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A második negyedév továbbra is rendkívüli történelmi körülmények között
zajlott, amelynek közvetlen és közvetett negatív hatásait nemzetiségi
közösségeink is folyamatosan megtapasztalhatják. Számomra emberként és
jogászként is megrázó a szomszédunkban zajló, halált, rombolást és
mérhetetlen emberi szenvedést hozó háború. Az európai társadalmak és
államok azonnal és többnyire önzetlen módon fogadták a sokmillió
menekülő személyt: az emberi méltóság védelmét és a nemzetközi
kötelezettségek tiszteletben tartását középpontba helyező állami magatartás
szükséges és lehetséges is minden hasonló válsághelyzetben. Az emberi és
kisebbségi jogok azért vannak, hogy mindannyian egyformán védelemben
részesüljünk bármely tulajdonságunktól vagy érdeklődésünktől függetlenül.

A MÁSODIK NEGYEDÉV TAPASZTALATAI
Az elmúlt hónapokban két tényező dominálta az
ombudsmanhelyettes munkáját: az országgyűlési választások és az Ukrajnában zajló háború hatásai.
Régi tapasztalat, hogy választási évben a jogsérelmet
szenvedett, illetve hátrányos helyzetű személyek a versengő
pártoktól várják-remélik helyzetük orvoslását, így panaszaikkal
nem, vagy csak később fordulnak az ombudsmanhelyetteshez.
A háború ráadásul rendkívüli szorongást és létbizonytalanságot keltett az emberekben, amely sokakat visszatarhatott nem egzisztenciális jellegű panaszaik jelzésétől.
A két tényező együttes hatása negatívan befolyásolta az
ügyforgalmi dinamikát, az előző évek hasonló időszakához
képest kevesebben fordultak az ombudsmanhelyetteshez. A
tendencia várhatóan folytatódik majd, ami a hatékony és
gyors segítségnyújtás biztosítása érdekében szükségessé teszi
az átfogó nemzetiségi, illetve esélyegyenlőségi problémák
kiemelt figyelemmel kísérését és a potenciális panaszosok
közvetlen megszólítását.
A biztoshelyettes fokozta a szakmai kapcsolattartással
összefüggő tevékenységét is. Ennek részeként egyeztetést
folytatott az idén első alkalommal politikai szerepet vállaló
három roma származású országgyűlési képviselővel, valamint
a hazai ukrán közösség vezetői révén figyelemmel kísérte az
Ukrajnából érkezők helyzetével kapcsolatos fejleményeket.
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Kiemelt szakmai dokumentum:

1/2022. elvi állásfoglalás
A második
világháború végén a Szovjetunióba
jogszabály-véleményezések
kényszermunkára elhurcolt német nemzetiségű
szakmai találkozók
személyek és hozzátartozóik hadigondozásáról

2/2022. ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS
AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK MIATT INDÍTHATÓ SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK
ÉS MÁS SZANKCIÓK VIZSGÁLATÁRÓL
A nemzetiségi biztoshelyettes 2/2022. számú elvi
állásfoglalásában bemutatja, hogy a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos szülői mulasztásokra reagáló komplex szabálysértési, illetve
gyermekvédelmi szankciórendszer mennyiben
alkalmazható eredményesen, mennyiben segíti elő
az iskolai tanulmányok sikeres befejezését, illetve az
iskola korai elhagyásának, azaz az iskolai
lemorzsolódásnak a megakadályozását.
A vizsgálat civil szervezet beadványa alapján indult,
amelyben azt kifogásolták, hogy egy Borsod-AbaújZemplén megyei 800 fős településen aránytalanul
nagy számban indultak szabálysértési eljárások
igazolatlan iskolai hiányzások miatt. Ez a gyakorlat a
szervezet szerint leginkább a sokgyermekes, mélyszegénységben élő, többségében a roma származású családokat sújtotta, akiknek a pénzbírság
teljesítése gyakran komoly nehézséget okozott. Az
általános panasz mellett a beadványozó egy
többgyermekes család ügyében is vizsgálatot kért, a
tízgyermekes édesanyával szemben a vizsgált
időszakban ugyanis számos alkalommal indult
szabálysértési eljárás.
A vizsgálat nyomán született elvi állásfoglalásban a
biztoshelyettes a konkrét ügyben feltárt mulasztáson túl rámutatott arra is, hogy a rossz szociális
hátterű családoknál a tankötelezettség teljesítése
érdekében az igazolatlan hiányzás esetén alkalmazandó szankciórendszer – kiemelten a családi
pótlék szüneteltetése, a szabálysértési bírság,
valamint a szülők közfoglalkoztatásból való kizárása
– súlyos anyagi problémákat okoz. A szabályozás
sajátos ellentmondása, hogy a gyermekek legjobb
érdekének érvényesítése céljából kezdeményezett
intézkedések épp a gyermekek biztonságos, egészséges testi és lelki fejlődését akadályozhatják. Az
iskolai hiányzásokat büntető szankciókkal kezelni
kívánó szabályozás a gyermekek jogait biztosítani
hivatott támogatást is megvonja a szülőktől, ezáltal
is veszélyeztetve a gyermeki jogok érvényesülését.

