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TANULMÁNY  
 

Szalai Anikó:1 

Az európai kisebbségvédelmi egyezmények alkalmazása a roma kisebbségre 
 

 

A kisebbségvédelem Európában indult a XX. század elején és itt is található a 

legrészletesebb szabályozása.2 Noha univerzális szinten a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikke is védi a nemzeti, nyelvi és vallási 

kisebbségeket, annak védelmi szintje meg sem közelíti az európai egyezmények által 

biztosított minőséget és komplexitást.3 Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája4 és az 1995-ben elfogadott 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény5 jelentősége vitathatatlan, 

azonban mindkét egyezmény tág teret enged a részes állam általi értelmezésnek és 

alkalmazásnak. Ez különösen igaz a roma kisebbség esetében, amelynél kérdéses volt, 

hogy nemzeti kisebbségnek tekinthető-e, illetve hogy melyek azok a roma nyelvek, 

amelyek a Nyelvi Charta alá vonhatóak. Az európai államokban eltérő megoldásokat 

láthatunk, és a két egyezmény végrehajtását az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 

felügyeli, az egyezményben meghatározott Tanácsadó Bizottság segítségével, főszabály 

szerint az államok jelentései alapján. Ez a monitoring mechanizmus gyengének 

mondható, de a jelentéseken keresztül bepillanthatunk abba, hogy a roma kisebbség 

helyzete a figyelem középpontjában áll és jelentős fejlődést eredményezhet. 

 

 

1. A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény és annak alkalmazása a 

roma kisebbségre 

 

1.1. A Keretegyezmény fő jellemzői 

A Keretegyezmény az első olyan jogilag kötelező erejű többoldalú okmány, amely 

kizárólag a nemzeti kisebbségek védelmére jött létre. Főleg program jellegű 

rendelkezéseket tartalmaz az államok és a kisebbségek közötti jelentős különbségek 

figyelembevétele érdekében. Pragmatikus szempontból a Keretegyezmény nem 

közvetlenül alkalmazandó és nem önvégrehajtó, hanem szükség van az azt végrehajtó 

tagállami intézkedésekre. A Keretegyezmény olyan államok számára is csatlakozási 

lehetőséget biztosít, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak, így tartalmaz olyan 

                                                 
1 Egyetemi adjunktus, PhD. Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK. 
2 Bővebben lásd: Szalai A.: Protection of the Roma Minority under International and European Law. 

Eleven International Publishing, 2015.; Szalayné Sándor Erzsébet. A kisebbségvédelem nemzetközi jogi 

intézményrendszere a 20. században. Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003.; 

Kovács P.: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 
3 Szalai Anikó: Article 27 of the ICCPR in Practice, with Special Regard to the Protection of the Roma 

Minority. In: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea (szerk.): Hungarian Yearbook of International 

Law and European Law 2015. Eleven International Publishing, Hague, 2016. 115-138. 
4 1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről (továbbiakban: Nyelvi Charta). 
5 1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 

1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről (továbbiakban: Keretegyezmény). 
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jogokat és szabadságokat, amelyeket már az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok 

Védelméről szóló Európai Egyezménye, illetve annak jegyzőkönyvei is biztosítanak. 

 

Az Egyezmény főleg az egyén számára biztosít jogokat, ugyanakkor elismeri az egyén 

jogát is arra vonatkozóan, hogy jogait a kisebbség többi tagjával együtt, közösségben 

gyakorolja. Az Egyezmény hatálya csak a nemzeti kisebbségekre terjed ki, a nemzeti 

kisebbség fogalmát azonban nem határozza meg.6 A definíció hiánya azt eredményezte, 

hogy több szerződő fél külön nyilatkozatban adta meg a terminológiára vonatkozó saját 

értelmezését. Ezek a nyilatkozatok általában az adott ország területén régóta jelen lévő 

kisebbségekre vonatkoznak. Néhány állam, így például Németország, Finnország, vagy 

Szlovénia kifejezetten megemlíti a roma kisebbséget. Fontos azonban hozzátenni, hogy 

az államok gyakran azokat a személyeket biztosítják védelemben, akik az adott állam 

