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Lapcsaládunknak nyilatkozva 
Horváth Anna, a szövetség ön-
kormányzatokért felelős ügyve-
zető alelnöke is az anyanyelv-
használat kiterjesztését gáto-
ló pénzügyi és jogi akadályokra 
hívta fel a figyelmet.

Bár az RMDSZ – belátva, hogy 
gyakran a magyar választottak 
sem érvényesítik a nyelvhasz-
nálatra vonatkozó jogokat – a 
2016-os önkormányzati válasz-
tások előtt valamennyi jelöltjé-
vel nyilatkozatot íratott alá an-
nak a vállalásáról, hogy hatás-
körüknek megfelelően érvénye-
sítik a nyelvhasználati jogokat 
az önkormányzatukban, az ille-
tékes szerint az RMDSZ-es ön-
kormányzatok esetében is szá-
mos kérdést vet fel a helyi köz-
igazgatási törvény kisebbsé-
gi jogokra vonatkozó előírásai-
nak a gyakorlatba ültetése. „Az 
RMDSZ azt várja el a szövet-
ség képviselői által vezetett ön-
kormányzatoktól, hogy mindent, 
amit a törvény előír, kivitelezzen 
és ültessen gyakorlatba” – fogal-
mazott Horváth Anna, amikor 
arról kérdeztük, hogy a szövet-
ség hogyan felügyeli saját elöl-
járói körében a folyamatot. Kifej-
tette, elsősorban a kis községek 
esetében akadály a pénzhiány. 
A szórványban az okoz gondot, 
hogy sikerül-e rávenni a többsé-
get anyagi forrás elkülönítésé-
nek céljára. Rámutatott, ezért is 
szerepel az RMDSZ közigazga-
tási törvényt módosító terveze-
tében, hogy a szükséges pénzt 
előírt költségvetési tételként 
vagy pályázati alap, vagy vala-
milyen többletszorzó formájá-
ban kapják meg az önkormány-
zatok. „Hogy a jog ne csak előírt 
jog legyen, hanem annak a gya-
korlati alkalmazása se ütköz-
zön ellenállásba, és ne pillanat-
nyi politikai alkun vagy annak a 
be nem tartásán múljon” – fogal-
mazott Horváth Anna.

A jelenlegi szabályozás másik 
hiányosságának értékelte, hogy 
a törvény jelenleg előír bizonyos 
jogokat, de az alkalmazás mi-
kéntjét nem követi le. „Ebben a 
pillanatban például nem tudsz 
egy köztisztviselői vizsgát meg-
hirdetni – és ezt számtalan pél-
da mutatta az elmúlt néhány év-
ben –, hogy a magyar nyelv isme-
rete kötelező kritériumként sze-
repeljen” – példálózott Kolozs-
vár volt alpolgármestere, aki sze-
rint az is elképzelhető, hogy sze-
mélyzet hiányában nem érvénye-
sül a törvény.

Az illetékes rámutatott: a helyi 
közigazgatási törvényt módosí-

tó tervezete kapcsán az RMDSZ 
fel akarta tárni a jelenlegi valós 
helyzetet, és szétküldött egy kér-
dőívet azokon a településeken, 
ahol húsz százaléknál nagyobb 
a magyarság aránya. A kérdő-
íven minden törvény adta jogra 
vonatkozó kérdés szerepel. „An-
nak függvényében, hogy milyen 
válaszokat kapunk, próbálunk 
majd segíteni. Akár pert indítani, 
és közigazgatási úton kérni bizo-
nyos jogok érvényesítését” – nyi-
latkozta pár hete lapcsaládunk-
nak Horváth Anna.

Mint mondta, az anyanyelv-
használatra vonatkozó előírások 
gyakorlatba ültetését az is gátol-
ja, hogy nem explicit a törvény, 
különböző értelmezésekre ad 
lehetőséget. Emiatt az elöljárók 
szembesülhetnek egy-egy per-
rel, „amelynek végeredménye-
ként az intézményvezető nya-
kába is varrhatnak olyan össze-
geket, amelyeket nem képes ki-
fizetni” – hívta fel a figyelmet a 
politikus.

„Újrarajzolnák” a jogi keretet

Horváth Anna elmondta, az em-
lített akadályok miatt az RMDSZ 
igyekszik a törvény módosítá-
sakor a legrészletesebben ki-
dolgozni a jogszabályt, az al-
kalmazhatóságát. „Megtanul-
tuk az elmúlt évek tapasztalatá-
ból, a gyakran csak papíron al-
kalmazható, létező jogok eseté-
ből, hogy nekünk, amikor tör-
vényt módosítunk, bármilyen 

törvényi előírást megfogalma-
zunk, minél kevesebb részletét 
kell az alkalmazási normák ki-
dolgozójára hagyni – amely min-
dig a kormány vagy egy minisz-

térium. Erre törekszünk, és ez 
legalább akkora tétje a helyi köz-
igazgatási törvény módosításá-
nak, mint a százalékokra vonat-
kozó módosítás” – összegzett 
Horváth Anna.