A biztoshelyettes álláspontja szerint az igazolatlan
iskolai mulasztáshoz kapcsolódó szabályozás a
probléma kezelése és következményei tekintetében
jóval túlmutat az iskolai hiányzás témáján. Az
igazolatlan mulasztás azoknak a gyermekeknek a
körében a legmagasabb, akiknek a családjai szociálisan nehéz helyzetben vannak, akik számára a
mélyszegénységből és a munkanélküliségből az
egyetlen kivezető út épp az lehetne, ha
tanulmányaikat befejezve továbbtanulnának vagy
szakképzettséget szereznének.
Az igazolatlan hiányzásokhoz kapcsolódó büntető
jellegű szankciók nagyobb arányban érintik a hátrányos helyzetű, köztük roma családokat, amely
felveti azt a kérdést is, hogy az eredménytelennek
tűnő büntető intézkedések kitartó alkalmazása nem
vezet-e a roma és halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közvetett diszkriminációjához.
A konkrét esetet és a kapcsolódó kutatási adatokat
áttekintve megállapítható, hogy a tankötelezettség
teljesítését biztosítani kívánó, büntető jellegű szankciókon alapuló rendszer hatékonysága egyelőre
nem váltotta be a vélt jogalkotói szándékot,
mert bár az iskolai hiányzások száma országosan
csökkent, a hátrányos helyzetű térségekben a roma
nemzetiségű gyermekek körében továbbra is
nagyon magas a korai iskolaelhagyók száma.
A feltárt problémák és hiányosságok alapján a
biztoshelyettes kiemelt célként határozta meg olyan
kutatások, vizsgálatok kezdeményezését és
szakmai
párbeszéd
elindítását,
amelyek
elősegíthetnék e bonyolult témakör rendszerszintű
áttekintését és elemzését. Ehhez kapcsolódóan
helyi és országos szintű javaslatokat fogalmazott meg a Tankerületi Központ, az Oktatási
Hivatal és a korábban illetékes Emberi Erőforrások
Minisztériuma számára, a jogi szabályozás áttekintése és szükség esetén módosítása mellett.

A Gyermekjogi Civil Koalíció 28 tagja „örömmel és szakmai egyetértéssel” fogadta az állásfoglalást, amellyel kapcsolatban május 27-én
támogató nyilatkozatot adtak ki. A szervezet a dokumentumban jelezte:
a szankcióknak ugyan helyük lehet egy komplex motiváló rendszerben, de csak a lemorzsolódást megakadályozó körülmények biztosítása esetén és támogató eszközök kiegészítéseképpen. Ilyen lehet a
szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése, az ehhez szükséges kapcsolattartási képesség erősítése, valamint a
családokra és gyermekekre irányuló támogató, segítő intézkedések megerősítése, egy következetes,
átgondolt, segítő folyamat kialakítása keretében. Részletek itt.

