
Egynyelvközösségenbelülipresztízsétnagybanbefolyásolja,milyenszínterekenlehet
használni.ahivatalinyelvhasználatalegfontosabbszínterekközétartozik,különösen
ha kisebbségek nyelvhasználatáról beszélünk. a hivatali nyelvhasználatot a nemzeti
kisebbségtagjaielsősorbanahelyiönkormányzatokkaltörténőkommunikációjukban
gyakorolják.akisebbséginyelvhasználatitörvényeredetiszövegetöbbhelyeniskülön
kezeliazönkormányzatiszerveketatöbbiközigazgatásiszervtől,többkisebbséginyelv-
használatijogotbiztosítvaavelükzajlókommunikációsorán.

írásombanaszlovákiaikisebbséginyelvhasználat jogikereteitésmegvalósulásá-
nakkörülményeitvizsgálomaszlovákiaihelyiönkormányzatokban.atanulmánylezá-
rásakor,2011.június10-énmárelfogadtákanemzetikisebbségeknyelvénekhaszná-
latárólszóló184/1999sz.törvény(atovábbiakban„kisebbséginyelvtörvény”)módo-
sítását,annakkitűzötthatálybaléptetésiidőpontja2011.július1-je.

annakellenérefogomösszehasonlítanieztamódosítottváltozatotazeredetiésa
tanulmánylezárásánakidejénméghatályosszöveggel,hogyIvanGašparovičköztársa-
ságielnökmégnemírtaaláatörvénymódosítást.Haesetlegvisszaküldiisújratárgya-
lásraaszlováknemzetiTanácsnak,atörvényszövegecsakaköztársaságielnökáltal
kifogásoltrészébenmódosulhat.atörvényhatálybalépőszövegehosszúidőremegha-
tározhatjaakisebbséginyelvhasználatkereteit,hamégsem lépnehatályba,érdekes
kordokumentumkénttekinthetünkrá.

azegyesjogszabályihelyektárgyalásasoránkitérekaszlovákiaimagyarnyelvészek
által írt elemzésekre, illetve a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülésére. Ez
utóbbibansegítségemreleszmenyhártjózsefnyékvárkonyésdunaszerdahelyhivata-
losügyintézésinyelvhasználatárólírttanulmánya(menyhárt2002),mrvamariannának
ésszilvássyTímeánakaFórumkisebbségkutatóIntézetésadiákhálózatáltal2010.
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akisebbséginyelvhasználatjogikereteiés
megvalósulásánakkörülményeiaszlovákiai

helyiönkormányzatokban1999és2011között

csaba cúTH 81`242:352(437.6)”1999/2011”
legalFrameworkoflanguageuseofnationalminoritiesandcircumstances 35.077.92
ofapplicationoflanguagerightsinthelocalGovernmentsinslovakia 342.725
between1999and2011

keywords:legislationonthelanguageuseinslovakia,theminoritylanguagelaw,thescopesoflanguageuse
inthelocalgovernments.



júniuselejétőlszeptemberközepéigmegvalósított,amagyarnyelvhivatalihasználatát
vizsgáló kutatás eredményeit feldolgozó tanulmánya (mrva–szilvássy 2011), illetve
sajátvárosihivataliésönkormányzatitapasztalataim.

1.rövidenaszlovákiainyelvhasználatotszabályozójogszabályokról

a szlovákia által 1998-ban ratifikált kisebbségvédelmi keretegyezmény 10. cikke
kimondja:

1.a felekkötelezettséget vállalnakarra,hogymindenvalamelynemzeti kisebbséghez
tartozószemélynekelismerikkisebbséginyelvénekszabadésbeavatkozásnélkülihasz-
nálatátmindmagánbeszélgetésben,mindnyilvánosan,szóbanésírásban.

az1999-eskisebbséginyelvhasználatitörvényelfogadásárarészbenazittidézettnem-
zetköziszerződésbőliskövetkezőjogikötelezettség,részbenazországeurópaiinteg-
rációjátfelgyorsítandókerültsor.legnagyobbjelentőségeaszlovákköztársaságállam-
nyelvérőlszóló270/1995sz. törvény (a továbbiakban:államnyelvtörvény)által létre-
hozott jogi vákuummegszüntetése volt.részletesértékelésérea tanulmány további
részébenkerülsor.

akisebbséginyelvtörvényelfogadásátkövető időszakbanszámospolitikusinyilat-
kozatéssajtóbelikommentárutaltarra,hogyanyelvitörvénykezéskérdésétnemsza-
badlezártnaktekinteni(lanstyák1999,80.p.).2001-benszlovákiamégratifikáltaa
regionálisvagykisebbséginyelvekEurópaikartáját,amely2002.január1-jénlépett
hatályba,azonban2011-ignemtörténttovábbielőrelépés.

akisebbséginyelvtörvény1999-eselfogadásautánanyelvhasználatijogokszem-
pontjábólviszonylagosnyugalomköszöntöttszlovákiára.Ezanyugalomaztisjelentet-
te,hogyanyelvhasználati jogokháttérbeszorultak,ahétköznapokban,aközbeszéd-
benminthameg is feledkeztekvolna róluk.menyhárt józsef2002-ben (!)megjelent
tanulmányábanarrólír,hogybáratörvényaktualitásaalegutóbbinyelvtörvényhatály-
balépéseótaegyrenő,aköztudatbanegyreinkábbelfelejtődnekanyelvtörvénybizto-
sítottajogok(menyhárt2002,34.p.).

azesemények2009-bengyorsultakfelismét.Ezévszeptemberébenlépetthatály-
ba az államnyelvtörvény robert Fico miniszterelnök nevéhez köthető módosítása,
amely újra felhívta a figyelmet a kisebbségi nyelvhasználati jogokra és érvényesülé-
sükre.

Ennekkapcsánjöttlétreaszlovákiaimagyarcivilkerekasztalmellettműködőjog-
segélyszolgálat,ésjelentmeg100000példánybanajogsegélyszolgálatmunkatársai
általkészítettanyanyelv-használatiútmutató(cúth–Horony–lancz2010).

a 2010-ben alakult radičová-kormány előbb módosította az államnyelvtörvényt,
megszüntetvén legdiszkriminatívabb rendelkezéseit, majd a kisebbségi nyelvtörvény
kerültterítékre.

akéttörvényviszonyárólannyitelkellmondani,hogybárazállamnyelvtörvénynek
vannakakisebbséginyelvhasználatotérintőaspektusai,akisebbséginyelvhasználat
jogikereteitelsősorbanakisebbséginyelvtörvényhatározzameg.azállamnyelvtörvény
errőlakövetkezőképpennyilatkozik:
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1.§(4)amennyibenjelentörvénynemrendelkezikmásként,anemzetikisebbségekés
etnikai csoportok nyelvének használatára külön jogszabályok vonatkoznak.
(lábjegyzetben:)Példáula341/2005sz.törvénnyelmódosítottPolgáriPerrendtartás18.
§-a, a 318/2009 sz. törvény által módosított, a szlovák köztársaság nemzeti
Tanácsának191/1994sz.törvényeaközségekmegjelölésérőlanemzetiségikisebbsé-
geknyelvén,a318/2009sz. törvényáltalmódosított,nemzetikisebbségeknyelvhasz-
nálatáról szóló 184/1999 sz. törvény, a szlovák rádióról szóló, többször módosított
619/2003sz.törvény5.§-a1.bekezdéséneke)pontja,aszlovákTelevíziórólszóló,több-
ször módosított 16/2004 sz. törvény 5. §-a 1. bekezdésének g) pontja, a bünte-
tőeljárásrólszólótörvény2.§-ának(20)bekezdése,aperiodikussajtóról,hírügynöksé-
gekrőlésegyébtörvényekmódosításáróléskiegészítésérőlszóló167/2008sz.törvény
2.§-ának(2)bekezdése(sajtótörvény),anevelésrőlésoktatásról(közoktatásitörvény),
valamintegyébtörvényekkiegészítésérőlésmódosításárólszóló245/2008sz.törvény
11.§-ának(2)bekezdése,12.§-ának(3)bekezdéseés18.§-ának(3)bekezdése.

azállamnyelvtörvény2009-esFico-félemódosításaidejénkészültbelsőszakmaianya-
gokszerintakéttörvényrealexspecialisésalexgeneralisviszonyátkellalkalmazni.
azáltalánosjogelvszerintalexspecialislerontjaalexgeneralist,amiaztjelenti,hogy
azokbanazesetekben,aholugyanaztahelyzetetszabályozzákatörvények,alexspe-
cialisrendelkezéseiazirányadóak.

afentidézettjogszabályihelyazonbannemeztmondja,miveleszerintanemzeti-
ségi kisebbségek és etnikai csoportok nyelvének használatára külön jogszabályok
vonatkoznak,ésezeketakkorlehetalkalmazni,hajelentörvénynemrendelkezikmás-
ként.demiveletörvényrendszeresenmáskéntrendelkezik,kétséges,hogymelyeset-
ben lehet alkalmazni az említett jogszabályokat. annyi kiolvasható azonban belőle,
melyjogszabályoktartalmaznakmégakisebbséginyelvhasználatotérintőrendelkezé-
seket.

afentiszlovákiaijogszabályokontúlakisebbséginyelvtörvény2011-esmódosítása
utánkifejezettenhivatkozikazokraanemzetköziszerződésekre,amelyeketszlovákia
isratifikált:

1.§(1)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakazállam-
nyelvhasználatamellett1)jogavananemzetikisebbségnyelvét(atovábbiakbancsaka
„kisebbséginyelvet”)ishasználni.Etörvénycélja,hogyaszlovákköztársaságszámára
kötelezőérvényűnemzetköziegyezményekhezéskonkréttörvényekhezkapcsolódvarög-
zítsea kisebbségi nyelv hivatali érintkezésbenésaz ebbena törvényben szabályozott
egyébterületekenvalóhasználatánakszabályait.

azönkormányzatikisebbséginyelvhasználatkapcsánalegfontosabbrendelkezéseket
a kisebbségi nyelvtörvény tartalmazza, további jogszabályokat a későbbiekben csak
akkorfogokidézni,haazokkifejezettenatémáhozkapcsolódnak.

2.atörvényhatálya

akisebbséginyelvtörvénymeghatározzaazonközségekkörét,aholhasználni leheta
kisebbséginyelvet:
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2.§(1)Haanemzetikisebbségheztartozószlovákállampolgárságúszemélyekegyadott
községbenazutolsónépszámlálásadataiszerintalakosságnaklegalább20%-átalkot-
ják,etelepülésenahivataliérintkezéssoránhasználhatjákakisebbséginyelvet.

