
„az államnyelvről” szóló Tt. 270/1995 számú törvénymódosítására aradičová-kor-
mány2010. júliusiprogramnyilatkozatábanvállaltkötelezettséget.azelőző,Fico-kor-
mányáltaljelentősenszigorítottállamnyelvtörvényrendkívüléleséshosszantartótil-
takozástváltottki–különösen–aszlovákiaimagyarkisebbségrészéről.akritikaelső-
sorban arra irányult, hogy a hivatalos nyelvhasználat területén eleve túlterjeszkedő
államnyelvtörvényaFico-félemódosítástkövetőenméginkábbmegerősítetteatörvény
ejellegét,növelteazállamnyelvésakisebbséginyelvekközöttiviszonybanmegjelenő
aránytalanságot,valaminterőteljesnegatívpszichológiaihatássalazállamnyelvtörvény
szigorú pénzbüntetéseket helyezett kilátásba az államnyelvhasználat szabályainak
megsértéseesetére.azállamnyelvtörvényszigorításakövetkeztébenkialakulttiltako-
záshullámegybizonyosszakaszában–különösenmiutánmagyarország,sajátalkot-
mányoskötelezettségénekiselegettéve,nemzetközifórumokonisfellépettatörvény-
szigorításellen–aFico-kormányvégülazEurópaTanácsún.velenceibizottságához
fordult(2009.szeptember),hogyazvizsgáljamegazállamnyelvtörvényösszhangjáta
vonatkozóeurópaiésegyetemeskisebbségijogijellegűegyezményekkelésszokások-
kal.aFico-kormányelépésétolyanértelembenkommunikálta,miszerintakormánytel-
jesenbiztosabban,hogyavelenceibizottságegyértelműenésminden továbbivitát
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lancz aTTIla

„avelenceibizottságmindenmegalapozott
ajánlása”

Elemzésavelenceibizottságszlovákiaiállamnyelvtörvényt
értékelővéleményérőlésavéleménykonkrétajánlásainak

hatásárólavéglegestörvényszövegre1

aTTIla lancz 316.022.4(=511.141)(437.6)
„alltheWell-Groundedrecommendationsofthevenicecommission” 342.724

342.725
81`242

341.234:81`244

keywords:opinionof thevenicecommissionontheslovakstatelanguagelaw,effectsof theparticular
recommendations,thefinalreadingofthelaw.

1. az elemzés a szerző korábbi –amagyarkoalíció Pártja számára készített – összefoglaló
elemzésénekaktualizált,kibővítettváltozata.



lezáróanelismerimajd,hogyatörvénymódosításenblocösszhangbanvananemzet-
közi egyezményekkel, szokásokkal. a velencei bizottság véleménye azonban csak a
2010.júniusiparlamentiválasztásokatkövetőenjelentmeg,miközbenaFico-kormány
aválasztásokeredményeképpennemfolytathattaakormányzást.

azúj,radičová-kormányfelállásátkövetőenkialakultújpolitikaiviszonyokrareagálva
–konkrétanpedigakormányprogrambantettvállalásalapján–aszlovákköztársaság
kulturálisés Idegenforgalmiminisztériumaelkészítette törvénymódosítási tervezetét,
amelynekcélja„azállamnyelvmintatársadalmonbelülikommunikációsésintegráci-
óseszközhelyzeténekmegszilárdítása,összhangbanadiszkriminációmentességelvé-
vel,anemzetikisebbségijogok2006.éviszintjeelérésénekkívánalmamellett”,továb-
bácéljavoltazis,hogyeltávolítsa„akisebbségeketérintőtörvényekfeleslegeskorlá-
tozásait”.

aminisztériumtörvénytervezeténekkormányonbelülimegvitatásáramár2010.szep-
temberközepénsorkerült.azegyhónapjafelálltkormányáltalanyáriuborkaszezont
követőenszinteazonnalmegindítotttörvénymódosításifolyamatönmagábandicsére-
tesnektűnőtényétazonbankülönbözőellentmondásosjelenségekkísérték.atörvény-
módosítási folyamatból kimaradt a tárcaközi egyeztetés, és ami talán jelentőségét
tekintveennél is fontosabb:akisebbségi társadalomrészérőlolyhevesellenállással
kísért2009-estörvényszigorítástkövetőenazújkormányasajáttörvénymódosítását
egyáltalánnembocsátottatársadalmivitára.akormányonbelüliegyezség2 megszüle-
tésének időpontjával – szeptember24. – kapcsolatos legfurább jelenség viszont az
volt, hogy a Fico-féle törvényszigorításhoz készülő, az Európa Tanács ún. velencei
bizottsága3 által kidolgozandóvéleményakormányonbelülimegállapodáspillanatá-
banmárgyakorlatilagelkészült,akormányviszontdöntésévelnemvártamegavéle-
ményténylegesmegjelenését.sajtóhírekszóltakarról,hogyavelenceibizottságvéle-
ményehetekenbelülmegjelenik,miközbennéhánynaponbelülolyanhírekiskiszivá-
rogtak,hogyavéleményszámospontbanmeglehetősenkritikus.akormánysietsége
ilyenkörülményekközött–azzal,hogyavelenceibizottságérdemiajánlásainakfigye-
lembevételéreelvilegatörvénymódosításparlamentiszakaszábanislehetőségvolt–
viszonylag pontos előképet adott arról, hogy kormánykoalíció (többsége) részéről a
velenceibizottságesetlegeskritikájaakésőbbiekbenmilyenfogadtatásbanrészesül
majd.

