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Szalayné Sándor Erzsébet Prof. egyetemi tanárt, Nemze-
tiségi Ombudsmanhelyett est, az Európa Tanács nemzetkö-
zi szakértőjét kiemelkedő színvonalú szakmai munkája és 
hazai, illetve nemzetközi oktatói tevékenysége elismerése-
ként az igazságügyi miniszter Moór Gyula-díjjal tüntett e 
ki. Az elismerés átadására a forradalom és szabadságharc 
171. évfordulója alkalmából az Igazságügyi Minisztérium 
által rendezett  ünnepségen, március 14-én került sor a 
Magyar Ügyvédi Kamara székházában.

A Moór Gyula-díj a kiemelkedő életmű elismeréseként 
annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek 
adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kima-
gasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez 
valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szak-
mai feladat végrehajtásában.

Laudáció
Szalayné Sándor Erzsébet 1961-ben az erdélyi 

Zsombolyán született , középiskolai tanulmányait 
Temesváron folytatt a. Családja Magyarországra te-
lepülését követően 1986-ban szerzett  jogi diplomát 
a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán. Ugyanebben az évben az 
egyetem Nemzetközi Tanszékén kezdte meg mun-
káját Herczegh Géza professzor közvetlen munka-
társaként, és a mai napig itt  folytatja oktatói tevé-
kenységét. 1998-ban doktori fokozatot szerzett  „A 
kisebbségek nemzetközi jogi védelme” témakörben, 
2011-ben pedig habilitált az „Új távlatok az európai 
alapjogvédelemben” témában. Egyetemi tanári ki-
nevezését 2014-ben kapta meg.

2002 és 2004 között  az Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának oktatási dékánhe-
lyett ese volt, 2004-től 2007-ig pedig a Nemzetközi és 
Európa-jogi Tanszék tanszékvezetője és ugyanezen 
időszak alatt  a kar dékánja, ezzel az első nő, aki jogi 
kari dékán lett  Magyarországon. 2008 és 2013 között  
az egyetem mellett  működő Európa Központ igazga-
tója, 2014 óta pedig e Központ tiszteletbeli igazgató-
ja. 2013-2016 között  a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men működő Nemzetközi Intézet igazgatója.

Oktatói pályafutása során számos külföldi egye-
tem és kutatóintézet – többek között  a heidelbergi, 
a marburgi, a grazi, a fi renzei és a bayreuthi egye-
temek – kutatója és vendégelőadója volt. Számtalan 
nemzetközi és európai jogi, valamint a kisebbségi 
jogokkal kapcsolatos könyv és tanulmány szerzője.

Kiemelendő az erdélyi jogi felsőoktatásban vállalt 
aktív szerepe, így rendszeres előadó a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemen és a Temesvári 
Nyugati Tudományegyetemen, a 2004-2005. tanév 
óta pedig megszakítás nélkül oktat a kolozsvári Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán. Tevékeny-
ségéért a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2015-ben 

Professor Honoris Causa kitüntető címet adományo-
zott  részére. Az előadásokhoz és szemináriumok-
hoz kapcsolódó feladatok mellett  a külhoni magyar 
egyetemi szakkollégiumok munkájában is közremű-
ködik, valamint folyamatos szakmai segítséget nyújt 
a nemzetiségi jog és az emberi jogok iránt érdeklődő 
erdélyi egyetemistáknak és PhD hallgatóknak.

Az emberi és alkotmányos jogok védelme, vala-
mint kisebbségi jogok területén szerzett  elméleti és 
gyakorlati munkásságára tekintett el Magyarország 
Országgyűlése 2013. október 21-én a Magyarorszá-
gon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biz-
toshelyett essé választott a. Közjogi megbízatásának 
ellátása során sikerült kölcsönös megbecsülésen és 
bizalmon alapuló jó szakmai és emberi kapcsolatokat 
kialakítania valamennyi hazai elismert nemzetiségi 
közösséggel. Munkája során kiemelten támaszkodik 
az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, a kö-
zösségek parlamenti képviseletét ellátó nemzetiségi 
képviselővel és szószólókkal, illetve a nemzetiségek 
szakértőivel történő szoros szakmai együtt műkö-
désre. Intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol kül-
földi kutatóintézetekkel és egyetemekkel, valamint 
a szomszédos országok nemzetiségi közösségeivel, 
mert meggyőződése szerint a nemzetiségi jogok 
biztosításának ügye csak szélesebb kontextusban 
értelmezhető, amelynek fontos eleme hazánk szom-
szédságpolitikája és a Magyarország határain kívül 
élő magyar emberek és az anyaország kapcsolata is.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizott sága kiemel-
kedő nemzetközi kisebbségvédelmi tevékenységére 
tekintett el 2016. május 25-i ülésén Magyarország ré-
széről megválasztott a a Kisebbségvédelmi Kerete-
gyezmény Tanácsadó Bizott ságának állandó tagjai 
közé. A Tanácsadó Bizott ság független és pártatlan 
állandó tagjaként a korábbiaknál szélesebb lehető-
ségekkel rendelkezik arra, hogy a nemzeti kisebb-
ségek jogai védelmének nemzetközi szakértőjeként 
folytassa az e területen végzett  munkáját.

GRATULÁLUNK!

Gémes 
Sándor 
(IM.) 
felvétele


