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I. BEVEZETÉS 
 

1. Témaválasztás 

Magyarország 2004. május 1-jén, azaz 10 évvel a csatlakozási kérelme benyújtása után1, 

az Európai Unió (EU) teljes jogú tagja lett. Az uniós szerződésekkel összhangban – ekkor 

még delegált képviselői – már a legelső pillanattól részt vettek az egyetlen közvetlenül 

választott uniós intézmény, az Európai Parlament (European Parliament, EP) 

munkájában. Azonban Magyarországnak 2004 júliusáig kellett várnia, hogy az általános 

és közvetlen választással megválasztott EP-képviselői érdemben is bekapcsolódhassanak 

az Európai Parlament tevékenységébe. Ugyanakkor az európai parlamenti munka nem 

volt teljesen ismeretlen az újonnan megválasztott magyar EP-képviselők számára, hiszen 

a tagjelölt államok a csatlakozási szerződésük aláírása és a tényleges taggá válásuk közti 

átmeneti idő alatt megfigyelőket küldhettek az Európai Parlamentbe. Ezen megfigyelők 

nem csupán a plenáris, szakbizottsági és képviselőcsoporti üléseken vehetnek részt2, 

hanem bekapcsolódhatnak az EP valamennyi formális és informális munkacsoportjának 

a munkájába. 

Így tehát elmondhatjuk, hogy a 2004 júniusában közvetlenül megválasztott képviselők 

számára nem volt ismeretlen az a tény, hogy az Európai Parlament Eljárási 

Szabályzatának (ESZ) 32. cikke3 lehetőséget biztosít az EP-képviselők számára arra, 

hogy „közös munkacsoportokat vagy egyéb, nem hivatalos csoportosulásokat hozzanak 

létre”. E közös munkacsoportok (vagy a nemzetközi terminológiát átvéve: intergroupok; 

angolul: intergroups) Navracsics Tibor definíciója szerint „olyan, az informalitás és a 

formalitás határán álló képviselői csoportosulások, amelyek valamely közös cél elérése 

érdekében tömörítik az egyébként más-más politikai csoporthoz tartozó képviselőket” 

(Navracsics, 1998: 116.) A magyar képviselők már hazánk uniós csatlakozásától 

kezdődően rendkívül aktívan bekapcsolódtak a közös munkacsoportok munkájába is, 

                                                 
1 Magyarország 1994. április 1-jén nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. 
2 Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagjelölt országok megfigyelő státusszal rendelkező képviselői 

felszólalhatnak az EP ülésein, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. 
3 2017 januárjában új Eljárási Szabályzat lépett életbe, azonban a dolgozatban vizsgált időszakra a 

korábbi eljárási szabályzat érvényes, így a disszertációban minden esetben, amikor az EP Eljárási 

Szabályzatára hivatkozom, a 2016 decemberéig érvényes dokumentumra utalok: Európai Parlament 

Eljárási Szabályzata (2016): Eljárási Szabályzat. 8. parlamenti ciklus. EP-PE-REGL(2016)07-15-HU. A 

6. és a 7. parlamenti ciklusban hatályos eljárási szabályzatok a 8. cilkusban, 2017 januárja előtt használt 

Szabályzathoz képest csak minimális mértékben térnek el. Ugyanakkor amennyiben szükséges, 

zárójelben megemlítem a korábbi ciklusra vonatkozó rendelkezéseket is. 
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melyek közül kiemelkedik a magyar EP-képviselők (Gál Kinga, Tabajdi Csaba) 

kezdeményezésére létrejött „Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és 

nyelvek” Intergroup (a továbbiakban, e képviselői csoportosulás elnevezésének 

változásától függetlenül: Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup). 

Emellett a témaválasztás másik aktualitása nem független a magyar politika jelenlegi 

irányától: a 2010-től regnáló Orbán-kormány – a szomszédságpolitikája4 keretében – 

prioritásként kezeli a határon túl élő magyarok helyzetét és európai uniós képviseletét. 

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2014-es európai parlamenti választásokra a 

Fidesz–KDNP ún. „össznemzeti” pártlistát állított össze, melyen a szomszédos 

országokban élő magyar közösségek, valamint a nyugati diaszpóra magyarságának 

érdekeit megjelenítésére hivatott képviselőjelöltek is helyet kaptak. Mindez szükségessé 

teszi az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény, a tagországok polgárainak 

képviseletét ellátó Európai Parlament etnikai alapú kisebbségeket érintő érdekérvényesítő 

képességének analizálását. 

 

2. A témával kapcsolatban megjelent szakirodalom (hiánya) 

Az európai integráció tanulmányozása a jelenkori politikatudomány egyik legkedveltebb 

kutatási területévé vált mind hazai, mind nemzetközi szinten. Az uniós kérdésekkel 

foglalkozó politológusok érdeklődése az uniós szakpolitikák mellett legtöbbször az 

intézményi kérdésekre irányul. Az institucionális témákra fókuszáló munkák között 

azonban arányaiban kevés azon művek száma, amelyek mindenre kiterjedő, globális 

áttekintést nyújtanak az Európai Unió egyetlen, az állampolgárok által közvetlenül 

választott intézményéről, az Európai Parlamentről. E terén a legjelentősebb mennyiségi 

evolúció talán két – az európai integráció történetében meghatározó – eseménnyel függ 

össze: az egyik ilyen esemény az Európai Parlament hatáskörét jelentős mértékben 

kibővítő Maastrichti Szerződés hatályba lépése (1993), míg a másik az Európai Unió 

(EU) 2004-es, elsősorban közép-kelet-európai országokat érintő bővítése volt. 

Hazánk európai uniós csatlakozásával összefüggésben az elmúlt tizenöt évben – tehát már 

a csatlakozási tárgyalásokhoz kapcsolódóan is – több szerző is írt tanulmányt az Európai 

Parlament működéséről vagy az uniós döntéshozatalban betöltött szerepéről, azonban a 

politológusok közül kevesen vállalkoztak arra, hogy egy egész könyvet szenteljenek ezen 

                                                 
4 Mindez azonban nem független a kormány belpolitikai szándékaitól sem (Jobbikhoz képest való 

pozícionálás, valamint a választásoknak a köztudottan fidesz-közeli határon túli magyaroknak nyújtott 

szavazati jog révén történő befolyásolása). 
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intézmény működésének. Az Európai Parlamenttel foglalkozó, hosszabb lélegzetvételű 

munkák közül érdemes megemlíteni a Horváth Zoltán–Tar Gábor szerzőpáros könyvét, 

amelynek címe Az Európai Parlament az európai demokráciában5, Tuka Ágnes Európai 

Parlament. A meg-megújuló intézmény6 című monográfiáját, valamint a Fricz Tamás–

Orosz Tímea szerzőpáros szerkesztésében megjelent, Küzdelmes integráció. Az Európai 

Parlament és Magyarország 2004–20097 című tanulmánykötetet8. 

Noha az idegen nyelven – különösen az EU-s tanulmányok két fő nyelvén, azaz angolul 

és franciául – íródott tudományos munkák száma jóval jelentősebb9, a dolgozatunk 

tárgyát képező közös munkacsoportok témája az európai uniós – politikatudományi, jogi 

– kutatások „mostohagyermeke”. 

Az idegen – az európai uniós tanulmányok terén elsődleges angol és francia – nyelvű 

írások a közös munkacsoportok általános bemutatásán túl az EP struktúráján belül 

elfoglalt helyükkel, és a rájuk vonatkozó szabályozással foglalkoznak (Abélès, 1992: 

32210; Corbett–Jacobs–Shackleton, 2011: 208–218.; Costa, 2001: 344–351.; Judge–

Earnshaw, 2008: 184–185.; Ringe–Victor, 2013; Nedergaard–Jensen, 2014). Ugyanakkor 

az idegen nyelvű művek közül mindenképpen érdemes kiemelni Laurent Dutoit, a Genfi 

Egyetem (Université de Genèves) kutatójának tudományos tevékenységét. Dutoit 2001-

ben megjelent könyvében11 közel 100 oldalt szentel a közös munkacsoportok kérdésének. 

Ez mindmáig a legrészletesebb elemzés erről a kérdésről. Dutoit francia nyelvű 

könyvében felvázolja a közös munkacsoportok történetét az első képviselői 

csoportosulások 1979-es hivatalos alapításától egészen 2001-ig, illetve elhelyezi őket az 

EP struktúrájában, különös tekintettel e közös munkacsoportoknak az EP-s 

                                                 
5
 Horváth Zoltán–Tar Gábor (2006): Az Európai Parlament az európai demokráciában, Budapest, 

Országgyűlés Hivatala. 
6
 Laczkóné Tuka Ágnes (2004): Európai Parlament. A meg-megújuló intézmény, Pécs–Budapest, Dialóg-

Campus. 
7 Fricz Tamás–Orosz Tímea (2011): Küzdelmes integráció. Az Európai Parlament és Magyarország 2004–

2009, L’Harmattan, Budapest. 
8 A könyvről készült recenziót lásd: Brucker Balázs (2012): „Magyarország az Európai Parlamentben” 

(recenzió), Politikatudományi Szemle 2012/3., pp. 167–172. 
9 Abélès, Marc (1992): La vie quotidienne au Parlement européen, Paris, Hachette; Bardi, Luciano–

Ignazi, Piero (2004): Il Parlamento europeo, Bologna, Il Mulino; Clark, Stephen–Priestley, Julian (2012): 

Europe’s Parliament: People, Places, Politics; London, John Harper; Corbett, Richard G.–Jacobs, 

Fracis–Shackleton, Michael (2011): The European Parliament, London, John Harper; Costa, Olivier 

(2001): Le Parlement européen, assemlée délibérante, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles; 

Costa, Olivier – Saint Martin, Florent (2011): Le Parlement européen, Paris, La documentation française; 

Judge, David–Earnshaw, David (2008): The European Parliament, Houndmills, Palgrave stb. 
10 Marc Abélès igen egyedi, antropológiai megközelítésből elemzi az EP struktúráját, és azon belül a 

közös munkacsoportokat. 
11 Dutoit, Laurent (2001): Les intergroupes au Parlement européen, Genève, Eryopa 
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szakbizottságokhoz, politikai csoportokhoz és érdekérvényesítő szervezetekhez való 

viszonyára. Dutoit-nak még két további – egy francia és egy angol nyelvű – írása is 

megjelent a közös munkacsoportok kérdéséről: az egyik (Dutoit, 2003) e képviselői 

csoportosulások EP-n belüli hatásáról, a másik pedig (Dutoit, 2016) a közös 

munkacsoportoknak a külpolitika-formálás terén játszott szerepéről. Ezekben az 

írásokban több közös munkacsoport tevékenységét vizsgálja meg, azonban – 

véleményem szerint – nem kellő alapossággal, hisz egy-egy közös munkacsoport 

tevékenységének és érdekérvényesítő hatásának vizsgálata nem haladja meg az 1–2 

oldalt, és a legtöbbször csupán általános megállapításokra szorítkozik. 

A témában magyar nyelvű könyvfejezetek és szerkesztett kötetek is megjelentek.12 A 

tudományos cikkek elsősorban a közös munkacsoportoknak az Európai Parlament 

struktúráján belül betöltött helyzetével (Navracsics, 1998: 116–117.; Laczkóné, 2004: 

153–155.) foglalkoznak vagy az európai uniós érdekérvényesítési struktúra kapcsán 

(Nagy, 1998: 95–97., Kégler, 2004: 189., Tabajdi–Korányi, 2006; Feledy, 2010: 13) 

tesznek említést e képviselői csoportosulásokról. Emellett léteznek olyan tudományos 

igényű munkák is, amelyek egyes szakpolitikák kapcsán az azon a területen releváns 

közös munkacsoportokat mutatják be röviden (pl. Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

kapcsán: Kurkó, 2011: 531.; Vizi, 2013.) A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

vonatkozásában érdemes még megemlíteni a Tabajdi Csaba (Tabajdi, 2009) és Gál Kinga 

és kollégái (Gál–Hicks–Eplényi, 2011) által szerkesztett köteteket, amelyek ezen 

Intergroup tevékenységéről készítettek dokumentumokat (pl. a közös munkacsoport 

üléseinek jegyzökönyvei, elnöki következtetések, ajánlások) és uniós politikusok írásait 

tartalmazó (nem feltétlenül tudományos igényű, de a kutatók számára felettébb hasznos) 

összefoglaló kötetet. 

Ez a „hálátlan” helyzet azonban részben érthető és akceptálható: a közös munkacsoportok 

tevékenysége – ahogy azt a téma szakértője, Laurent Dutoit is kiemeli (Dutoit, 2001: 5.; 

Dutoit, 2016: 184.)  – nem biztosít könnyű vizsgálati terepet a kutatók számára, hisz e 

képviselői csoportosulások – igen gyakran – nem rendelkeznek saját honlappal vagy 

facebook-oldallal, az ülések jegyzőkönyvei nem, vagy csak korlátozottan13 érhetők el. 

                                                 
12 A Horváth–Tar szerzőpárosnak a kifejezetten az EP-vel foglalkozó könyve még említést sem tesz a közös 

munkacsoportok létezéséről. 
13 Természetesen mivel az ülésekről készült jegyzőkönyvek közzététele nincs központilag szabályozva, 

ezen anyagok közzététele és elérhetősége az egyes közös munkacsoportok esetében eltérő. Információkat 

legtöbbször a közös munkacsoportok üléséről megjelent sajtóanyagból, a csoportok munkájában részt vevő 

képviselők honlapjáról és – adott esetben – a kérdéses közös munkacsoport honlapjáról vagy facebook-

oldaláról (ha van ilyen) lehet szerezni. 



 

10 

 

A fenti képet némiképp árnyalja ugyanakkor, hogy Tabajdi Csabának, a Magyar 

Szocialista Párt (MSZP) egykori európai parlamenti képviselőjének (2004–2014) több 

publikációja jelent meg az általa vezetett Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

vonatkozásában14. Azonban ezen írások egyrészt nem analizálják a közös 

munkacsoportok érdekérvényesítő képességét, másrészt még ha vizsgálták is volna ezt, 

az általuk levont következtetéseket némi fenntartással kellene kezelnünk, hisz a cikkek 

írója egy – az írások megjelenésének időpontjában – aktív,  európai parlamenti képviselő, 

akinek oroszlánrésze volt az általa vezetett munkacsoport felállításában. 

A fent hivatkozott szakembereken kívül e disszertáció szerzőjének tollából jelent meg 

több – magyar, angol és francia nyelvű – tanulmány és könyvfejezet a közös 

munkacsoportok vonatkozásában. Ezen írásokban bemutatott esettanulmányok és a 

levont következtetések jelen disszertációba is beépítésre kerültek. 

E néhány tudományos értékű munkán túl egyáltalán nem lelhető fel szakirodalom, mely 

a közös munkacsoportok elemzésével, különösen e csoportoknak az érdekek 

érvényesítésében betöltött szerepével foglalkozna. Ez már csak azért is óriási hiány, mert 

sokszor a hazai – kormánypárti vagy ellenzéki – politikusok sincsenek tisztában az 

Európai Parlament struktúráján belül működő közös munkacsoportok szerepével. Pedig 

véleményem szerint e csoportosulások olyan érdekérvényesítő képességgel 

rendelkeznek, melynek révén – a nemzeti parlamentek megfelelő támogatásával – 

sikeresen járulhatnak hozzá a hazai érdekek európai uniós képviseletéhez. 

 

3. A kutatás témája és kutatói kérdés 

Disszertációmban az Európai Parlament struktúrájában elhelyezkedő, mindmáig kevéssé 

kutatott közös munkacsoportokkal kívánok foglalkozni, különös tekintettel e 

munkacsoportok érdekérvényesítő tevékenységére. 

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az európai integrációval foglalkozó 

tudományterületek (politikatudomány, jogtudomány, és kisebb mértékben: 

közgazdaságtudomány, történettudomány és szociológia stb.) által méltatlanul negligált 

közös munkacsoportok, és különösen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup, hozzá 

                                                 
14 Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai 

Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft. – e 

kötetben két cikk is megjelent Tabajditól; Tabajdi Csaba–Korányi Dávid (2006): „Az uniós nemzeti 

érdekérvényesítés három modellje. Másfél éves európai parlamenti érdekérvényesítés tapasztalatai (2004. 

július–2005. december)” in: Sándor Péter–Vass László–Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai 

évkönyve 2005-ről, Budapest, Demokrácia Kutatások Magyarországi Alapítványa, pp. 836–851. 
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tudnak-e járulni az etnikai alapú kisebbségek érdekeinek érvényesítéséhez, és ha igen, 

akkor hogyan, milyen eszközökkel és milyen területen. 

E képviselői csoportosulások közül a létszámát és üléseinek gyakoriságát tekintve az 

egyik legjelentősebb közös munkacsoporttal, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergrouppal 

kívánok foglalkozni. A magyar kormányzati politika 2010 óta meghatározó nemzeti 

irányultságán túl azért is erre a munkacsoportra esett a választásom, mert úgy vélem, hogy 

az etnikai alapú kisebbségekkel összefüggő kérdések bonyolultsága és speciális jellege 

miatt különösen jól lehet illusztrálni az említett csoportosulások érdekérvényesítő 

képességét. 

Mindjárt a bevezetőben érdemes leszögezni, hogy a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási 

kisebbségekkel (a továbbiakban általánosságban: etnikai alapú kisebbségekkel) 

összefüggő problémák rendkívül partikuláris és ugyanakkor érzékeny problémák. Mindez 

meghatározza az európai uniós intézményeknek, és magának az Európai Parlamentnek is 

a nemzeti és etnikai kérdésekkel kapcsolatos sajátos attitűdjét, ami még érdekesebbé teszi 

a kérdés vizsgálatát. 

A disszertáció elsősorban az ún. „nagy” közép- és kelet-európai bővítéstől, azaz 2004-től 

egészen 2016 végéig vizsgálja meg a munkacsoport működését. Az időintervallum 

kiválasztásában a bővítés, és így a kisebbségi szempontból rendkívül problematikus régió 

csatlakozása volt a determináns számomra, noha már a bevezetőmben le kell szögeznem, 

hogy a dolgozat nem korlátozódik (és nem is korlátozódhat) csupán a közép-kelet-európai 

térségre. Emellett pedig az is meghatározó szempont volt, hogy a korábban kizárólag a 

kisebbségi nyelvek kérdésével foglalkozó közös munkacsoport a 2004-es bővítés után az 

etnikai alapú kisebbségeket érintő jogsértések kérdését is napirendjére tűzte. 

Záródátumnak pedig azért 2016 végét választottam, mert a – kétszer két és fél éves 

munkaciklusok szerint tevékenykedő – Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup esetében 2016 

decemberében járt le a csoportot társelnökként vezető fideszes Gál Kinga vezetői 

mandátuma. Természetesen felmerült annak a lehetősége is, hogy kutatásaimat a 2014 

májusában véget érő parlamenti ciklussal zárom le, azonban úgy véltem, hogy az Európát 

fokozottan érintő világpolitikai események és az azok következményeként megjelenő 

migránsválság erőteljesen meghatározza a többségi társadalom és a kisebbségi csoportok 

relációját és ezáltal a vizsgált közös munkacsoport tevékenységét, még akkor is, ha a 

migráns kisebbségek helyzete nem tartozik közvetlenül a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup profiljába. Ezen túlmenően a vizsgált időszak már csak azért is meghatározó 

hazánk számára, mert 2004 és 2016 között a – társelnöki szisztéma alapján működő – 
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Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup egyik elnöke mindig (anyaországi) magyar volt (Gál 

Kinga vagy Tabajdi Csaba). 

Az időintervallum meghatározásán túl legalább ugyanakkora jelentőséggel bír az 

esettanulmányok keretében vizsgált etnikai és nemzeti kisebbségi problémák területi 

dimenziójának meghatározása. Bár a jelenkori Magyarország geopolitikai helyzetéből 

adódóan felmerülhetett volna annak lehetősége is, hogy a PhD-dolgozat csupán a magyar 

oldalról vizsgálja meg a kisebbséggel – többek között a határon túli magyarok jogaival, a 

magyar nyelv használatával, valamint a mindenkori magyar kormány határon túli 

(magyarság)politikájával – kapcsolatos kérdések előfordulását és interpretációját a közös 

munkacsoportokon belül, úgy vélem, ez a megközelítés nem tenné lehetővé a disszertáció 

címében megfogalmazott téma alapos körüljárását. E megközelítés elvetésének másik 

indoka, hogy a határon túli magyarok kérdése – különösen az utóbbi néhány évben, mind 

a magyar és határon túli magyar, mind pedig az európai politikai közéletben – túlságosan 

átpolitizálttá vált, ami pedig – különösen az EP-képviselőkkel folytatott interjúk 

keretében – nem tenné lehetővé a kérdés vizsgálatát, hiszen a politikusok elsősorban 

pártpolitikai – és részben nemzeti – hovatartozásuk során alkot(ná)nak véleményt. 

Mindazonáltal természetesen ezt a magyar, jobban mondva – implikációit tekintve – 

kárpát-medencei szegmenst, már csak hazai jelentőségénél fogva sem lehet negligálni. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szinte valamennyi európai uniós tagállamot és 

számos, harmadik – részben az európai kontinensen kívüli – országot érintő kisebbségi 

és nemzeti autonómiával összefüggő problémát napirendjére tűz. Dolgozatomban – a 

reprezentativitást figyelembe véve – igyekszem Unión belüli és Unión kívüli 

kisebbségeket érintő jogsértésekkel kapcsolatos ügyeket, valamint horizontális, azaz egy 

konkrét kisebbségi csoporthoz nem kötődő témákat tárgyalni. 

 

4. Hipotézisek 

Dolgozatom az alábbi hipotézisekre épít: 

1. A jobboldali-konzervatív képviselők elsősorban a jobboldali-konzervatív 

tematikájú közös munkacsoportokban tevékenykednek, míg a baloldali és 

liberális képviselők elsősorban a baloldalhoz közelebb álló kérdésekkel 

foglalkozó csoportokat részesítik előnyben. 

2. Noha a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenysége (és sokszor létezése is) 

alig ismert a – hazai és a nemzetközi – politikai elit előtt, továbbá az általuk 

kiadott dokumentumok (elsősorban a probléma által érintett kormányok (!), 
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politikusok, szervezetek számára megfogalmazott ajánlások, szakmai jelentések 

stb.) nem kötelező érvényűek, a képviselői csoportosulás az Európai Parlamenten 

belül nem elhanyagolható – mindenekelőtt informális csatornákon keresztül 

megvalósuló – érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. 

3. Bár a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által elfogadott dokumentumok nem 

kötelező érvényűek, a csoport munkájában részt vevő képviselők (leggyakrabban 

az egyik társelnök vagy alelnök) által tartott sajtótájékoztatók, adott esetben a 

nemzeti kormányok döntéshozóinak címzett nyilvános – és a legtöbbször 

rendszeres időközönként megismételt – levelek ráirányítják a közvélemény 

figyelmét az adott problémára. Következésképpen a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroupnak – a közvélemény figyelmének felkeltésén keresztül – jelentős 

nyomásgyakorló szerepe van. 

4. A – szerződések szövege szerint az európai polgárok érdekeit megjelenítő – EP-

képviselők az esetek döntő többségében a nemzeti érdekeket figyelembe véve 

adják le szavazatukat. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által tárgyalt 

kérdések esetén a plenáris ülésen történő szavazás során az Intergroup által 

kialakított állásponttal szemben a nemzeti érdekek dominálnak. 

5. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban tevékenykedő képviselők háttérbe 

szorítják ideológiai ellentéteiket és együttműködnek a kisebbségi érdekek 

képviseletéért. Azaz másként fogalmazva: az Európai Parlament Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroupjában nem érvényesül az európai államok politikai 

életét meghatározó bipolarizálódás15 (magyar kontextusban pl.: Fidesz–MSZP vs. 

„baloldali ellenzék” vagy jobboldal–baloldal relációban).  

 

5. Kutatásmódszertan 

A dolgozat módszertanát elsődlegesen saját primer kutatási tevékenységek, másodsorban 

pedig másodelemzések adják. A hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozását 

megnehezíti, hogy – mint már a bevezetőnek a témával kapcsolatban megjelent 

szakirodalmat áttekintő részében kifejtettem – rendkívül kevés könyv, tanulmány áll 

rendelkezésre a témában, és az elérhető anyagok jelentős hányada is inkább deskriptív 

jellegű, mintsem tényleges analízis. 

                                                 
15 Az Európai Parlament működési sajátosságai, valamint a néppárti és a szocialista frakció dominanciája 

és a két frakció közötti erőegyensúly miatt a nemzeti parlamentekre jellemző politikai bipolarizáció sokkal 

kevésbé érvényesül. További részletekért lásd: a dolgozat II. részét. 
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Mindazonáltal, még ha a közös munkacsoportok témájában nem, vagy csak korlátozottan 

áll is a kutató rendelkezésére szakirodalom, számos olyan – az EU-s 

intézményrendszerrel, az Európai Parlamenttel, az uniós érdekérvényesítéssel, valamint 

az általános és európai (uniós) kisebbségpolitikával kapcsolatos – tudományos munka áll 

rendelkezésre, melyeket a dolgozat megírásához fel tudtam használni. A dolgozatomban 

elsősorban angol és francia16 nyelvű szakirodalmat használtam fel, azonban 

természetesen – különösen a magyar kisebbségi kérdések hangsúlyos jelenléte miatt – 

nem hagytam figyelmen kívül a hazai szerzők munkáit sem. 

A szakirodalom feldolgozásán túl – a téma jellegéből adódóan kiemelkedő fontosságú az 

empirikus kutatás: 2014 márciusában a Campus Hungary ösztöndíjasaként, 2016 

szeptemberében és októberében pedig a Campus Mundi ösztöndíjasaként folytattam 

kutatásokat Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A parlamenti kutatásaim keretében 

mélyinterjúkat készítettem Brüsszelben/Strasbourgban17 – és részben Magyarországon – 

a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában részt vevő EP-képviselőkkel. 

Természetesen az interjú nem érintette – nem is érinthette – a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup valamennyi tagját. Interjút készítettem anyaországi (Fidesz, MSZP, SZDSZ) 

és határon túli magyar EP-képviselőkkel, valamint franciaországi, spanyol, illetve 

lettországi, észtországi és litvániai orosz EP-képviselőkkel. Az interjúkon belül a 

magyarországi EP-képviselők viszonylag jelentősebb arányát két tényező magyarázza: 

egyrészt – mint látni fogjuk – a magyar képviselők mindvégig a legnagyobb számban 

vettek részt az Intergroup tevékenységében, másrészt pedig – informális kapcsolatok 

révén – gyakran egyszerűbben meg lehetett szervezni a beszélgetéseket a magyar EP-

képviselőkkel. Sajnos – az EP-képviselők feszített munkatempója és a 2014-es kutatás 

időpontja (közvetlenül az EP-választások előtt) miatt – nem minden képviselő vállalta a 

szóbeli interjút. Viszont a személyes találkozót elutasító EP-képviselők közül többen 

hajlandóak voltak arra, hogy írásban válaszoljanak a kérdéseimre. A (szóbeli) 

mélyinterjúkat meghatározott kérdőív alapján készítettem el. Ugyanezeket a kérdéseket18 

kapták meg az írásban válaszoló EP-képviselők. Szándékomban állt volna a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup egyetlen nem magyar nemzetiségű romániai képviselőjével is 

                                                 
16 Bár az Európai Parlament 24 nyelvet használ hivatalos nyelvként, a dokumentumok – és különösen az 

EU-val kapcsolatos szakirodalom – döntő többsége angol és/vagy francia nyelvű.  
17 Az Európai Parlament székhelye hivatalosan Strasbourgban található, azonban a képviselők éves 

szinten csak 12 hetet töltenek a francia–német határ közelében fekvő városban. A tevékenységük nagyobb 

része (rendkívüli ülések, bizottsági ülések, parlamenti frakciók ülései) Brüsszelhez kötik őket. 
18 Az interjúkérdéseket lásd a dolgozat mellékletében. 
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interjút készíteni, azonban Renate Weber (ALDE) végül – többszöri ígérete ellenére sem 

válaszolt az általam elküldött írásbeli kérdésekre. 

A képviselőkkel folytatott interjúk sorában kiemelkedő jelentőségű volt a Tabajdi 

Csabával (PES), a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó közös munkacsoport alapítójával és 

korábbi társelnökével (2004–2009; 2012–2014), Gál Kinga (EPP) társelnök (2009–2011; 

2014–2016) kisebbségi kérdésekért felelős politikai tanácsadóival, Szent-Iványi István 

(ALDE) alelnökkel (2004–2009), valamint François Alfonsi (Zöldek/EFA) társelnökkel 

(2012–2014), a dolgozatban részletesen tárgyalt Alfonsi-jelentés benyújtójával készített 

interjú. 

Emellett több interjút készítettem más közös munkacsoportok tevékenységében részt 

vevő képviselőkkel. Ezeket az interjúkat a III. rész közös munkacsoportok működését 

bemutató alfejezetébe építettem be. 

Interjúk készültek továbbá a kisebbségi érdekérvényesítésben fontos szerepet játszó 

transznacionális ernyőszervezetek vezetőivel is. Ezek az érdekérvényesítéssel foglalkozó 

harmadik részbe kerültek beépítésre. 

A terepmunka keretében 2014 márciusában részt vettem a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup strasbourgi ülésén is, hogy személyesen lássam a kérdéses munkacsoport 

tényleges működését. 

Részt vettem továbbá a kisebbségi kérdés szempontjából releváns parlamenti 

szakbizottságok (Kulturális és Oktatási Bizottság, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság) brüsszeli ülésein, hogy személyesen is megismerjem a működési 

mechanizmusukat. Ezen túlmenően megtekintettem az Európai Parlament strasbourgi 

plenáris ülését is. 

A fentieken túl rendkívül fontos szerepet kapott a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup, a 

parlamenti szakbizottsági ülések, valamint a plenáris ülések jegyzőkönyveinek 

vizsgálata. Ennek keretében arra kerestem a választ, hogy megjelenik-e a közös 

munkacsoport által kialakított álláspont a szakbizottsági vagy a plenáris üléseken.  

Emellett igen meghatározó információ-bázist jelent Gál Kinga19 és Sógor Csaba20 (EPP) 

saját politikusi honlapja, amelynek keretében külön oldalt szentelnek a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup tevékenységének. Mindazonáltal Gál Kinga esetében az 

                                                 
19 A Kisebbségügyi Munkacsoport tevékenysége Gál Kinga honlapján: http://gal.fidesz-

eu.hu/hirkategoria/kisebbsegi_munkacsoport. 
20 sogorcsaba.eu: Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoport: 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/ (utolsó 

letöltés: 2018. július 21.). 

http://gal.fidesz-eu.hu/hirkategoria/kisebbsegi_munkacsoport
http://gal.fidesz-eu.hu/hirkategoria/kisebbsegi_munkacsoport
http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/
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információk – többnyire – a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdésekre 

korlátozódnak, és csak érintőlegesen számolnak be a többi európai kisebbséget érintő 

problémáról. 

 

6. A dolgozat szerkezete 

E bevezetést (I. rész) követően a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó elméleti rész a 

dolgozat II. részében kap helyet. Az első fejezetben a kisebbség témájával összefüggő 

elméleti kérdéseket boncolgatom. Először a kisebbségi kérdéssel összefüggő 

alapfogalmakat (nemzet, kisebbség, diszkrimináció, autonómia) vázolom fel, illetve 

kísérletet teszek a kisebbségek kategorizálására. Ezt követően a második fejezetben – az 

elfogadott jogi dokumentumokon keresztül – annak sematikus felvázolása következik, 

hogy az etnikai alapú kisebbségi kérdés miként jelent meg a nemzetközi szervezetekben, 

különösen az Európai Unióban. 

A dolgozat III. része az Európai Parlamenttel összefüggő kérdések politikatudományi 

elemzését nyújtja. Az első fejezetben az Európai Parlament kialakulását, történetét, 

szervezeti felépítését és működését vázolom fel az EP-vel foglalkozó magyar és idegen 

nyelvű szakirodalom felhasználásával. A fejezet kitér a közös munkacsoportok kérdésére 

is, különösen az EP struktúrájában betöltött helyükre és szerepükre, valamint 

érdekérvényesítési lehetőségükre. A második fejezetben az EP és a kisebbségi kérdés 

kapcsolatát veszem górcső alá, bemutatva az EP sui generis kisebbségpolitikáját, az 

etnikai alapú pártok szerepét, valamint azt, hogy a különböző európai szintű politikai 

pártok/képviselőcsoportok programjában megjelenik-e a kisebbségi kérdés, és 

amennyiben igen, annak mely vetülete (etnikai alapú kisebbségek, migráns kisebbségek, 

szexuális kisebbségek stb.)  

A disszertáció IV. részében az uniós érdekérvényesítés lehetőségeivel foglalkozom. Az 

első fejezetben a lobbizás színtereit, valamint a külső érdekek európai integrációban való 

megjelenítését vizsgálom. Ebben fejezetben bemutatásra kerülnek a kisebbségi 

érdekérvényesítés területén tevékenykedő és az EP-képviselőkkel – és különösen a 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjaival – szoros kapcsolatot ápoló transznacionális 

érdekérvényesítő szervezetek is. A szervezetek bemutatásához elsősorban a honlapjaikon 

szereplő adatokat használtam fel, azonban a két legfőbb kisebbségi érdekvédelmi 

ernyőszervezet bemutatását kiegészítem a 2016 őszén, Brüsszelben készített 

mélyinterjúkból levont következtetésekkel is. A második fejezet pedig az európai 
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parlamenti érdekérvényesítés speciális kérdésével foglalkozik, bemutatva az Európai 

Parlament lobbiszabályozását és a Tabajdi-féle érdekérvényesítési modellt. 

A disszertáció III. és IV. részében elsősorban az Európai Parlament tevékenységére 

fókuszálok. Egyéb uniós intézmények munkájára csak abban az esetben teszek utalást, ha 

ez – a téma megértése szempontjából – elkerülhetetlen. 

Dolgozatom V. – és legközpontibb – részének első fejezetében az etnikai alapú kisebbségi 

kérdésekkel foglalkozó Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységének 

bemutatására szeretnék kitérni. Ennek a résznek a megírásához az Európai Parlament 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupja által kibocsátott két kiadványt, a 2004 és 2009 

közötti időszak vonatkozásában a Pro Minoritate Europae (Tabajdi, 2009) című kötetet, 

a 2009 és 2011 közötti időszak kapcsán pedig a Traditional Minorities, National 

Communities and Languages című – Gál Kinga előszavával megjelentetett – könyvet 

(Gál–Hicks–Eplényi, 2011) veszem alapul. A második kézikönyv különleges érdeme, 

hogy mélyrehatóan és igényesen mutatja be a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó közös 

munkacsoport kialakulását, a csoportnak az EU intézményeivel, a más európai és 

nemzetközi intézményekkel (elsősorban az Európa Tanáccsal), valamint a civil szférával 

való együttműködését. Emellett mindkét könyv tartalmazza a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup üléseinek tematikáját, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek többségét. 

Továbbá a 2014 és 2016 közötti időszak vonatkozásában Gál Kinga a rendelkezésemre 

bocsátotta az ülések elektronikus formájú jegyzőkönyveit. A 2012 és 2014 közötti 

időszak elemzése során azonban jelentős akadályokkal szembesült e dolgozat szerzője. 

Mivel az EP félhivatalos formációiként működő közös munkacsoportok – az EP 

szakbizottságaival szemben – nem kötelesek közzétenni az ülések jegyzőkönyveit, ezen 

időszak vonatkozásában e dokumentumok nem álltak rendelkezésemre. Bár a csoport 

akkori társelnöke, Tabajdi Csaba – az ő Titkársága felelt egyébként az ülések 

jegyzőkönyvezésért – mind elektronikus levelezés formájában, mind pedig a személyes 

interjú során ígéretet tett a jegyzőkönyvek továbbítására, vállalását – többszöri 

megkeresés ellenére – sem teljesítette. Ugyanakkor mivel mind Gál Kinga, mind pedig 

Sógor Csaba (EPP) honlapján részletesen beszámol a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

üléseiről, a közös munkacsoport legfőbb történéseinek rekonstruálása lehetővé vált. A 

második fejezetben esettanulmányok bemutatása következik. A dolgozat V. részének 

mindkét fejezetében kiemelt szerepet kapnak az EP-képviselőkkel készített szóbeli (és 

ritkább esetben) írásbeli interjúk, valamint az EP szakbizottsági és plenáris ülései 

jegyzőkönyveinek és szavazásainak elemzése. 
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A disszertációm VI. része (Konklúzió) a hipotézisek vizsgálatáról szól. E fejezet keretében 

összegzem doktori disszertációm legfőbb eredményeit és vázolom fel a kutatás jövőbeni 

– tervezett – irányait is. 

 

7. Terminológiai kérdések 

1. Dolgozatomban, a kisebbségek kifejezést globálisan, valamennyi – szexuális, 

nemi, nemzeti/etnikai, nyelvi, vallási stb.) – kisebbség összefoglaló 

elnevezéseként használom. Amennyiben a nemzeti, etnikai, nyelvi (és vallási) 

kisebbségekről összefoglalóan írok, az etnikai alapú kisebbségek kifejezést 

használom. Mint az elméleti részben látni fogjuk, a nemzeti/etnikai és nyelvi, 

illetve igen gyakran vallási kisebbségi lét között – számos esetben – összefüggés 

van. Például az erdélyi magyar kisebbség az ortodox vallású Romániában 

nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségnek számít. Ugyanakkor amennyiben 

valamely ügy vonatkozásában csak nyelvi kisebbségekről beszélek – figyelmen 

kívül hagyva a nemzeti/etnikai (és vallási) vonatkozásokat – pl. a veszélyeztetett 

nyelvekkel kapcsolatos Alfonsi-jelentés kapcsán21 – akkor a nyelvi kisebbségek 

terminológiát fogom használni. 

2. A dolgozatban az Európai Parlament politikai csoportjai / frakciói / 

képviselőcsoportjai kifejezéseket – az EP-vel foglalkozó magyar nyelvű 

szakirodalom hagyományainak megfelelően szinonimaként használom. 

3. A disszertációmban elkülönítem egymástól a tagállami és uniós politikusok által 

végzett (intézményi), illetve az egyéb, nem politikusok által végzett (külső) 

érdekartikulációt. Az elsőt érdekérvényesítésnek, míg a másodikat lobbinak 

nevezem. 

4. Témánk szempontjából nélkülözhetetlen kitérni a vizsgálat tárgyát képező 

jelenség, nevezetesen a közös munkacsoportok kapcsán a magyar 

politikatudományban megjelenő elnevezésekre.22 A közös munkacsoportok 

kevéssé kutatott jellegét mutatja az a tény is, hogy szinte valamennyi, a témában 

megjelent magyar nyelvű írás más-más kifejezéssel illeti e képviselői 

csoportosulásokat. A közös munkacsoportok a magyar nyelvű szakirodalomban a 

                                                 
21 Lásd: a IV. rész 2. fejezetében szereplő esettanulmányt. 
22 Magától értetődően az EU-s szakirodalomban használt nyelveken (angol, francia) ez a terminológiai 

probléma nem releváns. Angolul az intergroup, franciául pedig az intergroupe terminust használják. 
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következő elnevezésekkel fordulnak elő: intercsoportok (Laczkóné23, 2004: 

153.), csoportközi csoportok (Navracsics, 1998: 116–117.; Laczkóné, 2004: 153.), 

frakcióközi munkacsoportok24, képviselőcsoportok közötti csoportosulások25, 

munkacsoportok26, parlamentközi csoportok (Kégler, 2004: 189.), pártközi 

csoportok (Kurkó, 2011: 531.), intergroupok (Feledy, 2010: 13.). Dolgozatomban 

ugyanakkor az egyetlen hivatalos EU-s dokumentumban, az EP Eljárási 

Szabályzatában szereplő közös munkacsoport kifejezést alkalmazom. Ettől az 

elnevezéstől csak akkor térek el, amennyiben egy adott közös munkacsoport 

hivatalos elnevezését használom. E csoportok hivatalos elnevezésükben 

legtöbbször az intergroup szót használják. Dolgozatomban, a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup kapcsán többször az Intergroup szót használom (nagy 

kezdőbetűs helyesírással). 

A fentieken túl fontos megjegyezni, hogy mivel a disszertáció és maga az (EU-val 

foglalkozó) politikatudomány – a francia mellett – elsősorban angol nyelvű 

szakirodalomra támaszkodik, ezért a legfontosabb szakszavak első említésekor az 

eredeti angol nyelvű szakkifejezéseket is feltüntettem. Ugyanígy jártam el a 

nemzetközi dokumentumok esetében is.   

                                                 
23 Laczkóné Tuka Ágnes 2005-ig Laczkóné Tuka Ágnes, 2005-től pedig Tuka Ágnes néven tette közzé 

publikációit. Dolgozatomban is természetesen ennek megfelelően hivatkozom írásaira. 
24 Sógor Csaba EP-képviselő honlapján: http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-

frakciokozi-munkacsoport/ (utolsó letöltés: 2017. június 30.). 
25 Az Európai Parlament honlapján, méghozzá a közös munkacsoportokat bemutató résznél 

(http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/20150201PVL00010/Felépítés)  az angol nyelvű 

szabályozáshoz vezető link 

(http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-

Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf)  magyar nyelvű címe A képviselőcsoportok 

közötti csoportosulások létrehozására vonatkozó szabályok. 
26 Gál Kinga EP-képviselő honlapján: http://galkinga.hu/hu/bemutatkozas/ (utolsó letöltés: 2018. március 

30.). 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/
http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/20150201PVL00010/Felépítés
http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf
http://galkinga.hu/hu/bemutatkozas/
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II. RÉSZ: KISEBBSÉGELMÉLETI ALAPVETÉS 
 

 

1. fejezet: Kisebbségelméleti alapfogalmak 
 

1. Nemzetfogalom 

A kisebbségpolitika kapcsán fontos definiálnunk mit is értünk a nemzet fogalma alatt, 

valamint fel kell vázolnunk a fogalomhoz kapcsolódó elméleti koncepciókat is. 

„Egy olyan kérdéskört szeretnék megvizsgálni Önökkel, amely látszólag világos ugyan, 

de felettébb veszedelmes félreértésekre ad alkalmat…”. (Renan, 1995: 171.) Ezekkel a 

szavakkal kezdte meg a nemzet fogalmáról tartott előadását a híres francia gondolkodó, 

Ernest Renan. A nemzet fogalma azóta sem vált mentessé az igen eltérő, sőt sokszor 

ellentmondásos értelmezésektől. 

A nemzet nehezen meghatározható politikai és szociokulturális jelenség, amelynek fő 

ismérvei: a közös származás, a nyelv, a vallás, a kultúra, a közös történelemre vonatkozó 

emlékezet27, a gazdaság, az állam- és jogrendszer. 

Egyet kell értenünk Győri Szabóval, amikor azt írja, hogy „a nyelv a nemzet legtisztább 

szimbóluma” (Győri Szabó, 2006: 22.) Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól a ténytől 

sem, hogy az azonos nyelvet beszélők nem feltétlenül közös nemzettudatúak (például: az 

angol nyelvet beszélők Angliában28, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Új-

Zélandon, a francia nyelvet beszélők Franciaországban, a belgiumi Vallóniában és Svájc 

francia nyelvű kantonjaiban, a német nyelvet beszélők Németországban, Ausztriában és 

Svájc német nyelvű kantonjaiban). Vannak olyan nemzetek is – például Belgium és Svájc 

– amelyek nem rendelkeznek közös nemzeti nyelvvel. 

A vallás napjainkra jóval kisebb szerepet játszik a nemzet fogalmának meghatározásában. 

De nem szabad elfelednünk, hogy a 19. században vallási okok is szerepet játszottak 

abban, hogy ma Flandria – a nyelvi hasonlóság ellenére – nem Hollandia, hanem Belgium 

része. Ugyanakkor a vallás szerepe egyes területeken (Észak-Írország, Balkán stb.) 

napjainkban sem elhanyagolható.  

A nemzetkoncepció meghatározza, hogy egy állam miként intézményesíti társadalmát, 

illetve szabályozza az adott állam és a határon túl élő nemzettársak közötti viszonyt. 

                                                 
27 A közös történelemre vonatkozó emlékezet nem mindig felel meg a valóságnak. Gondoljunk csak a 

dáko-román kontinuitás elméletére.  
28 Szándékosan nem az Egyesült Királyság elnevezést használom, mivel az Egyesült Királyságot alkotó 

tagországok az angolon túl „saját” hivatalos nyelvvel is rendelkeznek.  
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Európában hagyományosan két nemzetfelfogást különböztetünk meg: a politikai nemzet 

(Staatsnation) vs. kultúrnemzet (Kulturnation) megközelítést Friedrich Meinecke, a 19. 

és a 20. század fordulóján alkotó német történész alkalmazta először. Ezt átvette a prágai 

születésű amerikai antropológus, Hans Kohn az 1944-ben publikált The Idea of the 

Nationalism című könyvében, és továbbfejlesztette. Kohn koncepciója szerint a közép- 

és kelet-európai etnikai nemzetállamok veszélyesek (xenofóbok, illiberálisak, 

agresszívak), míg a nyugat-európai polgári nemzetállamok jótékonyak, veszélytelenek. 

(Kohn, 1944) Bár ezen állítását nem támasztotta alá empirikusan, a II. világháború előtti 

és alatti események magyarázhatják véleményét. A Kohn-féle koncepció részben 

megmagyarázza az uniós kisebbségpolitikai kritikájában gyakran hivatkozott kettős 

standard/kettős mérce (double standard) használatát az európai uniós kisebbségpolitika 

területén. (Nagy, 2011: 304.) 

 

A politikai nemzet (államnemzet) koncepciója Franciaországból származik. A koncepció 

a felvilágosodás idején született, és elterjedése a francia forradalom idejére tehető. Ez az 

az elméleti keret, amely mind a mai napig meghatározza a franciák kisebbségpolitikai 

gondolkodását és gyakorlatát. A koncepció elsősorban Nyugat-Európában terjedt el. A 

polgári nemzet elképzelése szerint az állam egybeesik a nemzettel. E megállapításból 

következik, hogy az adott állam területén élő összes állampolgár – etnikai, nemzeti 

hovatartozásától függetlenül – tagja a nemzetnek, viszont a többségi, tituláris nemzettel 

„rokon” határon kívül élők nem részei annak. E megállapításunkat az Európai Unión belül 

talán Franciaország példája illusztrálja a legjobban: a francia állam ugyanis franciáknak 

tekinti a germán kultúrkörhöz tartozó elzásziakat, míg a Belgiumban élő franciaajkú 

vallonokat nem. 

Az eszme alapja az a többségi felfogás, miszerint a többségi akarat érvényesülése jelenti 

a demokrácia lényegét. Ezek az államok nem ismerik el a kisebbségek létét területükön. 

E kisebbségpolitikai megközelítés eredménye az etnoregionális csoportok (békés) 

asszimilációja. 

 

A politikai nemzet koncepciójával szemben áll a kultúrnemzet (etnikai nemzet). A 

koncepció a széttagolt német területeken alakult ki, ahol nyilvánvalóan nem volt 

alkalmazható a francia megközelítés. A koncepció elsősorban Közép- és Kelet-

Európában terjedt el. A kultúrnemzet modellje szerint a nemzeti önrendelkezés joga a 

nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális és származási szempontokon alapuló összetartozás-
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tudat által meghatározott nemzetet illeti meg. E koncepció szerint a nemzet egy nyelvi, 

etnokulturális közösség. E megközelítés alapján az adott állam határain kívül élők is az 

adott többségi, tituláris nemzethez tartoznak, de egyben azt is eredményezi, hogy az adott 

állam területén élő kisebbségek nem tartoznak az adott nemzethez. (Győri Szabó, 2006: 

36–38.; Kántor, 2007: 80.) 

Tehát a nemzet lehetséges állam nélkül is, illetve az államnak sem feltétlenül kell a 

nemzetre alapozódnia, hiszen a lojalitás más formái is elképzelhetőek. (Egedy, 2007: 79.) 

A centralizáló politikai nemzetekhez képest a kulturális nemzet ideológiáját magukévá 

tevő államokban sokkal inkább meghatározó a föderalizmus, a decentralizált 

államszerkezet. 

 

A magyar nyelvben a „nemzet” szót kultúrnemzeti értelemben használjuk: nyelvi-

kulturális közösséget értünk alatta, és nem pedig egy állam lakosságát. 

A felvázolt nemzetkoncepciók ideáltipikus modellek. Valójában mindkettő elemei 

fellelhetők minden esetben. 

Nem mellékes, hogy egy adott állam mely nemzetkoncepció mellett teszi le voksát, hiszen 

egy adott nemzetkoncepció legitimálhatja vagy deligitimálhatja az állam politikai 

cselekvéseit. Egyet kell értenünk Kántor Zoltánnal, aki szerint „[a] nemzetmeghatározás 

körüli politikai viták és az ennek következményeképp megvalósuló intézményesülés 

lényegét tekintve nem más, mint annak meghatározása, hogy egy adott állam kit fogad be, 

illetve kit rekeszt ki” (Kántor, 2007: 91.). 

Noha a fenti két modell ismertetésétől semmiképpen sem lehet eltekinteni egy 

kisebbségpolitikával foglalkozó dolgozatban, úgy vélem, hogy e két koncepció túlzottan 

leegyszerűsített és nem veszi figyelembe a politikai szempontokat. 

Számos országban a különböző politikai csoportosulások politikai érdekeiknek 

megfelelően használják a számukra leginkább kedvezőnek vélt meghatározást. Míg 

Magyarországon a kommunizmus idején a politikai nemzet koncepciója került gyakorlati 

alkalmazásra és a nemzetek feletti szocialista integráció jegyében az állampárt sokáig 

egyáltalán nem foglalkozott a határon túli magyarok kérdésével, a rendszerváltást 

követően a jobboldal egyértelműen a kultúrnemzet koncepciója mellett teszi le a voksát 

(lásd: a Fidesz által a 2014-es EP-választásokra összaállított össznemzeti lista) 

Ugyanakkor a baloldal több pártja, és különösen a Gyurcsány Ferenc vezette 

Demokratikus Koalíció (DK) – retorikájában inkább a politikai nemzet koncepciója a 

meghatározó. 
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A nemzetfogalom értelmezése szükségessé teszi a kisebbség fogalmának és a többség vs. 

kisebbség relációnak az értelmezését is. 

 

2. Kisebbségfogalom 

A kisebbség általában egy társadalmi csoporton belüli kisebb létszámú csoport, amely 

valamely ismérv révén különbözik a többségtől. (A. Gergely et al., 2004: 100.) A 

kisebbség terminus jelentésköre igen átfogó. 

 

 Többség vs. kisebbség 

A kisebbségi lét jelentésköre kiterjeszthető a legkülönbözőbb jellegű (faji, vallási, 

foglalkozásbeli, szexuális irányultságú stb.) embercsoportra. (Passeraud, 2012: 6.) 

Kijelenthető, hogy a modern társadalomban gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne 

tartozna létének valamilyen vonatkozásában egy kisebbséghez. (Bodó–Toró, 2011: 4.) 

Ugyanakkor annak eldöntése, hogy mely csoportokat tekintünk kisebbségeknek, és 

melyeket „csupán” hátrányos helyzetű csoportnak, nem mindig egyértelmű. 

Természetesen evidens, hogy a fenti definíció alapján nem mindegyik hátrányos helyzetű 

csoport tekinthető kisebbségnek. Gondoljunk csak a nők helyzetére, akik a társadalomban 

létszámukat tekintve többséget alkotnak, mégis gyakrabban válnak hátrányos 

megkülönböztetés áldozatává. Ugyanúgy a későbbiekben bemutatásra kerülő etnikai 

alapú kisebbségek esetében sem egyértelmű, hogy az adott országban diszkriminatívan 

kezelt csoport létszámát tekintve is kisebbségben van.29 

 

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a „kisebbségi lét” jelzős szerkezetben mit jelent az, 

hogy „kisebbségi”?30 Ontológiai értelemben kézenfekvőnek tűnik a mennyiségi 

megközelítés. Eszerint a kisebbség olyan sokaság, amely számbelileg kevesebb egy 

valamely többségnél. Bodó Barna véleménye szerint a kisebbségi létben élők esetében 

azonban nem feltétlenül kevesebbségről van szó, bár a kisebbségben élők számbelileg 

kevesebben vannak, mint a többségiek. Ugyanakkor – véleményem szerint – ez a 

számbeli kisebbség sem minden esetben meghatározó, hiszen a Dél-Afrikai 

                                                 
29 Katalánok: kisebbség vs. társnemzet? Lásd: Tabajdi Csaba (2009): „Európa kisebbségei egyesüljetek! 

Lehetséges-e, hogy az Európai Unió létrehozza saját kisebbségvédelmi rendszerét?” in: Tabajdi Csaba 

(szerk.) Pro minotitate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti 

Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 46–60., különösen: pp. 54–55. 
30 Elemzésem a következő cikken alapul: Veress Károly (1998): „Kisebbségilét-elemzés”, Magyar 

Kisebbség 1998/1–2.: http://epa.oszk.hu/02100/02169/00009/m980226.htm (utolsó letöltés: 2017. 

december 12.). 

http://epa.oszk.hu/02100/02169/00009/m980226.htm
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Köztársaságban, az 1994-ig tartó apartheid idején a létszámban kisebbségben lévő 

fehérek voltak domináns helyzetben31. „A kisebbségből hiányzik valami, vagy legalábbis 

kevesebb van belőle, amiből másoknak több van, vagy amivel mások rendelkeznek.” 

(Bodó–Tóró, 2011: 3.) A kisebbségi lét tulajdonképp hiánylét. 

A fentebb hivatkozott dél-afrikai példa is azt illusztrálja, hogy a kisebbségi lét 

terminusban a kisebbségi sokkal inkább minőségi, mint mennyiségi kategóriaként jelenik 

meg. A kisebbség a többségtől minőségileg eltérő, attól különböző. 

A kisebbség kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy nem léteznek csupán kisebbségben élő 

emberek, ahogy például léteznek csak hímnemű vagy nőnemű emberi lények. Ez utóbbi 

kategória ugyanis más embercsoportok jellemzőihez való viszonyítás nélkül is 

alkalmazható. Ezzel szemben a kisebbségben való létezés nem terjed ki az emberi szféra 

egészére. Nincs tehát abszolút értelemben vett kisebbségi lét. Bármely kisebbség a 

többséghez való viszonyában kisebbség. Ugyanakkor nem csak a kisebbség, hanem a 

többség is ennek a viszonynak a produktuma. E viszony két másság egymáshoz való 

viszonyulását hordozza. A többségi és a kisebbségi státusz e viszonyból származó 

helyzetmeghatározásukból adódik. Kisebbség nélkül nem létezik többség, ahogy többség 

nélkül sem létezik kisebbség. 

Ha a kisebbségi lét jogi és politikai tartalmait elemezzük, akkor a kisebbség elsősorban 

nem mennyiségi kategóriaként, nem számbeli kevesebbségként jelenik meg, hanem egy 

nem domináns helyzetben lévő csoportot jelöl. A „domináns” jelző ebben a kontextusban 

hatalmi pozíciót és befolyásgyakorlást jelöl. A kisebbség korlátozottabb hatalmi 

pozícióval rendelkezik, és ezzel összefüggésben a létkörülményeket kevésbé képes 

befolyásolni. Jogi értelemben ez az állapot jogi korlátozottságot, illetve egyes esetekben 

jogfosztottságot, míg szociális értelemben kiszolgáltatottságot, létbizonytalanságot 

eredményez. 

A többség és a kisebbség kölcsönösen legitimációs bázist képeznek egymás számára, 

vagyis létezésükkel igazolják egymás törekvéseit. Ezáltal a másik vonatkozásában még a 

legészszerűtlenebb eljárásokat is racionalizálni lehet. Ugyanakkor a kisebbség és a 

többség egymás számára kölcsönösen ellenségképet és veszélytudatot is szolgáltat. Ez 

pedig igen gyakran legitimációs alapot kínál a többség és a kisebbség által igénybe vett – 

                                                 
31 A Dél-Afrikai Köztársaságban a 17. századtól kezdve a holland telepesek erőszakkal leigázták a fekete 

őslakosságot, majd leszármazottaik, a búrok irányították az országot egészen az 1990-esévek végéig, az 

ún. apartheid-rendszer felszámolásáig. Noha ma már – az egyenlő választójog bevezetése óta – az ország 

népességarányának megfelelően a parlamentben a feketék vannak többségben, a gazdasági hatalom 

jelentős része még mindig a fehér lakosság kezében van. 
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nem ritkán radikális – célok (például: asszimiláció, szeparatizmus stb.) és eszközök 

(például terrorizmus, likvidálás stb.) számára. A kisebbség reális veszélytudatához – 

amelynek az az alapja, hogy a többségnek tényleges hatalmában áll a kisebbség létére 

törni – a többség irreális veszélyérzete társul. A többség számára ugyanis gyakran az 

szolgál a kisebbségellenes intézkedéseinek ürügyéül, hogy a kisebbségi aspirációk 

(irredentizmus, szeparatizmus stb.) veszélyeztetik a többség létét. A kisebbség a veszély 

tapasztalására identitásának megerősítésével válaszol, ami együtt jár egy nagyobb és 

fokozottabb biztonságot kínáló léttér kialkuvásával a többségtől. Ezt viszont a többség a 

kisebbség részéről jövő korlátozásként, bizonyos értelemben identitása 

veszélyeztetettségeként éli meg, és igyekszik a maga módján a kisebbségi identitás 

korlátozásával válaszolni rá. Ily módon a többség–kisebbség viszonylét folytonos 

válaszmagatartást indukáló erőtérként működik. 

Ez az elmélet elsősorban az etnikai alapú kisebbségi lét leírására született, azonban – 

részben – más kisebbségi létek leírására is alkalmas. 

 

Az állam, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek közötti fő konfliktusforrás, hogy a 

közöttük lévő viszonyban nem csupán arról van szó, hogy a kisebbségek meg akarják 

őrizni nyelvüket és kultúrájukat, hanem arról is, hogy meg akarják teremteni azokat az 

intézményeket, keretfeltételeket, amelyek biztosítják e kisebbségek kulturális 

reprodukcióját. (Kántor, 2007: 91.) 

A konfliktusokat okozhatják hatalmi és gazdasági egyenlőtlenségek. A politikai és a 

gazdasági hatalom legtöbbször összefonódik, és egymást erősíti. Tehát az, aki 

gazdaságilag domináns pozícióban van, befolyással bír a politikára is. Nem csak a 

többség, hanem történelmi példák32 alapján a kvantitatív kisebbség – a félreértések 

elkerülése végett nevezzük „kevesebbségnek” – is kerülhet hatalmi pozícióba. A hatalmi 

egyenlőtlenségek egyik leghangsúlyosabb példája, amikor – egy országon belül – a 

különböző népcsoportok nem ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek (például csak az 

egyik csoport tagjai rendelkeznek szavazati joggal). 

Valamely ország – vagy adott esetben országrész – rossz gazdasági helyzete, sőt – 

véleményem szerint – a többség és a kisebbség által lakott országrészek számottevően 

eltérő gazdasági helyzete felerősítheti a népcsoportok közötti feszültségeket. (A. Gergely 

et al., 2004: 105.) Ha mindenki rossz anyagi körülmények között él, könnyen megeshet, 

                                                 
32 Lásd: a Dél-Afrikai Köztársaság példáját. 
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hogy bűnbaknak kiáltják ki a kisebbségeket. Gyakran hibáztatják őket, hogy elveszik a 

munkalehetőséget a többségi társadalom tagjai elől. Ugyanakkor – mint azt a 

közelmúltban Katalónia vagy az 1990-es években a nem etnikai klasszifikáción alapuló 

Padánia33 – esetében tapasztalhattuk, az egyes országrészek eltérő gazdasági fejlettsége 

is a gazdagabb területek autonomista és/vagy szeparatista törekvéseit erősítheti. 

A kulturális és/vagy vallási különbségek is igen gyakran a konfliktus melegágyai 

lehetnek. (A. Gergely et al., 2004: 105.) Gondoljunk csak Észak-Írország példájára, ahol 

a katolikus lakosok egy része legszívesebben elszakadna a túlnyomórészt protestáns 

(anglikán) vallású Nagy-Britanniától és a katolikus Írországhoz csatlakozna. A vallási és 

kulturális konfliktusok másik – a migráció fokozódásával egyre hangsúlyosabbá váló – 

példája a muzulmán vallású bevándorlók esete: több európai államban (pl. 

Franciaország34, Belgium35, Ausztria stb.) – részben a terrorista merényletek hatására – 

megtiltották számukra a vallási jelképek (burka36 és nikáb37) közterületen való viselését. 

Természetesen nem minden kulturális és/vagy vallási különbség okoz problémát. 

Ugyanakkor, ha csak kis mértékben különbözik egymástól a kisebbség és a többség, 

akkor – tekintettel arra, hogy a saját kultúra alapvető feltétele a kisebbségi létnek – fennáll 

az asszimiláció veszélye. 

A felsorolt kategóriákon – véleményem szerint – túl természetesen számtalan más olyan 

tényező is létezik, amely negatív irányban befolyásolja a kisebbség és a többség 

viszonyát. A migrációs hullámmal összefüggő hazai aktuálpolitikai események alapján 

például arra a következtetésre juthatunk, hogy a többség és kisebbség közötti negatív 

kapcsolat hátterében nem vagy nem csupán a fenti gazdasági, társadalmi és kulturális 

tényezők állnak, hanem a két vagy több népcsoport közötti rossz viszony előidézői maguk 

a politikusok, akik valamely politikai előny érdekében próbálják meg a kisebbségeket 

rossz színben feltüntetni38. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az etnikai 

alapú kisebbségek kulturális és nyelvi identitásának megőrzése többletforrás allokációját 

                                                 
33 Padánia Észak-Olaszország alternatív neve. Az Északi Liga (Lega Nord) elnevezésű olaszországi 

föderális párt az 1990-es években vetette fel Olaszország északi – legiparosodottabb, leggazdagabb – 

része függetlenedése ötletét. A terület etnikai szempontból nem egységes. Az itt élők a hivatalos olasz 

mellett a franciát, az okcitánt, a németet és a friulit használják.     
34 Franciaországban a vallásra utaló szimbólumok viselését legelőször 2004-ben tiltották meg az állami 

iskolákban. A burka és nikáb utcai viseletét 2011-ben – tehát még jóval a migrációs hullám kezdete előtt 

– tiltották meg. 
35 2010-ben. 
36 Burka: az egész testet elfedő muszlim női külső viselet. 
37 Nikáb: a muszlim nők által viselt, arcot eltakaró kendő. 
38 Lásd pl. a Fidesz (és részben a Jobbik) migránsellenes negatív propagandája. 
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teszi szükségessé, amely – részben – a többségi társadalomtól való elvonás révén 

valósulhat meg. 

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy kicsi az esélye a különböző népek békés 

együttélésének, vagy ez az együttélés kizárólag külön államokban képzelhető el. 

Ugyanakkor léteznek többnemzetiségű államok komolyabb etnikai feszültség nélkül. 

Ennek legjobb példája Európában Svájc, ahol németek, franciák, olaszok és rétorománok 

élnek együtt békében39, de A. Gergely András és kollégái példaként említik Belgiumot 

is, ahol flamandok és vallonok élnek egymás mellett többé-kevésbé békésen, ha nem is 

teljesen konfliktusmentesen. (A. Gergely et al., 2004: 106.) A. Gergely és kollégái e 

megállapítása – véleményem szerint – erősen vitatható, hisz például 2010-ben, a belga 

előrehozott választásokat a flamand régióban az a szeparatista N-VA (Újflamand 

Szövetség) nyerte meg, amely – elsősorban gazdasági megfontolásból – nyíltan támogatja 

Flandria kiválását Belgiumból. Nem ritka az sem, hogy a belga kormányok a flamand és 

a vallon közösség közötti nyelvi és kulturális viták miatt buknak meg.40 Ugyanakkor a 

többség és kisebbség konfliktusmentes együttélésére nem csak többnemzetiségű államok 

szolgáltatnak példát. A korábban már hivatkozott példa, azaz a finnországi Åland-

szigetek svéd anyanyelvű lakóinak autonómiája a kisebbségi területi autonómia egyik 

mintapéldája az Európai Unióban. 

 

 A kisebbségek kategorizálása 

A minoritás a többséggel különféle szempontok alapján helyezkedik szembe. Francis 

Cheneval és Sonja Dänzer társadalomfilozófusok szerint a modern társadalomban a 

kisebbségek három csoportja különíthető el: a kulturális, a társadalmi és a politikai 

kisebbség. Cheneval és Dänzer szerint a kulturális kisebbség az etnikai alapon elkülönülő 

kisebbség szinonimája. A kulturális/etnikai kisebbséget a tradíció határozza meg, amely 

különösen nyelvi és vallási specifikációkkal egészül ki. 

A társadalmi kisebbséget elsősorban a nem, a szexuális orientáció, illetve olyan 

fiziológiai kondíciók határoznak meg, mint a fogyatékosság. 

A szerzőpáros által említett harmadik kisebbségi kategória a politikai kisebbség, amely 

pártpreferencián vagy szavazási magatartáson alapul. A hivatkozott cikk azt is 

                                                 
39 A svájci államszerkezet egyik legfőbb sajátossága a kollektív államfői intézmény. A szövetségi tanács 

tölti be az államelnöki funkciókat, valamint kormányzási és végrehajtó hatáskörrel van felruházva. Hét 

tagját – a földrajzi, illetve nyelvi reprezentativitásra figyelemmel – a parlament választja. 
40 Például 2010-ben is. 
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hangsúlyozza, hogy e három kategória között átfedések lehetnek. (Cheneval–Dänzer, 

2013: 250.) 

 

Az etnikai alapú kisebbségek meghatározása és kategorizálása 

A magyar nyelvben – a legtöbb európai nyelvhez hasonlóan41 – a(z etnikai alapú) 

kisebbség szó magában hordozza, hogy olyan népcsoportról van szó, amely az adott állam 

uralkodó népcsoportjához képest számbelileg kevesebb. Általánosságban elmondható, 

hogy a nemzetközi jogi szerződések is ebben az értelemben használják, és a számbeli 

kisebbséghez kötik magát a definíciót is. (Cserti Csapó, 2000: 7.) 

Az etnikai alapú kisebbségvédelem kérdése a nemzetközi politikában először a 

Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) tevékenységében jelent meg. E nemzetközi 

szervezet által alkalmazott fogalommeghatározás értelmében „… a kisebbségek olyan 

lakosai valamely országnak, akik nemzetiségük, vagy nyelvük, vagy vallásuk tekintetében 

különböznek az illető állam lakosságának többségétől, tudatában vannak kisebbségi 

voltuknak és megvan bennük az akarat, hogy megóvják népi, nyelvi vagy vallási 

sajátosságaikat”42. A Népszövetséghez hasonlóan a II. világháborút követően létrejött 

Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations; ENSZ) megtartja a számbeli kisebbség 

kritériumát a kisebbség fogalmának meghatározásakor. 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Faji Elkülönülés és Kisebbségi Jogok Albizottsága 

által bevezetett definíció szerint „a «kisebbség» meghatározás csak a népességen belüli 

azon nem-domináns csoportokat foglalja magában, amelyek a lakosság többi részétől 

jelentősen eltérő etnikai, vallási vagy nyelvi hagyományokkal vagy tulajdonságokkal 

bírnak, és ezeket meg kívánják őrizni”43. 

Az ENSZ 1974-ben kidolgozott kisebbség-definíciója is számbeli kisebbségként 

határozza meg a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási kisebbségeket. Eszerint „[a] kisebbség 

az állampolgárok olyan csoportja, mely elég nagyszámú ahhoz, hogy a csoport egészének 

nevében tevékenykedjen, de kisebb számú, mint a lakosság többi rész, történelmi, etnikai, 

kulturális, vallási, vagy nyelvi kapcsolatok kötik össze, és arra törekszik, hogy megőrizze 

ezeket a kapcsolatokat, amelyek megkülönböztetik a nép többi részétől.”44. 

                                                 
41 Angolul: minority, franciálul: minorité, olaszul: minorità stb. 
42 Idézi: Cserti Csapó Tibor (szerk.) (2000): A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről, Pécs, PTE 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke, p. 7. 
43 Idézi: Csányi Edina (2004): „A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései – 1. rész”, Jogelméleti Szemle 

2004/4., http://jesz.ajk.elte.hu/csanyi20.html (utolsó letöltés: 2017. december 22.). 
44 Idézi: Magyar kül- és biztonságpolitika (2009): 

http://shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=1148497649 (utolsó letöltés: 2017. december 22.). 

http://jesz.ajk.elte.hu/csanyi20.html
http://shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=1148497649
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Mint láthatjuk, a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó fogalommeghatározások 

alapvetően a számbeli kisebbség (kevesebbség) kritériumán alapultak. Ugyanakkor 

például a spanyolországi katalánok kisebbségi helyzete is vitatható, hiszen míg 

Katalóniában egyértelmű többséget alkotnak, addig Spanyolországban kisebbségben 

vannak. A fenti gondolatmenetből következik, hogy az etnikai alapú kisebbség számbeli 

„kevesebbségként” történő meghatározása nem elegendő. A kisebbségfogalomnak tehát 

magában kell hordoznia az adott népcsoport gazdasági és politikai hatalomból való 

részesedésének a jellemzőit is. Ezt hangsúlyozza Póczik Szilveszter is, aki szerint „a 

kisebbség fogalmán a társadalom nem domináns csoportjait értjük, függetlenül ezek 

arányszámától” (Póczik, 2006). 

Ez a definíciós pontatlanság ugyanakkor felismerésre került, és a későbbi, kisebbségre 

vonatkozó definíciók többsége a kvantitatív feltételt a hatalomból való részesedés 

kvalitatív kritériumával is kiegészítette. 

Francesco Capotorti, kisebbségi kérdésekkel foglalkozó jogász 1979-ben megalkotott 

definíciója szerint etnikai alapú kisebbségnek tekinthető az a csoport, „amely számát 

tekintve kisebb, mint az állam lakosságának többi része, nincs domináns helyzetben, és 

amelynek tagjai olyan etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek 

megkülönböztetik őket a lakosság többi részének a sajátosságaitól és összeköti őket a 

kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk és nyelvük megőrzésére irányuló szolidaritás érzése” 

(Csányi, 2004). A nemzetközi jogi kodifikáció a Capotorti-definíciót ismeri el a 

legszélesebb körben. Bár ez a definíció azzal a céllal készült, hogy az államok erre 

támaszkodva megállapodjanak a kisebbségek definíciójában, Capotorti szándéka nem 

vezetett sikerre.  

Jules Deschênes, kanadai (québeci) jogász az 1980-as évek közepén megpróbálta 

újrafogalmazni a Capotorti által alkotott fogalommeghatározást. Deschênes 

megfogalmazása szerint az etnikai kisebbség „egy állam polgárainak olyan csoportja, 

amely számszerű kisebbségben és nem-domináns helyzetben van az illető államban, 

amely olyan etnikai, vallási vagy nyelvi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek eltérnek 

a lakosság többségéitől, és amely rendelkezik egy egymással való szolidaritás-tudattal, 

amelyet, még ha közvetetten is, a túlélésre irányuló, és a többséggel jog szerinti és 

valóságos egyenlőségre irányuló törekvő közös akarat motivál”. (Deschênes, 1985) 

Az etnikai alapú kisebbség Európa Tanács (Council of Europe; ET) szerinti koncepciója 

szűkebb a Capotorti-féle megfogalmazásnál. Az Európa Tanács Parlamenti 
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Közgyűlésének 1993-ban kelt ún. 1201. számú ajánlása értelmében „nemzeti kisebbség 

egy államban élő személyek olyan csoportja, amely: 

- az adott állam területén rendelkezik lakóhellyel, 

- hosszú távú, szilárd és tartós kapcsolatokat tart fenn ezzel az állammal, 

- különálló etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességeket mutat, 

- kellőképpen reprezentatív, noha számban kisebb, mint az adott állam, vagy az 

adott állam régiója lakosságának többi része, 

- és amely indíttatva érzi magát arra, hogy együttesen megőrizze azt, ami az ő 

közös identitásukat képezi, beleértve kultúrájukat, hagyományukat, vallásukat 

vagy nyelvüket.”45 

A Capotorti-féle kisebbségfogalommal ellentétben e definíció utal az állammal 

fenntartott régi, szilárd, tartós kapcsolatra, ami kizárja az újonnan bevándorolt 

kisebbségeket a definícióból.  

Témánk szempontjából fontos megjegyezni, hogy ez az a definíció, melyet az Európai 

Parlament 2005-ös állásfoglalásában támogatott.46 

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy e meghatározásokban a nemzeti és etnikai kisebbségek 

elkülönítése nem történik meg, és sokszor a nemzeti kisebbség és etnikai kisebbség 

kategóriákat egymás szinonimájaként használják. 

A nemzetközi jog által megfogalmazott definíciók legfeljebb útmutatásként szolgálnak, 

de nem kötelezőek egyik államra nézve sem. Ugyanakkor – ahogy Győri Szabó is rámutat 

– a definíciós nehézségek kikerülhetőek: számos nemzetközi dokumentum, kisebbségi 

jogi szabályozás a res ipsa loquitur, azaz a dolgok magukért beszélnek elv hallgatólagos 

                                                 
45 Európa Tanács (1993): Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1201 (1993) ajánlás az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-

0140+0+DOC+XML+V0//HU (utolsó letöltés: 2017. december 20.). Fontos megjegyezni, hogy a 

hivatkozott dokumentumnak számos – az Európa Tanács kétnyelvűségéből eredően – nem hivatalos 

fordítása létezik. Ezek közül az Európai Parlament 2005/2008/INI jelentésében szereplő fordítást vettem 

alapul. (Lásd: Európai Parlament (2005a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről 

és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU (utolsó letöltés: 2017. december 23.). 
46 „Az Európai Parlament […] javasolja, hogy [annak meghatározása, hogy kik tekinthetők kisebbséghez 

tartozóknak] az Európa Tanács 1201. számú ajánlásában található «nemzeti kisebbség» meghatározásán 

alapuljon.” (Lásd: Európai Parlament (2005a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek 

védelméről és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU, utolsó letöltés: 

2017. december 23.). Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez a definíció nem tesz különbséget a 

nemzeti és etnikai kisebbségek között, következésképpen az itt hivatkozott „nemzeti kisebbség” 

definíciójába az etnikai kisebbségek is beletartoznak. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-0140+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-0140+0+DOC+XML+V0//HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
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alkalmazásával próbál meg egy adott kisebbség problémájára megoldást találni, és 

eltekint a kisebbségfogalom definiálásától (Győri Szabó, 2006, 48.). 

 

A fenti definíciókat alapul véve az etnikai alapú kisebbségeket a következők jellemzik: 

a) egy állam állampolgárai; 

b) hosszú távú, szilárd és tartós kötelékek fűzik az államhoz; 

c) nem-domináns pozícióban számszerű kisebbséget alkotnak; 

d) megkülönböztető etnikai, vallási és kulturális jellemzőkkel rendelkeznek; 

e) arra törekednek, hogy közösen megőrizzék közös identitásuk elemeit. 

 

Visszatérve a Francis Cheneval és Sonja Dänzer társadalomfilozófusok által felállított 

kisebbségi kategóriákra, témánk szempontjából a legérdekesebb a kulturális kisebbségek 

csoportja. 

A Kisebbségek meghatározása és osztályozása című, 1949-ben kidolgozott ENSZ-

dokumentum: 

a) faji; 

b) nyelvi; 

c) etnikai; 

d) nemzeti; 

e) vallási; 

f) őslakos; 

g) emigráns vagy önkéntes 

kisebbség között tett különbséget47. 

a) A faji kisebbség kategóriája már kevésbé használatos, mivel az UNESCO 

okmányok szerint „minden ember egyetlen fajhoz tartozik, és közös elődöktől 

származik. Ők egyenlőnek születtek méltóságban és jogokban, és közösen 

képezik az emberiséget.”48 

                                                 
47 Az alábbi definíciók elsősorban Tóth Csaba: „Nemzeti-etnikai kisebbségek, romák: definíciós 

nehézségek” című cikkén alapulnak. Lásd: Tóth Csaba (2013): „Nemzeti-etnikai kisebbségek, romák: 

definíciós nehézségek”, Hadtudományi Szemle 2013/1., pp. 90–96. 
48 UNECSO (1950): Déclaration d’experts sur les questions de race: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126969fb.pdf (utolsó letöltés: 2017. december 23.), 

magyar fordítás: Tóth Csaba (2013): „Nemzeti-etnikai kisebbségek, romák: definíciós nehézségek”, 

Hadtudományi Szemle 2013/1., 92. o. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126969fb.pdf
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b) A nyelvi kisebbségek nyelvük csoportjába a lakosság azon része sorolható, 

amely a magán- és vagy hivatalos kommunikációja során nem az állam 

nyelvét használja. 

c) Az etnikai kisebbség olyan népcsoportot jelent, amely teljes egészében 

kisebbségben él, egy vagy több ország területén, de nem köthető egyetlen 

nemzetállamhoz sem. E csoport legismertebb tagjai a romák. E népcsoportok 

önálló államisággal nem rendelkeznek, vagyis egyetlen államban sincsenek 

többségben, és nem létezik olyan állam, amelyben a politikai hatalom 

birtokosai lennének. (Tóth, 2013: 92–93.) 

d) A nemzeti kisebbség olyan népcsoportot jelöl, amely elkülönülve/elszakítva él 

többségi etnikumától, de anyanemzete rendelkezik nemzeti önállósággal. E 

csoport tagjai az egyes ország(ok) területén kisebbségben élnek, de  korábban 

részei voltak egy olyan nemzetnek, amely saját állammal rendelkezik vagy 

rendelkezett. Ebbe a csoportba tartoznak a szomszédos országokban élő 

magyar kisebbségek is. A nemzeti kisebbségeket általában erős identitás-tudat 

jellemzi: a kulturális értelemben vett, határokon átívelő nemzethez tartozás 

tudata. (Kiss Gy., 1993: 176.) 

e) A vallási kisebbségek egy államban a többségtől eltérő vallást követő 

csoportot alkotnak. A vallási szembenállás egyes esetekben annyira erős tud 

lenni, hogy az már biztonságpolitikai kockázatot jelent, ad absurdum háború 

kirobbanásához vezet (lásd: etnikai és ezzel összefüggésben vallási ellentétek 

a Balkánon). 

f) Az őslakos kisebbség kategóriája főleg az észak- és dél-amerikai, az afrikai és 

az ausztrál kontinensre jellemző. Ebbe a csoportba tartoznak például az 

őslakos indiánok, eszkimók, akik áldozatául estek az ún. „magasabb 

civilizációjú” hódító, idegen népeknek, amelyek idővel többséget alkottak a 

leigázott területen. 

g) Az emigráns vagy más néven önkéntes kisebbség képviselői saját 

szülőföldjüket önként, többnyire a jobb élet körülményeinek reményében 

hagyták el. Az önkéntesség alapján elvárható ezektől a személyektől, hogy 

betartsák azon ország jog- és értékrendjét, ahol letelepedtek. 