(2)az(1)bekezdésszerintiközségekjegyzékétaszlovákköztársaságkormányakor-
mányrendeletbenállapítjameg.

atörvényelfogadásakoramagyarokszámaránya512településenérteelatörvényben
meghatározottküszöböt,a2001-esnépszámlálásiadatokalapjánezaszám501-re
csökkent (lásd: sčítanie 2001), azonban a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletet
nemmódosították. a 2011-es népszámlálás becsült előrejelzései alapjánmég több
település csúszik a 20%-os küszöb alá, ezért ebből a szempontból előrelépésként
tekinthetünka2011-esmódosításra:

2.§(1)Haaszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozó,adottközségbenállan-
dólakhellyelrendelkezőállampolgáraikétegymástkövetőnépszámlálásszerintaközség
lakosságának legalább15%-átalkotják,eközségbenahivatali érintkezéssorán joguk
vanakisebbséginyelvethasználni.

(2)az(1)bekezdésszerintiközségekjegyzékétésaközségek(1)bekezdésszerinti
kisebbséginyelvűmegjelölésénekjegyzékétaszlovákköztársaságkormányarendelet-
benállapítjameg.

(3) a szlovák köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1)
bekezdésszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkor-
mányzatiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atováb-
biakbancsak„közigazgatásiszerv”)folytatottaszóbeliésírásbeliérintkezéssorán–ide-
számítvaazírásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat–akisebbségnyelvénkommuni-
kálni,ésaközigazgatásiszervakisebbségnyelvénírtbeadványraazállamnyelvmellett
kisebbséginyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivétel
nemérintia(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.

7.c§ (1)a2.§ (1)bekezdésbenakétegymástkövetőnépszámlálásonazonnép-
számlálásokatkellérteni,amelyekeredményeit2011.július1.utánhirdetikki.

(2)a2.§(1)bekezdésrendelkezéseinemvonatkoznakazokraaközségekre,ame-
lyekaszlovákköztársaságnaka2011.július1-igérvényeséshatályos2.§(2)bekezdés
szerintikormányrendeletébenmegvannakhatározva,miközbenezekaközségekakkor
veszítikeljogukatanemzetikisebbségnyelvénekhasználatára,haa2011.július1.utáni
egymástkövetőháromnépszámláláseredményeialapjánaszlovákköztársaságadott
községben állandó lakhellyel rendelkező nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai
egyszersemalkotjákaközséglakosságának15%-át.

Erendelkezésekalapjána jelenleghatályostörvényszerintikormányrendeletbenfel-
sorolt,azazaz1991-esnépszámlálásiadatokalapjánösszeállítottjegyzékbenszerep-
lőközségekcsaka2011.július1-jeutániegymástkövetőháromnépszámlálásered-
ményeialapjánkerülhetnekkiakétnyelvűközségekköréből,azaza2041-bentartan-
dónépszámlálásalapján,haazokonakisebbségarányaaközségbenegyszerseméri
ela15%-osküszöböt.bekerülniszinténnehézebbeakörbe,hiszenezlegkorábbana
2021-bentartottnépszámlálásiadatokalapjánelért15%-kallehetséges.

mindezazt jelenti, hogy a törvénya statusquót őrzi. Többnemzetközi ajánlása
küszöb legalább 10%-ra való csökkentését jelölte meg kívánatosnak. Ez nem is a
magyar,sokkalinkábbaruszinkisebbségszámárajelenteneelőrelépést.
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az új szabályozás az állandó lakhellyel rendelkező polgárok számából indul ki,
korábban kérdéses volt, hogy az önkormányzati választásokmintájára az ideiglenes
lakhellyelrendelkezőketisbeszámítják-e.

mivelnyelvhasználatotbefolyásolóküszöbrőlbeszélünk,célszerűlenneaztazanya-
nyelvűbeszélőkszámáhozkötni.miveleztazadatotanépszámlálássoránugyanúgy
lekérdezik,mintanemzetiséget,ezértnem lenneakadályaakivitelezésnek.Ezzela
megoldássalkivételnélkülmindenkisebbségesetébentöbbközségkerülneatörvényi
küszöbfölé.

akisebbséginyelvhasználatszíntereinekmeghatározásakoraterületiönkormány-
zatokszerveitésazönkormányzatáltalalapítottjogiszemélyeketisemlítik.atörvény
azönkormányzatokesetébencsupánkétszervetismer:apolgármestertésaképvise-
lő-testületet.aközségihivatalokavégrehajtásban,aszervekkelvalókapcsolattartás-
bansegítenek.azönkormányzatáltalalapítottjogiszemélyekbevonásaebbeakörbe
fontos előrelépés lehet amindennapokban. községenként igen eltérő,milyen céllal
hoznak létre jogiszemélyeketazönkormányzatok,deközösbennük,hogya lakosok
sokszorkerülnekvelükkapcsolatba.

3.anyelviküszöbésafeltételekbiztosítása

azeredeti1999-estörvényalapjána20%-osküszöbfölöttaközigazgatásiszervköte-
lesmegteremteniakisebbséginyelvhasználatfeltételeit.

7.§(2)a2.§(1)bekezdéseszerintiközségekbenaközigazgatásiszervkötelesajelen
törvényben ésmás törvényekben rögzített kisebbségi nyelvhasználat feltételeitmegte-
remteni.

mivela20%-osküszöbalattiközségekesetébenatörvénynemtiltjaakisebbséginyelv-
használatot,ezértfellehetettúgyisfognianyelviküszöböt,hogyafelettaközségköte-
lesmegteremteniafeltételeket,azalattlehetségesugyan,deaközségneknincsilyen
kötelezettsége.

amódosítástkövetőenkifejezettenszóesikanyelviküszöbalattiközségeknyelv-
használatáról,mégpedigaszóbelikommunikációkapcsán.Ezaztisjelenti,hogyafenti
gondolatmenet valószínűleghelyénvaló volt. a szóbeli kommunikációérvényesülését
feltételekhezkötöttékugyan–errekésőbbszinténkitérek–,deabizonytalanságokat
orvoslandólegalábbnevesítvelettezajog,hivatkozni lehetrá.azírásbelinyelvhasz-
nálatotatörvénytovábbrasememlítiaküszöbalattitelepüléseken,sfeltételeitsem
kötelesbiztosítaniaközség.Ezekutánahivatalonmúlik,hogyazidegennyelvűbead-
ványokkal, levelekkelmit kezd, lefordítja-e ezeket, vagy egész egyszerűen nem vesz
róluktudomást.Hapediglefordítja,válaszol-erájuk,shaigen,milyennyelven.

anyelviküszöbfelettiközségeknélviszontegyértelműenteljesítendőkötelezettsé-
gekrőlvanszó.aközségekköltségvetésébenazonbanerrenincskülöntétel,arend-
szerváltásótaígyisegyretöbbéstöbbfeladatotruháztakrájuk,aforrásokhozzáren-
deléseazonbanlegtöbbszörelmaradt.aFico-kormányhivatalbalépésénekegyikelső
intézkedése szerint a tengerszint feletti magasság alapján osztották szét az önkor-
mányzatifeladatokellátásánakköltségeit.Ezalapotadhatahhoz,hogyakétnyelvűügy-
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intézés többletkötelezettségeit viselő, ezeket a feladatokat ellátó önkormányzatokat
anyagilagistámogatnilehessen.

sokszor felmerül a kisebbségi nyelvhasználati jogokról szóló tárgyalások során,
vajonejogokbiztosításamilyenterheketrónaazállamra,aköltségekre,ésezbizony
le is rontott sok javaslatot, holott egyrészt nagy részüknem jelent nagyobbkiadást,
másrészt alapvető jogok érvényesülésnek biztosítása nem válhat kizárólag pénzkér-
déssé.

a2010-esfelmérésbenapolgármesterek,hivatalnokoktöbbmintfele(64,2%)úgy
nyilatkozott, hogy nincs gond a nyelvhasználattal. Pozitívan vélekednek a
szlovák–magyar viszonyról, a polgármesterek többségeúgy véli, ha gondok akadná-
nak,őkképesekezeketmegoldani(mrva–szilvássy2011,55.p.).

az elfogadott 2011-es módosítás az eredeti törvénytervezet ellenére mégsem
módosított ezen a rendelkezésen. a törvénytervezetbenmég szerepelt, hogy a fenti
kötelezettségnek a község a kisebbségi nyelvet beszélő alkalmazott, illetve tolmács
vagyfordítószolgálatsegítségévelteszeleget,ámezkikerültazelfogadottszövegből.
Felmerülazonbanakérdés:hanincsenekisnevesítveazeszközök,milyenmásmódon
lehetneezeketteljesíteni?Perszearrasincsésszerűmagyarázat,miértkellettkikerül-
niükezekneka rendelkezéseknek, hamáregyszerbenne voltakazelsőolvasatban
elfogadottváltozatban.

a módosítás egy fontos hangsúlybeli változást is hozott. Hiszen a közigazgatási
szervésalkalmazottaimostmárnemcsakhasználhatjákahivataliérintkezésbena
kisebbséginyelvet,hanemhasználják.

7.§(1)aközigazgatásiszervésalkalmazottaiahivataliérintkezésbenazállamnyelvet
kötelesekhasználni,etörvényésmástörvényekáltalmeghatározottfeltételekmelletta
kisebbséginyelvetishasználják.aközigazgatásiszervésalkalmazottainemköteleseka
kisebbséginyelvetismerni.

azáltalánoskötelezettségmelletújrendelkezéskéntbekerültatörvénybesokatvitatott
rendelkezés,a2.§3)bekezdés-ének3.mondata:

aközigazgatásiszervadekvátmódonmegteremtiazelsőmondatszerintijogokérvénye-
sülésénekfeltételeit,miközbenmeghatározhategyidőszakotazügyekkisebbséginyelvű
intézésére.

azidézetbenemlítettelsőmondatakisebbséginyelvszóbeliésírásbelinyelvhasznála-
tátbiztosítja.Ekötelezettségettehátadekvátmódonkellteljesíteni,ennekértelmezé-
si lehetőségei csak látszólagosak,hiszenakötelezettség fennálléskielégítőmódon
elegetkellnekitenni.Egyilyenlehetőségetatörvényisnevesít,mégpedigegy„foga-
dóórajellegű”ügyintézésimódot.afogadóóracsupánaszóbelikommunikációsorán
kap jelentőséget–az írásbelianyagot legtöbbször iktatóbanadják le–,ezérterrea
szóbelikommunikációrólszólórészbenvisszatérek.

nagyelőrelépéskéntértékelhetőa2.§(3)bekezdés4.mondata:

aközigazgatásiszervláthatóhelyenbiztosítjaakisebbséginyelvhasználatánaklehető-
ségérőlszólótájékoztatástaközigazgatásiszervszékhelyén.
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Ezarendelkezésorvosolhatjaakisebbséginyelvhasználategyikalapvetőproblémáját,
azt,hogyanemzetikisebbségektagjaisokszornemisismeriknyelvhasználatijogaikat,
ésezértsokszornemisélnekvelük.Továbberősíthetieztarendelkezést,hogya2011-
esmódosítástkövetőenszankcionálni lehet,hanembiztosítjákaszóbeliés írásbeli
kommunikációfeltételeit,illetvehaerrőlnemadnakmegfelelőtájékoztatást.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővéa
szlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyelvén
akommunikációtszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnemtájé-
koztatja(2.§(3)bekezdés).

