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Tisztelt Alkotmánybíróság!

előadó alkotmá"ybírő úr levelét, amelyben a Tisztelt
ó fenti. számú- / Magyarországon honos""nemzetisTg

nyelvhasználatának a P018ári és közigazgatási bírosági "eljárásokban^tört^
e^enyesü!,ése tár8yában meghozott végzését közli, köszönetteÍmegkaptam7s"az
abban. foglalt-kérdések vonati<ozásában az ^bbiakrtí't^ozt'at^r^teh

a'rósáeot.

-4 , ^o^á?y^ta?aÍnakfeladat' és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22. ) Korm.
re"ndelet. 36-§ (2) bekezdés a) és c) pontjai alapján a mmisz7erelnök~általános

:tese a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében felel a Kormái
^mzetiségpolitikájának kialakításáért és felügyeli a"Strasbourgban, -1992~ novemb7r
5"en^ta"lhozott_Regionalls . vagy Kisebbsegi NyeIvek'Eu°rópaÍ'KartaJábanl7a
to^bbi^ban^ Karta) foglaltak teijesítését, vaÍamint az ugyanc'sak Stras"bou7gb^
W5.. febmár l-jén léta-eho^tt- a "emzeti kisebbségek~v~édeÍmérőru ?zóÍo1

"zményben foglaltak teljesítését.

^Az^Országgyulésa Kartát a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről szól61999'

,
T. X'ltörvénnyel hirdette ki/ aminek eredményeképpen a fakuItatívanváUalható

ket tartalmazó jegyzék tartalma a magyar'jogrendszer részévé váTt'
^Magyarország hat_- horoát, német, román, szerb, szlovák, szlovén - nemzetiséE

nyelvének védelmét vállalta, illetve ehhez csatíakozott később'' aromani és ateZ^
..., ljÍnaltu, _koteIezettségekbő1 látható/ hoSY Magyarország a polgári és
kozi^zgatás;. twósági elJárásokban megengedi, hogy am'ennyi benöegy p^et"félne:k
személyesen kell megjelennie a bíróság/igazságszolgáltatási-szerv"efő3tt, Sg'yottTaJát
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regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül, hogy az számára külön
költségetjelentsen [Karta 9. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjának ü) alpontjai], továbbá
a buntetőeljárásokban garantálja a vádlott jogát, hogy saját regionális vagy kisebbségi
nyelvét használja [Karta 9. cikk (1) bekezdés a) pontjának ii) alpontja].

Mindemellett az is látható, hogy Magyarország kifejezetten nem vállalt arra
kötelezettséget, hogy az egyik fél kérésére a feíyes eljárást regionális vagy kisebbségi
nyelven folytassák le [Karta 9. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjának i) alpontjai].

A "emzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
; melléklete határozza meg a Magyarországon elismert nemzetiségek körét, amely

alapján nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horuát, a kngyel, anémet, az örmény,
a roma, a roman, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

AKarta Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeit rögzíti, rendelkezései az
Njtv. hatálya alá tartozó nemzetiségek körénél szűkebb személyi körnek biztosítják a
nemzetiségi nyelvhasználatot.

Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XXIX. cikk (1)
bekezdése értelmében a Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az
anyanyelvhasználathoz. A polgári- és büntető-, valamint közigazgatási eljárások
vonatkozásában az Njtv. nem tartalmaz részletes nyelvhasználati rendelkezéseket, az

s'. ^ bekezdése az anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvényekben
rendeli biztosítani. Mindezekre tekintettel a nemzetiségi nyelvhasználati jogok
gyakorlati alkalmazását az AIaptörvény XXIX. cikke keretei között, az Njtv.
rendelkezéseinek alapul vételével, továbbá a Karta alapján tett magyar vállalások
figyelembevételével szükséges az ágazati eljárási kódexekben - az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Be.), valamint a
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törrónyben (a továbbiakban: Pp.) -
kialakítani.

A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban:
Bjróság) az Alaptörvenybe ütközés indokául elsődlegesen az AÍaptörvény XV. cikk
(2) bekezdését jelöli meg, amely szerint Magyarország az alapvetó jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

Akozigazgatási Iwtósági eljárásokra vonatkozó nyelvhasználati szabályokat az Njtv.
5. g (2) bekezdése alapján az Ákr. 20. §-a határozza meg. E g (3) bekezdése alapján a
nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy,
aki az Njtv hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi nyelvét. A
nemzetiségi nyelven benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést a
hatóság az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordítj'a.

A büntetőeljárásokra vonatkozó nyelvhasználati szabályokat az Njtv. 5. g (2)
bekezdése alapján a Be. 8. §-a határozza meg. E § alapján a büntetőeljárás nyelve a
magyar a Magyarországon élő, törvényben elismert nemzetiségek tagjai a
büntetőeljárásban a nemzetiségi anyanyelvüket használhatják. Senkit nem érhet
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hátrány amiatt, hogy a magyar nyelvet nem ismeri, a büntetőeljárásban mindenki
jogosult az anyanyelvét használni.

Mmdezek alapján, álláspontom szerint az Ákr., valamint a Be. szabályozása a
^e!vhasználat tekintetében semmiféle különbséget nem tesz az'~N]tv.~~áHaÍ
Magyarországon elismert nemzetiségek között, a Bíióság által jelzett-Alaptörvénv'-'
ellenesség az Ákr. vonatkozásában, továbbá a Be. -ben nemáll ferm.

,.. . p;113'. §;a 'izabály°zza a nyelvhasználatot a polgári és a közi^zsatási üf^ekben
eljáró^ bíroság eljárásában. A 113. § (3) bekezdése alapján"a bírósági djárósbanTóban
mindenki jogosult anyanyelvét, nemzetközi egyezményben me'ghatáro'zott körben
?e""ig ̂ .gÍcmális., vagyn!iI^Z,etiségi "yelvét használni, azzal, hogya 113. g-ban fogÍaÍt
jogok^ervényesülése érdekében vagy egyébként a Pp. nyelvhasznáfattal"
rendelkezese értelmében, a 61. g (l)'bekezdése alapjan tolmács (vaKV-riefnveM
tolmács), illetve fordító kirendelésére kerül sor.

^ pp' 79'. § (s^. bekezdése alapján az állam előlegezi a jogszabályban
meghatarozottés_Elzt a költeé8et' amely"el< előlegezésére a féI'j'ogszabaIyoaz~Éurópaí
Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés rendelkezése, továbbá

tán nem köteles.

.

A<torveny kifelezésrc ÍuttatJa' hogy önmagában a magyar nyelvtől eltérő nyelv
jogához nem párosul automatikusan a tolmács díjára vonatkoző

e őlegezési mentesseg csak akkor, ha azt nemzetközi egyezmény írja elő. Mindezek
alap)án, ~a Karta által tett kötelezettségvállalásokra tekintettel'-'a'tolmácsrm etve

fordító költsége nem ró anyagi terhet a félre, a költségeket az állam előlegeziés viseli.
i^afy.arOTSZág, és ukraÍna között kötött nemzetközi szerződések tényleges

szabálytnem tartalmaznak az ukrán/ruszin nyelv használata vonatkozásában,'' íg^a
Pp. 113. g-a - végső soron - a Karta alkalmazását írja elő.

^Mindezek alapján a regionális vagy nemzetiségi nyelvek használatára vonatkozó
app; szerinti elJárasokban nemzetiségenként - attól függően, hogy a Karta

tartalmaz-e vállalást az adott nyelv vonatkozásában - eltérőek lehetnek.

Budapest, 2019. június "..."
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