Következésképpen igen sok állam megtagadja e csoportok kisebbségként 

történő kezelését és a csoport tagjaitól teljes mértékű integrációt követel meg. 

Az 1970-es és 1980-as években a multikulturalizmus európai meghirdetése 
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szélesebb körben engedélyezte a betelepülő személyek számára az identitásuk 

megőrzését. Ugyanakkor napjainkban egyre gyakrabban hallhatjuk, hogy a 

multikulturalizmus „halott”49. Mindazonáltal e kategória kapcsán úgy vélem, 

hogy az Európai Uniót sújtó jelenlegi migrációs nyomás időszakában, 

különösen a magyar kormányzati propaganda fényében50, igencsak furcsán 

hangzik a jelentős számban háborús menekültekről önkéntes kisebbségként 

beszélni. Véleményem szerint sokkal helytállóbb lenne e kategóriába tartozó 

személyeket az „emigráns kisebbség” elnevezéssel illetni, és e kategórián 

belül megkülönböztetni az önkéntes emigránsokat (bevándorlók, 

vendégmunkások stb.) és a kényszeremigránsokat (menekültek). 

Fontos leszögeznünk, hogy a kisebbséghez tartozó személyek csoportosítása igen 

összetett kérdés, hiszen egy kisebbség egyszerre több kategóriába is beletartozhat. 

Például az algériai muszlimokat Franciaországban vagy a törököket Németországban 

egyszerre tekinthetjük nemzeti vagy vallási kisebbségnek, míg a balti országokban élő 

oroszok vallási, nyelvi és etnikai kisebbséget is alkotnak az adott országon belül. 

 

Emellett számtalan egyéb kritérium alapján csoportosíthatjuk az etnikai alapú 

kisebbségeket. Meghatározó elem lehet az is, hogy a kisebbség tömbben vagy 

szórványban él-e. A szakirodalom (Kiss Gy., 1993; Vetési, 2000; Schönbaum, 2009; 

Kiss, 2012) e tekintetben a következő két csoportot különbözteti meg: 

a) tömbben élő kisebbségek (pl. a székelyföldi magyarok); 

b) szórványkisebbségek (pl. a balti államokban élő orosz ajkúak). 

A szórvány51 alatt – Vetési definíciója szerint – az etnikai alapú kisebbség azon csoportját 

értjük, amely „a többségi nemzetekhez képest településén, mikrorégiójában 30%-nál 

                                                 
49 A multikulturalizmus „halálhírét” legelőször 2006-ban keltették, amikor a londoni robbantás 

évfordulóján a brit sajtóban megjelent a „munltikulturalizmus halott” felkiáltás. Négy évvel később, a 

CDU ifjúsági szervezetének potsdami konferenciáján Angela Merkel német kancellár a következőképpen 

„temette” a multikulturalizmust: „Ez a multikulturális megközelítés, miszerint együtt élünk egymással, 

egymás mellett, boldogan, ez megbukott. Siralmasan megbukott.” (Idézi: Pátkai Mihály (2016): A 

multikulturalizmus története: 

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201607/a_multikulturalizmus_tortenete, utolsó letöltés: 2017. 

december 27.) További részletekért lásd: Feischmidt Margit (2016): A kritikai és emancipációs 

diskurzusok megújulásáról, socio.hu, 2016/2.: http://socio.hu/uploads/files/2016_2/feischmidt.pdf (utolsó 

letöltés: 2017. december 27.). 
50 Lásd például: „Mire Magyarországra érkezik, már mind megélhetési bevándorló” in: hvg.hu (2015): 

Orbán pénteki interjú: http://hvg.hu/itthon/20150605_Orban_penteki_interju (utolsó letöltés: 2017. 

december 27.). 
51 A kisebbségtudományi szakirodalom megkülönbözteti az etnikai és a vallási szórványt. 

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201607/a_multikulturalizmus_tortenete
http://socio.hu/uploads/files/2016_2/feischmidt.pdf
http://hvg.hu/itthon/20150605_Orban_penteki_interju
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kisebb arányban él, hátrányos nyelvi-etnikai, vallási helyzetben, és a nemzettesttől 

elszigetelődve, leépült intézményrendszerrel, folyamatos veszélynek, felszámolódásnak 

van kitéve” (Vetési, 2000: 173.). Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy Kiss Tamás 

szavaival élve a „szórványhelyzetet nem határozhatjuk meg pusztán statisztikailag”, azaz 

az adott kisebbség településen vagy régión belüli arányain keresztül. A szakirodalom a 

szórványt olyan „közösségként határozza meg, amely (önerejéből) képtelen biztosítani 

saját etnikai reprodukcióját”. Ehhez Kiss Tamás szerint a kisebbség alacsony arányszáma 

mellett számos tényező hozzájárul (pl. az – oktatási és kulturális – intézményeik 

gyengesége, a kisebbségi nyelv oktatásának hiánya). (Kiss, 2012: 35.) 

Ez a tényező igen fontos szerepet játszik a kisebbségek mozgósítása szempontjából, 

illetve determinálja a követeléseiket is. Ugyanis másként lehet egy kisebbségi társadalom 

tagjait mozgósítani, ha lakóhelyük jól körülhatárolt területhez köthető, mint ha 

szigetszerűen elszórt településeken élnek. Ezzel párhuzamosan a kisebbség más jellegű 

követeléseket fogalmazhat meg, ha szórványban, és mást, ha tömbben él. 

 

Gaëlle Pellon francia politológus szerint a kisebbségeket emellett csoportosíthatjuk 

követeléseik alapján is, attól függően, hogy a kisebbség: 

a) kulturális jogokat; 

b) politikai jogokat; 

c) autonómiát; 

d) függetlenséget követel-e (Pellon, 2009: 45.).  

Vele szemben Ted Gurr csak a következő két kategóriát különbözteti meg: 

a) olyan, a többségi társadalomba integrálódott kisebbség, amely politikai és 

kulturális jogainak javításáért küzd, ugyanakkor nem vonja kétségbe a befogadó 

állam területi integritását (pl. bretonok Franciaországban); 

b) olyan kisebbség, amely politikai és területi követeléseket (autonómia, 

függetlenség) fogalmaz meg, ezáltal fenyegetve a befogadó állam szuverenitását 

(ennek legfrissebb példája: Katalónia függetlenedési szándéka) (Gurr, 1993: 

168.). 

 

A fentieken túlmenően létezik a kisebbségnek egy hibrid csoportosítása is, amely nem a 

fenti, a tudományos szakirodalom által elfogadott klasszifikációs kritériumok alapján 

osztályoz, hanem ezek közül többnek a keverékét adja. Ezen, az MSZP-s Tabajdi Csaba 

volt EP-képviselő által javasolt klasszifikáció jelentőségét az adja, hogy jobban megfelel 
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a kérdés európai uniós – és különösen az európai parlamenti – gyakorlati 

megközelítésének, valamint kellőképpen figyelembe veszi a balti államokban élő 

oroszok, illetve az EU legjelentősebb kisebbségének számító romák speciális helyzetét. 

Tabajdi – európai parlamenti gyakorlati tapasztalatai alapján – konstruált hibrid modellje 

öt alkategóriát különböztet meg, elsősorban az államnak és az Európai Uniónak az adott 

kisebbségi csoport viszonyában fennálló feladatai alapján: 

a) történelmi vagy őshonos kisebbségek; 

b) új, bevándorló (immigráns) kisebbségek; 

c) romák; 

d) társnemzeti jellegű kisebbségi nemzeti közösségek; 

e) fél-történelmi/fél-migráns hibrid közösségek (Tabajdi, 2009: 53–54.). 

 

a) A történelmi vagy őshonos kisebbségek esetében az állam és az EU fő feladata 

a kisebbségek identitása megőrzésének és fejlesztésének az elősegítése. 

b) Az új, bevándorló (immigráns) kisebbségeket az államnak és az EU-nak a 

befogadó állam nyelvének elsajátításában kell segítenie, valamint hozzá kell 

járulnia e személyek és közösségek társadalmi integrációjához. Az új 

kisebbségek kapcsán Roberta Medda-Windischer hangsúlyozza, hogy a 

kisebbségi elnevezés nem elsősorban a számbeli kevesebbségre utal, hanem 

arra a tényre, hogy olyan – a többségtől etnikai szempontból különböző – 

embercsoportról van szó, amelynek sajátos védelemre van szüksége. Medda-

Windischer terminológiai szempontból arra is rámutat, hogy – a Tabajdi által 

javasolt terminus technicussal (nevezetesen az új és a bevándorló elnevezés 

szinonimaként történő használatával) ellentétben az „új kisebbségek” fogalom 

szélesebb körben értelmezendő, mint a „bevándorló kisebbségek” kifejezés, 

mivel az előbbi magában foglalja a bevándorlók leszármazottait, akiket a 

migrációval foglalkozó szakirodalom gyakran másod-, illetve 

harmadgenerációs migránsoknak (Hautzinger–Hegedüs–Klenner, 2014: 77.; 

Dömös, 2016: 75.) titulál. E személyek legtöbbször már a befogadó országban 

születtek, így nem nevezhetők bevándorlónak (Medda-Windischer, 2017: 

27.). 
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c) A romák – bár őshonos, történelmi kisebbségnek tekinthetőek Európában, de 

– többszörösen hátrányos szociális, oktatási, foglalkoztatási stb. helyzetük 

folytán speciális bánásmódot igényelnek az állam és az EU részéről.52 

d) A társnemzeti jellegű kisebbségi közösségek (pl. skótok, walesiek, bretonok, 

korzikaiak, katalánok, baszkok, Romániában és Szlovákiában élő magyarok 

stb.) – Tabajdi véleménye szerint – létszámuk, társadalmi strukturáltságuk, 

kultúrájuk, nyelvük alapján nem tekinthetők nemzeti kisebbségeknek, hanem 

önálló állam nélküli nemzetek, társnemzetek vagy társnemzeti jellegű 

kisebbségi közösségek. (Tabajdi, 2009: 54.) Ezzel a definícióval némiképp 

lehet vitatkozni, különösen a korábban ismertetett nemzeti kisebbségek 

fogalmának bemutatása után, amelybe például az anyaállam mint 

meghatározó kritérium megléte miatt a határon túli magyar közösségek 

beletartoznak, míg a skótok, walesiek, bretonok, korzikaiak, katalánok, 

baszkok stb. nem. Ugyanakkor fontos látni, hogy számbeli nagyságuk, 

zárványkisebbség-jellegük (a romániai magyarok esetében ez a feltétel csak a 

Székelyföldön teljesül), valamint – mindenekelőtt – azon víziójuk, amely 

szerint céljaik és szükségleteik eléréséhez elsősorban széles körű 

autonómiarendszer, a devolúció valamilyen formája – többek között területi 

autonómia, vagy egyes esetekben (pl. Skócia, Katalónia) szecesszió – lenne a 

megoldás, érdemes külön kategóriába sorolni őket. Fontos azonban 

leszögezni, hogy az Európai Unió – a kisebbségi kérdésekhez hasonlóan – nem 

foglalkozik az autonómia és a függetlenség kérdésével, azt az adott tagállam 

belügyének tekinti. Romano Prodi által Eluned Morgan (PES) walesi EP-

képviselő kérdésére adott 2004. április 3-i válaszából kiderül, amennyiben egy 

tagállam valamely területe kiválik az adott országból, az uniós szerződések a 

függetlenné váló területre a továbbiakban nem hatályosak. Következésképpen 

a terület – az EU-val való kapcsolatát tekintve – harmadik országgá válik. 

Noha az újonnan létrejövő ország kérheti felvételét az Európai Unióba, a 

felvételi kérelemről a Tanács egyhangúlag dönt.53 A skóciai függetlenségi 

                                                 
52 Lásd: „az […] európai romák helyzete különbözik az európai nemzeti kisebbségekétől, ami indokolja a 

konkrét európai szintű intézkedések szükségességét”, Európai Parlament (2008a): A romákkal kapcsolatos 

európai stratégia: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0035&language=HU&ring=P6-RC-2008-0050 (utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.), 
53 Európai Parlament (2004a): Question écrite P-0524 posée par Eluned Morgan (PES) à la Commission. 

La Constitution: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A92004E000524 (utolsó 

letöltés: 2017. december 28.). Eluned Morgan EP-képviselő kérdése arra irányult, hogy abban az esetben, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=HU&ring=P6-RC-2008-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=HU&ring=P6-RC-2008-0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A92004E000524
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népszavazás kapcsán az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 

kijelentette, hogy a kérdés az Egyesült Királyság belügye54. A katalán 

függetlenség elnyerésére irányuló – a spanyol alkotmánybíróság és a spanyol 

kormány által jogellenesnek nyilvánított referendum kapcsán Juncker úgy 

vélekedett, hogy „a kérdés Spanyolország belügye, amelyet az ország 

alkotmányos rendjének tiszteletben tartásával kell rendezni”55. 

e) A fél-történelmi/fél-migráns hibrid közösségek kategóriájába az 

Oroszországon kívül rekedt – elsősorban Észtországban és Lettországban, 

valamint kisebb számban Litvániában élő – orosz ajkúakat kell sorolni, mivel 

ők nem tekinthetők egyértelműen sem történelmi vagy őshonos, sem pedig új, 

bevándorló (immigráns) kisebbségnek. E klasszifikációs nehézségnek az az 

oka, hogy például a Baltikumban a szovjet időszakot megelőzően is éltek 

őshonos orosz nemzeti kisebbségek. Ugyanakkor az is tény, hogy a 

Szovjetunión belüli spontán vagy irányított migráció és az azzal összefüggő 

„russzifikáció”/”szovjetizáció” eredményeképpen az „orosz közösségek 

száma, karaktere lényegesen megváltozott, és több volt szovjet 

tagköztársaságban lényegesen megváltoztatta az etnikai arányokat” (Tabajdi, 

2009: 54–55.). Az ő esetükben cél mind az identitás megőrzése, mind pedig 

az integráció elősegítése. 

Véleményem szerint ez az a klasszifikáció, amely a leginkább alkalmas arra, hogy EP-

ben folyó képviselői munka tanulmányozásának az alapját képezzék. Ugyanakkor a d) 

kategória Tabajdi általi meghatározását némi fenntartással kell fogadnunk. Egyrészt úgy 

vélem, hogy már a kategória meghatározása sem helytálló, hiszen az Európai Unió 

tagországaiban nem elterjedt a társnemzeti státus megadása. Gondoljunk Katalónia 

példájára: noha 2006-ban a spanyol parlament mindkét háza jóváhagyta Katalónia 

autonómiáját kiszélesítő javaslatot, amely alapján Katalóniát – a statútum 

                                                 
ha az Unió egy területe a függetlenedés mellett döntene, a térség az EU része marad-e vagy sem (azaz az 

„algériai modell” kerül-e alkalmazásra)? Megj.: Az „algériai modell” lényege, hogy Algéria 1962-ig 

Franciaország gyarmata, közigazgatásilag Franciaország tengeren túli megyéje volt, és ily módon része az 

Európai Közösségnek. Azonban a függetlenség 1962-es elnyerésével Algéria – az EK-val való 

kapcsolatát tekintve – harmadik országgá vált. 
54 Independent (2014): Scottish independence: Jean-Claude Juncker EU comments „distorted” by pro-UK 

campaigners: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scottish-independence-jean-claude-juncker-

eu-comments-not-referring-to-scotland-9608749.html (utolsó letöltés: 2017. december 28.). 
55 Commission européenne (2017): Déclaration relative aux événements en Catalogne, 2 octobre 2017: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_fr.htm?locale=FR (utolsó letöltés: 2017. 

december 28.). A szó szerinti idézet eredeti nyelven: „… il s’agit d’une question interne à l’Espagne qui 

doit être réglée dans le respect de l’ordre constitutionnel de ce pays.”. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scottish-independence-jean-claude-juncker-eu-comments-not-referring-to-scotland-9608749.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scottish-independence-jean-claude-juncker-eu-comments-not-referring-to-scotland-9608749.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_fr.htm?locale=FR
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preambulumában – nemzetként definiálták (Sipos, 2013: 85.), a 2010-es 

alkotmánybírósági határozat a katalánok nemzetként történő definiálását hatályon kívül 

helyezte. Közép- és Kelet-Európában a határon túli magyarok területi autonómiára 

irányuló, a román többségi állam által érdemi vita nélkül elutasított törekvése pedig jól 

mutatja, hogy e térségben rövid és középtávon nem lehet számítani a társnemzeti státusz 

bevezetésével. Emiatt – úgy gondolom – szerencsésebb lenne tömbben élő, kisebbségi 

státuszú nemzeti közösségek elnevezéssel illetni az ebbe a csoportba tartozó 

kisebbségeket. 

Mint az általam nevesített új kategória elnevezése is mutatja, az ebbe a csoportba tartozó 

kisebbségi közösségek meghatározásának egyik alapfeltétele a zárványkisebbségi 

helyzet, ugyanis a területi autonómia, illetve az arra irányuló törekvések kizárólag a 

tömbben élő kisebbségek esetében lehetnek relevánsak. Másrészt e kategória feltétele, 

hogy a többség-kisebbség közötti viszony együttműködésen és részleges 

hatalommegosztáson alapuljon. Következésképpen e társnemzeti viszony nem 

képzelhető el széles körű (területi) autonómia nélkül. A fenti definíciónak nem felelnek 

meg a felvidéki, illetve a székelyföldi magyarok, mivel nem rendelkeznek autonómiával, 

valamint – Székelyfölddel ellentétben – a felvidéki autonómia-törekvések sem 

meghatározóak. (Brucker, 2017: 85.) 

Az államnak és az Uniónak valamennyi etnikai alapú kisebbségi vonatkozásában fennálló 

feladata a diszkimináció elleni fellépés.  

 

3. A diszkrimináció fogalma 

A diszkrimináció fogalma szorosan összekapcsolódik az esélyegyenlőséggel. Jelző nélkül 

a diszkrimináció szinte kivétel nélkül annak negatív formáját, azaz a hátrányos 

megkülönböztetést jelenti. Az egyik legelterjedtebb definíció (Tomuschat, 1981: 715.) 

értelmében „a diszkrimináció olyan megközelítést jelent, amely ésszerűtlen 

különbségtételt vezet be az érintett alanyi jogok élvezetével összefüggésben”.  A definíció 

szerint tehát a diszkrimináció negatív hatást fejt ki a diszkrimináció által érintett 

személyre, ez a hatás különbségtételből ered, e különbségtétel pedig ésszerűtlen. A 

(negatív) diszkrimináció nem csupán egyszerű különbségtétel. A megkülönböztetés 

akkor torzul diszkriminációvá, ha egy személyt vagy az emberek egy csoportját más, 

azonos helyzetben lévő személlyel vagy csoporttal történő összehasonlításban kezelnek 

hátrányos módon. A (negatív) diszkriminációt az különbözteti meg az egyszerű 

különbségtételtől, hogy az utóbbinak mindig vannak objektív, jogos és igazolható okai. 
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A diszkrimináció esetében viszont egyrészt a megítélés alapjául szolgáló szempont 

szubjektív és a racionalitás szintjén teljességgel indokolhatatlan, másrészt pedig az elérni 

kívánt cél és a különbségtétel adott módja között nincs észszerű arány. (Kálmán–Köncze, 

2002: 72.) 

A nemzetközi szerződések legtöbbször nem definiálják a diszkrimináció fogalmát. 

Ugyanakkor mivel dolgozatom témája az Európai Unió, nem tehetem meg, hogy ne ejtsek 

néhány szót arról, hogy mit jelent a diszkrimináció az uniós jogforrások alapján. Ahogy 

arra Király Miklós is rámutat, az uniós jogforrások szinonimaként használják a 

diszkrimináció tilalmát, valamint az egyenlőség és egyenlő bánásmód fogalmát (Király, 

1998: 149.). A kialakult joggyakorlat szerint „tiltott diszkriminációnak minősül, ha 

hasonló vagy összehasonlítható tényállásokat különbözőképpen, illetve különböző 

tényállásokat azonos módon kezelnek, illetve ítélnek meg, hacsak az objektív okokkal nem 

igazolható” (Király, 1998: 146., Kazuska, 2011: 212.). 

Az EUMSZ 10. cikke értelmében a védett tulajdonságok, amelyek alapján tilos a 

személyek közötti megkülönböztetés, a következők: 

a) nem; 

b) etnikum; 

c) vallási vagy politikai meggyőződés; 

d) fogyatékosság; 

e) életkor; 

f) szexuális orientáció.56 

 

4. Az autonómia fogalma 

Az autonómia iránti igény talán egyidősnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. 

(Görömbei, 2003: 350.) Az etnikai alapú kisebbségekkel kapcsolatos megoldatlan 

problémák legbonyultabbika és politikailag legkényesebbike a kisebbségi csoportok 

autonómia-igényeinek jelentkezése és az autonómia biztosításának lehetősége. Az 

autonómia fogalma a mai napig nem tisztázott pontosan, hiszen olyan, egységesen 

elfogadott definícióval nem rendelkező fogalmakhoz kapcsolódik, mint a nemzet, a 

nemzeti kisebbség, a szuverenitás. 

                                                 
56 EUMSZ 10. cikk: „Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd 

mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen.”. 
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„Az autonómia az emberek bizonyos csoportjának az a joga, hogy bizonyos kérdésekben 

maga döntsön.” (Győri Szabó, 2006: 60.) 

Kisebbségi szempontból az autonómia – szintén Győri Szabó Róbert szavaival élve – 

„egy adott államban a többségi nemzettől eltérő identitású csoport bizonyos fokú 

önkormányzása.” Az autonómia lényege, hogy egy kisebbségben élő közösség a lehető 

legnagyobb mértékben beleszólhasson a belső ügyei intézésébe. Kántor Zoltán 

értelmezésében az autonómia „a kisebbség belső önrendelkezését jelenti, a legmagasabb 

jogi státuszt, amelyet egy kisebbség egy államban elérhet”. (Kántor, 2006: 74.) Az 

autonómia sosem az egész államot érinti, hanem annak egy nyelvi, etnikai, kulturális stb. 

szempontok alapján elkülönülő területére vagy a népesség egy csoportjára vonatkozik. 

Az 1990-es évektől kezdődően több – jogilag nem kötelező érvényű – dokumentum 

született. Ezekhez képest hozott igazi áttörést az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 

által elfogadott Gross-jelentés57 (Görömbei, 2003: 350.), amely az autonómiát 

kifejezetten követendő példaként, a konfliktusok megoldásának lehetséges eszközeként 

mutatja be a nemzeti kisebbségekkel rendelkező országok számára, aláhúzva hogy az 

autonómia hozzájárulhat a nyelvi, etnikai, kulturális stb. szempontok alapján elkülönülő 

kisebbségi közösségek identitásának megőrzéséhez. 

 

5. Nyelv és identitás 

Európa legtöbb országát etnikai és nyelvi sokféleség jellemzi. Ennek ellenére a modern 

európai nemzetállamok többsége csak egy, a domináns etnikai csoport által használt 

nyelvet ismeri el hivatalos nyelvként, míg a kisebbségek által beszélt nyelvek használata 

a hivatalos kommunikációban korlátozott. (Puskás, 2000) 

Egy adott ország nyelvpolitikája ugyanakkor nem tekinthető pusztán jogi kérdésnek, 

hiszen az európaiak többsége a nyelvet nem csupán kommunikációs eszközként 

használja, hanem az etnikai csoportok közötti különbségek legjelentősebb 

szimbólumának tartja.58 

Ez összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy az ember egyik legalapvetőbb joga, hogy 

meghatározza identitását, megvallja önazonosságát. Ebből ered a nyelvi joga, azaz a 

nyelvválasztás és a nyelvhasználat szabadsága. (Péntek, 2014: 162.) 

                                                 
57 Lásd: Európa Tanács (2003): Az Európa Tanács 2003. évi 1334. számú határozata: 

http://www.corvinuslibrary.com/autonom/balogh/f5.pdf (utolsó letöltés: 2017. december 28.). 
58 Ez a megállapítás nem igaz Európa vagy az Európai Unió valamennyi országára. Észak-Írországban 

például a nyelvi különbségek – a történelem folyamán – elvesztették jelentőségüket. Ezzel egy időben a 

vallási különbségekre helyeződött a hangsúly. 

http://www.corvinuslibrary.com/autonom/balogh/f5.pdf
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Az azonosságtudatnak nincs általános, egységes és változatlan modellje. Különféle 

jellegű identitások léteznek, és az identitásokhoz is többféle értelmezés kapcsolódhat. 

Minden etnikai identitástudat egy sajátos megkülönböztető jegy köré szerveződik. Ez a 

jegy lehet konkrét vagy absztrakt. A lényege az, hogy az etnikai csoporthoz való kötődés 

és az etnikai határok kialakítása és fenntartása alapjául szolgáljon. Az egyes csoportok 

általában egy sajátos jegynek szentelnek kiemelt figyelmet. E választás mögött 

elsősorban történelmi és az adott kisebbségi csoport helyzetéből fakadó jellemzők állnak. 

Ez Európában leggyakrabban a nyelv, a faj59 vagy a vallás. 

Egy adott közösség mindig egyetlen megkülönböztető elemet (core value) választ etnikai 

identitástudata alapjául. E megkülönböztető jegy az egyénnek a közösséghez való 

tartozását hivatott szimbolizálni: azt mutatja, hogy a közösséghez tartozó személyek sorsa 

és céljai közösek. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az adott közösség az idő folyamán 

másik megkülönböztető elemet helyez előtérbe60.  

Annak meghatározásában, hogy melyik megkülönböztető jegy legyen az adott csoport 

központi értéke, nagyon fontos szerepe van az etnikai csoport értelmiségének. 

Ugyanakkor a nyelv az a megkülönböztető jegy, amely „az értelmiségi elit által könnyen 

változtatható az etnikai azonosságtudat alappillérévéé” (Puskás, 2000). Joshua Fishman, 

izraeli szociolingvista véleménye szerint a nyelv azért válhatott a nemzeti identitás 

szimbólumává, mert a közösségen belüli kapcsolatok a nyelven keresztül jönnek létre. 

(Fishman, 1989: 105.) 

A nyelv szerepe az etnikai határok megőrzésében kétrétű. Ennek megértéséhez mind 

etnokulturális, mind pedig szociotudományos magyarázatok együttes eredményét 

igénybe kell vennünk. Az etnokulturális magyarázatok a herderi tradíció jegyében 

megfogalmazott feltevésre nyúlnak vissza, amelynek értelmében a nyelv – mint alapvető 

megkülönböztető jegy – meghatározza az egyén identitástudatát és etnikai hovatartozását. 

Herder véleménye szerint a nyelv alapvető egyesítő funkcióval rendelkezik, amely képes 

arra, hogy kifejezze a közösség kollektív érzéseit és akaratát. (Berlin, 1976: 166–169.) 

Az utóbbi két évszázadban a herderi etnolingvisztikai tradíció elmélyítette és 

megerősítette a nyelvi különbségeken alapuló etnolingvisztikai határokat. Ezzel 

párhuzamosan a nyelvet megkülönböztetett ideológiai és politikai funkciókkal is 

felruházták: a nemzeti identitás és a független állam szimbólumává vált, miközben az 

                                                 
59 A faj mint megkülönböztető jegy alkalmazása különösen a baszkok esetében volt elterjedt, azonban az 

utóbbi két évtizedben a baszk nyelv (euskara) egyre fontosabb identitás-építő szerepet kapott. 
60 Lásd: a baszkok fentebb bemutatott példáját. 
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etnolingvisztikai közösségek közti határok kialakításában is meghatározó szerepe volt. 

„A nyelv tehát a nacionalista mobilizáció leghatásosabb eszközeként – a nemzetek és 

etnolingvisztikai közösségek egyesítését vagy újraegyesítését lehetősé téve – ideológiai 

missziót tölt be.” (Puskás, 2000) 

A napjainkban újraéledő és egyre erősödő nyelvi nacionalizmus egyértelműen annak a 

jele, hogy a nyelvi kérdés könnyen válik politikai kérdéssé és eredményezi potenciális 

vagy tényleges etnolingvisztikai konfliktusok kialakulását. 
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2. fejezet: Az etnikai alapú kisebbségek kérdése a nemzetközi 

intézményekben 

 

1. Az etnikai alapú kisebbségek kérdése 1945 előtt 

Egészen a 20. század elejéig a kisebbségvédelem elsősorban az eltérő vallású személyek 

jogainak biztosításával foglalkozott, bár sok esetben a kisebbségek a többségtől 

vallásukon túl etnikai alapon is eltértek. A 20. századtól kezdődően a vallási kisebbségről 

az etnikai alapú kisebbségekre tevődött át a hangsúly. Az etnikai alapú kisebbségek 

jogainak védelme különösen fontos kérdéssé vált az I. világháborút követően, hisz a 

háborút lezáró békeszerződések következtében számos európai került kisebbségi sorba.  

Míg a két világháború között a Népszövetség égisze alatt, egy szerződéses rendszer 

keretében kívánták a kisebbségek jogait rendezni, addig a II. világháború után a 

kisebbségi jogok biztosítását az államok belügyének tekintették. (Vizi, 2013: 18.) 

Európában a legnagyobb változást a kisebbségpolitika terén a kommunista 

internacionalizmus61 ideológiáján alapuló közép- és kelet-európai kommunista rezsimek 

bukása jelentette. A demokratikus átalakulás és a piacgazdaságra való áttérés 

következtében felszínre törő társadalmi feszültségek mellett egyre hangsúlyosabbá váltak 

az etnikai alapú konfliktusok. 

A vasfüggöny lebomlását követő társadalmi és gazdasági átalakulással felszínre kerülő 

etnikai feszültségek minden bizonnyal legvéresebb következménye a Szovjetunió és 

különösen Jugoszlávia felbomlását kísérő véres etnikai összecsapások voltak. Ennek 

következtében a korábbi évtizedek érdektelensége után az emberi jogok keretében a 

kisebbségek nemzetközi kodifikációjára került a hangsúly. (Vizi, 2013: 19.) Az 1990-es 

évek a kisebbségvédelmi jogalkotás évtizedének is tekinthetőek. E területen különösen 

az Egyesült Nemzetek Szervezete, míg európai téren az Európa Tanács és az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (Organization for Security and Co-operation in 

Europe, EBESZ) szerepe volt meghatározó. 

 

                                                 
61 A kommunizmus egyik alaptétele a nemzetköziség, a nemzeti jelleg tagadása volt. A kommunista 

ideológia a nemzeti kötődés eltörlésével kívánta megvalósítani saját társadalomképét. A végcél az 

egyenlőség és fejlettség elérése volt, ahol a különbözőség, a nemzeti kötődés elveszti jelentőségét, mert a 

társadalmi fejlődés dinamikája a nemzeti ellentéteket is felszámolja. (Valuch, 2005: 86.) 
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2. Az ENSZ: a kisebbségek univerzális védelme 

1945 után látványos visszaesés következett be a nemzetközi kisebbségvédelemben. Az 

ENSZ alapítói úgy látták, hogy a két világháború közötti kisebbségi védelmi rendszer 

botrányos kudarcot vallott. Ezért a II. világháborút követően a kisebbségvédelem 

területén az amerikai álláspontra, azaz az egyéni emberi jogok védelmére, és ennek 

részeként a hátrányos megkülönböztetés tilalmára és az emberi méltóságból eredő 

egyenlőség eszméjére tevődött át a hangsúly. (Vizi, 2003: 21.) E felfogás szerint az 

emberi jogok általános védelme és a diszkrimináció tilalma automatikusan megoldást 

jelent a kisebbségi problémákra. 

Ennek megfelelően sem az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, sem pedig az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata nem tartalmaz külön kisebbségvédelmi rendelkezéseket. 

Ugyanakkor az az állítás sem lenne helytálló, hogy az Alapokmány nem védi a 

kisebbségeket, hisz az ENSZ célja az nemzetközi biztonság és béke, az emberi jogok 

védelme „faji, nemi, nyelvi, vagy vallási különbözőségre tekintet nélkül”62. 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához is kapcsolódik a kisebbségek problémája. 

A dokumentum előkészítő munkálatai során számos kisebbségvédelmi passzust be 

kívántak illeszteni, ezek végül nem kapták meg a szükséges támogatást. Ugyanakkor még 

ugyanebben az évben kibocsátásra került egy határozat Fate of minorities címmel, 

amelyben a Közgyűlés kimondja, hogy nem közömbös a kisebbségek sorsa iránt. 

Az etnikai alapú kisebbségek védelme mégsem szorul, és nem is szorulhatott teljesen 

háttérbe egy olyan nemzetközi szervezet esetében, amely a népek békés együttélését 

hivatott biztosítani. Következésképpen rövidesen az ENSZ-ben is napirendre került a 

különböző, etnikai alapú kisebbségekkel kapcsolatos kérdések tárgyalása. 

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 1946-ban felállította a Diszkrimináció 

Megelőzésével és a Kisebbségek Védelmével Foglalkozó Albizottságot, amely az etnikai 

alapú, nyelvi és vallási kisebbségek védelmének előmozdításával foglalkozik. 

Ugyanakkor az Albizottság tevékenysége mindig is elsősorban az emberi jogok 

nemzetközi védelmére koncentrálódott, míg a kisebbségvédelem kérdése csupán 

marginális szerepet játszott.  

                                                 
62 ENSZ (1945): Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya: http://www.menszt.hu/hu/egyeb/az-egyesult-

nemzetek-alapokmanya (utolsó letöltés. 2017. október 25.), 1. cikk. 

http://www.menszt.hu/hu/egyeb/az-egyesult-nemzetek-alapokmanya
http://www.menszt.hu/hu/egyeb/az-egyesult-nemzetek-alapokmanya
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Az első kifejezetten kisebbségvédelmi dokumentum, A nemzeti vagy etnikai, vallási és 

nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat63 elfogadására egészen 1992-ig kellett várni. 

Ez a dokumentum a puha, soft law szintű ajánlások körébe tartozik. Az ajánlás főbb 

rendelkezései között megtaláljuk a saját nyelvhez, kultúrához, valláshoz való jogot, a 

kisebbségi jogok egyéni és csoportos gyakorlásának lehetőségét, a kisebbségek 

részvételét az őket érintő kérdésekben a közéletben, valamint az állami és regionális 

döntéshozatalban. Az autonómia kifejezést a dokumentum nem használja. 

1995-ben az 1992. évi kisebbségi nyilatkozat gyakorlati megvalósításának biztosítására 

létrejött az ENSZ Kisebbségügyi Munkacsoportja (Working Group on Minorities), 

amelynek feladata a kisebbségekkel kapcsolatos problémák megvizsgálása. A szervnek 

kizárólag politikai nyomásgyakorló funkciója van. 

 

3. Az EBESZ: kisebbségvédelem az európai megbékélés szolgálatában 

Az etnikai alapú kisebbségek védelmének ügye kezdettől fogva az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet és jogelődje, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Értekezlet (Conference on Security and Co-operation in Europe, EBEÉ)64 napirendjén 

van. Az 1975. évi Helsinki Záróokmány I. része (Nyilatkozat a részt vevő államok 

kölcsönös kapcsolatait vezérlő elvekről) foglalkozik a kisebbségekkel.65 Ugyanakkor a 

nyugati és a szocialista országok részéről egyaránt meglévő fenntartások miatt hosszú 

ideig kevesebb figyelmet szenteltek a kérdésnek. (Bloed, 2002: 130.) 

Az 1988-as Bécsi Záróokmány szintén deklarálta a nemzeti kisebbségek védelmének 

szükségességét. 

Mivel az EBESZ tulajdonképp politikai fórum, a csúcstalálkozókon és a szakértői 

találkozókon született dokumentumok a szervezet munkájában részt vevő kormányok 

                                                 
63 Az ENSZ ezen túlmenően még több kisebbségi relevanciájú dokumentummal (A népirtás bűntettének 

megelőzéséről szóló egyezmény, Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló 

egyezmény, A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi 

egyezmény, A polgári és politikai jogok egységokmánya stb.) rendelkezik. Mivel azonban az ENSZ 

dokumentumai nem szolgáltatnak elsődleges hivatkozási alapot az Európai Unió kisebbségekkel 

kapcsolatos szabályozása és tevékenysége számára, ezek részletes bemutatásától eltekintek. 
64 Az EBEÉ 1994-es budapesti csúcstalálkozóján született meg a határozat, amely szerint – tekintettel a 

korábbi években végbement változásokra – a szervezet felveszi az EBESZ nevet. 
65 A Helsinki Záróokmány I. része szerint azok az államok, amelyek területén nemzeti kisebbségek élnek, 

„tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a törvény előtti egyenlőségre, 

maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal 

és az alapvető szabadságjogokkal, és ily módon védelmezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen 

a téren”. (EBEÉ (1975): Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya: 

http://www.magyarkollegium.hu/pdf/torveny_int3.pdf; utolsó letöltés: 2018. január 4.). 

http://www.magyarkollegium.hu/pdf/torveny_int3.pdf
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politikai és morális kötelezettségvállalását rögzítik, következésképpen nemzeti szintre 

való átültetésük politikai akarat függvénye. 

Az 1990-es évektől kezdődően, elsősorban az egykori Jugoszlávia felbomlásával 

összefüggő véres etnikai összecsapások hatására, az EBESZ egyre nagyobb hangsúlyt 

fektet arra, hogy a részes államok hogyan ültetik át a gyakorlatba 

kötelezettségvállalásaikat. 

Szintén az 1990-es évek elején bekövetkező események hatására az 1992-es 

csúcstalálkozó kiemelt figyelmet szentelt a konfliktusok kialakulásának megelőzésére, 

illetve a már folyamatban lévő válságok kezelésére. Ennek érdekében létrejött a Nemzeti 

Kisebbségi Főbiztos (High Commissioner on National Minorities) intézménye, amelynek 

fő feladata a konfliktusok kialakulásának megelőzése. A főbiztos elsősorban olyan 

nemzeti kisebbségi ügyekkel foglalkozik, amelyek potenciális konfliktussá alakulhatnak, 

ezáltal veszélyeztetve a kontinens békéjét és stabilitását. Ugyanakkor nem foglalkozik 

egyéni panaszokkal. 

 

4. Az Európa Tanács: az európai kisebbségvédelem csúcsszervezete 

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács megalakulásától kezdve mind a mai napig aktív 

szerepet játszott az európai kisebbségek védelmének terén. Az európai szintű emberi jogi 

rendszer mindmáig alapvető dokumentuma, az 1950-ben, Rómában aláírt Emberi Jogok 

Európai Egyezménye (EJEE), noha nem tekinthető kisebbségvédelmi dokumentumnak, a 

14. cikkében tartalmazza a nemzeti kisebbségen alapuló diszkrimináció tilalmát66. 

Az 1990-es évek az Európa Tanács kisebbségvédelmi szabályozási tevékenységében is 

meghatározóak. A legelső, ebbe a körbe tartozó dokumentum az 1990. évi 1134-es 

ajánlás, amely – többek között – rögzíti, hogy a kisebbségek különleges helyzetük miatt 

különleges intézkedésekre szorulhatnak. Ezen intézkedések azonban nem sérthetik az 

államok területi integritását. 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1992 júniusában elfogadta a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját67 (a továbbiakban: Charta). A dokumentum nem 

                                                 
66 „A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, 

például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő 

megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” Európa Tanács (1950): Egyezmény az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelméről, 14. cikk: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf 

(utolsó letöltés: 2017. november 21.). 
67 A magyar nyelvben a charta/karta szó helyesírását illetően mind a „k”-val, mind pedig a „ch”-val 

történő változat elterjedt. Dolgozatomban az EU-s fordítók által használt http://iate.europa.eu 

adatbázisban alkalmazott helyesírást vettem alapul. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
http://iate.europa.eu/


 

47 

 

kifejezetten a kisebbségekre, hanem a kisebbségi nyelvekre és kultúrákra koncentrál. A 

Charta különlegességét az adja, hogy „nem kollektív vagy individuális jogokat biztosít, 

hanem a nyelveket védi és ezzel a nyelvi kisebbségeket is”. (Csányi, 2004) 

A dokumentum azokat a nyelveket részesíti védelemben, amelyeket a szerződő államok 

területén állampolgárok kisebbsége hagyományosan beszél, és amelyek nem az ország 

hivatalos nyelvei. Következésképpen a bevándorlók által beszélt nyelvek és az adott 

állam hivatalos nyelvének dialektusai nem tartoznak a Charta hatálya alá. A Charta 

felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelyeknek a tagállamoknak meg kell felelniük a 

nyelvek védelme érdekében. Az Európa Tanács dokumentuma leszögezi, hogy a 

nyelvhasználatot biztosítani kell a magán- és a közéletben, szóban és írásban, (7. cikk, 1. 

bek. c) pont), az oktatás és a tömegtájékoztatás területén (7. cikk 3. bek.)68. Ezek között 

több választható kötelezettség szerepel. Szintén a részes államok határozhatják meg azt 

is, hogy mely nyelveket kívánják védelemben részesíteni. A kiválasztott nyelvekre 

legalább 35 kötelezettséget kell felvállalni. Tehát az állami törvényhozó dönti el, mely 

nyelveket von a Charta hatálya alá. 

A Charta legfőbb érdeme a nyelvhasználati jogok intézményesítése. A dokumentum – 

még szerényebb kötelezettségvállalás esetén is – nagyon jelentős elköteleződést jelent, 

mivel a részes államoknak nem csupán a jogi, hanem az infrastrukturális feltételeket is 

meg kell teremteniük. (Győri Szabó, 2006: 99.) 

Az EU tagországai közül Belgium, Bulgária, Észtország, Görögország, Írország, 

Lettország, Litvánia és Portugália nem írta alá, míg Franciaország69, Málta és Olaszország 

nem ratifikálta azt. 

Az 1993-as bécsi kormányfői csúcstalálkozón született megállapodás Keretegyezmény a 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről (a továbbiakban: Keretegyezmény)70 elfogadásáról. A 

dokumentumot 1995. február 1-jén írta alá 22 ET-tagállam képviselője. A 

                                                 
68 Európa Tanács (1992): Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája: 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis%2Bvagy%2Bkisebbse%25CC%2581gi%2Bn

yelvek%2BEuro%25CC%2581pai%2BCharta%25CC%2581ja.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-

50713fef64e2%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=lu (utolsó 

letöltés: 2018. január 7.). 
69 Franciaország ratifikációja még annak ellenére is várat magára, hogy 2014-ben a ratifikációhoz 

kapcsolódó alkotmányos aggályok is elhárultak. További részletekért lásd: hirado.hu (2014): Tabajdi 

üdvözli, hogy Franciaország ratifikálhatja a regionális, illetve kisebbségi nyelvek európai chartáját: 

https://www.hirado.hu/2014/02/06/tabajdi-udvozli-hogy-franciaorszag-ratifikalhatja-a-regionalis-illetve-

kisebbsegi-nyelvek-chartajat/ (utolsó letöltés: 2018. január 5.). 
70 Európa Tanács (1995): Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900034.TV&celpara (utolsó letöltés: 2018. január 5.). 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis%2Bvagy%2Bkisebbse%25CC%2581gi%2Bnyelvek%2BEuro%25CC%2581pai%2BCharta%25CC%2581ja.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=lu
https://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis%2Bvagy%2Bkisebbse%25CC%2581gi%2Bnyelvek%2BEuro%25CC%2581pai%2BCharta%25CC%2581ja.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=lu
https://www.ajbh.hu/documents/10180/122652/Regionalis%2Bvagy%2Bkisebbse%25CC%2581gi%2Bnyelvek%2BEuro%25CC%2581pai%2BCharta%25CC%2581ja.pdf/e70ba9fb-e1d5-465c-b00c-50713fef64e2%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=lu
https://www.hirado.hu/2014/02/06/tabajdi-udvozli-hogy-franciaorszag-ratifikalhatja-a-regionalis-illetve-kisebbsegi-nyelvek-chartajat/
https://www.hirado.hu/2014/02/06/tabajdi-udvozli-hogy-franciaorszag-ratifikalhatja-a-regionalis-illetve-kisebbsegi-nyelvek-chartajat/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900034.TV&celpara
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Keretegyezményt tekinthetjük a legátfogóbb normarendszernek a nemzeti kisebbségek 

témakörében. 

A Keretegyezmény rögzíti – többek között – a következőket: 

- a kisebbségi jogok védelme az emberi jogok védelmének integráns része; 

- minden kisebbségi személynek joga van arra, hogy szabadon válassza meg 

identitását; 

- a többségi államnak támogatnia kell a kisebbségi identitás megőrzését; 

- a kisebbség által is lakott területek etnikai arányainak megváltoztatására 

irányuló intézkedések meghozatala tilos. 

Ugyanakkor a Keretegyezmény tartalmaz olyan rendelkezéseket is, amelyek elsősorban 

a többségi társadalom számára nyújtanak biztosítékot. Ilyen például az a kitétel, amely 

szerint a nemzeti kisebbségeknek az állami jogrendszert tiszteletben kell tartaniuk (20. 

cikk), valamint a kisebbségi jogok nem szolgáltathatnak alapot az állam területi 

integritásának megváltoztatásához (21. cikk). 

Emellett a nemzeti kisebbségek kollektív jogairól nincs szó a Keretegyezményben. Épp 

ellenkezőleg: a dokumentum azt erősíti meg, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a 

kisebbséghez tartozó személyek egyéni jogainak védelme által valósulhat meg. 

Ugyanakkor található kollektív dimenzió is a nyelvi jogok gyakorlását illetően (10., 11., 

14. cikk). Ez a lehetőség azokra a területekre vonatkozik, ahol a kisebbséghez tartozó 

személyek régóta („hagyományosan”) vagy jelentős számban élnek (10. cikk 2. bek., 11. 

cikk 3. bek., 14. cikk 2. bek.). 

A dokumentumból emellett hiányzik a jogorvoslat lehetősége, továbbá az autonómia 

alkalmazásáról sem tesz említést. A végrehajtás ellenőrzése pedig korlátozott jogkörökkel 

rendelkező politikai tanácsadó bizottság segítségével történik. 

Az EU tagállamai közül Belgium, Görögország és Luxembourg aláírta, de nem ratifikálta, 

míg Franciaország alá sem írta a Keretegyezményt. 

1993-ra datálódik az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201. sz. ajánlása, amely 

részletesen szabályozza a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait. Az a dokumentum 

megadja a kisebbségek – európai szintű – fogalmát, melyet később számos kétoldalú 

szerződés magáévá tesz. Lefektették azt is, hogy a kisebbséghez való tartozás az érintett 

személy döntése, és emiatt senkit sem érhet hátrány71. 

                                                 
71 Európa Tanács (1993): Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, 1201 (1993) ajánlás az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban: 

http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm (utolsó letöltés: 2018. január 9.). 

http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm
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5. Kisebbségvédelem és az Európai Unió 

Noha az EU 28 tagállamában élő több mint 500 millió emberből 46,5 millió valamely 

etnikai alapú kisebbségi közösség tagja, regionális vagy kisebbségi nyelvet beszél (1. 

táblázat), valamint Európában a nemzetállamok határai nem felelnek meg a lakosság 

etnikai és kulturális rajzolatának (1. ábra), egységes európai uniós kisebbségvédelemről 

vagy egységes európai uniós kisebbségvédelmi rendszerről még napjainkban sem 

beszélhetünk.  

 

Az EU 

tagállamai 

Teljes 

lakosság 

Kisebbségek Kisebbségek 

lélekszáma 

Részarányuk 

 1000 főben abszolút száma 1000 főben az 

összlakosságon 

belül 

EU–15 (2003) 375 418 73 32 138 8,6% 

EU–27 (2007) 480 190 187 42 306 8,8% 

EU–28 

(2013)⁕ 

508 451 208 46 536 9,1% 

Európa 39 

állam 

768 698 329 86 674 11,45% 

1. táblázat: Etnikai alapú kisebbségek Európában (Forrás: Vizi Balázs (2013): Európai kaleidoszkóp. Az 

Európai Unió és a kisebbségek, Budapest, L’Harmattan, p. 24.) (⁕saját szerkesztés, az EU-28-ra vonatkozó 

adatokkal kiegészítve72) 

 

Ennek legfőbb magyarázata, hogy a(z etnikai alapú) kisebbséget érintő ügyeket az EU-s 

tagállamok – legtöbbször mind a mai napig – a legszigorúbb belügyüknek tekintik, ezért 

nem szeretik uniós szintre vinni. Az integráció elsődleges gazdasági természetére 

vezethető vissza az a tény, hogy az EU első emberi jogi dokumentumát is csak sok évvel 

az integráció kezdete után, 2000-ben fogadták el a nizzai állam- és kormányfői 

értekezleten. (Hegedűs, 2004: 2.) 

A helyzetet nehezítő tényezőket Eplényi Kata73 a következőképpen foglalja össze: 

1. Európa – etnikai alapon megkülönböztethető kisebbségei – szinte kivétel 

nélkül más és más helyzetben, más és más történelmi, illetve földrajzi 

környezetben élnek. E tényező rendkívül problematikussá teszi a 

konszenzusra, definícióra jutás lehetőségét, ami a jogszabályi környezet 

kialakításának alapvető feltétele lenne. 

                                                 
72 Az EP Történeti irattárától (http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/historical-

archives) kapott adatok alapján. 
73 Gál Kinga EP-képviselő (EPP) politikai tanácsadója 2009 és 2014 között. 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/historical-archives
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/historical-archives
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2. Az Elbától Nyugatra és Keletre mást értenek a „kisebbség” szó alatt: Nyugat-

Európában a kisebbségek kapcsán gyakran az új, bevándorló kisebbségekkel 

összefüggő problémákra asszociálnak, míg Közép- és Kelet-Európában 

rendkívül összetett kisebbségi helyzete miatt ebben a térségben elsősorban a 

hagyományos nemzeti kisebbségek helyzetével összefüggő problémák a 

meghatározók. 

3. A legtöbb tagállam csak egyéni jogokról hajlandó tárgyalni, amíg sokan a 

csoportot érintő (kollektív) jogok biztosítását tartják kívánatosnak. 

4. A nemzeti kisebbségeket érintő kérdések, a nemzeti szuverenitás fontos 

elemeként, rendkívül átpolitizáltak. 

5. Az európai döntéshozók, képviselők elmélyült történelmi ismereteinek hiánya 

is megakadályozza, hogy Európa több megértéssel és nyitottsággal forduljon 

a kisebbségek jogait érintő kérdések felé. (Eplényi, 2013: 45–46.) 

 

Kisebbségi kérdés az Európai Unióban a közép- és kelet-európai rendszerváltást 

megelőzően74 

Egészen a közép- és kelet-európai térséget érintő csatlakozási tárgyalások megkezdéséig 

az Európai Közösség is – a szubszidiaritás elvére hivatkozva – ignorálta a kisebbségi 

kérdéseket. (Csáky, 2009: 277–278.) Ennek feltehetően az az oka, hogy az 1960-as évek 

elején, a politikai unió létrehozására irányuló Fouchet-terv bukása, továbbá a de Gaulle-i 

időszakot meghatározó „üres székek politikáját”75 követően a Közösség valamennyi 

politikailag kényes kérdést igyekezett kikerülni. Márpedig a kisebbségvédelem kérdése a 

kisebbségek létét alkotmányos szinten el nem ismerő Franciaország számára ilyen lett 

volna. 

Ugyanakkor az integráció történetében – az Európai Közösség kezdeti domináns 

gazdasági jellege ellenére – az emberi jogok védelme többször is megjelent, és a 

közösségi jog a közvetlen gazdasági kérdéseken túl más területeket (kultúra, oktatás stb.) 

érintett. Ez az emberi jogi aspektus azonban elsősorban a – kevésbé érzékeny témák közé 

                                                 
74 Brucker Balázs (2014a): „Az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségi Intercsoportjának szerepe a 

kisebbségi érdekek érvényesítésében (2004–2009)” in: Végh Andor (szerk.): Kisebbségek geopolitikája, 

Pécs, PTE, pp. 88–96. c. cikk alapján. 
75 Üres székek politikájának az Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community, EGK) 

történetében azt az időszakot nevezzük, amikor de Gaulle utasítására Franciaország visszahívta 

minisztereit az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának üléseiről. Mindez azért következett be, mert a 

francia államfő úgy látta, hogy a közösségi döntéshozatal tervezett módosítása – azaz a többségi 

döntéshozatal bevezetése – veszélyezteti a francia nemzeti érdekek érvényesülését. 
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tartozó – nemek közötti egyenlőség kérdésére redukálódott, míg az etnikai alapú 

kisebbségek kérdésének rendezése – a probléma erőteljes nyugat-európai jelenléte (lásd: 

Korzika, észak-ír kérdés, Baszkföld stb.) ellenére sem tartozott az integrációs célok közé. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kisebbségi kérdés igen korlátozottan volt jelen az Európai 

Közösség/Unió belpolitikájában76. Ez alól – mint látni fogjuk – csak az uniós 

választópolgárok által közvetlenül választott, és emiatt nagyobb legitimációval 

rendelkező Európai Parlament jelent kivételt. 

 

 Az etnikai alapú kisebbségi kérdés helye az EU közép- és kelet-európai bővítésében 

Ezen a területen a minőségi változást a Közép- és Kelet-Európában bekövetkező 

demokratizálódási folyamat és – ezzel összefüggésben – az érintett országok európai 

integrációs – különösen az Európai Közösségre irányuló – aspirációja jelentette. 

 

Európai integrációs elméletek a kisebbségpolitika szolgálatában  

A Közösség/Unió és a csatlakozó országok integrációs szándéka közötti kapcsolat 

leírására számos elmélet született. 

A realistának nevezett megközelítések, amelyek az államokat, mint racionális érdekeik 

mentén cselekvő entitásokat a nemzetközi kapcsolatok egyedüli szereplőinek tekintik, 

úgy vélik, hogy a nemzetközi szervezetek terjeszkedésének mozgatórugói a gazdasági és 

hatalompolitikai érdekek. A tagságért folyamodó államok a tagság nyújtotta gazdasági, 

biztonsági és/vagy politikai előnyök reményében hajlandóak szuverenitásuk egy részéről 

lemondani, míg a régi tagállamok hasonló gazdaságpolitikai megfontolások (területi 

terjeszkedés, nagyobb piac, biztonság garantálása) miatt döntenek a szervezet bővítése 

mellett. (Moravcsik, 1998; Schimmelfenning, 1999) Az elmélet azt is hangsúlyozza, hogy 

az államok azért csatlakoznak egy nemzetközi szervezethez, mert ez a politikai vagy 

gazdasági téren való érdekérvényesítésük szempontjából megéri nekik. Az, hogy egy 

nemzetközi szervezet a tagfelvétel mellett dönt, a szervezet tagállamai és a tagságra váró 

államok érdekegyezését mutatja, és ebből a szempontból a nemzetközi szervezetek 

csupán az egyes államok saját politikai érdekérvényesítésének eszközeként jelennek meg. 

(Abbott–Snidal, 1998) Egyet kell értenünk Vizi Balázs értelmezésével, amely szerint ez 

                                                 
76 Itt Hegedűs Dániel (Hegedűs, 2004) terminológiáját veszem alapul. „Belpolitika” alatt ebben a 

kontextusban nem az Unió bel- és igazságügyi együttműködését értem, hanem az EU tagországok 

viszonyában alkalmazott politikát, míg a „külpolitika” terminus a harmadik országok irányában folytatott 

uniós politikára vonatkozik. 
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az EU vonatkozásában azt jelenti, hogy az európai integrációs szervezet az 1990-es évek 

elejére olyan domináns gazdasági – és véleményem szerint ezzel párhuzamosan politikai 

– szerepre tett szert, amely révén a rendszerváltással küzdő közép- és kelet-európai 

államok számára megkerülhetetlen aktorrá vált a nemzetközi porondon. (Vizi, 2013: 89.) 

Walter Mattli e tekintetben úgy véli, hogy bár az uniós tagság a szuverenitást jelentős 

mértékben korlátozza, a gazdasági kapcsolatok miatt a térség országai számára fontossá 

vált az uniós döntéshozatalban való részvétel. (Mattli, 1999) Ez azt jelenti, hogy a tagság 

olyan mértékű vonzerővel bír a tagjelölt országok számára, hogy a csatlakozás érdekében 

hajlandóak politikáikon változtatni. 

Ezzel szemben a szociológiai indíttatású magyarázatokra építő idealista elméletek a 

nemzetközi szervezetek bővítését ideológia, eszmei tényezőkkel magyarázzák. (Checkel, 

1999: 41.) „Minél inkább azonosul egy adott külső [a nemzetközi szervezeten kívüli] 

állam a szervezet által képviselt nemzetközi közösséggel, annál inkább osztja azokat az 

értékeket és normákat, amelyek ennek a szervezetnek a céljait és politikáit 

meghatározzák, annál jobban meg kívánja erősíteni a szervezethez fűződő nemzetközi 

kapcsolatait, és a szervezet tagállamai annál inkább hajlanak a külső állam 

befogadására”. (Schimmelfennig–Sedelmeier, 2002: 513.77) Schimmelfennig és 

Sedelmeier véleménye szerint a bővítés a szervezeti formák fokozatos és formális 

horizontális érvényesülése, amelynek eredményeképpen a szervezet taglétszáma 

növekszik. A kapcsolatok kiterjesztésének fokozatai: társulási megállapodás, csatlakozási 

tárgyalás, tagság. Lykke Friis és Anna Murphy rámutatott arra, hogy a tagjelölt államok 

nem csak a közösségi kormányzást (governance), hanem a liberális politika értékeit is, és 

ennek részeként az integráció alapját képező emberi jogok védelmét is átveszik. (Friis–

Murphy, 1999) 

A rendszerváltást követően, különösen az 1990-es évek elején – a kelet- és nyugat-

európai politikusok gyakran mutatták be a Közösséget/Uniót mint politikai értékek 

(demokrácia, jogbiztonság, emberi jogok tisztelete) közösségét. Ugyanakkor ezzel 

kapcsolatban Vizi Balázs megállapítja, hogy nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy az 

államszocialista rezsimek bukása után Európa keleti és nyugati felének eszmei és 

kulturális egymásra találása automatikusan vezetett a közép- és kelet-európai államok 

európai integrációjához, ugyanakkor az kijelenthető, hogy közösen elismert politikai és 

                                                 
77 Vizi Balázs fordítása (Vizi, 2013: 90). 
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kulturális értékek teremtették meg az integráció kiterjesztéséhez szükséges feltételeket. 

(Vizi, 2013: 90.) 

Véleményem szerint azonban itt is érdemes hangsúlyozni, hogy a közös értékek, és ennek 

részeként az emberi jogi normák átvétele nem jelenti feltétlenül a kisebbségvédelmi 

normák alkalmazását, már csak azért sem, mert az EU a mai napig nem rendelkezik saját 

kisebbségvédelmi rendszerrel. 

A fentebb felvázolt elméleti keret segítségével Vizi Balázs (Vizi, 2013: 91–92.) a 

következőképpen értelmezi a kisebbségvédelem megjelenését az uniós bővítési 

folyamatban. 

A realista elmélet biztonságpolitikai érveken alapul. Eszerint az 1990-es évek elején, a 

közép- és kelet európai politikai átalakulással 1989 után felerősödő etnikai és nemzeti 

alapú politizálás, és az ezzel összefüggésben Európa nyugati felének az etnikai 

konfliktusoktól és a migrációtól való félelme is motiválta a közösségi/uniós tagállamokat 

abban, hogy a bővítési politikában a kisebbségek helyzetét is figyelembe vegyék. Az 

EK/EU növekvő aggodalommal figyelte a kisebbségek helyzetének alakulását az 

posztkommunista térségben. Az EK/EU-tagállamok úgy vélték, hogy az etnikai alapú 

kisebbségek problémáinak megoldása az emberi jogok európai védelmét zászlajára tűző 

Európa Tanács, illetve az összeurópai biztonságért felelős EBEÉ keretében lehetséges. 

Ugyanakkor az EU is részese kívánt lenni a probléma rendezésének, és ennek keretében 

önálló kezdeményezéssel próbálta elősegíteni a jószomszédi kapcsolatok kialakulását és 

a kisebbségi konfliktusok megoldását a térségben. Ennek egyik példája az 1993 

júniusában Koppenhágában bemutatott Európai Stabilitási Egyezmény (az ún. Balladur-

terv)78. Ezzel a biztonságpolitikai aggodalommal függ össze a kisebbségek védelmének 

beemelése 1993-ban a koppenhágai kritériumok közé. Ez tekinthető a kisebbségpolitika 

uniós alkalmazásának érdekalapú vetületeként. 

Ugyanakkor a bővítéssel kapcsolatos politika közbeszédben a kisebbségek jogainak 

védelme nem csupán biztonságpolitikai, hanem ideológiai értelemben is megjelent mint 

a valamennyi tagállam számára közös uniós értéket jelentő egyetemes emberi jogok, a 

diszkrimináció elleni küzdelem és a kulturális sokszínűség megőrzésének eszköze. E 

megközelítés szerint a tagjelölt országok társadalmi stabilitásának alapfeltétele a 

                                                 
78 Balladur-terv: nemzeti és etnikai viszonyokat rendezni kívánó politikai jellegű multilaterális 

egyezmény, amelyet az összes meghívott európai állam aláír, jogi viszonyait tekintve pedig kétoldalú 

szerződésekre (alapszerződésekre) épít. 
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kisebbségek jogainak és egyenlőségének elismerése volt. Ez tekinthető a 

kisebbségpolitika uniós alkalmazásának értékalapú vetületeként. 

Vizi értelmezése szerint itt két összetartozó megközelítésről van szó: arról, hogy a 

kisebbségi identitás és a kisebbségi kultúrák értéket képviselnek, továbbá ezen értékek 

védelme hozzájárulhat az államok demokratikus politikai berendezkedésének 

megerősítéséhez, az emberi jogok tiszteletben tartásához, valamint a béke 

megerősítéséhez. 

 

Az etnikai alapú kisebbségek kérdésének megjelenése az uniós politikában 

A bővítési politika keretében mindenképpen foglalkozni kellett a kisebbségek 

helyzetével, hiszen olyan országok kérték felvételüket az EU-ba, ahol többség és a 

kisebbségek kapcsolata igen gyakran súlyos társadalmi és politikai feszültségekkel volt 

tele. Az 1990-es évek elején már az eurobürokraták is egyértelműen látták, hogy 

középtávon elkerülhetetlenné válik a Közösségnek, illetve később az Uniónak az egykori 

vasfüggönyön túli bővítése79. Tehát az 1990-es évek elejétől kezdődően elsősorban a nem 

tagállamokkal szemben támasztott követelményként jelenik meg a kisebbségvédelem a 

Közösség/Unió részéről, tehát ez a kérdés a közösségi/uniós külpolitikájában jelent meg 

erőteljesebben. A Közösség/Unió célja az volt, hogy az európai integráció értékeinek 

megerősítésével még ezelőtt rendeződjenek az etnikai feszültségek, hogy a tagjelölt 

országok az EU teljes jogú tagjává válnak. E folyamat részeként a Közösség/Unió a 

közép- és kelet-európai posztkommunista országok európai integrációs aspirációjára 

épített és a cél elérése érdekében gazdasági és politikai súlyát használta fel.80 A kisebbségi 

jogok első imperatív megjelenése az Európai Közösség külügyminisztereinek 1991. 

december 16-i rendkívüli ülésen kialakított „elismerés doktrínájához” köthető. Ennek 

feltételei között szerepelt az ENSZ és az EBEÉ által meghatározott emberi jogi előírások 

tiszteletben tartása. (Hegedűs, 2004: 13.) Az emberi jogi aspektus mellett az 1990-es évek 

legelején, a Jugoszláviában és a Szovjetunióban megjelenő etnikai konfliktusok hatására 

a kisebbségvédelem az EK/EU külkapcsolatainak szerves részévé vált: a közép- és kelet-

                                                 
79 Ez persze már az EU 2004-es bővítése előtt is bekövetkezett, hiszen 1990-ben az NDK beolvadt az 

NSZK-ba, és ezáltal – külön csatlakozási eljárás lefolytatás nélkül – az Európai Közösség tagja lett. 
80 Ez a mechanizmus nem volt teljesen újkeletű, hiszen az Európai Közösség a fejlődő államokkal való 

gazdasági kapcsolataiban is hasonlóképpen lépett fel, követelményként állítva az emberi jogok betartását. 

Lásd pl.: Európai Parlament (2010b): Cotonou Agreement and multiannual financial framework 2014–

2020: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf (utolsó letöltés: 2017. 

december 20.). 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
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európai országokkal később aláírt partnerségi és együttműködési megállapodások is 

tartalmaznak kisebbségvédelmi klauzulát. 

Kisebbségvédelmi szempontból felemásra sikeredett az EU ún. keleti bővítése. A társult 

tag státuszhoz szükséges feltételek tekintetében 1993-ban következett be lényegi 

változás. Az 1991-ben kötött társulási szerződések (pl. Magyarországgal) még nem tettek 

említést a kisebbségi kérdésről. Ez 1993-tól kezdődően új elemként jelent meg a 

dokumentumokban, igaz – mint arra Georg Brunner rámutat – nem feltétlenül alapos 

előkészítést követően. Például a balti államok társulási szerződéseiben szerepelt a 

kisebbségi nyelvek oktatásának követelménye, arra azonban nem tért ki a megállapodás, 

hogy az államnak mely kisebbségi nyelvek oktatását kell támogatnia. (Brunner, 2002: 

130.)  

Ugyanakkor pozitívumként értékelendő, hogy az Európai Tanács 1993-ban, 

Koppenhágában tartott ülésén a csatlakozás feltételéül meghatározott politikai és 

gazdasági kritériumok81 között már szerepelt az emberi és kisebbségi jogok 

érvényesülése. A gazdasági kritériumok alkalmazása, illetve a közösségi vívmányok 

átvételének követelménye természetes velejárója az EK/EU bővítésének. Az 1980-as 

évek óta azonban egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, amely szerint a nemzetközi 

szervezetek a kapcsolatok elmélyítéséhez vagy a felvételhez politikai feltételeket is 

szabnak, hogy ezáltal segítsék elő azoknak az intézményeknek a felállítását, valamint 

azoknak az értékeknek az tiszteletben tartását, amelyek az adott intézmény számára 

alapvető fontosságúak. (Sorensen, 1993) A különböző politikai feltételek azonban eltérő 

súllyal estek latba a különböző nemzetközi intézmények esetében. Az emberi jogok 

tisztelete például mind a NATO, mind pedig az ET esetében előtérbe került.  

Mindamellett értelemszerűen a – többek között az emberi jogok védelmét is prioritásai 

között tudó – Európa Tanács jóval nagyobb hangsúlyt helyezett a kisebbségvédelem 

kérdésére, mint a katonai-biztonságpolitikai jellegű NATO. 

Hamar világossá vált, hogy az EU esetében a kisebbségi kérdés megjelenését a bővítési 

folyamatban nem az értékelvűség, hanem az érdekek dominanciája határozta meg. A 

                                                 
81 Koppenhágai kritériumok: 1. A demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a 

kisebbségek tiszteletét és védelmét garantáló intézmények szilárdsága. 2. Működő piacgazdaság 

megléte, illetve a kihívások felvállalása, amelyeket az unió egységes piacán belüli versengés és a piaci 

erők jelentenek. 3. A közösségi jogszabályokból fakadó jogok és kötelezettségek vállalásának képessége. 

4. A politikai, gazdasági és monetáris egységre való törekvéssel történő azonosulás. 5. Az Unió képessége 

új tagállamok befogadására, az európai integráció lendületének fenntartása mellett. (Kiemelés tőlem.) 

(Csatlakozási kritériumok (2004): http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_3_11.pdf, utolsó 

letöltés: 2018. január 11.). 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_3_11.pdf
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csatlakozási tárgyalások 26 fejezete közül egyik sem érintette konkrétan a kisebbségek 

védelmét, és erre az sem magyarázat, hogy a koppenhágai kritériumok teljesítése nélkül 

a csatlakozási tárgyalások meg sem kezdődhettek volna. Ugyancsak nem a 

kisebbségvédelem problémájának komolyan vétele mellett szólt, hogy az Amszterdami 

Szerződéssel kiegészített Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikke által az acquis 

communautaire részévé emelt három koppenhágai kritérium – demokrácia, emberi jogok, 

jogállamiság – mellett nem szerepelt a negyedik, a kisebbségek jogainak védelme. Ez arra 

utal, hogy ezt a kötelezettséget nem kívánták uniós szintre emelni, és a „régi” tagállamok 

számára kötelezővé tenni. (Hegedűs, 2004: 15.) E megközelítés az EU által alkalmazott 

„kettős mérce” létére utal. A kettős mérce82 oka – a kisebbségi jogok közösségi szinten 

való megjelenítésétől való idegenkedésen túl – abban rejlik, hogy az EU a közép- és kelet-

európai kisebbségi konfliktusokat elsősorban stabilitási problémának tekintette, illetve 

tekinti ma is, így ezek kezelésében stabilitási–biztonságpolitikai kihívást lát. Ugyanakkor 

nem vitatható Hegedűs Dániel azon megállapítása, amely szerint a tagjelölt államok közül 

csak Ciprus83, míg a nem tagjelölt posztkommunista országok közül Jugoszlávia területén 

értek el a kisebbségi konfliktusok olyan heves szintet, mint Nyugat-Európában Észak-

Írország, Baszkföld és Korzika esetében. (Hegedűs, 2004: 15.) Mindazonáltal e 

konfliktusok kezelését mind az Egyesült Királyság, mind Spanyolország, mind pedig 

Franciaország saját belügyének tekinti, és mereven elutasítják annak lehetőségét, hogy az 

EU bármilyen szerepet vállaljon e krízisek megoldásában. Ugyanakkor az Európai 

Bizottság a bővítési folyamat keretében, a koppenhágai kritériumok teljesülésének 

ellenőrzése során rendszeresen, de nem következetesen foglalkozott az etnikai alapú 

kisebbségek helyzetével. 

 

Az egységes EU-s kisebbségpolitikai standardok hiánya az Európai Bizottság Bővítési 

Főigazgatósága (DG Enlargement) által 1998 óta kiadott országjelentésekre84 is rányomta 

bélyegét. Pedig egységes kritériumok bőven álltak az EU rendelkezésére. Ezek közé 

                                                 
82 Nagy Noémi (Nagy, 2011: 304.) úgy véli, hogy a kettős mérce gyökerei a népszövetségi kisebbségi 

rendszerig nyúlnak vissza. Annak idején a győztes nagyhatalmak számos kisebbségvédelmi szabályt 

alkottak meg, és jó néhány államot – mind a legyőzöttek, mind az új területekkel gazdagodottak közül – 

külön szerződésben ezek alkalmazására kötelezték. A kisebbségi szerződéseket – kétoldalú jogi aktusok 

révén – a győztes nagyhatalmak is aláírták, anélkül azonban, hogy az azokban foglalt kötelezettségeket a 

saját kisebbségeik vonatkozásában vállalták volna. 
83 A görög és török ciprióták között. 
84 Az első posztkommunista országokkal 1997-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások során az Európai 

Bizottság minden évben jelentést készített az adott ország előrehaladásáról, amelynek keretében 

megvizsgálta a tagjelölt állam politikai és gazdasági teljesítményét. A kisebbségek kérdése a politikai 

fejezetben kapott helyet. 
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tartozott az Európa Tanács részéről a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, illetve az 1201. sz. 

ajánlás, valamint az EBESZ és az ENSZ egyéb – fentebb hivatkozott – dokumentumai. 

Az országjelentések esetében az együttműködés egyetlen formája az EBESZ Nemzeti 

Kisebbségi Főbiztosával való konzultációban merült ki85. 

A hivatkozott országjelentések a következő három nagy témakört érintették: 

a) az állampolgárság kérdése; 

b) a nyelvhasználat kérdése; 

c) a cigányság helyzete. 

Az első kérdés leginkább a balti államokban élő orosz ajkú állampolgárokkal, illetve a 

csehországi romákkal szembeni állampolgársági intézkedéseket érintette elsősorban. A 

nyelvhasználat terén számos kritikát kapott Bulgária a török nyelv oktatásának 

rendezetlensége miatt. A Bizottság szintén elmarasztalta Szlovákiát a magyar nyelvi 

jogok tekintetében, ugyanakkor Románia kisebbségi nyelvoktatását dicsérettel illette. A 

romák helyzetét illetően – Szlovénia kivételével – valamennyi tagjelölt ország kritikát 

kapott. A romák helyzetét illetően leginkább szociodemográfiai mutatókat emelt ki a 

Bizottság, mint például az országos átlag feletti munkanélküliséget és az annál 

alacsonyabb iskolázottságot. 

Az országjelentésekről globálisan a következőket állapíthatjuk meg: 

1. A kisebbségi problémákat szelektíven érintették: míg Csehország és a balti 

államok esetében kritikával illették a roma, illetve az orosz ajkú polgárok 

állampolgársághoz jutását, addig a romák vonatkozásában e téren sokkal 

diszkriminatívabb gyakorlatot folytató Szlovéniát nem állították pellengérre; 

2. Számos következetlenséget találunk a jelentésekben: több esetben előfordult, 

hogy az egyik országjelentés felvetett egy kisebbségi problémát, majd a 

monitoringot végző Európai Bizottság a következőben a kisebbségek 

helyzetét megfelelőnek minősítette, anélkül, hogy kitért volna a probléma 

megoldása érdekében meghozott intézkedésekre86; 

                                                 
85 Például Lettország esetében az Európai Bizottság 1999. évi országjelentésében az EBESZ-ajánlások 

teljesítése alapján üdvözölte, hogy a lett állampolgársági gyakorlat megfelel a kisebbségvédelmi 

követelményeknek. További részletekért lásd: Country Report (1999), Latvia: 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lv_en.pdf (utolsó letöltés: 2017. december 23.). 
86 Például a 2000. évi országjelentés kiemeli, hogy Szlovákiában a kisebbségek jogai csak korlátozottan 

garantáltak, míg 2001-ben a Bizottság megjegyzi, hogy a szlovák kormány jelentős előrelépéseket tett a 

kisebbségek jogainak biztosítása terén, ugyanakkor a konkrét intézkedéseket nem sorolja fel, 2002-ben 

pedig megállapítja, hogy a kisebbségek – a romák kivételével – jól integrálódtak a szlovák társadalomba. 

További részletekért lásd: Brucker Balázs (2016): „The impact of the EU membership on minorities 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lv_en.pdf
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3. Az országjelentések szövegezésében is többször a politikai megfontolások 

domináltak: például a balti államokban élő oroszok helyzete – mint már 

hivatkoztunk rá – kiemelt témaként szerepelt e dokumentumokban. Egyet kell 

értenünk Vizi Balázs megállapításával, amely szerint a kisebbségi problémák 

hierarchizálása során az Unió törekedett arra, hogy az európai energiaellátás 

zavartalanságának biztosítása miatt megőrizze a jó kapcsolatokat 

Oroszországgal. (Vizi, 2013: 104.) Peter Vermeersch mutat rá, hogy a másik 

visszatérő téma, a területileg szétszórt, belülről megosztott és társadalmilag 

marginalizálódott romák helyzete azért volt az országjelentések „kedvelt” 

témája, mert az sokkal kevésbé bizonyult érzékeny kérdésnek, mint a 

területileg koncentrált, nagy lélekszámú kisebbségek helyzete. (Vermeersch, 

2004: 122–123.) Vermeersch megállapítását annyival egészíteném ki, hogy a 

roma-kérdés nem provokálta olyan élesen a probléma által érintett (régi) 

tagállamok ellenállását, mint például az anyaországgal rendelkező nemzeti 

kisebbségek problémája, különösen abban az esetben, ha az adott nemzeti 

kisebbség anyaországa EU-s tagállam. 

Az EU kísérletet sem tett arra, hogy a kisebbségvédelem területén saját, uniós standardot 

alakítson ki. Ehelyett e jelentések gyakran hivatkoztak külső, azaz nemzetközi, illetve 

európai standardokra, különösen az Európa Tanács dokumentumaira, és sürgették a 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának és a Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről szóló Keretegyezmény aláírását. 