4.azönkormányzatinyelvhasználatszínterei

azeredetikisebbséginyelvtörvényszabómihályGizellaészrevételeszerintakisebbsé-
ginyelvekhivatalihasználatátcsakmagánszemélyekszámárateszilehetővé,akisebb-
séginyelvajogiszemélyek(hivatal-hivatal,illetvehivatal-ügyfél)közöttikommunikáci-
óban nem jelenhet meg (szabómihály 2002, 170. p.). menyhárt józsef (menyhárt
2002,38.p.)iskülönbségetteszazírásosügyintézéssorán:

a.alakosságfelőlérkező,aközségihivatalnakcímzett,
b.aközségihivataláltalírt,alakosságfeléirányuló
c.ésaközségihivatalnakajárásihivatallalfolytatottírásosügyintézéseközött.

mindezekmellett ha önkormányzati nyelvhasználatról beszélünk, ide sorolhatjuk az
ügyfélésahivatalszóbeliésírásbeliérintkezéséntúlaközségek,hivatalok,földrajzi
nevek, utcanevek kisebbségi nyelvűmegjelöléseit, egyéb feliratokat, a nyilvánosság
számára kötelezően közzéteendő információkat, illetve az önkormányzat működése
sorántörténőnyelvhasználatot.

Ezalapjánakésőbbiekbenaszíntereketakövetkezőcsoportosításbanfogomtár-
gyalni:

1.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–szóban
2.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–írásban
3.Hivatalielnevezések,földrajzinevekhasználata
4.anyilvánosságszámárakötelezőenközzéteendőinformációk
5.nyelvhasználatazönkormányzatműködésesorán
Hozzákelltenni,hogya2011-esmódosításugyannemteszilehetővétovábbrasem

ahivatalokegymásközöttikapcsolataibanakisebbséginyelvhasználatát,ámabelső
ügyvitelesetébenerrekifejezettenlehetőségetad:

3.§(4)ahivataliügyvitelt,különösena jegyzőkönyveket,határozatokat,statisztikákat,
nyilvántartásokat,mérlegeket, a nyilvánosságnak szánt információkat és az egyházak,
illetve vallási közösségek nyilvánosságnak szánt ügyvitelét – az anyakönyvvezetésen
kívül–a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenazállamnyelvmellettkisebbséginyelven
islehetvezetni.
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kérdésespersze,hogymelyikönkormányzatfogélnialehetőséggel,haállamnyelvenis
elkellkészíteniugyanazokatazanyagokat.

a2010-esfelmérésalapjánabelsőhasználatúdokumentumokatazönkormányza-
tokautomatikusan csak szlovákul írják, az információkmagyar fordításáraúgymond
nincskapacitás(mrva–szilvássy2011,58.p.).

4.1.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–szóban

azegyesszínterekközülazértisszerepelaszóbelikommunikációazelsőhelyen,mert
azönkormányzatihivatalokban–afalvakbanmindenképp–azügyintézésleginkább
szóbantörténik(szabómihály2002,169.p.).aszóbeliügyintézésreazeredetikisebb-
séginyelvtörvénynekcsupánazalábbirendelkezéseutal:

7.§(1)aközigazgatásiszervésalkalmazottaiahivataliérintkezésbenazállamnyelvet
kötelesekhasználni1),etörvényésmástörvényekáltalmeghatározottfeltételekmelletta
kisebbséginyelvetishasználhatják.aközigazgatásiszervésalkalmazottainemkötele-
sekakisebbséginyelvetismerni.

atörvényta legtöbbkritikatalánéppenaz idézettbekezdésmásodikmondataokán
érte.lanstyákszerintakisebbséginyelvhivatalihasználatátesetlegesséteszi,ajogot
keggyéváltoztatja(lanstyák1999,76p.),menyhártszerintezaténynyelvijogokérvé-
nyesíthetőségétkomolyanakadályozza(menyhárt2002,39.p.).

magában olvasva valóban leronthatja a törvény adta jogok érvényesülését és az
egyes hivatalnokoknak, hivatalvezetőknek is kényelmes e mögé a jogszabályi hely
mögébújni.aközigazgatásiszervnekazonbankorábbanmármegtárgyaltkötelezett-
ségeakisebbséginyelvűügyintézésbiztosítása,ígyaztszóbelikommunikációesetén
akisebbségnyelvétbeszélőalkalmazottalvagytolmácssegítségévelbiztosítaniakell.

Tolmácsalkalmazásamegfizethetetlenazönkormányzatokszámára,a legegysze-
rűbbenésalegköltséghatékonyabbanúgytudjákbiztosítaniafeltételeket,haalkalma-
zottaikismerikakisebbséginyelvetvagylegalábbismindenosztályon,ügyfélfogadási
részlegen dolgozik ilyen alkalmazott. Ez amagyar többségű községekben nemokoz
különösebbgondot,azonbanott,aholamagyarokrészaránya20%és50%közöttvan,
ezproblémátjelenthet.

menyhártjózsefkutatásaiszerintnyékvárkonybanaszemélyesszóbeliügyintézés
az esetek90%-ábanmagyar nyelven folyik, amaradék10%pedig államnyelven.Ha
nemfalubeliszemélyfordulkérésselahivatalhoz,akkorazügyféllelazáltalamegvá-
lasztottnyelvenfolyikahivatalostársalgás.Telefononazalkalmazottaka„Községi hiva-
tal: prosím-tessék” formulát alkalmazva jelentkeznek be, s a kommunikáció nyelvét
újraazügyfélnyelvválasztásahatározzameg(menyhárt2002,37.p.).

adunaszerdahelyivárosiHivatalvalamennyiosztályán,ésezekkülönbözőrészle-
gein az ügyfél nyelvhasználatához, ill. nyelvválasztásához igazodott. a prosím-tessék
kérdésremagyarulválaszolópolgármagyarnyelven,aszlovákulreagálóállamnyelven
kapválasztkérdéseire.agazdaságiéspénzügyiosztályonaszóbeliügyintézésahiva-
talnokokbecsléseszerint95–97%-banmagyarnyelvű(menyhárt2002,50.p.).
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Hasonlótapasztalatokatgyűjtöttekösszea2010-esfelmérésrésztvevőiis.ameg-
kérdezettpolgármesterek87,9%-aszerintazügyfelekkeltörténőszóbelikommuniká-
cióra jellemző amagyar nyelv használata. a hivatalok88%-ában attól függ, hogy az
ügyfélmilyennyelvenszólalmeg.amagyarlakta településekenkétmagyarmagyarul
szólegymáshoz,haviszontvalakiszlovákulszólalmeg,ahivatalidolgozószlovákravált
ésalkalmazkodikazügyfélhez(mrva–szilvássy2011,58.p.).

afenttaglaltgyakorlatazügyfélszámáraalegkedvezőbb,hiszenahivatalnokfel-
ajánljanekimindkétnyelvet,ésazügyfélválaszthatjaki,melyiketszeretnéhasználni.
Eztaformulátfelülírhatjákaszemélyesismeretségek.

azáltalánosankötelezőérvényűjogszabályokrólszólókisebbséginyelvűtájékozta-
tásjellegébőlésterjedelmébőleredendőenáltalábanírásbanvalósulhatmeg,ezértaz
írásbelinyelvhasználatnáltárgyalom.

a2011-esmódosításannyiváltozásthozott,hogyakorábbiaktóleltérőenkifejezet-
tenrendelkezikaszóbelikommunikációról:

2. § (3) a szlovák köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1)
bekezdésszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkor-
mányzatiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atováb-
biakbancsak „közigazgatási szerv”) folytatott szóbeli és írásbeli érintkezéssorán, ide-
számítvaaz írásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat,akisebbségnyelvénkommuni-
kálni,ésaközigazgatásiszervakisebbségnyelvénírtbeadványraazállamnyelvmellett
kisebbséginyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivétel
nemérintia(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.

ráadásulazönkormányzatnaklehetővékelltennieakommunikációtszóbeliérintkezés
során,különbenszankcionálhatjákennekelmaradását.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővé
aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyel-
vénkommunikációtaszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnem
tájékoztatja(2.§(3)bekezdés).

azáltalánoskötelezettségmelletsokatvitatottrendelkezésújrendelkezéskéntbeke-
rültatörvénybe,a2.§3)bekezdés3.mondata:

aközigazgatásiszervadekvátmódonmegteremtiazelsőmondatszerintijogokérvénye-
sülésénekfeltételeit,miközbenmeghatározhategyidőszakotazügyekkisebbséginyelvű
intézésére.

amondatmásodikfelébentalálhatólehetőséggelfeltételezhetőenamagyartöbbségű
községekben nem fognak élni, hiszen valószínűleg van a hivatalbanmagyarul tudó
alkalmazott,ráadásulpolitikailagsemlennefelvállalhatóegyilyenközségpolgármes-
terének,hogykorlátokközészorítjaamagyarnyelvhasználatát.

a szlovák többségű községekben azonban akár előrelépést is jelenthet egy ilyen
megoldás,amelyhangsúlyozandó,nemkötelező.Egyilyenközségalkalmazottaiközött
könnyenelőfordulhat,hogyleszolyanalkalmazott,akinemtudmagyarul,éstegyükfel,
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a magyarul tudó kollégája pedig éppen szabadságon vagy hivatalon kívül van.
amennyibenazügyfélragaszkodikamagyarnyelvűügyintézéshez,könnyenjárhatúgy,
hogymegkérik őt, jöjjön visszamáskor, hiszenadott pillanatbannem tudnakeleget
tenni kötelezettségüknek.Ezesetbenelőrelépés lehet, haazügyfél pontosan tudja,
mikorjöhetmagyarulintézkedni.

Természetesenmindezcsaklehetőség;amennyibenaszlováktöbbségűközségek-
benkomolyigénymutatkozikamagyarnyelvűügyintézésreésamegszabottidőkeret
nemelegendő,ahivatalvezetőnekelkellmajdgondolkodniaazon,hogymásmegol-
dástkereskötelezettségeteljesítésére,példáultöbbmagyarultudóalkalmazottat.

a községi rendőrség szolgálati érintkezésben történő nyelvhasználatát a törvény
különnemszabályozta.mivelaközségihivatalhoztartozott,ezértahivatalinyelvhasz-
nálatáltalánosszabályaivoltakráirányadók.a2011-esmódosításeztaterületetki-
emeli,ésakisebbséginyelvhasználatijogotajelenlevőkegyetértéséhezköti.

7.§(3)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközségirendőrségenszolgálatiérintke-
zésbenhasználnilehetazállamnyelvtörvénymellettakisebbséginyelvetis,amennyiben
ajelenlévőkazzalegyetértenek.