azelemzéscímébenszereplőidézetakulturálisminisztériumnakabbanazállásfogla-
lásábanszerepel,amellyelaminisztériumavelenceibizottság2010.október21-én
megjelentvéleményérereagált(2010.október26-án).nemérdektelenazonban,hogy
azidézetmilyenszövegkörnyezetbenszerepelt:„megállapítható,hogykulturálisminisz-
tériumavelenceibizottságmindenmegalapozottajánlásátmárelőzetesenmegjelení-
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2. http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/zakon&masterId=3452, a kormány által
2010.szeptember24-énjóváhagyva

3. Hivatalosmegnevezése:„joggalademokráciáértEurópaibizottság”



tetteazállamnyelvtörvénytörvénytervezetében,ezértnemlátokotajelentörvényren-
delkezéseinekbármiféletovábbimódosítására.”aminisztérium–közvetvepedigakor-
mánykoalíció–beistartottaígéretét:akormánykoalícióáltalszeptember24-énlefek-
tetettnormaszöveg–egyrészterületenkívül4 –atörvénymódosításparlamentiszaka-
szábanmárnemváltozott.

azalábbielemzés,összehasonlításavelenceibizottság„nemmegalapozott”,„légből
kapott”ajánlásaittekintiát,legalábbisazokat,amelyeketakulturálisminisztériumés
aszlovákkormánykoalíció(többsége)annaktekint.

1. az államnyelvtörvény kapcsolata a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény-
nyel (abizottságvéleményének15–18.,135.pontjai)

azállamnyelvrőlszólótörvény1.§(4)bekezdéseaFico-félemódosítástkövetőena
következőképpenhangzik:„Haa jelentörvénynemrendelkezikmásként,anemzeti-
ségikisebbségeknyelvénekhasználatárakülönjogszabályvonatkozik.”Eztaverzióta
radičová-kormány parlamentbe benyújtott törvénymódosítási javaslata érintetlenül
hagyta.

avelenceibizottság(atovábbiakban:bizottság)álláspontjaszerintsajnálatos,hogy
akéttörvényközöttiviszony„ellentmondásos”.abizottságmegállapításaszerintcsak
részbenérvényesül a lex specialis elve, vagyis az, hogy a kisebbségi nyelvhasználat
terén a speciális törvény (a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény) előnyt élvez
más,általánosjogszabályokkalszemben.Ezazelvcsakazokbanazesetekbenérvé-
nyesül,amikorazállamnyelvtörvényazegyesrendelkezéseknéleztkülönkiemeli.az
összestöbbiesetben,pl.haazállamnyelvtörvényésakisebbséginyelvhasználatitör-
vény5 rendelkezései ütköznek (kollízió), az államnyelvtörvény rendelkezései érvénye-
sülnek.Ezellentmondalexspecialisjogielvének,vagyisazállamnyelvtörvényakisebb-
séginyelvhasználatitörvényrendelkezéseivelszembenszabályozzaakisebbséginyelv-
használatot. a bizottság megállapítja: az államnyelvtörvény befolyásolja a jelenlegi
kisebbséginyelvhasználati lehetőségeket,mégpedigegyrészt„ezekneka jogoknaka
korlátozásával,másrésztazállamnyelvpárhuzamoshasználatátírjaelő,jelentősterhet
róvaezzelanemzetikisebbségekhez tartozószemélyekre”.a fentiproblémávalkap-
csolatbanabizottság„átfogóésrendszerszerű”megoldástjavasol.
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4. a2011.március1-jénhatálybaléptetetttörvényazEurópaibizottságnyomásáraorvosolta
avelenceibizottságvéleményének102–106.pontjaibanmegfogalmazottproblémákat.az
Európaibizottságavállalkozásuniósszabadságaszempontjábólaggodalmasnaktartotta,
hogy a pénzügyi ésműszaki dokumentációt teljes terjedelemben államnyelven is vezetni
kell. a parlamenti szakaszbanmegszületettmódosítás szerint ezendokumentációk közül
márcsakazokatkellelkészíteniállamnyelven,amelyekkülöntörvényekszerintieljárások-
hozszükségesek.Továbbáamódosításszerintaközigazgatásiszervekelőttkötelmiszerző-
désektárgyábanfolyóeljárásoksoránimmárnemcsakaszerződésekállamnyelvűszöveg-
változataelfogadott,hanemazokis,amelyekazEurópaiunióvalamelymáshivatalosnyel-
véníródtak.