Bár az EU sikerrel tudta a tagjelöltekkel szemben olyan feltételek teljesítését is 

megkövetelni, amelyek a régi tagállamokkal szemben csupán lehetőségként és nem 

követelményként szerepeltek (pl. Schengen-rendszer), az uniós csatlakozásnak a 

kisebbségpolitikára gyakorolt hatásainak az értékelése nem ennyire fekete vagy fehér 

(Brucker, 2016: 104.). Ennek elsődleges oka az EU bizonytalan és változó álláspontjával 

szorosan összefüggő korlátozott befolyással magyarázható. Ugyanakkor az uniós 

befolyás értékelését az is nehézzé teszi, hogy európai színtéren – a globális szereplőként 

tevékenykedő ENSZ-et nem számítva – még legalább két további szervezet, az Európa 

Tanács és az EBESZ is aktív volt. Így az uniós hatás ezen a téren ritkán értékelhető 

közvetlenül. (A kisebbségpolitikát befolyásoló külső és belső tényezőkről lásd: 2. ábra) 

                                                 
living in neighbouring countries: the example of Slovakia” in: Milford, Susan–Tarrósy István (szerk.): 

Recent Political Changes and their Implication in the Danube Region, IDResearch Kft-Publikon, Pécs, 

pp. 79–108. 
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Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy az EU-s tagság jelentős vonzerővel rendelkezett a 

közép- és kelet-európai tagjelölt országok számára, amelyek a jövőbeni csatlakozás 

reményében hajlandóak voltak a területükön élő kisebbségekkel szembeni politikájukat 

némileg módosítani, „kisebbségbarátabbá” tenni. Azonban például Szlovákia példáján87 

láthatjuk, hogy az EU-s csatlakozás reményében bevezetett kisebbségpolitikai 

„kedvezmények” nem bizonyultak hosszú távúnak, és az uniós csatlakozás után nem is 

maradtak érvényben eredeti formájukban (Brucker, 2016: 102–104.). Ráadásul az uniós 

intézmények és köztük a monitoring-szereppel felruházott Európai Bizottság a 

csatlakozást követően – a régi tagállamokkal szemben alkalmazott gyakorlat analógiájára 

– a kisebbségekkel összefüggő kérdések rendezését tagállami kompetenciának tekintette. 

Ez a megállapítás különösen a bővítési folyamatban monitoring-funkciót betöltő Európai 

Bizottságra igaz. Az Európai Parlament88 a közép- és kelet-európai államok felvételét 

követően is foglalkozott a kisebbségi kérdéssel, ugyanakkor a bővítést követő időszakban 

már egyre nehezebbé vált elfogadtatni kisebbségvédelmi témájú határozatot az EP-ben 

(Eplényi, 2013: 47.)  

 

                                                 
87 1995-ben Vladimír Mečiar kormánya elfogadta az 1990-ben életbe lépett szlovák nyelvtörvény 

módosítását, amely lehetővé tette különböző büntetési tételek kiszabását arra az esetre, ha a hivatali 

kommunikációban a szlováktól eltérő más nyelv (pl. a magyar) kerül használatra. 1999-ben Szlovákiának 

– ahhoz, hogy folytatni tudja csatlakozási tárgyalását az Európai Unióval – el kellett fogadnia a 

kisebbségek nyelvhasználatához kapcsolódó jogokat, amely lehetővé tette a kisebbségi nyelvek hivatalos 

kommunikációban való használatát ott, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot. Ez igazolja az 

európai integrációs elmélet realistának nevezett megközelítését, amely szerint az EU-s csatlakozás olyan 

vonzerővel bír a tagjelölt országok számára, hogy azok a tagság reményében a szuverenitásuk egy 

részéről is hajlandóak lemondani. Ugyanakkor öt évvel a csatlakozás után, 2009-ben Szlovákia elfogadta 

az ún. „államnyelvtörvényt”, amely számos esetben előírta, hogy a hivatalos kommunikációban (állami 

hivatalokban, intézményekben) használt nyelv kizárólag a szlovák lehet, míg a kisebbségi nyelv 

használata minimum 100, maximum 5000 eurós pénzbírságot eredményez. Az Európai Bizottság igen 

visszafogottan reagált az esetre. Leonid Orban, az Európai Bizottság többnyelvűségért felelős román 

biztosa (2007–2009) elmondta, hogy a kisebbségi nyelvhasználatra nem létezik uniós jogszabály, a 

tagállamok döntenek ebben a kérdésben. (Forrás: kronika.online (2009): Az Európai Bizottság figyelni 

fogja, miként hajtják végre a szlovák nyelvtörvényt: 

https://kronika.ro/kulfold/az_europai_bizottsag_figyelni_fogja_mikent_hajtjak_vegre_a_szlovak_nyelvto

rvenyt, utolsó letöltés: 2018. január 20.). Ez jól mutatja, hogy az Európai Unió csak a csatlakozási 

tárgyalás lezárultáig foglalkozik a kisebbségi jogok érvényesülésével, azt követően a tagállamok 

belügyének tekinti a kérdést. Ugyanakkor az Európai Parlament részletesen foglalkozott a kérdéssel. 

További részletekért lásd: Brucker Balázs (2016): „The impact of the EU membership on minorities 

living in neighbouring countries: the example of Slovakia” in: Milford, Susan–Tarrósy, István (szerk.): 

Recent Political Changes and their Implication in the Danube Region, IDResearch Kft-Publikon, Pécs, 

pp. 79–108. (különösen: pp. 102–104.). 
88 A kisebbségi kérdés Európai Parlamentben való megjelenésével a dolgozat III. részének 2. fejezetében 

foglalkozom. 

https://kronika.ro/kulfold/az_europai_bizottsag_figyelni_fogja_mikent_hajtjak_vegre_a_szlovak_nyelvtorvenyt
https://kronika.ro/kulfold/az_europai_bizottsag_figyelni_fogja_mikent_hajtjak_vegre_a_szlovak_nyelvtorvenyt
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 Az etnikai alapú kisebbségek jogait biztosító európai uniós joganyag 

A kisebbségeket érintő uniós rendelkezések közül a diszkrimináció tilalmának van 

elsődleges szerepe. Az elsődleges jogban azonban egyedül a munkaerő-piaci 

esélyegyenlőség elve, továbbá a férfiak és nők közötti egyenlő bérezés elve jelent meg az 

EK alapító szerződésében. 

Az Amszterdami Szerződés volt az első olyan uniós dokumentum, amely megteremtette 

a diszkrimináció elleni fellépés széles körű jogalapját. Az EKSZ 13. cikke (a Lisszaboni 

Szerződés óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 19. cikke) 

értelmében „a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően különleges 

jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji 

vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen alapuló megkülönböztetés 

leküzdésére”89. Tehát az Amszterdami Szerződéssel az etnikai kisebbségek védelmére 

vonatkozó rendelkezések bekerültek az elsődleges jogba. 

Ugyanakkor az olyan kényes, és a tagállamok szuverenitását érintő kérdés, mint 

antidiszkriminációs intézkedések elfogadása, igen gyakran nehezen kivitelezhető. (Vizi, 

2013: 39.) Elenyésző azon ügyek száma, ahol széles körű egyetértés bontakozik ki. Ilyen 

a romák integrációja (lásd: az uniós romastratégia elfogadását 2011-ben), vagy a balti 

államokban élő orosz ajkú polgárok honosítása, amely azonban – magától értetődően – 

az érintett államok (különösen: Észtország és Lettország) heves tiltakozását váltotta ki. 

(Győri Szabó, 2006: 106.) 

Alig egy évvel az Amszterdami Szerződés elfogadását követően életbe lépett az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés (EKSZ) 13. cikke alapján elfogadott két irányelv: az ún. 

Foglalkoztatási Keretirányelv (2000/78/EK tanácsi irányelv) és az ún. Faji Egyenlőségi 

Irányelv (2000/43/EK tanácsi irányelv). Az előbbi irányelv a diszkrimináció valamennyi 

formájával szemben fellép, de csak a foglalkoztatás területén, míg az utóbbi kizárólag a 

faji vagy etnikai diszkrimináció elleni küzdelmet tűzi zászlajára, de azt az élet valamennyi 

területén. 

A 2000 decemberében megrendezett nizzai csúcstalálkozón írták alá az Európai Unió 

Alapjogi Chartáját, amely 7 fejezetben 54 cikken keresztül határozza meg az Európai 

Unió alapvető értékeit. Az Alapjogi Chartába nem sikerült beiktatni kisebbségi jogokról 

                                                 
89 EUMSZ (2009): Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes keretbe foglalt változata: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A12008E019 (utolsó letöltés. 2018. 

február 3.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A12008E019
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szóló cikket. A dokumentum mindössze egy, a diszkriminációt a nemzeti kisebbséghez 

tartozás és etnikai származás vonatkozásában is tiltó rendelkezést tartalmaz (21. cikk). 

A Tanács 2007-ben bécsi székhellyel létrehozta az Alapjogi Ügynökséget, amely az 

1997-től működő Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja helyébe 

lépett. Az Ügynökség célja, hogy az alapvető jogok tekintetében segítséget nyújtson az 

unió és a tagállamok intézményeinek és hatóságainak az EU-s jog végrehajtása során. 

Rendkívül korlátozott hatáskörökkel rendelkezik: döntési jogköre nincs, az egyéni 

panaszok elbírálását illetően pedig nem rendelkezik kompetenciával. 

Tevékenységének fő területe a rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelem. Ezen kívül 

vizsgálja a kisebbségi jogok érvényesülését. Az Európai Parlament 2008. január 27-i 

jogalkotási állásfoglalásában90 azért lobbizott, hogy a hagyományos nemzeti 

kisebbségekre nagyobb hangsúly helyeződjék az Alapjogi Ügynökség 

keretprogramjában, a javaslat azonban elbukott. 

Az Alkotmányszerződés az Unió története során elsőként ismerte volna el a kisebbségi 

jogokat az integráció közös értékei között. A szerződés végső tervezete eredetileg nem 

tartalmazott külön cikket a kisebbségi jogokat illetően, végül a magyar delegáció91 

nyomására (Felföldi, 2011) a bevezető cikkek kiegészültek a „kisebbségekhez tartozó 

személyek jogai” fordulattal92. Az Alkotmányszerződés azonban – részben a 

franciaországi és hollandiai elutasító népszavazás eredményeképpen – kudarcba fulladt. 

2009. december 1-jén hatályba lépett az elutasított Alkotmányszerződést helyettesíteni 

hivatott Lisszaboni Szerződés. A közép- és kelet-európai régió európai uniós integrációja, 

valamint a balkáni régiót érintő bővítés perspektíva hatására az Unió intézményei az 

elsődleges jogforrások szintjén is megjelenítették a kisebbségi kérdéskört azáltal, hogy a 

kisebbségi jogokat beemelték a Lisszabonban elfogadott dokumentumba. Az új szerződés 

megőrizte az elsődleges jogban az Alkotmányszerződés azon módosításait, amelyek a 

kisebbségek számára újdonságot jelentettek. 

                                                 
90 Európai Parlament (2008b): Az Európai Parlament 2008. január 17-i joglakotási állásfoglalása a 

168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének 

elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52008AP0014 (utolsó letöltés: 2018. január 15.). 
91 A javaslatot Medgyessy Péter miniszterelnök nyújtotta be. 
92 Szerződés Európai Alkotmány létrehozásáról (2004): https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 26.), I-2. cikk: „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 

demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbséghez tartozó 

személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.” (Kiemelés tőlem.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52008AP0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52008AP0014
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
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A legfőbb változásnak azt tekinthetjük, hogy az európai integráció történetében először 

az alapító szerződés tartalmazza a kisebbségek kifejezést. Következésképpen az 

Amszterdami Szerződés módosításai után is fennmaradó „kettős mérce” megszűnt (Vizi, 

2013: 46.): a koppenhágai kritériumokhoz hasonlóan az EUSZ új 2. cikke93 is az EU 

alapvető értékei között ismeri el „a kisebbségekhez tartozó személyek” jogait. Vizi 

megállapítását vitatja ugyanakkor Németh Márton, aki szerint a Lisszaboni Szerződésben 

egyértelműen követni kellett volna a koppenhágai kritériumokkal megkezdett filozófiát, 

mivel a lisszaboni megközelítés szerint a régi tagállamok tekintetében csupán egy 

individuális jog jellegű érték jelenik meg, következésképpen a kettős mérce nem oldódott 

fel teljesen. (Németh, 2015) E megállapítással ért egyet Eplényi Kata is, aki szerint a 

kettős mérce továbbra is fennáll: egyrészt a régi és az új tagállamok között, mivel a 

kisebbségvédelem tényleges alkalmazását a régi tagállamokon senki sem kérte számon, 

míg a vasfüggöny lebomlása után csatlakozó államoktól – még ha véleménye szerint 

némiképp következetlenül, tessék-lássék módjára – igen; másrészt pedig egy új tagállam 

esetében a csatlakozást megelőző, illetve az azt követő időszakra nézve. (Eplényi, 2013: 

47.) Eplényi megállapításával egyetértve ezt a jelenséget megkettőzött kettős mérce 

szakkifejezéssel illetem. Mégis a rendelkezés jogalapot biztosíthat az Uniónak és 

intézményeinek a kisebbségek védelme területén való aktív fellépésre, annak ellenére is, 

hogy kifejezett jogalkotási jogkört nem ad a Szerződés egyetlen rendelkezése sem az 

uniós intézményeknek a kisebbségvédelem területén. (Ódor, 2011: 6.) 

Ugyanakkor ezen a ponton számos kritika is megfogalmazódott a Lisszaboni Szerződés 

vonatkozásában. A dokumentum kritikusai (Vizi, 2013: 46.; Németh, 2015) elsőként azt 

vetik a szerződés kidolgozóinak a szemére, hogy a hivatkozott cikk „a kisebbségekhez 

tartozó személyek” kifejezés alapján nem csoportjogokról, hanem egyéni jogokról szól, 

következésképpen annak ellenére sem ismeri el a kisebbségi jogokat, hogy a koppenhágai 

kritériumok e kollektív jogok gyakorlását fogalmazták meg feltételként (Ódor, 2011: 7.). 

Egyes szerzők (Czika, 2011; Vizi, 2013: 46.; Németh, 2015) szerint ezt az „óvatoskodó” 

megoldást az magyarázza, hogy az EUSZ 7. cikke alapján szankciós–prevenciós eljárás 

indulhat azon tagállammal szemben, amely a 2. cikkben felsorolt jogokat megsérti, és az 

                                                 
93 Lásd: EUSZ (2009): Az Európai Unióról szóló szerződés egységes keretbe foglalt változata, 2. cikk: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT (utolsó letöltés: 

2018. március 15.): „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 

egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, 

a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a férfiak és nők közötti 

egyenlőség társadalmában.” (Kiemelés tőlem.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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eljárás – adott esetben – akár az érintett tagállam tanácsbeli szavazati jogának 

felfüggesztésével is járhat.  

Bár a Lisszaboni Szerződés szövegébe nem építették be az Alapjogi Chartát94, e 

dokumentum mégis különálló joganyagként jogi erőre emelkedett. A Lisszaboni 

Szerződéssel az elsődleges jog részévé vált a fentebb hivatkozott Alapjogi Charta, 

amelynek 21. cikke kimondja, hogy „[t]ilos minden megkülönböztetés, így különösen a 

nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás 

vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni 

helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő 

megkülönböztetés”. 

Az Alapjogi Charta másik, kisebbségeket érintő 22. cikke általános kötelezettséget 

fogalmaz meg az Unió számára, amikor lefekteti, hogy „[a]z Unió tiszteletben tartja a 

kulturális, nyelvi és vallási sokféleséget”. Osztom Vizi Balázs álláspontját, aki szerint 

nem egyértelmű, hogy e „sokféleség” a kisebbségekre utalna, hanem „a cikk ebben a 

formájában egy «nesze-semmi-fogd-meg-jól» rendelkezés lett, amely minden érdekeltet 

kielégíthet” (Vizi, 2013: 42.). 

Barten rámutat a helyzet – az ő szavaival élve – „skizofrén” jellegére: az Unió alapvető 

értékei között említi a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelmét (EUSZ 2. cikk), 

ugyanakkor nem rendelkezik kompetenciával ezen alapvető értéktiszteletben tartásának 

és előmozdításának az elősegítésére. (Barten, 2016: 107.) 

A Lisszaboni Szerződés értelmében az EU – mint jogi személy – köteles csatlakozni az 

Európa Tanácshoz kötődő Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. E csatlakozás újabb 

előrelépést jelenthetett volna az alapvető jogok biztosítása terén. Ugyanakkor azt is 

látnunk kell, hogy az EJEE nem kisebbségvédelmi egyezmény. Következésképpen 

kisebbségi jogokat nem tartalmaz, de a 14. cikkében (Megkülönböztetés tilalma) utal a 

„nemzeti kisebbséghez tartozás” alapján történő megkülönböztetés tilalmára95. Emellett 

az EJEE alapfilozófiája az egyéni jog védelméhez kapcsolódik, és kollektív jogok 

védelmét csak korlátozottan vállalja fel. Mindazonáltal abban az esetben, ha az uniós 

                                                 
94 Európai Unió Alapjogi Chartája (2012): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT (utolsó letöltés: 2017. november 9.). 
95 Európa Tanács (1998): Emberi Jogok Európai Egyezménye: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (utolsó letöltés: 2018. augusztus 26.), 14. 

cikk: „A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, 

például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő 

megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” (Kiemelés tőlem.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
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intézmények olyan jogszabályt fogadnak el vagy olyan döntést hoznak, amely sérti az 

alapvető jogokat, a polgárok ezeket megtámadhatnák a strasbourgi Emberi Jogok Európai 

Bírósága előtt. Ez azonban mind a mai napig nem valósult meg, mivel az Európai Bíróság 

2014 decemberében az EJEE-hez való csatlakozásról szóló 2/13. sz. véleményében96 

kifejtettek szerint a csatlakozás tervezete ellentétes az uniós joggal. Az EUB 

indokolásából kitűnik, hogy a Bíróság a saját hatásköreit és pozícióját tartotta szem előtt, 

amikor a csatlakozás elleni véleményt fogalmazott meg. E véleményt több szerző (Peers, 

2014; Barten, 2016: 112.) a kisebbségi jogok európai védelmében történő visszalépésként 

értékeli. 

A Lisszaboni Szerződés 11. cikke megteremtette az ún. polgári kezdeményezés 

lehetőségét is, amelynek célja, hogy az uniós polgárok közvetlen befolyást szerezzenek 

az uniós jogalkotási kezdeményezésekre. 2011-ben fogadták el a polgári kezdeményezést 

hatályba léptető rendeletet97, amelynek értelmében 2011 áprilisától legalább hét uniós 

tagállam összesen egymillió állampolgára kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság 

valamilyen, az EU hatáskörébe tartozó kérdésben jogalkotási kezdeményezést dolgozzon 

ki. A polgári kezdeményezés elindítójának egy év áll a rendelkezésére, hogy összegyűjtse 

a szükséges számú támogatást. 

Természetesen csak olyan kérdésben lehet a Bizottsághoz fordulni, amely az uniós jog 

végrehajtását szolgálja, és az alapszerződések szerint EU-s hatáskörbe tartozik. Ez azt 

jelenti, hogy polgári kezdeményezést lehet indítani minden olyan kérdésről, amelyről a 

Bizottságnak már most is volna hatásköre kezdeményezni, de valamilyen okból 

kifolyólag nem teszi, vagy esetleg tette, de a Tanács vagy a Parlament leszavazta.  

Kifejezetten nem lehet olyan kérdésről kezdeményezést indítani, amely kizárólag a 

tagállamok hatáskörében van. (Czika, 2011: 107.) 

Ez – elméletben – új lehetőséget nyújthat az etnikai alapú kisebbségek számára. Kérdés 

azonban, hogy az előző bekezdés fényében a kisebbségi szabályozás iránti polgári 

kezdeményezésre mennyire van lehetőség, hiszen a kisebbségvédelem nem uniós 

hatáskör. Németh Márton véleménye szerint e probléma áthidalását segíthetik az EU 

regionális politikájában rejlő lehetőségek. Németh úgy véli, az adott régió kulturális 

                                                 
96 Európai Bíróság (2014): Avis 2/13 de la Cour (assemblée plénière), 18 décembre 2014: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882 (utolsó letöltés: 2018. január 22.) 
97 Európai Unió Hivatalos Lapja (2011): Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011 rendelete a polgári 

kezdeményezésről, HL L 65. 2011.3.11., pp. 1–9.: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF (utolsó letöltés: 2018. 

augusztus 23.). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF
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sokszínűségének megtartásával jelentős mértékben hozzájárulna az adott régión belül 

tömbben élő nemzeti közösségek megtartásához. Németh példaként hozza fel a Székely 

Nemzeti Tanácsnak a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért címet viselő polgári kezdeményezését, amelynek tárgya, hogy az EU 

kohéziós politikája kiemelten kezelje azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, kulturális és 

nyelvi sajátosságok az őket körülvevő régióktól. Ugyanakkor ezt a kezdeményezést a 

Bizottság a polgári kezdeményezés bejegyzését hatásköri okokból elutasította. Ennek 

ellenére Németh úgy véli, hogy a jövőben – mivel az EU nem rendelkezik hatáskörrel a 

kisebbségpolitika területén – a regionalizmus erősítésére szánt jogi és politikai 

kezdeményezések sikerre vezethetnek. 

Ugyanerre a sorsra jutott az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (Federal Union of 

European Nationalities, FUEN), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a 

Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetek Ifjúsága által közösen indított, Minority Safe 

Pack nevet viselő kezdeményezés is, amelyet a Bizottság szintén jogalap hiányára 

hivatkozva utasított el 2013. szeptember 13-án. A Bizottság elismerte, hogy a 

kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása az EU egyik alapértéke, de 

hozzátette, hogy sem az EUSZ, sem pedig az EUMSZ nem nyújt megfelelő jogalapot a 

jogalkotáshoz. A FUEN 2015 novemberében megtámadta az elutasító döntést az Európai 

Bíróságnál arra hivatkozva, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a kezdeményezés 

mellékleteként benyújtott intézkedéscsomagot és azt a védzáradékot sem, amely az 

intézkedések különböző elemeinek elfogadását teszi lehetővé. 2014-ben Magyarország a 

kezdeményezők oldalán, míg Románia és Szlovákia az Európai Bizottság oldalán lépett 

be a perbe. 2017. február 3-i ítéletében a Bíróság megsemmisítette a korábbi elutasító 

határozatot, majd ezt követően 2017. március 29-én a Bizottság jóváhagyta a határozat 

részleges98 bejegyzését. 2017 májusában megkezdődött az aláírások összegyűjtése. A 

kezdeményezés szervezői sikeresen összegyűjtötték a szükséges mennyiségű egymillió 

hiteles aláírást a határidő lejárta előtt.99 

A polgári kezdeményezés jelentősége az uniós jogalkotás sajátossága alapján érthető meg 

igazán: az Európai Unióban ugyanis sem az egyes parlamenti képviselőknek, sem az 

Európai Parlamentnek nincs lehetősége arra, hogy jogszabálytervezetet nyújtson be. Ez a 

                                                 
98 9 javaslatot az eredeti 11-ből. 
99 A polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályozás szerint az aláírásokat legalább hét uniós 

tagállamból kell összegyűjteni. A Minority SafePack esetében ez kilenc tagállamból (Magyarország, 

Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Spanyolország, Olaszország) 

sikerült. 
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jog az Európai Bizottságot illeti meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a 

Bizottság nem alkot jogszabálytervezetet, az EP-nek csak igen korlátozott lehetősége 

arra, hogy a kérdéssel foglalkozzon. (Szabó–Láncos–Gyenei, 2013: 122.) 

A Lisszaboni Szerződés az általános emberi jogok védelme terén uniós szinten előrelépést 

jelent. Ugyanakkor a dokumentum csak a preambulumában nevesíti a nemzeti 

kisebbségeket, a jogszabályi törzsszövegében nem. Ez annyit jelent, hogy a kérdés 

továbbra is tagállami, nemzeti hatáskörben marad és nem társul mellé közösségi 

kompetencia.  
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III. RÉSZ: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A 

KISEBBSÉGEK HANGJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
 

1. fejezet: Az Európai Parlament, egy különleges transznacionális 

intézmény 
 

1. Az Európai Parlament helye az uniós intézményi struktúrában 

Az Unió egy állandó mozgásban lévő szervezet, amely magát az „egyre növekvő 

integráció” fogalmával definiálja. Az EU – Ágh Attila meghatározása szerint – olyan 

mint „egy sebes sodrású folyam, maga alakítja a medrét és partvidékét” ezért is nevezik 

sui generis szervezetnek. (Ágh, 2013: 73.) Közismert és egyre elfogadottabb az az 

elméleti megközelítés, amely szerint az Európai Unió olyan szakpolitikai tér, amely a 

szupranacionális, kormányközi és szubnacionális szintek szimbiózisán alapul. (Trnski, 

2004: 23.; Tuka, 2009: 24.) Ugyanakkor Balázs Péter szerint az utóbbi években egyre 

inkább csökken a szubnaciónális szint szerepe, ezért Balázs kétszintű kormányzásról 

beszél. (Balázs, 2011: 101.) 

Ezt a komplexitást tükrözi az Európai Unió egyedülálló intézményi struktúrája is. E 

képződmény nem hasonlítható sem a hagyományos nemzetközi szervezetekhez, sem az 

államokhoz. Az Unió működésében sajátos ötvözetet létrehozva keverednek a 

kormányközi és szupranacionális jegyek. 

Az Unió alapvető döntéshozatali és működési mechanizmusait öt fő szerv biztosítja: az 

Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság 

és az Európai Unió Bírósága. A Tanács kormányközi alapon működik, míg a másik négy 

intézmény esetében a szupranacionális elemek dominálnak. Ugyanakkor az Európai Unió 

Tanácsában egyre több területen van elmozdulás a minősített többségi döntéshozatal 

irányába, ami a szupranacionális jellemzők megjelenését jelenti a Tanács munkájában. 

Az Európai Bizottság közösségi érdekeket képviselő javaslattevő, döntéselőkészítő, 

jogszabály-kezdeményező és végrehajtó feladatokat ellátó technokrata szerv. 

Munkájában a szupranacionális elemek dominálnak. A legfőbb döntéshozó a nemzeti 

érdekeket képviselő, kormányközi alapon működő Európai Unió Tanácsa, amely azonban 

számos – meghatározott – esetben minősített többséggel határoz. Az Európai Unió 

Bírósága, amely szupranacionális szervként működik, az EU legfőbb igazságszolgáltatási 

szerve, amely felelős az uniós jog értelmezéséért. Az uniós polgárok érdekeit képviselő, 
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szupranacionális szerv, az Európai Parlament társdöntéshozóként, társjogalkotóként, 

részben konzultatív és ellenőrző testületként működik. (Horváth, 2011: 78–79.) 

Az Európai Parlament egy olyan képviselőtestület, amelynek feladata a tagállami 

érdekeket megjelenítő Tanács és az uniós érdekeket megjelenítő Bizottság mellett az 

Unió polgárainak érdekeit képviselje az uniós döntéshozatalban. Az EP az EU 

intézményei között azért is egyedülálló, mert az egyetlen szerv, amely közvetlen 

választással nyeri felhatalmazását, ezért közvetlen demokratikus legitimációval bír. 

(Mohay, 2012: 174.) 

A kezdetben csupán konzultatív szerepkörrel rendelkező Parlament az évek során egyre 

több hatáskörre tett szert, olyannyira, hogy az uniós döntéshozatal jelentős részében – a 

rendes jogalkotási eljárás keretében – a Tanáccsal közösen hoz döntéseket, alkot 

jogszabályokat. 

 

2. Az Európai Parlament a meg-megújuló intézmény100: mérföldkövek101 

Az Európai Parlament története jól leírható oly módon, mint állandó küzdelem a 

kompetenciái kiterjesztéséért. Az EP-képviselők ugyanis e szupranacionális intézmény 

létrejöttétől nem csupán azokkal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyeket a konzultációs 

eljárás keretében véleményezniük kellett, hanem az adott időszak valamennyi lényeges 

kérdését a Parlament napirendjére tűzték. Az volt a szándékuk, hogy az Európai 

Parlament hatásköre egyre inkább közelítsen a nemzeti parlamentekéhez.  

Az Európai Parlament az integráció történetében a mélyítések legnagyobb nyertese: az 

integráció több mint fél évszázados története során sikerült az egykoron még a nemzeti 

parlamentek képviselőinek szűk körű, csak tanácsadó funkcióval rendelkező 

                                                 
100 Az alfejezet címválasztásához Tuka Ágnes Európai Parlamenttel foglalkozó, Európai Parlament. A 

meg-megújuló intézmény című könyvének címét használtam fel. (Laczkóné Tuka Ágnes (2004): Európai 

Parlament. A meg-megújuló intézmény, Dialóg-Campus, Pécs). 
101 Az alfejezetnek az EP intézményi fejlődésére vonatkozó bekezdéseinek kidolgozása elsősorban a 

következő tudományos munkákon alapszik: Abélès, Marc (1992): La vie quotidienne au Parlement 

européen, Paris, Hachette, pp. 10–51.; Bardi, Luciano–Ignazi, Piero (2004): Il Parlamento europeo, 

Bologna, Il Mulino, pp. 12–24.; Corbett, Richard G.–Jacobs, Fracis–Shackleton, Michael (2011): The 

European Parliament, London, John Harper, pp. 3–7.; Costa, Olivier (2001): Le Parlement européen, 

assemlée délibérante, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, pp. 7–70.; Costa, Olivier–Saint 

Martin, Florent (2011): Le Parlement européen, Paris, La documentation française, pp. 70–92.; Judge, 

David–Earnshaw, David (2008): The European Parliament, Houndmills, Palgrave, pp. 26–67.; Laczkóné 

Tuka Ágnes (2004): Európai Parlament. A meg-megújuló intézmény, Pécs–Budapest, Dialóg–Campus, 

pp. 31–59.; Horváth Zoltán–Tar Gábor (2006): Az Európai Parlament az európai demokráciában, 

Budapest, Országgyűlés Hivatala; pp. 5–19.; Tuka Ágnes (2009): Az Európai Uniónk színe és fonákja, 

Pécs, IDResearch-Publikon, pp. 15–17. 
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Közgyűléséből – hatáskörét bővítve – a Tanáccsal egyenrangú társdöntéshozóvá kinőnie 

magát, létszámát a kezdeti 78 főről – az elnököt is beleszámítva – 751 főre növelve. 

1976-ban döntés született arról, hogy 1979-től kezdődően az EP-t a Közösségek polgárai 

közvetlenül, ötéves időszakra választják. A közvetlen választás megfelelő hivatkozási 

alapot képezett az EP további hatáskörbővüléséhez, ugyanis a legitimációját közvetlenül 

a választópolgároktól nyerő testületet már nem lehetett figyelmen kívül hagyni a 

döntéshozatal során. 

Az 1987-ben hatályba lépett Egységes Európai Okmány nagyon fontos intézményi 

fejlődést hozott az EP számára. Az addigi egyetlen, a Római Szerződés által életbe 

léptetett eljárás, a konzultációs eljárás alkalmazási körét kibővítették. Emellett bevezették 

a hozzájárulási és az együttműködési eljárást. A hozzájárulási eljárás tulajdonképp 

vétójogot biztosított az Európai Parlament számára a Szerződések által ebbe a körbe utalt 

területeken. Az eljárás szabályai szerint a Tanácsnak a döntés meghozatala előtt be kellett 

szereznie az EP egyetértését. Az együttműködési eljárás igen erős beleszólási jogot 

biztosított a Parlament számára. A kétolvasatos eljárás lényege, hogy abban az esetben, 

ha a Parlament a második olvasatban is elutasítja a Tanács álláspontját, az csak 

egyhangúlag tudja elfogadni a jogszabályt, emiatt a Tanács jobban rá van kényszerítve 

arra, hogy elfogadja az EP által első olvasatban megfogalmazott módosító indítványt. 

Az Európai Parlament számára az igazi áttörést az 1993. november 1-jén hatályba lépett 

Maastrichti Szerződés hozta meg, amely – azon túl, hogy megnövelte az együttműködési 

és a hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozó területek számát – egy új döntéshozatali 

eljárást is bevezetett: az együttdöntési eljárást102. A procedúra jelentősége abban rejlik, 

hogy az EP a Tanács melletti társjogalkotó szervvé vált, ugyanis egyrészt az eljárás 

keretében módosító indítványokat fogalmazhat meg, másrészt pedig a végső döntést 

illetően vétójoggal rendelkezik. Az együttdöntés alá vont területek száma az Amszterdami 

Szerződéssel tovább nőtt. 

Amszterdam után néhány évvel, az EU keleti irányú bővítését lehetővé tevő, 2003. 

február 1-jén hatályba lépő Nizzai Szerződés – az EP társjogalkotói szerepének 

megerősítése érdekében – folytatta az együttdöntési eljárás alkalmazásának kiterjesztését.  

                                                 
102 Az együttdöntési eljárás egy igen hosszú, háromolvasatos jogalkotási eljárás. A lényege, hogy az 

eljárás során mind a Tanács, mind pedig az EP vétójoggal rendelkezik. Amennyiben a két olvasat során 

az intézmények nem tudnak megegyezni a jogszabály szövegét illetően, összehívják a Tanács tagjaiból és 

ugyanannyi európai parlamenti képviselőből álló egyeztetőbizottságot, amelynek feladata a 

kompromisszum kialakítása. 
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A Maastrichti Szerződéssel elindított folyamatot végül a Lisszaboni Szerződés tetézte be 

azáltal, hogy az együttdöntési eljárást immár az Unió rendes jogalkotási eljárásaként (3. 

ábra) határozta meg, ami természetesen ezen eljárás nagyarányú kiterjesztésével járt 

együtt: a rendes jogalkotási eljárás alá tartozó területek száma szinte megduplázódott. A 

Lisszaboni Szerződés hatályba lépésekor az összes szakpolitika mintegy háromnegyedén 

csak ezzel az eljárással lehetett döntést hozni. A szerződés tovább bővítette az EP 

egyetértéséhez – korábbi nevén: hozzájárulásához – kötött területek számát. A 

szerződéses reform legfőbb eredménye, hogy Lisszabon után csak mintegy 20 olyan 

terület maradt, ahol a Parlament továbbra is csak konzultatív szerepet játszhat a Tanács 

mellett. 

Az EP megerősödésével az Unió döntéshozatali rendszerét már egyfajta – a szövetségi 

államokban alkalmazott – kétkamarás szisztémához hasonlítják (Tsebelis–Money, 1997, 

Mühlböck, 2012: 573.), ahol az állampolgárokat képviselő, közvetlen választás útján 

választott testület, az Európai Parlament az alsóház, míg a tagállamok kormányainak 

delegáltjaiból álló Tanács a felsőház. Horváth Zoltán ugyanakkor – helyesen – rámutat 

arra, hogy ez a hasonlat sántít abban a tekintetben, hogy az egyes polgári demokráciákban 

megszokottaktól eltérően – az Unióban a kvázi-alsóház (EP) még mindig szűkebb 

jogkörökkel rendelkezik, mint a „kvázi-felsőházként” aposztrofált Tanács. (Horváth, 

2011: 169–170.) Azonban érdemes hangsúlyozni, hogy az EP önálló döntési, jogalkotási 

kompetenciákkal a mai napig nem rendelkezik, döntéseit a Tanáccsal közösen hozza, és 

számos olyan terület is létezik, ahol a Tanács kizárólagos döntési kompetenciával bír. 

Ugyanezt hangsúlyozza a Hagemann–Høyland szerzőpáros is, amely szerint nem igaz az, 

hogy a Lisszaboni Szerződés révén az EP a Tanáccsal egyenrangú társdöntéshozóvá vált 

volna, mivel a Tanács továbbra is meghatározóbb szerepet tölt be az uniós jogalkotásban, 

ugyanis a jogszabály második olvasatában valamennyi EP-képviselő felének 

szavazatával lehetséges csak módosítani vagy elutasítani a Tanács álláspontját, ezért 

inkább az Európai Parlament elfogadja azt. (Hagemann–Høyland, 2010) Más szerzők 

véleménye szerint a Tanács és a Parlament között a jogszabályalkotás folyamatában lévő 

munkamegosztás megfelel a kétkamarás döntéshozatalnak (Farrel–Héritier, 2004; 

Mühlböck, 2012: 573.). Cooper szerint ugyanakkor háromkamarás uniós intézményi 

berendezkedésről beszélhetünk, ugyanis az uniós szintű jogalkotást befolyásoló nemzeti 

parlamentek az uniós döntéshozatal „virtuális harmadik kamaráját” alkotják. (Cooper, 

2011) Való igaz, hogy a Lisszaboni Szerződés által bevezetett sárga és narancssárga lapos 
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eljárás némiképp növelte a nemzeti parlamentek bevonását az európai integrációba.103 

Ugyanakkor a tagállami parlamentek még mindig csak korlátozottan kapcsolódnak be az 

európai integrációba (Lukonits, 2017: 127.), amelynek legfőbb bizonyítéka a 2009-ben 

bevezetett két új eljárás használatának korlátozott volta.104 Ezzel szemben Paul Magnette 

(Magnette, 1999) és Olivier Rozenberg (Rozenberg, 2009: 11.) épp az Európai Unió „fél-

parlamentáris” jellegét hangsúlyozza. E megállapítás mögött az áll, hogy az EP – a 

nemzeti parlamentekkel ellentétben – nem kezdeményezhet önállóan törvényt, bár az EP 

felkérheti a Bizottságot jogszabályok kidolgozására.105 Erre azonban az Európai 

Tanácsnak, az Európai Unió Tanácsának, sőt – az európai polgári kezdeményezés 

bevetése óta – magának a polgároknak is lehetőségük van. 

Véleményem szerint ezen elméletek mindegyike az európai uniós döntéshozatal egy-egy 

aspektusát ragadja meg, és így, az adott aspektust tekintve valamennyi elnevezés 

helyesnek bizonyulhat. Ezért úgy fogalmaznék, hogy az Európai Unió döntéshozatali 

struktúrája egy három tényezőből álló sui generis képződmény, amelynek csúcsán a 

Tanács áll. Azt követi a számos területen társjogalkotói – tehát a Tanáccsal kvázi 

„egyenrangú” státusszal, más területen ugyanakkor sokkal korlátozottabb jogkörrel 

rendelkező Európai Parlament. A nemzeti parlamenteknek jelenleg igen korlátozott 

szerepük van az uniós döntéshozatalban. A jelenség talán legjobban a két-és-félkamarás 

jelzővel írható le leginkább. 

 

3. Az EP-képviselői munka a jogalkotási és felügyeleti tevékenységek106 tükrében 

A jogalkotás az Európai Parlamentben – a nemzeti parlamentekhez hasonlóan – az 

illetékes szakbizottságokban kezdődik, és innen jut a döntéshozó plenáris ülésre. A döntés 

tartalmának kialakítását a képviselőcsoportok álláspontja határozza meg. 

                                                 
103 A nemzeti parlamentek indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

elnökeinek arra vonatkozóan, hogy egy jogalkotási aktus összhangban áll-e a szubszidiaritás elvével. Az 

ún. sárga és narancssárga lapos eljárások keretében kérhetik az aktusok felülvizsgálatát. A narancssárga 

lapos eljárást kizárólag a rendes jogalkotási eljárásban lehet alkalmazni. További részletekért lásd: 

Lukonits Ádám (2017): „Dilemmák, lehetőségek és javaslatok a tagállami parlamentek uniós 

döntéshozatalban való részvételével kapcsolatban” in: Chronowski Nóra (szerk.): Szuverenitás és 

államiság az Európai Unióban, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 127–145. 
104 ec.europa.eu (2018): A szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus: https://ec.europa.eu/info/law/law-

making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_hu#az-

eddigiek-sorn-alkalmazott-srga-s-narancssrga-lapos-eljrsok (utolsó letöltés: 2018. július 2.). 
105 Az Európai Parlament fél-parlamentáris jellegével kapcsolatban lásd még: Brucker Balázs (2005a): 

„Az Európai Unió félparlamentáris rendszere az V. Francia Köztársaság félelnöki rendszerének tükrében” 

in: S. Szabó Péter (szerk.): Pécsi Politikai Tanulmányok 2., PTE, Pécs, pp. 182–193. 
106 Az alfejezet nem tárgyalja az EP költségvetési hatáskörét, mivel az – a disszertáció témája 

szempontjából – nem releváns. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_hu#az-eddigiek-sorn-alkalmazott-srga-s-narancssrga-lapos-eljrsok
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_hu#az-eddigiek-sorn-alkalmazott-srga-s-narancssrga-lapos-eljrsok
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_hu#az-eddigiek-sorn-alkalmazott-srga-s-narancssrga-lapos-eljrsok
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A jogalkotási kezdeményezés a Bizottság joga. Ugyanakkor az EUMSZ 225. cikke 

szerint a Parlament a képviselők többségével, valamely szakbizottság által beterjesztett 

jelentés (saját kezdeményezésű jelentés) alapján felkérheti a Bizottságot, hogy terjesszen 

elő jogalkotási javaslatot. 

A saját kezdeményezésű jelentés benyújtása igen összetett folyamat. Először a jelentés 

kidolgozását kezdeményező képviselőnek meg kell szereznie az adott szakbizottság 

támogatását. Erről az illetékes parlamenti bizottságnak a szakbizottsági elnökből és a 

szakbizottsági koordinátorokból (az ún. szakbizottsági „frakcióvezetők” vagy más néven 

csoportkoordinátorok) álló vezető testülete dönt. Ilyen saját kezdeményezésű jelentések 

kidolgozása már csak azért sem egyszerű, mert az Elnökök Értekezletének 2002. 

december 12-i határozata értelmében egy parlamenti bizottság egyidejűleg hat saját 

kezdeményezésű jelentés kidolgozását végezheti.107 Amennyiben a szakbizottság vezető 

testülete támogatja a jogalkotási javaslat kidolgozását, az illetékes szakbizottságnak az 

EP elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló Elnökök Értekezletéhez kell 

folyamodnia jóváhagyásért. (Gómez-Reino, 2018: 140.) A Bizottság kétféleképpen 

dönthet: vagy jóváhagyja, vagy elutasítja a javaslatot. Ugyanakkor – mint Virág István, 

Sógor Csaba politikai tanácsadója aláhúzta – az Elnökök Értekezlete által hozott döntés 

politikai jellegű, következésképpen indokolással nem feltétlenül jár együtt.108  

A jogalkotás szakmai jellegére tekintettel a képviselői munka szükségszerűen 

specializált. Következésképpen az EP-képviselők szakosodnak, és a téma fő szakértő 

képviselőinek javaslatára alakítják ki az egyes képviselőcsoportok álláspontjaikat mind a 

szakbizottsági, mind pedig a plenáris ülésen. 

Egy parlamenti jelentés kidolgozásában kiemelkedő szerepet játszik az adott téma fő 

felelősének kijelölt képviselő, a téma raportőre. Az Európai Parlamentben minden 

kiemelt ügynek van egy választott raportőre. Az ő feladata a jelentéstervezet előkészítése, 

valamint a szakbizottsági vita során történő koordinálása, illetve végül a plenáris ülésnek 

való bemutatása, ahol kommentálja a megfogalmazott módosító indítványokat. (Horváth, 

2011: 122.) A raportőr a hivatalos és különösen az informális egyeztetéseken keresztül 

komoly befolyást tud gyakorolni a végkimenetelre, ezért a különböző érdekképviselők 

(lobbisták) kedvelt lobbi-célpontja. Így például a raportőrnek nem csupán az EP-n belüli 

                                                 
107 Európai Parlament (2002): Decision of the Conference of presidents of 12 December 2002 concerning 

the procedure for the granting of authorisation to draw up non-legislative reports. PV CP 12.12.2002 / 

ANNEX, 1. cikk 1. bekezdés. 
108 Sógor Csaba EP-képviselő politikai tanácsadójával, Virág Istvánnal készített írásbeli interjú. 2018. 

augusztus 25. 
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szavazás eredményére van befolyása ezáltal, hogy milyen irányban indítja el az adott 

kérdést, hanem leginkább ő tartja a kapcsolatot a Parlamenten kívüli érdekelt szereplőkkel 

is, így például a Tanáccsal és a Bizottsággal. Bár a raportőrt a politikai csoportok közötti 

egyezség alapján jelölik ki, így tevékenységét igyekszik a saját frakciója elvárásainak 

megfelelően végezni, minden esetben komoly egyéni befolyással is bír az adott jelentés, 

valamint a születendő jelentés végkimenetelére. (Horváth–Tar, 2006: 136.) Ez azért is 

rendkívüli fontosságú, mert számos, a jelentések keretében megszületendő döntés az EU 

egésze számára hozott kötelező érvényű jogszabályt jelent. 

Emellett a szakbizottságok elnökei is jelentős befolyással rendelkeznek a jelentések 

kialakítása során. Az egyes képviselőcsoportok csoportkoordinátorai játszanak még 

kulcsszerepet egy-egy döntés befolyásolásában. 

A képviselőcsoportok közötti háttéregyeztetésben a raportőr, a szakbizottsági elnök és 

alelnökök és a csoportkoordinátorok vesznek részt, kiemelt ügyeknél esetleg 

beszállhatnak a képviselőcsoportok vezetői, és akár az EP elnöke is. A nagyobb frakciók 

az olyan meghatározóbb kérdéseknél, ahol más frakció adja a raportőrt, az ő fő 

„vitapartnerének” szánt képviselőt, ún. „árnyékraportőrt” is kineveznek. 

Az EP szakbizottsági és plenáris ülésein általában jelen van – és nem ritkán a vitában is 

részt vesz – az adott területért felelős uniós biztos (vagy megbízottja), valamint a Tanács 

részéről a soros elnökséget ellátó ország képviselője miniszteri vagy államtitkári szinten. 

(Horváth, 2011: 170.) 

A parlamenti bizottság megszavazza, adott esetben módosítja a kidolgozott jelentést. A 

módosított szöveg a plenáris ülés elé kerül, ahol a képviselők szavaznak róla, ezáltal az 

EP kialakítja az álláspontját. Ez a folyamat – az eljárás típusától függően – akár egyszer 

vagy kétszer is megismétlődhet. (Costa–Saint Martin, 2011: 210.) 

A Parlament plenáris ülése a szakbizottság által beterjesztett jelentések alapján az Eljárási 

Szabályzatnak megfelelően állásfoglalást vagy határozatot, illetve kisebb részben ajánlást 

fogad el. 

Az állásfoglalások terén az adott kérdéstől függően megkülönböztetünk jogalkotási, nem 

jogalkotási, saját kezdeményezésű, illetve költségvetési állásfoglalást. Az EP 

állásfoglalásokat fogad el az uniós polgárok, valamint a tagállamok területén lakóhellyel, 

illetve székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek által benyújtott petíciók 

ügyében, illetve a Tanács és a Bizottság beszámolóit követő vita végén, valamint a 

jogalkotási kérdésekben (pl. a rendes jogalkotási eljárás második olvasata lezárásakor.) 
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Határozatokat elsősorban a saját működésére, belső életére vonatkozóan fogad el a 

Parlament. 

Az EP az Unió külső tevékenységére vonatkozóan ajánlásokat fogalmazhat meg a Tanács 

számára. 

Emellett az EP-képviselők az Eljárási Szabályzat 136. cikke értelmében írásbeli 

nyilatkozatokat is benyújthatnak. Az írásbeli nyilatkozat olyan, legfeljebb 200 szóból álló 

szöveg, amelynek kizárólagos tárgya valamely, az EU hatáskörébe tartozó kérdés. A 

nyilatkozatok az EP-re nézve nem kötelező erejűek, vagyis nem tekinthetőek parlamenti 

aktusnak, amelyek az intézmény álláspontját jelenítik meg. Az írásbeli nyilatkozatok 

csupán a szerzők és az aláírók nézeteit tükrözik. Következésképpen e dokumentumok 

súlya még a parlamenti állásfoglalások súlyát sem érik el. A nyilatkozat érvényességéhez 

a megadott határidőig – aláírás formájában – meg kell szerezni az EP-képviselők abszolút 

többségének támogatását. 

Az Eljárási Szabályzat 150. cikke értelmében minden plenáris ülés első ülésnapján 

legfeljebb harmincperces időtartamban az EP-képviselőknek lehetőségük van arra, hogy 

a Parlament figyelmét valamely politikai jelentőségű ügyre felhívják. Az egyes 

képviselőknek legfeljebb egyperces felszólalási idő áll rendelkezésükre. 

Emellett a képviselők – felügyeleti és ellenőrző hatáskörük keretében – jogot kapnak arra, 

hogy más intézmények munkáját ellenőrizzék. Ennek keretében – azon túl, hogy 

bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be a Bizottsággal szemben – az EUMSZ 230. 

cikkével összhangban írásbeli és szóbeli választ igénylő kérdéseket fogalmazhatnak meg, 

amelyekre a Bizottság és a Tanács képviselői kötelesek válaszolni. 

Az EP Eljárási Szabályzatának 115. cikke értelmében a szóbeli választ igénylő kérdések 

a Parlament plenáris ülésének keretében kerülnek megvitatásra. A 2017 januárja előtt 

érvényben lévő Eljárási Szabályzat értelmében 40 (a 2004 és 2009 közötti ciklusban 37) 

EP képviselő együttesen vagy egy parlamenti csoport nyújthatott be szóbeli kérdést.109 

Az Eljárási Szabályzat 117. cikke értelmében a képviselők írásbeli választ igénylő kérdést 

is feltehetnek a Bizottság, a Tanács és a kül- és biztonságpolitikai főképviselő számára. 

Az Eljárási Szabályzat 116. cikke értelmében legfeljebb 90 perces időtartamban a 

képviselőknek lehetőségük van arra, hogy a kérdések órájában kérdéseket tegyenek fel a 

Bizottság számára egy vagy több konkrét horizontális témakörben, amelyet a plenáris 

                                                 
109 2017 januárjában új Eljárási Szabályzat lépett életbe, amely alacsony érvényességi küszöbértéket (azaz 

a képviselők 5%) elérő számú képviselő vagy egy képviselőcsoport támogatásához köti a szóbeli kérdés 

benyújtását. A 2017-től kezdődő időszak azonban már nem része a disszertációnak. 
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ülés előtt egy hónappal az Elnökök értekezlete határoz meg. A kérdések benyújtása nincs 

küszöbértékhez vagy politikai csoport támogatásához kötve. 

 

4. Az Európai Parlament működési keretei 

Az Európai Parlament működésében meghatározó szerepet játszanak a szakbizottságok 

(comitee), valamint a politikai csoportok (political group). Emellett – bár mint jeleztük, 

az európai integrációval foglalkozó szakirodalom hajlamos megfeledkezni róluk – a 

félhivatalos státusszal rendelkező közös munkacsoportoknak a politikaformálásban 

betöltött szerepe sem elhanyagolható. 

A következőkben az EP működésének e három színterét vesszük górcső alá. A 

dolgozatban kiemelt figyelmet szentelünk a magyar és nemzetközi szakirodalomban 

kevéssé ismert közös intercsoportok bemutatásának.  

 

A szakbizottságok 

A parlamentek elemzésének és vizsgálatának egyik lehetséges iránya szerint 

megkülönböztethetjük a munkaparlamentet és a vitaparlamentet. Ezt a megkülönböztetést 

az adja, hogy az adott parlament elsősorban a politikai viták színhelye, vagy a képviselők 

jogköre kiterjed-e a törvények módosítására és szövegezésére. Az Európai Parlament – 

elsősorban a szakbizottságokban folyó munka alapján – a munkaparlamentek közé 

sorolható. (Laczkóné, 2004: 63.)  

Az Európai Parlament a nemzeti parlamentekhez hasonló struktúrában működik, bár 

munkarendje – nemzetközi jellege miatt – azoktól valamelyest eltér. 

A munka legmeghatározóbb része, a szakmai viták az EP-ben is szakbizottságokban 

folynak, és csak a már megfelelően kidolgozott kérdés kerül a plenáris ülés elé. 

Az Európai Parlament 2004 óta ugyanazzal a 20 állandó szakbizottsággal (standing 

commitee) működik (1. melléklet). 

Az állandó bizottságokon túl az EP-nek több különbizottsága (special committee) és 

vizsgálóbizottsága (committee of inquery) is működik. A különbizottságok elsősorban az 

EU-t érintő aktuális kihívásokra kívánnak választ adni. Ilyen például jelenleg a 

terrorizmussal foglalkozó különbizottság. A vizsgálóbizottságok pedig az olyan 

állítólagos jogsértések vagy hivatali visszaélések kivizsgálásáért felelnek, amelyek 

feltételezhetően az Európai Unió intézményei, a tagállamok közigazgatási szervei vagy 

az uniós jog által annak alkalmzására felhatalmazott személyek által az uniós jog 
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végrehajtása során elkövetett cselekmények. (ESZ 183–185. cikk) Emellett az EP 

interparlamentáris küldöttségek (Interparliamenttary Delegation) formájában rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az olyan Unión kívüli partnerországok, illetve régiók110 parlamenti 

testületeivel, amelyeket társulási, együttműködési vagy partnerségi megállapodás fűz az 

EU-hoz.  

Mindegyik szakbizottság élén egy elnök és három vagy négy alelnök áll, akiket a 

képviselőcsoportok megállapodásai alapján választanak az adott szakbizottság alakuló 

ülésén, oly módon, hogy az egyes képviselőcsoportok méretüknek megfelelő számban 

kapjanak elnöki és alelnöki helyet. A bizottsági tagságot is a képviselőcsoportok osztják 

fel egymás között úgy, hogy az egyes bizottságok összetétele lehetőség szerint tükrözze 

a parlamenti mandátumarányokat. Az egyes bizottságok mérete különböző: 24 és 76 tag 

között mozog. Minden ciklus elején határoznak a bizottságok méretéről, tagjairól, 

vezetőiről és a vezetői posztokat a ciklus közepén újraosztják. (ESZ 186. cikk) Általában 

mindegyik EP-képviselő legalább egy szakbizottságban teljes jogú és legalább még egy 

másikban póttag. A póttagok teljes felszólalási joggal rendelkeznek, szavazati joguk 

viszont csak abban az esetben van, ha a képviselőcsoportjuk rendes tagjai nem teljes 

létszámban vesznek részt a szakbizottsági ülésen (ESZ 187. cikk). 

A szakbizottságok rendszerint a jogszabálytervezetek, illetve a parlamenti 

állásfoglalások, jelentések előkészítésével foglalkoznak (ESZ 188. cikk). A jelentések 

kidolgozásáért mindig egy EP-képviselő, a téma ún. rapportőre (előadója) a felelős. A 

rapportőrök kiválasztása a képviselőcsoportok közötti alkun alapul, ami elsősorban az 

adott képviselőcsoportnak a szakbizottságon belül betöltött súlyától függ. A 

szakbizottságokban a rapportőr által készített jelentéstervezetről folyik a vita. A 

szakbizottság módosító indítványok megvitatásával és megszavazásával tudja 

befolyásolni a tervezetet, amely a szakbizottsági végszavazás után kerül a plenáris ülés 

elé. (Horváth–Tar, 2006: 136.)  

 

A képviselőcsoportok 

Az EP Eljárási Szabályzata 30. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „[a] képviselők 

politikai hovatartozásuknak megfelelően csoportokat alakíthatnak. A Parlament 

alapvetően nem értékeli egy csoport tagjainak politikai hovatartozását.” 

                                                 
110 Pl. EU–AKCS vegyes bizottság. 
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A Lisszaboni Szerződés értelmében az EP képviselőinek száma nem haladhatja meg a 

750+1111 főt. Az egyes tagállamok számára biztosított EP-képviselői helyek a népesség 

számától függenek, de az uniós polgárok képviselete degresszíven arányos módon valósul 

meg, ami azt jelenti, hogy a rendszer kedvezményezi a kisebb népességű országokat. 

Az Európai Parlamentben a képviselők nem nemzeti, hanem politikai hovatartozás szerint 

európai pártfrakciókban/politikai csoportokban (political group) foglalnak helyet. 

(Laczkóné, 2004: 22.; Judge–Earnshaw, 2008: 114.) 

A képviselőcsoportok döntenek a Parlament legfontosabb tisztségviselőiről, testületeinek 

összetételéről, ők határoznak arról, hogy kit választanak meg az EP elnökének, 

alelnökeinek, valamint ők jutnak megállapodásra a parlamenti bizottságok vezetőiről, 

tagjairól, valamint a rapportőri helyek kiosztásáról. 

Az egyes uniós szintű képviselőcsoportokat általában a hasonlóan gondolkodó, 

egymáshoz közeli értékrendet valló EP-képviselők hozzák létre. Ez alól azonban – 

elsősorban a képviselőcsoportok alapításához szükséges minimális létszámra vonatkozó 

feltétel miatt – vannak kivételek is. Ilyen például a témánk szempontjából meghatározó, 

ökopártokat, valamint ún. etnoregionális pártokat tömörítő „Zöldek/Európai Szabad 

Szövetség” (Greens/European Free Alliance) politikai csoport. 

A képviselőcsoportok alapításához alapfeltétel, hogy a csoportoknak tükrözniük kell 

nemzetközi jellegüket, így egy EP-frakció létrehozásához minimum a tagállamok 

egynegyedéből kell lennie 25 képviselőnek. (ESZ 30. cikk (2) bek.) Az EP korábbi 

gyakorlata értelmében minél több államból szerveződött egy frakció, annál kisebb 

létszámmal alakulhatott meg. Ez a megközelítés egyértelműen a transznacionális szint 

preferálását jelenti, és jól illusztrálja az EP-képviselők elkötelezettségét az európai 

integráció mellett. (Laczkóné, 2004: 121.) Egy képviselő csak egy EP-frakciónak lehet 

tagja (ESZ 30. cikk (4) bek.). 

A képviselőcsoportok mindig az EP-választásokat követően alakulnak újjá vagy jönnek 

létre. Vannak hagyományosan évtizedek óta működő képviselőcsoportok, és vannak 

olyanok is, amelyek – elsősorban az EP Eljárási Szabályzatában, a képviselőcsoport 

létrehozásához szükséges minimális képviselői létszámra vonatkozó feltételt szem előtt 

tartva – az adott ciklusra állnak össze. 

Bár a választások eredményei után szerveződő politikai csoportok – a névváltoztatás 

ellenére is – viszonylagos állandóságot tükröznek, az EP történetében nem ritka, hogy 

                                                 
111 A „+1 fő” az elnökre utal. 
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egy-egy képviselő másik frakcióba ül át. Ezért találkozunk egy cikluson belül különböző 

képviselői létszámmal egy-egy képviselőcsoporton belül. (Laczkóné, 2004: 121–122.) 

Az Európai Parlament munkáját gyakorlatilag a kezdetek óta két hagyományosan nagy 

létszámú frakció, a kereszténydemokrata, konzervatív, jobbközép irányzatú pártok 

többségét magában foglaló néppárti csoport, valamint a baloldali, szocialista, 

szociáldemokrata pártokat tömörítő szocialista frakció határozta meg. A két nagy 

politikai csoport domináns szerepének legfőbb mutatója, hogy az EP eddigi története 

során a két képviselőcsoport külön-külön a mandátumok egyharmadával, egynegyedével 

rendelkezett, együtt pedig a képviselői helyek több mint 60%-át birtokolták (Horváth–

Tar, 2006: 42.) (Az egyes képviselőcsoportok súlya (1979–2016): 4. ábra) Mindkét 

politikai csoportnak vannak tagjai mindegyik vagy a legtöbb tagállamból, és – méretükből 

adódóan – nem csak a döntések meghozatalában van döntő befolyásuk, hanem az EP 

vezető tisztviselőinek a többsége is tradicionálisan az ő soraikból kerül ki. Mellettük a 

sokáig a harmadik legnagyobb politikai csoportot alkotó liberálisok voltak a leginkább 

befolyással az EP működésére. Az ő súlyuk az ötvenes-hatvanas évekhez képest 

csökkent, de az EP-választásokat követően sokáig sikerült felállniuk a képzeletbeli 

dobogó harmadik fokára. (Abélès, 1992: 73.; Costa, 2001: 125.) 

1979-től, az első közvetlen választástól kezdődően megfigyelhető, hogy az EP-be olyan 

pártok képviselői is bekerültek, akik egyetlen nagyobb politikai családhoz sem kívántak 

csatlakozni, mert vagy regionális érdekek képviseletét vállalták fel, vagy egy viszonylag 

marginális részkérdés (pl. környezetvédelem) európai parlamenti megjelenítését tűzték 

zászlajukra, vagy pedig olyan szélsőséges és/vagy Európa-ellenes nézetet vallottak, hogy 

nem találtak követőkre az akkoriban különösen eurofil EP-képviselők között. 

Következésképpen függetlenként tevékenykedtek. 

Az EP-ben a néppárti, szocialista és liberális politikai csoportokon kívül az utóbbi 

évtizedekben a kommunista irányzatú baloldali frakció, továbbá a zöldek, az 

etnoregionális érdekek érvényesítését zászlajukra tűző, valamint az ún. puha (soft) 

euroszkeptikus112 jobboldali pártok csoportja tekinthető stabil politikai erőnek. 

Ugyanakkor a 2000-es évek elején megjelentek a Parlamentben az európai integráció 

jelenlegi formáját alapvetően ellenző, adott esetben az Unióból való kilépést sürgető ún. 

                                                 
112 A puha (soft) euroszkepticizmus nem elvi ellenzése az európai integrációnak vagy az uniós tagságnak, 

hanem az EU egy vagy több közpolitikájának ellenzése vagy a nemzeti érdek inkompatibilitása az EU 

irányvonalával. (Taggart–Szczerbiak, 2008: 7–8.)  
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kemény (hard) euroszkeptikus113 csoportok is.114 (Az EP politikai csoportjai (2004–

2016), ciklusok szerinti bontásban: 5. ábra) 

Az Európai Parlamentben működő politikai csoportok mellett az egyes ideológiai 

irányzatok tagállami pártjai saját transzeurópai pártokat (európai pártszövetségeket)115 

hoznak létre. (9. táblázat) Ezek az európai szintű politikai pártok a képviseleti demokrácia 

uniós szintű megjelenítésének fontos szereplői, amelyek láthatóvá teszik az EU politikáját 

az európai polgárok számára. A pártszövetségek és az Európai Parlament frakcióinak 

összetétele között csak részleges a megfelelés. Ez elsősorban abból adódik, hogy a 

pártszövetségnek gyakran EU-n kívüliek is a tagjai lehetnek, illetve az adott pártcsaládok 

nem ritkán nem elég erősek ahhoz, hogy az EP-ben saját frakciót alakíthassanak. 

(Enyedi–Körösényi, 2004: 108–109.) 

 

A képviselőcsoportok tisztségviselői 

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai lényegében a nemzeti parlamentekben 

szokásos struktúrában dolgoznak. Azaz a politikai csoportok élén egy (frakció)elnök 

(illetve néhány heterogénebb, különböző ideológiájú vagy különböző részkérdés mentén 

szerveződő tagpártokból álló csoportok esetén két-három társelnök) áll. Ők látják el a 

frakcióvezetői feladatokat. Az elnök munkáját alelnökök segítik. 

A frakcióelnök a csoport politikai vezetője: ő szólal fel a csoport képviseletében a plenáris 

ülés legfontosabb vitáiban, valamint képviseli a csoportot az Elnökök Értekezletén. 

Emellett a frakcióelnökök gyakran tartanak informális találkozókat, amelyek nem ritkán 

fontos politikai megállapodásokkal zárulnak. 

A frakciók rendelkeznek elnökséggel, amely az elnökből, az alelnökökből és politikai 

csoportonként egyéb más tisztségviselőkből áll. A nagyobb politikai csoportok esetében 

az egyes nemzeti delegációk vezetői is tagjai az elnökségnek. Az elnökség fontos szerepet 

játszik a parlamenti vitákra való felkészülésben. 

A szakbizottsági csoportkoordinátorokat (szakbizottsági frakcióvezetők) az egyes 

parlamenti bizottságokban részt vevő frakciótagok választanak maguk közül. A 

                                                 
113 A kemény (hard) euroszkepticizmus az EU és az európai integráció elvi alapon való ellenzése. Az 

ebbe a csoportba tartozó pártok döntő többsége szerint az országuknak ki kellene lépnie az EU-ból. 

(Taggart–Szczerbiak, 2008: 7–8.) 
114 A politikai csoportok részletes bemutatására – különös tekintettel a kisebbségi kérdéshez való 

viszonyulásukra – ugyenezen rész 2. fejezetében kerül sor. 
115 Laczkóné Tuka Ágnes ezeket a pártokat „európai protopártok” elnevezéssel illeti. (Laczkóné, 2004: 

125.) 
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csoportkoordinátor képviseli a politikai csoport érdekeit az adott parlamenti bizottság 

munkájának alakításában. 

A politikai csoportokon belül az azonos tagállamból érkező képviselők külön nemzeti 

delegációt alkotnak, amelyek biztosítják az összeköttetést a politikai csoportok és a 

nemzeti pártok között116. 

 

Politikai csoportok közötti kapcsolatok: parlament tényleges ellenzék nélkül? 

Az Európai Parlament politikai csoportjai között fennálló kapcsolat nem megszokott még 

a nyugati demokráciákban sem. Ennek hátterében az a jelenség áll, hogy az EP működési 

gyakorlatához nem kötődik hatalmi harc, mivel ebben a testületben nem létezik – a 

plurális demokráciákban szokásos – kormányerő és ellenzék. Dahl véleménye szerint 

uniós szinten nem lehet eldönteni, ki kormányoz és ki alkotja az ellenzéket, ki tartozik a 

többséghez, és ki a kisebbséghez (Dahl, 1966: 25.) Bár Dahl e megállapítását még sok 

évvel az EP közvetlen választását és a bizottsági elnöki posztot az EP-választások 

eredményével összekötő Lisszaboni Szerződés előtt tette, e tézis a jelenlegi működési 

gyakorlat alapján is megállapítást nyert. A politikai ellenzék megléte feltételezi egy olyan 

végrehajtó hatalom létét, amellyel szemben egy politikai közösség ellenzékként léphet 

fel. (Brack, 2010: 181.) Ugyanakkor az EU szintjén ilyen végrehajtó hatalom nem 

identifikálható kétséget kizáróan. Egyes szerzők az Európai Bizottságot tekintik központi 

végrehajtó szervnek, míg az EP-t és a Tanácsot a szupranacionális kétkamarás rendszer 

törvényhozó kamaráinak (Helms, 2008: 213–216.), ugyanakkor Olivier Costa a 

Bizottságot és a Tanácsot az európai végrehajtó struktúra két – közösségi, illetve 

kormányközi – elemének tekinti (Costa, 2002: 37.). A Bizottságban tevékenykedő uniós 

biztosok ráadásul elviekben – pártállásukat maguk mögött hagyva – az Unió érdekeit 

képviselik. És ezen a tényen az sem változtat, hogy a 2014-es EP-választásoktól 

kezdődően a győztes politikai formáció listavezetőjét jelölik az Európai Bizottság 

elnökévé. Így – mivel az uniós intézményi struktúrában nem létezik ideológiai 

                                                 
116 Magyarország esetében a 2014 és 2019 közötti parlamenti ciklusban az Európai Néppárt magyar 

delegációját a Fidesz és a KDNP alkotja, de a delegáció leggyakrabban a határon túli magyar képviselők 

bevonásával szokott ülésezni. Azt, hogy a Fidesz a határon túli – romániai, szlovákiai – magyar 

képviselőket is a magyar delegáció részeként tekinti, az is bizonyítja, hogy a párt EP-delegációjának 

honlapja a magyar delegáció tagjaiként sorolja fel az RMDSZ-es (Sógor Csaba, Winkler Gyula) és az 

MKP-s (Csáky Pál) képviselőket. Lásd: http://fidesz-eu.hu/hu/kepviseloink/ (utolsó letöltés: 2018. április 

29.) Azt is érdemes megjegyezni, hogy a 2014-es EP-választásokra a Fidesz ún. „nemzeti listát” állított 

össze, amelyen helyet kaptak – részben nem uniós tagországból származó – kisebbségi magyar 

képviselők is. Az Európai Szocialisták képviselőcsoportjának magyar delegációját az MSZP és a DK 

képviselői alkotják. 

http://fidesz-eu.hu/hu/kepviseloink/
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elkötelezettséget mutató, és a választott többség támogatását igénylő végrehajtó hatalom, 

nincs egyértelmű többség és kisebbség azaz – a hagyományos nemzeti politikai 

rendszerekben használatos szakzsargonnal élve – kormánypárt és ellenzék sem. (Brack, 

2010: 3.)  

Az EP-t törésvonalak sokasága (régi–új tagállamok, észak–dél, nettó befizető–nettó 

haszonélvező stb.) jellemzi. Ugyanakkor az integráció legfőbb kérdéseiben az EP-

képviselők többsége – a szélsőjobboldaliaktól eltekintve – egyetért. 

Mivel – különösen az európai integrációt érintő kérdésekben – a két nagy politikai csoport 

között nincs jelentős különbség, továbbá a szavazások során gyakran az EP-képviselők 

abszolút többségének szavazatára van szükség, a két legnagyobb politikai csoport (EPP; 

PES/S&D) képviselői együtt szavaznak. Ez teszi lehetővé az EP számára, hogy 

véleményét más intézményekkel szemben érvényre juttassa. A szakirodalom ezt a 

jelenséget a néppárti és a szocialista frakció nagykoalíciójának nevezi (Ringe, 2005: 672.) 

A néppárti és a szocialista frakció az Egységes Európai Okmány hatálybalépésekor, 1987 

júliusában formális megállapodást kötöttek az együttműködési eljárás kihasználása 

érdekében. Ez azért volt fontos, mert – az együttműködési eljárás részeként megkövetelt 

abszolút többséghez – ekkortól kezdve mindenképpen biztosítani kellett egyrészt a 

többség részvételét a plenáris üléseken, különösen a szavazáskor, hiszen az EP csak ily 

módon tudott komoly befolyást gyakorolni, másrészt pedig a két legnagyobb 

képviselőcsoport vezetői fontosnak tartották, hogy az ő képviselőik szabják meg a 

közösségi jogi aktusokra vonatkozó parlamenti véleményt. (Laczkóné, 2004: 149.) Ezen 

együttműködés sikerességét Simon Hix és Christopher Lord empirikus kutatása is 

igazolta. Eszerint a szocialista csoport 69%-a, a néppártiak 67,8%-a, a liberálisok és a 

radikális baloldaliak 54,5%-a vett részt a szavazáson, míg a többi csoportnál 50% alatti 

volt a részvételi arány. (Hix–Lord, 1997: 135.) Ráadásul ezen a téren – az 1996-os 

adatokhoz képest – komoly előrelépés tapasztalható, hiszen az EU-s intézményekben 

folyó szavazások elemzésére specializálódó votewatch.eu nevű internetes oldal adatai 

szerint a 2014 és 2018 közötti időszakban a szavazásokon való részvétel a független 

képviselők és a (szélsőségesen) euroszkeptikus EFDD politikai csoport kivételével 

valamennyi frakció esetében meghaladja a 85%-ot. (6. ábra) 

A szavazások során számos kérdésben meghatározó a nemzeti hovatartozás. (Crespy, 

2010: 186.) A nemzeti delegációk tagjai sokszor a politikai csoporton belüli döntéshozatal 

során megpróbálnak egységes álláspontot képviselni. A plenáris ülésen történő 
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szavazások alkalmával a frakcióelnök vagy megbízottja kézfeltartással117 jelzi a csoport 

tagjainak a frakció álláspontját. Azonban mivel a képviselők az EP Eljárási 

Szabályzatának 2. cikke értelmében szabad mandátummal rendelkeznek, azaz „a 

képviselői megbízatásukat függetlenül és szabadon gyakorolják, semmiféle utasítás nem 

köti őket”, ezért előfordul, hogy egy EP-képviselő a frakcióálláspontot figyelmen kívül 

hagyva a frakció irányvonalától eltérően szavaz, amennyiben azt nemzeti vagy – adott 

esetben – regionális érdekeivel indokolja. Nem ritka, hogy egy politikai csoporton belül 

egy adott nemzeti párthoz tartozók együtt, a politikai csoport kollektív állásfoglalásával 

szemben szavaznak. (Horváth–Tar, 2006: 42., 135–136.) Az EP-ben nagyon ritkán történt 

meg, hogy a csoport vezetése kirendelte a whipset, ami azt jelenti, hogy – az angol 

hagyományoknak megfelelően – a frakcióelnöknek vagy az e feladattal megbízott EP-

képviselőnek biztosítania kellett a frakció fegyelmét oly módon, hogy a képviselők 

vegyenek részt az ülésen és a szavazáson. (Laczkóné, 2004: 150.) Mivel az EP-

képviselőket nem köti a frakciófegyelem, a következmények ilyen esetben kevésbé 

súlyosak, mint a nemzeti parlamentekben, ahol egy ilyen lépés gyakran pénzbüntetéssel, 

vagy akár a frakcióból való kizárással, és végső soron a következő választáskor a 

mandátum elvesztésével járhat. 

Benedetto szerint fontos megvizsgálni azt is, hogy mi a szavazás tárgya. Ugyanis 

Benedetto rámutat arra, hogy míg az unió jövőbeli fejlődését illető kérdésekben (több 

vagy kevesebb Európa?) a fő törésvonal az EU-párti és az EU-ellenes erők között van, 

addig gazdasági–társadalmi vonatkozású szakpolitikai kérdésekben markánsabban 

érvényesül a nemzeti parlamentekben meghatározó baloldal (Európai Szocialisták, 

liberálisok, zöldek, radikális baloldal) vs. jobboldal (Európai Néppárt, liberálisok, 

euroszkeptikus jobboldali pártok)  szembenállás. (Benedetto, 2008: 127.) Nathalie Brack 

rámutatott arra is, hogy bár uniós szinten nem beszélhetünk ellenzékről, de egyes 

képviselők az európai integráció ellenzői. Ezek a leggyakrabban szélsőjobboldali 

politikusok, akik – az európai integráció fejlődését érintő kérdésekben – az integrációpárti 

képviselőkkel szemben szavaznak. (Brack, 2010: 5–6.) Ezen esetben Nils Range 

szuverenitáspárti és integrációpárti képviselők szembenállásáról ír. (Ringe, 2005: 673.) 

Ugyanakkor Braghiroli és Smaldore véleménye szerint 1990-től kezdődően új 

szakpolitikai témák – migráció, környezetvédelem, életvitel, nacionalizmus – jelentek 

meg e szupranacionális intézmény falai között. E témák új törésvonalat hoztak a felszínre. 

                                                 
117 A felfelé mutató hüvelykujj az „igennel”, a lefelé mutató hüvelykujj a „nemmel” történő szavazásra, 

míg a kéz vízszintes síkban történő mutatása a tartózkodásra buzdítja a képviselőket. 
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A tengely egyik oldalán állnak az ún. zöld, alternatív, liberális politikai csoportok, míg a 

másik oldalán a tradicionális, autoriter, nemzeti alapon politizáló frakciók. (Braghiroli–

Smaldore, 2011: 6.) Hooghe, Marks és Wilson szerint az előbbiek az ökológiával és a 

fejlődéssel összefüggő ügyek mellett állnak ki, míg az utóbbiak a nemzeti közösségek 

bevándorlástól, idegen kultúrák hatásától, kozmopolita szemlélettől való védelmét tűzték 

zászlajukra. (Hooghe–Marks–Wilson, 2004) 

 

 A közös munkacsoportok118 

A közös munkacsoportokat minden bizonnyal elsőként definiáló Marc Abélès szerint a 

közös munkacsoportok olyan struktúrát képeznek az EP-n belül, amelyek lehetővé teszik 

a képviselők számára az eszmecserét a politikai csoportokra jellemző csoportfegyelem119 

és a szakbizottságokat meghatározó eljárások nélkül (Abélès, 199: 322.). Dutoit 

fogalommeghatározását alapul véve az EP közös munkacsoportjai olyan pártsemleges 

képviselői csoportosulások, amelyek tevékenységük során egy speciális témával 

foglalkoznak (Dutoit, 2001: 7.). A Nedergaard–Jensen szerzőpáros megfogalmazása 

nagyon közel áll a Dutoit-féle definícióhoz. Eszerint a közös munkacsoportok az Európai 

Parlament működésének olyan tényezői, amelyek lehetővé teszik a különböző politikai 

csoporthoz tartozó képviselők számára, hogy egy-egy speciális politikai kérdésre 

fókuszáljanak. (Nedergaard–Jensen, 2014: 192.)  

A hazai szerzők szerint egyedül Navracsics Tibor jogász-politológus, jelenlegi uniós 

biztos vállalkozik a közös munkacsoportok fogalmának definiálására. Navracsics 

megfogalmazása szerint a közös munkacsoportok „olyan, az informalitás és a formalitás 

határán álló képviselői csoportosulások, amelyek valamely közös cél elérése érdekében 

tömörítik az egyébként más-más politikai csoporthoz tartozó képviselőket” (Navracsics, 

1998: 116.). Tuka Ágnes a közös munkacsoportokat a képviselők által a civil társadalom 

különböző szegmensének érdekérvényesítése érdekében létrehozott informális 

struktúráknak nevezi. (Laczkóné, 2004: 153.) Kégler Ádám speciális érdekek körül 

szerveződő, hivatalos státusszal nem rendelkező képviselői csoportosulásokként (Kégler, 

2004: 189.) írja le a közös munkacsoportokat. Feledy Botond, aki Tukához hasonlóan a 

közös munkacsoportok érdekérvényesítő szerepére helyezi a hangsúlyt, megállapítja, 

                                                 
118 Ez az alfejezet cikk formájában is olvasható: Brucker Balázs (2018): „Az Európai Parlament 

félhivatalos érdekérvényesítő fóruma: a közös munkacsoportok”, Politikatudományi Szemle 2018. 

(megjelenés alatt). 
119 Ezzel kapcsolatban érdemes ismét megjegyezni, hogy az EP-ben a képviselőket munkájuk során nem 

köti a nemzeti parlamentekből ismert frakciófegyelem. 
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hogy a közös munkacsoportok a képviselők és egy-egy meghatározott szakma, ügy vagy 

szektor együttműködését hivatottak segíteni; a lobbizással való összefüggésük 

egyértelmű, az intézményesített jelenlétet biztosítják a Parlamenten kívüli érdekeknek. 

(Feledy, 2010: 13.) 

Nem csak a tudományos kutatók, hanem maga az Európai Parlament is kísérletet tett a 

közös munkacsoportok fogalmi definiálására. A közös munkacsoportok szabályozását 

előkészítő jelentés kidolgozásával megbízott egyesült királyságbeli képviselő, Mark S. 

Spiers (PSE) 1997-ben jelentéstervezetet készített a kérdésről. E dokumentum 2. cikke 

szerint a közös munkacsoport olyan képviselői csoportosulás, amelynek feladata olyan 

kérdések megvitatása, amelyek egyértelműen kapcsolatban állnak a Parlament 

tevékenységével és az Európai Unió hatáskörébe tartoznak (Spiers, 1997). Ez a definíció 

azonban nem került elfogadásra, és mára – a kérdés EP-n belüli szabályozása miatt – 

meghaladottá vált. (Dutoit, 2001: 39.) Ugyanakkor ez a definíció azért sem tekinthető 

pontosnak, hiszen a közös munkacsoportok számos olyan területtel (kisebbségpolitika, 

labdarúgás stb.) is foglalkoznak, amelyek nem, vagy csak részben tartoznak az EU 

hatáskörébe. 