állampolgárai, és így a védelemből kizárják az átutazó romákat, vagy azokat a romákat, 

akik menekültként vagy hontalanként vannak jelen az állam területén.7 Ugyanúgy 

érdekes az is, hogy akad néhány olyan állam által tett nyilatkozat, amely szerint az állam 

területén egyetlen nemzeti kisebbség sincs jelen. Luxemburg és Liechtenstein mindketten 

úgy nyilatkoztak, hogy az Egyezményt mindössze kizárólag szolidaritásból ratifikálták.8 

Itt jegyezném meg, hogy a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) a 

Keretegyezmény aláírására és ratifikálására ösztönzi a kormányokat a romák 

tekintetében, így megállapítható, hogy az ECRI álláspontja szerint a romák nemzeti 

kisebbségeket alkotnak.9 

 

A Keretegyezmény alapján mindenki eldöntheti, hogy nemzeti kisebbséghez tartozóként 

tekintsenek-e rá vagy sem, a döntés tehát nem hozható meg önkényesen. Az egyéni 

szubjektív döntés elválaszthatatlanul kapcsolódik az egyén identitásával kapcsolatos 

objektív körülményekhez.10 

 

Mindazonáltal az 5. Cikk négy alapvető elemet tartalmaz a nemzeti kisebbség 

azonosításához: ezek a vallás, nyelv, hagyományok és a kulturális örökség. Annak 

érdekében, hogy ezek a szempontok a kisebbség létezéséhez fennmaradjanak, a 

Keretegyezmény biztosítja a gyülekezés és egyesülés szabadságát, a nyelvhasználat 

szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát, a vallásszabadságot és a saját 

oktatáshoz való jogot.11 

 

A Keretegyezmény célja, hogy elősegítse a nemzeti kisebbségek többségi társadalomba 

való beilleszkedését, ennek megfelelően arra ösztönzi a nemzeti kisebbséghez tartozó 

személyeket, hogy ténylegesen vegyenek részt a kulturális, szociális és gazdasági életben, 

                                                 
6 Keretegyezmény, 1, 3. cikkek. 
7 Third Opinion on Germany, 27 May 2010, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/III(2010)003. 
8 List of declarations made with respect to Treaty No. 157, the FCNM, 

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=&DF=&CL=ENG&VL

=1> 
9 ECRI General Policy Recommendation No. 3: Combating Racism and Intolerance against Roma/Gypsies. 

Strasbourg, 6 March 1998. 
10 Keretegyezmény, 3. cikk. 
11 Keretegyezmény, 7-14. cikkek. 
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valamint a közügyekben.12 Ugyanakkor az Egyezmény egyértelművé teszi, hogy az 

integráció és az asszimiláció nem azonos fogalmak. A 16. Cikk pontosítja, hogy az 

államok kötelesek tartózkodni olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják. 

A Keretegyezmény kommunikációs jogokat is biztosít, azaz az egyéneknek joguk van 

határon átnyúló kapcsolatokat létrehozni.13 

 

A Keretegyezmény egyik fontos eleme a 22. Cikkében található, amelynek értelmében a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmének azokon a vonatkozó normákon 

(nemzeti és nemzetközi emberi jogi jogszabályok) kell alapulnia, amelyek rájuk nézve a 

legkedvezőbbek. Általánosságban a Keretegyezményt ez Emberi Jogok és Alapvető 

Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezményével összhangban kell értelmezni.14 

 

1.2. A Keretegyezmény végrehajtásának ellenőrzése 

A Keretegyezmény végrehajtásának figyelemmel kísérése állami jelentéseken keresztül 

történik. A részes államok a csatlakozást követő egy éven belül kötelesek jelentésüket 

benyújtani, ezt követően pedig ötévente. Ezeket a jelentéseket először a Tanácsadó 

Bizottság, majd a Miniszteri Bizottság vizsgálja meg a Tanácsadó Bizottság véleménye 

alapján. A folyamatba beépítésre került egy utánkövető párbeszéd is.15 A figyelemmel 

kísérés minőségének javítása érdekében a Tanácsadó Bizottság információt kaphat és 

kérelmezhet a civil társadalomtól és kisebbségi szervezetektől nem-kormányzati 

szervezeteken keresztül.16 

 

A Tanácsadó Bizottság állami jelentésekre adott véleményei megvizsgálásával 

összefüggésben az alábbi következtetések vonhatók le. Mivel a Miniszteri Bizottságnak a 

Keretegyezmény végrehajtása tárgyában elfogadott határozatai jelentősen hasonlítanak a 

Tanácsadó Bizottság elkészített véleményeire, az utóbbi szerv véleménye részletesebb, 

így ennek vizsgálatát alaposabban lehet elvégezni. 