Ezazt jelenti,hogyezenharmadikszemélyeknekmégcsakazeljárás résztvevőinek
semkell lenniük,elég,ha jelenvannakaközségi rendőrségeljárásasorán.Teljesen
életidegenhelyzethezvezethet,haaközségirendőrök,esetlegmagukazügyfelekelő-
szörvégigkérdezikajelenlevőket,vajonegyetértenek-eazzal,hogyakisebbséginyelvet
használják,majdezutánkezdikteljesíteniszolgálatukat.

Hasonlóamegszorításanyelviküszöbalattitelepüléseken,aholakisebbséginyelv
használatáhozazalkalmazott,valamintazeljárásrésztvevőinekegyetértésekell.

2. § (8) aszlovákköztársaságnemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai azon köz-
ségben,amelynemteljesítiaz(1)bekezdésbenfoglaltfeltételeket,szóbelikommuniká-
ciósoránhasználhatjákakisebbségnyelvét,haazzalaközigazgatásiszervalkalmazott-
jaésazeljárásrésztvevőiegyetértenek.

Ezamegkötésindokoltabbéséletszerűbb,mintajelenlevőkegyetértésénekkikérése,
demégmindignemelég indokolt,haabból indulunkki,hogyazanyanyelvhasználat
nemfügghetharmadikszemélyektől.

aszóbelikommunikációbiztosításáraalegalkalmasabbeszközegyfajtanyelvpótlék
bevezetéselehetne.Eztazokazalkalmazottakkapnák,akiknekmunkakörébetartozik
az ügyfelekkel való kapcsolattartás és beszélik az adott kisebbségi nyelvet.
Természetesen ezek után elvárás is lenne, hogy ez az alkalmazott képes legyen a
kisebbségheztartozóügyféllelakisebbségnyelvénkommunikálni.

nyelvészetiszempontbólelmondható,hogyaszlovákiaimagyarnyelvváltozatszó-
belihivatalihasználatáta„kevertnyelvűség”jellemzi,főkéntaszlovák,ill.szlovákere-
detű szakszavaknak amagyar alapszövegbe való beépítése kódváltás, ill. közvetlen
kölcsönzésútján(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).
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4.2.írásbelikommunikáció

akisebbséginyelvtörvény1999-eselfogadásakornagyelőrelépésnektekintették,hogy
azaddigiszabályozássalszembenaszóbelikommunikációntúlakisebbséginyelvek
írásbelihasználatávalisszámol(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).

aszóbelihezképestazírásbeliérintkezésfeltételeinekmegteremtésesokkalkeve-
sebbproblémát jelentazönkormányzatokszámára,hiszenazügyetát tudjákadnia
kisebbséginyelvetismerőkollégának,akimegírjavagylefordítjaazadottszöveget.Erre
lehetőségetadazáltalános30naposelintézésiidőis.

az eredeti 1999-es szöveg az írásbeli kommunikáció négymódját rögzíti, amely
2011-benkibővülegyötödikkel.

4.2.1. Írásos beadványt kisebbségi nyelven is be lehet nyújtani, amelyre a szerv az
államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelvű választ is küld, kivéve a közokiratokat

akisebbséginyelvhasználatitörvénybeneztígyrögzítették:

2.§(3)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgárai az(1)bekez-
désszerintiközségbenazállamigazgatásiszervhezésaterületiönkormányzatiszervhez
(atovábbiakban:„közigazgatásiszerv”)címzettírásosbeadványaikatkisebbséginyelven
isbenyújthatják.az (1)bekezdésszerintiközségekbenaközigazgatásiszervazállam-
nyelvű válasz mellett kisebbségi nyelvű választ is küld, ez alól kivételt a közokiratok
képeznek.

azáltalánosbeadványi lehetőségmellettmegkell jegyezni,hogyazügyféla legtöbb
esetbenazadottszerváltalrendszeresítettűrlaponkeresztülfordulaszervhez–erről
későbbleszszó.

aválaszesetébenfelmerülakérdés,hogyazlehet-etöbbegyszerűkísérőlevélnél
(lanstyák1999,77.p.),hiszenahivatal„válasz”-kéntleginkábbvalamilyenközokira-
totállítki,amelykötelezőenszlováknyelvű,vagyvalamilyenhatározatot–errőlkésőbb
leszszó(szabómihály2002,170.p.).

arendelkezésigazijelentőségeáltalánosságábanrejlik,tehátafentieseteketleszá-
mítva bármilyen más ügyben magyar nyelvű választ kaphatunk, ami elsősorban az
információkérésekeseténfontos.aközokiratokkizárólagállamnyelvűváltozatátnem
indokoljasemmi,hiszenpéldáulazútlevélbenistöbbnyelvenfeltüntetikaszövegeket.

dunaszerdahelyen 2000-ben a belügyhöz 1221 beadvány érkezett, ezek között
összesen30magyarnyelvűkérvényvolt.akultúrávalésaziskolaügyikérdésekkelfog-
lalkozórészleghez20magyarés16szlováknyelvenírtkérvény,mígaszociáliskérdé-
seket vizsgáló részleghez 10, az építés- és közlekedésügyi osztályon 1999-ben egy,
2000-bencsupán3magyarnyelvűbeadványérkezett.avárosihivatalminden,teháta
magyarnyelvenírtkérvényreisszlováknyelvenválaszolt(menyhárt2002,45.p.).

anyékvárkonyiközségihivatalírásosügyintézésérejellemző,hogyalakosságrészé-
rőlérkezőkérelmekreakérelemnyelvénekmegfelelőenválaszolnak: teháthaakér-
vény magyar nyelven íródott, akkor magyarul, ha viszont szlovák a kérelem nyelve,
akkorszlovákul(menyhárt2002,42.p.).
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a 2010-es felmérés szerint a hivatalok 70%-ához csak szlovák nyelvű beadvány
érkezik.28%-ukhozszlovákésmagyarnyelvenisérkeznek,nemegész2%-ukteszikia
magyarnyelvenfogadottbeadványt.ahivatalok72%-ánakabeadványokraadottvála-
szaiszlováknyelvűek,afennmaradó28%aválaszadásnyelvétabeadványnyelvétől
teszifüggővé.Ezazaránynemváltozikafalvak,városoknagyságaalapjánsem,járá-
sonként azonban különbségek tapasztalhatók. 40% fölött volt a szlovák ésmagyar
nyelvenisbeadványokatfogadóhivatalokszámaakövetkezőjárásokban:Tőketerebesi
járás(47%),dunaszerdahelyijárás(40,9%),Galántaijárás(40,9%),akomáromijárás
(63%)(mrva–szilvássy2011,48.p.).

a2001-esmódosítás2.§-atovábbrészletezteeztalehetőséget,ésnevesítette a
kisebbségi nyelvű írásbeli háttéranyagok és bizonyítékok lehetőségét. Ez azt jelenti,
hogyaközigazgatásieljárássoránisfellehetezekethasználni.

(3)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakaz(1)bekez-
désszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkormányza-
tiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atovábbiakban
csak„közigazgatásiszerv”)folytatottszóbeliésírásbeliérintkezéssorán,ideszámítvaaz
írásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat,akisebbségnyelvénkommunikálni,ésaköz-
igazgatási szerv a kisebbség nyelvén írt beadványra az államnyelv mellett kisebbségi
nyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivételnemérinti
a(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.kétségeseténaközigazgatásiszervvála-
szánakállamnyelvűszövegeadöntő.

Ejogokérvényesülésételősegíti,hogyszankciószabhatóki,hanemtesziklehetővé.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővé
aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyel-
vénakommunikációtszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnem
tájékoztatja(2.§(3)bekezdés).

1999-benaközokiratokkisebbséginyelvűkiállításátnemengedteatörvény,a2001-
esmódosításutánakisebbséginyelvűírásbelikommunikációtulajdonképpenújmód-
dalbővül:

2.§(5)az(1)bekezdésszerintiközségbenaszületésianyakönyvikivonatot,házassági
anyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot,engedélyeket,jogosítványokat,igazo-
lásokat, nyilatkozatokat és rendelkezéseket kérésre kétnyelvűen is kiadják,mégpedig
államnyelvenésakisebbségnyelvén.kétségeseténaközokiratállamnyelvűszövegea
döntő.

mivelafelsoroltközokiratokkötelezőenszlováknyelvűekis,rendeznikellettakérdést,
hogy ha a két változat értelmezése ellentétben áll egymással, melyik az irányadó.
Természetesenaszlováknyelvűhatározatértelmezéseadöntő.

7.c§(3)a2.§(5)bekezdésrendelkezéseiszerintakétnyelvűszületésianyakönyvikivo-
natok,házasságianyakönyvikivonatok,halottianyakönyvikivonatok,engedélyek, jogo-
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sítványok, igazolások, nyilatkozatok és rendelkezések kiadását 2012. június 30. után
lehetkérni.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedé-
seketa2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

ahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükakétnyelvűközokiratokkiadására.
aterminológiakidolgozásaésegységesítésemiattérthetőajogérvényesíthetőségének
időbelicsúsztatása.márcsakazértiskellidőthagyni,mivelakötelezettségnemtelje-
sítéseszankcionálható.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben b) a szlovák
köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának kérésére nem adja ki a
kisebbség nyelvén a határozat hiteles fordítását és a születési anyakönyvi kivonatot,
házasságianyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot(2.§(4)és(5)bekezdések).

4.2.2. a közigazgatási eljárás során hozott határozatot kérésre kisebbségi nyelvű hite-
les fordításban is kiadják

akisebbséginyelvtörvényazalábbiakbanrendelkezikerrőlajogról:

2.§(4)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervaközigazgatásieljárás
soránhozott határozatát az államnyelvű szövegezésmellett kérésre kisebbségi nyelvű
hitelesfordításbaniskiadja.

ahatározatkisebbséginyelvűelkészítéseabeadványokraadottválaszhozhasonlóan
esetijellegű,ajogérvényesülésétlegfeljebbúgylehetelősegíteni,hogymintákkészül-
nek a tipikus határozatokra. Több ilyen mintát készítettek már, többek között a
kvarda–Gyuricsekszerzőpáros, illetveaGrammanyelvi Iroda.kérdésazonban,hogy
azönkormányzatokhasználják-eezeketamintákat(szabómihály2002,172.p.).

menyhártarrahívjafelafigyelmet,hogyazügyfélenállvagybukikakétnyelvűhatá-
rozatkiállításának lehetősége,hiszenaz1999-eskisebbséginyelvtörvényszerintcsak
kérésreadjákki(menyhárt2002,57.p.).

a2011-esmódosításegyfontosaprósággalkiegészítetteezta jogot. Immárnem
csakkérésre,hanemakkoriskiállítjákazadotthatározatotakisebbségnyelvénis,ha
azeljáráskisebbséginyelvűbeadvánnyalkezdődött.