A ROMA HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA
Az emberi élet és méltóság védelme területén meghatározó a közszereplők felelőssége, hiszen
megszólalásaikkal a meglévő társadalmi folyamatokat bármilyen irányban felerősíthetik, személyes
példájukkal, megnyilvánulásaikkal hozzájárulhatnak a közbeszéd színvonalának emeléséhez, de a negatív
tendenciák felerősödéséhez is. A biztoshelyettes minden évben részt vesz a Roma Holokauszt Nemzetközi
Emléknapja alkalmából szervezett hivatalos eseményeken, valamint a közvéleménynek szóló üzenetet is
megfogalmaz az emlékezés és emlékeztetés jegyében.
Az idei évben az ombudsmanhelyettest három kiemelt
rendezvényen képviselték kollégái és helyezték el az
emlékezés virágait.
A Phiren Amenca és az Élet Menete Alapítvány közös
megemlékezésére a Vasúttörténeti Parkban lévő
holokauszt kiállítóhelyen került sor, amelynek részeként
egy ukrajnai roma holokauszt-túlélő osztotta meg
egykori és jelenkori szenvedéseinek történetét, majd a
történelmi egyházak képviselői és a szervező
egyesületek vezetői beszéltek a tragédia napjaink
társadalmainak szóló üzeneteiről.
Az Országos Roma Önkormányzat koszorúzásán a
testület elnöke és képviselői rövid felszólalásaikban a
közösség megtartó és gyógyító szerepéről, valamint a
testület előtt álló kihívásokról osztották meg
gondolataikat.
A Holokauszt Emlékközpont, a Roma Holokauszt
Emlékbizottság és a Belügyminisztérium közös
programján a köztársasági elnök és a kormányzat
képviselői a gyűlöletkeltéssel szembeni zéró tolerancia
elvét hangsúlyozták, a civil résztvevők pedig a szavak
építő és pusztító erejéről, valamint a közös
felelősségvállalásról beszéltek a közönségnek.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes üzenete
a roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából
„Az emberiség alapvető és időtlen közös értékeit megfogalmazó Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 1. cikke szerint „minden emberi lény szabadnak születik, egyenlő méltósága és
joga van”.
Az emberi élet és méltóság nem ismer nemzeti határokat, de ezek érvényesítése és védelme az
államok elsődleges kötelezettsége. Az állami intézmények és képviselőik fokozottan felelősek azért,
hogy tevékenységük során minden esetben szem előtt tartsák az egyenlő bánásmód
követelményének nemzetközi és alkotmányos garanciáit, valamint a köz szolgálata során a
társadalom valamennyi tagjának emberi méltóságát tiszteletben tartva járjanak el, származástól,
nemzeti vagy etnikai hovatartozástól és bármilyen egyéb, kisebbségi csoporthoz való tartozástól
függetlenül. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja arra emlékeztet bennünket, hogy a
szélsőséges nézetek elleni fellépés közös felelősségünk is, annak érdekében, hogy soha, semmilyen
körülmények között ne ismétlődhessenek meg a második világháború borzalmai."
Az ombudsmanhelyettes üzenetének teljes szövegét itt olvashatja.

A NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓK ESKÜTÉTELE
Május 2-án, az Országgyűlés alakuló
ülését követően a tizenegy megválasztott nemzetiségi szószóló a Házelnök
előtt esküt tett, ezzel pedig megkezdték, illetve folytatták a nemzetiségi
közösségük érdekében végzett parlamenti munkájukat. Az eseményen részt
vett a korábban már esküt tett német
nemzetiségi képviselő is.
Az eseménnyel egy időben létrejött a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága, amely a nemzetiségek érdekeit,
jogait érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező és
a kormányzati munka ellenőrzésében
közreműködő szerve. Elnöke ismét
Ritter Imre német nemzetiségi képviselő lett.
A nemzetiségi ombudsmanhelyettes
sok sikert és jó egészséget kíván a
megválasztott szószólóknak és képviselőnek parlamenti munkájukhoz.

A képen balról jobbra: Akopjan Nikogosz örmény szószóló,
Giricz Vera ruszin szószóló, Alexov Lyubomir szerb szószóló,
Grexa Liliána ukrán szószóló, Kövér László az Országgyűlés
elnöke, Kissné Köles Erika szlovén szószóló, Ritter Imre
német nemzetiségi képviselő, Koranisz Laokratisz görög
szószóló, Kreszta Traján román szószóló, Rónayné Slaba Ewa
Maria lengyel szószóló, Paulik Antal szlovák szószóló, Szolga
József horvát szószóló és Varga Szimeon bolgár szószóló.
A bizottság munkáját itt kísérheti figyelemmel.

DEŇ SLOVÁKOV V MAĎARSKU – MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK NAPJA
Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és a
szlovák szószóló meghívására az ombudsmanhelyettes is részt vett és beszédet mondott a hazai
szlovák közösség kiemelkedő társadalmi és
kulturális eseményén, a Magyarországi Szlovákok
Napján, amelyet az idei évben Szarvason rendeztek
meg. A szlovák telepesek által éppen 300 éve
alapított városban az Evangélikus Ótemplom, a
Vajda Péter utca és a Tessedik Sámuel Múzeum
adott otthont a sokszínű és változatos kulturális
eseményeknek, amelyek a hagyományőrzés mellett
hangsúlyosan szóltak a következő generációkról és
generációknak is.