Mint láthatjuk, számos definíció létezik a közös munkacsoportok meghatározására. 

Valamennyi meghatározás jól megragadja a jelenség egy-egy aspektusát, azonban – 

véleményem szerint – egyik sem alkalmas arra, hogy minden aspektusára kiterjedően 

definiálja a jelenséget. Ezért a közös munkacsoportok történetének és jellemzőinek 

felvázolását követően – már e képviselői csoportosulások jellemzőinek birtokában – 

kísérletet teszünk egy, az eddigieknél pontosabb, átfogóbb definíció megalkotására. 

 

A közös munkacsoportok története és fejlődése a szabályozás tükrében 

Az első közös munkacsoportok az EP közvetlen választását követően, 1979 második 

félévében alakultak. Megalakulásuk tehát látszólag szorosan kapcsolódik az Európai 

Parlament közvetlen választásokkal összefüggő legitimációjának növekedéséhez, és 

egyben jól tükrözi a civil társadalom és az Európai Parlament közötti megváltozott 

viszonyt. (Dutoit, 2001: 29.) Az EP közvetlen választását megelőzően – mint már 

kiemeltük – a képviselőket a nemzeti parlamentek delegálták a nemzeti választásokon 

megszerzett képviselői mandátumok megoszlásának függvényében. Ez azt jelentette, 

hogy amennyiben valamely országban választásra került sor, ez – a választási 

eredményektől függően – adott esetben az EP-be delegált képviselők visszahívását és 

helyükre újak delegálását eredményezte. Úgy vélem, hogy a folyamatosan változó 
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összetételű Közgyűlés/Parlament120 nem tette lehetővé a közös munkacsoportokhoz 

hasonló jellegű képviselői csoportosulások létrehozását. 

Dutoit elemzéseiben a közös munkacsoportok történetét – az e képviselői 

csoportosulásokra vonatkozó szabályozás tükrében – négy szakaszra osztja (Dutoit, 2001: 

30.; Dutoit, 2003: 124–126.). 

 

a) 1979–1991: a közös munkacsoportok szabályozásmentes időszaka: 

Az első közös munkacsoportok létrehozása nem váratott sokáig magára. Köztük olyan is 

van, amely mind a mai napig megszakítás nélkül és igen hatékonyan működik: az az 

állatvédelemmel foglalkozó közös munkacsoport121. 1979-ben Basil de Ferranti egyesült 

királyságbeli képviselő kezdeményezésére létrejött a Kenguru Csoport, amelynek 

legfőbb célkitűzése a határok nélküli belső piac létrehozása volt. Tevékenységét 

multinacionális cégek is támogatták. 

A másik legismertebb csoportosulás a Krokodil Klub, amely 1981-ben jött létre Altiero 

Spinelli kezdeményezésére abból a célból, hogy elősegítse az európai integráció 

intézményi evolúcióját. A képviselői csoportosulás onnan kapta a nevét, hogy a 

tevékenységében részt vevő EP-képviselők a strasbourgi Au Crocodile nevű étteremben 

tartották találkozóikat. (Laczkóné, 2004: 153–154.) 

Az első néhány évben a közös munkacsoportok száma viszonylag alacsony volt. 

Következésképpen az EP nem érezte szükségesnek, hogy létrehozásuk vagy működésük 

feltételeit lefektesse. 

1987-től kezdődően – az EP hatáskörének bővülésével122 – a közös munkacsoportok 

száma is növekedésnek indult. Számuk a korábbi egy tucathoz képest megközelítette a 

negyvenet. 

 

b) 1991–1995: az EP Kibővített Elnöksége által hozott szabályozás 

1991. január 31-én EP Kibővített Elnöksége123 szabályozást hozott a közös 

munkacsoportok alapításának és tevékenységének a szabályozására. E rendelkezések 

                                                 
120 Az Európai Parlament elnevezés csak 1962-től él. 
121 Az állatvédelemmel foglalkozó munkacsoport sematikus bemutatását és érdekérvényesítő képességének 

bemutatását lásd: Dutoit, Laurent (2001): Les intergroupes au Parlement européen, Genève, Eryopa, pp. 

66–69.; Dutoit, Laurent (2003): „L’influence au sein du Parlement européen: les intergroupes”, Politique 

européenne 2003/1, pp. 132–133. 
122 Az Egységes Európai Okmány életbelépésével. 
123 Az EP Kibővített Elnöksége az EP elnökéből, alelnökeiből, az EP-t érintő pénzügyi és igazgatási 

kérdésekért felelős kvesztorokból, valamint a képviselőcsoportok vezetőiből áll. 



 

86 

 

célja annak egyértelművé tétele, hogy a közös munkacsoportok nem az Európai 

Parlament hivatalos szervei. Ekkor döntöttek arról is, hogy a képviselői csoportosulások 

csak a politikai csoportok támogatásával működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 

hogy valamely képviselőcsoportnak vállalnia kellett, hogy segíti és nyomon követi a 

közös munkacsoport tevékenységét. Ugyanakkor – mivel ekkor még nem volt 

szabályozva, hogy egy képviselőcsoport hány közös munkacsoport felett gyakorolhat 

„gyámságot” – ez az intézkedés nem eredményezte e képviselői csoportosulások 

számának csökkenését. 

 

c) 1995–1999: az Elnökök Értekezlete által hozott 1995. évi szabályozás 

1995-ben az EP elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló Elnökök Értekezlete – 

látva a közös munkacsoportok számának ugrásszerű növekedését – megerősítette a 

Kibővített Elnökség által hozott szabályokat. Az 1995. október 12-én hozott szabályok 

szerint a közös munkacsoportok nem járhatnak el az EP hivatalos szerveként, illetve nem 

használhatnak olyan, megtévesztésre alkalmas logót, amely alapján bárki azt hiheti, hogy 

az adott közös munkacsoport a Parlament valamely hivatalos szerveként jár el. Az 

Elnökök Értekezletének határozata értelmében a képviselőcsoportok csak azon képviselői 

csoportok számára biztosíthatják a szükséges infrastrukturális feltételeket, amelyek 

minden tekintetben megfelelnek az 1995. januári rendelkezéseknek. 

 

d) 1999-től napjainkig: az Elnökök értekezletének 1999. évi szabályozása 

E csoportok tevékenységét jelenleg az EP Eljárási Szabályzatának 32. cikke, valamint a 

közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó, az Elnökök Értekezlete által 1999. 

december 16-án elfogadott, és 2004-ben konszolidált, 2008-ban és 2012-ben pedig 

módosított szabályzat124 (EÉSZ) határozza meg. 

Az említett szabályozások értelmében a képviselők maguk dönthetnek arról, hogy részt 

kívánnak-e venni valamely közös munkacsoport működésében, és amennyiben igen, 

melyikében. A közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó szabályzat értelmében e 

képviselői csoportosulások nem az Európai Parlament szervei, következésképpen 

nyilatkozataikban nem az EP álláspontját képviselik (EÉSZ 1. cikk). Ez az álláspont 

egyébként már folyamatosan visszatérő elem a közös munkacsoportok szabályozását 

                                                 
124 Elnökök Értekezlete (2012): „A képviselőcsoportok közötti csoportosulások létrehozására vonatkozó 

szabályok. Az elnökök értekezletének 1999. december 16-i határozata”: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/2012_Rules_HU.pdf (letöltés: 2015. június 10.) 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/2012_Rules_HU.pdf
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illetően. Az Eljárási Szabályzat értelmében a közös munkacsoportok nem hivatalos 

eszmecserét tartanak, valamint ösztönzik a képviselők és a civil társadalom közötti 

kapcsolattartást. (ESZ 32. cikk (1) bek.) Láthatjuk tehát, hogy a demokráciadeficit125 

miatt az EP is fontosnak tartja az állampolgári érdekek civil társadalmon keresztül történő 

becsatornázását a parlamenti döntéshozatalba. Az Eljárási Szabályzat, valamint a közös 

munkacsoportok létrehozásáról szóló szabályzat emellett hangsúlyozza, hogy a közös 

munkacsoportoknak oly módon kell működniük, hogy tevékenységük ne legyen 

összetéveszthető a Parlament és hivatalos szervei tevékenységével. (ESZ (2) bek. ; EÉSZ 

2. cikk) A közös munkacsoportok létrehozását szabályozó dokumentum azt is kiköti, 

hogy e képviselői csoportosulások nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely 

veszélyeztethetné az EU harmadik országokkal létesített kapcsolatait. Ez különösen 

annak tudatában fontos, hogy az EP-ben 1989 és 2014 között létezett a Tibet Intergroup, 

amelynek tevékenységét nem csupán Kína, de számos EP-képviselő sem nézte jó 

szemmel, attól tartva, hogy a csoport léte veszélyezteti az EU Kínával ápolt gazdasági és 

diplomáciai kapcsolatait. Következésképpen 2014-ben a csoport vezetőinek már nem 

sikerült megszerezniük a minden parlamenti ciklus elején előírt újraalapításhoz szükséges 

támogatást a képviselőcsoportoktól. Emellett mind a mai napig tevékenykedik a Nyugat-

Szahara Intergroup. (Dutoit, 2016: 190–193.) Véleményem szerint a Nyugat-Szahara 

Intergroup működésének támogatása azért tűnhet kevésbé „veszélyesnek” az EP-

képviselők számára, mert Marokkó gazdasági és politikai befolyása messze elmarad 

Kínáétól.  

A közös munkacsoportok tevékenységét szabályozó dokumentumok szintén nagy 

hangsúlyt helyeznek az átláthatóságra. Ennek jegyében a közös munkacsoportok 

kötelesek minden pénzbeli vagy természetbeli (pl. külső titkárság) támogatásról 

bejelentést tenni. (ESZ (3) bek.; EÉSZ 6. és 8. cikk) 

E képviselői csoportosulások létrehozásáról szóló szabályozás értelmében közös 

munkacsoport csak abban az esetben hozható létre, ha az adott munkacsoport támogatást 

kapott három képviselőcsoporttól. Ennek érdekében az Elnökök Értekezlete egy ún. 

kvótarendszert vezetett be, amelynek értelmében valamennyi képviselőcsoport – 

súlyának megfelelő számú – aláírással rendelkezik (EÉSZ 4. cikk). Ez azt jelenti, hogy 

                                                 
125 A demokráciadeficit vagy más kifejezéssel demokratikus deficit az Európai Unió azon sajátosságára 

utal, hogy a közvetlenül választott Európai Parlament nem rendelkezik olyan széles körű 

jogosítványokkal az uniós intézmények ellenőrzésére (Bizottság, Tanács), mint a nemzeti parlamentek a 

saját kormányuk fölött. 
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például a 2014 és 2019 közötti időszakban a két legnagyobb politikai csoport, a néppárti 

és a szocialista frakció 22–22 közös munkacsoport létrehozását támogathatta, míg a 

legkisebb politikai csoportok 7–7 munkacsoportét. 

 

A közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó kvótarendszer 2004 és 2019 között a 

következőképpen alakult: 

 

2004–2009: 

EPP-ED PES ALDE Zöldek/EFA GUE ID UEN 

21 21 10 8 8 6 5 
 (Forrás: Corporate Europe Observatory (2006): Transparency Boost Needed for European 

Parliament Cross-Party Groups archive.corporateeurope.org/crosspartygroups.pdf) 

 

2009–2014: 

EPP S&D ALDE Zöldek/EFA ECR GUE/NGL EFD 

21 21 10 8 8 6 5 
(Forrás: Rules Governing the Establishment of Intergroups. Decision of the Conference of 

Presidents of 16 December 1999 (amended by the Conference of Presidents on 14 February 

2008)) 

 

2014–2019: 

EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Zöldek/EFA EFDD 

22 22 9 9 7 7 7 
(Forrás: Rules Governing the Establishment of Intergroups (2014). Decision of the Conference 

of Presidents of 11 September 2014: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-

Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf) 

2. táblázat: A közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó képviselőcsoporti kvótarendszer 

 

Tehát ily módon korlátozott a közös munkacsoportok alapításának a száma. Csak a három 

politikai csoport támogatásával létrehozott közös munkacsoportok számára biztosították 

a csoport működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket. Mivel háromnál több 

frakció támogatására nincs szükség, ezért gondos, több hónapon át tartó egyeztetés előzi 

meg a munkacsoportok létrehozását, így biztosítva, hogy minél több képviselői 

csoportosulást létre lehessen hozni. 

Ennek a csoportalapítás limitálására irányuló szándéknak kettős következménye lett. 

Egyrészt 1999-től, tehát az 5. parlamenti ciklustól kezdődően több, korábban szeparáltan 

működő közös munkacsoport fúzióra kényszerült a politikai csoportok támogatásának 

megszerzése érdekében (Dutoit, 2003: 128–129.). Ennek egyik példája a 2000-től 

Egészség és komplementer medicina, népesedés, fenntartható fejlődés és demográfia 

Intergroup létrejötte volt, amely a korábbi Egészség, Komplementer medicina, valamint 

Népesedés, fenntartható fejlődés és demográfia munkacsoportok fúziójának eredménye. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/legislature_8/DecisionofCoPof16Dec1999-Rules_governing_the_establishment_of_integroupes.pdf
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Másrészt számos korábbi közös munkacsoport – a politikai csoportok megfelelő 

támogatásának hiányában is – folytatta tevékenységét. Emiatt – bár a hazai szakirodalom 

erről a jelenségről nem tesz említést – a Nedergaard és Jensen szerzőpároshoz hasonlóan 

(Nedergaard–Jensen, 2015: 198.) fontosnak tartom az ún. formálisan (azaz az EP 

infrastrukturális támogatásával) működő, azaz regisztrált közös munkacsoportok (a 

továbbiakban: közös munkacsoportok), illetve az informálisan tevékenykedő, azaz nem 

regisztrált közös munkacsoportok (a továbbiakban: informális munkacsoportok126) 

elkülönítését. Az informális munkacsoportok kutatása rendkívül nehezen kivitelezhető, 

hiszen – mivel az EP struktúráján kívül működnek – a Parlament semmilyen adattal sem 

rendelkezik ezen informális munkacsoportokról: sem számuk, sem pedig tevékenységük 

nem ismert. 

A szabályozás hatására az 1999-ben kezdődő 5. parlamenti ciklusban a formálisan 

működő közös munkacsoportok száma 54-ről127 25-re csökkent. A 2004–2009 közötti 

időszakban 24, a 2009–2014 közötti időszakban 27, a 2014–2019 közötti időszakban 

pedig 28 bejegyzett közös munkacsoport működött, míg az informális csoportosulások 

száma – egyes becslések szerint – elérte az ötvenet. (Nedergaard–Jensen 2014: 197.) (Az 

EP közös munkacsoportjai és informális munkacsoportjai: 2. melléklet) 

Az informális munkacsoportok az EP keretein kívül, legtöbbször külső helyszínen128, a 

Parlament kontrollja és infrastrukturális támogatása nélkül működnek. E tekintetben tehát 

– véleményem szerint – az EP vezető szerveinek szabályozási szándéka éppen ellentétes 

hatást váltott ki, ugyanis számos – korábban az EP keretein belül működő – munkacsoport 

kikerült az EP látóköréből. Ráadásul – különösen a nagy gazdasági szervezetek által 

alapított és azok befolyása alatt álló – munkacsoportok most még inkább rászorultak az 

érdekérvényesítő szervezetek támogatására (pl. külső helyszín, titkárság stb. biztosítása), 

ami – úgy vélem – még inkább növelte e szervezetek lobbiképességét.  

Minden közös munkacsoport egy valamely politikai csoport ellenőrzése alá tartozik. A 

képviselői csoportosulás létrejöttét támogató frakciók egyike látja el a csoport 

felügyeletét. Általában a csoport elnökségét betöltő (egyik) személy politikai csoportja 

felelős a közös munkacsoport tevékenységének ellenőrzéséért. Ez a csoport biztosítja a 

                                                 
126 Az informális munkacsoportok esetében kerülöm a közös munkacsoport kifejezés alkalmazását, hiszen 

ezek a képviselői csoportosulások elsősorban azért működnek az EP által biztosított hivatalos kereteken 

kívül, mert nem feleltek meg a közös munkacsoportok létrehozására vonatkozóan 1999-ben megalkotott 

feltételeknek. 
127 1998. novemberi adat. 
128 A Tabajdi Csaba által vezetett Finnugor Fórum például az Európai Parlament éttermében tartotta 

összejöveteleit. (Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2.) 
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közös munkacsoport parlamenti tevékenységéhez szükséges infrastruktúrát (ülésterem, 

tolmácsolás). A közös munkacsoportok munkanyelveit129 általában a tagság 

összetételének függvényében határozzák meg, de általánosságban elmondható, hogy az 

EU ún. procedurális nyelvei (angol, francia, német)130 szinte mindig szerepelnek a 

munkanyelvek között, és e nyelvek között biztosítják is a tolmácsolást.131 

Bár Dutoit megállapítása szerint a közös munkacsoportokra vonatkozó szabályozás 1999. 

évi módosítását követően elsősorban azok a közös munkacsoportok tudták folytatni a 

tevékenységüket, amelyek külső vagy vegyes titkársággal, illetve külső anyagi 

támogatással rendelkeztek, ennek a ténynek némileg ellentmond, hogy a belső 

titkársággal rendelkező Kisebbségi Nyelvek Intergroup132 továbbra is tudott funkcionálni, 

míg például a – korábban már hivatkozott, elsősorban külső helyszíneken ülésező, és 

munltinacionális cégek által támogatott Kenguru Csoport nem kívánt élni a Parlament 

kínálta technikai lehetőségekkel. 

A közös munkacsoportok üléseiket kizárólag a strasbourgi plenáris ülés hetében, 

csütörtöki napon tarthatják. Azonban az is előírás, hogy az ülés nem eshet egybe a 

csütörtöki napon megrendezett „szavazások órájával”133. (EÉSZ 8. cikk) A közös 

munkacsoportok ülések helyére is időpontjára vonatkozó restrikció bizonyos 

szempontból előnyös, más szempont viszont hátrányos a képviselői csoportosulás 

munkájára nézve. Egyrészt a képviselők kiszakadnak a szokásos brüsszeli környezetből, 

és ezáltal kötetlenebbül tudják megvitatni a témákat. Ugyanakkor a csütörtöki ülések 

igencsak megnehezítik a képviselők részvételét: a képviselői munka többlakisága 

(Brüsszel–Strasbourg–tagállam) miatt az EP-képviselők a csütörtöki napon sokszor már 

hazautaznak vagy visszautaznak Brüsszelbe (Dutoit, 2001: 47.). 

A közös munkacsoportok tevékenysége a parlamenti ciklus végén véget ér, így a 

következő ciklus elején újra kell/lehet alapítani őket, amelynek feltétele a három politikai 

csoport támogatásának megszerzése (EÉSZ 10. cikk). 

 

                                                 
129 Az uniós szakzsargonban munkanyelv alatt azokat a nyelveket értjük, amelyeken az adott ülésen fel 

lehet szólalni. 
130 És egyes esetekben más nyelv(ek) is. 
131 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
132 Dutoit táblázatában – pontatlanul – e munkacsoportot a vegyes titkársággal működő képviselői 

csoportosulások közé sorolja, ugyanakkor interjúalanyaim (Tabajdi Csaba, Vincent Climent stb.) 

megerősítették, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elődjeként funkciónáló Kisebbségi Nyelvek 

Intergroup mindig is belső titkársággal működött. 
133 Az Európai Parlamentben a képviselők általában a négynapos ülésszak utolsó napján, csütörtökön – 

tömbösítve – szavaznak az addig elhangzott témákról. 
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A közös munkacsoportok jellemzői 

Véleményem szerint a közös munkacsoportokat a következő jegyek jellemzik: 

 

1. A formalizáltság hiánya: 

Ez annyit tesz, hogy bár a közös munkacsoportok létrehozásáról és 

tevékenységének legfőbb elveiről az EP Eljárási Szabályzata és a közös 

munkacsoportok létrehozására vonatkozó 1999. évi szabályozás rendelkezik, az 

adott képviselői csoportosulás tagjai dolgozzák ki az adott csoport működési 

mechanizmusát. Emiatt is tartom rendkívül találónak Navracsics definícióját, 

amely szerint e képviselői csoportosulások az informalitás és a formalitás határán 

állnak (Navracsics, 1998: 116.).  

Új közös munkacsoportot bármikor létre lehet hozni, nem csak az új parlamenti 

ciklus kezdetén. 

A formalizáltság hiányának egyik fő jellemzője az eltérő működési mechanizmus. 

A csoportok üléseinek gyakorisága változó: vannak olyan közös munkacsoportok, 

amelyek csak évente kétszer, mások félévente, míg megint mások havi 

rendszerességgel üléseznek. A legaktívabb képviselői csoportosulások közé 

tartozik a valamennyi strasbourgi plenáris hét csütörtök délelőttjén ülésező 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup és az leszbikusok és melegek jogaival 

foglalkozó intergroup134, míg vannak olyan közös munkacsoportok is, amelyek 

„fantomcsoportként” működnek: a „Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség” 

intergroup például rendkívül ritkán tart ülést. Ez utóbbi közös munkacsoportot 

vezető Emine Bozkurt (S&D) holland EP-képviselő politikai tanácsadója és a 

„Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség” intergroup titkárságvezetője, Emira 

Mujkic elmondta, hogy munkacsoportjuk évente csak egy, maximum két 

alkalommal ülésezik, és a tagok általában elektronikus levelezés formájában 

tartják egymással a kapcsolatot. A csoport elnöksége (társelnökök és alelnökök) 

viszont havi rendszerességgel összeül, hogy a legfőbb ügyeket megvitassák.135 

A közös munkacsoportok többsége – az ülésekre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően – az EP strasbourgi épületében ülésezik. 

                                                 
134 E csoport elnevezését köznévként használom, mivel története során többször is változott. 
135 Emine Bozkurt EP-képviselő politikai tanácsadójával, Emira Mujkiccal készített interjú, 2014. március 

19. 
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A közös munkacsoportok informális jellegét mutatja az a tény is, hogy egy adott 

közös munkacsoportba jelentkező képviselők az esetek döntő többségében nem 

vesznek részt a munkacsoport valamennyi ülésén: általában csak az érdeklődési 

körüknek megfelelő témák vitájában vesznek részt. Ennek az is az oka, hogy a 

képviselők korlátlan számú közös munkacsoportba kérhetik felvételüket, az 

ülések időpontjára vonatkozó szabályozás miatt azonban e képviselői 

csoportosulások gyakran azonos időpontban tartják üléseiket. 

 

2. Specializáció: 

Valamennyi csoport valamely, pontosan meghatározott szakpolitikai részterülettel 

foglalkozik.136 E csoportok tevékenysége a civil társadalom valamennyi területére 

kiterjed(het): így a gazdaságra, az intézményi kérdésekre, a regionális 

együttműködésekre, az alapvető jogokra, az oktatásra, a kultúrára, az 

egészségügyre, a környezetvédelemre, az állatvédelemre, az egyes 

hobbitevékenységekre stb. 

A közös munkacsoportok azért alakultak meg, mert az első közvetlenül választott 

Parlamentben számos képviselő volt, akik úgy gondolták, hogy a pártstruktúra 

keretein kívül kívánnak egymással találkozni és együttműködni. (Dutoit, 2001: 

15.) 

 

3. Apolitizáltság: 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagjai háttérbe szorítják a 

csoportidentitásukat, és az elérendő szakpolitikai kérdést helyezik előtérbe. Mint 

Dutoit (, 2003: 127.) rámutat, a képviselők túllépnek a pártpolitikai vitákon annak 

érdekében, hogy a szakpolitikai problémák megoldására helyezzék a hangsúlyt. 

Ugyanakkor több interjúalanyom137 is jelezte, hogy a szélsőséges nézeteket 

képviselő politikusokkal, és különösen a szélsőjobboldallal minden 

együttműködés elképzelhetetlen. A belga Helga Stevens (ECR), a 

Fogyatékosságügyi Intergroup társelnöke szerint az általa társelnökölt közös 

                                                 
136 Ezen a téren az 1999-ben bevezetett szabályozás hatására létrejövő munkacsoport-fúzió miatt némi 

elmozdulás tapasztalható, nevezetesen a képviselői csoportosulások sokszor 2–3, korábban független 

közös munkacsoport tematikáját egyesítik. 
137 Jan Jacobsennel, a szexuális kisebbségekkel foglalkozó közös munkacsoport politikai tanácsadójával 

készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20.; Helga Stevens EP-képviselővel, a Fogyatékosságügyi 

Intergroup társelnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
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munkacsoportban kizárt a szélsőjobboldali, ahogy ő fogalmazott 

„antidemokratikus” képviselőkkel való kooperáció. Azt is hozzátette, hogy 

amennyiben egy szélsőjobboldali képviselő a fogyatékkal élő személyek életét 

jobbító javaslatot nyújtana be az EP-ben, ő – és véleménye szerint a 

Fogyatékosságügyi Intergroupban tevékenykedő képviselők többsége – nem fogja 

azt megszavazni.138 Emellett Balczó Zoltán jobbikos képviselő (NI) is kiemelte, 

hogy a 2009 és 2014 közötti parlamenti ciklusban nem kapott meghívót Tabajdi 

Csabától a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup alakuló ülésére.139 Ugyanakkor 

Balczó azt is kiemelte, hogy 2014-ben a fideszes Gál Kinga a Jobbik képviselőit 

is felkérte az Intergroup munkájában való részvételre.140 Gál Kinga kisebbségi 

kérdésekkel és a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup titkári feladataival 2014 óta 

foglalkozó politikai tanácsadója, Demeter Dorottya ezzel szemben elmondta, 

hogy az egyes képviselők feladata a tájékozódás. Ráadásul Balczó a 2009 és 2014 

közötti ciklusban csak 2010. május 15-ig volt EP-képviselő. Ebben az időszakban 

viszont nem Tabajdi Csaba, hanem Gál Kinga volt a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup (magyar) társelnöke. 

Dutoit rámutat arra is, hogy vannak olyan tematikájú közös munkacsoportok, 

amelyek elsősorban a jobboldal, míg mások a baloldal képviselőit vonzzák. 

Véleménye szerint a rasszizmus-ellenességgel, világbékével, illetve a 

vagyonadóval foglalkozó közös munkacsoportok elsősorban a szocialista, zöld és 

szélsőbaloldali formációkat vonzzák, míg a Zsidó Állammal, illetve Tibettel való 

kapcsolatokat, valamint a halászat és vadászat előmozdítását célzó közös 

munkacsoportok141 elsősorban a liberális, a néppárti és egyéb jobb- és 

szélsőjobboldali politikai csoportok képviselőinek érdeklődésére tartanak számot 

(Dutoit, 2003: 127.; Dutoit, 2010: 189, 191.) Ugyanakkor ezen állítását nem 

támasztotta alá empirikus adatokkal. 

Dolgozatomban a 2014 és 2019 közötti parlamenti ciklus négy közös 

munkacsoportjának – a baloldali tematikájú „Szakszervezetek” és 

                                                 
138 Helga Stevens EP-képviselővel, a Fogyatékosságügyi Intergroup társelnökével készített interjú. 

Brüsszel, 2016. október 11. 
139 Bár a közös munkacsoport ülésein bármely EP-képviselő részt vehet, az ülések dátumának és 

helyszínének ismerete nélkül igencsak nehéz a részvétel. (A politikai csoportok ülésével szemben az 

közös munkacsoportok üléseire vonatkozó felhívás általában elektronikus levelezés formájában kerül 

közzétételre.) 
140 Balczó Zoltán EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 14. 
141 Az itt felsorolt munkacsoportok köre nem korlátozódik a 2004–2016 közötti időszakra. 
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„Mélyszegénység és emberi jogok”, a konzervatív értékrendet képviselő 

jobboldalhoz közelebb álló „Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat”, 

valamint a hazai politikai életben elsősorban jobboldali tematikájú nemzeti 

kisebbségek kérdésével (is) foglalkozó „Hagyományos kisebbségek, nemzeti 

közösségek és nyelvek” intergroupok – tagságát elemeztem. Az elemzés 

módszertanát illetően fontos megemlíteni, hogy a liberális képviselőket tömörítő 

ALDE-t a politikai palettán elfoglalt helyzete alapján – a szimplifikáció jegyében 

– centrista képviselői tömörülésnek tekintem, noha a liberalizmus esetében 

elkülöníthetők a magántulajdonhoz való jogot és a gazdaságba való minimális 

állami beavatkozást megengedő jobboldali liberális pártok, valamint az emberi 

jogokra és az egyenlőségeszmére hangsúlyt helyező baloldali és centrista liberális 

pártok (Enyedi–Körösényi, 2004: 100–103.). Ugyanakkor annak eldöntéséhez, 

hogy az adott tagállami liberális párt baloldali, vagy inkább jobboldali jegyeket 

visel magán, az adott párt – sokszor kizárólag a tagország hivatalos 

nyelvén/nyelvein rendelkezésre álló – programjának alapos vizsgálatát tenné 

szükségessé. A Zöldek/EFA közös képviselőcsoport esetében a zöldeket baloldali, 

míg az EFA tagjait – bár e pártok ideológiai besorolását illetően a politológusok 

között nincs egységes álláspont142 – centrista képviselőknek tekintem. Emellett a 

képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselők esetében is csak a képviselő konkrét 

pártjának ismeretében lehetne eldönteni, hogy baloldali vagy jobboldali EP-tagról 

van-e szó. Ennek elemzése azonban túlmutat e dolgozat keretein. 

Következésképpen az ALDE és az EFA tagjait, valamint a független képviselőket 

nem veszem figyelembe az elemzés során. Egyebekben a politikai pártok 

jellemzőit ismertető táblázatban (9. táblázat) megadott politikai orientáció szerint 

különítem el a baloldali és jobboldali képviselői csoportosulásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Lásd: a III. rész 2. fejezetében az etnoregionális pártokról szóló alfejezetet. 
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3. táblázat: A közös munkacsoportok politikai irányultsága (saját szerkesztés) 

„Szakszervezetek” intergroup: 

Politikai csoport IG-tagok 

száma (16) 

EPP 6 

S&D 6 

Zöldek/EFA 3 (2 Zöldek/1 

EFA) 

GUE/NGL 1 

Jobboldal: 6; baloldal: 9; centrista: 1 → baloldali dominancia 

(A tagokat lásd: 3. melléklet) 

 

„Mélyszegénység és emberi jogok” intergroup: 

Politikai csoport IG-tagok 

száma (27) 

EPP 1 

S&D 13 

ALDE 9 

Zöldek/EFA 4 (3 Zöldek/1 

EFA) 

 Jobboldal: 1; baloldal: 16; centrista: 10 → baloldali dominancia 

(A tagokat lásd: 4. melléklet) 

 

„Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat” intergroup: 

Politikai csoport IG-tagok 

száma (98) 

EPP 52 

S&D 16 

ECR 10 

ALDE 4 

Zöldek/EFA 1 (1 Zöldek) 

GUE/NGL 1 

EFDD 8 

Függetlenek 6 

Jobboldal: 70; baloldal: 18, centrista: 4; függetlenek: 6 → jobboldali dominancia 

(A tagokat lásd: 5. melléklet) 
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„Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek” intergroup: 

Politikai csoport IG-tagok 

száma (60) 

EPP 22 

S&D 8 

ECR 5 

ALDE 11 

Zöldek/EFA 6 (1 Zöldek/5 

EFA) 

GUE/NGL 3 

ENF 3 

Függetlenek 2 

Jobboldal: 30; baloldal: 12; centrista: 16; függetlenek: 2 → jobboldali dominancia 

(A tagokat lásd: 6c. meléklet) 

 

Az elemzésből egyértelműen kitűnik, hogy a baloldali tematikájúnak tekintett 

közös munkacsoportokban a baloldali képviselők, míg a jobboldalhoz közelebb 

álló munkacsoportban a jobboldali képviselők dominanciája a meghatározó. 

Fontos azt is kiemelni, hogy az ALDE egyetlen képviselője sem vesz részt a 

szakszervezetekkel foglalkozó munkacsoport tevékenységében. 

Különösen érdekes Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup helyzete: bár a képviselők 

többségét a néppárti frakció adja, a liberálisok és a baloldali frakciók jelenléte is 

markáns. Ugyanakkor – mint a dolgozat V. részében a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup elemzésénél látni fogjuk – a tagság esetében nem is annyira a politikai 

orientáció, mintsem a kisebbségi kötődés a meghatározó. 

 

4. Külső (EP-n, és általánosságban az EU-n kívüli) szervezetek személyek 

bevonása: 

A közös munkacsoportok tehát jelentős teret biztosítanak a transzeurópai 

lobbiszervezetek számára (Tuka 2004: 153–155.). A közös munkacsoportok 

félhivatalos jellege és saját anyagi forrás hiánya teszi érdekessé a közös 

munkacsoportokat az egyes érdekcsoportok, lobbiszervezetek számára, amelyek 

– a működéshez nyújtott anyagi támogatásuk révén – adott esetben akár 

befolyásolni is tudják a csoport tagjainak álláspontját, és ezáltal a parlamenti 

döntéshozatalt. A képviselők a csoport munkájában való részvételért külön 

díjazásban nem részesülnek. 
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A közös munkacsoportok nem ritkán ugyanazoknak az érdekeknek a 

képviseletéért küzdenek, mint a vele együttműködő civil szervezetek (lásd pl.: 

állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek ás állatvédelemmel foglalkozó 

közös munkacsoport). 

A közös munkacsoportok nem csupán a civil szervezetekkel, hanem a tudományos 

élet képviselőivel, adott esetben gazdasági társaságokkal, illetve más nemzetközi 

(pl. ENSZ, Európa Tanács, EBESZ stb.), uniós intézményekkel (különösen az 

Európai Bizottságnak az adott területért felelős biztosa(i)val)143 és az EP más 

szerveivel (különösen az illetékes szakbizottság(ok)kal) is kapcsolatban állnak. 

 

A közös munkacsoportok struktúrája 

Mivel a közös munkacsoportok maguk határozzák meg működési szabályaikat, e 

képviselői csoportosulások vezetői (elnökségi) struktúrája is eltérő. 

A közös munkacsoportok élén elnök áll. Ugyanakkor számos közös munkacsoport – épp 

az alapításhoz szükséges képviselőcsoportok támogatásának megnyerése érdekében – 

társelnöki rendszerben dolgozik. Ez azt jelenti, hogy e hivatalos státuszú képviselői 

csoportosulás kettő vagy akár három – általában eltérő nemzetiségű és eltérő politikai 

csoporthoz tartozó – elnök vezetése alatt áll. A korábban önállóan tevékenykedő 

képviselői csoportosulások fúziójából létrejött közös munkacsoportok (pl. Egészség és 

komplementer medicina, népesedés, fenntartható fejlődés és demográfia Intergroup) 

esetében megszokott, hogy a társelnökök mindegyike egy-egy területért felelős. (Dutoit, 

2003: 130.)  

Emellett előfordul, hogy a csoportok irányításában alelnökök is részt vesznek. 

Az elnök (társelnökök) és – adott esetben – az alelnökök együttesen alkotják az 

Elnökséget, amely a közös munkacsoportok legfőbb döntéshozó szerve. Az Elnökség 

közösen dönt az ülések napirendjéről és a meghívottak köréről. Következésképpen a 

lobbistáknak/lobbiszervezeteknek elsősorban az Elnökséggel kell felvenniük a 

kapcsolatot, amennyiben – meghívott előadóként – szeretnének részt venni a 

szakterületükhöz tartozó közös munkacsoport ülésén. (Nedergaard–Jensen 2014: 198.) 

A közös munkacsoportokhoz csatlakozni kívánó képviselők aláírásukkal jelzik a 

csatlakozási szándékukat. A képviselők legtöbbször csak az érdeklődésüknek vagy 

                                                 
143 Például nem létezik kisebbségpolitikáért felelős uniós biztosi poszt, de az Európai Bizottság 

összetételétől függően több biztos munkáját is érintheti a kisebbségi kérdések valamely aspektusa. 
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konkrét szakbizottsági tevékenységüknek144 megfelelő témával foglalkozó ülésen 

vesznek részt. Ez különösen igaz a korábban két-három, egymástól függetlenül működő 

közös munkacsoportok fúziójából létrejött munkacsoportokra. 

A közös munkacsoportok ülésén nem csak a tagok, hanem elméletben bármelyik EP-

képviselő részt vehet. A gyakorlatban a részvételt megnehezíti az a tény, hogy a közös 

munkacsoportok Elnöksége általában elektromos levelezés útján közli a tagokkal a 

csoportosulás soron következő ülésének helyét, időpontját és napirendjét. Az EP-

képviselők a közös munkacsoport ülésein szabadon felszólalhatnak. Az egyéb résztvevők 

csak abban az esetben szólhatnak hozzá az üléshez, amennyiben meghívott előadóként 

vesznek részt vagy amennyiben az elnök(ség) ezt előzetesen engedélyezte.145 

A parlamenti döntéselőkészítési és döntéshozatali folyamatot figyelembe véve a közös 

munkacsoportok érdekérvényesítő képességét növeli az a tény, ha soraikban tudhatják az 

egyes politikai csoportok prominens személyeit, illetve annak/azoknak a parlamenti 

szakbizottság(ok)nak a vezető tisztségviselőit, amelyek az adott közös munkacsoport által 

tárgyalt kérdéssel foglalkoznak. 

A közös munkacsoportok adminisztratív munkáját (jegyzőkönyvvezetés, kapcsolattartás 

a közös munkacsoport tagjaival, a meghívott előadók kiutazásának szervezése, 

teremfoglalás stb.) titkárság végzi. Ami a munkacsoport működéséhez szükséges 

titkárság kérdését illeti, erre – a csoport tevékenységi körétől (is) függően – három 

megoldás létezik: 

1. belső titkárság: leggyakrabban a közös munkacsoport elnökének (társelnöki 

rendszer esetén: elnökeinek) az egyik asszisztense/politikai tanácsadója látja 

el a titkári feladatokat; 

2. külső titkárság: valamely érdekképviseleti szervezet biztosítja a közös 

munkacsoport titkárságát; 

3. vegyes megoldás: a fentebb ismertetett két megoldás kombinációja. 

A második és a harmadik megoldás egyértelműen azokban az esetekben elterjedt, amikor 

erős pénzügyi háttérrel rendelkező lobbiszervezet áll a közös munkacsoport mögött. Nem 

                                                 
144 Például a borászattal és szőlőműveléssel foglalkozó közös munkacsoportban részt vevő képviselők 

közül a Meződazdasági és Videkfejlesztési Bizottság tagjai elsősorban a szőlőművelést érintő kérdésekkel 

foglalkozó üléseken, míg a Nemzetközi Kereskedelem Bizottság tagjai a bor harmadik országokban 

történő értékesítését érintő találkozókon vesznek részt. (Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, 

Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11.) 
145 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4.; François Alfonsi EP-

képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19.; Gál Kinga EP-képviselő politikai 

tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
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ritka az sem, hogy eleve a lobbiszervezet kezdeményezte a közös munkacsoport 

létrehozását, hogy ily módon befolyásolni tudja a parlamenti döntéshozatalt. Ilyen 

esetekben a lobbiszervezet leveszi a képviselők – és az amúgy is túlterhelt – 

asszisztenseik válláról a közös munkacsoport működtetésével járó adminisztratív és 

anyagi terheket. (Nedergaard–Jensen, 2014: 198.) Természetesen a közös munkacsoport 

működésével járó anyagi terhek – részleges – átvállalása csak a gazdasági érdekek 

képviseletére hivatott, megfelelő financiális háttérrel rendelkező lobbiszervezeteknél 

megoldott, míg például az alacsonyabb költségvetésből (tagdíjból) és néhány fős 

brüsszeli irodával működő kisebbségi érdekérvényesítéssel, állat- vagy 

környezetvédelemmel stb. foglalkozó lobbiszervezetek sokszor képtelenek a titkárság 

működtetésével járó anyagi (és adminisztratív) terhek átvállalására.146 

 

 A (formális) közös munkacsoportok csoportosítása 

A közös munkacsoportok tematikai csoportosítását illetően a Nedergaard–Jensen dán 

politológus szerzőpáros által javasolt klasszifikáció147 (Nedergaard–Jensen, 2014: 200.) 

tűnik a legmegfelelőbbnek, amely e képviselői csoportosulások következő három 

kategóriáját különíti el: 

1. ország- vagy régióspecifikus közös munkacsoportok: e képviselői 

csoportosulások egy adott országgal vagy régióval való kapcsolatok 

előmozdítását tűzik ki célul (pl. „Tibet”, „Balti-tenger”, „Nyugat-Szahara” 

stb.); 

2. szakpolitikai területhez kapcsolódó közös munkacsoportok: e képviselői 

csoportosulások – mint a nevük is mutatja – egyes, az EP szakbizottsági 

struktúrájában meglévő vagy meg nem lévő szakterülethez kapcsolódnak (pl. 

„Éghajlatváltozás, fenntartható fejlődés és biodiverzitás”, „Ifjúságügy”, 

„Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek”, 

„Fogyatékosság”, „KKV-k” stb.); 

                                                 
146 Vicent Climenttel, az NPLD brüsszeli brüsszeli politikai tanácsadójával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 19. 
147 Hasonló klasszifikációt alkalmaz Laurent Dutoit is (Dutoit, 2003: 128.), azonban ő más, kevésbé 

egyértelmű elnevezéseket alkalmaz. Nála az ország- és régióspecifikus közös munkacsoportoknak a 

baráti (groupes d'amitié), a szakpolitikai területhez kapcsolódóknak a tanulmányi csoportok (groupes 

d'études), míg a hobbitevékenységhez kapcsolódónak a szabadidőhöz kapcsolódó munkacsoportok 

(amicales) felelnek meg. 
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3. az ún. „hobbitevékenységhez” kapcsolódó közös munkacsoportok: e 

képviselői csoportosulások – az elnevezésnek megfelelően – különböző 

szabadidős vagy hobbitevékenységhez kacsolódnak (pl. „Borok”, „Sport”). 

Dutoit ugyanakkor megjegyzi, hogy vannak olyan közös munkacsoportok is, amelyek – 

tevékenységi területük összetettsége miatt – nem sorolhatóak be egyértelműen egyik vagy 

másik kategóriába. Ilyen a „Borok” intergroup, amely egyrészt a szőlőművelés, 

borkultúra, borászati hagyományok előmozdítását tűzte ki célul, másrészt viszont – a 

lobbiszervezetek által szervezett tanulmányutak keretében – lehetőséget biztosít a 

képviselők számára, hogy borvidékeket keressenek fel, és ott borkóstolón vegyenek részt. 

Ily módon – Dutoit szerint – ez a közös munkacsoport egyszerre tartozik a szakpolitikai 

és a hobbitevékenységhez kapcsolódó munkacsoportok közé. (Dutoit, 2003: 128.) 

Dutoit rámutat arra is, hogy a közös munkacsoportokra vonatkozó 1999. évi szabályozás 

bevezetését követően jelentős mértékben csökkent az ország- és régióspecifikus, valamint 

a hobbitevékenységhez kötődő munkacsoportok száma. Az ország- és régióspecifikus 

közös munkacsoportok helyét egyre inkább a parlamenti delegációk vették át (Dutoit, 

2016: 128.), míg a hobbitevékenységhez kapcsolódó képviselői csoportosulások – a 

politikai csoportok megfelelő támogatásának hiányában – kiszorultak a parlamenti 

struktúrából, és helyüket gyakran az informális munkacsoportok vették át. (Dutoit, 2003: 

129.) 

 

A (formális) közös munkacsoportok javasolt definíciója 

Az előzőekben felvázolt jellemzők alapján véleményem szerint a következő definícióval 

lehet a (formális) közös munkacsoportok lényegét megragadni: a közös munkacsoportok 

olyan, a formalitás és az informalitás határán álló, különböző politikai csoporthoz tartozó 

EP-képviselőket tömörítő, ideológiamentesen működő képviselői csoportosulások, 

amelyek valamely szakpolitikai148, vagy más, hobbijellegű szakterület érdekeinek a 

képviseletével és az európai parlamenti döntéshozatalba való becsatornázásával 

foglalkoznak. 

Ebben a definícióban, ugyanúgy mint Navracsics Tibor meghatározásában (Navracsics, 

1998: 116.), a legvitathatóbb elem a „formalitás és informalitás határán álló képviselői 

csoportosulások” szerkezet. Véleményem szerint a meghatározás ezen eleme azért is 

                                                 
148 Az ország és régióspecifikus közös munkacsoportok is tekinthetők egyfajta külpolitikai 

érdekérvényesítréssel foglalkozó képviselői csoportosulásoknak. 
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találó, mert a (formális) közös munkacsoportok olyan bejegyzett képviselői 

csoportosulások, amelyek megfelelnek az Európai Parlament által meghatározott 

feltételeknek és három képviselőcsoport hivatalos támogatását élvezik. Ez a közös 

munkacsoportok formalitására utal. Ugyanakkor e képviselői csoportosulások nem az 

Európai Parlament hivatalos szervei, és működési szabályzatukat is maguk alakítják ki.  

Ez adja e képviselői csoportosulások informális jellegét. 

 

Közös munkacsoportok vs. parlamenti szakbizottságok: konkurencia vagy 

komplementaritás? 

A közös munkacsoport egy adott (szakpolitikai) területtel foglalkozó, különböző politikai 

ideológiájú képviselőket149 tömörítenek. (Dutoit, 2001: 54.) E meghatározás szerint a 

közös munkacsoportok jellemzői igen közel állnak a parlamenti szakbizottságokéhoz, 

amelyekben szintén különböző politikai csoporthoz tartozó EP-tagok tevékenykednek. 

Ugyanakkor a parlamenti szakbizottságok létrehozását, összetételét és működését 

pontosan meghatározza az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának VII. címékek I. 

fejezete. Az itt lefektetett szabályoktól e szakbizottságok csak az Eljárási Szabályzat 

bonyolult módosítása esetén térhetnek el. Ezzel szemben a közös munkacsoportok 

létrehozása – az 1999-ben bevezetett módosítások folyományaként – nem egyszerű, 

viszont a közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó korlátozást kivéve, amely 

szerint, mint már láthattuk, olyan területeken nem hozhatók létre közös munkacsoportok, 

amelyek veszélyeztethetik az EU külkapcsolatait, szinte bármilyen (szak)politikai 

területen lehetséges. 

Emellett míg a szakbizottságok szoros napirend mellett dolgoznak, a közös 

munkacsoportok napirendje lazább, ami lehetővé teszi a képviselők számára az egyes 

kérdések alaposabb, elmélyültebb megvitatását.150 

A parlamenti szakbizottságokban a politikai csoportok játsszák a döntő szerepet a 

szakbizottsági helyek, fő pozíciók felosztásában és a napirend kialakításában. Ezzel 

szemben a közös munkacsoportok – a külső szereplők bevonása révén – a politikai 

csoportoknál szélesebb körű platformot biztosítanak: tulajdonképpen bármelyik EP-

képviselő – érdeklődésének megfelelően – részt vehet bármelyik (egy vagy egyszerre 

                                                 
149 Laurent Dutoit megfogalmazása szerint „különböző politikai csoportokhoz tartozó képviselőket”. 

Ugyanakkor ez a megfogalmazás nem teljesen pontos, mivel a parlamenti szakbizottságok munkájában 

független képviselők is részt vesznek (pl. Morvai Krisztina 2014-től a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság (FEMM) tagja). 
150 Csáky Pál EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. 
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akár több) közös munkacsoport munkájában, bár – mint korábban utaltunk rá – nem ritka, 

hogy az antidemokratikusnak tekintett szélsőjobboldali politikusokat igyekeznek 

kihagyni e képviselői csoportosulásokból. Ugyanakkor egyetlen EP-képviselőt sem lehet 

kitiltani a közös munkacsoport üléséről. A közös munkacsoportban a vezető pozíciókat 

leggyakrabban a közös munkacsoport létrehozásához támogatást nyújtó három csoport 

egy-egy tagja kapja meg.151 

Fontos különbség még az is, hogy a közös munkacsoportok intenzívebb kapcsolatot 

ápolnak a külső szereplőkkel (civil szervezetek, egyéb aktorok), mint a szakbizottságok. 

A lobbisták ugyanakkor a hallgatóság soraiban részt vehetnek a szakbizottságok ülésein 

is, meghívott vendégként akár előadást is tarthatnak, de legfeljebb informális csatornákon 

keresztül van lehetőségük arra, hogy a napirend összeállítását befolyásolják. 

Egyes EP-képviselők és az Európai Parlament szakbizottságai sokszor gyanakodva 

tekintenek a közös munkacsoportok tevékenységére. A román Cristian Preda (EPP) 

képviselő elmondta, hogy bár – EP-képviselő kollégája kérésére – jelentkezett az európai 

kulturális útvonalakkal foglalkozó „Szent Jakab út” intergroupba, egyetlen ülésen sem 

vett részt, mert – mint mondja – teljesen feleslegesnek tartja e képviselői csoportosulások 

munkáját. Preda szerint az EP megfelelő fórumokat (politikai csoport, szakbizottság) 

biztosít az EP-képviselők számára a szakpolitikai kérdések vitájára.152 

Érdekes módon hasonlóan vélekedik „Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség” 

intergroup titkárságvezetője, Emira Mujkic is, aki elmondta, hogy a közös 

munkacsoportja azért tart olyan ritkán üléseket, mert a rasszizmus-ellenesség kérdését az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban meg tudják tárgyalni.153 Ezzel 

szemben a melegek és leszbikusok érdekeinek képviseletével foglalkozó közös 

munkacsoport titkárságvezetője, Jan Jacobsen elmondta, hogy a képviselői 

csoportosulásuk által megjelenített kérdés specifikus jellege miatt egyik bizottság sem 

foglalkozik kiemelten a kérdéssel, ezért van szükség gyakori (havi szintű) egyeztetésre.154 

Úgy vélem, hogy a közös munkacsoportok a parlamenti szakbizottságokhoz képest jóval 

kötetlenebb keretet biztosítanak a képviselők számára egy-egy szakpolitika téma 

                                                 
151 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11.; Helga Stevens EP-képviselővel, a Fogyatékosságügyi Intergroup társelnökével 

készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
152 Cristian Preda EP-képviselővel készített telefonos interjú, 2018. május 16. 
153 Emine Bozkurt EP-képviselő politikai tanácsadójával, Emira Mujkiccal készített interjú, 2014. március 

19. 
154 Jan Jacobsennel, a szexuális kisebbségekkel foglalkozó közös munkacsoport politikai tanácsadójával 

készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20. 
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megtárgyalására és ezáltal ismereteik bővítésére. A közös munkacsoportok ülésein 

szerzett információkat az EP-tagok aztán alkalmazni tudják a szakbizottsági üléseken, 

illetve a plenáris ülés szavazásai során. 

 

A közös munkacsoportok és az érdekérvényesítés 

A közös munkacsoportok kötelező érvényű dokumentumot nem adhatnak ki. Fő 

erősségük abban rejlik, hogy nagyon fontos információforrást jelentenek a képviselők 

számára, különösen azáltal, hogy külső aktorok álláspontját is meg tudják ismerni. 

A közös munkacsoportok célja, hogy a plenáris ülés elé és így szavazásra kerülő anyagok 

kidolgozásába be tudja csatornázni a közös munkacsoport ülésein kialakított álláspontot.  

Dutoit véleménye szerint (Dutoit, 2003: 137–138.) a közös munkacsoportok befolyása 

három tengely körül vázolható fel leginkább.155 

 

1. Procedurális tengely: 

A parlamenti eljárásokra (Dutoit cikkében franciául: procédures) és azoknak a közös 

munkacsoportok általi kiaknázására vonatkozik. (Dutoit, 2003: 137.) 

Emellett az EP Eljárási Szabályzatának 48. cikke értelmében a Parlament 

szakbizottságai saját kezdeményezésű jelentést készíthetnek. A 42. cikk (1) 

bekezdése értelmében az Európai Parlament ennek „elfogadásával az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján felkérheti a Bizottságot megfelelő, új 

jogi aktus elfogadására vagy valamely meglévő jogi aktus módosítására irányuló 

javaslat benyújtására”. Az EUMSZ 225. cikke szerinti parlamenti kezdeményezési 

jog értelmében minden képviselő benyújthat uniós jogi aktusra irányuló javaslatot. 

Ugyanakkor a benyújtók száma, és a benyújtó képviselők ideológiai sokszínűsége a 

javaslat széles körű támogatottságát mutatja. A 48. cikk (2) bekezdése értelmében 

ilyen állásfoglalási indítványokhoz csak akkor fogadhatók el módosítások, ha azokat 

a raportőr új információ figyelembevétele céljából terjesztette elő, vagy ha azokat a 

képviselők legalább egytizede terjeszti elő. Tehát a közös munkacsoportok megfelelő 

terepet kínálnak a módosító indítványok bennyújtásához szükséges támogatás 

összegyűjtéséhez. 

                                                 
155 A közös munkacsoportok érdekérvényesítő képességének bemutatásakor is a Dutoit-féle hármas 

tengely mentén haladok, azonban az egyes tengelyekre vonatkozó információkat elsősorban az EP 

Eljárási Szabályzatából merítem.  
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Az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 138. cikke szerint, amennyiben egy 

jelentést egy szakbizottságban a tagok kevesebb mint egytizedének az 

ellenszavazatával fogadják el, azt módosítás nélküli szavazásra tűzik a Parlament 

napirendtervezetére. Ugyanakkor az EP-képviselők legalább egytizede vagy egy 

képviselőcsoport írásban kérheti, hogy a napirendi pontot módosításra nyissák meg. 

Ez azért rendkívül fontos, mert azon napirendi pontokat, amelyeket módosítás nélküli 

szavazásra vettek fel a végleges napirendtervezetre, vita nélkül kell szavazásra 

bocsátani. Mindez azt jelenti, hogy egy jelentősebb taglétszámú közös munkacsoport 

elérheti, hogy a napirendi pontot módosításra nyissák meg. Ugyanakkor egy 

képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő kérheti a kérdés vitára bocsátását. 

Láthatjuk, hogy amennyiben egy közös munkacsoport tagjainak sikerül közös 

álláspontot kialakítaniuk, akkor el tudják érni az adott kérdés vitára bocsátását még 

abban az esetben is, ha eredetileg vita nélküli szavazásra bocsátották volna. 

Emellett az EP-képviselők a Bizottság által kidolgozott jogalkotási tervezetekhez 

módosító javaslatokat nyújthatnak be. Az EP Eljárási Szabályzata 156. cikkének (1) 

bekezdése értelmében „[a]z illetékes bizottság, bármely képviselőcsoport vagy 

legalább negyven156 képviselő terjeszthet elő módosításokat a plenáris ülés elé 

megfontolásra”. Ebben az esetben nagyon fontos a közös munkacsoportok szerepe, 

ugyanis e képviselői csoportosulások révén lehetőség nyílhat módosító javaslat 

benyújtására. Ebben az esetben a módosító javaslat benyújtójaként az összes olyan 

képviselő neve fog szerepelni, akik támogatták az adott módosítás benyújtását. 

Az Eljárási Szabályzat 66. cikke értelmében rendes jogalkotási eljárás második 

olvasatában az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy 40 EP-képviselő (2004–

2009 között 37) a Tanács álláspontjához kapcsolódó módosításokat terjeszhet be a 

plenáris ülés elé elfogadásra. 

Emellett az Eljárási Szabályzat 122. cikke szerint egy bizottság, parlamentközi 

delegáció, képviselőcsoport vagy 40 (2004–2009 között 37) képviselő írásban vita 

tartását kérheti az Elnöktől az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság 

megsértését érintő sürgős ügyekben. Ez az eszköz különösen hasznos lehet az emberi 

jogi kérdésekkel foglalkozó közös munkacsoportok (pl. Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup) számára. 

 

                                                 
156 2004 és 2009 között 37 képviselő. 
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2. Parlamenti funkciókhoz kötődő tengely: 

Ez a tengely a parlamenti tisztségekhez (funkciókhoz; fonctions) kötődik. (Dutoit, 

2003: 137–138.) 

A közös munkacsoportok ülésein kialakított álláspont becsatornázása érdekében 

fontos, hogy ezt az álláspontot – a közös munkacsoport tevékenységében részt vevő 

képviselők révén – képviselni tudják azt a politikai csoportok és az adott témában 

érdekelt szakbizottság(ok) ülésén. Ennek érdekében kívánatos, hogy a közös 

munkacsoportok széles politikai spektrum befolyásos politikusait (politikai csoportok 

vezető tisztségviselői, a munkacsoport tevékenységéhez kötődő szakbizottságok 

vezető tisztségviselői, raportőrök stb.) tudják soraik között (Tabajdi–Korányi, 2006: 

849.), hiszen elsősorban ők azok, akik a leginkább képesek arra, hogy a közös 

munkacsoport ülésén kialakított álláspontot érvényre juttassák az egyéb fórumokon. 

Itt ugyanakkor fontos kiemelni a parlamenti szakbizottsági vezető tisztségviselők 

szerepét, hiszen a jogalkotói munka oroszlánrésze a parlamenti szakbizottságokban 

történik. (Dutoit, 2003: 138.) 

 

3. Intézményi tengely: 

Ez a tengely a közös munkacsoportok ülésein kialakított álláspont más intézményekbe 

(institutions) történő becsatornázására vonatkozik. (Dutoit, 2003: 138.) 

Az EP-képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az Unió más intézményeinek, 

nevezetesen a Tanács és a Bizottság képviselőinek, vagy a Bizottság alelnökének/az 

Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóbeli és írásbeli válaszokat 

igénylő kérdéseket tegyenek fel, az Európai Központi Banknak pedig írásbeli választ 

igénylő kérdéseket nyújtsanak be. Az EP Eljárási Szabályzatának 115. cikke 

értelmében szóbeli választ igénylő kérdést bármely szakbizottság, képviselőcsoport 

vagy legalább negyven képviselő nyújthat be.157 Tehát ebben az esetben is nagyon 

fontos szerepet játszhatnak a közös munkacsoportok abban, hogy egy szóbeli választ 

igénylő kérdés benyújtása megfelelő támogatást kapjon. Az írásbeli választ igénylő 

kérdések benyújtása esetében nincs minimális képviselői küszöb meghatározva. 

Az EP struktúrájában egyértelműen a szóbeli választ igénylő kérdések nagyobb 

politikai súllyal rendelkeznek, hiszen a válaszadás keretét biztosító plenáris ülések 

nyilvánosak, amelyen a sajtó képviselői is jelen vannak. Így e szóbeli kérdések 

                                                 
157 Az írásbeli választ igénylő kérdések esetében nincs ilyen jellegű megkötés. 
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meghatározó szerepet játszhatnak abban, hogy egy adott problémára ráirányítsák nem 

csupán a döntéshozók, hanem egy szélesebb publikum figyelmét is. 
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2. fejezet: Az Európai Parlament és az etnikai alapú kisebbségek 

kérdése 
 

 

1. Az Európai Parlament kisebbségpolitikája az EP által elfogadott 

dokumentumok tükrében 

Az EU fő intézményei közül az EP biztosít olyan politikai fórumot, ahol a kisebbségek 

helyzete is megvitatható. Mivel 1979 óta Európai Parlament tagjai közvetlen választáson 

nyernek mandátumot, a kisebbségi, etnoregionális pártok számára rendkívüli lehetőséget 

jelent, hogy saját választóik támogatásával uniós szintű képviseletet szerezhetnek. Ez 

kétségkívül hozzájárul az őshonos kisebbségek érdekeinek európai szintű képviseletéhez. 

Az EP viszonylagos kisebbségpolitikai aktivitását (Pentassuglia, 2001: 31.) Vizi Balázs 

(Vizi, 2001; Vizi, 2013: 27.) a következőképpen magyarázza: az Európai Parlament 

alapvetően politikai intézmény, amely önálló jogalkotásra nincs felhatalmazva. Ennek 

ellenére fennállása óta szerepe és hatásköre folyamatosan bővült. Az EP-képviselők 

közvetlen választása által nyújtotta legitimáció lehetővé tette, hogy a Parlament szerepe 

olyan területeken is növekedjen, amelyekkel a Bizottság vagy a tagállamok képviselőiből 

álló Tanács nem szívesen foglalkozik. Ugyanakkor az EP – különösen a Maastrichti 

Szerződés előtt – korlátozott döntéshozatali képessége erősen csökkenti az EP-képviselők 

és az intézmény politikai felelősségét. Ez együttesen teszi lehetővé, hogy a kényes 

kérdések megvitatásában és kezelésében az élen járjon. Emellett az EP az integráció 

elmélyítésének legelkötelezettebb szószólója, ami szintén lehetővé teszi a kiemelkedő 

aktivitását a kisebbségvédelem terén. 

Az Európai Parlament – minden bizonnyal azt is szem előtt tartva, hogy ezáltal súlyát és 

presztízsét is növelheti – a többi uniós intézménynél jóval korábban, már a nyolcvanas 

évek elején felismerte a kisebbségi kérdések jelentőségét. Ennek keretében – elsőként az 

uniós szervek közül – már 1981-ben állásfoglalást adott ki a kisebbségekről, majd 

egészen a régiónkat érintő csatlakozási tárgyalásokig foglalkozott etnikai – elsősorban 

kisebbségi nyelveket érintő – kérdésekkel. 

Az Európai Parlamentben – és az EU-s intézményekben általánosságban – a kisebbségek 

kérdését az emberi jogokon belül kezelik. Az EP esetében az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság (LIBE) foglalkozik az Unió területén élő kisebbségek helyzetével 

és jogaival, míg a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) kifejezetten a kisebbségi 

nyelvek oktatásával és a kisebbségi kultúra gyakorlásával összefüggő kérdéseket 
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tárgyalja. Emellett a Külügyi Bizottság (AFET) keretében működő Emberi Jogok 

Albizottságának (DROI) kompetenciájába tartozik a harmadik országokban élő 

kisebbségekkel összefüggő témák megvitatása. A Petíciós Bizottság (PETI) a kisebbségi 

jogsértések ügyében benyújtott petíciókat. Természetesen a kisebbséggel összefüggő 

kérdések egyes aspektusai más szakbizottságokban is napirendre kerülhetnek (pl. 

Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI), Költségvetési Bizottság (BUDG) stb.). 

Ez is jól mutatja, hogy az Európai Unióban nem létezik olyan parlamenti bizottság, amely 

az etnikai alapú kisebbségi kérdések valamennyi aspektusával kizárólagosan foglalkozna. 

Ugyanakkor Toggenburg rámutatott arra, hogy – különösen a posztkommunista országok 

csatlakozási kérelmének benyújtása előtt – az EP elsősorban a Kulturális és Oktatási 

Bizottságban foglalkozott a kisebbségi kérdéssel, és ezen állásfoglalások mindegyike a 

kisebbségi nyelvek használatának kisebb polémiát kiváltó kérdésére redukálódott. 

(Toggenburg, 2008: 3.) Meg kell említenünk azonban, hogy a közvetlenül választott EP 

Jogi Bizottsága az első és második törvényhozási ciklusban (1979–1984; 1984–1989) egy 

ún. Kisebbségi Jogi Charta kidolgozásán tevékenykedett. A Joachim Dalsass dél-tiroli 

EP-képviselő (EPP) nevéhez fűződő kezdeményezésről azonban végül nem szavaztak a 

Jogi Bizottságban. 

Az elmúlt közel négy évtizedben az Európai Parlament több állásfoglalásában is 

foglalkozott az EU-n belül élő kisebbségek jogaival. Ezen túlmenően számos alkalommal 

vette napirendre a harmadik – tagjelölt és egyéb – országokban élő kisebbségek ügyét is. 

Az EP közvetlen választását követő első parlamenti ciklusban elsősorban a Kulturális és 

Oktatási Bizottságban foglalkoztak az Európában élő őshonos kisebbségek kérdésével. 

Az első parlamenti ciklusban Gaetano Arfé olasz szocialista képviselő jelentése alapján 

két állásfoglalás került a Kulturális és Oktatási Bizottság napirendjére. Az 1981-es, ún. 

első Arfé-állásfoglalás nyomán az EP felszólította a tagállamok országos, regionális és 

helyi szerveit, hogy biztosítsák és támogassák a regionális nyelvek és kultúrák 

oktatásának lehetőségét az óvodától egészen a felsőoktatásig, teremtsék meg a regionális 

nyelvű adások sugárzásának feltételeit a helyi rádióadókban és televíziókban, valamint 

tegyék lehetővé a kisebbségi nyelvek használatát a bírósági eljárások során (1. bek.).158 

Az Arfé-állásfoglalásnak köszönhető, hogy 1983-ban külön költségvetési tételt 

különítettek el a regionális és kisebbségi nyelvek támogatására. Ugyanebben az évben 

került sor – részben a parlamenti állásfoglalás hatására – a Kevésbé Használt Nyelvek 

                                                 
158 Európai Parlament (1981): European Parliament Resolution on a Community Charter of Regional 

Languages and Cultures and on a Charter of Rights on Ethnic Minorities, HL C 287., p. 106. 
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Európai Irodájának felállítására (European Bureau for Lesser-Used Languages, EBLUL) 

is. 

A második, 1983-ban elfogadott Arfé-állásfoglalás felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 

lépéseket a kisebbségi és regionális nyelvhasználat lehetőségeinek bővítésére.159 

1987-ben született az ún. Kujpers-állásfoglalás160 Willy Kujpers belga képviselő 

tervezete alapján. Ebben az állásfoglalásban az EP további javaslatokat tett a kisebbségi 

és regionális nyelvhasználat kiterjesztésére a tömegtájékoztatás terén, illetve a kulturális, 

gazdasági és társadalmi életben (5. bek.). Javaslatot tett továbbá a regionális vagy 

kisebbségi nyelvű vezetéknevek vagy helységnevek elismerésére (6. bek.). A Parlament 

kérte továbbá a megfelelő pénzügyi feltételek biztosítását az intézkedések 

végrehajtásához. 

1988-ban készült el Az etnikai csoportok jogainak chartájára vonatkozó Stauffenberg-

jelentés. A dokumentumnak az lett volna a célja, hogy a tagállamok nemzetközi szerződés 

keretében vállalják a kisebbségek védelmét. Emellett lehetőséget adott volna arra is, hogy 

a Charta megsértése esetén az Európai Bírósághoz lehessen fordulni. A javaslat 

végrehajtásához azonban az alapító szerződések módosítására lett volna szükség, amihez 

nem volt meg a szükséges politikai támogatás. (Vizi, 2013: 29.) Támogatás hiányában 

még a leginkább kisebbségbarátnak tekintett közösségi intézményben, az Európai 

Parlamentben sem jutott el a szavazásig, ugyanis – a közelgő EP-választások ürügyén – 

a Parlament nem is tárgyalta meg a jelentést. Ugyanakkor – ahogy Hegedűs Dániel is 

rámutat – a Charta nem is szerezhette volna meg a tagállamok és így a Tanács 

beleegyezését. (Hegedűs, 2004: 5.) A dokumentummal szembeni ellenszenvet minden 

bizonnyal az is táplálta, hogy a jelentés „etnikai csoportokról” beszél, nem törődve a 

kisebbségi csoportjogok vonatkozásában Európa nyugati felén várható ellenérzéseket. 

1989-ben az új összetételű Parlament Jogi bizottsága a Stauffenberg-jelentés 

felülvizsgálata mellett döntött. A Siegbert Albert nevéről Albert-jelentésnek keresztelt, 

1993-ban megszületett dokumentum elődjénél jóval visszafogottabbnak bizonyult: az EP 

nem kívánt önálló kezdeményezéssel fellépni a kérdésben és a Tanács véleményét is 

kikérte a javaslatról. Mindezek ellenére a Tanács és a Parlament azóta sem tűzte 

napirendjére a kérdést. 

                                                 
159 Európai Parlament (1983): European Parliament Resolution on Measures in Favour of Linguistic and 

Cultural Minorities, HL C 68., p. 106.  
160 Európai Parlament (1987): European Parliament Resolution on the Language and Cultures of the 

Regional and Ethnic Minorities in the European Community, HL C 318., p. 160. 
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1994-ben az EP újabb állásfoglalást fogadott el a kisebbségi és regionális nyelvek 

védelme érdekében. A Killilea-jelentés161 megerősítette az eddig létrejött parlamenti 

állásfoglalásokat és jelentéseket. Felkérte a tagállamokat, hogy biztosítsák a regionális és 

kisebbségi nyelvek fennmaradásához szükséges minimális feltételeket. Emellett 

felszólította a tagállamokat az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartájának ratifikációjára. Felkérte a Tanácsot, hogy biztosítsa a szükséges 

forrást a kevésbé elterjedt nyelvek támogatásához, valamint hogy a közép- és kelet-

európai országoknak szánt programokban is legyen biztosítva finanszírozás a kevésbé 

használt nyelvek védelmére. 

2003-ban az EP elfogadta a Michl Ebner EP-képviselő (EPP–ED) nevét viselő Ebner-

jelentést (Kevéssé használt nyelvekről szóló jelentés (Report on lesser-used 

languages))162. Az állásfoglalás – részben a bővítés tapasztalataira hivatkozva – felkérte 

a Bizottságot, hogy a kisebbségi nyelvi jogok helyzetét az Unión belül is vizsgálja meg. 

Emellett ajánlást tett a Nyelvi Sokszínűség és Nyelvtanulás Európai Központja, valamint 

a Rasszizmus és Idegengyűlölet elleni Európai Monitoring Központ felállítására, továbbá 

egy többéves, nyelvi sokszínűséget és nyelvtanulást segítő – a kisebbségi és regionális 

nyelvekre is kiterjedő – program kidolgozására. A Parlament szorgalmazta továbbá az 

uniós intézmények közötti együttműködés megerősítését kisebbségi ügyekben, illetve az 

alapszerződések módosítását oly módon, hogy azokban a kisebbségek jogai is 

megjelenjenek. (Vizi, 2013: 35.) A dokumentum arra is javaslatot tesz, hogy a kisebbségi 

nyelveket vegyék fel a felsőoktatásba, emellett ösztönzi a kisebbségi nyelvű tanárképzést 

és tanárcserét, valamint az uniós kiadványok közzétételét kisebbségi nyelveken is. 

Hegedűs Dániel rámutat arra, hogy a kisebbségek nyelvi jogai melletti folyamatos 

parlamenti állásfoglalások ellenére ezen a területen nem történt gyakorlati előrelépés. 

Ezek az állásfoglalások pusztán politikai dokumentumok, bárminemű jogi kötőerő nélkül. 

Ugyancsak vitatható az EP megközelítése a kisebbségi jogok széles körű értelmezése 

terén, mivel az nem csak a hagyományos, őshonos kisebbségek jogainak védelmét 

célozza meg, hanem a bevándorlókét, menekültekét, állampolgársággal nem 

rendelkezőkét is. Hegedűs aláhúzta, hogy bár ez a megközelítés emberi jogi szempontból 

                                                 
161 Európai Parlament (1994): European Parliament Resolution on Linguistic Minorities in the European 

Community, HL C 61., p. 110. 
162 Európai Parlament (2003a): European Parliament resolution with recommendations to the Commission 

on European regional and lesser-used languages – the languages of minorities in the EU – in the context 

of enlargement and cultural diversity (2003/2057(INI)): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-

0271+0+DOC+XML+V0//EN (utolsó letöltés. 2018. április 30.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0271+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0271+0+DOC+XML+V0//EN
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teljességgel elfogadott, a kisebbségvédelem európai normáitól idegen, és kétséges, hogy 

hozzá tud-e járulni az őshonos kisebbségek helyzetének stabilizálódásához. (Hegedűs, 

2004: 7.) 

A kisebbségi kérdés az EU keleti bővítése után is napirenden maradt az Európai 

Parlamentben. 

A 2004 és 2009 közötti ciklusban Claude Moraes egyesült királyságbeli képviselő (PES) 

2005-ös jelentése alapján elfogadtak egy állásfoglalást163 A kisebbségek védelme és a 

megkülönböztetés elleni politikák a kibővített Európában címmel. Az állásfoglalás 

igyekszik teljes képet adni a kisebbségeket érintő problémákról a kibővített Unióban. Az 

dokumentum rámutat arra is, hogy a kibővített Unió kulturális és etnikai sokszínűsége 

erősödik, ezt értéknek kell tekinteni és foglalkozni kell vele. Kiemeli azt is, hogy bár a 

kisebbségek védelme a csatlakozások politikai követelményeként fogalmazódott meg a 

koppenhágai kritériumokban, az uniós szakpolitikák nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 

Az állásfoglalás azt javasolja, hogy uniós szinten fogadják el a nemzeti kisebbségek 

definícióját abban a formában, ahogy az az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének – 

már korábban hivatkozott – 1201 (1993) számú ajánlásában szerepel (7. bek.). Az 

állásfoglalás hangsúlyozza a kisebbségek közéletben való részvételének fontosságát. (8. 

bek.) Kiemeli továbbá, hogy különbséget kell tenni a (nemzeti) kisebbségek, a 

bevándorlók és a menedékkérők között (5. bek.). Végül pedig javasolja az 

alapszerződések azon cikkeinek megerősítését, amelyek az ET Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről szóló Keretegyezményének rendelkezéséhez kapcsolódnak (44. bek.). 

2010-ben az EP külön állásfoglalásban164 foglalkozott a kisebbséghez tartozó nők 

helyzetével. Az állásfoglalás felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak 

el intézkedéseket a kisebbséghez tartozó nők munkaerőpiaci esélyeinek, illetve a 

közéletben való részvételének a javítására (5. bek.). A dokumentum fogalomhasználata 

nem egyértelmű, ezért egyes értelmezések szerint (Vizi, 2013: 37.) a bevándorló 

kisebbségeket is magában foglalja. 

                                                 
163 Európai Parlament (2005a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről és a 

megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában (2005/2008(INI)): https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU. 
164 Európai Parlament (2010a): Az Európai Parlament állásfoglalása az etnikai kisebbségi csoportokhoz 

tartozó nők társadalmi integrációjáról (2010/2041(INI): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0305&language=HU&ring=A7-2010-0221 (utolsó letöltés: 2018. január 3.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0305&language=HU&ring=A7-2010-0221
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0305&language=HU&ring=A7-2010-0221


 

112 

 

Ezt követően 2013 júniusában, François Alfonsi korzikai EP-képviselő indítványára 

sikerült elfogadni egy, a veszélyeztetett európai nyelvek védelméről szóló határozatot165 

az EP-ben. Ugyanakkor az a dokumentum, mint a címe is mutatja, kizárólag a kihalás 

szélén álló nyelvekkel foglalkozik, és nem a kisebbségi nyelvek kérdésével. Eplényi Kata 

cikkében kiemeli, hogy „jelenleg ez az a téma, amely «közös nevező» tud lenni a nemzeti 

kisebbségek és a kisebbségi nyelvek témakörében, és amely élvezheti az Európai 

Parlament támogatását”. (Eplényi, 2013: 50.) 

Az EP tehát az 1980-as évektől kezdődően igen aktívnak mutatkozott a kisebbségvédelem 

területén. Ugyanakkor a Parlament az 1980-as években elsősorban a kisebbségi nyelvek 

használatára, míg az 1990-es évektől kezdődően – a közép- és kelet-európai bővítés 

égisze alatt – főleg a harmadik (tagjelölt) országok kisebbségi helyzetére fókuszált. A 

fenti dokumentumokon túl számos olyan jelentése van az intézménynek, amely ez utóbbi 

kérdéskört érinti: ilyen az EP alapvető jogokról szóló, tagállamokra vonatkozó éves 

jelentése, a harmadik országokról szóló emberi jogi jelentés, illetve a csatlakozásra váró 

országok éves jelentései. 

A csatlakozási tárgyalások befejeztével az EP-ben is nagyobb hangsúlyt kaptak az egyedi 

eseteken kívül (vagy: azok helyett) a tematizált kisebbségi ügyek, mint például a romák 

helyzete vagy a „kisebbségek Európájának”166 sokszínűsége. Elgondolkodtató fejlemény, 

hogy bár a 2004-es csatlakozás óta jelentősen megnőtt a kisebbségek számaránya az EU-

ban, mindössze néhány kisebbségvédelemmel kapcsolatos dokumentumot sikerült 

elfogadtatni a Strasbourgban (is) ülésező intézményben. Eplényi Kata véleménye szerint 

az EP-ben a kisebbségi kérdés politikai érzékenysége egyre gyakrabban kerül felszínre.  

Eplényi azt is aláhúzza, hogy a Parlament – a Bizottsághoz hasonlóan – csak a 

csatlakozási időszakban volt kész arra, hogy a tagjelölt országok kisebbségpolitikai 

hiátusait kritikával illesse, míg a csatlakozás után hasonló kérdést rendkívül nehéz 

napirendre tűzni. (Eplényi, 2013: 49.) 

Az etnikai alapú kisebbségek európai parlamenti érdekérvényesítésében különleges 

szerep hárul az etnikai alapú pártokra. 

 

                                                 
165 Európai Parlament (2013a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kihalás által fenyegetett nyelvekről 

és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűségről: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0350&language=HU&ring=A7-2013-0239 (utolsó letöltés: 2018. január 15.). 
166 Ez a kifejezés Romano Prodi 2001-es budapesti látogatása alkalmával hangzott el. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0350&language=HU&ring=A7-2013-0239
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0350&language=HU&ring=A7-2013-0239
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2. Etnikai alapú pártok az Európai Parlamentben 

Mint az előző fejezetben láttuk, az Európai Parlament képviseli a polgárok érdekeit, 

bekapcsolódik a döntéselőkészítésbe, és a rendes (korábbi nevén: együttdöntési) 

jogalkotási eljárás révén napjainkban számos területen a Tanács egyenrangú partnereként 

vesz részt az uniós döntéshozatalban. Ezért a szupranacionális Európai Parlament olyan 

fontos fórum, amelynek kiemelt szerepe lehet a kisebbségi kérdések kezelésében, fórum-

jellege pedig kifejezetten fontos a jogsértések artikulásása szempontjából (Csáky, 2009: 

123.). A kisebbségek képviselői potenciális szövetségesekre tehetnek szert az EP-ben, 

megpróbálhatnak nyomást gyakorolni országukra, valamint befolyásolhatják az uniós 

döntéshozatalt. (Waterbury, 2016: 135.) 