 

Az állami jelentések és a Tanácsadó Bizottság véleményeiben mindenekelőtt a roma 

kisebbség helyzetével kapcsolatos megállapítások vannak túlsúlyban. A Finnországról 

szóló 41 oldalas Harmadik Vélemény például majdnem száz hivatkozást tartalmaz a roma 

kisebbségre vonatkozóan, míg csupán ennek fele hivatkozik a svéd kisebbségre annak 

ellenére, hogy mindössze 10 000 roma él Finnországban17, ugyanakkor a svéd kisebbség 

körülbelül 290 000 személyt jelent.18 Egy másik példa szerint Lettország népességének 

                                                 
12 Keretegyezmény, 15. cikk. 
13 Keretegyezmény, 17. cikk. 
14 Keretegyezmény, 23. cikk. 
15 Keretegyezmény, 24-26. Cikkek; Monitoring the implementation of the FCNM, Website of CoE, 

<www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/Monitoring_Intro_en.asp> 
16 The role of NGOs in the monitoring mechanism of the FCNM, Website of CoE, 

<www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/NGO_Intro_en.asp> 
17 Finland’s Romani People, Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, Finland 

2004. <www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=600950&name=DLFE-10118.pdf> 
18 Website of Statistics Finland, <http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-

24_tie_001_en.html> 
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30%-a orosz kisebbség és 0,5%-a roma,19 a Lettországról szóló Második Véleményben 

azonban a romákra vonatkozó hivatkozások gyakorlatilag ugyanolyan gyakoriak, mint az 

orosz kisebbségre tett hivatkozások (mindkettő esetében körülbelül 50 hivatkozás).20 

A Tanácsadó Bizottság figyelembe vesz egyedi eseteket és vizsgálja a kisebbségvédelem 

átfogó védelmét is. Az Albániáról szóló Harmadik Vélemény például észrevételeket 

fogalmaz meg egy bizonyos gyűlölet-bűncselekménnyel (gyújtogatás) szemben, amelyet 

negyven Tirana központjában élő roma család lakóhelyével szemben követtek el, 

megvizsgálta ugyanakkor a romák életkörülményeinek és oktatásának javításával 

kapcsolatos nemzeti stratégiát is.21 

 

A Tanácsadó Bizottság azokat az ügyeket határozza meg, amelyek azonnali állami 

beavatkozást igényelnek. Ezek széles körű intézkedéseket foglalhatnak magukban; 

jogszabályok elfogadásától kezdve a hatékony implementáción keresztül jelentheti még 

az adott közösséggel folytatott párbeszéd intenzitásának növelését, kiadványok 

megjelentetését vagy elegendő erőforrás rendelkezésre bocsátását. A vélemények 

gyakran nem egyértelműek; közvetlenül foglalkoznak a problémákkal és világosan 

azonosítják az állami politikák eredményeit és hiányosságait. Az Ausztriával kapcsolatos 

legutolsó véleményében a Tanácsadó Bizottság elismerte az állam által tett 

erőfeszítéseket, de aggályokat fejezett ki azzal kapcsolatban, hogy nem jöttek létre átfogó 

és hosszútávú programok a romák tényleges egyenlőségének és közéletben való 

részvételének elősegítésére.22 A Tanácsadó Bizottság sajnálatát fejezte ki abban a 

vonatkozásban is, hogy Ausztria egész területén nem valósult meg általános jellegű 

fejlődés a nemzeti kisebbségi jogok következetes alkalmazásában.23 Ehhez hasonlóan, a 

Bulgáriával kapcsolatos véleményében azt állapította meg, hogy a roma kisebbség 

nagyrészt a jogalkotás és végrehajtás peremterületére szorul, és a vonatkozó intézmények 

nem rendelkeznek világos hatáskörrel és széleskörű legitimációval.24 Az azonnali 

intézkedéseken túl a Bizottság további ajánlásokat is megfogalmaz. 