5. akisebbségeknyelvénekhasználatárólszólóTt.184/1999számútörvény



Megjegyzés: A koalíciós parlamenti képviselők által megszavazott, 2011. március
1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a Bizottság által megfogalmazott prob-
lémákat. A Fico-féle változathoz képest csupán néhánnyal több esetben nevesíti külön
a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény elsőbbségét a kisebbségi nyelvhasználat
terén. Nem biztosítja a lex specialis teljes körű érvényesülését, azaz a „rendszerszerű
megoldást”. A probléma megoldását az államnyelvtörvény eredeti, 1996-tól és 2009-
ig hatályos szövegrésze jelentette volna, a következők szerint: „Jelen törvény nem sza-
bályozza a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok nyelveinek használatát. E nyelvek
használatát külön törvények szabályozzák.”

2. az államnyelv a hivatalos érintkezésben (abizottságvéleményének50–54.,58–62.
pontjai)

abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvényahivataliérintkezéssoránaz
államnyelvkötelezőhasználatátírjaelő,azzal,hogyatörvényegybenarrólisrendelke-
zik,hogy„eznemérintianemzetikisebbségeknyelveinekkülönelőírásszerintihasz-
nálatáthivatalosérintkezésben”. abizottságmegemlíti, hogyahivatkozott előírása
kisebbségi nyelvhasználati törvény, amely 20%-os kisebbségi arányszámhoz köti a
kisebbségek nyelvének hivatali használatát. a bizottság üdvözli ennek rögzítését,
ugyanakkornem tartjaelégségesnek,hiszenaszlovákiaáltal is ratifikáltregionális
vagykisebbséginyelvekEurópaichartájanemarraköteleziazállamokat,hogykifeje-
zett arányszámhoz, területi korlátokhoz kössék a kisebbségi nyelvek használatát. a
chartamindenolyanesetbenelőírjaakisebbséginyelvhivatalihasználatánaklehető-
vé tételét, amikor a kisebbségi nyelv használata az állami hivatal részéről „ésszerű
kereteken”belülbiztosítható (pl.egyvárosban,aholegyébkéntnincsmega20%-os
kisebbségiarányszám,demegfelelőszámúkisebbséginyelvenisbeszélőpotenciális
hivatalialkalmazott található).éppezérta jelenlegiszabályozás„nemkompatibilisa
chartával”.Ezzelkapcsolatbanabizottságutalarrais,hogylehetővékelltenniaköz-
alkalmazottakszámáraakisebbséginyelvektanulását,vagytolmácsokalkalmazását
az„ésszerűségkereteinbelül”.különfelhívjaa figyelmetadiszkriminációmentesség
biztosítására is,amikoracharta rendelkezéseire,azEnszkisebbségi jogibizottsá-
gánakesetjogárahivatkozvamegállapítja,hogyazállamnyelvkötelezőhivatalihaszná-
lataalóli kivételt nemcsakakisebbséginyelvhasználati törvény szabályozza,hanem
különbözőnemzetköziszerződésekis.abizottságszerintaszlovákiaihivatalosérint-
kezésbenéppezértcsakolyanterjedelembenkellenekötelezővétenniazállamnyelv
használatát,amimégnincsellentétbenszlovákianemzetközikötelezettségvállalásai-
val. így pl. a 20%-os kisebbségi arányszám feltételét nem teljesítő településeken is
lehetőségetkellbiztosítaniakisebbséginyelvhasználatára,hapl.azadotthivatalnok
beszéliazadottkisebbséginyelvet.

abizottságkülönbíráljaazállamnyelvtörvény3.§(5)bekezdésénekelsőmonda-
tát,6 amelyatermészetesésjogiszemélyekszámáraírjaelőaközigazgatásiszervek-
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6. „Természetesszemélyésjogiszemélyaz(1)bekezdésszerintiszervvelvalóhivatalosérint-
kezésbenésaz(1)bekezdésszerintijogiszeméllyelvalóhivatalosérintkezésbenazállam-
nyelvethasználja,amennyibenezatörvénykülönelőírásvagytörvényáltalmeghatározott
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kelvalóhivataloskommunikációbanazállamnyelvhasználatát.megállapítja,hogyezt
a rendelkezést lehet szűken (a kormányhatározat ezt teszi) és tágan értelmezni. a
bizottságszerintaszűkértelmezéseseténszabályozásiduplicitássalállunkszemben,
tág(szószerinti)értelmezéseseténpedignemzetközikötelezettségmegszegésérőlvan
szó.abizottságafentiekretekintetteljavasoljaennekarendelkezésnekazeltörlését.

Megjegyzés: A Bizottság kritikája a fenti esetekben elsősorban a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvényre irányul. Azonban a jelen elemzés írásakor a parlament által harmadik
olvasatban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosítási tervezetben sem
jelenik meg a Charta által javasolt, nyelvhasználati jogosultság területi vonatkozásait
érintő előírás. Ugyanez a helyzet a közalkalmazottak kisebbségi nyelv tanulására
vonatkozó előírással.

Az államnyelvtörvénynek a Bizottság által törölni javasolt 3. § (5) bek. – az új tör-
vényszöveg szerint: 3. § (4) bek. – első mondatával kapcsolatos problémáját a 2011.
március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja, a Fico-féle verziót változatlan
formában őrzi meg.