Az etnikai alapú pártok EP-ben való megjelenésének véleményem szerint két alapvető 

feltétele volt: egyrészt az EP közvetlen választásának bevezetése, hiszen korábban a 

tagállami parlamentek delegáltjaiból álló intézményben a nemzeti választásokon 

általában gyengébben szereplő etnikai alapú pártok a legtöbbször nem kaptak képviselői 

helyet167, másrészt pedig a megfelelő társadalmi környezet létrejötte, amely lehetővé tette 

az etnikai alapú politizálás reneszánszát mind Nyugat-, mind pedig Közép- és Kelet-

Európában. 

Etnikai alapon már a 19. század végén kezdtek szerveződni pártok Európában, és köztük 

több mind a mai napig működik (pl. Baszk Nemzeti Nacionalista Párt – Partido 

Nacionalista Vasco, a finnországi Svéd Párt – Svenska Folkpartiet). A két világháború 

között Közép- és Kelet-Európában, valamint a Balkánon számos etnikai alapú párt 

működött és jutott kisebb-nagyobb politikai szerephez. Ilyen volt Csehszlovákiában a 

Szudétanémet Párt vagy Romániában az Országos Magyar Párt. A második világháborút 

követően a jelentőségük számottevő mértékben csökkent. (Tomka, 2009.) 

Az 1980-as, illetve ’90-es évekig kellett várni ahhoz, hogy az etnikai alapon működő 

pártok reneszánsza bekövetkezzen, először az Elbától Nyugatra, majd pedig Keletre. Ez 

az általam szükségesnek tartott második feltétel, amelynek teljesülnie kellett ahhoz, hogy 

az etnikai alapú pártok megjelenhessenek az Európai Parlamentben. 

Az etnoregionális pártok térnyerése mögött ott találjuk az erős regionális kötődéseket és 

az etnikai identitás újbóli felfedezését. A decentralizáció és az EU regionális politikája 

kedvezően hatott az etnoregionális pártok szereplésére. Az integrációs folyamatok és a 

                                                 
167 Lásd: az EP-választásokat másodrendű választásokként leíró szakirodalmat (Reif–Schmitt, 1980; 

Marsh, 1998; Schmitt, 2005; Fábián, 2005), amely szerint az EP-választások másodlagos jellege, más 

szóval „tétnélkülisége” a kisebb tematikus pártoknak kedvez. 
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„Régiók Európája” mozgalom ígéretei a gyakorlatban is növelték az erős identitástudattal 

rendelkező régiók szerepét. (Vizi, 2007: 327.; Tronconi, 2009: 37–47.) Ebben a 

kontextusban a nemzet alatti szint szerepe felerősödik, amely hozzájárul a regionális 

szintű szereplők, köztük az (etno)regionális pártok megerősödéséhez is. (Szalay, 2002: 

4.) 

Emellett véleményem szerint a globalizációtól való félelem és – ezzel összefüggésben – 

a globális és a helyi dimenzió közötti kölcsönhatáson alapuló glokalizációs folyamatok168 

felerősödése is az (etno)regionális tematikájú pártok térnyerését erősíti. 

Brubaker úgy vélekedik, hogy a nemzeti alapú politizálás vagy a nacionalizmus 

dinamikájának kitermelése a különböző politikai erőterek számlájára írható (Brubaker: 

1996: 17.), és a demokratizálódó közép- és kelet-európai országokban az állam és a 

nemzet újraértelmezésében az identitáspolitika meghatározó szerepet játszott (Vizi, 2013: 

174.). 

Az etnikai vagy nemzeti identitás nem csupán az Elbától keletre található 

posztkommunista országokban, hanem Nyugat-Európa demokráciáiban is fontos politikai 

mobilizációs alapot jelent. Ennek megnyilvánulása a nemzeti állam megteremtésére 

irányuló politikai törekvések (pl. az államnyelv vagy az államalkotó nemzet fogalmának 

kirekesztő értelmezése), illetve a többségi politikai nacionalizmusra adott válaszként 

indultak el a kisebbségi politikai mozgalmak, amelyek jellemzője, hogy a közösség 

kisebbségi identitásának megőrzésére próbáltak meg keretet építeni. (Vizi, 2013: 175.) 

Más okból, de az 1980-as évek vége óta Nyugat-Európában az etnikai alapú politizálás 

újra virágkorát éli, aminek talán a leglátványosabb bizonyítékai az etnikai alapú 

regionális pártok sikerei voltak. 

A közép- és kelet-európai térségben a kisebbségi politika a nemzeti identitás köré 

szerveződik, az esetleges regionális érdekek és követelések (pl. területi autonómia) csak 

ennek alárendelve jelennek meg. Ezzel szemben Nyugat-Európában az etnikai politikai 

mozgalmak meghatározó regionális kötődéssel rendelkeznek, a regionális érdekek 

képviselete teljesen egyenrangú a kisebbségi érdekek képviseletével. (Vizi, 2013: 175.) 

Napjainkban az Európai Unió legtöbb tagállamában – Bulgáriát leszámítva, ahol ennek 

lehetőségét az alkotmány tiltja – nincs akadálya etnikai alapú pártok alapításának. 

Ugyanakkor egyértelmű, hogy azok az államok sem nyújtanak ideális környezetet a 

                                                 
168 További részletekért lásd: Bakonyi Eszter (2005): „A globalizáció kiáltványának kritikai olvasata”, 

Információs Társadalom 2005/3., pp. 95–104. 
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kisebbségi politikai szervezetek, pártok működéséhez, amelyek nem ismerik el a nemzeti, 

etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségek létét területükön (pl. Franciaország). 

A kisebbségek (európai) parlamenti képviselete – mind nemzeti, mind EU-s szinten – 

többféleképpen megvalósulhat. A kisebbségek képviseletét felvállalhatják hagyományos 

ideológiai pártok (pl. Fidesz a határon túli magyar közösségek esetében), vagy pedig a 

kisebbségek létrehozhatják saját pártjaikat a politikai érdekeik képviseletére. 

Az etnikai, nemzeti és/vagy nyelvi közösségek az EU tagállamainak túlnyomó 

többségében nem csupán jelen vannak, hanem részt is vesznek az adott állam közéletében. 

Következésképpen kijelenthető, hogy a kisebbségi alapon történő politizálás létező és 

általánosan elterjedt jelenség Európában. (Schönbaum, 2009: 35.) Az elmúlt 

évtizedekben az európai politika egyik meghatározó jelensége a regionális, etnikai alapú 

pártok politikai térnyerése volt. (De Winter–Tursan, 1998) 

A nyugat-európai regionális és/vagy etnikai mozgalmak a közép- és kelet-európaiakhoz 

képest erőteljesen decentralizált államszervezetben működnek. 

A szakirodalomban az etnikai alapú pártok leírására az etnikai, etnoregionális, 

etnonacionális, periférikus nacionalista, periférikus, regionális, etnoterritoriális, 

partikularista-szociokulturális, autonomista, kisebbségi, kisebbségi nacionslista stb. 

jelzőket használjuk. Fontos hangsúlyozni, hogy e jelzők a legtöbbször nem tekinthetők 

szinonimának. 

Horowitz az etnikai párt kifejezést használja. Definíciója szerint az etnikai párt egy 

meghatározott etnikai csoporttól kap támogatást, és e csoport érdekében lép fel. 

(Horowitz, 1985: 291.) 

De Winter és Türsan ezzel szemben az etnoregionslista pártok elnevezést részesíti 

előnyben. Ők azokat a pártokat sorolják ebbe a kategóriába, amelyek egy meghatározott 

etnikai identitásra és a területi elkülönítésre alapozzák struktúrájukat. (De Winter–

Türsan, 1998: 5–6.) 

Strmiska elkülöníti egymástól a regionális, az etnoregionális és a regionalista pártokat. 

Meghatározása szerint a regionális pártok olyan pártok, amelyek nem országos 

jelentőségűek, hanem állami szint alatti – helyi és/vagy regionális – érdekek képviseletét 

vállalják fel, és csak ezeken a területeken vesznek részt a választásokon. E pártok nem 

feltétlenül hordoznak etnikai identitást. Viszont amennyiben igen, akkor etnoregionális 

pártoknak tekinthetőek. A regionalista pártok abban különböznek a regionális pártoktól, 

hogy országos párt is lehet regionalista, amennyiben felvállal bizonyos helyi érdekeket. 
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(Strmiska, 2003: 2–4.) Dolgozatomban az etnikai jegyekkel nem rendelkező pártokat 

figyelmen kívül hagyom. 

Véleményem szerint a közép- és kelet-európai, territoriális kötődéssel nem vagy csak 

korlátozottan rendelkező etnikai alapú pártok esetében az etnikai pártok169, míg a nyugat-

európai, regionális kötődésű etnikai pártok esetében az (etno)regionális pártok170 

elnevezést érdemes használni. E két kategóriát pedig – összefoglaló néven – az etnikai 

alapú pártok elnevezéssel illetem. 

Müller-Rommel szerint az etnoregionális pártok azok, „amelyek földrajzilag 

körülhatárolható, területileg koncentráltan, periférián élő kisebbségek törekvéseire 

épülnek, amelyek a nemzetállam működési rendjének vagy esetenként akár demokratikus 

rendjének megváltoztatásával követelik kulturális identitásuk elismerését.” (Müller-

Rommel, 1998: 19.)171 Ezzel szemben az etnikai alapú pártok esetében a területileg 

koncentráltság követelménye nem érvényesül. 

Az etnikai alapú pártok nagyrészt olyan pártok, amelyek gyakran kis számú 

választópolgárt képviselnek, ugyanis választási programjuk egy adott területre (pl. régió 

vagy szórványkisebbség esetén egy adott nemzetiség által lakott, a regionális határokon 

túlmutató terület) koncentrálódik. Igen gyakran előfordul, hogy az adott területen ez az 

etnikai alapú párt a legmeghatározóbb politikai szereplő. Vannak közöttük olyan pártok, 

amelyek kormánykoalícióban vesznek részt, de ez nem túl gyakori. E pártok között 

rendkívül alacsony az ideológiai kohézió. Az etnikai alapú pártok esetén gyakran 

felmerülő kérdés, hogy vajon elhelyezhetőek-e a baloldal-jobboldal tengely mentén. 

Müller-Rommel és Keating vélekedése szerint sajátos kispártokról van szó, amelyek nem 

illeszkednek a hagyományos baloldal-jobboldal logikába (Müller-Rommel, 1991; 

Keating, 1998: 108.). Ezzel szemben Pascal Delwit úgy véli, hogy e pártok esetében is 

tetten érhető az ideológiai elköteleződés (Delwit, 2005). Dandoy és Sandri még tovább 

mennek, és a pártok választási programját elemezve azt a következtetést vonják le, hogy 

                                                 
169 Jelen esetben a szakirodalom által több helyütt javasolt kisebbségi párt elnevezés helyett az etnikai 

alapú párt elnevezés használatát részesítem előnyben, mivel adott esetben egy szexuális kisebbségek 

jogait védő párt is tekinthető kisebbségi pártnak. Emellett az etnikai pártok nem szűkíthetők le a 

kisebbségi pártok jelenségkörére, hiszen – bizonyos körülmények között – domináns közösségeket 

képviselő, többségi pártok is ebbe a kategóriába tartoznak.  
170 A nyugat-európai (etno)regionalista szakirodalomban a fókusz a regionális elemen van, az etno- előtag 

gyakran el is marad. E jelenség mögött vélhetően a régiók intézményesültségi szintje áll. Régis Dandoy 

helyesen rámutat arra, hogy a regionalizmus lehet pusztán gazdasági vagy földrajzi jellegű is (Dandoy, 

2010: 197.), következésképpen – dolgozatom etnikai fókusza miatt – az etnoregionális elnevezést 

privilegizálom. 
171 A definíció fordítása: Vizi Balázs (2013): Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek, 

Budapest, L’Harmattan, p. 175. 
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az etnoregionalista pártok többsége balközép pártoknak tekinthetők (Dandoy–Sandri, 

2008: 74.). 

Az etnikai alapú pártok legfőbb ideológiai sajátossága az Unióval kapcsolatos 

álláspontjuk. Az integrációs folyamat leépítette a „kis nemzetek” életképtelenségének 

érvét. Ebből következően a pártcsaládon belül a legelutasítóbb álláspontot is mérsékelt 

euroszkepticizmusként lehet értelmezni. Spirova vélekedése szerint ugyanakkor e pártok 

EU iránti attitűdje csupán pragmatikus okokból fakadó EU-optimizmus. (Spirova, 2012: 

85.) Az egyes pártok viszonyulása között természetesen vannak különbségek. 

Az etnikai alapú pártok esetében az EP-n belül két lehetőség kínálkozik a kisebbségi 

érdekek megjelenítésére: az egyik, hogy az Európai Szabad Szövetség (European Free 

Alliance, EFA) nevű, nagyobbrészt etnoregionalista, kisebbrészt etnikai pártokat 

magában foglaló európai párt keretében tevékenykedjenek; míg a másik, hogy politikai 

irányultságuknak megfelelően valamely (nagyobb) politikai csoportban foglalnak helyet. 

Az EP-ben mindkettőre találunk példát. 

Az Európai Szabad Szövetség hagyományosan az olyan kisebb etnoregionalista és 

nemzeti kisebbségi pártok gyűjtőpártja, amelyek nemzeti szinten nem vagy csak 

korlátozottan rendelkeznek képviselettel (De Winter–Cachafeiro, 2002: 484.). Az EFA 

honlapja172 szerint az Európai Szabad Szövetség a progresszív, nacionalista, regionalista 

és autonomista pártok ernyőpártja. A párt az EP-ben 1999 óta a Zöldekkel (The Greens) 

alkot közös politikai csoportot. A jelenlegi (2014–2019) parlamenti ciklusban a 

Zöldekkel együtt a 6. legnagyobb politikai csoport 50 képviselővel. 

Az EFA-t 2004 óta az EP hivatalosan is európai szintű politikai pártként ismeri el, és 

ennek megfelelően pénzügyi támogatásban részesül. 

A parlamenti csoportot alkotó etnikai alapú és/vagy regionalista pártok céljainak és 

önkormányzatisággal kapcsolatos követeléseinek eltérő jellege miatt az EFA-n belül 

nincs valódi ideológiai koherencia. (Winter–Cachaferio, 2002: 485.; Waterbury, 2016: 

151.) A pártcsoport programját a „legkisebb közös nevező” kialakításának igénye 

jellemezi (Winter–Cachaferio, 2002: 485.), így prioritásai között szerepel a 

decentralizáció, a hatalom regionális devolúciója, a nyelvi és kulturális sokszínűség 

védelme és előmozdítása, illetve a demokratikus és alkotmányos (univerzális) 

nacionalizmus. A Zöldekkel való együttműködés jegyében a két európai szintű párt közös 

politikai csoportjának programja érinti az ökológia és környezetvédelem kérdését is. 

                                                 
172 EFA (2017): About us: http://www.e-f-a.org/about-us/ (utolsó letöltés: 2017. december 18.). 

http://www.e-f-a.org/about-us/
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Az etnikai alapú pártok egy része azonban nem csatlakozik az EFA-hoz, hanem politikai 

ideológiájának megfelelő politikai csoportba kéri felvételét. Az etnikai pártok erre 

irányuló döntése igen gyakran függ az anyaállam – ha létezik ilyen – testvérpártjával való 

együttműködéstől. Az anyaország mainstream pártjai gyakran ösztönzik a velük 

együttműködő kisebbségi pártokat arra, hogy ők is csatlakozzanak ahhoz a politikai 

csoporthoz, amelyben az anyaország pártja tagsággal rendelkezik. Ugyanakkor a 

(legnagyobb) politikai csoportok (elsősorban: EPP, PES/S&D, ALDE) számára rendkívül 

fontos a politikai kohézió és a pártcsoport stabilitásának fenntartása, ezért legtöbbször 

csak megfelelő mértékű támogatottsággal rendelkező politikai pártot vesznek fel a 

soraikba. E területen azonban nagy segítség lehet, ha az anyaállam egyik pártja tagja az 

adott politikai csoportnak és lobbipotenciálját felhasználva küzd a kisebbségi testvérpárt 

felvételéért.173 (Waterbury, 2016: 150–152.) 

Az Európai Szabad Szövetség tagsága között szereplő pártok viszonyulása az 

önkormányzatiság kérdéséhez igen eltérő: így radikálisabb követeléseket megfogalmazó 

pártokat is magában foglal. Az EFA ugyanakkor a politikai csoport képviselői számára 

feltételként írja elő a demokratikus alapelvek elfogadását. Következésképpen egyetlen 

szélsőjobboldali párt vagy EP-képviselő sem szerepel a tagjai között174. (De Winter– 

Cachafeiro, 2002: 496–497.) 

Az etnikai alapú pártok mellett természetesen a mainstream pártok és az egyéb tematikus 

pártok is részt vesznek a kisebbségi érdekek EP-ben való megjelenítésében. 

 

                                                 
173 2004 óta több határon túli magyar párt is bejutott az EP-be. A romániai RMDSZ, valamint a szlovákiai 

Magyar Közösség Pártja (MKP) és Híd-Most is az EPP-ben foglal helyet. Az MKP esetében a tagság 

elnyerésében – a Fidesz támogatásán túl – a párt jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata ideológiai 

kötődése is meghatározó volt. Az RMDSZ korábban a Szociáldemokrata Párttal kormányzott együtt, 

valamint esetében az ideológia elköteleződés kevésbé volt meghatározó. Így elmondhatjuk, hogy a Fidesz 

támogatása döntő lehetett a párt EPP-be való felvételénél. Az MKP kihívójaként induló Híd-Most párt 

felvételét a Fidesz, az MKP és az RMDSZ is ellenezte, mégis felvételt nyert. Igen érdekesen alakult a 2007-

es időközi EP-választáson egyéni képviselőjelöltként induló Tőkés László helyzete. Tőkés az EPP politikai 

csoportjában kívánt politizálni, ugyanakkor a felvételi kérelmét elutasították, mivel ellene szavaztak mind 

a néppárti PD-L-es román, mind pedig az RMDSZ-es romániai magyar képviselők. Így Tőkés 2009-ig az 

EFA színeiben politizált. A 2009-es EP-választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNT) és az RMDSZ 

közös jelöltjeként szerzett mandátumot. Ezután az Európai Néppárt frakciójának lett a tagja. 
174 Az olaszországi Északi Liga (Lega del Nord) korábban az EFA tagja volt, de miután 1994-ben 

szövetségre lépett a posztfasiszta irányultságú Nemzeti Szövetséggel (Alleanza Nazionale), kizárásra 

került. 
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3. A kisebbségek175 védelme az Európai Parlament képviselőcsoportjainak 

programjában176 

A kisebbségeket érintő európai transznacionális pártprogramok megalkotásának 

korlátozó tényezője a nagy, mainstream transznacionális európai pártokban a belső 

egységesség hiánya az etnikai jellegű kisebbségekkel, autonómiával, nyelvi jogokkal 

kapcsolatban. A kisebbségi képviselők mellett a nagyobb europártokban számos többségi 

képviselő is jelen van azokból az államokból, amelyek az etnikai jellegű kisebbségeket 

magukban foglalják, és ezekben az ügyekben jelentős nézetletérések jelentkezhetnek a 

pártszövetség tagjai között. (Waterbury, 2016: 157.)177 A helyzet a többször több 

transznacionális európai párt tagjait magában foglaló politikai csoportok esetében még 

bonyolultabb. 

 

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport (European People’s Party 

(Christian Democrats), EPP)178 

A vizsgált időszakban mindvégig a legnagyobb parlamenti csoport, amely 

kereszténydemokrata, konzervatív, mérsékelt jobboldali, centrumpártokat foglal 

magában. 

A politikai csoportba beolvadt az Európai Demokrata Unió, így a frakció elnevezése 2004 

és 2009 között az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) – Európai Demokraták 

képviselőcsoport (European People’s Party (Christian Democrats) – European 

Democrats, EPP–ED) lett. 

A 2014-es EP-választásokra készülő Európai Néppárt dublini választási kiáltványa 

egyáltalán nem foglalkozik a kisebbségvédelem kérdésével, a jóval részletesebb 

                                                 
175 Ez a fejezet nem korlátozódik az etnikai alapú kisebbségek kérdésére, hanem globálisan vizsgálja az 

egyes transznacionális európai pártok és politikai csoportok kisebbségekkel kapcsolatos politikáját. 
176 Ez az alfejezet elsősorban az európai pártok 2014 és 2019 közötti európai parlamenti ciklusára vonatkozó 

választási programjának, illetve a politikai csoportok honlapjának elemzésén alapul. Bár csak az utolsó 

parlamenti ciklusra koncentrálódik, kétségkívül alkalmas az egyes csoportok etnikai kisebbségekkel 

kapcsolatos politikai megközelítését illető fő tendenciák felvázolására. Ugyanakkor amennyiben a korábbi 

választási programok is elérhetőek, azokra is teszek utalást. 
177 Például 2009-ben az EP szocialista frakciója által a Bizottsághoz intézett kisebbségvédelemmel 

kapcsolatos szóbeli kérdést követő vitán kilenc magyar EP-képviselő, köztünk négy néppárti, az aktuális 

romániai, szlovákiai és szerbiai kisebbségi visszaélésekről beszélt. Erre tíz romániai és szlovákiai 

képviselő válaszolt kritikusan, a kisebbségi követeléseket destabilizálónak és manipulatívnak titulálva. Öt 

személy ebből a tízből a néppárti frakció tagja volt. (További részletekért lásd: Európai Parlament (2009): 

A hagyományos nemzeti, etnikai és bevándorló kisebbségek védelme Európában (vita). Strasbourg, 2009. 

február 3.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20090203+ITEM-014+DOC+XML+V0//HU (utolsó letöltés: 2018. június 20.)).  
178 A képviselőcsoportoknál a jelenleg használt elnevezést tüntetem fel, azonban mindig utalok a vizsgált 

időszakban végbement névváltoztatásra. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090203+ITEM-014+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090203+ITEM-014+DOC+XML+V0//HU
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cselekvési programja viszont igen. Eszerint az EU-nak ki kell dolgoznia a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek és közösségek védelmének jogszabályi keretét, mivel 

a kisebbséghez tartozó személyeknek védelemre van szükségük nyelvük, kultúrájuk és 

identitásuk megőrzéséhez. A Néppárt cselekvési programjának etnikai kisebbségekre 

alkalmazott alapelveit az EPP 2012-es bukaresti kongresszusán elfogadott pártprogramja 

fogalmazza meg. A „bukaresti kiáltványban” az EPP megerősítette a hagyományos 

kisebbségek jogait, míg a „bukaresti pártprogramban” meghatározta az „őshonos nemzeti 

kisebbségek és hagyományos kisebbségek” fogalmát, akikre vonatkozóan támogatná az 

uniós standardok és normák kiterjesztését.179 A dublini és bukaresti dokumentumok 

jelentősége abban rejlik, hogy bár a korábbi, 1992-es, Athénban megfogalmazott 

alapelvei is tartalmaznak utalásokat a kisebbségek védelmének szükségességére, azokat 

egyetlen alkalommal sem foglalták bele a Néppárt választási kiáltványaiba vagy 

cselekvési programjára. 

A Dublinban és Bukarestben megfogalmazott alapelveket tükrözik az Európai Néppárt 

(Kereszténydemokraták) politikai csoport honlapján megfogalmazott értékeket. A 

dokumentum az őslakos nemzeti kisebbségekhez és nyelvi csoportokhoz tartozó 

személyek védelmére, és a roma közösségek helyzetének előmozdítására helyezi a 

hangsúlyt. Az őslakos kisebbségek vonatkozásában kiemeli, hogy az e csoporthoz tartozó 

személyek jogait valamennyi uniós tagállamban garantálni kell.180  

Ugyanakkor a dokumentumban megfogalmazott alapelvek alkalmazása során némi 

„óvatosság” figyelhető meg: mint Eplényi Kata, Gál Kinga EP-képviselő politikai 

tanácsadója elmondta, a néppárti frakció nem egységes az etnikai kisebbségek 

vonatkozásában alkalmazott politikát illetően. Eplényi szerint ennek egyik 

legkézzelfoghatóbb jele az volt, amikor 2009-ben a néppárti frakció vonakodott 

támogatni a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup létrehozatalát. Eplényi ennek okát – 

Waterburyhez hasonlóan – abban látja, hogy a néppárti frakcióban számos többségi 

képviselő is jelen van azokból az államokból, amelyek az etnikai jellegű kisebbségeket 

magukban foglalják. Gál Kinga politikai tanácsadója példaként emelte ki a többségi 

társadalomhoz tartozó román, szlovák és spanyol képviselőket, akik – véleménye szerint 

                                                 
179 EPP (2012): Manifeste. Congrès statuaire du PEE. 17–18 octobre 2012, Bucarest, Roumanie: 

https://www.epp.eu/files/uploads/2015/09/Manifesto2012_FR.pdf (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.), 

p. 6. 
180 EPP Képviselőcsoport (2018): Reformprogram Európa jövője érdekében: 

http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/download/priorities/hu.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 5.). 

https://www.epp.eu/files/uploads/2015/09/Manifesto2012_FR.pdf
http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/download/priorities/hu.pdf
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– igen gyakran megpróbálják megakadályozni az etnikai alapú kisebbségeket érintő 

kérdések napirendre vételét.181 

 

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti 

Képviselőcsoportja (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D) 

A képviselőcsoport hagyományosan a tagállamok szocialista, szociáldemokrata, 

balközép pártjait tömöríti. Az 1953-ban alapított Szocialista Csoport nevét 1993-ban 

változtatta az Európai Szocialisták Pártjának Csoportja (Group of the Party of the 

European Socialists, PES) névre. 2009 óta182 a csoport a Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja nevet viseli. 

A párt alapvető értékei között szerepel az egyenlőség, a szolidaritás, valamint a 

különbözőség elismerése.183 

Az Európai Szocialisták Pártjának Rómában elfogadott választási kiadványában nincs szó 

kisebbségekről és kisebbségvédelemről.184 Ez némiképp alátámaszthatja Tabajdi 

Csabának, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup társelnökének 2014 márciusában, az 

Intergroup Strasbourgban tartott ülésén megfogalmazott aggodalmát, amely szerint félő, 

hogy a 2014 és 2019 közötti parlamenti ciklusban a szocialisták részéről nem lesz meg a 

közös munkacsoport megalakulásához előírt, szükséges számú támogató aláírás.185 A 

kisebbségekre történő hivatkozás hiánya visszalépés a 2009-ben elfogadott kiáltványhoz 

képest, amely a „kulturális, nyelvi, nemzeti és etnikai kisebbségek” tiszteletére helyezte a 

hangsúlyt.186 A szocialisták az emberi jogok területén az egyenlő bánásmódra és a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmára helyezték a hangsúlyt. 

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége politikai csoport a 

kisebbségvédelem keretében elsősorban a szexuális kisebbségek, illetve a roma csoportok 

                                                 
181 Gál Kinga politikai tanácsadójával, Eplényi Katával készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20. 
182 A liberális színezetű olasz Demokrata Párt képviselőinek egy része az Európai Szocialistákhoz, míg 

másik része az ALDE-hoz csatlakozott. 
183 S&D (2018): Mission, vision and values: http://www.socialistsanddemocrats.eu/mission-vision-values 

(utolsó letöltés: 2018. február 15.). 
184 PES (2014): Pour une nouvelle Europe. Manifeste du PSE: 

https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/110001306_PES_Manifesto_FR-

1.pdf_2063069299.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 15.). 
185 Az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupjának ülése. Strasbourg, 2014. március 13. 

(A disszertáció szerzője meghívott vendégként vett részt az ülésen.) 
186 PES (2009): A New Direction for Progressive Societies: A New Way Forward, a Stronger PES, 

Prague, 07–08 December 2009: https://www.pes.eu/export/sites/default/.galleries/Documents-

gallery/Old-documents/Resolution2_adopted_EN.pdf_2063069299.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 

15.), p. 5. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/mission-vision-values
https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/110001306_PES_Manifesto_FR-1.pdf_2063069299.pdf
https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/110001306_PES_Manifesto_FR-1.pdf_2063069299.pdf
https://www.pes.eu/export/sites/default/.galleries/Documents-gallery/Old-documents/Resolution2_adopted_EN.pdf_2063069299.pdf
https://www.pes.eu/export/sites/default/.galleries/Documents-gallery/Old-documents/Resolution2_adopted_EN.pdf_2063069299.pdf
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védelmére helyezi a hangsúlyt. A párt értékei között az etnikai alapú kisebbségek 

védelme nem jelenik meg.187 

 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Csoport (Alliance of Liberals and 

Democrats for Europe, ALDE) 

A képviselők között szabaddemokrata, liberális és radikális pártok tagjait találjuk. A 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Csoport 2004 óta két európai 

transznacionális párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért és az Európai 

Demokrata Párt közös pártszövetségeként működik. A csoport belső kohézióját 

kezdetekben nehézzé tette az, hogy a liberális pártok önmagukat a jobb–bal törésvonal 

mentén a centrumban helyezték el, és nyitottak voltak mindkét nagy politikai család felé. 

Így a tagpártok állásfoglalásait jelentős mértékben befolyásolta, hogy nemzeti színtéren 

milyen hatalmi koalíció részesei voltak. (Laczkóné, 2004:136.) 

A csoport az emberi és polgári jogokért folytatott kampány mellett a rasszizmus és a 

korrupció elleni küzdelmet, valamint a fenntartható fejlődést állította programja 

középpontjába.188 

A liberálisokat tömörítő transznacionális párt által Londonban elfogadott választási 

kiáltványának érdekessége, hogy az EU hivatalos nyelvei mellett katalánul is olvasható. 

A kiáltvány ugyanakkor nem foglalkozik az etnikai alapú kisebbségek ügyével és az 

Európai Szocialisták Pártjához hasonlóan a diszkrimináció elleni küzdelemre helyezi a 

hangsúlyt.189 Ez visszalépésként értékelendő, hiszen az ALDE és jogelődje, az Európai 

Szabad Demokrata és Reform Párt (European Liberal Democrats and Reform Party, 

ELDR) 1994 és 2009 között közzétett valamennyi kiáltványa tartalmaz utalást a 

kisebbségek védelmére vonatkozóan. 

A liberális képviselőcsoport 2015 és 2020 közötti politikai programja kiemeli, hogy a 

biztonságpolitika és terrorizmus kihívásai ellenére meg kell őrizni az alapvető jogokat, és 

olyan társadalmat kell létrehozni, amelyben mindenki azonos jogokkal rendelkezik, és 

                                                 
187 S&D Group (2018): Justice, liberties, citizenship and home affairs: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/policies/justice-liberties-citizenship-home-affairs-0 (utolsó letöltés: 

2018. február 5.). 
188 ALDE (2018a): About us: https://www.aldeparty.eu/about/the-alde-party (utolsó letöltés: 2018. 

február 15.). 
189 ALDE (2014): A Europe that works: https://www.aldeparty.eu/sites/alde/files/40-

Resolutions/2014_manifesto_-_a_europe_that_works.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 15.), p. 6.. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/policies/justice-liberties-citizenship-home-affairs-0
https://www.aldeparty.eu/about/the-alde-party
https://www.aldeparty.eu/sites/alde/files/40-Resolutions/2014_manifesto_-_a_europe_that_works.pdf
https://www.aldeparty.eu/sites/alde/files/40-Resolutions/2014_manifesto_-_a_europe_that_works.pdf
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amelyben a különböző etnikai alapú kisebbségek békében élnek egymás mellett.190 Mint 

láthatjuk, a liberálisok nagyon általánosan, a konkrétumokat mellőzve közelítik meg az 

etnikai alapú kisebbségek kérdését. 

 

Európai Konzervatívok és Reformisták Csoportja (European Conservatives and 

Reformists, ECR) 

Jobboldali konzervatív, euroszkeptikus pártokat tömörítő politikai csoport, amely a 2009-

es EP-választásokat követően alakult meg. A politikai csoportot az ún. soft 

euroszkepticizmus jellemzi: a csoport munkájában részt vevő képviselők nem az EU-ból 

való kilépést tekintik céljuknak, hanem az Uniót jelenleg meghatározó szabályok 

megreformálását. 

Az Európai Konzervatívok és Reformisták 2014-ben nem dolgoztak ki önálló választási 

kiáltványt. Az Európai Konzervatívok és Reformisták politikai csoport honlapja 

bemutatja ugyan a politikai csoport főbb prioritásait (munkahelyteremtés, a kereskedelmi 

akadályok lebontása, az EP kétlakiságával összefüggő költségek csökkentése, a 

terrorizmus elleni fellépés, a digitális egységes piac továbbfejlesztése stb.)191, de itt még 

érintőlegesen sem szerepel az etnikai alapú kisebbségek kérdése. 

 

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség Csoportja (Greens/European Free Alliance, 

Greens/EFA) 

Az Európai Parlamentben 1989 óta a zöldeknek önálló frakciójuk van. Ehhez csatlakozott 

az 1999-es választások után a regionális és etnoregionális pártok által létrehozott Európai 

Szabad Szövetség, ekkor változtatták meg a csoport elnevezését is a jelenlegire. A frakció 

így két európai párt, az Európai Zöld Párt és az Európai Szabad Szövetség közös politikai 

csoportja. A két európai szintű párt együttműködésére azért volt szükség, mert csak így 

voltak képesek az EP Eljárási Szabályzatában a képviselőcsoport létrehozásához 

szükséges kritériumokat teljesíteni. 

A képviselőcsoport programjában szerepel az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 

génmódosított termékektől mentes Európa, az adózás átláthatóvá tétele, a 

                                                 
190 ALDE (2018b): Cor political priorities for 2015–2020, p. 4.: https://alde-cor.eu/wp-

content/uploads/2016/02/2628-ALDE-priorities-2015-2019-brochure-final.pdf  (utolsó letöltés: 2018. 

február 5.). 
191 ECR Group (2018): What we have achieved: http://ecrgroup.eu/about-us/what-we-have-achieved/ 

(utolsó letöltés: 2018. február 5.). 

https://alde-cor.eu/wp-content/uploads/2016/02/2628-ALDE-priorities-2015-2019-brochure-final.pdf
https://alde-cor.eu/wp-content/uploads/2016/02/2628-ALDE-priorities-2015-2019-brochure-final.pdf
http://ecrgroup.eu/about-us/what-we-have-achieved/
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szubszidiaritásra és szolidaritásra alapozott Unió megteremtése, valamint a kisebbségi 

nyelvek és kultúrák védelme.192 

Az Európai Zöldpárt szintén a diszkrimináció elutasítása felől közelít a nemzeti 

kisebbségekhez.193 

Az Európai Zöldpárttal közös képviselőcsoportban politizáló Európai Szabad Szövetség 

tudja soraiban a legtöbb etnikai- vagy etnoregionális pártot, így a kérdés is kiemelten 

szerepelt a 2014-es választási kiáltványában194. Az EFA foglalkozott Skócia és Katalónia 

esetleges függetlenné válásának kérdésével is: a kiáltvány megfogalmazása szerint a 

függetlenedő régióknak ún. belső kibővüléssel195 kellene az EU tagjává válniuk. Az EFA 

követelései között szerepel a Régiók Bizottságának egy „Régiók és Népek 

Közgyűlésével” való felváltása. E Közgyűlésben a törvényalkotási jogkörrel felruházott 

régióknak lenne lehetőségük az uniós folyamat befolyásolására. A párt kiemelten kezeli 

az Unió nyelvi sokszínűségének biztosítását és megőrzését. 

 

Európai Egyesült Baloldal/Északi Zöld Baloldal Konföderális Csoport (European 

United Left/Nordic Green Left, GUE/NGL) 

A főként kommunista és szélsőbaloldali pártok képviselőit reprezentáló Európai Egyesült 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal választási programja a kisebbségek közül a roma, a 

migráns, valamint a szexuális kisebbségek helyzetével foglalkozik. 

Európai Egyesült Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) politikai csoport honlapján 

szereplő prioritások között az őshonos nemzeti kisebbségek még csak említés szintjén 

sem szerepelnek. A dokumentum ugyanakkor részletesen foglalkozik az EU-s és EP-s 

kontextusban gyakran egyedi megközelítéssel kezelt, elsősorban szociálpolitikai 

megközelítést igénylő roma kisebbségekkel, amelyekkel kapcsolatban kifejti, hogy 

Európa legnagyobb etnikai kisebbségéről van szó, amely gyakran válik diszkrimináció 

áldozatává. A politikai csoport teljes körűen támogatja az Európai Roma Stratégiát, és 

                                                 
192 Greens/EFA (2018): The Greens – European Free Alliance in the European Parliament: Our sphere of 

action: https://www.greens-efa.eu/en/our-priorities/ (utolsó letöltés: 2018. február 15.). 
193 Greens (2018): European Greens – Our Position – Human Rights and Migration: 

https://europeangreens.eu/positions/human-rights-migration (utolsó letöltés: 2018. február 5.). 
194 ALE (2014): Manifeste ALE 2014. Élections du Parlement europen 22–25 mai 2014: http://www.e-f-

a.org/fileadmin/user_upload/documents/EFA_Manifesto_fr.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 5.).  
195 A belső kibővülés álláspontját az EFA már lényegében 2009 óta képviseli. Lásd: ALE (2009): 

Alliance Libre Européenne. Manifesto. Pour les élections européennes 2009: http://www.e-f-

a.org/fileadmin/user_upload/documents/2009_EFA_Manifesto_FR.pdf (utolsó letöltés: 2018. február 5.), 

pp. 1–2. 

https://www.greens-efa.eu/en/our-priorities/
https://europeangreens.eu/positions/human-rights-migration
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/EFA_Manifesto_fr.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/EFA_Manifesto_fr.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/2009_EFA_Manifesto_FR.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/2009_EFA_Manifesto_FR.pdf


 

125 

 

küzd a romák szociális integrációjáért, valamint az oktatási, foglalkoztatási és 

egészségügyi helyzetük javításáért.196 

 

Szélsőjobboldali politikai csoportok 

Szélsőjobboldali és populista képviselők és pártok a második közvetlen EP-választások 

(1984) eredményeképpen jutottak be a szupranacionális intézménybe és azóta folyamatos 

képviselettel rendelkeznek. 

Ezen – euroszkeptikusnak tartott – pártok programjának középpontjában a „nemzetek 

Európájának” megteremtése áll. E pártok esetében a – szinten minden tagszervezet 

esetében előforduló – migrációellenességen (pl. Jobbik, Front National Franciaországban 

stb.) túl kevés a közös elem. Ezek közül a legmeghatározóbb minden bizonnyal a tagpárt 

által képviselt tagállam nemzeti érdekeinek megőrzése. (Startin, 2010: 431., 436.) 

A „szélsőjobboldali” jelzővel illetett pártok – bár különböző mértékben, de egységesen 

elutasítják az európai integráció jelenlegi formáját – politikai programjukban nincs széles 

körű egyetértés az Európához fűződő viszonyukat illetően. Ezzel párhuzamosan a 

kisebbségekkel kapcsolatos politikát illetően sem alakult ki esetükben közös álláspont. 

Annyi mindenképpen megállapítható, hogy e szélsőjobboldali politikusok többsége 

erőteljesen támogatja a nemzetéhez tartozó határon túli kisebbségek érdekeinek 

érvényesítését (lásd : Jobbik a határon túl élő magyar kisebbsége esetében). 

A vizsgált időszak szélsőjobboldali, euroszkeptikus politikai csoportjai: 

- Nemzetek Európájáért Unió Csoportja (Union for a Europe of Nations, 

UEN): 2009-ig működött; 

- Függetlenség/Demokrácia Csoport (Independence/Democracy, ID): 2006–

2009 között; 

- Identitás, Hagyomány és Szuverenitás Csoport (Identity, Tradition, 

Sovereignty, ITS): 2007. január–november; 

- Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája Csoport (Europe of Freedom 

and Direct Democracy, EFDD): 2014-től; 

- Nemzetek és Szabadság Európája Csoport (Europe of Nations and Freedom, 

franciául: Europe des nations et des libertés197, ENL): 2015-től. 

                                                 
196 GUE/NGL (2018): European United Left/European Nordic Left – Civil liberties, data privacy, 

protecting the vulnerable: http://www.guengl.eu/policy/priority/civil-liberties-data-privacy-protecting-the-

vulnerable (utolsó letöltés: 2018. február 5.). 
197 A politikai csoport a francia Front National (Nemzeti Front) képviselőinek jelentős aránya miatt 

elsősorban a francia elnevezést és mozaikszót használja. 

http://www.guengl.eu/policy/priority/civil-liberties-data-privacy-protecting-the-vulnerable
http://www.guengl.eu/policy/priority/civil-liberties-data-privacy-protecting-the-vulnerable
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IV. RÉSZ: ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AZ EURÓPAI 

UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

EURÓPAI PARLAMENTRE 
 

1. fejezet: Uniós lobbi, azaz a külső érdekek megjelenítése az európai 

integrációban, a lobbizás színterei 
 

1. A lobbizás fogalma, a lobbisták 

Az uniós intézmények nem csak a tagállami érdekek megjelenítésének terepei. 

Mint a bevezetés terminológiai alfejezetében láthattuk, a lobbizás kifejezést elsősorban a 

nem tagállami, hanem külső érdekek érvényesítésére használjuk. Ezért érdemes pontosan 

definiálni a lobbizás fogalmát. 

Az Európai Bizottság szerint a lobbizás mindazokra a külső, nem állami vagy uniós 

intézmények részéről folytatott „tevékenységekre értendő, amelyek célja az európai 

intézmények politikaalkotási és döntéshozatali folyamatainak befolyásolása”198. Ennek 

megfelelően „lobbista” az ilyen tevékenységet kifejtő személy, aki a legkülönfélébb 

szervezetek – nem kormányzati intézmények, jogi cégek, közpolitikai tanácsadók, elemző 

központok („agytrösztök”), kereskedelmi szövetségek, városok és régiók képviseletei – 

keretében fejti ki tevékenységét. A lobbitevékenységet kifejtő cégek több mint fele üzleti 

érdekeltségű társaság, míg a többi ágazati, társadalmi vagy regionális érdekeket 

képvisel199. Az üzleti körök túlsúlya egyrészt az integráció kezdeti gazdasági jellegével 

magyarázható, másrészt az állandó brüsszeli képviselet fenntartásának magas költségét 

jelzi. 

A 2016. decemberi állapot szerint 11 842 lobbiszervezet regisztrálta magát az 

átláthatósági nyilvántartásba. 82 096 lobbista tevékenykedik az Unió mellett. Közülük 

6959 főnek van belépése az EP-be.200 

Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartása201 a lobbiszervezeteket hat kategóriába 

sorolja be: 

a) Szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek; 

                                                 
198 Európai Parlament (2007): Lobbizás az EU-ban: legitim érdekképviselet vagy gyanús aknamunka?,: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20071008STO11293+0+DOC+XML+V0//HU (utolsó letöltés: 2018. március 1.). 
199 Zöld Könyv az intézményi nyitottságról és az érdekérvényesítésről, 2006. május 8. 
200 2016. december 31-i adat. 
201 Átláthatósági nyilvántartás (2016): 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView 

(utolsó letöltés: 2018. május 15.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071008STO11293+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071008STO11293+0+DOC+XML+V0//HU
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
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b) Nem kormányzati szervezetek202; 

c) Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/tanácsadók; 

d) Szellmi műhelyek, tudományos és kutatási intézmények; 

e) Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat képviselő szervezetek; 

f) Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek. 

E felsorolás a legtöbb lobbiszervezetet magában foglaló kategóriától halad a legkisebb 

kategória felé. (10. táblázat és 7. ábra) Az etnikai alapú kisebbségek 

érdekérvényesítésével foglalkozó szervezetek a „nem kormányzati szervek” (kisebbségi 

(ernyő)szervezetek: pl. FUEN, Plataforma per la Llengua, Minority Right Group stb.) és 

a „helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat képviselő szervezetek” (egyes 

regionális kisebbségeket képviselő szervezetek: pl. Association Occitanie Europe, 

Département du Finistère stb.) kategóriába kerültek besorolásra.203 

A szervezetek döntő többsége (91%) rendelkezik székhellyel valamely uniós tagállamban 

(elsősorban Belgiumban, Brüsszelben – kb. 20%). Ugyanakkor az EU jelentőségét 

mutatja, hogy a regisztrált szervezetek 3,62%-a Észak-Amerikában, míg 0,97%-a 

Ázsiában rendelkezik székhellyel. 

A lobbisták legtöbbje a személyes találkozókat tartja az érdekérvényesítés máig 

leghatékonyabb módjának. A lobbisták ezért személyes találkozókat szerveznek, 

telefonokat bonyolítanak le bizottsági és parlamenti döntéshozókkal, állásfoglalásokat 

fogalmaznak meg az uniós jogszabályok befolyásolása érdekében. A számukra fontos 

témákban figyelemfelkeltő kampányokat szerveznek. 

 

2. Az uniós lobbitevékenység204 

A lobbitevékenység ma már nem csupán elfogadott és bevett, de alapvető és meghatározó 

magatartás az uniós döntéshozatalban. A lobbiszervezeteket az uniós intézmények már 

csak azért is jó szemmel nézik, mivel köztudott tény, hogy a Bizottságot „menedzsment 

deficit” jellemzi. (Kégler, 2009: 38–39.) Ez azt jelenti, hogy a Bizottság létszáma és 

                                                 
202 Ez a kategória elsősorban egészségvédelemmel, oktatással, sporttal, környezetvédelemmel stb. 

foglalkozó szervezeteket tömörít. 
203 Átláthatósági nyilvántartás (2016): 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu (utolsó letöltés: 

2018. május 15.). 
204 Az alfejezet Brucker Balázs (2015): „A kisebbségi lobbi egyik kevéssé ismert eszköze: az Európai 

Parlament közös munkacsoportjai (2009–2014)” in: Tuka Ágnes (szerk.): Változó Európa? Kérdések, 

kétségek, válaszok, IDResearch Kft.-Publikon, Pécs, pp. 147–166. cikke alapján került kidolgozásra. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu
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fizikai kapacitásai nincsenek összhangban a rátestált feladatokkal.205 Ezért, hogy 

munkáját szakszerűen végezhesse, fokozott mértékben szorul külső segítségre. A 

lobbisták által a Bizottság számára eljuttatott információk sok esetben megkönnyítik a 

tisztségviselő munkáját. 

A lobbistákkal fenntartott párbeszéd az Európai Unió intézményei és polgárai között 

húzódó, veszedelmesen növekvő távolságot is áthidalja, és ilyenformán demokratikus 

legitimitást ad az Uniónak. Mindezek fényében az EU-ban nem csupán megtűrik, hanem 

bátorítják is az érdekek artikulálását. (Kégler, 2004: 183.) 

Az uniós döntéshozatal befolyásolásának két fő színtere létezik: a nemzeti és az uniós. A 

tagországból kiinduló érdekérvényesítés súlya az évtizedek folyamán fokozatosan 

csökkent, a brüsszeli lobbi jelentősége pedig ezzel fordított arányban nőtt. (Kégler, 2004: 

188.) 

A döntés-előkészítési és döntéshozói kör az EU-ban rendkívül sokszereplős. Emiatt 

számos csatornán keresztül lehet befolyásolni a döntéseket. Ugyanakkor döntés-

előkészítési és döntéshozatali folyamatok három központi intézményben (Bizottság, 

Tanács, Európai Parlament) koncentrálódnak. 

A lobbicsoportok tömeges brüsszeli megjelenése a szupranacionális intézmények 

(Bizottság, EP) hatáskörét kiterjesztő és a nemzeti kormányok képviselőiből álló 

Tanácsban a minősített többségi szavazást meghonosító Egységes Európai Okmány 1986-

os aláírását követő évekre tehető. (Kégler, 2004: 185.) 

A brüsszeli lobbitevékenység leginkább az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet 

érinti, hisz a lobbitevékenység tanácsi ügyekben leggyakrabban a tagállami fővárosokban 

vagy adott esetben a brüsszeli állandó képviseleteken zajlik. 

A lobbisták által megkeresett bizottsági és parlamenti tisztségviselők, valamint EP-

képviselők és asszisztensek képesek arra, hogy a lobbiszervezetek által felvázolt 

érdekeket becsatornázzák az uniós döntéshozatalba. 

Az uniós tisztségviselők és politikusok érdekérvényesítő képességét jelentős mértékben 

befolyásolja, hogy az adott személy milyen befolyásos poszto(ka)t tölt be az adott EU-s 

intézményen belül vagy milyen szintű kapcsolati hálóval rendelkezik. 

E tekintetben uniós szinten meghatározó pozíciók: az Európai Bizottság elnöke, az 

Európai Bizottság alelnökei, az Európai Tanács elnöke, az EU kül- és biztonságpolitikai 

főképviselője, az Európai Parlament elnöke, az Európai Parlament főtitkára, az EP 

                                                 
205 Az Európai Bizottságnál 20 000 uniós állampolgárra jut egy uniós tisztségviselő. Ugyanez az arány az 

uniós tagállamokban 300:1. (Kégler, 2009: 38–39.) 



 

129 

 

frakcióvezetői, az EP szakbizottságainak elnökei, az Európai Központi Bank elnöke, 

valamint az Európai Bíróság elnöke. 

Ugyanakkor az is fontos tényező, hogy az uniós intézményekben a döntések igen gyakran 

nem a tárgyalóasztal mellett vagy az ülésteremben születnek, hanem informális 

egyeztetetések során. (Kégler, 2009: 55.) 

Az uniós intézmények mellett dolgozó, bizonyos – civil társadalmat érintő – kérdésekkel 

foglalkozó lobbisták – a hatékonyabb érdekartikuláció érdekében – gyakran 

ernyőszervezetekbe szerveződnek. 

 

3. Az európai civil szervezetek 

Az Európai Unió hivatalos álláspontja az, hogy a civil szervezetek jelentősen 

hozzájárulnak Európa fejlődéséhez, ezért tevékenységüket ösztönözni és támogatni 

szükséges. A civil szervezetek növekvő jelentőségét mutatja, hogy az 1980-as, 1990-es 

évektől kezdődően az EU egyre több szektorális területen – pl. szociális jogok, emberi 

jogok, környezetvédelem stb. – vonja be a politikaformálásba az adott témával foglalkozó 

nemzeti szintű civil szervezeteket vagy az európai szintű ernyőszervezeteket. (Geszti, 

2003: 88–89.) Az EU a civil szervezeteket a demokrácia alapkövének tekinti, megítélése 

szerint fontos szerepet töltenek be a kormányzat és az állampolgárok közötti információ- 

és véleménycsere folyamatában. Ennek jegyében a Bizottság 2000-ben kiadta Az Európai 

Bizottság és a nem-kormányzati szervezetek: szorosabb partneri kapcsolatok206 című 

vitaanyagot, amelyben az intézmény kiemelte a Bizottság és az uniós állampolgárok és 

szervezeteik közötti távolság csökkentésének szükségességét. 

E szervezetek közvélemény-kutatások, lobbizás, konferenciák, kampányok szervezése 

révén próbálják meg befolyásolni az európai uniós döntéshozatalt. Európai szintű civil 

szervezet tagjának lenni többet jelent annál, mint hogy a szervezet tagjai különböző uniós 

tagállamok állampolgárai. Egy európai ernyőszervezet tagjainak például több uniós 

országból kell összeadódniuk, valamint bizonyos intézményesültségi kritériumoknak is 

meg kell felelniük. Ez ahhoz szükséges, hogy európainak valóban az európai 

össztársadalmat tükröző, azt magában foglaló szervezetet nevezhessük, amelynek 

                                                 
206 Európai Bizottság (2000): The Commission and Non-Governmental Organisations: Building a 

Stronger Relationship, COM(2000) 11 final, Brüsszel: 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/working-paper-commission-ngo-partnership-com200011-

20000118_en.pdf (utolsó letöltés: 2018. május 15.). 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/working-paper-commission-ngo-partnership-com200011-20000118_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/working-paper-commission-ngo-partnership-com200011-20000118_en.pdf
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felépítése az EU demokratikus elvein alapszik, valamint tagsága átfogja és reprezentálja 

az Unió lakosságát. (Amstrong, 2002: 113.) 

Az uniós érdekérvényesítés akkor lehet igazán sikeres, ha a lobbisták megfelelő számú és 

súlyú támogatót tudnak felvonultatni egy adott kezdeményezés mögé. Ezért kiemelt 

fontosságú, hogy az egyes érdekérvényesítő szervezetek lehetőleg globális vagy európai 

ernyőszervezeteken keresztül képviseljék álláspontjukat. (Ódor, 2013: 171.) 

Az ernyőszervezet a civil szervezetek egy nagy témakörön alapuló közös szerveződése. 

Ez a csúcsszervezet számos tagszervezetet gyűjt magába, és ernyőként maga alá öleli. 

(Sasvári, 2008: 17.) Ezen együttműködésnek köszönhetően megnő a civil szervezetek 

érdekérvényesítő képessége, az erőforrások mennyisége és diverzitása, valamint az 

információhoz jutás esélye. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az 

ernyőszervezetekben való részvétel (anyagi) befektetéssel is jár, hiszen a legtöbb esetben 

az ernyőszervezetek tagdíj fizetését kérik a tagoktól. (Osváth, 2005: 25.) 

Az uniós intézmények által reprezentatív partnerként elismert európai szintű 

érdekszövetségek az eurocsoportok. (Navracsics, 1998: 136–140.) Az integráció kezdeti 

időszakában a Bizottság kizárólag az európai szintű érdekcsoportokat tekintette 

partnerének és velük konzultált a törvényjavaslatok előkészítése során. Az EU végrehajtó 

testülete – ahol lehet – ma is privilegizálja az Unió egészét reprezentáló nagy 

gyűjtőszervezetekkel és szövetségekkel folytatott párbeszédet. (Kégler, 2004: 187.) 

 

4. Az etnikai alapú kisebbségi érdekérvényesítés terén tevékenykedő 

ernyőszervezetek  

A 32 európai országból származó mintegy 90 tagszervezetével207 az Európai 

Népcsoportok Föderális Uniója (FUEN) az őshonos nemzeti kisebbségek, illetve az 

őshonos etnikai csoportok európai ernyőszervezete. 1949-ben hozták létre Párizsban. 

Székhelye a németországi Flensburgban található. A FUEN az európai kisebbségek 

érdekeit képviseli európai, nemzeti és regionális szinten, különös tekintettel e 

kisebbségek nyelvi és kulturális jogainak védelmére. A FUEN a nemzeti kisebbségek 

érdekeinek szószólója a nemzetközi szervezeteknél, mindenekelőtt az Európai Unióban, 

az Európa Tanácsnál, az EBESZ-nél és az ENSZ-nél. A FUEN évente kongresszust tart, 

                                                 
207 Magyarországot is számos tagszervezet képviseli. Többek között: Magyarországi Szlovákok Nemzeti 

Önkormányzata, Magyarországi Románok Kulturális Uniója. Emellett több olyan határon túli tagszervezet 

is létezik, amelyek a magyar kisebbségi közösségek érdekeit képviselik: Magyar Közösség Pártja 

(Szlovákia), Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (Horvátország). (Forrás: 

https://www.fuen.org/hu/europai-kisebbsegek/members/map/; utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.) 

https://www.fuen.org/hu/europai-kisebbsegek/members/map/
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amelyen az európai őshonos kisebbségek 150–250 képviselője találkozik egymással és 

vitatja meg a kisebbségeket érintő legégetőbb problémákat, amelyről információk a 

honlapjáról (fuen.org) érhetők el. A FUEN tagjai között elsősorban közép- és kelet-

európai kisebbségi érdekvédelmi szervezeteket találunk.208 

A szervezet vezetője 2016 óta a romániai magyar Vincze Loránt, aki Sógor Csaba (EPP) 

RMDSZ-es képviselő politikai tanácsadójaként is dolgozik. Vincze Loránt209 elmondta, 

hogy a FUEN célja a pártérdekeken túlmutató nemzeti, kisebbségi érdekek képviselete. 

Ennek jegyében szorosan együttműködnek az EP valamennyi politikai csoportjával. 

Bár a FUEN elnöki posztját Vincze határon túli magyarként látja el, ugyanakkor – 

megfogalmazása szerint – nem az a cél, hogy a magyar kérdések előtérbe kerüljenek, 

hanem hogy a magyar nemzetpolitikai érdekek az európai kisebbségpolitika keretében, 

azaz európai „csomagolásban” jelenjenek meg, mivel – véleménye szerint – ha az EU 

segíti az etnikai alapú kisebbségeket, az a magyar határon túli közösségek számára is 

előnyös. 

Vincze elmondta, hogy lobbitevékenységük legnagyobb része az Európai Parlamentet 

érinti. 

A Hálózat a nyelvi sokszínűség előmozdításáért (Network to Promote Linguistic 

Diversity, NPLD) olyan ernyőszervezet, amely az európai regionális és egyéb kisebb 

nyelveket érintő nyelvpolitikák kidolgozása területén tevékenykedik. Célja, hogy európai 

szinten felhívja a figyelmet a nyelvi sokszínűség alapvető fontosságára. Az 

ernyőszervezet 2007-ben jött létre több nyugat-európai regionális kormány 

kezdeményezésére. A létrehozása mögött az állt, hogy az alapító regionális kormányok 

úgy érezték, hogy az Európai Unió egyre kevesebbet foglalkozik az etnoregionális 

kisebbségek kérdésével. Tagjai között 14 (2017-től a Baleári-szigeteki regionális 

kormány csatlakozásával 15) regionális kormányzat vesz részt. Teljes jogú tagjai között 

kizárólag nyugat-európai regionális kormányokat (önkormányzatokat) találunk, de a 

közép- és kelet-európai régióból is több szervezet rendelkezik társult tagsági státussal. A 

teljes jogú tagoknak és a társult tagoknak is tagdíjat kell fizetniük, amelynek összege a 

teljes jogú tagok esetében magasabb.210 

                                                 
208 FUEN (2018): Magunkról: https://www.fuen.org/hu/magunkrol/tudnivalok/ (utolsó letöltés: 2018. 

január 15.). 
209 Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. 
210 NPLD (2018a): About us: http://www.npld.eu/about-us/ (utolsó letöltés: 2018. január 15.). 

https://www.fuen.org/hu/magunkrol/tudnivalok/
http://www.npld.eu/about-us/
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Az NPLD brüsszeli politikai tanácsadója, a valenciai származású, katalán anyanyelvű 

Vincent Climent. Climent211 elmondta, hogy mivel az Európai Parlament a legnyitottabb 

uniós intézmény, ezért ezzel az intézménnyel a legintenzívebb az együttműködésük, 

hiszen az NPLD itt tudja a legegyszerűbben megosztani ötleteit, javaslatait. Véleménye 

szerint az érdekérvényesítő tevékenységük 80%-a az EP-t, 20%-a a Bizottságot érinti. A 

Tanácson belüli érdekérvényesítéssel az európai ernyőszervezet nem foglalkozik, mivel 

a nemzeti érdekek becsatornázása a tagállami szervezetek feladata. 

Climent elmondta, hogy az etnikai alapú kisebbségi kérdésekkel kapcsolatban szorosan 

együttműködnek a FUEN-nel. Számos alkalommal szerveztek közösen konferenciákat, 

értekezleteket, szemiáriumokat. 

Emellett együttműködnek az EP Kultúra és Oktatás Bizottságával, valamint Navracsics 

Tibor oktatásért és kultúráért felelős európai biztossal. Ugyanakkor – mivel a kisebbségi 

nyelvek kérdése nemzeti hatáskörbe tartozik – a Navracsiccsal való együttműködés 

kevésbé intenzív. 

A fentieken túl még meg kell említeni a Kevésbé Használt Nyelvek Európai Irodáját 

(EBLUL), amely 1982 és 2011 között tevékenykedő civil szervezet volt, amely a nyelvek 

népszerűsítésével és a nyelvi sokszínűséggel foglalkozott. Az Európai Bizottsággal is 

aktív kapcsolatot tartott, az EB által jóváhagyott és finanszírozott212 éves tevékenységi 

tervet valósította meg. Feladatai közé tartozott, hogy információt szolgáltasson a kevésbé 

használt nyelvekről, képviselje a kevésbé használt nyelveket beszélő közösségeket, 

valamint tájékoztassa őket az EU politikájáról és e nyelvekkel kapcsolatos tájékoztatási 

programjáról. Szoros kapcsolatban állt az Európai Parlamenttel (többek között a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergrouppal), az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával, illetve 

munkakapcsolatban állt az UNESCO-val és az EBESZ-szel. 

Helyét 2010-től fokozatosan az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (European 

Language Equality Network, ELEN) vette át. Székhelye a franciaországi Karaez-ban 

található. Az európai nyelvjogi szervezet 44 nyelvi közösséget képvisel, és legfőbb 

célkitűzése, hogy az Európai Unióban használt, kisebbségben lévő, veszélyeztetett 

nyelveket védje a különböző fórumokon.213 

                                                 
211 Vincent Climenttel, az NPLD brüsszeli politikai tanácsadójával készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 19. 
212 Költségvetésének legfeljebb 80%-át kapta az Európai Bizottságtól, minimum 20%-át pedig nemzeti, 

helyi és regionális intézményeknél kellett megpályáznia. EBLUL (2017): 

http://eblul.eurolang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=33&lang=hu 

(Letöltés ideje: 2017. december 11.). 
213 ELEN (2018): Information: https://elen.ngo/information/ (Letöltés ideje: 2018. január 15.). 

http://eblul.eurolang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=33&lang=hu
https://elen.ngo/information/


 

133 

 

Az etnikai alapú kisebbségi érdekérvényesítés terén tevékenykedő lobbiszervezetek 

leggyakrabban az Európai Parlamentben fejtik ki tevékenységüket. 
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2. fejezet: Érdekérvényesítés és lobbizás214 az Európai Parlamentben 
 

1. Az Európai Parlament mint a lobbizás színtere 

Bár a Bizottság – különösen a döntés-előkészítésben betöltött szerepe miatt – a lobbisták 

egyik kiemelt célpontja, tudnunk kell, hogy az Európai Parlament – jogkörének 

kiszélesedésével és a Tanáccsal szinte egyenrangú társdöntéshozóvá emelkedésével – 

napjainkra talán a lobbitevékenység által leginkább érintett intézménnyé vált. (Kégler, 

2009: 46.) 

A lobbisták tevékenységét talán az is megkönnyíti, hogy az Európai Parlament – a 

demokráciadeficit csökkentése érdekében – valamennyi közül a legnyitottabb uniós 

intézmény: a plenáris ülések, valamint – legtöbb esetben – a szakbizottsági ülések bárki 

számára nyilvánosak, hacsak a plenáris ülés vagy az adott szakbizottság másként nem 

határoz. Ugyanez igaz a közös munkacsoportok üléseire is. 

Az európai parlamenti lobbizás legfontosabb színterei a parlamenti szakbizottságok. 

Mivel ezek az ülések a legtöbbször nyilvánosak, előszeretettel vonzzák a szorgalmasan 

jegyzetelő lobbistákat. 

Az európai parlamenti érdekérvényesítés másik terepe a – III. rész 2. fejezetében már 

bemutatott – közös munkacsoportok rendszere. Mindez annak ellenére is így van, hogy a 

közös munkacsoportoknak jogszabályalkotási felhatalmazása nincs. Az Európai 

Parlament közös munkacsoportjai nem csupán lobbicsoportokkal tartanak fenn 

kapcsolatot, hanem maguk is érdekérvényesítő tevékenységet végeznek egy adott 

szakpolitikai cél elérése érdekében.  

E csoportosulások az intézményesített jelenlétet biztosítják a parlamenten kívüli 

érdekeknek, és következésképpen az összeurópai lobbiszervezetekkel való többé-kevésbé 

szoros együttműködésük vitathatatlan. 

Mindazonáltal – a látszólagos „összefonódás” ellenére – fontos megkülönböztetnünk a 

lobbicsoportokat a közös munkacsoportoktól: ugyanis míg az előbbiek az Európai 

Parlament struktúrájától teljesen függetlenül működnek, az utóbbiak a külső 

lobbicsoportokkal együttműködve, de az EP szervezetén belül fejtik ki tevékenységüket. 

(Dutoit, 2001: 35.)  

Az egyes lobbicsoportok képviselői – az adott közös munkacsoportban tevékenykedő 

képviselők meghívására – részt vehetnek a munkacsoport ülésein, ahol azonban – 

                                                 
214 Az érdekérvényesítés és lobbizás fogalmi elkülönítését lásd a bevezető rész terminológiai 

alfejezetében. 
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főszabály szerint – csak az EP-képviselők szólalhatnak fel. (Nedergaard–Jensen, 2014: 

200.; 202.) A lobbiszervezetek képviselő csak kivételes esetekben, az ülést vezető elnök 

hozzájárulásával kaphatnak szót. Az elnök dönthet úgy is, hogy az adott témában külső 

szakértőket – nem ritkán lobbicsoportok képviselőit – kér fel előadóként. Természetesen 

a lobbisták nem csupán a közös munkacsoportok ülésein tudják befolyásolni a 

képviselőket, hanem már e képviselő csoportosulások üléseit megelőzően is. Többek 

között felkérhetik az ülések napirendjét összeállító (társ)elnökö(ke)t és alelnökö(ke)t, 

hogy az általuk fontosnak tartott témá(ka)t tűzzék napirendre, másrészt meggyőzhetik az 

ülésen részt vevő képviselőket, hogy álláspontjukat képviseljék a közös munkacsoport 

vagy – az ügy későbbi szakaszában – az adott kérdéssel foglalkozó szakbizottság ülésén, 

valamint a plenáris vitában. 

Összefoglalva tehát az EP egy olyan, mára már a Tanáccsal a legtöbb területen 

egyenrangú döntéshozó szerv, amely számos ellentmondást hordoz magában: mivel a 

Parlamentben nincs a hagyományos értelemben vett kormánypárt és ellenzék, ezért – 

Kégler Ádám szavaival élve – „mindegyik politikai «csapat» ugyanarra a kapura játszik” 

(Kégler, 2009: 94.). Mégis van lehetőség arra, hogy a különböző lobbiszervezetek – EP-

képviselőkön keresztül – befolyásolják az európai parlamenti munkát és döntéshozatalt.  

 

2. A lobbitevékenység szabályozása az Európai Parlamentben 

Az uniós intézmények közül mind az Európai Parlament, mind pedig a Bizottság tett 

kísérletet az uniós érdekérvényesítő tevékenység bizonyos keretek közé történő 

szorítására. 

A dolgozat témája miatt azonban elsősorban az EP-t érintő szabályozással kívánok 

részletesebben foglalkozni. A szabályozási szándék először az 1980-as években, tehát az 

EP közvetlen választását követően jelent meg. Ezen – az EP számára kedvező – 

változásoknak köszönhetően a ’80-as évek végére a Parlamentben is elszaporodtak a 

lobbisták. Ez több visszaéléshez vezetett: előfordult olyan is, hogy a lobbisták az 

egyébként ingyenesen hozzáférhető dokumentumokat árulták pénzért, valamint a 

Parlament épületében szabadon jöttek-mentek és ezáltal akadályozták a képviselői 

munkát. 

Ennek hatására az EP-ben Marc Galle belga szocialista képviselőt bízták meg a 

lobbiszabályozás kidolgozásával. Galle meghatározása szerint lobbistának tekintendő 

minden olyan személy, aki „harmadik fél utasításai alapján az Európai Parlamentben 

vagy más közösségi intézményekben a harmadik fél érdekeinek védelmében lép fel, 
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továbbá aki rendszeresen információt közöl, vagy rendszeres kapcsolatokat épít ki és ápol 

ebből a célból képviselőkkel vagy más intézményi dolgozókkal”. (Chabanet, 2006: 4.)215 

A javaslat a mai szabályozás szinte valamennyi elemét (magatartási kódex, éves 

regisztrációs kötelezettség, képviselői vagyonbevallás benyújtásának kötelezettsége stb.) 

tartalmazta. A dokumentum azonban nem jutott el a plenáris vitáig, mert a közelgő 

választásokra való készülődésben veszített fontosságából. 

A következő parlamenti ciklusban a brit Glyn Ford kapott raportőri megbízást. Ő kerülte 

a lobbisták fogalmának pontos meghatározását azáltal, hogy lobbistának tekintett 

mindenkit, aki az EP épületébe rendszeres belépési engedélyt kívánt igényelni. Így nem 

tett különbséget aközött, hogy az érdekérvényesítés érdekében fellépő személy a saját 

vagy más (személy vagy szakmai) érdekében kíván-e eljárni. 

Időközben a francia liberális Jean-Thomas Nordmann javaslatot dolgozott ki az 

átláthatóságról. Nordmann felismerte, hogy nem kizárólag a lobbistákon, hanem az EP-

képviselőkön is múlik az érdekérvényesítés tisztasága. Következésképpen javaslata 

szerint minden, a képviselői mandátum idején kapott ajándékot be kellett volna vallania 

mind a képviselőknek, mind az ajándékozó lobbistáknak. A kereszténydemokraták ezzel 

szemben arra tettek javaslatot, hogy csak azokat az ajándékokat kelljen a képviselőknek 

bevallaniuk, amelyek befolyásolták a képviselő szavazását, mivel – mint minden 

népképviseleti szervnél – az EP-ben is tilos a szavazatok adásvétele. Ezzel szemben a 

zöldek sokkal szigorúbb szabályozás mellett törtek lándzsát. Végül az 1996 júliusában 

elfogadott Ford-jelentés szerint – kompromisszumos megoldásként – csak a „jelentős 

értékű”, szavazat befolyásolására alkalmas juttatásokat kellett bevallani216. Az elfogadott 

szöveg azonban nem tartalmazott sem igazi szankciókat, sem valódi ellenőrzési 

mechanizmust. (Feledy, 2010: 9–10; 12–13.) 

A közös munkacsoportok és az érdekszerveződések kooperációjának tényleges 

szabályozása egészen az 1990-es évek második feléig várat magára. E regulációs szándék 

mögött annak felismerése állt, hogy a közös munkacsoportok igen jelentős része 

kétségtelenül alkalmassá vált a parlamenti munka manipulására. Többek között 

visszaélések történtek a Parlament hivatalos szimbólumaival. 

                                                 
215 Idézi: Feledy Botond (2010): „A lobbyszabályozás fejlődése az európai intézményekben”, Európai 

Tükör 2010/10., p. 9. 
216 Európai Parlament (1996): Report on lobbying int he European Parliament: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1996-

0200&language=EN (utolsó letöltés: 2018. augusztus 13.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1996-0200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1996-0200&language=EN


 

137 

 

A jelenleg hatályos szabályozás értelmében az Európai Parlamentnél érdekképviseleti 

tevékenységet folytatni kívánóknak akkreditáltatniuk kell magukat, továbbá tiszteletben 

kell tartaniuk a Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az 

átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és 

végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató személyek számára című 

dokumentumban (2014) foglalt elveket. Ennek értelmében az érdekképviselők 

„nyilatkoznak […] az általuk előmozdítani kívánt érdekekről, célokról valamint 

szándékokról és adott esetben megjelölik az általuk képviselt ügyfeleket és tagokat.”217 

(XI. melléklet, 3. melléklet, a) pont). Tartózkodnak továbbá a tisztességtelen 

információszerzéstől, valamint harmadik felekkel való kapcsolataikban nem 

hivatkozhatnak a Parlamenttel fennálló kapcsolataikra (c) pont). Tilos továbbá a 

parlamenttől szerzett dokumentumok másolatait anyagi haszon fejében harmadik 

feleknek továbbadni (e) pont). 

Az általános EP-s lobbiszabályozás mellett a képviselők külön is foglalkoztak a közös 

munkacsoportokat érintő lobbizás problémájával. 1996-ban az Európai Parlament eljárási 

szabályzattal foglalkozó, mandátumvizsgáló és mentelmi bizottsága felkérte Mark S. 

Spiers brit szocialista EP-képviselőt a közös munkacsoportokkal kapcsolatos financiális 

és működésbeli kérdések vizsgálatára. Spiers az első jelentéstervezetet 1997. március 27-

én nyújtotta be. Végül a Spiers-jelentést 1999-ben, háromévnyi szakbizottsági huzavona 

után, teljesen felhígítva fogadták el és került be az Európai Parlament Eljárási 

Szabályzatába.218 

2011 óta az Európai Parlament és a Bizottság közös átláthatósági nyilvántartást219 

működtet, amelynek révén nyomon követhető, hogy az uniós intézményekben 

lobbitevékenységet folytató szervezetek milyen érdeket képviselnek és milyen 

költségvetéssel gazdálkodnak. A regisztráció és az adatok megadása önkéntes alapon 

történik. A Tanács eddig csak megfigyelőként vett részt a kezdeményezésben. 

 

                                                 
217 Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai 

Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató 

személyek számára (2014): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01) (utolsó letöltés: 2018. március 12.). 
218 Lásd: a III. rész 1. fejezetének közös munkacsoportokkal foglalkozó alfejezetét. 
219 Átláthatósági nyilvántartás (2016): 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView 

(utolsó letöltés: 2018. május 15.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01)
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
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3. A Tabajdi-féle európai parlamenti érdekérvényesítési modellek220 

A lobbisták által megfogalmazott érdekeket az Európai Parlamentben leghatékonyabban 

az EP-képviselők tudják megjeleníteni. 

Ugyanakkor az Európai Parlamentnek a Tanácstól eltérő felépítése és logikája esetenként 

teljesen eltérő stratégia követését kívánja meg. Az EP képviselőcsoportok szerinti 

tagolódása az érdekek képviseletének indirekt technikáit helyezi előtérbe. Kiemelt 

szerepet kap a koalícióképzés és a hálózatépítés. 

Tabajdi Csaba és Korányi Dávid221 – gyakorlati EP-s tapasztalataikra építve – próbálták 

meg modellezni az európai parlamenti nemzeti érdekérvényesítést.222 A Tabajdiék által 

felvázolt modellrendszer elsősorban a magyar képviselők érdekérvényesítési gyakorlatát 

veszi figyelembe, ugyanakkor a modell – véleményem szerint – általános evidenciákat is 

megfogalmaz az EP-s nemzeti érdekérvényesítést illetően. 

Tabajdiék szerint a nemzeti érdekérvényesítés három alapmodellje kristályosítható ki az 

EP-ben. 

 

1. A „frakcióközi modell” – az álláspont érvényesítése a politikai frakciókon 

keresztül 

Az Európai Parlamentben – a nemzeti parlamentekhez hasonlóan – politikai 

csoportok szándékai ütköznek. Ugyanakkor – mint láthattuk – az EP-ben az uniós 

rendszer sajátos struktúrája miatt nem létezik a hagyományos értelemben vett 

kormánypárt és ellenzék. Az EP-ben – a szavazatok számát figyelembe véve – 

mindenkor legalább kettő, de legtöbbször több parlamenti frakció támogatása kell 

egy döntés keresztülviteléhez. (7. ábra) Ez azt jelenti, hogy egy egyszerű 

többséget igénylő döntés keresztülviteléhez (legalább) a néppárti és szocialista 

frakció együttes szavazatára van szüksége. Ugyanakkor – mint a dolgozat III. 

részében utaltam rá – az EP-ben, gyakran az eltérő nemzeti érdekek miatt, sokkal 

kevésbé érvényesül a frakciófegyelem, mint a tagállamok parlamentjeiben. 

Tabajdiék véleményét annyival egészíteném ki, hogy a nemzeti álláspont 

                                                 
220 Tabajdi Csaba–Korányi Dávid (2006): „Az uniós nemzeti érdekérvényesítés három modellje. Másfél 

éves európai parlamenti érdekérvényesítés tapasztalatai (2004. július–2005. december)” c. cikk alapján. 
221 Korányi Dávid 2004 és 2009 között Tabajdi Csaba politikai főtanácsadójaként és kabinetfőnökeként 

dolgozott az EP-ben. 
222 Sajnos a Tabajdi-féle EP-s érdekérvényesítési modellrendszer a hazai politikatudományban kevéssé 

ismert. Mindezidáig csak Kurkó Noémi vette át „Érdekérvényesítés, lobbizás, kisebbségvédelem” című 

cikkében. (Kurkó, 2011: 513–538.) 
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képviselete érdekében arra is van lehetőség, hogy azok a politikai csoportok, 

amelynek tevékenységében az adott tagország (nemzet)223 képviselői részt 

vesznek, együttműködjenek. 

A frakcióközi érdekérvényesítési modell sikeréhez elengedhetetlen a 

konszenzusos tagállami álláspont kialakítása, vagy legalább a folyamatos 

egyeztetés és együttműködés az adott tagállam (nemzet) politikai pártjai között. 

Ehhez – Tabajdiék szerint – a legtöbb esetben a kormányzati álláspont képezi az 

alapot224. Fontos szerepük van a tagállami kormányzat részvételével zajló 

konzultációknak, mindenekelőtt a brüsszeli állandó képviselettel225 és a külügyért 

felelős minisztériummal226 való együttműködés. A tagállami képviselők közötti 

együttműködést szolgálhatja a tagállami képviselők fóruma, amennyiben az adott 

tagállam képviselői létrehozzák ezt a fórumot. Magyarország esetében ez a 

koordinációs testület a Magyar Képviselők Fóruma volt, amely 2009-ig 

rendszeres időközönként ülésezett. E fórumok egyes – nemzeti érdek 

szempontjából – sarkalatos kérdések megtárgyalásában játszanak fontos szerepet, 

ugyanakkor a képviselők konkrét ügyek kapcsán a legtöbbször folyamatosan 

egyeztetnek. A konzultáció leggyakrabban a delegációvezetők és a raportőrök 

bevonásával zajlik. 