 

A vélemények felszínre hozzák azt a más nemzetközi szereplők – EBESZ és az Emberi 

Jogi Bizottság – által is érzékelt problémát, miszerint általánosságban véve nem állnak 

rendelkezésre megfelelő adatok. A kisebbségek helyzetére vonatkozó megbízható adatok 

hiánya miatt a nemzeti kisebbségek képviselői és a vonatkozó hatóságok véleménye 

jelentősen különbözik az oktatásban való részvétel, lakhatás és foglalkoztatás 

megítélésével kapcsolatban. Az adatok legnagyobb része a népszámlálás adataiból 

származik, módszertani problémák miatt azonban a hivatalos adatok 

                                                 
19 Ethnic, linguistic and national identification of Latvia’s residents, Website of the Latvian Institute. 

<www.latvia.lv/sites/default/files/field_layout_attachement/ethnic_linguistic_and_national_identification_

of_latvias_residents.pdf> 
20 Second Opinion on Latvia, 18 June 2013, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/II(2013)001. 
21 Third Opinion on Albania, 23 November 2011, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/III(2011)009. 
22 Third Opinion on Austria, 28 June 2011, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/III(2011)005. 2, 7. 
23 Uo. 9. 
24 Third Opinion on Bulgaria, 11 February 2014, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/III(2014)001. p. 2. 
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megkérdőjelezhetőek. Bizonyos nemzeti kisebbségek etnikai elfogadással kapcsolatos 

kérdőívekből való kizárása jelentősen befolyásolhatja az eredményeket. A Tanácsadó 

Bizottság álláspontja szerint az önazonossághoz való jog tagadása a népszámlálás 

keretein belül nem csupán önmagában súlyos szabálytalanság, de messzire nyúló 

következményekkel járhat olyan meghatározott kisebbségi jogok védelmében, amelyek 

számokkal kapcsolatosak.25 

 

A megvitatott témák a Keretegyezményben általában nagyon tág értelemben biztosított 

jogokkal kapcsolatosak. A vélemények a területek nagyobb körével foglalkoznak, a 

szegregációtól kezdve az oktatáson és a gyűlöletbeszéden keresztül foglalkoznak még a 

gyűlölet-bűncselekményekkel, kilakoltatással, lakhatási problémákkal, 

munkanélküliséggel, közügyekben való részvétellel, anyakönyvezéssel, a rendőrség által 

folytatott etnikai profilozással, kisebbségek történelmével és nyelvével kapcsolatos 

kiadványok hiányával, vagy nők sterilizációjával.26 

 

 

2. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a cigány nyelvekre történő 

alkalmazása 

 

2.1. A Nyelvi Charta fő jellemzői 

A regionális és kisebbségi nyelvek Európa színes kulturális örökségének részét képezik. 

Számos európai ország területén területi alapú, helyi kisebbségi csoportok élnek, akik 

más nyelvet beszélnek, mint a lakosság többsége. Ez olyan történelmi folyamatok 

következménye, amelynek során az államok alakulása nem tisztán nyelvi vonatkozású 

jellegzetességek alapján történt, és a kisebb közösségeket elnyelték a nagyobbak.27 A 

védelmükről szóló egyezményt 1992-ben fogadták el és 1998-ban lépett hatályba. Bár a 

korábban tárgyalt Keretegyezmény védi a nyelvhasználatot és a nyelvhez kapcsolódó 

jogokat, annak hatálya szűkebb, mivel az csak a nemzeti kisebbségekre vonatkozik. Ez a 

szerződés azon regionális kisebbségi nyelvek védelmét biztosítja, amelyeket 

„valamely állam adott területén az állam olyan polgárai hagyományosan használnak, akik 

az állam fennmaradó népességénél számszerűen kisebb csoportot alkotnak, és amelyek 

különböznek ezen állam hivatalos nyelvétől/nyelveitől, azonban ez nem foglalja magába 

sem az állam hivatalos nyelvének/nyelveinek dialektusait, sem a bevándorlók nyelveit.”28 