3. az államnyelvtörvény és a vallás (abizottságvéleményének66–72.pontjai)
abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvénynemszabályozzaazegyházak

és vallási közösségek liturgiai nyelvhasználatát, ugyanakkor az egyházak és vallási
közösségekanyilvánosságszámáraszántügyirataikatállamnyelvenkötelesekvezetni,
kiadni,megjelentetni7 –3.§(3)bek.c)pont.abizottságálláspontjaszerintmivelennél
apontnálnemszerepela„haeza törvény,külön rendelkezésvagymás törvényben
kihirdetett nemzetközi szerződés nem rendelkezik másként” kitétel, úgy tűnik, az
államnyelvhasználataezenaterületenkizárólagosjelleggelkötelező.abizottságsze-
rint ez viszont nemzetközi egyezmények által biztosított jogokat sért, pl. az Emberi
jogokEurópaiEgyezségokmányát(9.és14.§),aPolgáriésPolitikaijogoknemzetközi
Egyezségokmányát (27. §) és a kisebbségvédelmi keretegyezményét (10. §). a
bizottságelismeri,hogya„közrendfenntartásánakcéljaitszolgáló”iratokállamnyelven
iselérhetővékelltenni,dea3.§(3)bek.c)pontjánakelőírásaia„teljeshivatalosügyvi-
tel”mellettésa„nyilvánosságnakszántteljesügyvitelt”államnyelven,kizárólagállam-
nyelven rendelielkészíteni.deméghaazállama„közrend fenntartásánakcéljaira”
szükségesnek tartaná is bizonyos ilyen jellegű, nyilvánossággal fenntartott ügyvitelt
szolgálóiratokállamnyelvűelkészítését,azállamnakkiegészítőpénzeszközöketkelle-
nebiztosítaniaezeniratokállamnyelvrevalófordításánakköltségeire.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a
Bizottság által megjelölt problémát, a Fico-féle verziót változatlan formában hagyja –
3.§(2)bek.c)pontként.
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7. c)„államnyelvenvezetikazösszeshivataliügyiratot(anyakönyvek,jegyzőkönyvek,határoza-
tok,statisztikák,nyilvántartások,mérleg,hivatalosfeljegyzések,nyilvánosságnakszólótájé-
koztatásstb.),valamintazegyházaknakésvallásiközösségeknekanyilvánosságnakszánt
ügyiratait.”
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4. az államnyelv használata az oktatásügyben (abizottságvéleményének79–84.pontjai)
abizottságkritikájaazoktatásügyrevonatkozórészbenapedagógiaidokumentáció

ésazegyébdokumentációállamnyelvűvezetésénekterjedelmérevonatkozik.azállam-
nyelvtörvénymindkétdokumentációcsoportesetébenazokkötelezőkétnyelvűvezeté-
sétírjaelőakisebbséginyelvűoktatásiintézményekszámára.–4.§(3)bek.8

abizottságvéleményeszerintakötelezőenállamnyelvenisvezetendő„pedagógiai
dokumentáció”és„egyébdokumentáció”fogalmaiazoktatásügyidokumentációktúl
széles körét öleli fel a kormányhatározat felsorolásában.megállapítja, hogyugyana
kisebbségi iskolák számára nyitva áll a kisebbségi nyelven való vezetés lehetősége
(kötelezettsége),viszontateljesdokumentációkétnyelvenvezetésesúlyosterhetróa
kisebbségiiskolákra,különösenanemkisebbségiiskolákhozviszonyítva.adiszkrimi-
nációmentességésazarányosságelvénekbetartásavégettszükséges,hogyakötele-
zőállamnyelvűség„legitimcélt”kövessen.a legitimcélugyanteljesülazzal,hogyaz
oktatásügyiállamihivatalokellenőrzéseígykönnyebbéválik,ecélazonbannincsadva
azoknáladokumentációfajtáknál,amelyeknemfeltétlenülszükségesekazellenőrzési
tevékenységmegvalósításához.abizottságennekaszabályozásnakazújragondolását
javasolja,konkrétan:szűkítenijavasoljaakötelezőenállamnyelvenisvezetettoktatás-
ügyidokumentációkkörétakisebbséginyelvűoktatási intézményekben.ugyanakkor
alternatívmegoldáskénttöbblehetőségetismegemlít:pl.akisebbséginyelvűiskolák
számárapluszmunkaerőtvagypénzügyieszközöketlehetnebiztosítaniatöbbletmun-
kaelvégzéséhez,vagyazoktatásügyiellenőrzéstolyanalkalmazottakralehetnebízni,
akikbírjákazadottkisebbséginyelvűiskolatanításinyelvét.