E konzultációt követően kerül sor arra, hogy az egyeztetett tagállami (nemzeti) 

álláspontot minden politikai erő a maga képviselőcsoportján belül – belső 

súlyának, befolyásának, eszközeinek, hálózatának figyelembevételével, a 

szükséges kompromisszumokkal – lehetőség szerint érvényre juttassa és 

frakcióállásponttá alakítsa. 

 

2. A „koalíciós modell” – nemzeti érdekek közötti érdekkoalíciók, 

országcsoportok állandó és/vagy ad hoc együttműködése 

                                                 
223 Talán a „nemzet” kifejezés néhány ország (pl. Magyarország) esetében helytállóbb, mivel a magyar 

képviselők egyeztetőfórumára a határon túli magyar képviselők is meghívást kapnak, ami azt mutatja, 

hogy a jelenlegi jobbközép magyar kormány egyértelműen a politikai nemzet kategóriájában 

gondolkodik. 
224 Fontos kiemelni, hogy ezt a megállapítását Tabajdi még 2006-ban tette, tehát akkor, amikor az MSZP 

kormányon volt. A jelenlegi magyar politikai légkörben nem biztos, hogy ugyanezt a javaslatot fogalmazná 

meg. 
225 Valamennyi tagország rendelkezik Brüsszelben állandó képviselettel (pontos elnevezése: az Európai 

Unió mellett működő Állandó Képviselet), amelynek feladata az uniós tagságból eredő jogok gyakorlása, 

az uniós döntéshozatali eljárás keretében a tagállami álláspont kialakítása és annak képviseletében való 

részvétel. 
226 Hazánkban korábban Külügyminisztérium, 2014-től pedig Külgazdasági és Külügyminisztérium. 
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Az uniós színtéren mindig 28 tényezős erőtérben kell felmérni a lehetőségeket. A 

különböző konkrét kérdésekben eltérő érdekszövetségek, eltérő alkalmi 

szövetségek jönnek létre. A koalíciós modell alá különböző érdekartikulációs 

forma kapcsolódik. 

 

a) A 2004-ben és azt követően csatlakozott, ún. „új tagállamok” együttműködése 

az őket sújtó diszkrimináció ellen 

Ennek a modellnek az EU-s csatlakozásunkat követő első néhány évben volt 

inkább jelentősége. A 2004. május 1-jén és azt követően csatlakozott új 

tagállamokat számos területen227 egyértelműen hátrányos megkülönböztetés ért. 

Ezek ellen az újonnan csatlakozó államok nem csupán a Tanács, hanem az EP 

keretein belül is fel tudtak lépni. Ehhez azonban az érintett országok összefogása 

elengedhetetlen. Ugyanakkor ez a törésvonal nem jelent áthidalhatatlan ellentétet 

a régi és az új tagállamok között, és – ahogy Tabajdiék hangsúlyozzák – lehetőség 

szerint érdemes is elkerülni a régi és az új tagállamok szembeállítását. 

 

b) Állandó koalíciók, rendszeres egyeztetés 

Ez lehetőséget nyújt a rendszeresen hasonló problémákkal küzdő országcsoportok 

(V4-ek, balti államok stb.) együttműködésére. Ennek egyik példája a visegrádi 

négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország), valamint 

Ausztria és Szlovénia szocialista képviselőinek együttműködése volt a 2004 és 

2009 közötti időszakban az MSZP EP delegációjának kezdeményezésére. Mint 

Tabajdi hangsúlyozza, Ausztria és Szlovénia együttműködésbe történő bevonását 

a közös geopolitikai érdekek és a közép-kelet-európai dimenzióban rejlő 

lehetőségek kihasználása mellett az is motiválta, hogy Ausztria – régi 

tagállamként – tapasztalataival tudja segíteni az újakat az érdekérvényesítésben.  

 

                                                 
227 Pl. mezőgazdasági támogatások, az új tagállamok által elérhető költségvetési források szűkítése, illetve 

a kezdeti időszakban bizonyos régi tagállamok által, az újakkal szemben bevezetett munkaerőpiaci 

korlátozások. Terjedelmi okokból csak a mezőgazdasági támogatások kérdését mutatnám be vázlatosan: a 

2002-es koppenhágai megállapodásban (lásd: Európai Tanács (2002): Presidency Conclusions, 

Copenhagen European Council. 12–13 December 2002. 13.12.2002, 15917/02.: 

http://aei.pitt.edu/43349/1/Copenhagen_2002_1.pdf, utolsó letöltés: 2018. március 17.) a mezőgazdasági 

közvetlen kifizetések területén a tíz új tagállam kilenc évig tartó diszkriminációja mutatkozik meg. Az új 

tagállamok gazdái nincsenek a régiekkel egynelő versenyhelyzetben, a közvetlen kifizetések összege csak 

2003-ra érte el a „tizenötök” szintjét. 

http://aei.pitt.edu/43349/1/Copenhagen_2002_1.pdf
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c) Ad hoc koalíciók 

Az uniós döntéshozatal során az esetek döntő részében ad hoc alakulnak ki 

koalíciók. Ez azt jelenti, hogy egy adott kérdés kapcsán egy tagállam érdekeinek 

megfelelően keres alkalmi koalíciós partnereket. Ez a megoldás még azt sem zárja 

ki, hogy az adott tárgyban – egy-egy részkérdés kapcsán – más-más országokkal 

alakuljon ki együttműködés. 

Tabajdiék az alkalmi koalíciók illusztrálására a szolgáltatási irányelv228 példáját 

hozzák fel. Kiemeli, hogy az érdekek mentén mind a politikai csoportok, mind 

pedig az országcsoportok tekintetében vegyes koalíciók jöttek létre (az EP-ben a 

franciák kivételével a néppárti és szocialista képviselőcsoportokban is a nemzeti 

delegációk támogatták az irányelvet). 

 

d) Támogatások adásvétele 

A támogatások adásvétele az érdekérvényesítés leggyakrabban alkalmazott 

formája az uniós döntéshozatalban: a Tanácsban elterjedtebb, de az EP-ben is 

előszeretettel alkalmazzák. A lényege abban áll, hogy egy tagállam felajánlja a 

támogatását egy vagy több másik tagállamnak egy számára neutrális ügyben, azért 

hogy cserébe egy másik, számára fontos ügyben ezen ország vagy országok 

támogassák. A támogatás viszonzása nyilvánvalóan olyan ügyben lehetséges, 

amely ezen ország vagy országok számára kisebb jelentőséggel bír. Ezt Kégler 

„package deal”-nek nevezi (Kégler, 2009: 60.). 

 

3. A „hálózati modell” – a lobbiépítés 

Tabajdiék a modell kapcsán kiemelik, hogy ez a nemzeti érdekérvényesítés 

legbonyolultabb formája, hosszú távon azonban a leghatékonyabb. 

A hálózat jelentése ebben az esetben egy adott politikai agenda, ügy képviselete 

érdekében kiépített olyan rendszer, amely túlmutat a képviselőcsoportokon, 

országcsoportokon, és összeurópai problémát, vitás kérdést céloz. A hálózat célja, 

hogy az adott politikai ügy érdekében együttműködést és koordinált fellépést 

valósítson meg az EP-n belül és az Európai Unióban. Természetesen a nemzeti 

                                                 
228 A szolgáltatási irányelv – annak érdekében, hogy létrejöjjön a szolgáltatások valódi belső piaca, 

támogatja a szolgáltatók más tagállamokban történő letelepedését és a tagállamok közötti 

szolgáltatásnyújtás szabadságát.  



 

142 

 

érdekek is megjelennek a hálózaton belül, illetve a hálózatban részt vevő tagok 

többségének elsődleges célja a hálózaton belül a saját nemzeti (vagy akár 

kisebbségi) érdekeinek képviselete. 

A hálózati modell kategóriájába tartoznak – a már bemutatott – közös 

munkacsoportok, illetve a 2004 és 2009 között működő Finnugor Fórum (FUF)229, 

amely az informális munkacsoportok egyik példája. 

 

A Tabajdi-modellel kapcsolatban két megjegyzést kell tenni. Egyrészt fontos 

hangsúlyozni, hogy e modellek nem csupán az ún. nemzeti érdekek érvényesítésére230, 

hanem – általánosan – az érdekek érvényesítésére is igazak lehetnek, amennyiben több, 

azonos tagországhoz tartozó képviselő is fontosnak tartja az adott ügy érvényre juttatását. 

Másrészt nem ritkán – mint az esettanulmányok kapcsán látni fogjuk – nem ritkán több 

modell együttes alkalmazására is sor kerülhet. Az közös munkacsoportok (hálózati 

modell) révén történő érdekérvényesítés például a szakbizottsági és plenáris ülésen való 

végszavazás során szükségessé teszi a támogatások adásvételét (koalíciós modell) is. 

E modellek – különösen a hálózati modell – gyakorlati alkalmazását jól illusztrálja a 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup működése. 

 

 

  

                                                 
229 A Finnugor Fórum 2004 decemberében alakult Tabajdi Csaba vezetésével. Bár Tabajdi megfogalmazása 

szerint a „fórum tagja az összes finn, észt és magyar nyelvű képviselő, pártszínektől függetlenül” (Tabajdi–

Korányi, 2006: 848.), az általam megkérdezett magyar képviselők többsége még csak nem is tudott a FUD 

létezéséről, míg mások (pl. ugyan tudtak Tabajdi kezdeményezéséről, de sosem vettek részt az ülésen. A 

FUF célja – Tabajdi szerint – a közös érdekek azonosítása, közös álláspontok kialakítása és a későbbi közös 

érdekérvényesítés. Tabajdi azt is aláhúzta, hogy bár a FUF nem kifejezetten kisebbségvédelmi célú 

kezdeményezés, de kisebbségi kérdésekben is fellép. Legfőbb előnye, hogy a magyar érdekek képviselete 

erősödik azáltal, hogy kívülállók (észt és finn képviselők) is fellépnek az adott ügy érdekében. 
230 Balázs Péter szerint az Unióban csak a legritkább esetben beszélhetünk nemzeti érdekről, mivel nem 

gyakoran jelennek meg átfogó, a nemzet egészét érintő célok. Sokkal inkább kapnak teret az uniós 

egyeztetési folyamatokban különfélre részérdekek, leggyakrabban regionális vagy ágazati érdekek, 

amelyekért a tagállamok képviselői szállnak harcba egymással. (Balázs, 2017: 45.). 
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V.   RÉSZ: A NEMZETI KISEBBSÉGÜGYI 

INTERGROUP TEVÉKENYSÉGE AZ 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS TÜKRÉBEN 
 

1. fejezet: A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup története és működése 

 

1. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup története (1983–2016) 

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó közös munkacsoport 1983-ban kezdte meg 

működését. Azon kevés közös munkacsoportok egyike, amely a közvetlenül választott 

EP első ciklusától kezdődően mind a mai napig működik. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup a szakpolitikai közös munkacsoportok 

kategóriájába tartozik. Mint az elnevezése is mutatja, a képviselői csoportosulás 

elsősorban az etnikai alapú kisebbségi kérdésekkel összefüggő témákkal foglalkozik, 

amely – az uniós szakpolitikák közül – elsősorban az oktatáspolitikát és a kulturális 

politikát érinti. Ezeken a területeken az Unió az EUMSZ 6. cikke értelmében csak a 

tagállamokat támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására 

rendelkezik hatáskörrel231. 

  

 1983–2004: a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup a kisebbségi nyelvek és kultúrák 

szolgálatában 

Az 1983-ban létrejött Kisebbségi Nyelvek és Kultúrák Munkacsoport néven a kisebbségi 

nyelvi jogok és kultúrák előmozdítására – és azon belül is a kisebbségi nyelvek oktatására 

– helyezte a hangsúlyt. Az első, 1983-as ülés jegyzőkönyve szerint az Intergroup célja 

azon parlamenti képviselők közös munkacsoportba történő tömörítése, akik a kisebbségi 

nyelvek és kultúrák előmozdítása érdekében együtt kívánnak dolgozni. Az Intergroup a 

2004-es bővítésig az ún. politikailag soft kérdésekre, azaz a kisebbségi nyelvekre és 

kultúrákra helyezte a hangsúlyt, míg a nagyobb vita és egyes tagállamok, EP-képviselők 

vagy képviselőcsoportok részéről fokozottabb ellenállás, adott esetben tagállamok közötti 

konfliktushelyzet kiváltására alkalmas, ún. hard politikai kérdések – nevezetesen a 

nemzeti kisebbségek jogai, autonómiakérdések – nem kerültek a Kisebbségügyi 

Intergroup napirendjére. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 10.) 

                                                 
231 Az EUMSZ az uniós hatáskörök következő három típusát különíti el: kizárólagos uniós hatáskör (3. 

cikk), tagállamokkal megosztott hatáskör (4. cikk), valamint a tagállamok intézkedéseit támogató, 

összehangoló vagy kiegészítő intézkedések meghozatalára irányuló hatáskör (6. cikk). 
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Az Intergroup elnevezése a kezdetektől is jelentős mutáción ment keresztül. Mindez nem 

csupán és nem elsősorban elnevezésbeli, hanem sokkal inkább szemléletmódbeli 

változást takar. Ez a mutáció jól illusztrálja az Európai Unió és az Európai Parlament 

attitűdjének megváltozását az etnikai alapú kisebbségeket érintő kérdésekben. 1999-től 

kezdődően – azaz alig 5 évvel a Maastrichti Szerződés által életre hívott Régiók 

Bizottságának létrejöttét, valamint a regionalizmus európai reneszánszát követően – a 

közös munkacsoport a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Intergroup elnevezést vette fel. 

Mindez összecseng a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 

elfogadásával (1992) is. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 6–7.) Erre az időszakra tehető az 

Intergroup első jelentősebb sikere, ugyanis a Michl Ebner (EPP) által vezetett közös 

munkacsoportnak jelentős szerepe volt a – a korábban már hivatkozott – Kevéssé használt 

nyelvekről szóló jelentés (Report on lesser-used languages)232 kidolgozásában, amelynek 

eredményeképpen a Bizottság elkészítette a nyelvi diverzitás előmozdítását célzó 

cselekvési tervet. 

Az 1983 és 2004 közötti időszakban az Intergroup vezetését mindig más-más 

képviselőcsoporthoz tartozó, és igen gyakran valamely nyelvi233 kisebbséghez tartozó 

képviselő látta el. 

A munkacsoport 

(társ)elnöke 

EP-i politikai csoport Ország (régió) 

Arfé, Gaetano PES Olaszország 

Posselt, Bernd EPP–ED Németország (Bajorország) 

Vallvé, Joan ELDR Spanyolország (Katalónia) 

Morgan, Eluned PES Egyesült Királyság (Wales) 

Stasnders-ten Holte, 

Marieke 

ELDR Hollandia 

Michl Ebner EPP–ED Olaszország (Dél-Tirol) 
4. táblázat: A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökei (1983–2004) (Forrás: saját szerkesztés; 

Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 6–7.) 

 

                                                 
232 Európai Parlament (2003a): European Parliament resolution with recommendations to the Commission 

on European regional and lesser-used languages – the languages of minorities in the EU – in the context 

of enlargement and cultural diversity (2003/2057(INI)): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-

0271+0+DOC+XML+V0//EN (utolsó letöltés. 2018. április 30.). 
233 Jelen esetben azért a nyelvi kisebbség kifejezést használom, mert ebben az időben az Intergroup még 

nem foglalkozott a nemzeti kisebbségek helyzetével, ugyanakkor a nyelvi és nemzeti kisebbségi lét 

közötti átfedés vitathatatlan. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0271+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0271+0+DOC+XML+V0//EN


 

145 

 

2004–2009: Frakcióközi Csoport a Történelmi Nemzeti Kisebbségekért, Alkotmányos 

Régiókért és Regionális Nyelvekért 

A közép- és kelet-európai bővítés után létrejött első, kisebbségi kérdésekkel foglalkozó 

közös munkacsoport 2004-ben felvette a már fentebb említett Frakcióközi Csoport a 

Történelmi Nemzeti Kisebbségekért, Alkotmányos Régiókért és Regionális Nyelvekért 

nevet. Ez a tudatos névváltozás természetesen összecseng a nemzeti-etnikai problémák 

által sújtott közép- és kelet-európai országok csatlakozásával, valamint – részben – a 

ciprusi görög többség és török kisebbség relációjának problematikájával. 

Az első, közép- és kelet-európai országokat is tömörítő Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup az európai parlamenti választások után néhány hónappal, 2004 decemberében 

állt fel Tabajdi Csaba234 szocialista EP-képviselő kezdeményezésére. A csoport 

társelnökeinek az (újra)alapítót, Tabajdi Csabát és a néppárti, dél-tiroli Michel Ebnert 

(EPP–ED), míg alelnökének – többek között – Gál Kingát235 (EPP–ED) és a liberális 

Szent-Iványi István (ALDE) választották236. 

A három legnagyobb EP-frakció (Európai Néppárt, az európai szocialisták és a 

liberálisok) támogatásával létrejött közös munkacsoport a történelmi nemzeti 

kisebbségek helyzetének analizálását és érdekeinek érvényesítését tekintette a legfőbb 

prioritásának. Ugyanakkor az Intergroup titkárságvezetője és Tabajdi Csaba politikai 

tanácsadója, Korányi Dávid kiemelte, hogy e névválasztás révén – a nemzeti kisebbségek 

ügye mellett – „szövetségesnek lehetett megnyerni az «ország nélküli nemzeteket», így a 

katalánokat vagy a baszkokat, illetve a nyelvi jogokért küzdőket, mint az íreket vagy a 

walesieket”. (Korányi, 2009: 311.) 

                                                 
234 Tabajdi Csaba az MSZP európai parlamenti képviselője (2004–2014). Kiemelten foglalkozik az európai 

kisebbségvédelmi kérdésekkel. 1983–1989 között kül-, biztonság- és kisebbségpolitikai elemző, 1989–

1990 között kisebbségekért felelős miniszterhelyettes a Minisztertanács hivatalában. A magyarországi 

kisebbségi törvény első tervezete az ő irányításával született meg. 1994–1998 között kisebbségekért felelős 

politikai államtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban. Tagja volt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének. 

2003–2004 között megfigyelő az Európai Parlamentben. 2004 óta európai parlamenti képviselő, az MSZP 

EP-delegációjának a vezetője. A 2004–2009 közötti európai parlamenti ciklusban a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Bizottságban, valamint az Emberi Jogi Albizottságban tevékenykedik. A Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup és a Finnugor Fórum (2004–2009) kezdeményezője. 
235 Gál Kinga, a FIDESZ európai parlamenti képviselője (2004-től) Erdélyben, Kolozsváron született. 

1991–1994 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tanácsadója, 1995-ben a Határon Túli 

Magyarok Hivatalának elemzője, 1997–2000 között a flensburgi székhelyű European Centre for Minority 

Issues (európai kisebbségügyi központ) tanácsadójaként tevékenykedett. 2004 óta európai parlamenti 

képviselő. A 2004–2009 közötti európai parlamenti ciklusban az Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy 

Bizottsága alelnöke, az Emberi Jogi Albizottság főtagja és a Külügyi Bizottság póttagja. 
236 A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupnak 2004 és 2009 között 10 alelnöke volt: Bauer Edit (EPP–ED), 

Gál Kinga (EPP–ED), Ignasi Guardans Cambó (ALDE), Mikel Irujo Amezage (Zöldek/EFA), Henrik Lax 

(ALDE), Sean O Neachtain (UEN), Bernd Posselt (EPP–ED), Karin Resetarits (ALDE), Szent-Iványi 

István (ALDE), Tatjana Zdanoka (Zöldek/EFA), valamint 2004 és 2007 között Bernat Joan I Mari 

(Zöldek/EFA). 
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A migráns kisebbségek és a romaügyek azonban nem tartoztak a tevékenységi körébe. Ez 

alól a vizsgált időszakban mindössze egyetlen alkalommal, 2006 januárjában tett kivételt: 

ekkor a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup – a franciaországi aktuálpolitikai 

eseményekre reagálva – napirendjére tűzte a franciaországi külvárosok lázadásának és a 

francia bevándorlási- és integrációs politika válságának kérdését. Az ülést elnöklő 

Tabajdi Csaba megnyitó beszédében kifejtette, hogy bár az Intergroup „elsősorban a 

történelmi nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozik, de a franciaországi események 

jelentős hatást gyakorolhatnak az őshonos kisebbségvédelem jövőjére is”. Tabajdi 

véleménye szerint a külvárosok lázadása komolyan befolyásolhatja Franciaországnak a 

kisebbségekkel szemben képviselt álláspontját. Az ülés keretében elhangzott vita fő 

kérdése az volt, hogy létezik-e egységes európai standard az új, migráns kisebbségek 

erőltetett asszimilációtól mentes integrációjára.237 

Emellett a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup prioritása az európai uniós kisebbségi jogi 

normarendszer megalkotása, valamint az európai kisebbségvédelmi rendszer kiépítése 

volt. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup – a vizsgált EP-ciklusban – 52 képviselőjével a 

legnagyobbak közé tartozott az Európai Parlamentben. A csoport tagjai a következő 18 – 

többnyire az etnikai alapú kisebbségi kérdések által markánsabban érintett – országból 

kerültek ki: Ausztria, Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, 

Németország, Olaszország, Románia238, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységében részt vevő képviselők a 

következő etnikai csoportokat képviselték: baszkok, dél-tiroliak, erdélyi magyarok, 

észak-írek, felvidéki magyarok, finnországi svédek, katalánok, lettországi oroszok, skót 

gaelek (nyelvi kisebbség), szudéta németek. 

A tagság összetétele politikai szempontból legalább olyan színes, mint nemzetiségi 

szempontból. A munkacsoportban részt vevő tagok között megtaláljuk az Európai 

Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjának, az 

                                                 
237 „A franciaországi külvárosok lázadása és a francia bevándorlási- és integrációs politika válsága – Az 

intergroup ülésének összefoglalója (2016. január 19.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate 

Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup 

tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 678–683. 
238 Bár Románia és Bulgária csak 2007. január 1-jétől tagja az Európai Uniónak, Románia több képviselője 

már 2006-tól megfigyelőként részt vett a csoport munkájában. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup esetében a megfigyelő státusz nem jelentett „másodrangú” tagságot, 

ugyanis a megfigyelők is ugyanúgy részt vehettek, felszólalhattak az Intergroup ülésén, szavazásra pedig 

egyébként is csak a legritkább esetben, ciklusonként 2–3 alkalommal került sor. 
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Európai Szocialisták képviselőcsoportjának, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 

Európáért képviselőcsoportjának, a Nemzetek Európájáért Unió képviselőcsoportjának, a 

Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának és az Egységes Európai 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportjának (GUE/NGL) képviselőit, valamint 

független képviselőket is. Ugyanakkor szélsőjobboldali frakció és független 

szélsőjobboldali képviselők nem vettek részt az Intergroup tevékenységében. Ezzel 

kapcsolatban Gál Kinga politikai tanácsadója, Demeter Dorottya elmondta, hogy bár a 

csoportosulás mindenki előtt nyitva áll, a szélsőjobboldali képviselők nem tanúsítottak 

érdeklődést a csoport munkájában való részvételre.239 

A munkacsoportnak a 2004 és 2009 közötti ciklusban 8 (anyaországi) magyar tagja volt: 

Gál Kinga (EPP-ED), Harangozó Gábor (PES), Hegyi Gyula (PES), Kósáné Kovács 

Magda (PES), Olajos Péter (EPP–ED), Schöpflin György (EPP–ED), Szent-Iványi István 

(ALDE), Tabajdi Csaba (PES). Tehát valamennyi – EP-ben tevékenykedő – magyar párt 

(Fidesz–KDNP, MSZP, MDF, SZDSZ) képviseltette magát a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup ülésein. 

Emellett azonban határon túli magyar képviselők is részt vettek a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup tevékenységében: a felvidéki magyarok részről Bauer Edit (EPP–ED – az 

Intergroup egyik alelnöke) és Duka-Zólyomi Árpád (EPP–ED), míg az erdélyi magyarok 

részéről Sógor Csaba (EPP–ED), Winkler Gyula240 (EPP–ED) és Tőkés László 

(Zöldek/EFA)241. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban a többségi nemzetet 

képviselő szlovákiai és romániai EP-képviselő nem vett részt az Intergroup munkájában. 

(6a. melléklet) Mindez arra engedhet következtetni, hogy a többségi nemzethez tartozó 

képviselők igyekeznek negligálni a kisebbségi kérdések létezését is.  

Tehát az 58 EP-képviselőből 13-at közvetlenül is érintett a magyar kisebbségi kérdés. Így 

elmondhatjuk, hogy ez lehetett az egyik legmarkánsabban érvényesülő téma. 

Az Intergroup munkájában az EP-képviselők mellett – meghívottként – részt vettek az 

egyes kisebbségek képviselői, a többségi társadalom kormányzati képviselői, valamint az 

akadémiai szektor kisebbségi ügyekkel foglalkozó prominensei. 

                                                 
239 Gál Kinga politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
240 Winkler Gyula az EP-honlapján Iuliu Winkler 

(http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/39725/IULIU_WINKLER_home.html), az Intergroup 

jegyzőkönyveiben Winkler Gyula néven szerepel. 
241 Kelemen Atilla, Kónya-Hamar Sándor és Szabó Károly (EPP–ED) csak 2006 és 2007 között vett részt 

a csoport munkájában. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/39725/IULIU_WINKLER_home.html
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A közös munkacsoport ebben a ciklusban két nagyszabású kisebbségvédelmi 

konferenciát rendezett 2007 decemberében és 2008 májusában. A tanácskozáson a 

résztvevők egy lehetséges új kisebbségpolitika alapelemeit vizsgálták meg. 

Az Intergroup találkozókat szervezett Jan Figel kultúráért és oktatásért (2006. április 4.) 

és Leonid Orban többnyelvűségért (2007. május 9.) felelős biztossal. 

Emellett a közös munkacsoport egy tényfeltáró missziót is szervezett: 2006. június 9-én 

az Intergroup több tagja az ausztriai Karintiába utazott, hogy tanulmányozza az ott élő 

szlovének helyzetét.242 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup a következő három területen fejtette ki 

tevékenységét243: 

1. a kisebbségi jogok érvényesítése, 

2. az európai autonómiaformákat érintő legjobb gyakorlatok (best practices) 

megismerése és megosztása, 

3. a regionális és kisebbségi nyelvhasználat. 

 

1. A kisebbségi jogok érvényesítése: 

A közös munkacsoport konkrét kisebbségi jogsértéseket tárgyalt, elsősorban a 

leginkább veszélyeztetett kisebbségi csoportokra koncentrálva. Ezek közül csak a 

leglényegesebb kérdéseket emelem ki: 

- 2005. február 24-én a közös munkacsoport megtárgyalta a lettországi 

orosz ajkúak helyzetét mint Európa legsúlyosabb állampolgársági és 

kisebbségi problémáját. Tabajdi, az Intergroup társelnökeként a 

helyzet megoldására ajánlásokat fogalmazott meg.244 

- Az Intergroup az oroszországi Mari Köztársaságban történt erőszakos 

cselekményeket követően, 2005. március 10-én megtárgyalta a 

finnugor mari kisebbség helyzetét és az oroszországi 

kisebbségpolitikai gyakorlatot elítélő határozatot fogadott el.  

                                                 
242 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
243 A Nemzeti Kisebbségügyi intergroup ülései 2004 decembere és 2008 decembere között in: Tabajdi 

Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben 

működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 794–796. 
244 A lettországi oroszok állampolgárságának megoldatlan helyzete – az Intergroup ülésének 

összefoglalója (2005. február 24.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai 

kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, 

Budapest, EU-Ground Kft., pp. 552–556. 
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- 2005. július 7-én245 és szeptember 8-án az Intergroup megtárgyalta az 

ausztriai és olaszországi szlovén kisebbségek helyzetét, elnöki 

ajánlásokat246 fogadott el, tiltakozását fejezte ki a karintiai tartományi 

kormánynál, valamint az osztrák és olasz kormányfőnél, 2006 

júniusában pedig – mint már utaltunk rá – tényfeltáró missziót küldött 

Karintiába. 

- 2005. november 17-én Kasza József a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökének részvételével a vajdasági magyarok helyzete került 

napirendre. Ez a kérdés azért is különösen fontos, mert mint korábban 

kifejtettük, általában az Európai Unió intézményei is szívesebben 

(bátrabban) foglalkoznak harmadik országok emberi jogi és kisebbségi 

helyzetével, mint a tagállamok hasonló témájú kényes kérdéseivel.247 

- Az Intergroup 2006. szeptember 6-án foglalkozott a felvidéki 

magyarságnak a 2006-os választások után kialakult helyzetével. A 

Beneš-dekrétumok szlovák parlament általi megerősítése után az 

Intergroup újra napirendjére tűzte a szlovák-magyar feszültségek 

kiéleződését.248 

- Az Intergroup 2008. január 17-én napirendre tűzte a jelentős 

diszkriminációt elszenvedő görögországi macedón kisebbség 

helyzetét. 

- Az Intergroup tagjai 2008. szeptember 29-én szardíniai szakértők 

bevonásával tanulmányozták a szárd kultúra, identitás és regionális 

kultúra aktuális problémáit. 

 

                                                 
245 Az olaszországi és ausztriai szlovéneket érintő jogsértések – az Intergroup ülésének összefoglalója 

(2005. július 7.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. 

Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-

Ground Kft., pp. 594–598. 
246 Az Intergroup elnökének ajánlásai az Ausztrában és olaszországban élő szlovének kisebbségi 

helyzetének javítása érdekében in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai 

kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, 

Budapest, EU-Ground Kft., pp. 600–601. 
247 A vajdasági magyarság jogainak védelme: az európai fellépés fontossága – az Intergroup ülésének 

összefoglalója (2005. november 17.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az 

európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup 

tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 472–480. 
248 Erősödő kisebbségellenes közeg Szlovákiában – az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. 

szeptember 6.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az 

Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground 

Kft., pp. 464–468. 
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2. Az európai autonómiaformákat érintő legjobb gyakorlatok: 

- Az Intergroup több alkalommal eszmecserét folytatott az új katalán 

Autonómia Statútumról (2006. március 16., 2006. július 6.; 2007. 

március 15.) és a baszkföldi helyzetről (2008. március 13.; 2008. 

június 19.). 

- A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup – a Tibet Intergrouppal 

együttműködve – 2008. május 22-én megvizsgálta a tibeti autonómia 

esetleges kiszélesítésének lehetőségeit. Ez az ügy jó példa a közös 

munkacsoportok közötti együttműködésre. Emellett azt is illusztrálja, 

hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup az Európán kívüli 

kérdéseket is napirendre tűzi. 

- A téma kisebbségvédelmi szempontból – Tabajdi Csaba megítélése 

szerint (Korányi, 2009: 315.) – várhatóan rendkívüli jelentőséggel bíró 

precedens jellege miatt 2007. február 15-én sor került a koszovói 

rendezési terv, és kiemelten a terv kisebbségvédelmi vonatkozású 

részeinek tanulmányozására. 

- Az Intergroup 2005 tavaszán konferenciát szervezett az európai 

autonómiák tapasztalatairól. 

 

3. A regionális és kisebbségi nyelvhasználat: 

- Az Intergroup az EP által 2003-ban elfogadott, a regionális és ritkán 

használt nyelvekről szóló Ebner-jelentés249 végrehajtásáról tartott 

meghallgatást 2006. április 4-én Ján Figel, az Európai Bizottság 

oktatásért, kultúráért és többnyelvűségért felelős250 biztosa 

részvételével. 

- Az Intergroup több alkalommal (2006. június 14.; 2006. május 8.251; 

2008. december 17.) foglalkozott a franciaországi regionális nyelvek 

                                                 
249 Európai Parlament (2003b): Report with recommendations to the Commission on European regional 

and lesser-used languages – the languages of minorities in the EU – in the context of enlargement and 

cultural diversity: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2003-

0271&language=EN (utolsó letöltés. 2018. április 30.). 
250 A többnyelvűség kérdése majd csak Románia EU-s csatlakozásával kerül külön uniós biztos, a román 

Leonard Orban hatáskörébe.  
251 2006. május 8-án az Intergroup elnöke, Tabajdi Csaba vett részt a Breton Kulturális Tanács ülésén 

Carhaix-ban. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2003-0271&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2003-0271&language=EN


 

151 

 

és kultúrák, különösképpen a breton és az elzászi nyelv és identitás 

veszélyeztetett helyzetével is. 

- 2007. május 9-én az Intergroup közmeghallgatást szervezett Leonard 

Orban többnyelvűségért felelős biztossal. Az Intergroup tagjai 

szorgalmazták az Európa Tanács égisze alatt elfogadott Nyelvi Charta 

ratifikálását, amelyet az intergroup-ülés időpontjában még több állam 

– köztük Franciaország, Görögország vagy Románia252 – nem tett meg. 

- Az Intergroup síkra szállt a katalán253 és gael (ír) nyelveknek az EU-s 

intézményekben való használata mellett. Az Intergroup tagjai közösen 

léptek fel, ami hozzájárult ahhoz, hogy az Állandó Képviselők 

Bizottsága (francia névből: Comité des représentants permanents, 

COREPER) 2005. június 13-i döntése értelmében a spanyolországi 

regionális nyelvek (baszk, katalán, galíciai) is használhatók lehessenek 

a spanyol kormány kérésére bizonyos tanácsi és bizottsági 

találkozókon. Ennek keretében megállapodás született arról, hogy az 

együttdöntés (Lisszabon óta: rendes jogalkotási eljárás) keretébe 

tartozó és az állampolgárokhoz szóló dokumentumokat (written 

communication) is lefordítják a spanyolországi regionális nyelvekre. 

- Az Intergroup több alkalommal (2007. szeptember 6.; 2007. november 

17.) tárgyalta a kelta nyelvek (ír, walesi, cornwalli) helyzetét. Jelentős 

– természetesen nem csupán az Intergroup tevékenységének betudható 

– sikerként könyvelhető el, hogy a gael (ír) nyelv 2007. január 1-jétől 

az EU hivatalos munkanyelve lett. 

Megállapítható, hogy ebben az időszakban valamennyi terület közel azonos súllyal 

szerepelt, bár némi elmozdulás látható a kisebbségi jogok érvényesítését célzó kérdések 

irányába. 

 

                                                 
252 Románia azóta már – 2007. október 9-én – ratifikálta a Nyelvi Chartát. 
253 A katalán nyelvnek az Európai Parlament plenáris ülésein történő használatáról – Nemzeti 

Kisebbségügyi intergroup támogató nyilatkozata (2005. április 14.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro 

minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi 

Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 300–301. 
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 2009–2014: a Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 

Intergroup 

A munkacsoport a 2009-es európai parlamenti választások után is újjáalakult. A 

névváltoztatás – a 2004-ben megkezdett tematikus változáshoz kapcsolódóan – a közép- 

és kelet európai térség csatlakozásával összefüggésben felmerülő nyelvi problémákra 

utal: az elnevezésből kikerült a „regionális” jelző, mivel a 2004-ben csatlakozott 

térségben a kisebbségek gyakran nem tömbben élnek, így nem is beszélhetünk regionális 

nyelvekről.254 

A képviselői csoportosulás az európai szocialisták, liberálisok és az Zöldek/Európai 

Szabad Szövetség támogatásával jött létre. Az Intergroup nyitóülésén (2009. október 22.) 

megegyezés született arról, hogy – az EP szakbizottságaihoz hasonlóan – kétszer két és 

féléves ciklusban fognak működni. Az első időszakban Gál Kinga (EPP) és Carl Haglund 

(ALDE) finnországi svéd EP-képviselő, míg a második időszakban Tabajdi Csaba (S&D) 

és a korzikai François Alfonsi (Zöldek/EFA) látták el a társelnöki feladatokat.255 Az 

Intergroup alelnökei a katalán nemzeti közösséget képviselő Oriol Junqueras256 

(Zöldek/EFA), a lengyel Janus Wojciechowski (ECR), valamint Gál Kinga (EPP) és 

Tabajdi Csaba (S&D)257 voltak. 

2009 és 2011 között – az Intergroup történetében először vegyes, azaz részben külső, 

részben belső titkársággal működött. A titkárság működtetéséhez az ELEN kisebbségi 

lobbiszervezet és vezetője, a Gál Kingával jó kapcsolatokat ápoló Davyth Hicks258 

nyújtott adminisztratív segítséget. Az ELEN ugyanakkor anyagi támogatást nem tudott 

nyújtani az Intergroupnak.259 2012-ben azonban az ELEN és az Intergroup közötti 

kapcsolat megszakadt az Intergroup 2012-től tevékenykedő egyik társelnöke, Alfonsi és 

Hicks közötti feszült viszony miatt.260 

                                                 
254 François Alfonsi EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19. 
255 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4.; François Alfonsi EP-

képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19. 
256 Az intergroup-tagok névsorát tartalmazó, EP-honlapján közzétett listán nem szerepel Junqueras neve, 

ami azt mutatja, hogy a Parlament nem fordít nagy figyelmet a közös munkacsoportok működésének 

nyomon követésére. 
257 Gál Kinga és Tabajdi Csaba egymást váltották a társelnöki/alelnöki pozícióban. 
258 Davyth Hicks Gál Kingával és Gál politikai tanácsadójával, közösen szerkesztette az intergroup-ülések 

összefoglalóját tartalmazó kötetet (Gál Kinga–Hicks, Davyth–Eplényi Kata (2011): Traditional 

Minorities, National Communities and Languages. The issues raised in the European Parliament’s 

Intergroup, 2009–2011, Brussels–Budapest, published by Kinga Gál) is. 
259 Davyth Hicks-szel, az ELEN vezetőjével készített írásbeli interjú. 2018. augusztus 24. 
260 François Alfonsi EP-képviselő munkatársával, Antonia Lucianival készített telefonos interjú. 2018. 

augusztus 18. 
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 41 képviselőjével261 a csoport a legnagyobbak és a legbefolyásosabbak közé tartozott az 

Európai Parlamentben. A képviselői csoportosulás tagjai 14 – a kisebbségi kérdések által 

legmarkánsabban érintett – országból kerülnek ki, amelyek a következők: Magyarország, 

Románia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Spanyolország, Egyesült Királyság, 

Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Németország, Finnország, Lettország és 

Málta262. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységében részt vevő képviselők a 

következő etnikai csoportokat képviselték: baszkok, bretonok, dél-tiroliak, erdélyi 

magyarok, felvidéki magyarok, katalánok, korzikaiak, lettországi oroszok, okszitánok, 

skót gaelek (nyelvi kisebbség), szárdok, szudéta németek. 

Az Intergroup munkájában az EP legtöbb politikai csoportja részt vett. A 

munkacsoportban részt vevő tagok között megtaláljuk az Európai Néppárt 

(Kereszténydemokrata) képviselőcsoport, a Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetsége képviselőcsoport, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége képviselőcsoport, 

az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport, a Zöldek/Európai Szabad 

Szövetség képviselőcsoport és a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport 

képviselőit. 

A munkacsoportnak 8 (anyaországi) magyar tagja volt: Gál Kinga (EPP), Göncz Kinga 

(S&D), Gurmai Zita (S&D), Herczog Edit (S&D), Kósa Ádám (EPP), Schöpflin György 

(EPP), Surján László (EPP), Tabajdi Csaba (S&D).  

Emellett azonban határon túli magyar képviselők is részt vesznek a közös munkacsoport 

tevékenységében. Szlovák részről Bauer Edit (EPP) és Mészáros Alajos (EPP), míg a 

romániai magyarok részéről Sógor Csaba (EPP), Winkler Gyula (EPP) és Tőkés László 

(EPP). Emellett egy – a német kisebbséghez tartozó – romániai képviselő, Renate Weber 

is tagja volt a munkacsoportnak. (6b. melléklet) 

Tehát a 41 képviselőből összesen 15-öt közvetlenül is érint a magyar kisebbségi kérdés. 

Az Intergroup találkozott a kisebbségi kérdésekben érdekelt európai biztosok 

kabinetjével: 2010. február 11-én Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető 

jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos kabinetjének két tagja vett rész az 

Intergroup ülésén, amelyen a Lisszaboni Szerződés és a kisebbségvédelem kapcsolata 

volt napirenden. 2010. november 24-én pedig Androulla Vassiliou, oktatásügyért, 

                                                 
261 2013. január 14-i állapot. 
262 Az Intergroupban Málta az egyetlen olyan ország, amelynek nem kell etnikai alapú kisebbségi 

problémákkal szembenéznie. 
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kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságügyért felelős biztos személyesen vett részt az 

Intergroup ülésén, ahol beszámolt a Lisszaboni Szerződésnek a nyelvi jogok 

előmozdításában játszott szerepéről. (Gál–Hicks–Eplényi263, 2011: 19–20.) 

2010. június 17-én Morten Kjaerum, az Alapvető Jogok Ügynökségének igazgatója 

mutatta be az Ügynökség kisebbségekről szóló jelentéstervezetét az Intergroup tagjai 

előtt, valamint felkérte a közös munkacsoport tevékenységében részt vevő képviselőket, 

hogy fogalmazzák meg véleményüket a jelentéstervezetről. Kjaerum emellett üdvözölte, 

hogy az Intergroup fontosnak tartja az intézményközi dialógus kialakítását. (Gál–Hicks–

Eplényi, 2011: 19.)  

2011. február 17-én a Hálózat a nyelvi sokszínűség előmozdításáért (NPLD) nevű európai 

ernyőszervezet vezetője, Meirion Prys Jones számolt be a szervezet tevékenységéről. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenysége ismét – az előző ciklusban már 

megismert három terület (a kisebbségi jogok érvényesítése, az európai 

autonómiaformákat érintő legjobb gyakorlatok, a regionális és kisebbségi nyelvhasználat) 

köré szerveződött (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 66–70.). 

 

1. A kisebbségi jogok érvényesítése: 

- 2011. március 10-én Komlóssy József, a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségvédelmi Társulat elnöke és Kovács Elvira, az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének vajdasági tagja tartott előadást arról, hogy 

a regionalizáció miként tud hozzájárulni a kisebbségi jogok 

érvényesítéséhez. 

- 2011. október 27-én a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

Korhecz Tamás tartott előadást a vajdasági magyar kisebbség 

helyzetéről. A vajdasági magyarok kérdését már az előző ciklusban is 

többször tárgyalta az Intergroup. Ez jól mutatja, hogy a képviselői 

csoportosulás igyekszik egy-egy problémás kérdés napirenden 

tartásával nyomást gyakorolni. 

- 2011. november 17-én a Nyugat-Trákiában (Görögország) élő török 

kisebbség helyzetét vitatta meg az Intergroup. Tehát olyan etnikai 

                                                 
263 A Gál–Hicks–Eplényi könyv a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup dokumentumait tartalmazza, tehát 

az alábbi hivatkozások az ülésekről készült összefoglalókra, és nem a szerkesztők által írt elemzésre 

utalnak. 
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alapú kisebbség kérdése került a közös munkacsoport asztalára, 

amelynek anyaországa nem tagja az EU-nak. 

- 2011. december 15-én az Intergroup ülésén meghallgatta az első olyan 

szlovákiai magyart, Boldoghy Olivért, akit Szlovákiában a magyar 

állampolgárság felvétele miatt fosztottak meg szlovák 

állampolgárságától. Boldoghy előadásában felhívta a figyelmet az 

állampolgárságától megfosztott szlovákiai polgárok abszurd 

helyzetére. Az ülést követően Gál Kinga és Bauer Edit az Európai 

Bizottság beavatkozását kérte az ügyben. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 

35.) 

- 2012. február 7-én az Intergroup egy nem EU-s ország, Ukrajna 

kisebbségpolitikáját vizsgálta meg. A magyar képviselők és a magyar 

társelnök, Tabajdi Csaba hathatós érdekérvényesítésének 

köszönhetően a kárpátaljai magyar közösség helyzete került 

napirendre. A képviselők úgy határoztak, hogy levélben Ukrajna EU-s 

nagykövetétől kérnek segítséget a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás 

aggasztó helyzetének rendezése érdekében. 

- 2012. szeptember 13-án az Intergroup szolidaritását fejezte ki a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében264 a romániai 

magyarok által szervezett megmozdulások kapcsán. Az Intergroup 

tagjai a Székely Mikó Kollégium ügyét aggasztónak minősítették, és 

támogatták a kommunista rendszer által jogtalanul elkobzott romániai 

javak visszaszolgáltatásának folyamatát. Az ülést megelőzően több 

magyar néppárti EP-képviselő felszólalt a Parlament plenáris ülésén is. 

- 2012. december 13-án az RMDSZ-nek az erdélyi magyarok 

képviseletében betöltött szerepéről folyt eszmecsere. 

- Az Intergroup 2014. április 17-i cikluszáró ülésén elfogadta az ún. 

Strasbourgi Kiáltványt (Strasbourg Manifesto)265, amelyben felhívást 

                                                 
264 A Székely Mikó Kollégium ügye a kommunista rendszer idején elkobzott, az erdélyi egyházak tulajdonát 

képező birtokok és ingatlanok nehézkes visszaszolgáltatásához kapcsolódik. Románia a 2007-es EU-s 

csatlakozása előtt kötelezettséget vállalt az államosított egyházi ingatlanok visszaadására. A romániai 

Országos Visszaszolgáltatási Bizottság három tagját – köztük Markó Attila államtitkárt – a bíróság azért 

ítélte el, mert a hatályos törvények előírásait alkalmazva visszaszolgáltatták a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium egyik épületét. 
265Strasbourg Manifesto (2014): The Strasbourg Manifesto on the protection of national minorities and 

languages within the framework of the European Union: http://www.e-f-

http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
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intézett az európai döntéshozókhoz az EU területén élő hagyományos 

nemzeti kisebbségek, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek 

használatának védelme érdekében. 

 

2. Az autómiaformákat érintő legjobb gyakorlatok: 

- 2010. május 20-án Oriol Junqueras EP-képviselő, az Intergroup 

alelnöke a katalán civil társadalom függetlenségről szóló referendum-

kezdeményezéséről tartott előadást. 

- 2011. április 7-én prof. Juan Jose Alavarez, a Baszkföldi Egyetem 

tanára és Dr. Didier Rouget, emberi jogokkal foglalkozó jogász 

számolt be a baszkföldi politikai helyzetről. 

 

3. A regionális és kisebbségi nyelvhasználat: 

- 2010. április 14-én a képviselők a galíciai nyelv helyzetéről folytattak 

eszmecserét a galíciai nyelvi jogok előmozdításával foglalkozó helyi 

civil szervezetek bevonásával. 

- 2010. július 8-án az Intergroup a dél-tiroli rádió és televízió kisebbségi 

nyelvű adásainak kérdését vizsgálta. 

- Ugyanezen a napon a képviselői csoportosulás megtárgyalta a 

regionális nyelvek franciaországi helyzetét, valamint François Alfonsi 

korzikai képviselőnek a veszélyeztetett nyelvek helyzetéről szóló 

állásfoglalástervezetét (Alfonsi-jelentés). 

- 2011. január 20-án a fríz nyelv hollandiai helyzetét vitatták meg a 

képviselők. 

- 2011. június 9-én a katalán nyelv valenciai helyzetéről tartott előadást 

prof. Ferran Suay, az Acció Cultural de País Valencià és Júlia López 

Segui, az Obra Cultural Balear képviselője. 

- 2011. július 7-én az Intergroup a breton és az elzászi nyelv 

franciaországi helyzetét tekintette át. 

- 2012. május 24-én az Intergroup a franciaországi regionális nyelvek 

használatának jogát vette górcső alá. A téma azért került az Intergroup 

napirendjére, mert ebben az időszakban Franciaországban felerősödtek 

                                                 
a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergr

oup.pdf (utolsó letöltés: 2018. június 5.). 

http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
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a nyelvi jogokkal kapcsolatos követelések. Az Intergroup emellett 

azért a franciaországi elnökválasztás után tűzte napirendre a kérdés 

megvitatását, mert François Hollande elnökjelöltként felvette 

választási programjába a regionális nyelvekkel összefüggő jogok 

kérdésének megnyugtató rendezését, valamint ígéretet tett arra, hogy 

Franciaország ratifikálni fogja a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartáját, elismerve ezáltal a kisebbségi vagy regionális 

nyelvek beszélőinek nyelvi jogait. A franciaországi nyelvi jogok 

kérdéséből kiindulva – Sógor Csaba és Winkler Gyula romániai EP-

képviselők javaslatára – az Intergroup a következő ülésén a romániai 

kisebbségi nyelvi jogok helyzetét vette napirendre.266 

- 2012. december 13-án – „a kisebbségi jogok érvényesítése” című 

alpont alatt hivatkozott, az RMDSZ-nek az erdélyi magyarság 

képviseletében betöltött szerepén túl – a spanyolországi nyelvi jogok 

helyzetét tárgyalta az Intergroup. Az eszmecserére azért került sor, 

mert a spanyol kormány kezdeményezése nyomán az autonóm 

tartományokban visszalépés következne be a többnyelvű, 

immerziós267 oktatási programokban. Az intergroup-tagok 

támogatásukról biztosították a katalán, baszk és galíciai kollégákat és 

közös nyilatkozatban rögzítették a spanyol regionális nyelvek védelme 

iránti elkötelezettségüket. 

- 2013. január 17-én Anahit Minasyan, UNESCO-programszakértő és 

Christopher Moseley felelős szerkesztő bemutatták az Intergroup 

tagjainak a világ veszélyeztetett nyelveit leíró atlasz harmadik 

kiadását. Az UNESCO-projekt célja az emberiség nyelvi örökségének 

megőrzése, a nyelvi diverzitás megerősítése világszerte, továbbá a 

nyelvi diverzitás ösztönzése a kibertérben és a nyelvi jellegű 

                                                 
266 sogorcsaba.eu (2012): Strasbourgban a franciaországi és romániai kisebbségi nyelvi jogok helyzete: 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/tevekenyseg/brusszelben/1032-strasbourgban-a-franciaorszagi-es-

romaniai-kisebbsegi-nyelvi-jogok-helyzete/ (utolsó letöltés: 2018. augusztus 22.). 
267 Az immerziós (bemerítéses) nyelvoktatás lényege, hogy először csak az adott regionális nyelven folyik 

az oktatás, és a spanyol nyelv csak később, fokozatosan jelenik meg a tanórákon. 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/tevekenyseg/brusszelben/1032-strasbourgban-a-franciaorszagi-es-romaniai-kisebbsegi-nyelvi-jogok-helyzete/
http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/tevekenyseg/brusszelben/1032-strasbourgban-a-franciaorszagi-es-romaniai-kisebbsegi-nyelvi-jogok-helyzete/
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információhoz való hozzáférés egyetemes lehetőségének 

biztosítása.268 

Mint láthatjuk, a Gál Kinga és Carl Haglund által vezetett ciklusban kifejezetten 

hangsúlyosan szerepelt a nyelvi kisebbségek kevesebb polémiát kiváltó kérdése. Ez – 

véleményem szerint – nem független az esettanulmányok között bemutatásra kerülő 

Alfonsi-jelentés szakbizottsági és plenáris vitájára való felkészülés (információszerzés) 

szándékától. 

 

2014–2019269: a Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 

Intergroup 

2014 decemberében az Intergroup a korábbival megegyező néven újjáalakult. A korábbi 

elnevezés megtartása azt mutatja, hogy az újjáalakult közös munkacsoport ugyanazokra 

a kérdésekre (hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek, kisebbségi nyelvek) 

helyezi a hangsúlyt, mint a korábbi Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup. 

Mint Demeter Dorottya270, a közös munkacsoport társelnöki posztját betöltő Gál Kinga 

politikai tanácsadója elmondta, az Intergroup megalakítása nem volt nehézségektől 

mentes. Mint láthattuk, a közös munkacsoportok létrehozásához három politikai csoport 

támogatására van szükség. Ugyanakkor a Kisebbségügyi Intergroup egyik legfőbb 

támogatóját, a szocialista frakcióban helyet foglaló Tabajdi Csabát az MSZP 2014-ben 

már nem indította az EP-választáson. Így a szocialista képviselőcsoportban nem volt 

olyan befolyásos, a kérdés iránt elkötelezett személy, aki frakcióján belül fellépett volna 

a támogatás megszerzésért. 

Ugyanakkor a legnagyobb számú képviselővel rendelkező Néppárt politikai csoportjának 

hozzáállása a kisebbségi kérdéshez – különösen a Néppárt soraiban helyet foglaló 

(többségi) spanyol, román és szlovák képviselők miatt – semmiképpen sem tekinthető 

egységesnek271. Végül – elsősorban Gál Kinga közbenjárásának köszönhetően sikerült a 

Néppárt támogatását megszerezni. Emellett a liberálisok (ALDE) és a Zöldek/Európai 

Szabad Szövetség politikai csoportja támogatta a közös munkacsoport létrehozását. Az 

Intergroup működését három társelnök irányítja: Gál Kinga (EPP), Nils Torvalds (ALDE) 

                                                 
268 sogorcsaba.eu (2013): Strasbourgban bemutatták a veszélyeztetett nyelvek online atlaszát: 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/ (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 22.). 
269 A dolgozat tárgya csak a 2016 végéig terjedő időszak. 
270 Gál Kinga politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
271 Lásd a III. részben az egyes transznacionális európai pártok és politikai csoportok etnikai 

kisebbségekkel kapcsolatos alfejezet bevezetőjét. 

http://sogorcsaba.eu/index.php/hu/kisebbsegvedelem/kisebbsegi-frakciokozi-munkacsoport/
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és – 2016 októberéig – a valenciai Jordi Sebastia (Zöldek/EFA), 2016 októberétől pedig 

a katalán Josep-Maria Terricabras (Zöldek/EFA).272 2014-tól – a működés és a 

döntéshozatal egyszerűbbé tétele érdekében – alelnökök nem kerültek megválasztásra.273 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában 61 képviselő vesz részt. Az Intergroup 

tagjai a következő 21 országból tevődnek össze: Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, 

Románia, Finnország, Bulgária, Franciaország, Belgium, Lengyelország, Olaszország, 

Spanyolország, Horvátország, Egyesült Királyság, Hollandia, Lettország, Litvánia, 

Németország, Ausztria, Írország, Észtország, Svédország. 

A Kisebbségügyi Intergroup tevékenységében részt vevő képviselők a következő etnikai 

csoportokat képviselik: baszkok, bulgáriai törökök, dél-tiroliak, erdélyi magyarok, 

észtországi oroszok, felvidéki magyarok, finnországi svédek, katalánok, karintiai 

szlovének, kárpátaljai magyarok, lettországi oroszok, litvániai lengyelek, okszitánok, 

skót gaelek (nyelvi kisebbség), szudéta németek, vajdasági magyarok, valenciaiak, 

walesiek. 

Magyarország rendelkezik a legnépesebb – 14 tagból álló – delegációval. A 

magyarországi intergroup-tagok a következők: Gál Kinga (EPP), Balczó Zoltán 

(független), Bocskor Andrea (EPP), Deli Andor (EPP), Deutsch Tamás (EPP), Erdős 

Norbert (EPP), Gyürk András (EPP), Hölvényi György (EPP), Kósa Ádám (EPP), Morvai 

Krisztina (független), Schöpflin György (EPP),  Szájer József (EPP), Tőkés László 

(EPP)274, Ujhelyi István (S&D). 

Emellett négy határon túli magyar EP-képviselő (Románia: Sógor Csaba, Winkler Gyula, 

Szlovákia: Csáky Pál, Nagy József (EPP)) is részt vett az Intergroup ülésein. Így 

elmondható, hogy az Intergroup tagjai közül legtöbben a kárpát-medencei magyarság 

érdekeit képviselik. 

Az Intergroup politikai összetétele is rendkívül színes, hiszen a közös munkacsoport 

tevékenységében szinte valamennyi (Európai Néppárt, Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetsége, Európai Konzervatívok és Reformerek, Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége Európáért, Zöldek/Európai Szabad Szövetség, Európai 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal, Nemzetek és Szabadság Európája) politikai csoport részt 

                                                 
272 galkinga.hu (2014): A szocialista frakció nem támogatta az EP Kisebbségi Munkacsoportjának 

megalakulását: 

http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_mega

lakulasat/ (utolsó letöltés: 2018. jónius 5.). 
273 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11. 
274 2014-ben a Fidesz-KDNP listáján indult. 

http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_megalakulasat/
http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_megalakulasat/
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vesz. Emellett a Jobbik két független képviselője, Balczó Zoltán és Morvai Krisztina is 

részt vesz a képviselői csoportosulás tevékenységében. (6c. melléklet) 

Az Intergroup fontosnak tartja a kisebbségvédelemben érintett uniós és nem-uniós 

intézményekkel való kapcsolattartást. Ennek jegyében a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup 2015. február 12-én Astrid Thorst, az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosát, 

2016. február 4-én pedig Navracsics Tibor kultúráért, oktatásért, kisebbségpolitikáért és 

sportért felelős uniós biztost látta vendégül. 

Ezen felül az Intergroup vendégül látta az őshonos etnikai és nemzeti kisebbségek 

legnagyobb ernyőszervezetének, a FUEN-nek a képviselőit is, akik a szervezet 

tevékenységéről számoltak be ülésükön. 

A 2014-ben megalakult Kisebbségügyi Intergroup tevékenysége a vizsgált időszakban – 

a korábbiaktól eltérően – csupán két fő területet (a kisebbségi jogok érvényesítése, a 

regionális és kisebbségi nyelvhasználat) ölelt fel275, míg az európai autómiaformákat 

érintő legjobb gyakorlatokkal a Kisebbségügyi Intergroup a 2014. szeptember 18-i 

függetlenségi népszavazás és a katalán függetlenedési követelések megerősödése276 

ellenére sem foglalkozott. 

 

1. A kisebbségi jogok érvényesítése: 

- A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2015. április 30-i ülésén ismét a 

Székely Mikó Kollégium, és ezzel összefüggésben az egyházi 

ingatlanok romániai visszaszolgáltatásának ügyét tárgyalta. Az ülésen 

részt vett Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is. Gál Kinga társelnök 

felszólalásában rámutatott arra, hogy a vallás kiemelkedő fontosságú 

identitásmegőrző erő, a közösségek tulajdonuktól való megfosztása 

pedig erős bázistól fosztja meg a határon túli magyarságot. 

- 2015. június 11-én az Intergroup az elzászi kisebbségi helyzetet 

tárgyalta meg. 

                                                 
275 A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységének bemutatása és elemzése a 2014 decembere és 

2016 novembere közötti – Gál Kinga által eletronikus formában rendelkezésemre bocsátott – 

jegyzőkönyveken alapul. 
276 Katalónia függetlenségéről 2017. október 1-jén – tehát a dolgozatban vizsgált időszakot követően – 

rendeztek népszavazást. Ugyanakkor a katalán függetlenedési követelések megerősödése 2014 őszére 

tehető, ugyanis a 2014. november 9-i nemzeti konzultáción a megjelentek 80,76%-a a függetlenség 

mellett foglalt állást. A részvétel azonban csupán 37%-os volt. (Generalitat de Catalunya (2014): 

participa2014.cat: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html, utolsó letöltés: 2018. 

június 7.). 

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html
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- 2015. november 26-án a szlovákiai magyarság helyezte volt az 

Intergroup napirendjén. Csáky Pál szlovákiai magyar EP-képviselő 

meghívására a Magyar Közösség Pártjának (MKP) akkori elnöke és 

Horony Ákos, az MKP elnökségi tagja ismertette a Szlovákiában élő 

magyarok helyzetét, különös tekintettel a kisebbségi és 

nyelvhasználattal összefüggő jogokra, kiemelve, hogy a szlovákiai 

magyarokat gazdasági, kulturális és nyelvi diszkrimináció éri. 

- 2017. december 17-én az Intergroup Bocskor Andrea (EPP) kárpátaljai 

magyar képviselő277 kezdeményezésére az Ukrajnában élő nemzeti 

kisebbségek helyzetét tárgyalta. Fontos aláhúzni, hogy bár a 

kezdeményező kárpátaljai magyar képviselő volt, az ülés nem 

korlátozódott csupán a magyar nemzeti kisebbség helyzetének 

tárgyalására, hanem szóba került az Ukrajnában élő 154 000 fős 

bolgár, valamint az Ukrajna lakosságának több mint 20%-át kitevő 

orosz kisebbség helyzete is. Ez összhangban áll Gál Kinga korábbi 

politikai tanácsadója, Eplényi Kata által elmondottakkal, amely szerint 

az Intergroupban a képviselők igyekeznek következetesen más 

kisebbségek érdekében is felszólalni.278 

- 2016. május 12-én az Intergroup ülés középpontjában a Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának témája, és különösen 

az ehhez kapcsolódó monitoring-tevékenység állt. A horizontális téma 

alkalmat adott az egyes képviselők számára, hogy e monitoring-

tevékenység kapcsán megfogalmazott kritikákat nemzeti példákkal 

támasszák alá, és ezáltal konkrét kisebbségi problémákra irányítsák rá 

a figyelmet. Az ülésen így került szóba Tőkés László (EPP) és Sógor 

Csaba (EPP) révén a romániai magyar kisebbségek helyzete, Csáky Pál 

(EPP) révén a szlovákiai magyarok, Bocskor Andrea (EPP) révén a 

kárpátaljai magyarok, Marek Plura lengyel képviselőnek (EPP) 

köszönhetően a sziléziai németek, míg az Intergroupban tagsággal nem 

rendelkező, de az ülésen részt vevő Annie Schreijer-Pierik holland EP-

képviselő (EPP) felszólalásában a hollandiai kisebbségek helyzete. Ez 

jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy az Intergroupban milyen 

                                                 
277 2014-ben a Fidesz-KDNP listáján jutott be az Európai Parlamentbe. 
278 Gál Kinga politikai tanácsadójával, Eplényi Katával készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20. 
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számban jelenítik meg az egyes kisebbségeket az EP-képviselők, 

hiszen a jelentős számú magyar képviselőnek köszönhetően e 

horizontális téma is lehetőséget adott a magyar ügyek megvitatására. 

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy Tatjana Zdanoka, a lettországi 

orosz ajkú kisebbséghez tartozó képviselő a Charta kapcsán a 

franciaországi helyzetre irányította rá a figyelmet. Emellett azt is 

láthatjuk, hogy a közös munkacsoportok ülésén nem csak az adott 

képviselői csoportosulásban tagsággal rendelkező EP-tagok vehetnek 

részt. 

- 2016. október 27-én Bolzano kapcsán a migráció és a 

kisebbségvédelem kapcsolata, és ezzel összefüggésben az 

identitásmegőrzés kérdése került napirendre. Ez jól mutatja, hogy bár 

a migráns kisebbségek kérdése nem tartozik a közös munkacsoport 

tevékenységi területébe, mégis – a politikai aktualitásokat figyelembe 

véve – napirendre került a kérdésnek az őshonos kisebbségekkel 

összefüggésben álló vetülete. 

 

2. A regionális és kisebbségi nyelvhasználat: 

- 2015. szeptember 10-én Izaskun Bilbao spanyolországi baszk 

képviselő (ALDE) prezentációja révén regionális nyelvű közvetítések 

kérdése volt az Intergroup napirendjén. Az eset kapcsán Winkler 

Gyula romániai magyar képviselő (EPP) felhívta a figyelmet arra, 

hogy Romániában korlátozni akarják a kisebbségi nyelvű regionális 

adások kínálatát. Ezért véleménye szerint az Európai Uniónak 

egyértelművé kell tennie, hogy a regionális, kisebbségi nyelvű 

televíziózásnak a közszolgáltatások részét kell képezniük.  

- 2016. március 10-én az Intergroup Katie Cavell, a brüsszeli Cornwall 

Iroda képviselőjének előadását követően az Anglia legnyugatibb 

megyéjében, Cornwallban 300 000 fő által beszélt, a walesivel és a 

bretonnal közeli rokonságban álló, kelta eredetű korni nyelv helyzetét 

vitatta meg. 

- Szintén ezen ülés keretében a hollandiai Frízföld tartományban és 

Németország északi-tengeri partvidékén beszélt fríz, valamint az 
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Észak-Németországban, Dánia és alnémet helyzetét vitatták meg a 

képviselők. 

Ebben az időszakban döntően a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő kérdések 

kerültek napirendre, míg az Intergroup teljesen mellőzte az autonómia kérdését. 

 

2. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup működése (2004–2016) 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup fő döntéshozó szerve az Elnökség, amely az 

elnökből (társelnökökből) és – adott esetben – alelnökökből áll. Az Intergroup a 2004-es 

bővítéstől kezdődően társelnöki rendszerben működik. A képviselői csoportosulás élén 

kettő vagy három társelnök áll, akik legtöbbször a képviselői csoportosulás létrejöttét 

támogató politikai csoportból kerülnek ki. Az alelnökök száma változó: az Intergroup 

2004 és 2009 között 10 alelnökkel, 2009 és 2014 között pedig 3 alelnökkel működött. 

2014 óta nincs alelnöke. A 2009 és 2014 közötti ciklusban az Intergroup – az EP 

szakbizottságaihoz hasonlóan – kétszer két és fél éves ciklusban tevékenykedett, így 2012 

januárjában új társelnökök vették át a csoport vezetését. Az Elnökség minden hónapban 

egyszer (szükség esetén akár többször is) összeül tanácskozni. 

A csoport belső titkársággal működik. Ez alól az egyetlen kivételt a 2009 és 2011 közötti 

időszak jelentette, amikor az adminisztratív ügyek ellátását vegyes titkárság biztosította 

(a társelnökök titkársága + ELEN). 

Az Intergroup havi rendszerességgel tart 90 perces üléseket az EP strasbourgi plenáris 

hete csütörtöki napjának délelőttjén. Egy ülésen általában 2–3 téma kerül napirendre.  

Az üléseken változó számú képviselő vett rész, de a részt vevő intergroup-tagok száma 

egyetlen alkalommal sem csökkent 10 fő alá, amely – Demeter Dorottya szerint – 

kifejezetten jó részvételi aránynak mondható annak tudatában, hogy a képviselői 

csoportosulás munkájában való részvétel önkéntes.279 

Göncz Kinga (S&D) elmondta, hogy – Tabajdi Csaba kérésére – aláírásával támogatta az 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup létrehozását, ugyanakkor ő sokkal aktívabb 

tevékenységet fejtett ki a rasszizmus-ellenességgel és Anti diszkriminációval foglalkozó 

közös munkacsoport tevékenységében, amelynek alelnöki posztját is betöltötte. Emellett 

még az idősüggyel foglalkozó közös munkacsoport munkájában is aktívan részt vett. 

Mivel – az Elnökök Értekezlete által 1999. december 16-án elfogadott szabályzat 9. 

                                                 
279 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11. 
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cikkének értelmében – a közös munkacsoportok csak a strasbourgi plenáris héten, a 

„szavazások óráját” megelőzően tarthatnak üléseket, ezért e képviselői csoportosulások 

ülése gyakran egy időben került megrendezésre. Következésképpen Göncz Kinga csak 

abban az esetben jelent meg a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup ülésén, amennyiben 

számára különösen érdekes és fontos témát tárgyalt az Intergroup.280 Az EP-ben 

függetlenként tevékenykedő Balczó Zoltán is kiemelte, hogy a Jobbik 

delegációvezetőjeként az ő feladata a csütörtök délben kezdődő szavazások szakmai 

előkészítése és koordinálása a Jobbik által kialakított közös álláspontnak megfelelően. 

Mivel – mint Balczó kifejtette – az európai parlamenti döntéshozatalban a legfontosabb 

szerepet a plenáris ülés szavazásai játsszák, ezért nem minden esetben tud az Intergroup 

ülésén részt venni.281 

Ami az ülések tematikájának kialakítását illeti, mint Gál Kinga politikai tanácsadói, 

Eplényi Kata és Demeter Dorottya, valamint François Alfonsi, az Intergroup 2012 és 

2014 közötti társelnöke elmondták282, az egyes kérdések napirendre vételéről a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup elnöksége dönt. Bármelyik intergroup-tagsággal rendelkező 

EP-képviselőnek jogában áll témát javasolni. Ily módon, az Intergroup tematikája nem 

független a csoport összetételétől. A témajavaslatokat az intergroup-tagok elektronikus 

levelezés formájában küldik el a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup valamely 

társelnökének. Demeter Dorottya hozzátette ugyanakkor, hogy bár hazánk EU-s 

csatlakozásától kezdődően mindig volt magyar (társ)elnöke az Intergroupnak, az 

Elnökség igyekszik a képviselői csoportosulás éves programját pártatlanul, valamennyi 

kisebbség érdekeit szem előtt tartva kialakítani.283 Az Intergroup üléseinek ütemtervét 

általában az előző év végén alakítják ki, de félévente felülvizsgálják. Emellett sokszor 

igyekeznek aktuális kérdéseket is beilleszteni a programba. Ugyanakkor amennyiben a 

kérdés külső szakértők, civil szervezetek és/vagy az adott kisebbségi közösség 

képviselőinek a részvételét teszi szükségessé, a sürgősségi napirendre vétel szinte 

lehetetlen, hiszen ekkor az előadókkal időpontot kell egyeztetni, valamint a teljes 

szervezés a társelnökök titkárságára hárul, márpedig az asszisztensi munkakörben 

dolgozó politikai tanácsadók feladatának csak a legkisebb része a Nemzeti Kisebbségügyi 

                                                 
280 Göncz Kinga EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 5. 
281 Balczó Zoltán EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 14. 
282 François Alfonsi EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19.; Gál Kinga politikai 

tanácsadójával, Eplényi Katával készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20.; Gál Kinga EP-képviselő 

politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
283 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11. 
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Intergrouppal kapcsolatos teendők ellátása. Mindez sokkal egyszerűbben megoldható az 

olyan – gyakran gazdasági érdekeltségű, nagyvállalati lobbi által finanszírozott – közös 

munkacsoportok esetében, amelyek saját, külső titkársággal rendelkeznek. Az egyes 

vendégek meghívását az Intergroup társelnökei saját képviselői keretükből fizetik, mivel 

– mint láthattuk – a közös munkacsoportok csak a tolmácsolás és a teremhasználat terén 

kapnak támogatást az EP-től. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban tagsággal rendelkező képviselők mindegyike 

megerősítette, hogy pártállástól függetlenül valamennyi elnökkel kiválóan együtt tudnak 

működni, valamennyi társelnök és alelnök nyitott minden problémafelvetésre, még a 

politikai szempontból kényesebb témákra is. Az általuk felvetett kérdések napirendre 

vétele nem szokott gondot okozni. Ennek ugyanakkor némiképp ellentmond Szent-Iványi 

állítása, amely szerint Henrik Lax igyekezett a balti orosz ajkú kisebbségek napirendre 

vételét megakadályozni. Továbbá Schöpflin György, aki 2014-től – a Fidesz európai 

parlamenti választási programjának megfelelően – a „diaszpóra magyarságát” 

képviseli284, elmondta, hogy megkereste Gál Kingát a diaszpóra magyarságával 

összefüggő kérdések napirendre vétele érdekében. Schöpflin elmondása szerint Gál nem 

zárkózott el a kérdés napirendre vételétől, de jelezte, hogy a téma nem kapcsolódik 

szorosan a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tematikájához, nevezetesen a nemzeti és 

etnikai kisebbségek, társnemzetek, regionális és kisebbségi nyelvek kérdéséhez, ezért a 

kérdés napirendre vétele csak abban az esetben lehetséges, ha az Intergroup asztalán nincs 

fontosabb, sürgetőbb téma.285 

Ugyanakkor Szent-Iványi István megjegyezte, hogy az Intergroup éves programjának 

kialakításakor az elnökségnek volt némi vitája a 2004 és 2009 között alelnökként 

tevékenykedő Gál Kingával, ugyanis – Szent-Iványi szerint – a Fidesz azt szerette volna, 

hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup markánsan a kárpát-medencei magyarság 

ügyével foglalkozzon, és kerülje a konfrontációt baszk, katalán és egyéb ügyekben.286 

Ennek némiképp ellentmond, hogy – mint e fejezet 5. alfejezetében látni fogjuk – 2009 

és 2011 között, tehát Gál Kinga társelnöksége alatt a spanyolországi nemzeti közösségek 

kérdése igen markánsan szerepelt az Intergroup napirendjén. 

                                                 
284 nol.hu (2014): Ők képviselnének minket az EP-ben: http://nol.hu/belfold/ez-lesz-a-valasztek-az-ep-

valasztason-1457189 (utolsó letöltés: 2018. július 19.). 
285 Schöpflin György EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
286 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 

http://nol.hu/belfold/ez-lesz-a-valasztek-az-ep-valasztason-1457189
http://nol.hu/belfold/ez-lesz-a-valasztek-az-ep-valasztason-1457189
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Az interjúk alapján az is megállapítható, hogy a képviselők, amennyiben van rá 

lehetőségük, legszívesebben az EP azonos képviselőcsoportjában helyet foglaló 

társelnökhöz vagy alelnökhöz fordulnak témajavaslatukkal.287 

A képviselőkön túl a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó európai ernyőszervezetek is 

megkereshetik az Intergroup elnökségét témajavaslatukkal. 

Ami a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup keretében történő döntéshozatalt és a közös 

munkacsoport által kiadott dokumentumokat illeti, mint Szent-Iványi István aláhúzta, 

formálisan kevés intergroup-határozat született. Ráadásul ezek nem kötelező jellegű 

dokumentumok voltak, illetve különösen Tabajdi első társelnöki időszakára 

korlátozódtak. A Gál Kinga által társelnökölt Intergroup ilyen határozatokat már jóval 

ritkábban adott ki. Az Intergroup álláspontját elnöki következtetések/ajánlások 

képviselték288, amelyek formális szavazás nélküli konszenzust vagy domináns álláspontot 

jelenítettek meg. Ezek mintegy ajánlást fogalmaztak meg a képviselők számára, hogy az 

adott ügyben milyen álláspontot képviseljenek a szakbizottságok és a politikai csoportok 

ülésén. Ugyanakkor természetesen az Intergroup félhivatalos jellege miatt senki sem 

kérte/kérhette számon ezt a tagoktól. 

Az Intergroup tagjai munkájuk során – hosszas tárgyalások eredményeképpen, külső 

szakértőket is meghallgatva – közös álláspontot alakítanak ki egy adott kérdésről és ezt 

követően az így kialakított álláspontot igyekeznek képviselni mind saját 

képviselőcsoportjuk, mind pedig az adott kérdéssel foglalkozó parlamenti bizottság 

ülésén, és megpróbálják meggyőzni a többi – nem intergroup-tag – képviselőt 

álláspontjukról. 

Mivel egy adott kisebbségi közösségnek sokszor nem mindegyik politikai csoportban van 

EP-képviselője, előállhat olyan helyzet, hogy valamely, a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroupban részt vevő, de nem az adott kisebbségi közösséghez tartozó képviselő 

próbálja meg az érintett etnikai alapú kisebbség érdekeit érvényesíteni saját politikai 

csoportján belül. Ez azt jelenti például, hogy amennyiben katalán részről néppárti EP-

képviselő nem vett részt a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában, az 

Intergroupban tevékenykedő magyar néppárti tagok saját politikai csoportjuk képviselőit 

próbálják meggyőzni a katalán álláspont fontosságáról. Természetesen adott esetben a 

                                                 
287 Maria Badia EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 26.; Schöpflin György EP-

képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
288 Pl. A lettországi oroszok honosításának javítása érdekében – az Intergroup elnökének ajánlásai (2005. 

április 8.); Az Ausztriában és Olaszországban élő szlovén kisebbségek helyzetének javítása érdekében – 

az Intergroup elnökének ajánlásai (2005. szeptember 8.) stb. 
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magyar (kisebbségi) képviselők is joggal számíthattak katalán kollégáik támogatására a 

magyar kisebbségi érdekek érvényesítése során (lásd: a támogatások adásvétele). Ez is 

jól illusztrálja, hogy az Intergroup működésében mekkora jelentősége van a különböző 

nemzetiségű képviselők közötti kölcsönös – ad hoc jellegű – együttműködésnek. 

(Brucker, 2013: 41–42.) 

Emellett a képviselői csoportosulás tagjai írásbeli és szóbeli választ igénylő kérdéseket 

terjeszthetnek be. Az intergroup-tagok támogatása a szóbeli választ igénylő kérdések 

esetében kiemelkedő fontosságú, ugyanis ennek benyújtásához 40 (2004 és 2009 között 

37) EP-képviselő támogatása szükséges. A 2014. január 9-én Az európai hagyományos 

nemzeti és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme289 tárgyú kérdést benyújtó 43 

képviselőből 23 a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup soraiból került ki, ráadásul 

pártállástól függetlenül. 

 

3. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup kisebbségi érdekérvényesítés 

szempontjából meghatározó tagjai 

Ami az EP-ben folyó etnikai alapú kisebbségi érdekérvényesítést illeti, ezen a téren – 

véleményem szerint – a következő pozíciók kulcsfontosságúak: az EP elnöke, alelnöke; 

a frakcióvezetők, a frakcióvezető-helyettesek, a frakciók elnökségének tagjai; a Külügyi 

Bizottság (AFET), az Emberi Jogok Albizottság (DROI), a Kultúra és Oktatás Bizottság 

(CULT), az Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy Bizottság (LIBE) elnöke, alelnökei, 

csoportkoordinátorai, az ezekben a szakbizottságokban tevékenykedő raportőrök, 

árnyékraportőrök; valamint a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup társelnökei és alelnökei. 

Az Intergroup érdekérvényesítése szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy e 

személyek közül minél többet a tagjai között tudhasson. Emellett a fent említett 

parlamenti szakbizottságok tagjai – bár korlátozottabb mértékben – rendelkeznek még 

érdekérvényesítő képességgel. 