 

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a Charta nem védi a nyelvi kisebbségeket, csak a 

regionális vagy kisebbségi nyelveket. A Charta nem említi a kisebbséghez tartozó 

személyek sem egyéni, sem kollektív jogait, csak állami kötelezettségvállalásokat 

                                                 
25 Third Opinion on Austria, 28 June 2011, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. 

ACFC/OP/III(2011)005. 12, 35.; Third Opinion on Bulgaria, 11 February 2014, Advisory Committee on 

the FCNM, CoE Doc. No. ACFC/OP/III(2014)001. 6, 10-11.; Third Opinion on the Czech Republic, 1 July 

2011, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. ACFC/OP/III(2011)008. 9-10.; Third Opinion on 

Hungary, 18 March 2010, Advisory Committee on the FCNM, CoE Doc. No. ACFC/OP/III(2010)001. 11. 
26 State reports, opinions, and recommendations on the website of CoE, 

<www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp> 
27 Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, Website of the Council 

of Europe, <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/148.htm> 
28 Nyelvi Charta, 1. cikk. 
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tartalmaz. Ezen nyelvek beszélőit nem jogosítja fel semmilyen egyéni vagy kollektív 

jogra, de természetesen a Charta betartása nyilvánvaló hatással van az érintett közösségek 

életére. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Charta nem foglalkozik az olyan új, gyakran 

nem európai nyelvek helyzetével, amelyek a szerződő államokban a gazdasági 

megfontolásból történő legutóbbi migrációs hullámok eredményeként jelenhettek meg. 

A Charta két részből áll, az első rész az összes szerződő államra vonatkozik. Ez nyolc 

alapelvet és célkitűzést sorol fel, amelyre az államok a politikájukat, jogalkotásukat és 

gyakorlatukat alapítják. Ezek a következők: 

 

1. A regionális vagy kisebbségi nyelveknek mint a kulturális 

gazdagság kifejezésének az elismerése. 

2. Minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi 

körzetének tiszteletben tartása. 

3. A regionális vagy kisebbségi nyelvek fejlesztését szolgáló, 

határozott támogató lépések szükségessége. 

4. A regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és 

közéletben, szóban és írásban való használatának megkönnyítése és/vagy 

bátorítása  

5. Kulturális kapcsolatok létesítése és kölcsönös megértés 

támogatása az állam eltérő nyelveket használó különböző nyelvi csoportjai között, 

valamint nemzetközi cserék támogatása. 

6. A regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása és tanulása 

megfelelő formáinak és eszközeinek biztosítása minden megfelelő szinten (mind 

az érintett kisebbség, mint a társadalom egyéb tagjai számára). 

7. A regionális vagy kisebbségi nyelveknek egyetemeken vagy 

más intézményekben történő tanulásának és kutatásának támogatása. 

8. Minden indokolatlan megkülönböztetés, kizárás, megszorítás 

vagy előnyben részesítés tilalma, amely valamely regionális vagy kisebbségi 

nyelv használatát érinti, és célja az, hogy e nyelv megőrzésétől vagy fejlesztésétől 

elbátortalanítson, vagy azt veszélyeztesse.29 

 

A Charta következő része hatvannyolc részletes szabályt állapít meg számos területen, 

amely rendelkezések közül a szerződő államoknak legkevesebb harmincöt bekezdést 

vagy pontot kell alkalmazniuk minden védeni kívánt nyelv vonatkozásában. Emiatt a 

Chartát „á la carte egyezménynek” is nevezik (mintha étlapról válogatnának a szerződő 

államok). 

 

Ezek a vállalt kötelezettségek a közélet következő területei közül választhatóak: 

oktatásügy, igazságszolgáltatás, közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek, 

tömegtájékoztatási eszközök, kulturális tevékenység és kulturális létesítmények, 

gazdasági és társadalmi élet és határokon túli cserekapcsolatok.30 Ez a stílus nagyon 

előnyös, mivel az ilyen regionális vagy kisebbségi nyelvek demográfiai helyzete, 

valamint az államok pénzügyi lehetőségei és jogi gyakorlata jelentősen eltérő. 