Megjegyzés: a 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény csak részben orvosolja a
Bizottság által felvetett problémákat. Azon „egyéb dokumentációk” körét, amelyeket
nem kötelező államnyelven vezetni, a Radičová-kormány minisztériumi rendeletben
kívánja szabályozni (vélhetően enyhítésre kerül sor), de a „pedagógiai dokumentációk”
esetében nem kerül sor ilyen enyhítésre és a Bizottság alternatív megoldási javaslata-
it sem alkalmazza. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt egyik megoldás, mely szerint
az adott kisebbségi nyelvet bíró alkalmazottakra lehetne bízni a kisebbségi nyelvű isko-
lák ellenőrzését, már korábban is létezett. Az pedagógiai dokumentáció teljes körű két-
nyelvű vezetésének kötelezettsége épp ezért még nagyobb ellentmondás.

5. az államnyelv használata a kisebbségi rádiózásban és televíziózásban (abizottság
véleményének86–90.pontjai)

abizottságmegállapítja, hogy az államnyelvtörvény szerint a rádiós és televíziós
műsorszolgáltatástállamnyelvenkellközvetíteni.Ezalólaszabályalólkivételazamás
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8. „ateljespedagógiaidokumentációtésatovábbidokumentációtaziskolákbanésazoktatá-
si intézményekbenállamnyelvenvezetik.azokbanaz iskolákbanésoktatási intézmények-
ben,melyekbenanevelésésazoktatásanemzetikisebbségeknyelvénfolyik,apedagógiai
dokumentációtkétnyelvűenvezetik,mégpedigállamnyelvenésazadottnemzetikisebbség
nyelvén. azokbanaz iskolákbanésoktatási intézményekben,melyekbenanevelés ésaz
oktatásanemzetikisebbségeknyelvénfolyik,atovábbidokumentációtkétnyelvűenvezetik,
mégpedigállamnyelvenésazadottnemzetikisebbségnyelvén.”



nyelvűtelevíziósműsor,amelyetállamnyelvenfeliratoznakvagyközvetlenülkövetveaz
adotttelevíziósműsortállamnyelvenújrasugároznak.arádiózásbankivételtképeznek
azok amás nyelvűműsorok, amelyeket közvetlenül követve az adottműsort állam-
nyelvenújrasugároznak,vagyazadottműsorahelyivagyregionálisrádiósműsorszol-
gáltatásbananemzetikisebbségekszámárakészültek.–5.§(1)bek.

abizottságszerintakétnyelvűműsorszórás lehetővé teszia többséginemzethez
tartozók számára a kisebbségi nyelven sugárzott műsorok megértését, ami elvileg
bővíthetiakisebbségikultúrákkalkapcsolatosismereteiket.aműsorszolgáltatásbana
kisebbségi nyelv mellett kötelezően megjelenő államnyelv tehát legitim célt követ.
ugyanakkorezakötelezettség járulékosköltségeketgenerál,deez„nemvezetheta
nemzetikisebbségekműsorszórásánakmegakadályozásáhozvagyazattólvalóeltán-
torításhoz”.

abizottságüdvözliazatényt,hogyazállamnyelvtörvény–akorábbiakhozképest
előrelépéstelérve–ahelyiésregionáliskisebbségirádiózásnálnemrójárulékoster-
het a műsorszolgáltatókra. ugyanakkor megállapítja, hogy a kisebbségi televíziózás
esetébennemkerültsorilyenkivételre,ami„aránytalanulsúlyosterhet”róakisebb-
ségiműsorszolgáltatókra.abizottságszerintezzelkapcsolatbannemigazolható,hogy
„aszlováknyelvetolymértékbenfenyegetiakisebbséginyelv,amiilyenradikálisállás-
pontotkövetelakisebbségiműsorszolgáltatássalszemben”.abizottságjavaslata:ha
azállammégismegszeretnéőrizniateljeskétnyelvűséget,akkormagánakazállam-
nakkellenefedeznieakisebbséginyelvűműsorokszinkronizálásánakésfeliratozásá-
nakpluszköltségeit.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a Velencei
Bizottság által megjelölt problémát. Ugyanakkor, a jelen elemzés írásakor a parlament
által harmadik olvasatban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosítási ter-
vezetben sem került sor a – Bizottság szerint – súlyosan diszkriminatív előírás enyhí-
tésére. Ha az enyhítésre sor került is volna a kisebbségi nyelvhasználati törvényben,
ahhoz az államnyelvtörvényt is módosítani kellett volna. Mindezt azért, az 1. pontban
megfogalmazott probléma szerint, mert a kisebbségi nyelvhasználati törvény rendel-
kezései csak akkor érvényesülhetnek, ha az államnyelvtörvény „nem rendelkezik más-
ként”. Ezen a példán is látható, hogy esetünkben a speciális jogszabály (kisebbségi
nyelvhasználati tévé) csak akkor érvényesülhet az általa szabályozni hivatott speciális
területen (kisebbségi nyelvhasználat), ha azt az általános jogszabály (államnyelvtör-
vény) külön engedélyezi.