2.§(4)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervközigazgatásieljárás3)
során hozott határozatát kisebbségi nyelvű beadvánnyal kezdődő eljárás esetén vagy
kérésreazállamnyelvimellettkisebbséginyelvűhitelesfordításbaniskiadja.kétségese-
ténaközigazgatásiszervhatározatánakállamnyelvűszövegeadöntő.

aközokiratokhozhasonlóanahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükakét-
nyelvűsítésre,pedigezalehetőségmáratörvénykorábbi,jelenlegishatályosváltoza-
tábanisszerepelt.
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7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

Ejogérvényesülésétszinténelősegíti,hogyszankcionálható,haazönkormányzatnem
teszelegetkötelezettségének.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben b) a szlovák
köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának kérésére nem adja ki a
kisebbség nyelvén a határozat hiteles fordítását és a születési anyakönyvi kivonatot,
házasságianyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot(2.§(4)és(5)bekezdések).

4.2.3. a területi önkormányzat a saját hatáskörében kisebbségi nyelven is kiadott
űrlapjai

akisebbséginyelvtörvényeztajogotazalábbimódonrögzíti:

2.§(6)az(1)bekezdésszerintiközségbenműködőterületiönkormányzatiszervasaját
hatáskörébenkiadottűrlapokatkérésrekisebbséginyelven isazállampolgárokrendel-
kezésérebocsátja.

lanstyákésszabómihályaGyuricsekéskvardaszerzőpárosrahivatkozvaírják,hogya
községhivatalosnyomtatványtegyedülazingatlanadóesetébenad.Ezazonbanköz-
pontinyomtatvány,vagyiskizárólagszlováknyelvű(lanstyák1999,77.p.,szabómihály
2002,170.p.).

szabómihályaszociálissegélyekrevonatkozókérelmekhezkötődőproblémákrólír,
ezeknekugyanisintegránsrészétképezikazokazigazolások,melyeketintézmények,
hivatalos szervek állítanak ki a kérelmező jövedelmi viszonyairól.mivel a hivatalok,
intézmények közötti kapcsolattartás csak államnyelvű lehet, a kérelmeknek ezek a
részeicsakegynyelvűeklehetnek(szabómihály2002,170.p.).

Űrlapok szolgálnak a kérelmek és más tipizálható beadványok leegyszerűsített
kezelésére,ezekreismintákatlehetkészíteni.azelektronikusügyintézéssokatlendít-
hetajogérvényesítésben,hiszenazelektronikusfelületenazügyfélszámárafellehet
ajánlaniafelületnyelvét,ésaszövegdobozokbaugyanazonadatokkerülnekbe.aszö-
vegszerű részeket a kisebbségi nyelvet ismerő alkalmazott dolgozza fel, ugyanúgy,
ahogyezmostiszajlikagyakorlatban.

atörvény2011-esmódosításaeztajogotazönkormányzatokontúlkiterjesztiaköz-
igazgatásiszervreis.

2.§(7)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervsajáthatáskörébenki-
adottűrlapokatkérésrekétnyelvűenisrendelkezésérebocsátja,mégpedigállamnyelven
ésakisebbségnyelvén.

ahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükazűrlapokkétnyelvűsítésére,pedig
azönkormányzatokesetébenezalehetőségmáratörvénykorábbi,jelenlegishatályos
változatábanisszerepelt.
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7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

Ejogérvényesülésétszinténelősegíti,hogyszankcionálható,haazönkormányzatnem
teszelegetkötelezettségének.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben, d) kérelemre nem
bocsátjarendelkezésreasajáthatáskörébenkiadottűrlapotakisebbségnyelvénis(2.§
(7)bekezdés).

4.2.4. Tájékoztatás saját hatáskörben az általánosan kötelező érvényű jogszabályok-
ról kisebbségi nyelven is

aregionálisvagykisebbséginyelvekEurópaikartájaszerintalegfontosabbtörvények
szövegétkisebbséginyelvenishozzáférhetővékelltenni.

9.cikk
3.afelekvállalják,hogykisebbségivagyregionálisnyelvekenhozzáférhetővéteszikaleg-
fontosabbállamitörvényszövegeket,valamintazokat,amelyekkülönösenérintikenyel-
vekhasználóit,feltéve,hogyeszövegekmáskéntnemhozzáférhetők.

kérdéses,hogyezmilyenmásmódontörténhet,mintatörvénylefordítása.
a kisebbségi nyelvtörvény az általánosan kötelező érvényű jogszabályokról szóló

tájékoztatásrólazalábbiakszerintrendelkezik:

4.§(3)a2.§(1)bek.szerintitelepülésenaközigazgatásiszervsajáthatáskörébenazálta-
lánosankötelezőérvényűjogszabályokrólkérésrekisebbséginyelvenistájékoztatástnyújt.

atörvényekmellettazönkormányzatirendeletekrőlszólókisebbséginyelvűfelvilágosí-
tás is kötelező,haeztazügyfél kéri. a törvénymeghozatalaután fel lehetettúgy is
fogni,hogyegytöbboldalasjogszabályrólnéhánysoroskisebbséginyelvűösszefoglalót
készítenek (lanstyák 1999, 77. p.). szabómihály is úgy értékeli, hogy a kisebbségi
nyelvhasználatitörvénynemrendezteajogszabályokkisebbséginyelvűpublikálásának
kérdését(szabómihály2002,173.p.).

azinformációkhozvalószabadhozzáférésrőlszóló211/2000sz.törvény(további-
akbancsakinformációstörvény),ahogyarraakésőbbiekbenkitérek,kötelezővétette
azönkormányzati rendeletekkisebbséginyelvretörténőfordítását.a tájékoztatás így
nemokozhatgondotazönkormányzatszámára.

a2011-esmódosításnevesítiazönkormányzatirendeletekkisebbséginyelvretör-
ténőfordítását.

4.§(8)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervsajáthatáskörében
kérésreazállamnyelvmellettkisebbséginyelvenisbiztosítjaatájékoztatástazáltaláno-
sankötelezőjogszabályokról.a2.§(1)bekezdésszerintiközségsajáthatáskörbenki-
adottáltalánosankötelezőrendeleteitazállamnyelvűszövegmellettkisebbséginyelven
iskiadhatja;ebbenazesetbenazállamnyelvűszövegadöntő.
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a2011-esmódosításszankciókathelyezkilátásba,haazönkormányzatnemteljesíti
kötelezettségét.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbeng)kérésrenembizto-
sítjaa tájékoztatástazáltalánosankötelező jogszabályokrólkisebbséginyelven is (4.§
(8)bekezdés).

4.3.Feliratok,községekésföldrajzielnevezésekhasználata,hivataliel-
nevezések
4.3.1. a községek kisebbségi nyelvű megjelölése

Errőlajogrólaközségekkisebbséginyelventörténőmegjelölésérőlszóló191/1994sz.
törvény, közismertnevén táblatörvény rendelkezett.Ez lehetővé tettea törvénymel-
lékletében felsorolt községek megjelölését a község elején és végén, de ezenfelül
ragaszkodottaszlovákelnevezésekhasználatához:

2.§Hivatalosérintkezésben,különösenaköziratokon,a településekpecsétjén,akar-
tográfiaiművekbenésapostaiérintkezésbenkizárólagaközséghivatalosnyelvűelne-
vezéséthasználják.

amagyarnyelvűhivatalosszövegekbeneszerintaközségeknevecsakszlovákulsze-
repelhet.azért isérthetetlenezarendelkezés,mertegynyelvszókészletéhezhozzá-
tartoznakatulajdonnevek,ígyaközségekelnevezéseis.jogszabállyalnemlehetbele-
avatkozniegynyelvrendszerébe,tulajdonneveinekhasználatánkeresztülsem.aszlo-
vákjogszabályokegyébkéntatulajdonnevekkapcsánaszlovákesetébenmegnevezé-
sekről,akisebbséginyelvekesetébenmegjelölésekrőlbeszélnekkövetkezetesen.

a2010-esfelmérésekszerintmégahelységnévtáblákesetébensemérvényesülta
községekmagyarnyelvűmegjelölése,holottezkötelezőjellegű,6%-uknálhiányoztak.

amagyarlaktatelepülésekenszintemindenholüdvözlőtáblávalköszöntikaközség
határátátlépőket.azesetektöbbmintegyharmadábannincsmagyarfeliratezekena
táblákon,aPozsonyi,szenci,kassa-vidékiésnagymihályijárásmagyarlaktatelepülé-
seinektöbbmint50%-ábannincsmagyarfeliratazüdvözlőtáblákon.

afelmérésbenrésztvevőtelepülések33%-ánmárlegalábbegyszerelőfordult,hogy
ahelységnév-és/vagyazüdvözlőtáblákonamagyarfeliratotmegrongálták,elsősorban
a dunaszerdahelyi, a rimaszombati és a lévai járásban történtek ilyen esetek
(mrva–szilvássy2011,41.p.).

a2011-esmódosításbeépítiatáblatörvénytakisebbséginyelvtörvénybe,néhány
helyenmegengedőbbakorábbiszabályozásnál.

4.§akisebbséginyelvűmegjelölések
(1)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközségállamnyelvűelnevezésemellettaköz-
ségkisebbséginyelvűmegjelölésétisfeltüntetik,mégpedigaközségkezdetétésvégét
jelzőközúti jelzőtáblákon,aközigazgatásiszervépületeinvagyakisebbségnyelvénki-
adotthatározatokon,amennyibenezamegjelölésfelvansorolvaa2.§(2)bekezdéssze-
rintikormányrendeletben.
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amódosításértelmében tehátazönkormányzatépületein vagyakisebbségnyelvén
kiadott határozatokon is fel lehet tüntetni a község kisebbségi nyelvűmegjelölését,
illetvemegszűnikazamegszorítás,hogyaszlováknemzetébresztőkrőlelnevezettköz-
ségekmagyarmegjelölésétnemlehetfeltüntetni.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdéserendelkezéseinekbiztosítására.

Ezeketazintézkedéseket2012.június30-igkellvégrehajtani,pedigakorábbitáblatör-
vényszerintakisebbséginyelvűmegjelöléseknekmárkintkelllenniük.újhelységnév-
táblákat csak a szlovák nemzetébresztőkről elnevezett községeken kell készíteni, az
épületekreelhelyezetttábláklecseréléseindokolhatjamégazátmenetiidőszakbiztosí-
tását.ahatározatokonvalókisebbségimegjelölésneknincsenekkülönösebbnehézsé-
gei.viszontahatáridőlejártautánszankcionálnilehetakötelezettségelmulasztását.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbene)nembiztosítjaterü-
leténsajáthatáskörébenaközségkisebbséginyelvűmegjelöléséta4.§(1)bekezdés-
benmeghatározottesetekben.

amódosítás lehetőséget ad arra is, hogy vasútállomásokon, autóbusz-állomásokon,
repülőterekenéskikötőkbenszinténfeltüntessékaközségmagyarnyelvűmegjelölé-
sét.azelőzőrendelkezésekhezképestazonbaneznemkötelezettség,csaklehetőség.