Az ombudsmanhelyettes köszöntőjében kiemelte:
„A válságok rávilágítanak arra, hogy a közösség
mennyire fontos, és nekünk milyen fontos
szerepünk van a közösségeinkben. Nem lehet
azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a közösség
csak befogadó és elfogadó módon, nyitott
párbeszéddel, a kölcsönös tiszteletre és elfogadásra építve, demokratikus keretek között
működhet – ilyen módon viszont kisközösségi és
országos szinten is sok mindenre, talán néha még
„csodákra” is képes.” Beszédében emellett felhívta a
figyelmet az idei népszámlálásra, valamint a
szlovák óvodákba, iskolákba, középiskolákba járó
gyerekek és a pedagógusok jövőt formáló szerepére, megbecsülésük fontosságára. "A tehetséges
szlovák ifjúság aktív jelenléte és nyilvánvaló
elkötelezettsége a magyarországi szlovák közösség
működtetésében inspiráló és reményt adó lehet
mindannyiunk számára!" – mondta el Szalayné
Sándor Erzsébet.
Az eseményt az Országos Szlovák Önkormányzat
első megalakulása, vagyis 1995 óta Szent Cirill és
Metód ünnepéhez kapcsolódóan évente szervezik
meg.

OKTATÁS ÉS TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS,
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
Április 12-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi Tanszékének TDK-s hallgatói tettek
látogatást az Ombudsmanhelyettes Titkárságán.

Április 27-én a The European Law Students'
Association – Európai Joghallgatók Szövetségének
pécsi tagjait fogadta a biztoshelyettes.

Az ombudsmanhelyettes és munkatársai immár
négy éve aktívan közreműködnek a Magyarországi
Református Egyház különleges képzési programjában, az Együtt-egymásért gyülekezeti roma
munkatársképzésben. A kezdeményezés célja a
helyi közösségek számára folyamatos jelenlétet
biztosító és komplex segítséget nyújtó roma
önkéntesek képzése. Az érdekvédelmi modul keretében a résztvevők az emberi jogok rendszerével, a
nemzetiségi és egyenlő bánásmód jogszabályok
alkalmazásával és a gyakorlati jogvédelem komplex
eszközeivel ismerkedhetnek meg. Részletek itt.

A találkozók keretében a hallgatók megismerkedhettek az ombudsman-típusú jogvédelemmel, a
nemzetiségi jogok hazai rendszerével, a nemzetiségi
parlamenti képviselet aktuális kérdéseivel és a
biztoshelyettes tevékenységével. Külön beszélgetés
során oszthatták meg gondolataikat egymással az
egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség hazai
érvényesüléséről és érvényesítéséről.

Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja a
2021/2022-es tanévben is számos versenyt hirdetett meg a
nemzetiségi oktatásban résztvevő fiatalok számára. A versenyek
kiemelik a nemzetiségi nyelven való oktatás és tanulás fontosságát,
továbbá kiváló lehetőséget nyújtanak a nemzetiségi fiataloknak
szellemi
kultúrájuk
és
nemzetiségi
identitásuk
különböző
aspektusainak bemutatására.
Az év folyamán az ombudsmanhelyettes és munkatársai a következő események díjátadóin vettek részt:
Országos Nemzetiségi Rajzverseny és Fotópályázat
2021/2022. tanévi Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Verseny, az Országos Német
Nemzetiségi Kommunikációs Verseny és az Országos Nemzetiségi Online Nyelvi Verseny
„Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában – hard law,
soft law és egy kis gyakorlat” címmel tartott előadást az
ombudsmanhelyettes
a
Magyar
Tudományos
Akadémián
megrendezett, „International Public Law from a Central European
Perspective” elnevezésű nemzetközi konferencián. Az esemény célja az
volt, hogy a meghívott szakértők megvitassák a nemzetközi jog aktuális
kérdéseit a nemzetközi együttműködés különböző formái és
szintjei, az egyének, közösségek és értékek nemzetközi védelme, a
nemzetközi büntetőjog, valamint a migráció aktuális kihívásai kapcsán.
Az esemény kiemelt előadói Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai
Bíróságának bírája és Kovács Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróság
bírája voltak. Részletek itt.