6. az államnyelv használata a bírósági és a közigazgatási eljárásokban (abizottság
véleményének102–106.pontjai)

abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvényszerintabírósági,közigazgatá-
siésegyébjogérvényesítőfórumokeljárásaibanazállamnyelvhasználatakötelező(7.
§).Ezalóltörvényszerintikivételtképeznekakisebbségekheztartozószemélyekésa
szlováknyelvetnembírószemélyek,akülöntörvényekbenmeghatározottterjedelem-
ben.abizottságszerintazonbanezekakülöntörvényekbenrögzítettjogok(tolmácso-
lás,fordítás)csakakkorvehetőkigénybe,haabüntetőeljárásvagyaközigazgatásieljá-
rás résztvevője nem beszéli az államnyelvet. a bizottság felhívja a figyelmet, hogy
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szlovákianemzetközivállalásaiértelmében(charta,9.fejezet)akisebbséginyelvhasz-
nálata lehetőségeinek ennél jóval bővebbeknek kellene lennieük. Pl. a kisebbségek
általlakottterületekenabüntetőeljárásokban,polgárijogiésközigazgatásieljárások-
banakisebbséginyelvethasználókszámárakérelemrebiztosítanikelleneakisebbsé-
ginyelvűeljárást,akisebbséginyelvenbenyújtottkérelmekésbizonyításlehetőségét
(szóbanésírásban).amegállapításszerint„ezekajogokegyértelműenbővebbekatol-
mácsolás lehetőségénél, és a szlovák nyelvtudástól függetlenül igénybe vehetők
kisebbséginyelvethasználókrészéről”.abizottságszerintezértazállamnyelvtörvény
7.§-aellentétbenállszlovákianemzetközikötelezettségvállalásaival.

Megjegyzés: A problémát az államnyelvtörvény szövegében és a módosításra váró
kisebbségi nyelvhasználati törvényben lehet megoldani. A Bizottság által bírált 7. §-ban
megjelenő problémát a 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja.
A jelen elemzés írásakor a parlament által harmadik olvasatban elfogadott kisebbségi
nyelvhasználati törvénymódosítási tervezetben előrelépés történt a közigazgatási eljá-
rások területén. Ám a Bizottság által kritizált pontban, mely szerint a büntető eljárás-
ban csak akkor lehet használni a kisebbség nyelvet, ha az eljárás résztvevője kijelenti,
hogy nem beszéli az államnyelvet, nem történt előrelépés.

7. a magánszféra nyilvános kommunikációja (a bizottság véleményének 124–126.
pontjai)

abizottságmegállapítja, hogyazállamnyelvtörvényalapján „anyilvánosság tájé-
koztatásáraszántösszesfeliratot,reklámotésközleményt,főlegazelárusítóhelyeken,
sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utakmellett és felett, repülőtereken,
autóbusz-ésvasútállomásokonésatömegközlekedésijárművekbenállamnyelventün-
tetikfel.”Hamásnyelvűszövegettartalmaznak,ezekaszövegekcsakazállamnyelvű
szövegutánkövetkeznek, és tartalmilagazonosnakkell lenniükazállamnyelvű szö-
veggel.–8.§(6)bek.9

abizottságvéleményeszerintezesetenkéntazállamnyelvhasználatánaksúlyos
többletkötelezettségét rója mindazokra, akik egyéni döntésük alapján más nyelvet
kívánnakhasználnianyilvánoskommunikációjuksorán.abizottságmegállapításasze-
rint a törvény hatályos szövege „dermesztő hatással” lehet a szólásszabadságra.
ugyanakkorüdvözlendő,hogyazállamnyelvtörvénytmagyarázókormányhatározatsze-
rintafentiszabályozást„megszorítólagkívánjákalkalmazni”,azazakereskedelmijel-
legűkommunikációkat(pl.reklámok)kivonjákezellenőrzésalól(!).abizottságszerint
eztaszándékotazonbanazállamnyelvtörvényszövegébenkellenemegjeleníteni.
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9. „a nyilvánosság tájékoztatására szánt összes feliratot, reklámot és közleményt, főleg az
elárusítóhelyeken, sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utak mellett és felett,
repülőtereken,autóbusz-ésvasútállomásokonésatömegközlekedésijárművekbenállam-
nyelventüntetikfel.Hamásnyelvűszövegettartalmaznak,amásnyelvűszövegekcsakaz
államnyelvűszövegutánkövetkeznek,éstartalmilagazonosnakkelllenniükazállamnyelvű
szöveggel.amásnyelvűszövegegyenlővagykisebbbetűméretbenkerülfeltüntetésre,mint
azállamnyelvűszöveg.”



abizottságszintúgyfelszólítjaamegfelelőszerveketakötelezőkétnyelvűségeterü-
letenvalómegkövetelésénekfelülvizsgálatára,különösenolyantelepülésekesetében,
aholszintekizárólagkisebbségekheztartozószemélyekélnek.