4.§(3)aközségkisebbséginyelvűmegjelöléséta2.§(1)bekezdésszerintiközségben
fel lehettüntetniavasútállomások,autóbusz-állomások,repülőtéréskikötőmegjelölé-
sénél is. a község kisebbségi nyelvűmegjelölését az államnyelvű elnevezés alatt kell
megjeleníteniegyformavagykisebbbetűtípussal.

újrendelkezés,hogyhaaközségkisebbséginyelvűmegjelölésemegegyezikazállam-
nyelvűelnevezéssel,akkornemtüntetikfelkülön.

7.c§(5)a4.§(1)–(3)bekezdésekrendelkezéseitnemalkalmazzák,haaközségkisebb-
ségnyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel.

atáblatörvénnyelellentétbenamódosításszerintmárcsakarróllehethelyinépszava-
zást tartani, hogymódosítsák a község kisebbségi nyelvűmegjelölését.korábbana
táblatörvénylehetőségetnyújtottarrais,hogyatörvénymellékletébeilymódonazoka
kisebbségimegjelölésekisbekerüljenek,amelyeknincsenekbennefelsorolva.kivéve
azokataközségeket,amelyekelnevezését1867és1918,illetve1938és1945között
módosították.

4.a§Helyinépszavazásaközségmegjelölésénekmódosításáról
(1)a2.§(1)bekezdésszerintiaközséglakosainakszavazásávalhatározhataszlovák
köztársaság kormányának rendeletében megszabott kisebbségi nyelvű megjelölése
módosításáról.
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4.3.2. a közigazgatási szervek kisebbségek nyelvén való megjelölése
akisebbséginyelvtörvényazalábbimódonrendelkezikerről:

2.§(5)az(1)bekezdésszerintiközségbenműködőközigazgatásiszervnekazépületen
elhelyezettmegnevezésétkisebbséginyelvenisfeltüntetik.

azönkormányzatiszervekmegjelölésekötelezőazépületen,aközségihivatalokugyan
nemszámítanakönkormányzatiszervnek,avégrehajtásbanvesznekcsakrészt,deaz
általánosjogértelmezésszerintahivatalfeliratátiskétnyelvűentüntetikfelakisebb-
séginyelvtörvényalapján.

a2010-esfelmérésszerintahivatalok76%-ánfeltüntettékmindahivatal,mindatele-
pülésmagyarnevét.afennmaradó24%megoszlikazontelepülésekközött,aholsema
hivatal,sematelepülésnevenincsfeltüntetvemagyarul(10%),vagycsakahivatalneve
vanmagyarul(12%),esetlegcsakatelepülésneve(1%)(mrva–szilvássy2011,40.p.).

aközségihivatalokbelsőfeliratairólatörvénynemrendelkezik.az1999-eserede-
tiszövegalapjánezekfelfoghatóakvoltakmintkötelezőenfeltüntetendőfontosinfor-
mációkattartalmazófeliratok–ezekrőlkésőbbleszmégszó.bárafeladatokminden
önkormányzatban azonosak, a hivatal belső felépítése községenként különböző. az
elnevezésekezértsokhasonlóságotmutatnak,denemegységesek.

a2011-esmódosításannyitteszcsakhozzáakorábbiakhoz,hogyhaaközigazga-
tásiszervkisebbségnyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel,nem
tüntetik fel a kisebbség nyelvű elnevezést. Ez a magyar nyelvű elnevezéseket nem
fenyegeti.

7.c§(4)a2.§(6)bekezdésrendelkezéseitnemalkalmazzák,haaközigazgatásiszerv
kisebbséginyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel.

ahivataloknak2012.június30-igkellvégrehajtaniukarendelkezéseket,bárakoráb-
biakhozképestújelemnemkerültatörvénybe.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

aszervekkisebbségimegjelölésénekelmaradásaszankcionálható.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenc)nembiztosítjaazon
azépületen,aholszékel,akisebbséginyelvűmegjelölését(2.§(6)bekezdés).

4.3.3. az utcanevek és más helyi földrajzi jelölések kisebbségi nyelven való feltünte-
tése további lehetőség
akisebbséginyelvtörvényazutcanevekrőlésahelyiföldrajzikisebbséginyelvűmegje-
löléseirőlakövetkezőképpenrendelkezik:

4.§(1)a2.§(1)bek.szerintiközségiönkormányzatsajátterületénazutcaneveketés
máshelyiföldrajzijelöléseketkisebbséginyelvenisfeltüntetheti.

76 Cúth Csaba
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja



lanstyákszerintezarendelkezésszentesítetteaszámosmagyartöbbségűközségben
már1999előttélőgyakorlatot,aközterületekkétnyelvűmegnevezését.lehetőségnyílt
arra,hogyezagyakorlatazalacsonyabbmagyarrészarányútelepülésekenismegho-
nosodjék.anyelviküszöbötmeghaladó,deszlováktöbbségűönkormányzattalrendel-
kezőtelepülésekenahelyiképviselő-testületnagyvonalúságánmúlikakisebbséginyel-
vűmegjelöléseksorsa(lanstyák1999,78.p.).

a2010-esfelmérésszerintaholvoltakegyáltalánutcanévtáblák,ottiscsakazese-
tek48%-ábanvannakazutcanevekkiírvamagyarulis.13községbenvélekedtekúgy,
hogyhamástelepülésneveszerepelutcanévként,akkornemvagynemmindeneset-
benlehetamagyarnevétfeltüntetni,pl.bratislavaiút,pedigenneknincssemmiköze
aközségekkisebbséginyelvűmegjelöléséhez(mrva–szilvássy2011,40.p.).

a2011-esmódosításeztalehetőségettovábbraisfenntartotta,azonbanaföldraj-
zinevekkisebbségimegjelölésénekhasználatáttovábbrészletezte:

4.§(5)szakmaipublikációkban,asajtóbanésatömegkommunikációmáseszközeiben,
illetve a közigazgatási szervek hivatali tevékenységében, amennyiben használják a
kisebbséginyelvet,astandardizáltföldrajzielnevezésekmellettfellehettüntetniaföld-
rajziobjektumokkisebbséginyelvbenmeggyökerezettéshasználtmegjelölésétakisebb-
ségnyelvénis.

atulajdonnevekhasználatárólmárfentebbleírtakerreazesetreisérvényesek.afel-
sorolt területekenugyanisakisebbséginyelvűszövegben isaszlovákelnevezéseket
kellhasználni,éscsakemellettlehetapl.amagyarnyelvűmegjelöléstisfeltüntetni.

4.4.Információkanyilvánosságszámára

4.4.1. a hangosbeszélő
afalvakonkülönösenfontosinformációszerzésiforrásahangosbeszélő.Enneknyelv-
használatáteddigcsakazállamnyelvtörvényszabályozta:

5.§(3)anyilvánosságtájékoztatásáraszánt,ahelyirádióvagyegyébtechnikaiberen-
dezésekáltalközzétettközleményeketállamnyelventeszikközzé;ezeketaközleménye-
ketazállamnyelvenvalóközzétételtkövetőenmásnyelvenisközzélehettenni.

a 2011-es módosítás ugyanezeket a rendelkezéseket fogalmazta meg, pusztán az
tekinthetőelőrelépésnek,hogyegyáltalánszabályozzaakisebbséginyelvtörvényis.

a2010-es felmérésszerinta települések69%-ábanelőszörszlovák,utánapedig
magyarnyelvenhirdetnek.azállamnyelvtörvényellenéreatelepülések18%-ábanelő-
szörmagyarul,utánapedigszlovákulszólalmegahangosbeszélő.amaradékesetben
fele-felearánybanoszlikmegazontelepülésekszáma,melyekbenvagycsakszlovákul,
vagyazállamnyelvtörvénnyelellentétesencsakmagyarulhirdetnek(ezazarány5-5%-
otteszki).néholanyelvhasználatamellettasorrendésazeneisnemtetszéstokoz
(mrva–szilvássy 2011, 52. p.). a hangosbeszélőre vonatkozó rendelkezéseket lehet
alkalmazniazönkormányzatáltalkiadottújságra,illetveaközségekweboldalairais.

a kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és megvalósulásának körülményei... 77
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/2
, S

om
orja



4.4.2. az információk szabadságáról szóló törvény szerint kötelezően nyilvánosságra
hozott információk nyilvánosságra hozása a kisebbség nyelvén
azinformációstörvényszerintmeghatározottinformációkatazönkormányzatkötelesa
kisebbségnyelvénisnyilvánosságrahozni.

6.§ (5)akülön törvénybenmeghatározott településekenakötelesszemélyezeketaz
információkatakisebbségnyelvénisnyilvánosságrahozza.

azinformációstörvénybenmeghatározottközségekmegegyeznekakisebbséginyelv-
törvényszerintiküszöbfelettiközségekkel.Ezeknekaközségeknekakövetkezőinfor-
mációkatkellnyilvánosságrahozniuk:

– létrehozásának módját, hatáskörét, illetékességét és szervezeti felépítésének
leírását;

–hogyankellahatározataellenfellebbeznivagymegtámadniaztabíróságon;
–hogyankellakérelmeket,javaslatokatésmásbeadványokatbenyújtani;
–milyenjogszabályokalapjánjárnakelésmelyekazügyféljogaiéskötelezettségei;
–milyenilletékeketkellfizetni.
Ezekjórészeáltalános,tehátegyközpontimintaalapjánelkészíthető.ajogszabá-

lyiháttérnélazáltalánosjogszabályokmellettfelkellsorolniazönkormányzatirende-
leteket,ezértittmármindenközségnekmagánakkellelkészítenieazinformációsanya-
got.azilletékekfizetésétközpontilagszabályozzák,ezérteziselkészíthetőközpontilag.

a2011-esmódosítássokelemetátemeltazinformációstörvényből,sőtújelemek-
keliskiegészítette.