 

                                                 
29 Nyelvi Charta, 7. cikk. 
30 Nyelvi Charta, 8-14. cikkek. 
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2.2. A Nyelvi Charta alkalmazása a romani nyelvre 

A roma kisebbség körében többféle cigány nyelv is elterjedt, ezek közül Európában 

főként a romanit beszélik.31 Valamennyi ratifikáló állam nyilatkozatokat tett közzé, 

amelyben kifejezik a Charta által védeni kívánt nyelvek körét. A huszonöt szerződő fél 

közel fele nyilatkozatában megállapítja, hogy a romani nyelv a Charta hatálya alá tartozik 

a joghatóságuk alá tartozó területen. Az államok egy része azonban kifejezetten 

különbséget tesz a következő módon: kifejezi a nyilatkozatban, hogy az alapelvek és 

célok a romani nyelvre vonatkoznak, azonban nem választanak ki konkrét 

kötelezettségvállalást erre vonatkozóan. Például a Cseh Köztársaság nyilatkozata 

elismeri, hogy a lengyel, szlovák, német és romani nyelvek kisebbségi nyelvként a Charta 

hatálya alá tartoznak, azonban csak a lengyel és a szlovák nyelv tekintetében választanak 

külön kötelezettségeket, a németet és a romanit pedig kihagyják. Ez a különbség – többek 

között – Finnország, Románia és Szlovénia nyilatkozataiban is megmutatkozik. 

Mindazonáltal pozitív példa is említhető: Magyarország nemcsak a romani nyelvre 

vonatkozóan tesz kötelezettségvállalást, hanem egy másik roma csoport által beszélt 

nyelvre is, beásra.32 

 

A Charta végrehajtását a háromévenként benyújtott időszakos állami jelentések 

ellenőrzik, magyarázatot fűzve az államok politikáihoz és intézkedéseihez a 

kötelezettségvállalások teljesítése érdekében. Ezeket az állami jelentéseket a Szakértői 

Bizottság vizsgálja, amely értékelő jelentést nyújt be a Miniszteri Bizottsághoz. A 

Miniszteri Bizottság megvizsgálja a Szakértői Bizottság jelentését, és dönthet úgy, hogy 

azt nyilvánosságra hozza, valamint ajánlásokat tehet az államok számára. Gyakran 

utánkövető megbeszéléseket folytatnak az érintett államokkal, hogy megvitassák a 

konkrét végrehajtási lépéseket. Ezt a nyomon követési mechanizmust tovább erősíti a 

Főtitkár jelentési tevékenysége, aki kétévente részletes jelentést nyújt be a Parlamenti 

Közgyűlésnek a Charta alkalmazásáról. 

 

Általánosságban a Charta pozitív hatással van a regionális és kisebbségi nyelvek 

helyzetére.33 

 

Az elmúlt évtizedben számos ország elfogadott új nyelvekről szóló jogszabályokat, így 

például Spanyolország, Németország és Szerbia.34  

                                                 
31 Romlex: What is Romani? http://romani.uni-graz.at/romlex/whatisromani.xml (utolsó letöltés: 2018. 

április 27.); Bartha Cs. (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 
32 2008. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő 

kiterjesztéséről; List of declarations made with respect to Treaty No. 148. Website of the Council of 

Europe, 

<http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=&CL=ENG&VL

=1> 
33 Kritikai értékelését lásd: Kardos G.: The Role of Linguistic Rights in the Political Representation of 

Minorities. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae – Sectio 

Iuridica, Vol. 46, No. 1, 2005, 337-346. 
34 Application of the European Charter for Regional or Minority Languages, Biennial Report by the 

Secretary General of the Council of Europe to the Parliamentary Assembly, 13 March 2014, CoE Doc. No. 