Megjegyzés: A Bizottság általában véve kritikus a 8. § (6) bek. által előírt kötelező
államnyelvhasználattal szemben. A kereskedelmi jellegű kommunikációk – vélt – kivé-
telét e szabály hatálya alól pozitívumként említi. A valóságos helyzet ezzel szemben az,
hogy ez az előírás ugyanúgy vonatkozik a kereskedelmi jellegű kommunikációra is, bár
nem a Kulturális Minisztérium jogköre ennek ellenőrzése, hanem a Szlovák
Kereskedelmi Felügyeleté. A kereskedelmi jellegű kommunikációra tehát továbbra is
vonatkoznak a 8. § (6) bek.-sel egyenértékű előírások, csupán az ellenőrzése került át
egy másik szervhez – a Velencei Bizottság e pontnál tehát ténybeli tévedésben van. Ezt
az is bizonyítja, hogy a módosított államnyelvtörvény alapján idáig összesen két pénz-
büntetéssel végződő eljárást reklámhirdetések államnyelvű megjelentetésének hiánya
miatt indították.

A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény egyik esetben sem orvosolja a
Bizottság által megfogalmazott problémát, csupán a kisebbségi nyelv és az államnyelv
sorrendiségében történik enyhülés. Fontos körülmény ugyanakkor, hogy e törvényi elő-
írások érintetlenül hagyásával az időközben „megszelídült” szankciókra vonatkozó rész
a reklámok szankcionálhatóságát illetően nem eredményezett enyhülést. Pl. a nyilvá-
nosan, kizárólag kisebbségi nyelven felhívást közlő egyesület a 2011. március 1-jén
hatályba léptetett törvény szerint már nem szankcionálható (de továbbra is törvény-
sértést követ el), viszont ha egy gazdasági társaság közöl nyilvánosan kizárólag kisebb-
ségi nyelvű reklámot, az továbbra is szankcionálható törvénysértés maradt. Ennek oka,
hogy a reklámokról szóló törvény szerint az államnyelvtörvény e szakaszának be nem
tartásával törvénysértés valósulhat meg, és bár az államnyelvtörvény szerint ilyen eset-
ben már nem lehet szankcionálni, a reklámokról szóló törvény az említett törvénysér-
tés esetén „saját pénzbüntetéssel” fenyeget. A törvénysértés lehetősége tehát meg-
marad a magánszféra területén, holott a Bizottság többször is kihangsúlyozza, hogy
ezen a területen az államnak nem kellene beavatkoznia. Továbbá, egy a magánszférán
belüli fontos területen – a reklámoknál – nemcsak törvénysértés valósítható meg az
államnyelvre vonatkozó törvényi előírások be nem tartásával, hanem továbbra is súlyos
pénzbüntetések vethetők ki a törvénysértésért.

8. az államnyelvtörvény szankciói (abizottságvéleményének129–131.pontjai)
abizottságszerintnyilvánvaló,hogynemhelyesszankcionálnimindazokatazese-

teket,amelyekaszlovákjogszabályok,valamintaszlovákiaáltalratifikáltnemzetközi
szerződések által biztosított kisebbségi nyelvhasználati lehetőségekre alapoznak.
abbanegyetértaszlovákhivatalokkal,hogyaszankcióknélkülitörvénynöveliannak
esélyét,hogyatörvényrendelkezéseitfigyelmenkívülhagyjákmajd.ugyanakkoraztis
tudomásul veszi, hogy a szlovák hivatalok szerint a törvény célja nem a büntetés,
hanemazállamnyelvmegfelelőalkalmazása.abizottságszerint„ezacélsokkalhaté-
konyabbanérhetőelegyüttműködő,bizalomépítő jellegű intézkedésekkelvagya tör-
vénycéljánakelérésétbiztosítómáseszközökkel,mintszankciókkal.aszankciókkal
csakalegextrémebbesetekbenkelleneélni,vagyegyáltalánnemkelleneélnivelük”.
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Megjegyzés: Értelmezésemben a „legextrémebb esetek” fogalmilag a polgárok élet-
ének, egészségének, vagyonának veszélyeztetésével, veszélyeztetettségével kapcsola-
tos információkat fedik le. A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény a szankci-
ókat nemcsak ezen a területen, hanem a közigazgatási szervek összes nyilvános infor-
mációja esetén is megőrzi (ha ezeket nem közölték államnyelven), így a Bizottság által
megfogalmazott problémát csak szűk körben orvosolja.

9. az ún. irányelvek mibenléte (abizottságvéleményének26–32.pontjai)
abizottságmegállapítja,hogyaszlovákkormánykormányhatározatformájábanún.

irányelveketfogadottelazállamnyelvtörvényrendelkezéseiegységesértelmezésének
céljaira.megállapítjatovábbá,hogyazún.irányelvek–megnevezésükellenére–nem-
csakalapvetőésáltalánoselveket,hanem„definíciókat”, többesetbenpedig„atör-
vény hatályát szűkítő szabályokat”, „kiegészítő szabályokat” stb. is tartalmaznak. a
bizottságvéleményeszerintmivelatörvényautentikusértelmezésérecsakmagaatör-
vényhozóképes, ez a kormányhatározatnem tekinthetőa törvény rendelkezéseinek
autentikus értelmezésének. épp ezért a kormányhatározatnak nincs kötelező jogi
ereje, legfeljebb a kormánynak alárendelt közalkalmazottak irányában rendelkezik
kötelezőerővel. abírósági jogalkalmazásbanmárnem.a jelenlegi vagyegykésőbbi
kormánybármikorvisszavonhatjaakormányhatározatrendelkezéseit.afentiekmiatta
bizottságatörvénybenfellehetőjelentősebbpontatlanságokat,félreérthetőmegfogal-
mazásokatatörvényszövegébenjavasoljaorvosolni.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem is utal az ún. irány-
elvekre. Ugyanakkor az ún. irányelveket tartalmazó kormányhatározat a Bizottság által
kritizált formájában jelenleg is hatályban van. Azzal, hogy bizonyos részei a törvény
megfelelő részeinek módosulásával természetszerűleg hatályon kívül helyeződtek.