5.a§(2)a2.§(1)bekezdésszerintiközségahivatalihirdetőtáblán,aközségwebolda-
lánésakiadottidőszakikiadványbanmegjelentfontosinformációkatazállamnyelvmel-
lettkisebbséginyelven isközzéteszi,mégpedig:a) létrehozásánakmódjátésaközség
önkormányzatiszerveinekjogköreit;b)azoknakajogszabályoknak,utasításoknak,útmu-
tatóknak,értelmezőrendelkezéseknekáttekintését,amelyekalapjánaközségeljárés
döntésthoz,vagyamelyekatermészetesszemélyekésjogiszemélyekközséghezfűződő
jogaitéskötelességeitszabályozzák;c)azinformációszerzéslehetőségénekhelyét,ide-
jét ésmódját, továbbá információkat arról, hogy a természetes és jogi személyek hol
nyújthatnakbekérelmet,javaslatot,indítványt,panasztvagymásbeadványt;d)annakaz
eljárásnakaleírását,amelyetaközségnekbekelltartaniamindenkérelem,javaslatés
másbeadványintézésesorán,beleértveabetartandóhatáridőketis;e)aközségáltalaz
egyeseljárásicselekményekéseljárószervekeljárásautánbeszedendőeljárásiilletékek
díjszabásátésazinformációkhozvalóhozzáférésbiztosításautánjárótérítési illetékek
díjszabását;f)aközösségieszközökkelvalógazdálkodássalésaközségvagyonávalvaló
rendelkezésselkapcsolatosinformációkat.

azújelemaközpénzekkelésaközségvagyonávalkapcsolatosinformációkkisebbsé-
ginyelvűközzététele;atöbbimáreddigiskötelezővolt.

bárerrőla2011-esmódosításnemrendelkezik,az információs törvényszerinta
szlováknemzetiTanácsmintájáraközzékelltenniazönkormányzatműködésévelkap-
csolatoskövetkezőinformációkatis:

–aképviselő-testületiésbizottságiülésekidőpontjait;
–azülésekjavasoltprogramját;

78 Cúth Csaba
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja



–aképviselőkjelenlétiívétésaszavazásokeredményeit;
–anyilvánosülésekenkészültjegyzőkönyveket;
–azelőterjesztettésazelfogadottrendeletekszövegét.
Ezarendelkezésszintebetarthatatlan.azidőpontok,javasoltprogrampontokésa

képviselőkjelenlétiívemégcsak-csaklefordíthatóésközzétehető,deajegyzőkönyvek
lejegyzésemagábantöbbnaposmunkátigényel,ezekfordításaszinténlegalábbennyi
időbetelne.ajegyzőkönyvekamagyarnyelvenfolyóülésekrőlisszlovákulkészülnek,a
magyarnyelvűváltozataszlováknyelvűfordításalehetne.

képviselő-testületiüléseketkb.havontaegyszertartanak,abizottságokésavárosi
tanács előtte szoktak ülésezni. a bizottsági és a tanácsülések néhol nyilvánosak,
másuttzártak.Hanyilvánosak,atörvényrendelkezéseezekreisvonatkozik.mindezen
ülésekkelkapcsolatosfordításokkomolykihíváseléállítjákazönkormányzatokat.

a 2010-es felmérés szerint az információk nyilvánosságra hozatala szlovák és
magyarnyelven legmagasabbaránybanaGalántai,anagymihályi,akomáromiésa
dunaszerdahelyijárásokbanbiztosított.azönkormányzatirendeleteketazönkormány-
zatokcsak15%-banjelentetikmegmagyarul(mrva–szilvássy2011,48.p.).

4.4.3. a fontos információkat tartalmazó szövegeket kötelező a kisebbség nyelvén is
megjeleníteni
akisebbségvédelmikeretegyezmény11. cikkea következőketmondjaa kisebbségi
nyelvűfeliratokról:

2.afelekkötelezettségetvállalnakarra,hogyelismerikmindenvalamelynemzetikisebb-
ségheztartozószemélyazonjogát,hogysajátkisebbséginyelvéncégtáblákat,feliratokatés
egyébmagántermészetűinformációkattegyenközzéanyilvánosságszámáraláthatóan.

akisebbséginyelvtörvényeztaterületet1999-tőlakövetkezőképpenszabályozta:

4.§(2)a2.§(1)bek.szerintiközségekbenafontosinformációkat,főkéntazóvó,figyel-
meztetőésegészségügyi tájékoztatószövegeketanyilvánosságszámárahozzáférhető
helyekenkisebbséginyelvenisfeltüntetik.

afeliratokkötelezettjebárki,akiatörvénybenmeghatározotttartalmúfeliratotkiteszi.
afontosinformációkatanyilvánosságszámárahozzáférhetőhelyekennemcsaklehet,
hanemkötelezőfeltüntetniakisebbségnyelvénis,bárennekarendelkezésneknem
voltszankciója.kérdésazonban,hogymiszámítfontosinformációnak.atörvénypél-
dálózik,amikoróvó, figyelmeztetőésegészségügyi jellegű feliratokrólbeszél,de fon-
tosnakértékelhetjükakötelezettszervekműködésévelkapcsolatosfeliratokatis.

a feltételekbiztosításaaközigazgatásiszervek feladata,kérdésazonban,hogya
helyiönkormányzatvagymásközigazgatásiszervhogyantudrábírnimásszemélyeket
arra,hogysajátköltségükönkisebbséginyelvűfeliratokatfüggesszenekkiahozzájuk
tartozó, illetve tulajdonukban lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken
(lanstyák1999,78.p.).

a2010-esfelmérésszerintatelepülések65,6%-ábanmagyarnyelvenisfeltüntetik
ahivatal tájékoztató feliratait éshivataloshirdetményeit.20,2%-ábannincsenek fel-
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tüntetve,14,2%-ábanpedigrészben,attólfüggően,hogymirőlvanszó(mrva–szilvássy
2011,51.p.).

azönkormányzatihivatalihirdetőtábláraolyananyagokiskikerülhetnek,amelyeket
nemazönkormányzatkészít,hanemmásközigazgatásihivataloktólkapnakkötelező
kifüggesztésre.Ezekfordításasokszornehézségetokozazönkormányzatoknak,hiszen
nemsajáthatáskörükbetartozószövegetkellfordítaniuk.

Ennekarendelkezésnekazalegnagyobbelőnye,hogyelégtáganértelmezhető.a
2011-esmódosításazonbanteljesenújalapokrahelyeziafeliratokkérdését.azállam-
nyelvtörvény 2010-esmódosításához igazítja és lehetővé teszi feliratok elhelyezését
különbözőhelyeken.

4.§(6)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaszlovákköztársaságállampolgáraiéle-
tének,egészségének,biztonságánakvagyvagyonánakfenyegetettségétérintőinformáci-
ókatanyilvánosságszámáraelérhetőhelyekenazállamnyelvmellettkisebbséginyelven
isfeltüntetik.mindenfeliratotésanyilvánosságtájékoztatásáraszánthirdetményt,külö-
nösen az árusítóhelyeken, sportlétesítményekben, a vendéglátó-ipari egységekben, az
utcánazútmellettésfelett,azautóbusz-állomásokonésvasútállomásokonfellehettün-
tetniakisebbségnyelvénis.

az általános „fontos” feliratok kategóriát a 2011-esmódosítás utánmár nem lehet
alkalmazni.azújszabályozásviszontmárszankciókat is fűzazáltalameghatározott
feliratokkétnyelvűségénekelmaradásaesetére:

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenf)nembiztosítjaa4.§
(6) bekezdés elsőmondata szerinti információkat, feliratokat és hirdetményeket saját
hatáskörében; (2) a kisebbségi nyelvhasználat területén közigazgatási szabálysértést
követelazajogiszemélyvagytermészetesszemélyvállalkozó,akia4.§(6)bekezdés
szerintifeliratotvagyhirdetménytnemtüntetifelakisebbségnyelvénis,amennyibena
szlovákköztársaságállampolgáraiéletének,egészségének,biztonságánakvagyvagyo-
nánakfenyegetettségétérintőinformációkattartalmazófeliratrólvagyhirdetményrőlvan
szó.

4.5.nyelvhasználatazönkormányzatműködésesorán

4.5.1. a területi önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven
a kisebbségi nyelvtörvény a képviselő-testület üléseinek nyelvét a következőképpen
szabályozza:

3.§(1)a2.§(1)bek.szerintitelepülésenaterületiönkormányzatiszervtanácskozása
kisebbséginyelvenisfolyhat,haazzalvalamennyijelenlevőegyetért.(2)a2.§(1)bek.
szerintitelepülésenaképviselő-testülettagjaeszervtanácskozásainakisebbséginyel-
vetishasználhatja.Tolmácsolásrólazönkormányzatgondoskodik.

akisebbséginyelvtörvény1999-eshatálybalépéseelőttamagyarnyelvhivatalihasz-
nálatátszámosközségbenönkormányzati rendeletekszabályozták.a törvénymegfo-
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galmazásánakpozitívuma,hogyakisebbséginyelvhasználatánakjoganemkorlátozó-
dikakisebbségektagjaira,tehátegyszlováknemzetiségűképviselőisbátranbeszél-
hetazülésenmagyarul,haúgylátjajónak(lanstyák1999,77.p.).

azönkormányzatiülésekszlovákiábanáltalábannyitottak,az1999-benhatályba
lépett szöveg alapján bármilyen alkalmi látogató meghiúsíthatja az önkormányzat
kisebbséginyelvűülésezését,mégcsaknemisszükséges,hogyazérintettközséglako-
salegyen(lanstyák1999,77.p.).

ahatékonyügyintézésmiattaképviselőkáltalábananyanyelvükönszólalnakfel,és
amagyartöbbségűközségekbenmindenkiértiamásikmondanivalóját.akkoradódhat
gond,haegyadottképviselőnembírjaakisebbségnyelvét,mertakkorfelmerülatör-
vényáltalisemlítetttolmácskérdése.Hamagyarulzajlikazülés,akkoramagyarulnem
tudókkérhetnek tolmácsot,haszlovákul zajlik,akkorpedigamagyarul felszólalókat
kellszlovákratolmácsolni.

a2010-esfelmérésszerintkevésazonközségekszáma,aholvalamilyenmódonfor-
dításhozfolyamodnánakazüléssorán.Főképprögtönzöttfordításokrólbeszélhetünk,
amikor a felszólalómondja elmondanivalójátmindkét nyelven. aválaszadók13,8%-
ánakelmondásaszerintazülésekenmindenkiszlovákulbeszél,sazüléstvezetősze-
mélymondjaeladolgokatkétnyelven.

aközségek17,4%-ábanfolynakmindkétnyelvenaképviselő-testületekülései,ami
abszolútszámban93településtteszki.a2010-esfelmérésekszerintaképviselő-tes-
tületek 22%-ában készítenek írásbeli anyagokatmagyar nyelven, három járásban, a
komáromi(44,7%),adunaszerdahelyi(46,9%)ésaTőketerebesijárásokban(39,5%)
(mrva–szilvássy2011,48.p.).

a2011-esmódosítása3.§(2)bekezdésébebeszúrtegymondatot,miszerint:

a község képviselő-testületi tanácskozásának többi résztvevője akkor használhatja a
kisebbséginyelvet,haazzalaközségképviselő-testületénekmindenjelenlévőtagjaésa
községpolgármestereegyetért.

a többi résztvevőnyelvhasználatáteddignemszabályoztanyelvtörvény,amódosítás
szerintfeltételekhezkötötten,deszinténhasználhatjákakisebbséginyelvet.azegyet-
értéstajelenlévőképviselőktől–feltehetőenazért,hogyértsékafelszólalást–,illetve
apolgármestertőlkellmegkapniuk,akkoris,haapolgármesteresetlegnincsjelen.Ez
arendelkezésazért istűnikfeleslegesnek,mertafolyamatbanlévőülésenmártisz-
táznikellanyelvhasználatikérdéseket,mireatanácskozástöbbirésztvevőjeszótkap-
hat,ígyakialakultgyakorlatotlehetnerájukisalkalmazni,nemkellenetovábbifeltéte-
lekhezkötnijogukat.

a fenti szabályozás miatt érdekes végigtekinteni a sokszor idézett felmérésen,
amelya2010-esönkormányzativálasztásokelőttihelyzetetkutatta.Eszerinta20%-os
nyelviküszöbötelérőközségekbentöbbnyiremagyarnemzetiségűpolgármesterekvan-
nak.azilyenközségeknemegész3%-átvezeticsupánmagyarulnemtudópolgármes-
ter(mrva–szilvássy2011,50.p.).

atörvénycsakaönkormányzatiszervülésérőlnyilatkozik,deméga2011-esmódo-
sítás is csak közigazgatási szervek ülésezéséről beszél a 3. § (1) bekezdésében. a
várositanácsésabizottságiülésektárgyalásinyelvérőlnemszólatörvény.
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4.5.2. a községi krónika a kisebbség nyelvén is vezethető
akisebbséginyelvtörvényaközségikrónikárólakövetkezőketmondja:

3.§(3)a2.§(1)bek.szerintiközségekbenakrónikakisebbséginyelvenisvezethető.