 

 

 

 

                                                 
289 Európai Parlament (2014b): Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára: Az európai 

hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-

000008+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu (utolsó letöltés: 2018. július 20.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000008+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000008+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
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Tisztség 2004–2009 2009–2014 2014–2019 

EP elnöke, 

alelnöke 

 Tőkés (EPP, 2010–

2012, alelnök) 

Surján (EPP, 2012–

2014, alelnök) 

 

Frakciók: vezető, 

helyettes, elnökség 

Guardans Cambo 

(ALDE, alelnök) 

Szájer (EPP, 

alelnök) 

Szájer (EPP, 

alelnök) 

Torvalds (ALDE, 

alelnök) 

Albiol Guzmán 

(GUE/NGL, 

elnökség) 

Andrieu (S&D, 

alelnök) 

Stevens (ECR, 

alelnök) 

Szájer (EPP, 

alelnök) 

Terricabras 

(Zöldek/EFA, első 

alelnök) 

Hudgton (EFA, 

alelnök)290 

AFET elnök, 

alelnök 

Gahler (EPP–ED, 

alelnök) 

  

DROI elnök, 

alelnök 

  Tőkés (EPP, 

alelnök) 

LIBE elnök, 

alelnök 

Gál (EPP–ED, 

2007–2009, 

alelnök) 

Gál (EPP, alelnök); 

Torvalds (ALDE, 

alelnök) 

Gál (EPP, alelnök) 

CULT elnök, 

alelnök 

  Bocskor (EPP, 

alelnök) 

PETI elnök, 

alelnök 

  Csáky (EPP, 

alelnök) 
5. táblázat: A Nemzetiségi Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítés szempontjából 

meghatározó tagjai (Forrás: saját szerkesztés, az EP-honlapján rendelkezésre álló képviselői291 és 

szakbizottsági adatok292 alapján) 

 

A fenti táblázat ugyanakkor csak az etnikai alapú kisebbségi érdekérvényesítés 

szempontjából meghatározó, legfőbb vezető tisztségviselőket tartalmazza. A táblázat 

csoportkoordinátorokra vonatkozóan nem tartalmaz adatokat, mivel az nem érhető el az 

EP-honlapján. Az egyes szakbizottságok állandó és póttagjaira vonatkozóan szintén nem 

tettem közzé adatokat, mivel az intergroup-tagok döntő többsége – akár állandó tagként, 

akár póttagként – részt vesz valamely, a kisebbségi érdekérvényesítés szempontjából 

                                                 
290 A Zöldek/EFA képviselőcsoporban mind a Zöldek, mind pedig az EFA képviselteti magát a csoport 

Elnökségében, de az EFA képviselők saját elnökséggel is rendelkeznek. (Lásd: EFA (2018): Our group: 

https://efa.greens-efa.eu/en/our-group/members/, utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.). 
291 Képviselő adatok: www.europarl.europa.eu/meps/ (utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.). 
292 Szakbizottsági adatok: http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/parliamentary-committees.html 

(utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.).  

https://efa.greens-efa.eu/en/our-group/members/
http://www.europarl.europa.eu/meps/
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/parliamentary-committees.html
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meghatározó szakbizottság munkájában. Ráadásul az adatok áttekinthető közzétételét 

bonyolítja, hogy az egyes bizottságok összetétele a parlamenti ciklus felénél megváltozik: 

vannak olyan képviselők, akik tagok maradnak, mások póttagként folytatják munkájukat, 

megint mások kikerülnek az adott szakbizottságból és másik területen folytatják 

munkájukat. 

Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

elnökségének – e táblázatban nem szereplő – tagjai közül Tabajdi Csaba a DROI és az 

AFET, Michl Ebner az AFET, Bauer Edit a LIBE, Mikel Irujo Amezaga a CULT, Henrik 

Lax a LIBE, Bernd Posselt az AFET és a CULT, Karin Resetarits a CULT, Szent-Iványi 

István az AFET, Tatjana Zsdanoka a LIBE és a DROI, François Alfonsi pedig a CULT 

tevékenységében vett részt. 

Emellett 2015 októberétől Gál Kinga az európai transznacionális párt, az Európai Néppárt 

elnökhelyettese293, ami annak ellenére is fajsúlyos pozíció, hogy Gál a néppárti frakció 

elnökségének nem tagja. 

Mindez jól mutatja, hogy a vizsgát időszakban a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup több 

olyan taggal rendelkezett, akik pozíciójuk – és ezzel összefüggésben – informális 

kapcsolataik révén hozzá tudtak járulni az etnikai alapú kisebbségek érdekeinek 

érvényesítéséhez. Elsősorban ők voltak azok, akikkel az etnikai alapú kisebbségi érdekek 

EP-be való becsatornázásán dolgozó ernyőszervezetek felvették a kapcsolatot. 

 

4. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup kapcsolata az etnikai alapú kisebbségi 

érdekérvényesítés terén tevékenykedő lobbiszervezetekkel 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup az etnikai kisebbségek érdekeinek EU-n belüli 

érvényesítésével foglalkozó lobbiszervezetek közül kettővel – a FUEN-nel és az NPLD-

vel – ápol szorosabb kapcsolatot.294 

Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEN) elnöke, Vincze Lóránt elmondta, hogy 

a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup nagyon fontos informális kapcsolatot jelent a FUEN 

számára. Elsősorban amiatt, mert lehetőséget nyújt a FUEN számára arra, hogy 

javaslatokat fogalmazzanak meg, és azt – a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

munkájában részt vevő EP-képviselők révén – becsatornázzák a Parlamentbe. Az 

                                                 
293 nepszava.hu (2015): Az Európai Néppárt alelnöke lett Gál Kinga: https://nepszava.hu/1073975_az-

europai-neppart-alelnoke-lett-gal-kinga (utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.). 
294 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11. 

https://nepszava.hu/1073975_az-europai-neppart-alelnoke-lett-gal-kinga
https://nepszava.hu/1073975_az-europai-neppart-alelnoke-lett-gal-kinga
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Intergrouppal való együttműködésük a kisebbségvédelem valamennyi területét érinti, 

különös tekintettel az identitás (oktatás, nyelv, kultúra) és a regionális politika (kisebbségi 

régiók, regionális többnyelvűség) kérdésére. 

Ami az érdekérvényesítés módját illeti, Vincze elmondta, hogy „nincs bejáratott út”, de 

amennyiben a FUEN valamilyen kérdést szeretne a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

napirendjére venni, általában e-mailen keresik meg az Intergroup egyik társelnökét.295 Így 

sikerült 2015 júniusában az Intergroup ülésén beszámolót tartaniuk a FUEN 

tevékenységéről. 

A Hálózat a nyelvi sokszínűségért (NPLD) nevű, kisebbségi nyelvekkel foglalkozó 

ernyőszervezet brüsszeli koordinátora, Vincent Climent kifejtette, hogy az NPLD is 

szorosan együttműködik a Nemzeti Kisebbségügyi Intergrouppal. Climent kiemelte, 

hogy az NPLD rögtön megalakulása után felvette a kapcsolatot az Intergrouppal. Ennek 

az az oka, hogy az Intergroup láthatóságot biztosít számukra, valamint lehetővé teszi a 

javaslataik, ötleteik EP-be való becsatornázását. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

legfőbb előnyének tartja, hogy megfelelő keretet biztosít a különböző politikai csoportok 

közötti együttműködésre a kisebbségi nyelvek terén. 

Ami az NPLD érdekérvényesítési technikáját illeti, Climent elmondta, hogy amennyiben 

egy regionális nyelvi kérdést az Intergroupon belül napirendre szeretne vetetni, akkor a 

közös munkacsoport három alelnökének egyikével kell – elsősorban e-mailen – felvennie 

a kapcsolatot. Climent szerint az NPLD az Intergroup mindhárom elnökével kitűnő 

viszonyt ápol, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szintén valenciai származású Jordi 

Sebastiával (Zöldek/EFA) volt a legjobb a kapcsolata. Ezt követően a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup elnöksége dönt az adott kérdés napirendre vételéről. Climent 

elmondta, hogy így járt el, amikor 2015 márciusában a nyelvi diverzitás kérdését és a 

katalán nyelv helyzetét kívánta felvetetni az Intergroup napirendjére. Mindkét kérdés 

napirendre került. 

Climent hozzátette azt is, hogy az NPLD az EP valamennyi olyan képviselőjével együtt 

tud működni, akik „betartják a demokratikus alapelveket”. Hangsúlyozta ugyanakkor, 

hogy a szélsőjobboldali képviselők ennek a kritériumnak nem felelnek meg, ezért az 

ernyőszervezet velük semmilyen nyelvi kisebbségi ügyben nem kíván együttműködni. 

Ugyanakkor tapasztalatai szerint ezek a pártok nem érdeklődnek a kisebbségi kérdések 

iránt. 

                                                 
295 Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. 
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Climent azt is kiemelte, hogy – a jelentős tőkével rendelkező nagy ágazati 

érdekérvényesítő szervezetekkel ellentétben – NPLD sem anyagilag, sem titkárság 

biztosításával nem tudja támogatni a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkáját.296 

Emellett az Intergroup 2010 és 2012 között együttműködött a Davyth Hicks által vezetett 

Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) nevű ernyőszervezettel is. Ebben az 

időszakban az ELEN részt vett az Intergroup titkárságának működtetésében. Hicks 

bekapcsolódott a jelentéstervezetek kidolgozásába is. Hicks közvetlen kapcsolatban állt 

Gál Kingával, a képviselői csoportosulás akkori társelnökével.297 Ugyanakkor a későbbi 

társelnök, François Alfonsi közvetlen munkatársa Antonia Luciani elmondta, hogy a 

javaslatok kidolgozása során Hicks nem bizonyult kellőképpen kompromisszumkésznek, 

ezért 2012-től az Intergroup minimálisra csökkentette az ELEN-nel való együttműködést, 

és a másik két ernyőszervezetet, a FUEN-t és az NPLD-t privilegizálta.298 

 

5. Nemzeti képviselők, nemzeti ügyek: a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

tevékenységének kvantitatív elemzése (2004–2016) 

A vizsgált 12 éves időszakban a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup számos témával 

foglalkozott. Ezek között találunk horizontális, azaz nem egy vagy több jól körülhatárolt 

kisebbségi közösséget (társnemzetet/nemzeti közösséget, nyelvi kisebbséget), hanem 

átfogó kisebbségpolitikai kérdést érintő témákat, valamint konkrét kisebbségi 

közösséghez kapcsolódó ügyeket is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
296 Vicent Climenttel, az NPLD brüsszeli politikai tanácsadójával készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 19. 
297 Davyth Hicks-szel, az ELEN vezetőjével készített írásbeli interjú. 2018. augusztus 24. 
298 François Alfonsi EP-képviselő munkatársával, Antonia Lucianival készített telefonos interjú. 2018. 

augusztus 18. 
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6. táblázat: Nemzeti képviselők – nemzeti ügyek (Forrás: saját szerkesztés a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup jegyzőkönyvei alapján (2004–2016)) 

 

2004–2009: 

Tagország EP-képviselő: 52 

HU 8 

UK 6 

ES 5 

IT 5 

DE 5 

PL 3 

SL 3 

EE 3 

RO 3 

AT 1 

SK 2 

LV 2 

CZ 1 

FR 1 

BE 1 

NL 1 

FI 1 

IR 1 

 

Témák Ügyek száma: 58 

Horizontális 21 

Spanyolországi nemzeti 

közösségek 

8 

Magyar kisebbségek 6 

Balti kisebbségek 2 

Olaszországi regionális 

kisebbségek és 

tárnemzetek 

4 

Franciaországi regionális 

nyelvek 

3 

Egyesült Királyság 

társnemzetei 

3 

Finnugor nyelvi kisebbség 3 

Egyéb 8 
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2009–2014 (kizárólag a 2009–2011 közötti időszak)299: 

Tagország EP-képviselő: 41 

HU 8 

FR 5 

PL 5 

DE 4 

RO 4 

IT 3 

SL 3 

SK 2 

ES 1 

SV 1 

LV 1 

FI 1 

CZ 1 

UK 1 

MT 1 

 

Témák Ügyek száma: 42 

Horizontális 19 

Magyar kisebbség 7 

Spanyolországi nemzeti 

közösségek 

4 

Franciaországi regionális 

nyelvek 

2 

Egyéb 10 

 

2014–2016: 

Tagország EP-képviselő: 61 

HU 14 

ES 8 

UK 4 

BG 4 

IT 4 

SK 3 

SL 3 

LV 2 

DE 2 

AT 2 

RO 2 

FI 2 

                                                 
299 2009 és 2014 között a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup – az előzetesen lefektetett elveknek 

megfelelően kettő, két és féléves ciklusban tevékenykedett. Az első ciklusban Gál Kinga és Nils Torvald, 

míg a második ciklusban Tabajdi Csaba és François Alfonsi vezetésével. A második két és fél éves 

ciklusban Tabajdi titkársága felelt a jegyzőkönyvek vezetéséért. Sajnos Tabajdi titkársága – a képviselő 

ígérete és többszöri megkeresésem ellenére – nem bocsátotta rendelkezésemre az ülések jegyzőkönyveit, 

ezért a 2009 és 2014 közötti időszak kvantitatív elemzése a 2009. december (az Intergroup megalakulása) 

és 2011. december közötti időszakra korlátozódik.   
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BE 2 

PL 2 

FR 1 

NL 1 

LT 1 

EE 1 

SV 1 

IR 1 

HR 1 

 

Témák Ügyek száma: 25 

Horizontális 11 

Magyar kisebbség 4 

Spanyolországi nemzeti 

közösségek 

4 

Egyéb 6 
(Forrás: saját szerkesztés – a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup jegyzőkönyvei alapján) 

 

Az elemzés módszertana: 

Az ügyek csoportosításakor minden olyan ügy a „horizontális” kategóriába került, amely 

nem egy vagy több jól körülhatárolt kisebbségi közösséget, hanem átfogó, 

kisebbségpolitikai kérdést érintett. Ebbe a kategóriába kerültek például a 

kisebbségpolitika területén aktív nemzetközi ernyőszervezetekkel tartott megbeszélések, 

illetve a kisebbségi kérdésben érintett nemzetközi szervezetekkel és uniós biztosokkal 

folytatott eszmecserék. Az „egyéb” kategóriába kerültek az azokkal a kisebbségi 

közösségekkel (pl. tiroliak) kapcsolatos ügyek, amelyek – az adott ciklusban – csak 

egyszer kerültek az Intergroup napirendjére. 

 

Elemzés: 

A táblázat alapján láthatjuk, hogy mindhárom parlamenti ciklusban a magyar képviselők 

vettek részt legnagyobb számban az Intergroup munkájában (8–8–14 anyaországi + 5–4–

4 határon túli magyar képviselő). A 2004 és 2009, valamint a 2014 és 2019 közötti 

ciklusban a spanyolországi képviselők is jelentős számban vettek részt az Intergroup 

munkájában. 

Ami az Intergroup napirendjén szereplő témákat illeti, megállapítható, hogy a kárpát-

medencei magyarság kérdése mindegyik ciklusban előkelő helyet foglalt el az Intergroup 

ütemtervében. Emellett még a spanyolországi társnemzetek kérdése volt az, amely 

mindhárom ciklusban hangsúlyosan szerepelt az Intergroup témái között. 
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Bauer Edit hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában nagyon 

fontos szerepet játszik a horizontális, azaz nem egy konkrét kisebbségi/nyelvi 

közösséghez kapcsolódó, hanem átfogó jellegű kisebbségpolitikai kérdés felvetése. 

Ugyanakkor e témák megvitatása is lehetőséget ad a részt vevő képviselők számára, hogy 

az általuk fontosnak tartott kisebbségi problémákra ráirányítsák a figyelmet.300 

A magyar ügyek túlsúlya kapcsán Schöpflin György megjegyezte, hogy a jelenség nem 

az Intergroup Elnöksége elfogultságát mutatja, sokkal inkább azt, hogy a Kárpát-

medencében élő magyar kisebbségeknek rengeteg problémával kell szembenézniük.301 

Schöpflin magyarázatát némiképp vitatnám, hisz a Lettországban és Észtországban élő 

orosz ajkú kisebbség is számos problémával küzd, a kérdés mégsem került be 

hangsúlyosan az Intergroup programjába. Szent-Iványi István véleménye szerint Tabajdi 

mindent megtett a balti problémák napirendre vétele érdekében, de ezt az „északi 

képviselők”, különösen a 2004 és 2009 között a finnországi svédeket képviselő 

intergroup-alelnök Henrik Lax (ALDE) – a balti országokkal ápolt jószomszédi viszony 

megőrzésére hivatkozva – igyekezett megakadályozni.302 Emellett az Intergroup nem 

kisebbségi balti tagjai (pl. Tunne Kelam stb.) sem támogatták a kérdés napirendre vételét, 

bár nekik – mivel nem tagjai az Intergroup elnökségének – kevesebb beleszólásuk volt a 

napirend kialakításába. Viszont az is tény, hogy 2009 és 2014 között egyetlen 

spanyolországi képviselő vett részt a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

tevékenységében, az adott időszakban mégis a spanyolországi társnemzetek kérdése – az 

ügyek számát tekintve – a második legfontosabb téma volt a képviselői csoportosulás 

programjában. 

A képviselői interjúk303 alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup munkájában az etnikai alapú kisebbségek érdekeinek képviselete terén 

elkötelezett képviselők vesznek részt. Ez minden bizonnyal nem is lehetne másként, hisz 

nem lenne túl logikus, hogy egy olyan képviselő kapcsolódjon be – amúgy önkéntesen, a 

saját idejének terhére – az Intergroup munkájába, akit nem foglalkoztatnak a kisebbségi 

kérdések. 

 

                                                 
300 Bauer Edit EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 5. 
301 Schöpflin György EP-képviselővel készült interjú. Budapest, 2014. május 13. 
302 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 
303 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4.; Bauer Edit EP-

képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 5.; Andrej Mamikins EP-képviselővel készített 

interjú. Brüsszel, 2016. október 13.; Yana Toom EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 18.; Josep-Maria Terricabras EP-képviselővel ékszített interjú. Brüsszel, 2016. október 19. 
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Parlamenti ciklus Intergroup létszáma Kisebbségi 

képviselők304 

2004–2009 52 18 

2009–2014 41 18 

2014–2019 61 32 
7. táblázat: Kisebbségi képviselők a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban (Forrás: saját 

szerkesztés) 

 

A táblázat alapján láthatjuk, hogy intergroup-tagok közül nem mindenki tartozik 

valamely etnikai alapú kisebbséghez. Több olyan képviselő is megtalálható a tagok 

között, akik – bár a többségi társadalomhoz tartoznak, de – az emberi jogok védelme, a 

diszkrimináció elleni küzdelem terén tevékenykednek (Göncz Kinga305, Boni Michal306, 

Hannu Takkula307 stb.) 

Ugyanakkor – épp a Szent-Iványi által idézett balti példa kapcsán – némi „nemzetek 

közötti ellentét” is megfigyelhető. Bauer Edit szerint ezért is rendkívül fontos a 

horizontális témák felvetése, amelynek révén elkerülhetők az egyes kisebbségi 

közösségek közötti esetleges ellentétek. Emellett horizontális témában viszonylag 

egyszerűbben lehet állásfoglalást is elfogadtatni a plenáris üléssel.308 Ez a szándék jól 

visszatürköződik az Intergroup munkatervében is, ugyanis a horizontális témák aránya 

valamennyi vizsgált ciklusban meghaladta a 33%-ot.   

 

 

6. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupon belüli ideológiai különbségek 

A közös munkacsoportok – az általunk alkotott definíció szerint – olyan, a formalitás és 

az informalitás határán álló, különböző politikai csoporthoz tartozó EP-képviselőket 

tömörítő, ideológiamentesen működő képviselői csoportosulások, amelyek valamely 

                                                 
304 Bár Eplényi Kata elmondása szerint a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup nem készít statisztikát az 

Intergroup nemzetiség szerinti összetételéről, az EP-honlapján (http://www.europarl.europa.eu/meps) 

elérhető képviselői adatok alapján meg lehet állapítani, hogy az adott képviselő etnikai alapon a 

kisebbségi vagy a többségi társadalomhoz tartozik-e. 
305 2004 és 2006 között az esélyegyenlőségért felelős miniszter, a romaügyekkel foglalkozó informális 

munkacsoport ötletgazdája, a rasszizmus-ellenességgel foglalkozó munkacsoport alelnöke.  
306 Lengyelországban 1991-től társadalompolitikáért felelős miniszter. 
307 A finn parlament kulturális és oktatási bizottságának egykori tagja, a többnyelvűség kérdésének 

szakértője. 
308 Bauer Edit EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 5. 

http://www.europarl.europa.eu/meps
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szakpolitikai, vagy más, hobbijellegű szakterület érdekeinek a képviseletével és az 

európai parlamenti döntéshozatalba való becsatornázásával foglalkoznak. 

Vajon a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup működésére mennyiben igaz a definícióban 

szereplő ideológiamentesség? 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup történetében nagyon ritkán hoztak döntést 

szavazással.309 Mivel ezek azonban egyszerű kézfeltartással történő szavazások, így az 

esetleges ideológia mentén történő szavazás nem állapítható meg. Ráadásul a kisebbségi 

kérdésekben – igen kényes, nemzeti szuverenitást érintő jellegük miatt – a törésvonal nem 

a hagyományos, nemzeti politikában megfigyelhető séma alapján, azaz a bal- és 

jobboldali pártok között húzódik meg, sem pedig – a III. rész 1. fejezetében felvázolt – 

az EU-ban megfigyelhető egyéb törésvonalak mentén (PES/S&D+EPP(+ALDE) 

nagykoalíció vs. többi párt, eufil vs. eufób pártok, zöld–alternatív–liberális pártok vs. 

tradicionális– autoriter–nemzeti alapon politizáló pártok), hanem inkább a nemzeti 

érdekek dominálnak (lásd: balti orosz ajkú kisebbség vs. balti többségiek és az „északi 

képviselők” idézett példáját). Ugyanakkor fontos ismét hangsúlyozni, hogy a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup munkájában önkéntes alapon részt vevő képviselők mind 

elkötelezettek az etnikai alapú kisebbségek érdekeinek érvényesítése iránt. A kisebbségi 

kérdésben megfigyelhető törésvonalak leginkább a plenáris ülés név szerinti szavazásánál 

tanulmányozhatók. 

Hogy mégis választ kapjunk a kérdésre, az EP-képviselőkkel készített interjú egyik 

kérdése arra vonatkozott, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjai hogyan ítélik 

meg a közös munkacsoportban a különböző pártállású képviselők közötti 

együttműködést. 

A megkérdezett képviselők mindegyike úgy ítélte meg, hogy az Intergroupban – a legtöbb 

esetben – nem meghatározó a baloldal és jobboldal szembenállása. Még a megkérdezett 

magyar képviselők is így nyilatkoztak, noha a 2014-es interjúk előtt 8 hónappal, 2013 

júliusában fogadták el a magyar kormányt elítélő Tavares-jelentést.310 

Tabajdi Csaba (PES/S&D) szerint az Intergroup ideológiamentes működésének a legjobb 

példája az ő intergroup-társelnökké történő választása: mint elmondta, a néppárti 

képviselők könnyűszerrel megakadályozhatták volna a megválasztását.311 

                                                 
309 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 
310 Az ügy igen nagy polémiát váltott ki az MSZP és a Fidesz között. Lásd pl.: hirtv.hu (2013): 

Elismerték: Göncz és Tabajdi műve a Tavares-jelentés: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elismertek-goncz-es-

tabajdi-muve-a-tavares-jelentes-1188443 (utolsó letöltés: 2018. július 20.). 
311 Tabajdi Csabával készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elismertek-goncz-es-tabajdi-muve-a-tavares-jelentes-1188443
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elismertek-goncz-es-tabajdi-muve-a-tavares-jelentes-1188443
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Bauer Edit (EPP) például kiemelte, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup azért tudja 

hatékonyan megvitatni az eléje kerülő kisebbségi kérdéseket, mert az adott ügyben nem 

az ideológiai hátteret vizsgálja, hanem azt, hogy a problémát hogyan lehet kezelni a 

nemzetközi és különösen az uniós jog alapján.312 Bauer Edit azt is kiemelte, hogy bár ő a 

néppárti frakció tagja, a szocialista képviselőcsoportban helyet foglaló Tabajdival 

kitűnően együtt tud működni, mert az MSZP-s képviselő több évtizedes tapasztalattal 

rendelkezik a kisebbségpolitika területén. 

A jobbikos Balczó Zoltán (EPP) kifejtette, hogy mivel a közös munkacsoportok 

munkájában a képviselők önkéntes alapon vesznek részt, ezért azok a képviselők, akik 

bekapcsolódnak a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájába, ténylegesen tenni 

akarnak a kisebbségek helyzetének javításáért. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy 

pártállástól függően eltérések lehetnek a közös célok megvalósításához igénybe vehető 

eszközök körét illetően (pl. radikálisabb fellépés stb.).313 

Yana Toom észt (ALDE) 314 és Andrej Mamikins lett (S&D)315 politikusok is azt 

hangsúlyozták, hogy a különböző politikai nézeteket valló képviselők ugyanarra a 

problémára próbálnak megoldást találni, ideológiamentesen. Toom hozzátette, hogy 

liberális politikusként számára nem okoz gondot a különböző politikai álláspontok 

elfogadása. 

Gál Kinga politikai tanácsadója, Demeter Dorottya hangsúlyozta, hogy egyes 

kérdésekben azért hangsúlyosabbá válhatnak az eltérő politikai álláspontok. Ilyen kérdés 

volt 2016 őszén a bolzanói migráns és tradicionális kisebbségek helyzete, ahol a jobb- és 

baloldali pártok viszonylag nehezebben találtak közös nevezőt a migráció megítélését 

illetően. Ugyanakkor Demeter hozzátette, hogy az Intergroupnak éppen az a célja, hogy 

megtalálja a közös nevezőt a képviselők között.316 Demeter álláspontját a felvidéki Csáky 

Pál is megerősítette.317 

Izaskun Bilbao (ALDE) baszkföldi képviselő hangsúlyozta, hogy egy adott tagállam 

intergroup-tagjai közötti ideológia különbségek manifesztációját illetően különösen 

meghatározó a „demokrácia minősége” az adott országban. Ugyanakkor hozzátette, hogy 

az etnikai alapú kisebbségeket érintő kérdésekben a fő törésvonal a többségi 

                                                 
312 Bauer Edit EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 5. 
313 Balczó Zoltán EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 14. 
314 Yana Toom EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 18. 
315 Andrej Mamikins EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 13. 
316 Gál Kinga politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
317 Csáky Pál EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. 
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társadalomhoz és a kisebbséghez tartozó képviselők között húzódik meg. Izaskun Bilbao 

azt is aláhúzta, hogy az Intergroup munkájában elsősorban kisebbségi vagy a kisebbségi 

érdekek európai parlamentben való megjelenítését támogató képviselők vesznek részt. A 

spanyol többségi társadalomhoz tartozó képviselők nem vesznek részt az Intergroup 

munkájában.318 

Tőkés László (Zöldek/EFA, majd 2009-től: EPP) a HVG-nek adott interjújában a 

következőképpen nyilatkozott: „Nekem jó a viszonyom Tabajdi Csabával, ahogyan a 

liberális Szent-Iványi Istvánnal is”319, kifejezve, hogy számára nem okoz gondot az eltérő 

politikai térfélen helyet foglaló EP-képviselőkkel való együttműködés. 

Az Intergroup ideológiamentes működésével kapcsolatos véleményekkel nagyrészt 

Szent-Iványi István is egyetértett, kiemelve, hogy a magyar és a finnugor kisebbségeket 

érintő ügyekben kifejezetten jó, frakciókon átívelő volt az együttműködés. Ugyanakkor 

azt is hozzátette, hogy a lettországi oroszok, a katalánok és a baszkok ügyében a Fidesz 

képviselői nem vállalták a konfrontációt. A liberális EP-képviselő szerint a Fidesznek az 

volt a filozófiája, hogy az Intergroup ne vállaljon túl sok felesleges konfliktust, mert akkor 

a magyar kisebbséget érintő ügyekben nem lehet számítani a többi EP-képviselő 

támogatására (lásd: Tabajdi-féle érdekérvényesítési modelleknél a támogatások 

adásvételét). Ezzel szemben Szent-Iványi szerint az MSZP-s és az SZDSZ-es képviselők 

úgy vélték, hogy az Intergroup munkájának akkor van értelme, ha nincs benne etnicista 

elfogultság, azaz a képviselői csoportosulás tagjai egyetemlegesen és értékalapon 

kiállnak minden kisebbségi jogsérelemmel szemben, mellőzve a taktikai és 

érdekszempontokat.320 

Göncz Kinga is jónak ítélte meg a különböző politikai nézeteket valló intergroup-tagok 

közötti együttműködést. Az MSZP kisebbségpolitikájával kapcsolatban Göncz Kinga 

elmondta, hogy ez semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a baloldali pártok kevésbé 

lennének elkötelezettek kisebbségi ügyekben. Ugyanakkor Göncz kiemelte, hogy a 

magyarországi baloldal, és konkrétan az MSZP, kisebbségpolitikájában a Fidesztől eltérő 

megközelítést alkalmaz, amelynek az az alapja, hogy az anyaországnak nincs joga idegen 

ország belügyeibe beavatkozni, és a magyarországi politikusoknak elsősorban a 

kisebbségek által megfogalmazott igények kielégítésére kell figyelniük.321 

                                                 
318 Izaskun Bilbao EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2016. október 13. 
319 hvg.hu (2007): Egy tőről szakadva: http://hvg.hu/hetilap.tarsadalom/200751-52HVGFriss50 (utolsó 

letöltés: 2018. július 20.). 
320 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 
321 Göncz Kingával készített interjú. Brüsszel, 2004. március 5. 

http://hvg.hu/hetilap.tarsadalom/200751-52HVGFriss50
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Talán az egyetlen élesebb konfrontáció az MSZP-s Ujhelyi István (S&D) és a fideszes 

Gál Kinga (EPP) között bontakozott ki. Ujhelyi – aki EP-képviselővé történő 

megválasztásától fogva tagja az Intergroupnak, bár – saját bevallása szerint – az ülésekre 

egyéb elfoglaltsága miatt csak ritkán tud elmenni322 – az Intergroup alakuló ülését 

követően kiadott sajtóközleményében kiemelte, hogy „nemzeti koalícióra van szükség a 

határon túli magyarok európai képviseletében”. Hozzátette, hogy szociáldemokrata 

politikusként kötelessége küzdeni a határon túli magyarok érdekeiért.323 Gál Kinga a 

cikkre válaszul kiemelte, hogy a „sajtóközleményben foglaltakkal ellentétben a valóság 

az, hogy az alakuló ülésen a szocialista képviselő nem volt jelen. A szocialista frakció 

már a munkacsoport létrejöttét sem támogatta…”324. Jelen esetben a nemzeti politikai 

színtéren megfigyelhető Fidesz–KDNP vs. baloldal ellentétnek lehetünk tanúi, hiszen a 

2004 óta EP-képviselőként tevékenykedő Gál Kinga minden bizonnyal tudja, hogy a 

legtöbbször nem egyetlen EP-képviselő szavazatától függ az, hogy az adott politikai 

csoport támogatja-e a közös munkacsoport létrejöttét. Ráadásul Ujhelyi csak 2014 nyara 

óta tevékenykedik EP-képviselőként, tehát – minden bizonnyal – olyan szintű kapcsolati 

hálóval sem rendelkezett, amely lehetővé tette volna az EP szocialista frakciójában 

tevékenykedő vezető tisztségviselők meggyőzését.  

                                                 
322 Ujhelyi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2016. október 12. 
323 ujhelyi.eu (2014): Nemzeti koalícióra van szükség a „magyar ügy” európai képviseletében: 

http://ujhelyi.eu/hu/nemzeti-koaliciora-van-szukseg-a-magyar-ugy-europai-kepviseleteben/ (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 12.). 
324 galkinga.hu (2014): A szocialista frakció nem támogatta az EP Késebbségi Munkacsoportjának 

megalakulását: 

http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_mega

lakulasat/ (utolsó letöltés: 2018. augusztus 12.). 

 

http://ujhelyi.eu/hu/nemzeti-koaliciora-van-szukseg-a-magyar-ugy-europai-kepviseleteben/
http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_megalakulasat/
http://galkinga.hu/hu/a_szocialista_frakcio_nem_tamogatta_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportjanak_megalakulasat/
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2. fejezet: Esettanulmányok 
 

A disszertációban szereplő esettanulmányok kiválasztása során igyekeztem a 

reprezentativitásra törekedni. Ezért mindhárom parlamenti ciklusból választottam 

eseteket. Célom volt olyan ügy bemutatása is, amely eljutott a plenáris szavazásig is. Az 

esettanulmányok között szerepelnek horizontális, valamint konkrét kisebbségi 

közösséghez kapcsolódó kérdések is. Emellett fontosnak tartottam olyan ügy ismertetését 

is, amely egy harmadik, azaz (még) nem uniós tagország kisebbségi kérdésével is 

foglalkozik, hogy ezáltal érzékeltessem, hogy az EP-képviselők miként foglalkoznak a 

nem uniós tagországok kisebbségi kérdéseivel és ezáltal rávilágítsak arra, hogy az EU 

kisebbségpolitikai megközelítésében az értékelvűség vagy az érdekelvűség irányába 

mozdul-e el a képzeletbeli mérleg nyelve. Ugyanakkor az esettanulmányok között nem 

szerepel az autonómia kérdése, mivel ezzel a témával az Intergroup csak ismeretterjesztő, 

a helyes gyakorlatok megismertetésére korlátozódó jelleggel foglalkozik. 

 

1. A vajdasági incidensek 

Kontextus 

A vajdasági incidensek ügye azért különösen érdekes, mert egy olyan ország kisebbségi 

helyzete került napirendre, amely az incidensek időpontjában nem tagja az Európai 

Uniónak, de még tagjelölti státusszal sem rendelkezik325. Ugyanakkor az incidensek 

elszenvedő alanyai kisebbségi magyar személyek voltak, Magyarország pedig friss EU-s 

tagországként tudott fellépni az érdekeikért. 

2004 során kisebbségellenes incidensek (bántalmazás, sírkőgyalázás, xenofób feliratok 

felfestése) történtek a Vajdaságban, amelyek közül több mint háromszáz a magyar 

kisebbséget érintette. Mivel ezek ellen nem lépett fel kellő gyorsasággal és 

határozottsággal a szerb rendőrség, az ügy az Európai Parlament elé került. A magyar 

kormány is megtette a szükséges lépéseket, hogy felhívja s nemzetközi közösség 

figyelmét: Kovács László külügyminiszter 2004. július elején Belgrádban tárgyalt, 2004 

augusztusában pedig személyes hangvételű levélben fordult Vojislav Kustunica szerb 

államfőhöz. Emellett a magyar kormány a probléma rendezéséhez segítséget kért az 

Egyesült Államoktól, az Európa Tanácstól és az EP-től. 

 

                                                 
325 Az Európai Tanács 2012. március 1–2-i ülésén járult hozzá ahhoz, hogy Szerbia megkapja a tagjelölti 

státuszt. 
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Az ügy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup előtt326 

Az EP-képviselők figyelmét az Európai Parlament magyar tagjai különböző formában 

próbálták ráirányítani a problémára: 2004 szeptemberében Tabajdi Csaba (PES) 

képviselői minőségében levelet írt Elmar Broknak, az EP Külügyi Bizottsága elnökének, 

Josep Borellnek, az EP elnökének. A fideszes Becsey Zsolt (EPP–ED), a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup tagja pedig háttéranyag készítésével igyekezett rávilágítani a 

Vajdaságnak a szerb államon belül betöltött különleges helyzetére, történelmi 

sajátosságaira. Emellett Tabajdi Csaba továbbította valamennyi EP-képviselőnek a 

Magyar Emberjogi Alapítvány (Hungarian Human Rights Fundation) fényképeket is 

tartalmazó összefoglaló dokumentumát, amely számba veszi a 2003 óta egyre 

intenzívebbé váló jogsértéseket327. (Kurkó, 2011: 516–517.) 

A kisebbségi ügyben érintett magyar képviselők – a Tabajdi által felvázolt frakcióközi 

modellnek megfelelően – közös erővel léptek fel, hogy a vajdasági kérdéssel az EP 

megfelelő szinten foglalkozzon. A Parlament 2004. szeptember 15-én közös határozatban 

ítélte el az erőszakos cselekedeteket. A vajdasági kisebbségek ellen elkövetett erőszakos 

cselekmények ügyében az előzőleg külön-külön benyújtott indítványok helyébe az EP 

valamennyi frakciója által támogatott közös állásfoglalási indítvány lépett328, amelyet az 

EP nagy többséggel elfogadott. Az előterjesztők között magyar részről Gál Kingának, 

Tabajdi Csabának és Szent-Iványi Istvánnak a neve szerepelt. 

Az állásfoglalás vitájában több magyar képviselő is felszólalt. Gál Kinga felszólalásában 

pozitívumként emelte ki, hogy Szerbia európai szintű kisebbségi törvénnyel rendelkezik, 

azonban rámutatott a gyakorlati alkalmazásának hiányosságára is. Az MSZP-s Hegyi 

Gyula (PES), aki a Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős 

delegáció póttagja, rámutatott arra, hogy a Vajdaság a titói Jugoszláviában a soknyelvű, 

vegyes kultúrájú tartomány évtizedekig autonóm régiónak számított, amelynek fiataljai 

elsajátították a békés együttélés szabályait. A képviselő kiemelte, hogy az Uniónak fel 

kell lépnie a békés együttélés megakadályozása ellen. Tabajdi Csaba kiemelte, hogy a 

                                                 
326 Ez az alfejezet természetesen nem korlátozódhat az ügy Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által 

történő tárgyalására, hiszen az elválaszthatatlan az EP-ben folyó szakbizottsági és plenáris munkától. 
327 galkinga.hu (2004): Közös fellépés a vajdasági magyarok ügyében: 

http://galkinga.hu/hu/kozos_fellepes_a_vajdasagi_magyarok_ugyeben/ (utolsó letöltés: 2018. július 2.). 
328 Európai Parlament (2004b): Az Európai Parlament állásfoglalása a vajdasági kisebbségek ellen 

elkövetett erőszakos cselekményekről: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52004IP0016%2801%29 (utolsó letöltés: 2018. augusztus 1.). 

http://galkinga.hu/hu/kozos_fellepes_a_vajdasagi_magyarok_ugyeben/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52004IP0016%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52004IP0016%2801%29
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határozat elfogadása bátorítást ad a vajdasági kisebbségek számára, akik ezáltal érzik, 

hogy az EU nem hagyta őket magukra.329 

Az elfogadott határozat értelmében az Európai Parlament mély aggodalmát fejezte ki a 

kisebbségi jogok sorozatos megsértése kapcsán. Továbbá felhívta Szerbia figyelmét arra, 

hogy a kisebbségi és emberi jogok tiszteletben tartása Belgrád uniós kapcsolatainak 

előfeltétele. A dokumentumban a képviselők felszólították az EP Dél-Kelet-Európa 

országaival fenntartott kapcsolatokért felelős delegációját, hogy küldjön tényfeltáró 

bizottságot Szerbiába és a látogatás eredményéről készítsen jelentést az EP Külügyi 

Bizottsága részére. 

Az EP plenáris ülése módosítás és szavazatszámlálás nélkül330 elfogadta a határozatot. 

A küldöttség felállítását azonban több hónapos késlekedés előzte meg. Ezt látva Tabajdi 

két napirend előtti felszólalásában – 2004. október 15-én és 2004. december 13-án – is 

szóvá tette, hangsúlyozva, hogy a késlekedés az EP hitelességét rombolja. 

Az EP döntésének értelmében a tényfeltáró küldöttség programját Becsey Zsolt készítette 

elő, így a küldött Belgrádon kívül eljutott az atrocitások tényleges helyszíneire, többek 

között Szabadkára és Újvidékre. 

A látogatásra 2005. január végén került sor. A háromnapos vizsgálódás során 

megerősítést nyert, hogy az etnikai erőszak a koszovói válság idején kezdődött, amikor a 

Koszovóból elűzött szerbek a Vajdaságban torolták meg sérelmeiket. A találkozók során 

a civil szervezetek arra is felhívták az EP-küldöttség figyelmét, hogy a kisebbségi 

közösségek nyílt fizikai bántalmazásánál fontosabbak azok a burkolt formában jelentkező 

jogsértések (a foglalkoztatás terén jelentkező diszkrimináció, az oktatási rendszer 

elsorvasztása stb.), amelyek a nemzeti identitás megőrzését fenyegetik. 

A látogatás tapasztalatait összegző jelentést a delegáció vezetője, Doris Pack (EPP–ED) 

dolgozta ki, azonban Becsey Zsolt módosításaiból is többet elfogadtak. Például Becsey 

erőteljes fellépésének volt köszönhető, hogy az etnikai alapú kisebbségeket az oktatás 

terén érő diszkriminációt megemlítsék a szövegben. Ugyanakkor azon módosító 

indítvány, amelyben Becsey a tartomány önálló státuszának visszaállítását szorgalmazta, 

                                                 
329 Európai Parlament (2004c): Voivodine: harcèlement des minorités (débats): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-

025+DOC+XML+V0//FR (utolsó letöltés: 2018. augusztus 1.). 
330 Az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 158. cikke szerint a szavazás a plenáris ülésen 

kézfelemeléssel történik. Az Elnök ugyanakkor határozhat úgy is, hogy a szavazást elektronikus 

szavazatszámláló rendszer segítségével tartják meg. Azonban ha az Elnök úgy határoz, hogy a 

kézfelemeléssel történő szavazás eredménye kétséges, elrendelheti az elektronikus szavazatszámláló 

rendszer használatát. Jelen esetben tehát a plenáris ülés egyértelmű többséggel támogatta a határozat 

elfogadását. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR
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illetve az, amely javasolta, hogy Koszovóhoz hasonlóan a Vajdaság ügyének rendezését 

a csatlakozás előfeltételévé tegyék, nem talált támogatásra. 

Becsey 2005 májusában újra felhívta a figyelmet az erőszak fokozódására a Vajdaságban, 

amelynek következtében június végén sor került az EP Dél-Kelet-Európa országaival 

fenntartott kapcsolatokért felelős delegációjának ülésére. Becsey javaslatára a delegáció 

elnöke levelet intézett a szerbiai kormányhoz, számon kérve az elmaradt intézkedéseket. 

A nem csituló vajdasági támadások hatására 2005 szeptemberében szintén Becsey 

kezdeményezésére az EP újabb határozatban bírálta, hogy a Vajdaságban nem szűntek 

meg az etnikai jellegű erőszakos cselekmények. A kezdeményezést az EP szocialista 

frakciójában Tabajdi Csaba, míg a liberálisoknál Szent-Iványi István karolta fel. A többi 

pártcsoport képviselői a néppárti kezdeményezés szövegezésének véglegesítésekor is 

konstruktív partnernek bizonyultak. Becsey kezdeti indítványa, amely szerint az EP a 

Szerbia–Montenegróval kezdődő társulási tárgyalások teljes időtartama alatt kérje 

számon a kisebbségi jogok érvényesülését, Szent-Iványi javaslata által is megerősítésre 

talált. A nemzeti sokféleség védelméről a Vajdaságban címmel elfogadott 

állásfoglalásban331 az EP újra felszólította a szerb hatóságokat, hogy lépjenek fel a 

kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekmények ellen, és kérte, hogy állítsák vissza 

a Vajdaság autonómiáját. Az állásfoglalás vitája során Szent-Iványi a szankciók esetleges 

alkalmazására helyezte a hangsúlyt. A liberális EP-képviselő kifejtette, hogy Tabajdi 

Csabával együtt Szerbia következő évi támogatásának növelése mellett álltak ki, 

amennyiben azonban a szerb vezetés továbbra sem teljesíti az EU-küldöttségnek tett 

ígéreteit, akkor javasolni fogja, hogy ennek következményei legyenek a támogatásra 

nézve. Gál Kinga felszólalásában kritikát fogalmazott meg az EU-val szemben, amiért 

jelentős összeget utal a belgrádi kormány számára a tolerancia erősítésére, ugyanakkor az 

erőszakos cselekmények tetteseinek felkutatását elhanyagolja. Tabajdi Csaba 

felszólalásában a vajdasági autonómia helyreállítására és a kisebbségek gazdasági 

esélyegyenlőségének biztosítására helyezte a hangsúlyt.332 

Bár a vajdasági határozatoknak látszólag nincs sok közük a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup tevékenységéhez, Tabajdi Csaba és Korányi Dávid kiemelték, hogy 

                                                 
331 Európai Parlament (2005b): Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzeti sokféleség védelméről a 

Vajdaságban: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-

prov(2005)0369_/p6_ta-prov(2005)0369_hu.pdf (utolsó letöltés: 2018. július 2.). 
332 Európai Parlament (2005c): Viták – 2005. szeptember 29.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-

025+DOC+XML+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 2.). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-prov(2005)0369_/p6_ta-prov(2005)0369_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-prov(2005)0369_/p6_ta-prov(2005)0369_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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„jelzésértékű, hogy a második vajdasági határozat vitájában felszólaló tizenöt képviselő 

kétharmada az Intergroup tagja. Ez is mutatja, hogy az Intergroup európai dimenziója 

nagymértékben segíti a határon túli magyar kisebbség ügyét” (Tabajdi–Korányi, 2006: 

845.). Ezzel összefüggésben Szent-Iványi aláhúzta, hogy bár a vajdasági kérdés ekkor 

még nem szerepelt az Intergroup napirendjén, a közös munkacsoport jelentős szerepet 

játszott a vajdasági határozatok elfogadtatásában, hiszen a sürgősségi határozat 

elfogadása csak a képviselőcsoportok többségének támogatásával volt lehetséges. Szent-

Iványi elmondta, hogy az ügyben számos e-mailes és folyosói egyeztetés zajlott ennek 

érdekében.333 

A Vajdaság ügyében elfogadott második határozatot követően, 2005 októberében az EP 

Külügyi Bizottsága és a Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős 

delegációja a vajdasági helyzetről tartott nyilvános meghallgatást, amelyen részt vett az 

Európai Bizottság, a szerb–montenegrói kormány és több emberi jogi szervezet 

képviselője. Az ülésen a magyar képviselők keményen kérdőre vonták a szerbiai 

kormánytagokat, köztük Rasin Ljajic emberi jogi és kisebbségügyi minisztert, aki 

beszédében túlzónak vélte az EP állásfoglalását, illetve hibás lépésnek tartotta a probléma 

Brüsszelbe vitelét. Gál Kinga válaszul elmondta, hogy a kisebbségek azért fordulnak 

Brüsszelhez, mert félnek, és mert Belgrádtól nem kapnak segítséget. (Kurkó, 2011: 519–

521.) 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup kissé későn, 2005. november 17-én334 vette 

napirendjére a vajdasági magyarok ellen elkövetett jogsértések ügyét. A látszólagos 

késlekedésnek – véleményem szerint – két oka lehetett: egyrészt maga a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup is – az EP gyakorlatának megfelelően és a többi közös 

munkacsoporthoz hasonlóan – csak 2004 decemberében, tehát az első Vajdaság-határozat 

elfogadását követően alakult meg. Másrészt az Intergroup rendkívül fontosnak tartja az 

eset alapos körüljárását, és ennek érdekében – az esetek döntő többségében – külső 

szakértőket (a kérdéssel foglalkozó kutatók, civil szervezetek, kisebbségi politikusok, 

adott esetben a jogsértést elszenvedő személyek stb.) is meghív az ülésére. A kérdéses 

intergroup-ülésen például részt vett Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség akkori 

elnöke, aki 2005-ben maga is kis híján az atrocitások áldozatává vált, amikor családi háza 

                                                 
333 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 
334 A vajdasági magyarság jogainak védelme: az európai fellépés fontossága – az Intergroup ülésének 

összefoglalója (2005. november 17.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az 

európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup 

tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 472–480. 
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előtt kézigránát robbant335. Az ülésre – a kiegyensúlyozottság jegyében – meghívást 

kapott a szerb belügyminiszter, Dragan Jočić is, ő azonban néhány nappal az ülés előtt 

visszautasította a meghívást, de a szerb álláspontot eljuttatta az Intergroup főtitkára, 

Korányi Dávid számára. 

Tabajdi levezető elnökként ismertette az ügy addigi fejleményeit, valamint kiemelte, 

hogy a két EP-határozat és a monitoring ellenére még mindig aggasztó a kisebbségi 

közösségek helyzete a Vajdaságban. 

Kasza József személyes tapasztalatairól számolt be, valamint kitért a Vojislav Kustunica 

miniszterelnökkel való találkozójára. Kasza kiemelte, hogy az EP részéről tanúsított 

figyelem, a 2004. évi határozat és a tényfeltáró bizottság helyszíni munkája cselekvésre 

késztette a szerb vezetést. Ugyanakkor rámutatott, hogy még ekkor sem a problémák 

gyökerét próbálták feltárni, hanem azok ellen fordultak, akik jelentették az ügyet az EP-

nek. Azt is hozzátette, hogy mindezek ellenére az erőszakos cselekmények száma 

csökkent. Kiemelte továbbá, hogy a Kostunica miniszterelnökkel történt második 

találkozó hangneme sokkal építőbb jellegű volt. Kostunica miniszterelnök arra is ígéretet 

tett, hogy a többnemzetiségű területeken biztosítani fogják a kisebbségek méltányos 

képviseletét a rendfenntartó erőknél, a bíróságokon és az ügyészségeken. Kasza kiemelte 

azt is, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem csupán a vajdasági magyarokért, 

hanem a többi kisebbségekért is tevékenykedik. Ezen túlmenően arra kérte a jelenlévő 

EP-képviselőket, hogy „óvatosan cselekedjenek, ne növeljék a Vajdaságban uralkodó 

nyomást és feszültséget, és kerüljék a helyzet további súlyosbítását”. Kérte továbbá a 

VMSZ több mint tíz éve asztalon lévő autonómia-törekvéseinek a támogatását. Záró 

mondataiban Kasza József megköszönte az EP támogatását. 

Kasza előadását követően a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjai tettek fel 

kérdéseket a VMSZ elnökének a helyzet pontosítására. A kérdezők között magyar, 

határon túli magyar és külföldi képviselők is voltak. 

Gál Kinga hozzászólásában kiemelte, hogy a helyzet további romlásának 

megakadályozására nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani az ügynek. Az EP-

határozatok – véleménye szerint – jelentős súllyal bírnak Szerbiában, így a 

kisebbségvédelem leghatékonyabb eszközének tekinthetők. Hegyi Gyula szerint az 

Intergroup és az EP nem fog meghatározó szerepet játszani Koszovó jövőjében, így a 

probléma fő forrásának a megoldása nem az EP-n keresztül fog megtörténni. Becsey Zsolt 

                                                 
335 hvg.hu (2005): Mégsem Kasza volt a kézigránátos támadás célpontja? 

http://hvg.hu/vilag/20050831kaszajoszef (utolsó letöltés: 2018. július 2.). 

http://hvg.hu/vilag/20050831kaszajoszef
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szintén az EP-határozatok és a tényfeltáró küldöttség pozitív szerepét hangsúlyozta. A 

felvidéki Duka-Zólyomi Árpád (EPP–ED) kiemelte, hogy az EP-nek sem a Külügyi 

Bizottságában, sem pedig az Emberi Jogi Albizottságában nem sikerült megfelelő vitát 

folytatni a küldöttség munkájának eredményéről. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a 

második EP-határozat nagyon konkrét és alapos. Duka-Zólyomi arra is felhasználta az 

alkalmat, hogy a szlovákiai magyar kisebbség problémájára irányítsa a hallgatóság 

figyelmét: véleménye szerint „van némi hasonlóság Szlovákiával abban, hogy nem 

történik semmi érdemleges, a többség azt állítja, hogy minden rendben van, és a 

kisebbségek «túlméretezett» jogokat élveznek”. 

Karin Resetartis, az Intergroup osztrák alelnöke (ALDE) kiemelte, hogy az osztrák EU-

elnökség336 konferenciák szervezését tervezi az EU és a Balkán viszonyának javítására. 

Megkérdezte Kaszát, hogy lenne-e olyan különleges kérdése, amelynek teljesülése 

javíthatna a helyzeten. 

Kasza viszontválaszában elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy az Intergroupnak 

nincs egyértelmű illetékessége Koszovó ügyében, de Koszovó figyelembe vétele nélkül 

elképzelhetetlen a kérdés rendezése. Ezért úgy véli, hogy az Intergroup tagjai nyomást 

gyakorolhatnak és felhívhatják a figyelmet arra, hogy a két ügy több ponton 

összekapcsolódik. A VMSZ elnöke köszönetet mondott Karin Resetaritsnak a 

támogatásért, és kiemelte, hogy az Ausztria és a Vajdaság közötti politikai 

tapasztalatcseréket tartaná hasznosnak. 

Kasza kérésének megfelelően a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup a későbbiekben 

foglalkozott Koszovó kérdésével is. 2006. október 26-án337 Koszovó függetlenségének 

kérdése került a közös munkacsoport napirendjére. Ugyanakkor Koszovó témájának 

tárgyalásakor elsősorban a terület függetlensége került napirendre, míg a Vajdaság 

problémája csak áttételesen jelent meg. Szent-Iványi István ugyanis kiemelte, hogy az „új 

szerb alkotmány – amely Koszovót Szerbia szerves részének nyilvánítja – […] továbbra 

is gátolja a Vajdaság autonómiáját”. 

Az ügy Bauer Edit felvidéki képviselő számára lehetőséget teremtett arra, hogy a kérdés 

szlovákiai megítélésére és azzal kapcsolatosan a magyar kisebbségek problémájának 

Szlovákia és Románia általi percepciójára irányítsa a figyelmet. Bauer elmondta, hogy a 

                                                 
336 2006 1. szemesztere. 
337 Koszovó függetlenségének kérdése: az önrendelkezés egyedi, sui generis esete vagy egy láncreakció 

kezdete? – az intergroup ülésének összefoglalója (2006. október 26.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): 

Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti 

Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 528–533. 
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szlovák média egységes álláspontja szerint el kell kerülni Koszovó függetlenségét. A 

képviselő véleménye szerint Szlovákiában attól tartanak, hogy ez a Szlovákiában vagy 

Romániában élő magyarok részéről szeparatista törekvésekhez vezet. 

2007. február 15-én338 a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup ismét napirendjére tűzte 

Koszovó kérdését. Ugyanakkor ez alkalommal nem a kérdést járták körül alaposan a 

képviselők, hanem Korányi Dávid, a közös munkacsoport főtitkára ismertette a Koszovó 

státuszára vonatkozó Ahtisaari-terv értékelését. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 

Korányi – Tabajdi politikai tanácsadójaként – a koszovói kérdés kapcsán nem hagyta 

figyelmen kívül a Vajdaság problémáját sem. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

főtitkára kiemelte, hogy a koszovói rendezés potenciálisan veszélyes következményekkel 

járhat a Vajdaság számára, mivel Korányi szerint Koszovó leszakadásával reális veszély, 

hogy Belgrád „keserűsége” a Szerbiában maradó kisebbségek ellen fordul, valamint hogy 

a Koszovóból érkező menekültek a Vajdaság etnikai összetételének megváltoztatásával 

további etnikai feszültséget okoznak. 

Véleményem szerint az Intergroup a Koszovó kérdés esetében elsősorban a 

biztonságpolitikai problémákra helyezte a hangsúlyt, és ezzel teljesen illeszkedett az 

Európai Unió intézményei – és ezzel összhangban az Európai Parlament – által felvázolt 

megközelítéshez. Ugyanakkor épp ez az a megközelítés, amely lehetőséget nyújthat a 

vajdasági problémák emberi jogi alapú megoldásához. 

A Vajdaság ügye a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2009-es újjáalakulását követően 

ismét napirendre került. Ez egyrészt mutatja a probléma megoldatlanságát, másrészt 

pedig a magyar társelnök, Gál Kinga lobbipotenciálját, ugyanis – mint már említettük – 

a közös munkacsoport társelnökei és alelnökei közösen határoznak arról, hogy mely 

kérdés kerül napirendre. 

Az Intergroup 2011. március 10-i ülésén a regionalizmus és a kisebbségvédelem 

kapcsolatát vizsgálta. Az ülés a vajdasági autonómiát is érintette. Az ülésen felolvasták 

Kovács Elvira, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése vajdasági tagjának a levelét is, 

amelyből kiderült, hogy a tartomány statútuma és a kompetenciákról szóló törvény 

elfogadása széles körű jogokat biztosít a nemzeti közösségek számára oktatási, kulturális 

és gazdasági téren. Kovács ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az állami szintről érkező, 

                                                 
338 Korányi Dávid. Új szakaszt jelent-e az Ahtisaari terv az európai kisebbségvédelemben? – előadás az 

Intergroup ülésén (2007. február 15.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az 

európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup 

tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 522–526. 
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a megvalósításhoz szükséges pénzügyi keret kiutalása az intergroup-ülés időpontjáig nem 

történt meg.   

A 2011. október 27-i ülés vendége Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT)339 elnöke és Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos 

nyelvhasználattal megbízott tanácsosa vett részt a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

ülésén. 

Korhecz előadásában jelentős előrelépésnek tartotta a szerbiai nemzeti tanácsok 

felállítását és előadása első részében részletesen bemutatta az ülésen részt vevő EP-

képviselőknek a nemzeti tanácsok kialakulását, működését, felépítését, céljait és 

finanszírozási kérdéseit. 

Korhecz előadása második részében a szerbiai aktuálpolitikai kérdéseket is érintette. 

Szerbia uniós csatlakozása kapcsán kiemelte a koppenhágai kritériumoknak való teljes 

körű megfelelés fontosságát. Az MNT elnöke elmondta, hogy Szerbia jó úton halad a 

kisebbségvédelem területén: olyan törvényeket fogad el, amelyek biztosíthatják a 

kisebbségek védelmét. Ugyanakkor kiemelte, hogy nem elég az, hogy az EU pozitívan 

értékeli e törvények elfogadását, ugyanis a törvények végrehajtásának nyomon követése 

legalább annyira fontos. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 53.) 

A Vajdasággal kapcsolatos ülések alapján talán azt vélhetnénk, hogy a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup nem lép túl az egyszerű, információszerzést segítő fórumokon. 

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az intergroup-ülésen felvetett problémák az Európai 

Parlament 2014. január 15-i plenáris ülésén, Szerbia és Koszovó európai integrációs 

folyamatának vitájában is napirendre kerültek. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

magyar nemzetiségű tagjai a vitában a szerbiai kisebbségi problémákat is felvetették. Gál 

Kinga üdvözölte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Szerbiával. A fideszes képviselő 

kiemelte, hogy a korábbi csatlakozási folyamatok bizonyították, hogy a nemzeti 

kisebbségeket érintő kérdéseknek napirendre kell kerülniük a csatlakozási folyamat 

során. Továbbá fontos megnyugtató megoldásokat találni ezekre a problémákra a 

csatlakozás előtt. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup másik tagja, Sógor Csaba szintén 

fontosnak tartotta kiemelni, hogy Szerbia valamennyi lakójának – szerbeknek, 

                                                 
339 A szerbiai Magyar Nemzeti Tanács a Szerbia területén élő magyarság kisebbségi önkormányzati 

szerve, amely törvényben szabályozott keretek között a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a 

kultúra kérdéseiben képviseli a kisebbségi magyar közösséget. Az MNT egyes kérdésekben – mint 

például a magyarok által jelentős számban lakott települések elnevezése – döntéshozatali jogkörrel 

rendelkezik. Az MNT-n kívül további 18 szerbiai kisebbség kapott jogot arra, hogy nemzeti tanácsokat 

állítson fel és azok tagjait megválassza. 
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magyaroknak, romáknak, bosnyákoknak, horvátoknak és a többi kisebbségnek – az az 

érdeke, hogy a problémáikat feltáró, őszinte tárgyalásokat folytathassanak, és hogy ezek 

a problémák még a csatlakozás előtt megnyugtatóan megoldódjanak. A szlovákiai 

magyar EP-képviselő, Mészáros Alajos (EPP–ED) írásbeli hozzászólásában kiemelte, 

hogy az EU-s tagállamok a Lisszaboni Szerződés elfogadásával a kisebbségi jogok 

védelmét az Unió közös értékeként ismerték el. Az EU tagállamává csak olyan országok 

válhatnak, amelyek tiszteletben tartják a koppenhágai kritériumokat, és ennek részeként 

a kisebbségi jogok védelmét. Hozzászólásában Mészáros „üzent” a Koszovó 

függetlenségét el nem ismerő Szlovákiának is, ugyanis kifejtette, hogy a Koszovót el nem 

ismerő tagállamoknak tudatosítaniuk kell, hogy a területükön élő kisebbségek akkor 

válnak igazán együttműködő partnerré, ha jogaik megfelelő védelmet élveznek nyelvi, 

kulturális, oktatási és politikai téren. Emellett hozzátette, hogy a nemzetközileg garantált 

kisebbségi és nyelvi jogok következetes biztosításával a kisebbségek otthon érezhetik 

magukat szülőföldjükön. Az erdélyi magyar képviselő, Winkler Gyula (EPP–ED) szintén 

írásban küldte el hozzászólását a plenáris ülés résztvevői számára. Winkler Gyula – 

kapcsolódva a Magyar Nemzeti Tanácsnak az intergroup-ülésen 2011 októberében 

megfogalmazott kéréséhez – kiemelte, hogy nem elegendő a csatlakozási kritériumok, 

ezen belül az etnikai alapú kisebbségek védelmére vonatkozó feltételek teljesítése, 

ugyanis a csatlakozást követően az EU-taggá vált ország már nem köteles érdemben 

foglalkozni a kisebbségek helyzetével. Véleménye szerint a megfelelő megoldást az EU-

s szintű nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi keret megalkotása jelentené, amely az EU 

egészében megnyugtatóan rendezi a nemzeti kisebbségek helyzetét. Amíg ez nem 

teljesül, addig – Winkler szerint – az EU-n belül kettős mérce érvényesül. Hozzátette, 

hogy a nemzeti kisebbségek védelmének területén a tagállamoknak ugyanolyan 

kritériumoknak kell megfelelniük, mint amit az EU a tagállamoktól már megkövetelt.340 

A Vajdasággal kapcsolatos ügyeknél láthattuk, hogy az Intergroup csak jóval az 

incidensek napvilágra kerülését követően, már a második Vajdaság-határozat után vette 

a kérdést napirendre. Ugyanakkor az Intergroup szerepének értékelésekor két tényezőt 

figyelembe kell vennünk: egyrészt az uniós érdekérvényesítés és döntéselőkészítés igen 

jelentős része nem a tárgyalóasztal körül, hanem a kulisszák mögött zajlik. Ezt Szent-

                                                 
340 Európai Parlament (2014a): 2013. évi eredményjelentés Szerbiáról – Koszovó európai integrációs 

folyamata (vita): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-018+DOC+XML+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. 

augusztus 20.).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-018+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-018+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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Iványi is megerősítette a két Vajdaság-határozat elfogadása kapcsán. Mint azt Csáky 

Pál341 szlovákiai magyar EP-képviselő (EPP) kiemelte, a közös munkacsoportok 

legjelentősebb „hozadéka” a kapcsolati tőke: az azonos szakpolitikai kérdéssel 

kapcsolatban érdeklődést mutató EP-képviselők megismerik egymást, így tudják, hogy 

mely kollégájukhoz tudnak fordulni az adott kérdésben való álláspontok 

megjelenítésére.342 Másrészt – mint azt Sógor Csaba343, Winkler Gyula344 és Schöpflin 

György345 aláhúzta – a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup hozzájárul a közös 

munkacsoportban részt vevő képviselők ismereteinek gyarapításához: mint láthattuk, a 

képviselők az üléseken megismerhették a vajdasági magyarok képviselőinek álláspontját, 

igényeit és ezt sikerrel be is építették felszólalásaikba. 

 

2. A romániai magyar nyelvű felsőoktatás ügye 

Kontextus 

Az 1945-ben királyi rendelettel létrejött Bolyai magyar nyelvű állami egyetem 1959 óta 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) néven, román többségű egyetemként működik, 

magyar fakultásokkal. 2004 októberében a Tudományegyetem oktatóinak egy csoportja 

elhatározta, hogy konferencia szervezésével irányítja rá a figyelmet az erdélyi magyar 

nyelvű felsőoktatás megoldatlan kérdéseire. A konferenciát előkészítő tevékenységet a 

BBTE két oktatója, Hantz Péter fizikus és Kovács Lehel informatikus vezette. 

2005 szeptemberében Salat Levente rektorhelyettes határozattervezetet készített a 

többnyelvű tájékoztató táblák elhelyezésével kapcsolatban. 2005 októberében – főként a 

magyar oktatók nyomására – a BBTE határozatot hozott a többnyelvű feliratozásra 

vonatkozóan. A táblák elhelyezésének határideje 2006. január 10. volt. A feliratozásra 

vonatkozó kötelezettség azonban csak a határozat szintjén jelent meg, gyakorlati 

megvalósítása érdekében azonban nem történtek lépések. 2006 őszén az egyetem magyar 

nemzetiségű oktatói a fakultás több pontján elhelyezték a román feliratok magyar nyelvű 

változatait, amely miatt a Tudományegyetem szenátusa kizárt két, az ügyben érintett 

magyar oktatót – Hantz Pétert és Kovács Lehelt – a testületből. 

                                                 
341 Csáky Pál csak 2014-től tagja az Európai Parlamentnek, így a közös munkacsoportok 

érdekérvényesítéséről kifejtett véleményét nem a konkrét ügy kapcsán mondta el. 
342 Csáky Pál EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
343 Sógor Csaba EP-képviselővel készített interjú Brüsszel, 2014. március 18. 
344 Winkler Gyula EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 18. 
345 Schöpflin György EP-képviselővel készített interjú Budapest, 2018. május 13. 
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Mint láthatjuk, jelen esetben két ügy kapcsolódott össze: először, 2004 őszétől kezdődően 

a romániai magyar felsőoktatás kérdése, majd később, külön kérdésként, de az előzőtől 

természetesen nem elválaszthatóan a magyar nyelvű tájékoztató táblák elhelyezése az 

BBTE-n. Mindkét kérdés felkeltette a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup érdeklődését. 

Ugyanakkor már az esettanulmány bevezetőjében fontos kiemelni, hogy az erdélyi 

magyar nyelvű felsőoktatás, és konkrétan a BBTE-kérdés vizsgálata során arról sem 

szabad elfeledkezni, hogy Románia ekkor még nem tagja az EU-nak. Az Európai Tanács 

2002. decemberi koppenhágai ülésén 2007. január 1-jét jelölte meg a tagság elnyerésének 

dátumául, beépítve ugyanakkor a csatlakozási szerződésbe egy védzáradékot, amelynek 

értelmében a belépés időpontja egy évvel kitolható, míg a 2004-ben az EP Pierre 

Moscovici francia képviselő (PES) által kidolgozott jelentése szintén Románia 2007-es 

csatlakozását javasolta, de nem zárta ki a védzáradék alkalmazásának lehetőségét.  

 

Az ügy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup előtt 

A romániai magyar felsőoktatás kérdését a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup Gál Kinga 

alelnök javaslatára 2005. szeptember 30-i ülésén tűzte napirendjére. Az ülésen a BBTE 

két oktatója, Hantz Péter és Kovács Lehel István vett részt. A kolozsvári egyetem oktatói 

a romániai állami magyar egyetem függetlenségének visszaállítását és a magyar állam 

által fenntartott erdélyi magánegyetemek román állam általi finanszírozását jelölték meg 

az erdélyi magyar kisebbség legsürgetőbb kéréseként. A felszólalók kiemelték, hogy a 

több mint 14 éve napirenden tartott kérdés különösen fontos az uniós csatlakozás 

küszöbén, mivel a kisebbség oktatási gondjainak megoldását jelenthetné. Hantz Péter 

előadásában rámutatott arra, hogy a romániai közoktatásnak a magyar kisebbséggel 

szembeni diszkriminatív intézkedései továbbra is fennmaradtak. Az előadást követően az 

oktatók átadták Gál Kingának a Báthory Istvánról elnevezett díjat, köszönetképpen a 

magyar oktatás ügyéért végzett munkájáért.346 

Az EP Külügyi Bizottsága 2005. november 22-én fogadta el a Románia csatlakozási 

felkészültségéről szóló második Moscovici-jelentést, amely – elsősorban a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup tagjai által benyújtott módosító indítványoknak köszönhetően 

– már tartalmazta a magyar kisebbségi felsőoktatás támogatásának szorgalmazását (45. 

módosítás, 48. módosítás, 53. módosítás.). Fontos kiemelni, hogy nem csupán a magyar 

                                                 
346 Udvardy Frigyes (2009): A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2009: 

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/?action=intezmeny&intezmeny=Eur%C3%B3pai%20Parlament%2

0/EP/&intezmeny_sz=Europai%20Parlament%20/EP/&kezd=301 (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.). 

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/?action=intezmeny&intezmeny=Eur%C3%B3pai%20Parlament%20/EP/&intezmeny_sz=Europai%20Parlament%20/EP/&kezd=301
http://udvardy.adatbank.transindex.ro/?action=intezmeny&intezmeny=Eur%C3%B3pai%20Parlament%20/EP/&intezmeny_sz=Europai%20Parlament%20/EP/&kezd=301
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képviselők (Tabajdi Csaba, Harangozó Gábor (PES), Gál Kinga (EPP–ED)) nyújtották 

be a kisebbségi oktatásra vonatkozó módosítást, hanem az Intergroup akkori társelnöke, 

Michl Ebner (EPP–ED) is. Emellett Gál azt is kérte, hogy Románia biztosítson megfelelő 

pénzügyi keretet a kisebbségi nyelven történő oktatásra. Michl Ebner éles hangú 

módosító indítványában szólította fel a román hatóságokat, hogy teljesítsék a történelmi 

kisebbségekkel kapcsolatos kötelezettségeket, mivel ennek hiányában megsértik a 

koppenhágai kritériumokat.347 Tabajdi Csaba szerint a kemény hangú szöveg elsősorban 

a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítő képességének köszönhető.348 

A dokumentumot az EP plenáris ülése 2005 decemberében fogadta el. Az esettanulmány 

tárgyát képező kisebbségi felsőoktatásra vonatkozóan nem volt érdemi különbség a 

Külügyi Bizottság és a plenáris ülés által elfogadott dokumentum között. A „keserű 

pirulát” jelentő fő különbség abban nyilvánult meg, hogy míg a külügyi bizottsági 

dokumentum értelmében a magyar kisebbség számára „önkormányzatiság” biztosítandó, 

addig a plenáris ülésen elfogadott dokumentumban csak „kulturális autonómia” szerepelt. 

A román miniszterelnök, Călin Popescu-Tăriceanu személyesen kereste fel Brüsszelben 

a különböző európai parlamenti frakciók vezetőit azzal a kéréssel, hogy a plenáris vita 

alkalmával módosítsák a szöveget. (Kurkó, 2011: 525.) 

Az EP plenáris ülése 2006. május 16-án vitatta meg Románia soron következő 

országjelentését. Mivel a dokumentumban a magyar kisebbségekről alig esik szó, a 

felszólaló képviselők a kisebbségi problémákra és a kisebbségi közösségek követeléseire 

is kitértek. Témánk kapcsán ki kell emelni, hogy Tabajdi Csaba (PES), Gál Kinga, és 

Duka-Zólyomi Árpád (EPP–ED) a független magyar nyelvű egyetem (újra)alapításának 

kérdésére is kitért.349 

Emellett Gál Kinga (EPP–ED) és Dobolyi Alexandra (PES) többször is látogatást tett 

Romániában, ahol szóvá tették a magyar kisebbség sérelmeit és közvetítették a román fél 

nyilatkozatait az uniós vezetők számára. Ugyanakkor a romániai látogatások kapcsán 

némi viszály – nyilatkozatháború – is kitört a magyar EP-képviselők között, ugyanis 

Dobolyi Alexandra a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tett váratlan látogatását 

                                                 
347 Európai Parlament (2005e): Jelentéstervezet Románia felkészültségéről az Európai Unióhoz való 

csatlakozásra. Módosítás 1–62.: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/589/589096/589096hu.pdf (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 23.). 
348 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
349 Európai Parlament (2006): Rapport de progrès sur la voie de l’adhésion de la Bulgarie et de la 

Roumanie débat): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20060516+ITEM-014+DOC+XML+V0//FR (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/589/589096/589096hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060516+ITEM-014+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060516+ITEM-014+DOC+XML+V0//FR
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követően azt nyilatkozta, hogy a BBTE vezetőségétől megnyugtató képet kapott az 

intézményben folyó magyar nyelvű felsőoktatásról. Kiemelte, hogy a legtöbb karon 

lehetőség van magyar nyelven folytatni tanulmányokat. Azt is hozzátette, hogy 

Kolozsváron több egyetem is van, így azon szakterületeken, amelyeken a BBTE-n nincs 

magyar nyelvű képzés, a Sapientiának kellene indítania. A szocialista képviselő egyedül 

a magyar nyelvű feliratokat hiányolta. Az egyetem magyar oktatói kifogásolták Dobolyi 

egyoldalú tájékoztatását. Azt is kifogásolták, hogy a képviselő csak „a román egyetemi 

vezetőkkel kollaboráló magyar rektorhelyettesekkel” konzultált. Tabajdi az MSZP–EP 

delegáció vezetőjeként ugyanakkor kiemelte, hogy Dobolyi útja egyéni kezdeményezés 

volt, arról az MSZP küldöttsége utólag értesült. Tabajdi hozzátette, hogy Dobolyi 

álláspontja nem egyezik az MSZP álláspontjával. (Kurkó, 2011: 528–529.) Fontos 

hangsúlyozni, hogy a Gál–Dobolyi vitának nincs a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

tevékenységét érintő vetülete, mivel Dobolyi nem vett részt e képviselői csoportosulás 

munkájában. 

A magyar nyelvű kisebbségi oktatás terén nem történt döntő előrelépés, mivel bár a 

Románia csatlakozása előtti utolsó országjelentés leszögezi, hogy az etnikai alapú 

kisebbségekkel kapcsolatos területen csak mérsékelt előrelépés történt, a Bizottság meg 

sem említi az erdélyi magyar nyelvű egyetem (ismételt) létrehozásának szükségességét. 

A magyar nyelvű táblákkal kapcsolatos késlekedés hatására a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup kezdeményezésére350 az EP magyar néppárti, szocialista és liberális 

delegációja 2006. november 29-én nyílt levél formájában négypárti közös nyilatkozatot 

tett közzé, amelyben felszólította az egyetem szenátusát, hogy „a román nyelvű feliratok 

mellé a magyar és német feliratokat is függessze ki! Helyezzék vissza állásukba az 

elbocsátott oktatókat és tegyenek konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

háromnyelvűség tükröződjön az egyetemi élet mindennapjaiban!” A nyilatkozatban azt 

is kérték, hogy a 2007. január 1-jén hivatalba lépő, többnyelvűségért felelős biztos, a 

román Leonard Orban hivatalba lépését követően haladéktalanul vizsgálja ki az esetet. A 

levél arra is kitért, hogy amennyiben ezek az elvárások egy hónapon belül nem 

teljesülnek, az EP-képviselők valamennyi létező fórumot fel fognak használni a 

többnyelvűség biztosítására.351 

                                                 
350 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
351 Állítsák vissza a magyar feliratokat és karokat a Babes-Bolyai Tudományegyetemen! Magyarország 

európai parlamenti képviselőinek négypárti közös nyilatkozata in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro 

minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi 

Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 436–437. 
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2006. december 5-én az Intergroup három magyar tagja – Tabajdi Csaba szocialista, Gál 

Kinga néppárti és Szent-Iványi István liberális képviselő – nyílt levelet intézett a BBTE 

mellett tüntető diákokhoz és tanárokhoz, amelyben megismételték a korábbi nyílt 

levélben megfogalmazott követeléseket, valamint támogatásáról biztosította az 

érintetteket.352 E tekintetben fontos kiemelni a liberális Szent-Iványi tevékenységét, 

különösen annak fényében, hogy az akkori ellenzéki pártok részéről igen sok kritika érte 

az SZDSZ-t a határon túli magyarokat érintő politikája miatt. Szent-Iványi tevékenysége 

jól illusztrálja azt a tényt, hogy a közös munkájában részt vevő EP-képviselők a 

csoportidentitásukat háttérbe szorítva elsősorban az adott szakpolitika kérdésre 

koncentrálva fejtik ki véleményüket. 

Ezt követően Tabajdi Csaba 2007. április 12-én levelet intézett az EP-képviselőkhöz, 

amelyben felhívta a figyelmüket a problémára, rámutatva arra is, hogy „[m]ás EU 

tagállamokban az erdélyi magyarságnál sokkal kisebb közösségek is rendelkeznek 

államilag finanszírozott, kisebbségi nyelveken oktató egyetemekkel”. Kiemelte azt is, 

hogy „[a] romániai magyar közösségnek a saját egyetemre vonatkozó, korábban 

biztosított úgynevezett szerzett jogának érvényesítése jogos igény”, és hozzátette azt is, 

hogy a magyar közösség kulturális és oktatási igényei nem ellentétesek a 

multikulturalizmus elvével, sőt „a magyar nyelvű egyetem létrehozása a román állam 

érdeke is”. Levelét „Dr. Tabajdi Csaba, európai parlamenti képviselő, a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup elnöke” aláírással zárta.353 

2007. június 18-án a három romániai magyar EP-képviselő, Kónya-Hamar Sándor, 

Kelemen Attila és Szabó Károly (EPP–ED) írásbeli nyilatkozatot354 nyújtott be a Bolyai 

Állami Magyar Tudományegyetem újraindításának szükségességéről.  

A három romániai magyar EP-képviselő által jegyzett dokumentum felkéri a Bizottságot 

és a Tanácsot, hogy ítélje el a román kormány elutasító és diszkriminatív magatartását, 

amely megakadályozza az önálló magyar nyelvű egyetem létrehozását, és kéri a független 

                                                 
352 Állítsák vissza a magyar feliratokat és karokat a Babes-Bolyai Tudományegyetemen! Európai 

parlamenti képviselők nyílt levele in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai 

kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, 

Budapest, EU-Ground Kft., pp. 434–435. 
353 Tabajdi Csaba Intergroup elnök európai parlamenti képviselőknek írt levele az önálló erdélyi Bolyai 

Egyetemet támogató 61-es számú írásbeli nyilatkozat ügyében in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro 

minoritate Europae. Az európai kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi 

Intergroup tanulmánykötete, Budapest, EU-Ground Kft., pp. 432–433. 
354 Az írásbeli nyilatkozatokról lásd: Az EP-képviselői munka a jogalkotási és felügyeleti tevékenységek 

tükrében című alfejezetet (III. rész 1. fejezete). 