A helyi közigazgatási törvény 
módosítására vonatkozó, a par-
lament elé terjesztett RMDSZ-es 
tervezet ugyanis amellett, hogy a 
nyelvhasználati küszöböt 20-ról 
10 százalékra csökkentené, és al-
ternatív küszöböt vezetne be, az 
anyagi források biztosítására is 
kitér, ellenőrzési mechanizmu-
sokat, valamint a törvényszegők 
büntetését is előírja. A szövetség 
ebben egyébként épp a regionális 
és kisebbségi nyelvek chartájára 
hivatkozva próbálta módosítani a 
törvény nyelvhasználati fejezetét 
úgy, hogy az vonatkozzék az ut-
canevekre is. A képviselőház ál-
tal pár hete elvetett törvénymó-
dosítási kezdeményezést jelen-
leg a felsőház vitatja.

A helyi közigazgatási törvény 
– mint ismeretes – azon telepü-
léseken nyújt anyanyelv-hasz-
nálati jogokat valamely kisebb-
ség számára, ahol e kisebbség 
helyi aránya meghaladja a húsz 
százalékot.

Az anyanyelv-használati elő-
írásokat januártól egyébként az 
egészségügyi és szociális intéz-
ményekre is kiterjesztik. A kép-

viselőház idei döntése értelmé-
ben azokon a településeken, ahol 
a kisebbség számaránya eléri a 
20 százalékot vagy az 5000 főt, 
ezek kötelesek lesznek az adott 
kisebbség nyelvén beszélő sze-

mélyzetet alkalmazni. A lapunk 
által korábban megkérdezett or-
vosok úgy vélték, bár a rendel-
kezés hasznos, a személyzethi-
ány miatt kérdéses a megvalósít-
hatósága.

Perekkel hoznának új trendet

A CEMO 2016 januárjában jelen-
tette be, hogy stratégiai pere-
ket indít a 43 százalékban ma-
gyarok által lakott Marosvásár-
hely, a 38 százalékban magya-
rok által lakott Szatmárnéme-
ti és a 24 százalékban magyarok 
által lakott Nagyvárad kétnyelvű 
utcanévtábláinak ügyében. Utób-
bi települést az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) 
jogerős ítélete is kötelezi a két-
nyelvű táblák kihelyezésére. A 
városvezetés szerint egyelőre 
a megvalósításhoz szükséges 
anyagi forrásokat keresik.

A szervezet az RMDSZ hely-
zetfelmérését megelőzve tavaly 
indított egy projektet is, amely-
nek célja a jogszabály magyar 
nyelvre vonatkozó rendelkezé-
seinek, gyakorlati alkalmazá-

sának a felmérése. „Az eredmé-
nyek és a válaszok elkeserítőek 
voltak. Azontúl, hogy közelhar-
cot kellett vívnunk a polgármes-
terekkel, hogy iktassák levelün-
ket, amelyet tértivevénnyel küld-
tünk el több mint harminc hiva-
talba, voltak, akik üvöltözve hív-
tak fel, mit képzelünk magunk-
ról, hiszen ők magyarok, legyen 
nekünk ennyi elég” – osztotta 
meg lapcsaládunkkal a tapasz-
talatokat Szigeti Enikő.

Az ügyvezető elnök elsősor-
ban a magyar döntéshozók, po-
litikum hozzáállását kifogásol-
ja. „Amióta én Romániában dol-
gozom a CEMO-ban, folyton ar-
ról hallok, hogy miért nem lehet 
az anyanyelvhasználatra vonat-
kozó jogszabályokat alkalmaz-
ni. Arról keveset hallok, hogy 
miként oldották meg. Fontos len-
ne, ha ez a trend megváltozna, és 
a megoldásokat ismertetnénk, 
egymás között a polgármesterek 
ezekről beszélnének, és nem azt 
hajtogatnák folyton, hogy drága 
és nem lehetséges” – fogalma-
zott Szigeti Enikő. Rámutatott, 
meglátása szerint vannak vál-
tozások e téren, és működnek, 
nem kellett hozzá sok, csak kis 
nyomásgyakorlás vagy némi po-
litikai akarat.
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Kelemen Hunor (középen) és Kereskényi Gábor (jobbra) a 2016-os helyhatósági választások kampányában:
a magyar polgármesterjelölt akkor a nyelvi jogok kiharcolását ígérte a szatmárnémetieknek

Ha természetessé válna a kétnyelvűség, nem lenne meglepetés sehol sem a magyar beszéd

A hivatalhoz címzett magyar nyelvű kérvénynek nem csak Székelyudvarhelyen kellene természetesnek lennie
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