2010-igazállamnyelvtörvényúgyrendelkezett,hogyakrónikakisebbséginyelvűválto-
zatacsakaszlováknyelvűfordításalehet.macsupánannyiamegkötés,hogytartal-
milagazonosnakkelllennie,dehogymelyiknyelvaforrásnyelv,aztnemszabályozzák.

5.akormányalelnökjogkörei

azállamnyelvtörvénymintájáraa2011-esmódosításalapjánakisebbséginyelvekrőlis
kétévente jelentéskészül.Ehhezaminiszterelnök-helyettes információkatés írásbeli
háttéranyagokatkérhetaközigazgatási,ígyazönkormányzatiszervektőlis.

7.a§aszlovákköztársaságemberijogokértésnemzetikisebbségekértfelelőskormány-
alelnökénekjogköre(3)a(2)bekezdésszerinticélbólakormányalelnökjogosultaköz-
igazgatásiszervektőlinformációkatésírásbeliháttéranyagokatkérniakisebbséginyelv-
használatrólhatáskörükbetartozóterületeken.

amennyiben ilyen információkat, háttéranyagokat kér a miniszterelnök-helyettes, az
önkormányzatokköteleseknekielegettenni,különbenszankcióvalsújthatjákőket.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenh)nemnyújtinformá-
ciókatésírásbelianyagokatakormányalelnökneka7.a§(3)bekezdésszerint.

6.aszankciókról

az szankcionálható szabálysértéseket az egyes jogoknálmegtárgyaltuk. annyit érde-
mesmégmegjegyezni, hogya szankciómértékétazállamnyelvtörvény szankcióihoz
igazították.kiszabásáracsakírásbelifigyelmeztetésbenmeghatározotthatáridőeltelte
utánvanmód,amennyibennemhárítottákelajogelleneshelyzetet.

abírságmegállapításánálfigyelembeveszikaszabálysértéssúlyosságát,következmé-
nyeit, az elkövetés körülményeit, a jogellenes cselekmény ismétlését és időtartamát.
bírságotcsakahivatalszabálysértésrőlvalótudomásszerzéstőlszámítottegyévenbelül,
legkésőbbazonbanazelkövetésnapjátólszámítottkétévenbelüllehetkiszabni.

7.b§(4)amennyibenahivatalolyankötelességszegéstállapítmeg,amelyaz(1)és(2)
bekezdésekszerintiközigazgatásiszabálysértésésazírásbelifigyelmeztetésbenmegha-
tározotthatáridőleteltétkövetőensemtörténikmegamegállapítotthiányosságokkijaví-
tása,ahivatal50eurótól2500euróigterjedőbírságotszabhatki.abírságotkiszabóeljá-
rásraaközigazgatásieljárásrólszólóáltalánosjogszabályvonatkozik.(5)abírságmeg-
állapításánálfigyelembeveszikaszabálysértéssúlyosságát,következményeit,azelköve-
téskörülményeit,ajogellenescselekményismétlésétésidőtartamát.bírságotahivatal
szabálysértésrőlvalótudomásszerzéséneknapjátólszámítottegyévenbelül,legkésőbb
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azonbanazelkövetésnapjátólszámítottkétévenbelüllehetkiszabni.(6)ajelentörvény
szerintkiszabottbírságokazállamiköltségvetésbevételei.

7. a kisebbségi nyelvhasználati jogok kihasználatlanságáról és ennek
okairól
a gyakorlati kutatások és a hétköznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy kevesen
élnekakisebbséginyelvhasználatijogaikkal.menyhártaztamegállapítástteszi,hogy
falu-városviszonylatbananyelvtörvényfalun,kisebbközösségbenjobbmegvalósulást
eredményezahivataloskétnyelvűségnek.Ezzelszembenanyelvtörvényérvényrejutá-
savároson–legyenazakárazerősenmagyardominánsdunaszerdahely–szintemini-
málishatású(menyhárt2002,50.p.).

menyhártazeddigtapasztalthatástalanság(feltételezett)okaiközülakövetkező-
ketsoroljafel:

–anyelvhasználóknemtudnakanyelvtörvénybenmegfogalmazottjogaikról;
–nem tudják, ill. nembiztosakabban, hogymilyenkérvényeket fogalmazhatnak

meganyanyelvükön;
–annakellenére,hogyelkészültekahivatalosdokumentumokatkisebbséginyel-

venmegszövegezőminták,formanyomtatványok,amagyarügyfeleknemélnektörvény
adtajogukkal;

–magasabbszintenazügyintézésnyelveúgyisszlovák(menyhárt2002,51.p.).
a2010-esfelmérésértékelésébenazönkormányzatokszempontjábólproblémának

jelöltékmegamagyarterminológiahiányosismeretét,valamintazt,hogynincsidőés
pénzafordításra.Eztbizonyítjaazatény,hogyakutatotttelepülések90%-anemkölt
pénztfordításra.aterminológiahiányosismereteakérdőívkitöltésesoránismegmu-
tatkozott,mikorakérdezőbiztosoknakszlovákulisfelkellettolvasniukegyes,főlegaz
ügyintézéssoránhasználtkifejezéseket,mivelapolgármesternemtudta,mirevonat-
kozottazadottkifejezés(mrva–szilvássy2011,56.p.).

amagyar szlovákiai nyelvváltozataiból hiányzik a közigazgatási, jogi és sokmás
szaknyelvi regiszter terminológiája, hiszen a hivatali szférában a kisebbségi nyelvek
írásbanmárlegalábbfélévszázadanemvagycsakkorlátozottanvoltakhasználatosak
(lanstyák1999,79.p.)

Ezaproblémanemoldhatómegamagyarországiszakterminológiaegyszerűátvé-
teléveléselterjesztésével,mégpedigarészbeneltérőreáliák,valamintamagyarorszá-
giésaszlovákiaiszakszövegekstílusbeli-megfogalmazásbelikülönbségeimiatt.annak
eldöntéséhez pedig, hogy mely magyarországi terminusok alkalmazhatók szlovákiai
kontextusban, smelyek nem, hosszadalmas előkészítőmunkálatokra és szinte sza-
vankéntimérlegelésrevanszükség(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).

a2010-esfelméréssoránapolgármesterekegyrészeproblémakéntjelöltemega
hiányosszlováknyelvtudástis(mrva–szilvássy2011,56.p.).

8.afennállóproblémákorvoslása
mintaztmárfentebbemlítettem,haa2011-benelfogadottmódosításokhatálybalép-
nek,hosszúidőremegfogjákhatározniakisebbséginyelvhasználatkereteit.Ezaztis
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jelenti,hogyamármeglévő, illetveameglévőkhözmostkapcsolódónyelvhasználati
jogokérvényesülésételőkellmozdítani.

atörvénybenmeghatározottszankciók,valamintatájékoztatásikötelezettségbiz-
tosanhozpozitívelmozdulást,deanyelviregiszterekproblémájátnemoldjamegsem
akötelezettszemélyek,példáulönkormányzatok,sempediga jogaikatérvényesíteni
kívánókisebbséginyelvhasználókrészéről.

menyhártszerintnyelvtervezésünknekszámoskomolynyelvészetifeladatmegoldá-
sátkellmegvalósítania:

–szükségvanarra,hogyaszlovákiaimagyarnyelvhasználótudatosítsa: jogavan
kétnyelvűhivatalosügyintézésre–mindszóban,mindírásban;amédiánaktovábbrais
fontosszerepevanazeddigtapasztaltalulinformáltságmegszüntetésében;

–továbbimagyarnyelvűhivatalosformanyomtatványok(levelek,kérvények,bead-
ványok)megszövegezése és azoknak a szlovákiai (magyar) ügyintézésben való nép-
szerűsítéseésalkalmazása;

–aközigazgatási-jogiszaknyelvterminológiájánakmegalkotása–gyakorlatiprob-
léma:egyszerűbbéspraktikusabbazeddighasználtszlováknyelvűterminológia;

–központinyelviirodalétrehozása(feladatai:1.nyelvtervezés–hiányzószaknyel-
veklétrehozása;2.fordítás–kétnyelvűhivatalosdokumentumokmagyarváltozatának
elkészítése;3.nyelvitanácsadás–helyiszintenfolyófordításimunkákszakmaisegí-
tése)(menyhárt2002,53.p.).

E feladatokat részletesebben is szétírta lanstyák István és szabómihály Gizella
(lanstyák–szabómihály2000).szintemindenterületentörténtekelőrelépések:létre-
jöttaGrammanyelviIroda,készültekjogszabályfordítások,űrlapok,egyébszövegmin-
ták, rádióműsorok, anyanyelv-használati útmutató (cúth–Horony–lancz 2010) stb.
rengeteg tennivalóvanazonbanmégezena téren,amihezkomolyhátteretadhata
kisebbségekértfelelősminiszterelnök-helyettes,hiszenőfelügyeliakisebbséginyelvek
használatánakérvényesülését.
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csaba cúTH
legalFrameworkoflanguageuseofnationalminoritiesandcircumstancesof
application of languagerights in the local Governments in slovakia between
1999and2011

membersofnationalminoritiespracticetheirofficiallanguageusefirstofall in
their communication with the local government. In this study, I examine the
frameworkandcircumstancesofapplicationoftheminoritylanguageuseinlocal
governmentsofslovakia.atthemomentofthefinalizationofthisstudy,on10th
june, 2011, the amendment of law no. 184/1999 on the use of minority
languages(“minoritylanguagelaw”)wasalreadyadopted.Thewordingofthelaw
tocomeinforcecandeterminetheframeworkoftheminoritylanguageuseinthe
longrun,andifitwould,forsomereason,notcomeinforce,wecouldregarditas
an interesting testimony on the era. In the course of discussing the particular
provisions, I touch upon the analyses elaborated by Hungarian linguists in
slovakia,aswellastheassessmentsofminoritylanguagerights.
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