet a nemzetpolitika 

működtetőivel közösen határozza meg az aktuális kutatási témákat, a vizsgálódások pedig 

szigorúan tudományos módszerekkel történnek. Az NPKI munkatársainak száma jelenleg hét 

fő, 2012 őszétől pedig folyamatosan fogadunk szakmai gyakornokokat. A gyakornokok 

bekapcsolódnak az Intézet napi feladataiba, részt vesznek a Kutatóintézet rendezvényein, 

konferenciáin, valamint önálló kutatásra is lehetőséget kapnak az általuk választott témában. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet egyik fontos feladata, hogy a nemzetpolitika számára 

hasznos konferenciákat, tanácskozásokat szervez. A 2012 a külhoni magyar óvodák éve és a 

2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program kapcsán több alkalommal is szakmai 

találkozókat rendezett határon túli magyar pedagógusokkal, pszichológusokkal és szülőkkel 

abból a célból, hogy részletes problématérkép készüljön az óvodai és az alsó tagozatos 

oktatásról, illetve, hogy a legfontosabb beavatkozási pontok meghatározhatóak legyenek. 

2012-ben és 2013. első felében számos releváns témában szerveztünk konferenciát 

(Választások Szlovákiában, Helyhatósági, valamint parlamenti választások Romániában, 

Választások Ukrajnában, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács stratégiái, Autonómia és 

közigazgatás, Anyaország és autonómia), illetve a nemzetpolitikához kapcsolódó elméleti 

kérdések körüljárása is megjelent a konferenciák tematikájában (Konzervatív nemzeteszme, 

Nyelvi jogok). Mindemellett fennállásunk óta négy nagy nemzetközi konferenciát is 

szerveztünk aktuális témákban (Jogsegély a gyakorlatban, Nemzetpolitikai irányok és trendek 

Európában és világszerte, Etnikai pártok Kelet-és Nyugat-Európában, Területi autonómiák: 

megoldások és kihívások), melyekre a téma neves külföldi szakértőit kértük fel előadónak. 

Konferenciáinkon - a magyarországi és a szomszédos országokból érkező előadóinkon kívül – 

vendégül láthattunk előadókat Dániából (Martin Klatt), Németországból (Tove Malloy), 

Spanyolországból (Aurora Madaula, Alfredo Retortillo, Sabrina Ragone), Olaszországból 

(Sergiu Constantin, Günther Rautz), az Egyesült Királyságból (Karl Cordell, Alan Phillips, 

David Smith), Finnországból (Henrik Lax, Markku Suksi), Svájcból (Andreas Gross, Daniel 

Bochsler), Portugáliából (Ana Paula Barros), Franciaországból (Joelle Garriaud-Maylam) és 

Belgiumból (Chris Deschouwer). Külön örömünkre szolgált, hogy Gál Kinga és Schöpflin 

György EP-képviselők is elfogadták a meghívásunkat különböző rendezvényeinkre, hiszen 



mindketten nagy szaktekintélynek számítanak a kisebbségvédelem és a nemzetpolitika 

területén. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Kisebbségkutatás című folyóirat 2012/2. számától részt 

vesz a folyóirat szerkesztésében és kiadásában, ennek megfelelően számonként egy tematikus 

blokkot a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai, illetve a Kutatóintézet által felkért 

kutatók írnak meg. A 2012/2. számban munkatársaink a szomszédos államokban lezajlott 

tavaszi/nyári választásokról (Szlovákia, Szerbia, Románia) publikáltak, a 3. számba – a 

külhoni óvodák évéhez is kapcsolódóan – a Kárpát-medencei magyar közösségek 

iskolaválasztási tendenciáit feltérképező tanulmányok kerültek be, a 2013/1-es számban pedig 

Katalónia és az autonómia, határon túli felsőoktatási intézmények nyelvválasztási stratégiája, 

valamint egy amerikai magyar közösség kapcsolatrendszerének témájában olvashatóak 

tanulmányok. A folyóirat évente négy magyar és egy angol nyelvű számmal jelenik meg; a 

Minority Studies idei száma 2013 júliusában jelent meg. 

A Kisebbségkutatás folyóirat szerkesztésében és kiadásában való együttműködés mellett a 

2012-es év nagy eredménye, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet beindította a 

Nemzetpolitikai Könyvek sorozatot. A sorozat első része Térvesztés és határtalanítás: a 

magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai címmel jelent meg 2012 őszén, amely a Kárpát-

medencei magyar közösségek nyelvi jogait és a szomszédos országok nyelvpolitikáját mutatja 

be. A kötetben publikált tanulmányok a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2012. június 8-i 

Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében c. konferenciáján 

elhangzott előadások szerkesztett változatai.  

 

Munkatársak 

Kántor Zoltán, PhD: szociológus, politológus – 1968, Temesvár. 

Ferenc Viktória: nyelvész – 1984, Ungvár 

Herner-Kovács Eszter: nemzetközi kapcsolatok elemző – 1987, Miskolc 

Illyés Gergely: politológus – 1985, Székelyudvarhely 

Rákóczi Krisztián: politológus – 1981, Dunaszerdahely 

Tóth Norbert, PhD: nemzetközi jogász, politológus – 1980, Nagykanizsa. 

Varga Péter: jogász – 1980, Lendva 

Ludányi András (önkéntes): politológus – 1940, Szikszó 

 

 

 



A Nemzetpolitikai Kutatóintézet által eddig szervezett konferenciák: 

 

 

- Jogsegély a gyakorlatban (nemzetközi konferencia) (2011) 

- A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács stratégiái (2012) 

- Nemzetfelfogások. Konzervatív nemzeteszme (2012) 

- Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében (2012) 

- Kormányváltás, helyhatósági választások Romániában (2012) 

- Iskolaválasztás a Kárpát-medencében: a beiskolázás és az óvoda-iskola átmenetek 

sajátosságai szórványban és többségben (2012) 

- Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte (nemzetközi konferencia) 

(2012) 
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Nyelvhasználat 

 

 

Nyelvhasználati útmutatók: 
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http://www.rmdsz.ro/uploads/kiadvanyok/files/Nyelvi%20jogok%20utmutato_.pdf 

 

Szerbia: Nyelvi jogaink Szerbiában 

http://mnt.org.rs/593-NYELVI-JOGAINK-SZERBIABAN 

 

Szlovákia: Anyanyelvhasználati útmutató 
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