FINNAGORA: SZEMINÁRIUM A ROMA FIATALOK OKTATÁSÁRÓL ÉS
FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL FINNORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
A FinnAgora a finn kultúra, tudomány és gazdaság
bemutatója és népszerűsítője Magyarországon. A
szervezet fontos szerepet játszik társadalmi kérdések
szakszerű bemutatásában is, különösen a finn és a
magyar példák, esetleges minták kölcsönös megismertetése révén. E célkitűzése keretében május 9-én
szemináriumot
szerveztek
A
roma
fiatalok
oktatásáról és foglalkoztatási lehetőségeiről
Finnországban és Magyarországon címmel. Az
ombudsmanhelyettest a nemzetközi eseményen a
titkárságvezetője képviselte.
Az előadások után a résztvevők intenzív és jó
hangulatú beszélgetés keretében vitatták meg a hazai
köznevelési, illetve középfokú oktatási rendszer
problémáit és esetleges lehetőségeit, a felsőoktatásba
való belépés kihívásait, valamint a szakmában való
elhelyezkedés jelenlegi adottságait.
A párbeszéd lehetőséget adott a finn helyzet
megismerésére, a közös mintázatok azonosítására,
valamint a jó gyakorlatok felismerésére is. A szervezők
az esemény tematikus folytatását tervezik.

SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ – FŐSZEREPBEN A FIATAL GENERÁCIÓ
A Magyar Evangélikus Egyház elnök-püspöke meghívására
az ombudsmanhelyettes is részt vett a 13. Szélrózsa −
evangélikus ifjúsági találkozón, amelyre július 13-17.
között került sor Gyulán. A négyéves szünet után
megrendezésre került esemény programjai a "Közöttetek
van!" mottóra reflektálva elsősorban a kapcsolatokról, a
társadalmi együttélés és szolidaritás kérdéseiről, a
krízishelyzetek reziliens megoldásairól szóltak. Ennek
keretében a hazai kisebbségi csoportok, így a
nemzetiségek – kiemelten a megyében élő közösségek –
helyzetével is megismerkedhettek a résztvevők.
A Szélrózsa találkozó több mint 25 évvel ezelőtt
evangélikus fiatalok kezdeményezésére jött létre a
Magyarországi Evangélikus Egyház ernyője alatt. Az
esemény elsődleges célja azóta is a keresztyén
értékteremtés és -védelem, valamint az összefogás és a
társadalmi felelősségvállalás erősítése a középiskolás
és egyetemista fiatalok körében. Az áhítatok, előadások,
kerekasztal-beszélgetések, több színpadon zajló koncertek mellett számtalan sportverseny, ügyességi vagy
szellemi játékok és kulturális programok biztosították a
fesztiválhangulatot.

Egy roma nemzetiségű panaszos azt sérelmezte, hogy
nem tudta meghosszabbíttatni édesapja sírhelyének használati idejét. A
biztoshelyettes hatásköre
hiányában a beadvánnyal
összefüggő főbb jogszabályi
rendelkezésekről, ezen belül kiemelten a jogorvoslati
lehetőségekről tájékoztatta
a panaszost.

Egy roma nemzetiségű
panaszos családja szociális alapon bérbeadott
önkormányzati lakásból
való kiköltöztetéstől tartva a biztoshelyetteshez
fordult
segítségért.
A
biztoshelyettes a lakás
további bérlésének feltételeiről
tájékoztatta
a
panaszost, egyúttal jelzéssel élt a területileg
illetékes családsegítő központ felé.

ESETJOGI
MOZAIK

Részletek itt.

Egy német nemzetiségű
panaszos több beadványnyal is fordult a nemzetiségi biztoshelyetteshez,
egyrészt a Németországban végzett munkájával
összefüggő anyagi követelései miatt, másrészt a
nyugdíjára vonatkozó kérdései tisztázása érdekében.
Részletek itt.

A hátrányos helyzetű,
létfenntartási gondokkal
küszködő panaszos és
élettársa rendkívüli települési támogatás iránti
kérelmét a települési
önkormányzat elutasította. Az elutasító határozatot sérelmezve a panaszos további támogatási
lehetőségekről érdeklődött a biztoshelyettestől.
Részletek itt.

A panaszos édesanya állandó gondoskodást és felügyeletet igénylő, értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott
gyermekét egyedül neveli, az édesapa azonban nem tesz
eleget gyermektartási kötelezettségének. A roma nemzetiségű panaszos az elmaradt tartásdíj végrehajtásával, a
megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításával és behajtásának lehetőségével összefüggésben fordult a biztoshelyetteshez.
Részletek itt.

Részletek itt.

A biztoshelyettes egyes
településeken, szélsőjobboldali szervezetek által
tartott
demonstrációkkal
összefüggésben felhívta az
országos rendőrfőkapitány
figyelmét arra, hogy – a
gyűlölet-bűncselekmények
elleni hatékonyabb fellépés
részeként – a rendőri szervek a közösség elleni uszítás büntetőjogi tényállása
hatályos szövegét alkalmazzák az eljárásaik során.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
nemzetiseg.info@ajbh.hu
Leiratkozás

Adatkezelési tájékoztató

Részletek itt.