Összefoglalás

avelenceibizottságvéleményébenmegfogalmazottbírálatok jelentőségükés tartal-
mukszempontjábólháromfőterületreösszpontosulnak.Ebírálatokatkülönbözőmér-
tékben (nem) vette figyelembe a kormánykoalíció, illetve általában a törvényhozás.
Ezekafőterületekakövetkezők:

1. Az államnyelvtörvény viszonya a kisebbségi nyelvhasználati törvényhez –a
2011.március1-jénhatálybaléptetetttörvényaminimálismértékbenfelelmeg
avelenceibizottságeterületenmegfogalmazottelvárásainak.
2. Szlovákia nemzetközi kötelezettségeit sértő rendelkezések –a2011.márci-
us1-jénhatálybaléptetetttörvényegyesetbenmódosítottaazEurópaibizottság
nyomására a korábban hatályos törvényt, illetve a kormány által 2010. szep-
tember24-énmegállapodotttörvénytervezetet.legalább3-4esetbenazonban
nem.
3. A pénzügyi szankcionálás törvényi lehetőségei és terjedelme –a2011.már-
cius1-jénhatálybaléptetetttörvényugyancsakminimálismértékbenteszeleget
avelenceibizottságelvárásának.
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akormánykoalícióésáltalábana törvényhozása fenti fontos területeken ignoráltaa
velencei bizottság ajánlásait.10 az államnyelvtörvény kisebbségi nyelvhasználati tör-
vényhezvalóviszonyában(1.), illetveaszankciók lehetőségénekszéleskörűmegha-
gyásával(3.)akormánynembiztosítottamégaFico-kormányhivatalbalépésekorfenn-
állóstatusquótsem.akormánykoalícióésáltalábanatörvényhozás3-4esetbennem
vettefigyelembeavelenceibizottságbírálatát,melyszerintszlovákianemzetköziköte-
lezettségeinekmegsértésérőlvanszó(2.).

azelőzőbekezdésfigyelembevételével„különösfénybehelyeződnek”aradičová-
kormány programnyilatkozatának azon részei, melyek szerint a kormánykoalíció az
államnyelvtörvény módosítását „a nemzeti kisebbségek jogai 2006. évi szintjének
elérésével”hajtjamajdvégre,illetve„aszlovákköztársaságkormányakövetkezetesen
teljesítimajdazállamemberiéskisebbségijogokterületénvállaltnemzetközikötele-
zettségeit”.11

aTTIla lancz
„alltheWell-Groundedrecommendationsofthevenicecommission”

TheGovernmentof Ivetaradičovámadecommitments in itsmanifestoof july
2010 to amend the intensively disputed law on the state language. They
intended to implement the task by „keeping the 2006 status quo” and by
„consistent fulfillment of international commitments” taken by the slovak
republic. The venice commission, in its opinion released shortly after the
manifesto, made recommendations that, if respected, could have helped the
Governmenttofulfillitsowncommitmentsmadeinthemanifesto.However,this
didnothappen.Whatmore,thegovernmentcoalitiondeclaredasignificantpart
of the opinion – with some exaggeration – „unrealistic” and henceforth fully
ignoredit.
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10. 2010novemberébenaszlovákiaimagyarokkerekasztala22pontbólálló,paragrafizálttör-
vénymódosító javaslatcsomagotkészített,amelyetmegküldöttazösszeskormánykoalíciós
képviselőnek,rudolfchmelminiszterelnök-helyettesnekésIvetaradičovákormányfőnek.a
kerekasztaltörvénymódosításijavaslataikizárólagavelenceibizottságvéleményénekazon
pontjai,kritikáialapjánkészültek,amelyeketakormánynaka2010.szeptember24-énmeg-
állapodotttörvényjavaslatiszövegenemorvosolt.akerekasztaltörvénymódosítójavaslatai
acímzettekrészérőlérdemivisszhangnélkülmaradtak.akerekasztalanyagábafoglalt,a
velencei bizottság által megfogalmazott kritikák teljes figyelmen kívül hagyásáról a
szlovákiaimagyarokkerekasztala informáltaazEurópaTanácsParlamentiközgyűlését,a
velenceibizottságot,azEbEszkisebbségügyi főbiztosátésazEurópaiParlamentnéhány
bizottságát,a22pontbólállótörvénymódosításijavaslatangolnyelvűváltozatánakmegkül-
désemellett.

11. Idézetek a radičová-kormány kormányprogramjából (http://www.vlada.gov.sk/data/
files/6257.pdf)