13436. 3. 
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Ennek ellenére a Charta hatása még nagyobb lehetne, ha az államok strukturált 

megközelítést alkalmaznának. Általában hiányzik a nemzeti szintű nyomon követés 

részletes és jól kifejlesztett mechanizmusa, és ez gyakran késlelteti az időszakos 

jelentések benyújtását.35 Bár a Charta csak a nyelvet védi, nem pedig a személyeket vagy 

a közösséget, a Főtitkár jelentéseiből arra következtethetünk, hogy az ajánlások szélesebb 

körűek. Nevezetesen az utolsó jelentésben megfogalmazták, hogy több erőfeszítésre van 

szükség a nemzeti kisebbségek történelmének és kultúrájának megismertetéséhez a fő 

oktatási tananyagokban.36 Az egyes nemzeti kisebbségek sztereotipikus bemutatását meg 

kell szüntetni az iskolai tankönyvekben.37  

 

Továbbá az államoknak konzultálniuk kell a kisebbségi szervezetek képviselőivel, hogy 

jobban meg tudják tervezni a megfelelő oktatási és kulturális intézkedéseket. Az 

államoknak rendszeresen gyűjteniük kell a regionális és kisebbségi nyelvek használatával 

kapcsolatos statisztikai adatokat. A hatóságokat arra ösztönzik, hogy a kisebbségekhez 

tartozó személyek nevét eredeti formájukban használják minden állami nyilvántartásban, 

úgy, ahogyan a kisebbségi nyelvben szerepelnek.38 

 

Sok állammal kapcsolatban azt emelik ki, hogy a romani nyelv esetében magasabb szintű 

védelem és strukturált politika szükséges. Nemcsak a nyelvre, hanem arra a tényre is van 

utalás, hogy a romákat a társadalmi kirekesztés és általános negatív viszonyulás, valamint 

az oktatásban meglévő szegregáció is érinti. Például Szlovákia vonatkozásában a Főtitkár 

legutóbbi jelentése arra hivatkozik, hogy: „Nem történt kísérlet arra, hogy a romani 

nyelvet széles körben tanítsák, és a roma gyerekeket indokolatlanul iskolázzák be külön 

iskolába vagy osztályokba. A német, a magyar és a romani tanárok különösen ki vannak 

téve az előítéleteknek, és határozottabb intézkedésekre van szükség a tudatosság növelése 

és a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartása érdekében a többségi lakosság körében.39 

 

A kisebbségi nyelveket, azok tényleges védelmén túlmenően, néha az államnyelvvel 

kapcsolatos jogszabályalkotás közvetve befolyásolhatja. Számos európai országnak 

szigorú, úgynevezett „állami nyelvtörvénye” van, amely elősegíti és megvédi az állam 

hivatalos nyelvét. Ezek a törvények a többségi nyelv hegemóniájának megerősítésére 

irányulnak, és így a párhuzamosan létező kisebbségi nyelv védelme ellenére az utóbbi 

további gyengülését eredményezik. Ez látható Franciaországban, Szlovákiában és a balti 

államokban.40 

 

 

3. Következtetések 

 

A kisebbségvédelem Európában magas szinten áll, különösen, ha a világ többi részéhez 

viszonyítjuk. A releváns nemzetközi jogszabályok léteznek, így újabbak alkotása sem 

                                                 
35 Uo. 4. 
36 Uo. 5. 
37 Uo. 7. 
38 Uo. 6. 
39 Uo. 7. 
40 Lásd pl.: Bartóki-Gönczy B.: State Languages in Europe. Minorities Research, No. 13, 2011, 47-66. 
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tűnik szükségesnek. Viszont a rendszer gyenge pontja az egyezmények nem önvégrehajtó 

jellege, és a gyenge monitoring-rendszer. Ennek köszönhetően a kisebbségek és így a 

roma kisebbség védelme is jelentős mértékben függ az adott állam „jóindulatától” és a 

kisebbség társadalmon belüli általános megítélésétől. A roma kisebbség védelme és 

társadalmi helyzetének javítása terén jelentős előrelépés történt az elmúlt két évtizedben, 

amelyhez az is hozzájárul, hogy a Keretegyezmény és a Nyelvi Charta alkalmazását is 

kiterjesztette rájuk számos európai állam. 