 

196 

 

Bolyai Egyetem felállítását.355 A beterjesztőknek 2007. október 25-ig kellett 

megszerezniük a szükséges támogató aláírásokat. 

Az Intergroup az EP nyári szünetét követő első ülésén, 2007. szeptember 6-án kiemelten 

foglalkozott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem helyzetével. Tabajdi Csaba a magyar 

nyelvű feliratok kihelyezésén túl az önálló egyetem ügyét jogosnak nevezte, és 

támogatásáról biztosította a korábban elbocsátott oktatókat. Az Intergroup elnöke arra is 

felhívta a figyelmet, hogy Európában az erdélyi magyarságnál nagyságrendekkel kisebb 

lélekszámú nemzeti közösségek (például a dél-tiroli németek, a norvégiai számik) 

számára is biztosított az önálló, államilag finanszírozott anyanyelvi felsőoktatás. 

Az ülésen részt vett a Babeş-Bolyai Tudományegyetemről a magyar feliratok kihelyezése 

miatt elbocsátott – és a későbbiekben egy rangos németországi kutatóintézetben dolgozó 

– Hantz Péter is, aki az Intergroup segítségét kérte az önálló Bolyai Egyetem 

létrehozásáról szóló írásbeli EP-nyilatkozat elfogadásához. Az Intergroup elnöke 

támogatásáról biztosította az erdélyi magyarok anyanyelvi felsőoktatással kapcsolatos 

törekvéseit, és kifejtette, hogy a magyar nyelvű feliratokon túl „abszolút legitim igény az 

önálló Bolyai Egyetem megteremtése is”. Hantz angol nyelvű felszólalásában nem csupán 

a Bolyai Egyetem újraindítását követelte, hanem azt is, hogy a román állam járuljon hozzá 

a Sapientia Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem fenntartásához. 

Henrik Lax, a svéd ajkú finnek EP-képviselője (ALDE), az Intergroup alelnöke 

felajánlotta, hogy mindenben segíti a Bolyai Egyetem ügyét. Ez jól mutatja, hogy bár a 

téma kizárólag az erdélyi magyarságot érintette, az ülésen egy másik nemzethez tartozó 

kisebbségi képviselő is ígéretet tett a magyar kisebbségi érdekek képviseletére. Ez 

egyértelműen a Tabajdi által felvázolt hálózati modell sikerét mutatja. 

Schöpflin György hozzászólásában megjegyezte, hogy a két vagy több nyelven oktató 

felsőoktatási intézmények sehol sem működnek jó. Példaként hozta a svájci 

fribourgi/freiburgi egyetemet, ahol a francia és német közösség között rendszeresebbek a 

súrlódások. 356 

Az írásbeli nyilatkozat elfogadásához szükséges mennyiségű aláírás – az intergroup-

tagok aktív közreműködése ellenére – sem jött össze: a szükséges 393 helyett csak 172 

                                                 
355 Európai Parlament (2007a): Írásbeli nyilatkozat a Bolyai Állami Magyar Tudományegyetem 

újraindításának szükségességéről: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP6-DCL-2007-

0061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.). 
356 3szek.ro (2007): Lobbi az önálló magyar egyetemért. Strasbourgi támogatás: 

https://www.3szek.ro/load/cikk/2779/strasbourgi_tamogatas_lobbi_az_onallo_magyar_egyetemert 

(utolsó letöltés: 2018. augusztus 24.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP6-DCL-2007-0061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP6-DCL-2007-0061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP6-DCL-2007-0061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
https://www.3szek.ro/load/cikk/2779/strasbourgi_tamogatas_lobbi_az_onallo_magyar_egyetemert
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EP-képviselő írta alá a dokumentumot. Ugyanakkor Kónya-Hamar aláhúzta, hogy az 

írásbeli nyilatkozatok esetében legtöbbször kevesebb, mint 50 aláírás szokott összejönni. 

Tekintettel az etnikai kisebbségekkel összefüggő téma érzékeny jellegére, az 

összegyűjtött aláírások száma jól mutatja az Intergroup érdekérvényesítő potenciálját (és 

annak korlátait). Kónya-Hamar úgy vélte, hogy az akció arra mindenképpen jó volt, hogy 

ráirányítsa az EP-képviselők figyelmét a romániai magyar felsőoktatás helyzetére. Szinte 

valamennyi tagország képviselői között akadt olyan, aki kézjegyével látta el a 

dokumentumot. Kónya-Hamar kiemelte, hogy Josep Borrel (PES), az EP elnöke is aláírta 

a dokumentumot. Moldován Árpád Zsolt, Kónya-Hamar Sándor politikai tanácsadója 

kiemelte, hogy az összegyűjtött aláírások mennyisége szép eredménynek számít, 

különösen a hatalmas román ellenlobbi tükrében.357  

Végül többéves huzavona után, 2008 januárjára előrelépés történt az ügyben: Magyari 

Tivadar rektorhelyettes arról tájékoztatta Szili Katalint, az országgyűlés akkori elnökét, 

hogy bizonyos karokon már megtörtént a kétnyelvű feliratok elhelyezése. 2008 

szeptemberében pedig négynyelvű bronztáblák kerültek a bejáratokhoz. 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem ügye jól illusztrálja a közös munkacsoportban 

tevékenykedő különböző pártállású EP-képviselők összefogásának sikerét. 

Természetesen jelen esetben az Intergroup tevékenységének értékelésekor nem szabad 

elfeledkeznünk arról sem, hogy az ügyben nem csupán a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup és az EP lépett fel a határon túli magyar felsőoktatás érdekében, hanem az 

Európa Tanács358 is foglalkozott a témával. Az sem mellékes tényező, hogy a kérdéses 

időszakban az RMDSZ kormányalkotó tényező volt Romániában és a párt elnöke, Markó 

Béla művelődési, oktatási és európai integrációs ügyekért felelős miniszterelnök-

helyettesi teendőit látta el. 

Az ügy ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup Románia 

uniós csatlakozása után is ugyanolyan határozottsággal foglalkozott a BBTE kérdésével, 

tehát az Intergroupra nem jellemző az az uniós intézmények által alkalmazott 

megközelítés, amelynek lényege, hogy a csatlakozást követően az etnikai kisebbségeket 

érintő kérdéseket teljes mértékben a tagállam belügyének tekintik. 

 

                                                 
357 transindex.ro (2007): Nem gyűlt össze elég aláírás a Bolyai visszaállítására az EP-ben: 

http://itthon.transindex.ro/?hir=15911 (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.). 
358 24.hu (2007): Az ET elé kerül a Babes-Bolyai Egyetem ügye: 

https://24.hu/kulfold/2007/06/27/et_ele_kerul/ (utolsó letöltés: 2018. augusztus 23.). 

http://itthon.transindex.ro/?hir=15911
https://24.hu/kulfold/2007/06/27/et_ele_kerul/
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3. Az oroszországi finnugor mari népet sújtó hátrányos megkülönböztetés 

Kontextus 

2005 márciusában a Kisebbségügyi Intergroup az oroszországi mari kisebbség359 ellen 

elkövetett jogsértéseket vette napirendjére. A marik többségükben Oroszországban élő, 

finnugor nyelvű nép. Számuk 700 000 főre tehető. 43%-uk él az Oroszországi Föderáció 

tagköztársaságában, Mari Köztársaságban (El Mari). A Mari Köztársaság lakosságának 

43,5%-át alkotják.360 

Az oroszországi mari kisebbség ügye azért került az Európai Parlament elé, mert a 2000-

es évektől kezdődően a marikat és a Köztársaság más kisebbségeit hátrányos 

megkülönböztetések, sőt fizikai támadások érték. A Mari Köztársaságban folyamatosan 

fenyegették és gyakran fizikailag is támadták a nem állami tömegtájékoztatási eszközök 

újságíróit és tudósítóit. Az orosz hatóságok nem léptek fel kellő határozottsággal annak 

érdekében, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák, és biztosítsák az újságírók 

biztonságát, illetve a média függetlenségét. Az ellenzéki újságok kinyomtatására csak a 

Mari Köztársaságon kívül nyílt lehetőség. A Mari Köztársaság kormánya bezáratta az 

anyanyelvi iskolákat azokon a településeken, ahol az elnökválasztások alkalmával 

nagyobb arányban szavaztak az ellenzéki jelöltre, mint a kormánypártiakra. Emellett több 

iskolaigazgatót leváltottak. A mari kisebbségi nyelven tanulni kívánó diákok csak 

korlátozottan férnek hozzá a kisebbségi nyelvű oktatáshoz, ugyanis a Mari Köztársaság 

területén nincs mari nyelvű középiskola, illetve felsőfokú oktatás, valamint a mari 

nyelven kiadott tankönyvek száma is csökkent.361 A mari értelmiségiek hivatalosan is 

tájékoztatták Vlagyimir Putyin orosz elnököt az őket ért jogsértésekről, de miután a 

Kreml vezetőjétől sem kaptak érdemleges választ, az Európai Unióhoz fordultak. 

 

Az ügy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup előtt 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2005. március 10-én vette napirendjére az 

oroszországi mari kisebbséget ért jogsértések ügyét. Finnugor kisebbségről lévén szó, 

elsősorban a finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelveket beszélő magyar, finn és észt 

képviselők szólaltak fel az ülésen. A finn Henrik Lax (ALDE), az Intergroup alelnöke 

                                                 
359 A marik hivatalos elnevezése 1918-ig cseremisz volt. A mari a nép belső elnevezése. 1918-ban 

Kazánban összeült Mari Kongresszus óta ez a hivatalos népnév. 
360 Tények könyve (1997): https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-

konyve-1/1997-11FD1/vilagpolitika-13206/a-vilag-orszagai-1323E/oroszorszag-139D9/mari-

koztarsasag-139F9/ (utolsó letöltés: 2018. július 14.). 
361 További részletekért lásd: mno.hu (2005): Jogaiért küzd a mari kisebbség: 

https://mno.hu/migr_1834/jogaiert-kuzd-a-mari-kisebbseg-533616 (utolsó letöltés: 2018. július 14.). 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1997-11FD1/vilagpolitika-13206/a-vilag-orszagai-1323E/oroszorszag-139D9/mari-koztarsasag-139F9/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1997-11FD1/vilagpolitika-13206/a-vilag-orszagai-1323E/oroszorszag-139D9/mari-koztarsasag-139F9/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1997-11FD1/vilagpolitika-13206/a-vilag-orszagai-1323E/oroszorszag-139D9/mari-koztarsasag-139F9/
https://mno.hu/migr_1834/jogaiert-kuzd-a-mari-kisebbseg-533616
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aggodalmának adott hangot a Mari Köztársaságban kialakult helyzet miatt, és politikai 

terrornak nevezte azt. Toomas Hendrik Ilves észt képviselő (PES) azt javasolta, hogy az 

ügyet terjesszék az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottság és az EP 

Emberi Jogi Albizottsága elé. Ezt a felvetést mind Tunne Kelam észt EP-képviselő (EPP–

ED), mind Tabajdi Csaba (PES), mind pedig Szent-Iványi István (ALDE) támogatta. 

Tehát tulajdonképpen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupon belül egy ún. kibővített 

nagykoalíció alakult ki, amely magában foglalta az EP három legnagyobb parlamenti 

frakcióját. Szent-Iványi István arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lenne a helyzetet 

minél több nemzetközi fórumon (Európa Tanács, EBESZ) felvetni. Emellett Szent-Iványi 

felvetette, hogy az Intergroup tagjai – egyéni képviselői indítványként, mivel a közös 

munkacsoportoknak az EP Eljárási Szabályzata szerint erre nincs jogosultságuk – 

nyújtsanak be közös sürgősségi határozattervezetet az EP plenáris ülésére. Tabajdi 

hozzátette, hogy a kérdéssel a finnugor nyelvet beszélő képviselők informális 

együttműködése, a Finnugor Fórum362 is foglalkozik.363 

Az Intergroup munkájában részt vevő képviselők sürgősségi határozattervezetét az EP 

2005. május 12-én vette napirendjére. Fontos megemlíteni, hogy mivel nem uniós 

tagországról van szó, az Elnökök Értekezlete ellenvetés nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérdés a plenáris ülés napirendjére kerüljön. Az EP történetében ez volt a legelső 

határozat, amely kifejezetten egy Oroszországban élő kisebbség jogaiért lépett fel. 

(Tabajdi–Korányi, 2006: 840.) 

A Jogsértések az emberi jogok és demokrácia terén az Orosz Föderációbeli Mari El 

Köztársaságban címet viselő határozati javaslatot 16 EP-képviselő terjesztette be. Bár a 

képviselők közül nem mindenki tagja a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupnak, 

elsősorban a közös munkacsoport tagjai érdekérvényesítő képességének köszönhető, 

hogy a Nemzetiségi Kisebbségügyi Intergroupban tagsággal nem rendelkező képviselők 

hozzájárultak ahhoz, hogy nevük a határozattervezet benyújtói között szerepeljen. Mint 

Tabajdi elmondta364, ilyen esetekben az a szokás, hogy az intergroup-ülést követően a 

                                                 
362 Sajnos a Finnugor Fórum üléseiről nem készült jegyzőkönyv, de Tabajdi Csaba elmondta, hogy itt is a 

mari kisebbséget érintő problémát tárgyalták meg, csak az Intergroupnál szűkebb körben. (Tabajdi Csaba 

EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4.). 
363 Az oroszországi finnugor mari népet sújtó hátrányos megkülönböztetések – az Intergroup ülésének 

összefoglalója (2005. március 10.) in: Tabajdi Csaba (szerk.) (2009): Pro minoritate Europae. Az európai 

kisebbségekért. Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, 

Budapest, EU-Ground Kft., pp. 604–605. 
364 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
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közös munkacsoport tagjai – informális csatornákon – igyekeznek meggyőzni az azonos 

képviselőcsoportban helyet foglaló társaikat az ügy fontosságáról. 

A 16 kezdeményező közül a következő képviselők kerültek ki a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup soraiból: Tabajdi Csaba (PES), Szent-Iványi István, Hentik Lax (ALDE), 

Schöpflin György, Tunne Kelam, Bernd Posselt (EPP–ED). 

A határozattervezet vitájában Hegyi Gyula kiemelte, hogy bár Oroszország nem tagja az 

Európai Uniónak, a mintegy 700 000 főnyi mari helyzetét nem lehet szó nélkül hagyni. 

Bár – elvileg – a kisebbségi jogok biztosítottak, a marik nem használhatják szabadon 

anyanyelvüket, a választáson a kisebbségi jelöltek hátrányban vannak, az ellenzéki 

értelmiségieket rendszeresen zaklatják. A magyarok számára különösen fontos, hogy 

fennmaradjon az ugor – rokon nyelvcsaládhoz tartozó – közösség. Azt is hozzátette, hogy 

az EU csak akkor léphet fel joggal az Orosz Föderáció határain élő orosz kisebbségek 

érdekében, ha nem huny szemet az orosz határokon belül zajló incidensek felett. Szent-

Iványi – a határozattervezet egyik szerzőjeként – a közigazgatásban folyó etnikai 

tisztogatásokra, illetve a mari iskolák ellehetetlenítésére hívta fel a figyelmet. Schöpflin 

György, aki szintén részt vett a dokumentum megfogalmazásában, az orosz 

homogenizáló politika ellen emelte fel a szavát, és azt sérelmezte, hogy a mari kisebbség, 

amelynek nagy nehézségek árán sikerült megőriznie nyelvi és kulturális identitását a 

diktatúrában, a demokráciának tartott korszakban kerül veszélybe.365 

Az EP által a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás – többek között – határozottan elítéli 

az újságírók bántalmazását és zaklatását a Mari Köztársaságban, követeli a felelősök 

bíróság elé állítását. Felszólítja továbbá a Mari Köztársaság kormányát, hogy 

tartózkodjon az oktatási és kulturális intézmények ügyeibe történő indokolatlan politikai 

beavatkozástól. Emellett határozottan kéri a helyi és szövetségi hatóságokat, hogy tartsák 

tiszteletben a nemzetközi jogi kötelezettségeiket, tegyenek meg mindent az anyanyelven 

történő oktatás biztosítása érdekében minden szinten, valamint biztosítsák a mari és az 

orosz nyelv egyenjogúságát az egész köztársaságban.366 

                                                 
365 Európai Parlament (2005d): Débats. Violations des droits de l’homme et de la démocratie dans la 

République de Mari El de la Fédération de la Russie: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050512+ITEM-

025+DOC+XML+V0//FR (utolsó letöltés: 2018. július 15.). 
366 Európai Parlament (2005f): Az Európai Parlament állásfoglalása: Az emberi jogok és demokrácia 

megsértése az Orosz Föderációbeli Mari El Köztáraságban, 2005. május 11., P6_TA(2005)0185: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2005-

0283+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu (utolsó letöltés: 2018. július 15.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050512+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050512+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2005-0283+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2005-0283+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu


 

201 

 

Az állásfoglalást a képviselők elfogadták. Ugyanakkor – mivel az ügyben nem történt név 

szerinti szavazás – nem lehet megállapítani, hogy mely országok, illetve politikai 

csoportok képviselői milyen arányban támogatták a kérdést.367 

Az Oroszországban élő finnugor kisebbségek helyzetével a későbbiekben is foglalkozott 

mind az EP, mind pedig a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup. 

Az Intergroup 2006. szeptember 28-án a Finnugor Fórummal közösen konferenciát 

szervezett az Oroszországban élő finnugor népek helyzetéről. A konferencián több 

oroszországi finnugor kisebbségi vezető személyesen is részt vett.368 

A jogsértések azonban a későbbiekben is folytatódtak a Mari Köztársaságban. A 

kisebbségek elleni erőszakos cselekmények közül minden bizonnyal Galina Kozlova 

mari kisebbségi vezető és folyóirat-szerkesztő megverése volt a legsúlyosabb. A 

kisebbségi vezetőt 2007. január 25-én brutálisan megtámadták, aminek következtében 

súlyos fejsérülést szenvedett. Emellett a Mari Köztársaságban korábban három újságírót 

is meggyilkoltak, azonban a helyi és a szövetségi kormányzati szervek alig tettek valamit 

az ügy kivizsgálása érdekében.369 

Bár a kérdés nem került a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup napirendjére, a közös 

állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtói között jelentős számban megtaláljuk az 

Intergroup tagjait (Tunne Kelam (EPP–ED), Toomas Savi, Szent-Iványi István, Henrik 

Lax (ALDE)), ami jól mutatja a közös munkacsoport koordinációs képességét. 

A parlamenti vitában a néppárti frakció álláspontját Tunne Kelam, a szocialista frakcióét 

Tabajdi Csaba, míg a liberális frakcióét Szent-Iványi István képviselte. Az ALDE 

politikusa írásbeli interjújában kifejtette, hogy az a tény, hogy a konkrét ügyben ő 

képviselhette az ALDE képviselőcsoport álláspontját, a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroupban betöltött tagságának köszönhető.370 

Az észt Tunne Kelam az oroszországi kisebbségek helyzetének romlására, a politikai 

motivációjú gyilkosságokra és támadásokra, valamint a xenofóbia oroszországi 

fokozódására hívta fel a figyelmet. A néppárti frakció véleménye szerint csak abban az 

esetben lehet tovább mélyíteni az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat, amennyiben 

                                                 
367 Európai Parlament (2005g): Szavazások. 2005. május 12.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20050512+RES-

VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 15.). 
368 A konferencia anyagáról nincs írásbeli dokumentum. 
369 europarl.europa.eu: További részletekért lásd: (Európai Parlament (2007b): A finnugor mari 

kisebbségi aktivista oroszországi megverésének ügye az EP-ben, 2007. március 9.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-

PRESS+20070309IPR04021+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 15.). 
370 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2018. június 2. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20050512+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20050512+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20070309IPR04021+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20070309IPR04021+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
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a Kreml felhagy az emberi jogok megsértésével. Ezzel kapcsolatban fontos 

megjegyeznünk, hogy a néppárti frakció elsősorban emberi jogokról, és nem konkrétan 

kisebbségi jogokról tesz említést. E terminológiahasználat mögött minden bizonnyal – 

mint ahogy Schöpflin György néppárti EP-képviselő is aláhúzta – a néppárti frakció 

kisebbségpolitika terén tapasztalható korántsem egységes álláspontja áll: míg egyes, 

például magyar és határon túli magyar, balti, kisebbségi spanyol stb. képviselők rendkívül 

elkötelezettek a kisebbségi kérdés iránt, a többségi társadalomhoz tartozó spanyol 

képviselők, illetve a francia honatyák jelentős része még terminológia szintjén is kerülni 

kívánja a „kisebbség” szó használatát. Tabajdi Csaba a szocialista frakció nevében arra 

hívta fel a figyelmet, hogy bár a 2005-ös határozat révén átmenetileg javult a kisebbségek 

helyzete a Mari Köztársaságban, a helyzet később ismét romlani kezdett. Tabajdi kérte, 

hogy ez a kérdés is kerüljön napirendre az EU–Oroszország csúcstalálkozón. Szent-

Iványi István a liberális frakció nevében javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az EU és 

Oroszország közötti kulturális együttműködés keretében induljanak be támogatott 

programok a kisebbségek és különösen a finnugor kisebbségek oktatási, nyelvi 

képzésének támogatására, kulturális intézményeinek fenntartására.371 

Az Európai Parlament éles hangú állásfoglalásban ítélte el a Galina Kozlova ellen 

elkövetett erőszakos cselekményeket. Az EP által elfogadott szöveg hivatkozik a Mari 

Köztársaság alkotmányára, amely a mari (cseremisz) nyelvet a Köztársaság egyik 

hivatalos nyelveként ismerte el, valamint az 1995. évi nyelvügyi törvényre, amely a Mari 

Köztársaságot „többnemzetiségű köztársaságnak nyilvánítja, és nemzetiségtől függetlenül 

valamennyi polgárának jogot biztosít anyanyelvének és kultúrájának megtartására és 

ápolására”. Emellett a képviselők felszólították az Európai Bizottságot, hogy az EU és 

Oroszország közötti kulturális és oktatási együttműködés keretei között indítson a 

finnugor és egyéb nemzeti kisebbségeket célzó programokat.372 

                                                 
371 Európai Parlament (2007c): Débats. Attaque contre Galina Kozlova, membre du conseil 

d’administration de l’organisation Mari Uchem et rédactrice en chef du magazine littéraire Ontsoko: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070315+ITEM-

010+DOC+XML+V0//FR (utolsó letöltés: 2018. július 16.). 
372 Európai Parlament (2007d): Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása Galina 

Kozlováról: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-

0087&language=HU&ring=B6-2007-0081 (utolsó letöltés: 2018. július 17.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070315+ITEM-010+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070315+ITEM-010+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0087&language=HU&ring=B6-2007-0081
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0087&language=HU&ring=B6-2007-0081
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Az állásfoglalást a képviselők elfogadták. Ugyanakkor – mivel az ügyben nem történt név 

szerinti szavazás – nem lehet megállapítani, hogy mely országok, illetve politikai 

csoportok képviselői milyen arányban támogatták a kérdést.373 

Egyértelműen megállapítható, hogy a fenti ügyek kezelésében a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup szerepe nem elhanyagolható: 1. koordinációs képessége jelentős mértékben 

elősegítette a sürgősségi határozattervezet napirendre tűzését; 2. a plenáris ülésen a három 

legnagyobb parlamenti csoport (EPP–ED, PES, ALDE) álláspontját három intergroup-

tag képviselhette. 

Ez az ügy egyrészt az Intergroupon keresztül megvalósuló hálózati modell, másrészt 

pedig a finnugor nyelveket beszélő képviselők együttműködésén keresztül megvalósuló 

koalíciós modell működését illusztrálja. 

 

4. A veszélyeztetett nyelvek védelméről szóló Alfonsi-jelentés 

A korzikai közösséget képviselő François Alfonsi francia EP-tag (Zöldek/EFA), aki 2012 

januárjától a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup társelnöki feladatait is ellátta Tabajdi 

Csaba mellett, a Kulturális és Oktatási Bizottság raportőreként 2013 júniusában – hosszas 

előkészítést követően – állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be a Parlament 

plenáris ülésére, amely a kihalással fenyegetett európai nyelvek és az Európai Unión 

belüli nyelvi sokféleség kérdésével foglalkozott. 

Alfonsi a Brüsszelben készített interjúban elmondta, hogy korzikaiként a nyelvi és 

kulturális sokszínűség és a veszélyeztetett nyelvek kérdése kifejezetten fontos számára.374 

A képviselő motivációja igen logikus a franciaországi kisebbségpolitika 

mozgatórugóinak és a korzikai kisebbségi nyelv helyzetének ismeretében. 

 

Kontextus 

Franciaország Európa egyik legkorábban szerveződött nemzetállama, amelynek 

nemzetpolitikája – a dolgozat II. részében ismertetett – politikai nemzetkoncepció köré 

szerveződik. A francia politikai terminológiában a mai napig nem elfogadott a 

„kisebbség” szó használata, ehelyett etnikumokról, etnikai csoportokról beszélnek, 

amikor az ország területén élő, az identitásukat a mai napig – eltérő mértékben – őrző, (a 

francia mellett) regionális nyelvet is beszélő közösségekről van szó. 

                                                 
373 Európai Parlament (2007e): Szavazások. 2007. március 15.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20070315+RES-

VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 17.). 
374 François Alfonsi EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20070315+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20070315+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
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Egészen az 1960-as évek második feléig a francia kormány képviselői azt hangoztatták, 

hogy az ország területén nem élnek kisebbségek, tehát nemzetiségi, kisebbségi probléma 

Franciaországban nem létezik. 

A francia alkotmány375 1. cikke kimondja, hogy Franciaország egy és oszthatatlan 

Köztársaság, amelynek alapját egy homogén nemzet képezi. A 2. cikk értelmében a 

Köztársaság hivatalos nyelve a francia. 

Ugyanakkor, mint Csernusné Ortutay Katalin rámutat, „nincs még egy olyan ország 

Európában, amely nyelvileg ilyen változatos képet mutatna” (Csernusné, 2000: 39.) 

Ennek ellenére Franciaország, bár aláírta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartáját, az alkotmánybíróság döntése alapján nem ratifikálta azt. Ehelyett készített egy 

listát az országban honos regionális nyelvekről, amelyekre alkalmazzák a Charta 

ajánlásait.376 

Ami a korzikai vonatkozást illeti, a korzikai identitás szempontjából rendkívül fontos 

tényező a korzikai nyelv, a corsu. A francia kormányzat 1975-ig még regionális nyelvként 

sem ismerte el a korzikait. Nem volt hivatalos státusa, valamint a corsu adminisztratív és 

jogi szerepe mind a mai napig minimális, annak ellenére, hogy a lakosság négyötöde érti 

és kétharmada beszéli (Győri Szabó, 2006: 254.) 

A korzikai nyelv a közelmúltig az oktatási rendszerből is kiszorult. A corsu fakultatív 

alapon történő oktatása csak az 1980-as évektől vált lehetővé. Az Alkotmánybíróság 

1991-es döntésével kimondta, hogy a korzikai iskolákban tartott corsu-nyelvórák – 

amennyiben nem kötelezőek – nem mondanak ellent az egyenlőség alapelvének. 

 

Az ügy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup előtt 

Bár az állásfoglalásra irányuló tervezet csak 2013. szeptember 11-én került a plenáris ülés 

elé, Alfonsi – ekkor még a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup „egyszerű” tagjaként – az 

Intergroup 2010. július 8-i ülésén először beszámolt a regionális nyelvek Franciaországi 

helyzetéről, majd az állásfoglalásra irányuló indítvány szövegtervezetét mutatta be a 

közös munkacsoport tevékenységében részt vevő kollégáinak, és támogatásukat kérte 

                                                 
375 Constitution française (2008): Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-

octobre-1958-en-vigueur (utolsó letöltés: 2018. jólius 18.). 
376 Franciaország etnikai alapú kisebbségi politikájáról és az Intergroup által 2004 és 2009 között tárgyalt 

„francia ügykeről” lásd: Brucker Balázs (2014b): „Les questions ethniques en France à l’ordre du jour de 

l’Intergroupe des Minorités du Parlement européen”, in: Tarrósy István–Tuka Ágnes–Vörös Zoltán–

Schmidt Andrea (szerk.): European Integration: Perspectives and Challenges: How ’Borderless’ is 

Europe?, IDResearch Kft-Publikon, Pécs, pp. 367–382. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur


 

205 

 

ahhoz, hogy segítsenek a tartalmát az EP állásfoglalásaként elfogadtatni. A dokumentum 

tárgya az európai veszélyeztetett nyelvek védelme. Az állásfoglalásra irányuló tervezet 

célja – egyebek között –, hogy megfelelő pénzügyi forrást biztosítson a veszélyeztetett 

nyelvi közösségek számára e nyelvek fennmaradásának elősegítését célzó oktatási és 

kulturális programok megvalósítása érdekében. 

Az állásfoglalásra irányuló indítványt a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup ülésen 

jelenlévő EP-képviselők pártállástól és nemzeti hovatartozástól függetlenül, egyhangúlag 

támogatták. 377 

Alfonsi ígéretet tett arra, hogy állásfoglalás-tervezet szövegét a Parlament nyári szünetét 

követően, ősszel véglegesítik. A korzikai képviselő felszólalásában azt is hozzátette, hogy 

a szöveg kidolgozásába be kívánja vonni Viviane Reding, a jogérvényesülésért, alapvető 

jogokért és uniós polgárságért felelős, valamint Androulla Vassiliou, oktatásért, 

ifjúságpolitikáért és kultúráért felelős uniós biztosokat. Reding már korábbi uniós 

biztosként is részt vett az európai kisebbségi és regionális nyelveket segítő uniós 

programok kidolgozásában, míg Vassiliou már a biztosi meghallgatása során is 

támogatásáról biztosította az EU területén kevésbé elterjedt nyelveket beszélők 

közösségeit.378 

Alfonsi a jelentés véglegesítéséhez az Intergroup több tagjától (Gál Kinga (EPP), Ramon 

Tremosa (ALDE), Oriol Junqueras (Zöldek/EFA)) kapott segítséget.379 

Az Alfonsi-jelentés előkészítéséhez kapcsolódóan 2010. november 24-én az Intergroup 

ülésén Androulla Vassiliou, oktatásért és kultúráért felelős európai biztost látták 

vendégül. Bevezetőjében Vassiliou hangsúlyozta, hogy az Unió nyelvi és kulturális 

sokszínűsége megbecsülésre érdemes érték. Vassiliou – utalva az Európás érintő 

pénzügyi és gazdasági válságra – kiemelte, hogy az Uniót ért mély krízisből a kivezető 

utat a többnyelvűség jelenti. A biztos röviden ismertette az Európai Bizottságnak a 

kisebbségi, regionális és veszélyeztetett nyelvek megóvása érdekében kifejtett 

tevékenységét. Kiemelte, hogy a Bizottság nyelvi projektjei keretében a kisebbségi és 

regionális nyelvek a hivatalos nyelvekkel azonos elbírálási kritériumok szerint 

pályázhatnak támogatásért. Az ülésen Sógor Csaba szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatos 

                                                 
377 consentinfos.corsica (2013): Langues menacées: Plébiscite pour François Alfonsi à Strasbourg: 

https://www.corsenetinfos.corsica/Langues-menacees-Plebiscite-pour-Francois-Alfonsi-a-

Strasbourg_a5019.html (utolsó letöltés: 2018. augusztus 11.). 
378 François Alfonsi EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19. 
379 François Alfonsi EP-képviselő munkatársával, Antonia Lucianival készített telefonos interjú. 2018. 

augusztus 18. 

https://www.corsenetinfos.corsica/Langues-menacees-Plebiscite-pour-Francois-Alfonsi-a-Strasbourg_a5019.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Langues-menacees-Plebiscite-pour-Francois-Alfonsi-a-Strasbourg_a5019.html
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kritikájával kapcsolatban a biztos elmondta, hogy a Bizottság nem vizsgálhatja a kérdéses 

törvényt, mivel az Unióban a nyelvpolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy a kérdés kapcsán a Bizottság megfigyelő álláspontra 

helyezkedett, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a nyelvtörvény kapcsán az egyéni 

szabadságjogok sérülnek, az Európai Bíróság elé utalja az ügyet. Emellett a képviselők a 

katalán nyelv EU-s munkanyelvvé történő nyilvánítását kérték az Európai Bizottságtól. 

(Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 27–28.) 

Az Intergroup az Alfonsi-jelentés tervezetének bemutatását követően több ülésén is 

kiemelten foglalkozott a regionális nyelvek helyzetével. 

2011. január 20-án a fríz nyelv helyzetét járta körül. Az ülésen részt vettek fríz 

politikusok, valamint a fríz nyelv védelmével foglakozó civil szervezetek. A meghívottak 

felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy a 90%-ban fríz anyanyelvű lakosok által 

beszélt területeken a boltokban nem szolgálják ki azokat, akik fríz nyelven 

kommunikálnak. Azt is elmondták, hogy a fríz anyanyelvű szülőket próbálják lebeszélni 

arról, hogy gyermekeikkel fríz nyelven kommunikáljanak. A felszólalók felhívták a 

figyelmet arra, hogy ily módon a fríz nyelv a jövőben el fog tűnni. Megoldásként azt 

javasolták, hogy Hollandiában jöjjön létre olyan nyelvi törvény, amely lehetővé teszi, 

hogy a fríz anyanyelvű lakosság által lakott területeken a fríz a hollanddal egyenjogú 

státuszt élvezzen. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 37.) 

2011. február 22-én az NPLD képviseletében Meirion Pyrs Jones, a Wales-i Nyelvi 

Tanács vezetője volt jelen. Pyrs Jones felvázolta az NPLD munkáját és sikerességét, 

ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az EU regionális támogatások értéke 2001 

óta élesen zuhan.380  

2011. június 9-én a katalán nyelv Valenciában és a Baleári-szigeteken betöltött szerepe 

került napirendre Orion Junqueras katalán képviselő (Zöldek/EFA) kezdeményezésére. 

Junqueras meghívására Ferran Suay professzor, az Acció Cultural del País Valencia 

(ACPV) képviselője tartott előadást az ülés résztvevőinek a katalán nyelv valenciai 

változatáról. Az előadó rámutatott arra, hogy – véleménye szerint – a katalán nyelvű 

középfokú oktatás nem kielégítő, továbbá a Catalan TV3 katalán nyelvű televízió adásait 

is megszüntették. Júlia Lopez-Seguí, az Obra Cultural Baleares (OCB) megbízottja a 

katalán nyelv Baleári-szigeteken betöltött szerepéről tartott előadást. Mint elmondta, 

                                                 
380 galkinga.hu (2011): A Nyelvi Sokszínűségért Hálózat képviselői a Kisebbségi Munkacsoport ülésén: 

http://galkinga.hu/hu/az_nyelvi_sokszinusegert_halozat_npld_kepviseloi_a_kisebbsegi_munkacsoport_ul

esen/ (utolsó letöltés: 2018. július 18.). 

http://galkinga.hu/hu/az_nyelvi_sokszinusegert_halozat_npld_kepviseloi_a_kisebbsegi_munkacsoport_ulesen/
http://galkinga.hu/hu/az_nyelvi_sokszinusegert_halozat_npld_kepviseloi_a_kisebbsegi_munkacsoport_ulesen/
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1997-ben sikerült megállapodni Madriddal abban, hogy a közoktatási intézményekben az 

órák 50%-án katalán nyelven folyjék az oktatás, de a gyakorlati megvalósítás még várat 

magára. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 36.) 

2011. július 7-én a regionális nyelvek franciaországi státuszáról hallgattak előadásokat a 

képviselők. Az EBLUL franciaországi képviselete a regionális nyelveket beszélőkkel 

szembeni diszkriminációra hívta fel a figyelmet. A szervezet rámutatott arra, hogy 

Franciaországban – megfelelő jogi szabályozás hiányában – nincs meg a regionális 

nyelvek oktatásához szükséges jogalap, azért e nyelvek oktatásának szükségessége 

folyamatosan megkérdőjeleződik a közoktatásban. Elzászban tilos olyan álláshirdetések 

közzététele, amely a regionális nyelv ismeretét határozza meg az alkalmazás feltételéül. 

(Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 36.) 

2011. október 27-én a Finnországban, Svédországban, Norvégiában és Oroszországban, 

a Kola-félszigeten beszélt számi nyelvek helyzete volt a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup napirendjén. A számi nyelvet beszélőket képviselő Saminourra szervezet arra 

hívta fel az Intergroup figyelmét, hogy mind a kilenc számi nyelv veszélyeztetettként van 

nyilvántartva. Svédországban igen kevés lehetőség adódik a számi nyelv tanulására a 

megfelelő nyelvtanárok is infrastruktúra hiánya miatt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy 

a veszélyeztetett nyelvek nehezen férnek hozzá a nyelvek tanulását segítő uniós 

alapokhoz, pedig a pénzügyi támogatásra e nyelveknek nagy szükségük lenne a 

fennmaradásukat segítő programok kivitelezéséhez. (Gál–Hicks–Eplényi, 2011: 39.) 

Alfonsi az állásfoglalás-tervezetet végül 2012 őszén nyújtotta be az EP Kulturális és 

Oktatási Bizottsága elé. 

A szakbizottság először 2013. január 23-án tárgyalta a kérdést. A 2013. március 23-i 

ülésen meghívottként részt vett Vicent Climent, az NPLD brüsszeli tanácsadója, Merion 

Prys Jones, a veszélyeztetett nyelvekről szóló parlamenti szakértői anyag szerzője és 

Christopher Mosley, az Unesco által készített és gondozott veszélyeztetett nyelvek online 

világatlaszának főszerkesztője, valamint Adina Nichifor, az Európa Tanács Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának képviselője.381 Ezt a tényezőt azért 

érdemes hangsúlyozni, mert az a gyakori érvelés, amely szerint a szakbizottságokban – a 

közös munkacsoportokkal ellentétben – korlátozott a lehetőség a külső szakértők 

meghívására és a téma alaposabb körüljárására, megdőlni látszik. Tény ugyanakkor, hogy 

                                                 
381 Európai Parlament (2013b): Oktatási és Kulturális Bizottság – Jegyzőkönyv. 2013. március 20.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 18.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU


 

208 

 

egy EP-képviselő egyszerűbben és gyorsabban meg tud hívni egy szakértőt a közös 

munkacsoport ülésére, mint a szakbizottságba, ahol a felszólalók meghívásának 

engedélyezése jóval bürokratikusabb folyamat. Ráadásul a közös munkacsoportok sokkal 

kötetlenebb keretet biztosítanak egy téma körüljárására. 

A megnyitó beszédében a német Doris Pack (EPP), a szakbizottság elnöke azt 

hangsúlyozta, hogy a veszélyeztetett nyelveket nem szabad összekeverni a kisebbségi és 

regionális nyelvekkel. Ezzel szemben Alfonsi azt húzta alá, hogy a veszélyeztetett 

kisebbségi nyelveket védeni kell. Kiemelte ugyanakkor, hogy különbséget kell tenni az 

egyes helyzetek között: míg a magyar nyelv európai szinten nem veszélyeztetett, 

Romániában igen. Christopher Mosley arra hívta fel a figyelmet, hogy a világon létező 

közel 6000 nyelv felét fenyegeti az eltűnés veszélye. A folyamat ugyanakkor nem 

megállíthatatlan, az államok, kormányok nagyon sokat tehetnek megállításáért és 

visszafordításáért. Az NPLD képviselői elmondták, hogy a regionális és kisebbségi 

nyelvek támogatása gazdasági felhajtó erőt is jelent egyben.382 

2013. április 22-én került sor a szakbizottságban az Alfonsi-állásfoglalástervezet vitájára. 

Bevezetőjében a korzikai képviselő a különböző nyelvek eltűnésének, kihalásának 

veszélyére hívta fel a figyelmet. Következésképpen fontosnak tartotta, hogy a futó uniós 

programokba a veszélyeztetett nyelvek kérdése beilleszthető legyen. Cătălin Sorin Ivan 

román képviselő (S&D) a kisebbségi kérdésnek a nyelvi jogoktól való elkülönítését 

szorgalmazta. 

Tőkés László, néppárti árnyékraportőrként azon véleményének adott hangot, amely 

szerint a korzikai képviselő – Franciaország speciális kisebbségpolitikai megközelítéssel 

összefüggő személyes érintettség miatt – a legalkalmasabb személy arra, hogy a 

veszélyeztetett nyelvek kérdésével foglalkozzon. A romániai magyar képviselő kiemelte, 

hogy a veszélyeztetett nyelvek kérdése nem csupán nyelvészeti vagy kulturális, hanem 

politikai és emberi jogi probléma is egyben. Tőkés felszólalásában utalt a csángó 

magyarokat és a szerbiai vlach közösséget sújtó nyelvi tilalomra is. Felszólalásának 

zárásaként elmondta, hogy Európa-szerte biztosítani kell az anyanyelvi jogokat, mivel 

ellenkező esetben a nyelvi alapon érvényesülő diszkrimináció, vagy adott esetben az 

                                                 
382 neppart.eu (2013): Tőkés: Európának védenie kell a veszélyeztetett nyelveket: 

http://www.neppart.eu/tokes-europanak-vedenie-kell-a-veszelyeztetett-nyelveket.html (utolsó letöltés. 

2018. augusztus 23.). 

http://www.neppart.eu/tokes-europanak-vedenie-kell-a-veszelyeztetett-nyelveket.html
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asszimiláció nem csupán a kisebbségi vagy regionális nyelvek, hanem az egész nyelvi 

közösségek eltűnéséhez vezet.383 

A szakbizottság döntése alapján a képviselők 2013. április 25-ig fogalmazhatnak meg 

módosító javaslatokat az Alfonsi által kidolgozott dokumentumhoz. 

Tőkés László árnyékraportőri minőségében kiemelkedő szerepet játszott a jelentés 

megfogalmazásában, hisz a képviselő egymaga 26 módosító javaslatot tett. 

Tőkés – többek között – a következő – a képviselők által elfogadott – javaslatokat 

fogalmazta meg: 

- az anyanyelvű oktatás a leghatékonyabb módja az oktatásnak (55. módosítás); 

- a tagállamoknak a nyelvvédelem terén fel kell lépniük az asszimiláció 

ellenében (75. módosítás); 

- azon tagállamok, amelyek nem írták alá és nem ratifikálták a Regionális és 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, valamint a Kisebbségi 

Keretegyezményt, mielőbb tegyék meg (146. módosítás). 

Az Európa Tanács által kidolgozott két, kisebbségvédelemmel foglalkozó dokumentum 

aláírásának és ratifikálásának követelménye egyébként hangsúlyosan szerepel több, 

intergroup-tag képviselő (Gál Kinga, Tatjana Zdanoka, Herbert Dormann) által benyújtott 

módosításban is. 

Ugyanakkor Tőkés azon javaslatát, amely szerint az EU kötelező erejű irányelvet 

alkosson a veszélyeztetett nyelvek védelmének érdekében (148. módosítás), a képviselők 

többsége elutasította. Ehelyett – kompromisszumos megoldásként – abban tudtak 

megegyezni, hogy az Európai Bizottság kedvező intézkedéseket foganatosítson a 

veszélyeztetett közösségek védelme érdekében. Szintén – többségi szavazással – 

elutasításra került Cătălin Sorin Ivan román képviselő azon javaslata (113. módosítás), 

amely szerint az uniós programokkal csak a veszélyeztetett nyelveket és ne a „kisebbségi 

közösségeket” támogassa. 

Az Intergroup baszkföldi tagja, Izaskun Bilbao (ALDE) a veszélyeztetett nyelvek 

eltűnésének megakadályozását elősegítő politikák monitorozására vonatkozó közös 

mutatók kidolgozása mellett szállt síkra (141. módosítás). 

Alfonsi – a szakbizottsági szavazást megelőzően – a dokumentum fontosságát 

hangsúlyozta. Mint elmondta, elfogadása esetén példamutató lehet a képviselők számára, 

                                                 
383 tokeslaszlo.eu (2013): A veszélyeztetett nyelvek Európa örökségét képezik: 

http://tokeslaszlo.eu/cikk/veszelyeztetett_nyelvek (utolsó letöltés. 2018. augusztus 22.). 

http://tokeslaszlo.eu/cikk/veszelyeztetett_nyelvek
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hogy Brüsszel támogatja a veszélyeztetett nyelvek kérdését. Ugyanakkor sajnálatát 

fejezte ki amiatt, hogy Franciaország nem ratifikálta a Kisebbségi vagy Regionális 

Nyelvek Európai Chartáját. 

A benyújtott módosítások kapcsán megállapítható, hogy a Kulturális és Oktatási 

Bizottság román és görög tagja (Gregoius Papanikolaou, EPP–ED; Cătălin Sorin Ivan, 

S&D) ellenezte a kisebbségi nyelvekre történő bárminemű utalást és helyette a 

„veszélyeztetett nyelvek” terminológiát tartotta kívánatosnak. 384 

Az állásfoglalástervezetet a Kulturális és Oktatási Bizottság 2013. június 17-én, 30 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta.385 A 

szakbizottság által elfogadott dokumentum visszautasítja a nyelvi kizárólagosságot és 

felszólítja az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a veszélyeztetett közösségek 

védelmében. 

A dokumentumról a plenáris ülés a nyári szünetet követően, 2013. szeptember 11-én 

szavazott. A képviselők az állásfoglalástervezetet 645 szavazattal 26 ellenében 29 

tartózkodás mellett fogadta el. Mindez jól mutatja, hogy az EP-ben az ún. soft – nyelvi 

jogokkal – összefüggő, transznacionális – tehát egyik állam szuverenitását sem sértő – 

állásfoglalás-tervezeteket sokkal könnyebben el lehet fogadtatni, mint például a nemzeti 

szuverenitást érintő, egy-egy konkrét tagállamot érintő témákat. 

A kérdésben név szerinti szavazás történt. 

Képviselőcsoport Támogatta Elutasította Tartózkodott 

ALDE 73 - 1 

ECR 51 - 4 

EFDD 17 8 2 

Függetlenek 11 9 5 

GUE/NGL 26 1 2 

EPP 235 8 14 

S&D 176 - 1 

Zöldek/EFA 56 - - 
8. táblázat: Alfonsi-jelentés (szavazás) (Forrás: saját szerkesztés az EP-honlapján elérhető 

szavazási jegyzőkönyv alapján: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU) 

 

                                                 
384 Európai Parlament (2013c): Jelentéstervezet a kihalástól fenyegetett nyelvekről és az Európai Unión 

belüli nyelvi sokféleségről. Módosítás 1–172.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 

2018. július 17.). 
385 Európai Parlament (2013d): Oktatási és Kulturális Bizottság – Jegyzőkönyv. 2013. június 18.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 18.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
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Ha frakciókra lebontva nézzük meg a szavazás eredményét, egyértelműen látjuk, hogy 

valamennyi képviselőcsoportban többségében voltak azok az EP-képviselők, akik 

támogatták a dokumentum elfogadását. Ugyanakkor a Szabadság és Közvetlen 

Demokrácia Európája képviselőcsoport (EFDD) volt a leginkább megosztott a kérdésben: 

az ő esetükben 17 képviselő támogatta az indítványt, 8 ellenezte, 2 pedig tartózkodott a 

szavazáskor. Csak az etnoregionális pártokat (is) tömörítő Zöldek/EFA frakció volt az 

egyetlen képviselőcsoport, amely egyhangúlag támogatta a kérdést. 

Ha a képviselők nemzeti hovatartozását nézzük, megállapíthatjuk, hogy a francia és az 

egyesült királyságbeli képviselők szavaztak legnagyobb számban a dokumentum 

elfogadása ellen vagy tartózkodással (francia: 13 nem, 12 tartózkodás; egyesült 

királyságbeli: 10 nem, 5 tartózkodás). De még így is a francia és az egyesült királyságbeli 

EP-tagok döntő többsége támogatta a dokumentum elfogadását. E két ország képviselőin 

túl néhány holland, osztrák, belga, dán és lett képviselő szavazott a javaslat ellen, vagy 

pedig tartózkodott a szavazásnál.386 Az EP-honlapján elérhető képviselői életrajzok 

alapján megállapítható, hogy a szavazást nem támogató képviselők mindegyike a 

többségi társadalom tagja. Tehát az etnikai alapú kisebbségeket érintő kérdésekben az 

EP-képviselők között a fő törésvonal a többségi társadalomhoz és a kisebbséghez tartozó 

EP-képviselők között húzható meg. Ugyanakkor ez a törésvonal is elsősorban az etnikai 

alapú kisebbségek jogait csak korlátozottabban elismerő tagországok esetében jelenik 

meg. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az egyesült királyságbeli, a nemzetállamok 

primátusát hangsúlyozó hard euroszkeptikus pártokhoz (pl. UK Independence Party) 

tartozó képviselők is jelentős számban az Alfonsi-jelentés ellen szavaztak. 

Az állásfoglalás elfogadtatásában kiemelkedő szerepe volt a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroupnak. Mint Alfonsi elmondta, az Intergroup munkája nélkül sokkal nehezebb 

lett volna elérni az állásfoglalás elfogadtatását. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

azon tagjainak, akik a Kulturális és Oktatási Bizottságban is tagsággal vagy póttagsággal 

rendelkeznek, meghatározó szerepük volt abban, hogy ez a kérdés a szakbizottság 

napirendjére kerülhessen. Itt már csak azért is szükség volt az Intergroupban tagsággal 

rendelkező képviselők kitartó munkájára, mert – a korzikai képviselő véleménye szerint 

– a kisebbségi és regionális nyelvek kérdése két okból is ellenérzést válthat ki az EP-

képviselőkből: egyrészt sokan úgy vélik, hogy a kisebbségi és regionális nyelvek kérdése 

                                                 
386 Európai Parlament (2013e): Név szerinti szavazás. 2013. szeptember 11.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-

RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 19.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU


 

212 

 

túl sok problémát (az oktatásával járó költségek stb.) és politikai vitát eredményez egy 

államban. Ennek tudható be, hogy a témát némiképp módosítani kell, így végül a jelentés 

címében a „kisebbségi nyelvek” kifejezés helyett a kevesebb polémiát kiváltó 

„veszélyeztetett nyelvek” szókapcsolat került. Másrészt Alfonsi megállapítása szerint a 

Kulturális és Oktatási Bizottság tagjai közül többen úgy gondolkodnak, hogy a 

„korlátozott számú választópolgárt” érintő kisebbségi nyelvi kérdésnél vannak fontosabb 

témák is (szerzői jog, digitalizáció stb.), amellyel a szakbizottságnak foglakoznia kellene, 

különösen a szakbizottságok saját kezdeményezésű jelentések esetében alkalmazandó 

kvótáinak figyelembevételével. 

Alfonsi kiemelte, hogy az Intergroup tagjai egyhangúlag támogatták a jelentéstervezetet, 

és vállalták – hogy informális csatornákon keresztül – a saját képviselőcsoportjukban is 

napirendre tűzik a veszélyeztetett nyelvek kérdését és megpróbálnak támogatókat 

szerezni, különösen a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjai között. Alfonsi elmondta, 

hogy a határozott támogatásnak köszönhetően a Kulturális és Oktatási Bizottság német 

elnöke, Doris Pack is támogatta az állásfoglalás-tervezet napirendre vételét, noha 

korábban a kisebbségi (nyelvi) kérdések tárgyalásától mereven elzárkózott.387 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup foglalkozott veszélyeztetett nyelvek védelmével 

foglalkozó állásfoglalás nyomon követésével is. 2015. március 12-i ülésükre meghívták 

Strasbourgba Meirion Prys Jonest, az NPLD igazgatóját, valamint Vincent Climent-et, az 

NPLD brüsszeli politikai tanácsadóját. Pyrs Jones felszólalásában – többek között – arra 

hívta fel a figyelmet, hogy bár az Alfonsi-állásfoglalást a képviselők döntő többsége 

támogatta, az Európai Bizottságnak nem volt erre semmi válasza. Mivel – az 

állásfoglalásban megfogalmazottakkal ellentétben – nem jött létre külön alap a kisebbségi 

nyelvek támogatására, ezért az NPLD a The European Roadmap for Linguistic Diversity 

címet viselő kampányuk388 keretében ismét dokumentumot kíván kidolgozni, amelyben 

megfogalmazzák legfontosabb kérdéseiket, felvetéseiket. Climent hozzátette, hogy az 

Európai Unió 24 hivatalos nyelve a prosperitást jelenti, és kiemelte, hogy az NPLD azt 

szeretné, ha ez a regionális nyelveknél is megvalósulna.389 

                                                 
387 François Alfonsi EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 19. 
388 További részletekért lásd: npld.eu (2018b): Launch of the European Roadmap for Linguistic Diversity: 

http://www.npld.eu/news-and-events/latest-news/113/launch-of-the-european-roadmap-for-linguistic-

diversity/ (utolsó letöltés: 2018. július 18.). 
389 HUN.In.EU (2015): Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülés 2015. 

március 12. Európai Parlament, Strasbourg: http://en.hunineu.eu/en/oshonos-kisebbsegek-nemzeti-

kozossegek-es-nyelvi-munkacsoport-ules-2015-marcius-12-europai-parlament-strasbourg/ (utolsó 

letöltés: 2018. július 18.). 

http://www.npld.eu/news-and-events/latest-news/113/launch-of-the-european-roadmap-for-linguistic-diversity/
http://www.npld.eu/news-and-events/latest-news/113/launch-of-the-european-roadmap-for-linguistic-diversity/
http://en.hunineu.eu/en/oshonos-kisebbsegek-nemzeti-kozossegek-es-nyelvi-munkacsoport-ules-2015-marcius-12-europai-parlament-strasbourg/
http://en.hunineu.eu/en/oshonos-kisebbsegek-nemzeti-kozossegek-es-nyelvi-munkacsoport-ules-2015-marcius-12-europai-parlament-strasbourg/
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Az Alfonsi-jelentés elfogadása egyértelműen az Intergroup sikereként könyvelhető el: az 

Intergroup tagjai vettek részt a kidolgozásában, és – Alfonsi állítása szerint – 

egyértelműen a közös munkacsoport lobbipotenciáljának köszönhető, hogy a Kulturális 

és Oktatási Bizottság végül napirendre vette a kérdést. Az intergroup-tagok jelentős 

számú módosító indítványt is megfogalmaztak, amelyhez az is hozzájárult, hogy a 

jelentéstervezet Intergroupban történő bemutatását követően a képviselői csoportosulás 

elnöksége tudatosan a jelentéstervezettel kapcsolatos témákat (kisebbségi és 

veszélyeztetett nyelvek helyzete stb.) tűzött a napirendjére.  

 

5. A Strasbourgi Kiáltvány 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup vezetését a 2009 és 2014 közötti parlamenti ciklus 

felénél Tabajdi Csaba és François Alfonsi vette át Gál Kingától és Carl Haglundtól. A két 

új társelnök az Intergroup 2012. január 20-i ülésén ismertette a képviselői csoportosulás 

2012 januárja és 2014 júniusa közötti két és féléves időszak munkaprogramjának 

tervezetét, amelynek egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az Európai Parlament 

felkérésére a Bizottság – az EP-vel együttműködve – dolgozzon ki a romaintegrációs 

stratégia390 mintájára egy pánerurópai vonatkozású kisebbségvédelmi stratégiát. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2014. április 17-én, a 2009 és 2014 közötti EP-

ciklus utolsó, cikluszáró ülésén vette napirendre a Strasbourgi Kiáltvány (Strasbourg 

Manifesto) kérdését. A dokumentum révén az Intergroup felhívást intézett az európai 

döntéshozókhoz az EU területén élő hagyományos nemzeti kisebbségek, valamint 

regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának védelmében. 

A dokumentum 21 pontban foglalja össze a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által 

fontosnak tartott kisebbségvédelmi törekvéseket, kiemelve egy uniós szintű kötelező 

kisebbségvédelmi keretrendszer megalkotásának szükségességét. Az anyag bevezetője 

kiemeli, hogy az uniós intézményekben az etnikai alapú kisebbségek védelmét nem övezi 

fokozottabb figyelem. A Strasbourgi Kiáltvány leszögezi, hogy e kisebbségek 

helyzetének megnyugtató rendezése az Unió külső és belső legitimitásának feltétele. A 

dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy a többség és kisebbség tagjai kölcsönös – 

                                                 
390 A romaintegrációs stratégia középpontjában a romák elleni diszkrimináció megszüntetése és a romák 

társadalmi integrációja áll. Lásd: Európai Bizottság (2012): Az Európai Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Nemzeti romaintegrációs 

stratégiák: az uniós keretrendszer végrehajtásának első lépése: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/HU/1-2012-226-HU-F1-1.Pdf (utolsó letöltés: 2018. 

július 31.). 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/HU/1-2012-226-HU-F1-1.Pdf
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ugyanakkor aszimmetrikus – felelősséggel tartoznak a kisebbségi identitás, kultúra és 

nyelv megőrzéséért, valamint ezek fejlesztéséért (G. preambulumbek.). A Kiáltvány 

kiemeli továbbá, hogy az egyenlő bánásmód alanyi joga és nem kiváltsága az uniós 

polgároknak. (K. preambulumbek.) Emellett rámutat az őshonos kisebbségek, valamint a 

legálisan érkező migráns kisebbségek közötti különbségtétel fontosságára. Ez a 

megközelítés összhangban áll a Tabajdi-féle kisebbségkategorizálással, amely az 

államnak és az Uniónak az adott kisebbségi közösségek vonatkozásában fennálló 

feladatai alapján elkülöníti a történelmi, őshonos, illetve az új, migráns kisebbségeket (5. 

bek.). A Strasbourgi Kiáltvány érinti a koppenhágai kritériumok dilemmáját is: a 

dokumentum sürgeti a tagjelölt és a már tagsággal rendelkező országok kisebbségvédelmi 

mechanizmusainak egységes monitorizálását, hogy ezáltal megszűnjön a jelenlegi kettős 

mérce, amely szerint az uniós intézmények a tagjelölt országoktól – a csatlakozási 

feltételek részeként – elvárják a kisebbségi problémák rendezését, ugyanakkor a 

tagországok esetében ezt a kérdést az adott állam belügyének tekintik (16. bek.). 

A dokumentum felszólítja az uniós intézményeket, hogy fogadjanak el kötelező érvényű 

jogi aktusokat az etnikai alapú kisebbségek védelme érdekében (19. bek.).391 

A Strasbourgi Kiáltvány melléklete tartalmazza az EU területén élő nemzeti kisebbségi 

közösségek és nyelveik védelmére vonatkozó, korábban elfogadott kritériumok, 

keretegyezmények, ajánlások és jelentések jegyzékét. 

Tabajdi intergroup-társelnöki minőségében úgy vélte, hogy a dokumentum a jövőben 

kiindulási pontként szolgálhat egy uniós kisebbségvédelmi keretrendszer kialakítása 

során. Tabajdi a következőképpen vázolta fel a kisebbségvédelmi keretrendszer 

kialakításának szükségességét: „Ha az Európai Unió a jövőben el akarja kerülni az 

etnikumközi konfliktusokat, akkor megfelelő uniós kisebbségvédelmi keretrendszert kell 

létrehozni. Legfőbb cél, hogy a 2012-ben elfogadott Roma Stratégia mintájára az Európai 

Bizottság kezdeményezze a Nemzeti Kisebbségvédelmi Stratégiák Európai 

Keretrendszerét. Ezzel létrejönne az Európai Unió keretein belül a kisebbségi jogok uniós 

szintű ellenőrzési mechanizmusa, amely éves rendszerességgel számon kérné a 

tagállamokon a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülését.”392 Tabajdinak ez a 

                                                 
391 Strasbourg Manifesto (2014): The Strasbourg Manifesto on the protection of national minorities and 

languages within the framework of the European Union: http://www.e-f-

a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergr

oup.pdf (utolsó letöltés: 2018. június 5.). 
392 felvidek.ma (2014): A Strasbourgi Kiáltvány és Kalmár jelentése a kisebbségvédelmi 

keretszabályozást sürgeti”: https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-

kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/ (utolsó letöltés: 2018. június 6.). 

http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/documents/Studies_on_EFA_and_other_texts/Strasbourg_Manifesto_Intergroup.pdf
https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/
https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/
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nyilatkozata arra enged következtetni, hogy az Intergroup biztonságpolitikai 

„csomagolásban” próbálja meg eladni az emberi (kisebbségi) jogok védelmét célzó 

kezdeményezését. E megközelítés mögött minden bizonnyal az áll, hogy az Európai Unió 

és különösen a Bizottság – mint láthattuk – sokkal nyitottabb a kisebbségi kérdések 

kezelésére, amennyiben az Unió és tagországainak (belső) biztonsága forog kockán. 

Tabajdi a dokumentum elfogadásának jelentősége kapcsán kiemelte, hogy az Európai 

Unió a csatlakozás feltételrendszerét jelentő koppenhágai kritériumokon keresztül 

nyomást tud gyakorolni a tagjelölt országokra a kisebbségi jogok biztosítása érdekében, 

ugyanakkor a tagországi kormányokon nem kérhető számon e jogok szavatolása. 

Sógor Csaba a következőképpen vélekedett: „Remélem, hogy a belga képviselőkollégám, 

Louis Michel és nevével fémjelzett jelentés393, a múlt héten az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlése által elfogadott, Kalmár Ferenc András, KDNP-s képviselő által a nemzeti 

kisebbségek európai helyzetéről és jogairól készített jelentés394, a ma általunk elfogadott 

Kiáltvánnyal együtt tovább lendít a küzdelemben, kisebbségügyi munkánkban, azaz az 

EU-s kisebbségvédelem hatékonyabbá tételében.”395  

A végleges dokumentumot – az egységes, tehát nemzeteken és politikai csoportokon 

átívelő támogatás szimbolizálására – a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában 

részt vevő képviselők – tehát a korábbi szokásoktól eltérően nem csupán a társelnökök – 

aláírásukkal látták el. Az Intergroup eljuttatta a dokumentumot az EU-s intézményekhez, 

valamint mind a tagállamok, mind pedig a tagjelölt országok kormányaihoz és 

parlamentjeihez. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjainak az volt a szándéka, hogy az etnikai alapú 

kisebbségek védelméről jelentéstervezet készüljön az EP Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottságában. Ennek érdekében az intergroup-tagok a dokumentum 

elfogadását követően informális csatornákon (elektronikus levelezés, folyosói, ebédlői 

                                                 
393 Európai Parlament (2014c): Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalás az alapvető jogok 

helyzetéről az Európai Unióban (2012): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-

0173&language=HU&ring=A7-2014-0051 (utolsó letöltés: 2018. július 31.). 
394 Európa Tanács (2014): The situation and rights of traditional national minorities in Europe. Report: 

Committtee on Equality and Non-Discrimination: http://semantic-

pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILU

RXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFj

ZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkP

TIwNTYx (utolsó letöltés: 2018. július 31.). 
395 felvidek.ma (2014): A Strasbourgi Kiáltvány és Kalmár jelentése a kisebbségvédelmi 

keretszabályozást sürgeti”: https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-

kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/ (utolsó letöltés: 2018. június 6.) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0173&language=HU&ring=A7-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0173&language=HU&ring=A7-2014-0051
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNTYx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNTYx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNTYx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNTYx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDU2MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNTYx
https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/
https://felvidek.ma/2014/04/a-strasbourgi-kialtvany-es-kalmar-jelentese-a-kisebbsegvedelmi-keretszabalyozast-surgeti/
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beszélgetések) próbálták meggyőzni a képviselőcsoportok vezető tisztségviselőit az 

etnikai alapú kisebbségek védelmét elősegítő dokumentum fontosságáról.396 Ez a 

tevékenységük azonban nem járt sikerrel, mivel az EP elnökét és az egyes frakciók 

vezetőit tömörítő Elnökök Értekezlete nem támogatta a kérdés napirendre vételét. 

A néppárti frakció magyar tagjai azonban úgy gondolták, hogy amennyiben a legnagyobb 

politikai csoport támogat egy ilyen jellegű javaslatot, azzal jelentősen megnövekedik egy, 

etnikai alapú kisebbségekkel foglalkozó jelentés elfogadásának esélye. 

2015. április 22-re az EP néppárti frakciója közmeghallgatást szervezett az őshonos 

nemzeti közösségek helyzetéről. Ehhez is szükség volt az Intergroup tagjainak 

érdekérvényesítő képességére, mivel az adott képviselőcsoport vezetése dönt arról, hogy 

engedélyezi-e a közmeghallgatást vagy sem.397 A rendezvényen civil szervezetek 

képviselői, nemzetközi szervezetek és tudományos intézetek munkatársai vettek részt 

meghívottként. 

 Az szervezett közmeghallgatáson körvonalazódott álláspont szerint uniós szintű 

kisebbségvédelmi keretszabályozás kialakítására van szükség. 

A rendezvényen Moniks Hohlmeier bajorországi képviselő (EPP) üdvözölte, hogy a 

néppárti magyar képviselők kezdeményezésére beindulni látszik a témáról szóló vita. A 

felvidéki Nagy József (EPP) uniós normarendszer felállítása mellett érvelt, és a szlovákiai 

nyelvtörvényt398 hozta fel elrettentő példaként. Michael Gahler német képviselő (EPP) 

véleménye szerint a tagállamok kisebbségei valódi értékei az Uniónak, következésképpen 

olyan uniós keretrendszert kell kialakítani, amely mindenki számára előnyös. Sógor 

Csaba kiemelte, hogy az EU-nak sürgősen lépnie kell kisebbségi kérdésekben, ugyanis a 

romániai magyarok nagyobb helyi autonómia iránti követelését a román 

belügyminisztérium bűncselekménnyé akarja nyilvánítani. Tőkés László felszólalásában 

a Kárpát-medencében tapasztalható hungarofóbiára hívta fel a figyelmet. A 2014-ben 

magyarországi listán az EP-be jutott képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy Kelet-

Közép-Európa országaiban a magyarság krónikus fogyása figyelhető meg. Ez a 

népességfogyás Erdélyben azt eredményezte, hogy a magyaroknak a romániai lakosságon 

                                                 
396 Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. Vincze Loránt Sógor 

Csaba EP-képviselő politikai tanácsadója is egyben. 
397 Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. Vincze Loránt Sógor 

Csaba EP-képviselő politikai tanácsadója is egyben. 
398 További részletekért lásd: Brucker Balázs (2016): „The impact of the EU membership on minorities 

living in neighbouring countries: the example of Slovakia” in: Milford, Susan–Tarrósy, István (szerk.): 

Recent Political Changes and their Implication in the Danube Region, IDResearch Kft-Publikon, Pécs, 

pp. 79–108., különösen pp. 94–98. 
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belüli részaránya jelentős mértékben csökkent. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy ez a 

jelenség nem csak a magyarokat, hanem a moldovai csángókat és a szerbiai vlachokat is 

érinti. Tőkés úgy vélte továbbá, hogy amennyiben az EU védi a veszélyeztetett állatokat, 

a veszélyeztetett (kisebbségi) kultúrákat is védenie kell. Végezetül azon véleményének 

adott hangot, amely szerint az Uniónak át kellene vennie Andreas Grossnak az Európa 

Tanácsban 2003-ben elfogadott, az autonómiák pozitív tapasztalatairól szóló jelentését. 

A bécsi székhelyű Alapjogi Ügynökség képviseletében felszólaló Gabriel Toggenburg 

arról beszélt, hogy milyen megosztott feladatkörök vannak a tagállamok és az EU-s 

intézmények között az integráció és az identitás védelme terén. Szalayné Sándor 

Erzsébet, Magyarország kisebbségekért felelős ombudsman-helyettese kiemelte, hogy az 

Unióban élő, mintegy 45 millió főt számláló kisebbségiek az Unió lakosságának 9–10%-

át teszik ki, éppen ezért szükségszerű lenne, hogy az EU létrehozza az európai kisebbségi 

ombudsman intézményét. 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a közmeghallgatás 

záródokumentumára tett javaslatot. Véleménye szerint az Európai Néppárt frakciójának 

fel kell kérnie az Európai Bizottságot, hogy készítsen átfogó elemzést a pozitív tagállami 

gyakorlatokról. Kötelező EU-s jogszabály hiányában ennek követését ajánlhatná a 

Bizottság a különböző tagállamoknak. Véleménye szerint azt is meg kell vizsgálni, 

melyek azok a negatív gyakorlatok, politikák, amelyek egy közösség, egy kultúra 

asszimilációját eredményezik. Az ilyen gyakorlatokat ugyanis tiltani kell. Emellett 

Szilágyi azt is javasolta, hogy az Európai Bizottságon belül valamely biztos felelősségi 

körébe kell utalni az őshonos közösségek ügyét. Továbbá az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke – Szalayné Sándor Erzsébettel egyetértve – az európai kisebbségi ombudsman 

intézményének felállítását is szükségesnek tartotta. Végezetül azt javasolta, hogy az 

Európai Unió az autonómiák pozitív tapasztalatairól szóló Gross-jelentést is emelje be az 

uniós dokumentumok közé. 

Összegzésképpen Gál Kinga megállapította, hogy míg 2003–2004-ben az EU 

figyelemmel kísérte a kisebbségi jogokat, addig a 2004-as és 2007-es tagfelvételt 

követően alábbhagyott a lendület, és most már egyre nagyobb erőfeszítést igényel a 

kérdés plenáris ülésen való felvetése. A magyar néppárti képviselő véleménye szerint a 

Bizottság jogalap hiányára hivatkozva veti el a megkereséseket. Gál Kinga felolvasta a 

közmeghallgatás záródokumentumának szánt levelet, amelyet az EP Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottsága néppárti csoportkoordinátorának kíván átadni. Ebben arra 
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kéri a néppárti koordinátort, hogy lépjen fel azért, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek 

ügyében szülessen uniós szabvány.399 

Gál szándékai szerint a közmeghallgatást határozattervezet előkészítése követi, ennek 

benyújtásához azonban többségi politikai akaratot kell kialakítani mind a néppárti 

frakcióban, mind pedig a többi politikai csoportban. Ez már csak azért sem egyszerű, mert 

bár a néppárti frakció által szervezett közmeghallgatásra valamennyi néppárti képviselő 

meghívót kapott elektronikus formában, ugyanakkor – a magyarországi (anyaországi) 

képviselők kivételével – többségi képviselők nem jöttek el. Ezen a ponton némi 

hasonlóságot lehet felfedezni a politikai csoportok által szervezett közmeghallgatások és 

a közös munkacsoportok ülései között, amennyiben mindkét eseményen fakultatív a 

részvétel, és csak az adott téma iránt érdeklődő képviselők vesznek rajta részt. 

Ugyanakkor azt sem szabad elfeledni, hogy már a közmeghallgatás megszervezéséhez is 

a néppárti frakció elnökségének támogatása szükséges, ami a kisebbségi 

érdekérvényesítés iránt elkötelezettek számára némi bizalomra ad okot.400 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2014 decemberében történő újjáalakulását 

követően, 2015. május 21-i ülésén ismét napirendjére tűzte a Strasbourgi Kiáltvány 

kérdését. Gál Kinga társelnökként és ülésvezető elnökként kiemelte, hogy a kérdés az 

intergroup-tagok kérésére került ismét a képviselői csoportosulás napirendjére. Gál 

elmondta, hogy fontos lenne hivatalos EP-határozatot elfogadtatni a témában, valamint 

utalt arra, hogy a témához kapcsolódóan a néppárti frakció közmeghallgatást tartott. Nagy 

József felvidéki magyar EP-képviselő (EPP) véleménye szerint az EU-s intézményeknek 

és a tagországok és tagjelölt országok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek 

elküldött, a Strasbourgi Kiáltványt tartalmazó intergroup-levél kiemelkedő fontosságú, 

és hozzátette, hogy a néppárti frakcióhoz hasonlóan a többi politikai csoportnak is kellene 

közmeghallgatást tartania a témában. Ezzel a felvetéssel egyetértett a szintén szlovákiai 

magyar Csáky Pál is, aki hozzátette, hogy meg kellene találni a módját annak, hogy a 

Kiáltvánnyal kapcsolatban ismét az Európai Bizottsághoz tudjanak fordulni. 

A felvetésekre válaszul Gál azt javasolta, hogy az Intergroupnak a témát az EP plenáris 

ülése elé kellene vinni. Erre – véleménye szerint – két lehetőség kínálkozik: az egyik a 

                                                 
399 tokeslaszlo.eu (2015): Az Uniónak lépnie kell a nemzeti kisebbségek ügyében!: 

http://tokeslaszlo.eu/cikk/az_unionak_lepnie_kell_az_oshonos_nemzeti_kozossegek_ugyeben_ (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 22.). 
400 maszol.ro (2015): Kisebbségvédelem: lesz-e folytatás az EP-ben?: 

http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/46526-kisebbsegvedelem-lesz-e-folytatas-az-ep-ben (utolsó 

letöltés: 2018. július 31.). 

http://tokeslaszlo.eu/cikk/az_unionak_lepnie_kell_az_oshonos_nemzeti_kozossegek_ugyeben_
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/46526-kisebbsegvedelem-lesz-e-folytatas-az-ep-ben
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saját kezdeményezésű képviselői jelentés benyújtása az EP releváns szakbizottságában, a 

másik pedig szóbeli választ igénylő kérdés megfogalmazása a Bizottság számára. Gál 

szerint az első esetben az ügyben illetékes szakbizottság vagy az Állampolgári Jogi, Bel- 

és Igazságügyi Bizottság (alapjogi megközelítésben), vagy pedig az Oktatási és Kulturális 

Bizottság (nyelvi jogi megközelítésben) lenne. Ugyanakkor Gál szerint a korábbi 

tapasztalatok alapján rendkívül nehéz ilyen jelentést a szakbizottság napirendjére tűzni. 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felelős az alapvető jogok Európai 

Unióban történő alakulását összefoglaló, minden évben kidolgozásra kerülő dokumentum 

megtárgyalásáért, ezért rendkívül nehéz még egy alapvető joggal kapcsolatos 

dokumentum napirendre vétele, a Kulturális és Oktatási Bizottságot illetően pedig az 

Alfonsi-jelentés tapasztalatai azt mutatják, hogy e szakbizottság a kisebbségi kérdések 

helyett inkább a veszélyeztetett nyelvek kevésbé kényes problémájával foglakozik. A 

Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdéssel Gál szerint az a probléma, hogy 

terjedelme nem haladhatja meg a két bekezdést. Gál aláhúzta, hogy benyújtásához vagy 

egy teljes politikai csoport támogatása szükséges, ami – a csoporton belüli ideológiai 

különbségek miatt – nehézkes lehet a nagyobb frakciók esetében, vagy pedig 40 képviselő 

együttes támogatására van szükség. Mint elmondta, a 2014 decembere óta nagyobb 

tagsággal működő Intergroup révén ez nem jelenthet akadályt, ugyanakkor jól 

előkészített, rövid kérdést kell felvetni. 

Bocskor Andrea, kárpátaljai magyar képviselő (EPP), a Kulturális és Oktatási Bizottság 

alelnöke szerint a szakbizottságában igen nehéz az etnikai alapú kérdésekkel összefüggő, 

saját kezdeményezésű képviselői jelentések benyújtása, mivel e parlamenti bizottság 

tagjai gyakran úgy érvelnek, hogy van fontosabb kérdés is, amellyel foglalkozniuk kell. 

Ráadásul az Alfonsi-jelentés elfogadása miatt a szakbizottság tagjai azzal hárítják el a 

kisebbségi kérdések napirendre vételét, hogy ezt a témát már a veszélyeztetett nyelvekről 

szóló jelentés rendezte. Bocskor véleménye szerint az egyetlen járható út a szóbeli választ 

igénylő kérdés benyújtása. 

Bernd Posselt korábbi német EP-képviselő (EPP) és intergroup-elnök, aki jelenleg csak 

érdeklődőként vett részt az Intergroup ülésén, úgy érvelt, hogy minden lehetséges eszközt 

(írásbeli és/vagy szóbeli választ igénylő kérdések, jelentések, jelentésekhez fűzött 

módosítások stb.) igénybe kell venni annak érdekében, hogy a Strasbourgi Kiáltványban 

szereplő legfőbb elvekre – akár utalás szintjén is – fel lehessen hívni a figyelmet. 

Schöpflin György azt javasolta, hogy a kérdést az Alkotmányügyi Bizottságban vegyék 

napirendre. Ebben a szakbizottságban Schöpflin is tag. Véleménye szerint a napirendre 
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vétel során két pontra lehet hivatkozni: egyrészt arra, hogy az EU által alkalmazott „egy 

ország egy nyelv” megközelítés a nyelvi homogeneizáció irányába mutat, és nem ismeri 

el a nyelvet mint a sokszínűség egyik elemét, másrészt pedig az anyanyelv használata 

alapvető jog. 

A vajdasági magyar képviselő, Deli Andor (EPP) kiemelte, hogy elsősorban a 

jelentéstervezetekhez benyújtott módosító indítványok révén lehet előrelépést elérni. Erre 

reflektálva Gál Kinga elmondta, hogy az éppen napirenden lévő alapjogi jelentéshez 

(Ferrara-jelentés)401 az intergroup-tagok általi együttműködés keretében, de – az EP 

Eljárási Szabályzatának megfelelően – egyéni képviselőként benyújtott módosítások 

megfelelő eszközt jelenthetnek arra, hogy a Strasbourgi Kiáltványban szereplő célokra 

felhívják a figyelmet. 

Nagy József szerint a képviselőcsoportok támogatását csak úgy lehet megnyerni, ha 

sikerül egyértelművé tenni, hogy a kezdeményezés nem veszélyezteti az egyes országok 

területi integritását, valamint az új kisebbségek kérdésével sem foglalkozik. 

Jordi Sebastia társelnök (Zöldek/EFA) szerint az egyes politikai csoportok álláspontjának 

figyelembevételével kell megfogalmazni a kérdést. Ehhez érdemes felhasználni a 

néppárti frakció által korábban szervezett közmeghallgatás tapasztalatait, kérdés azonban, 

hogy a többi frakció szervez-e ilyen eseményt. 

Sógor Csaba kiemelte, hogy azok után, hogy a plenáris ülésen a magyarországi 

demokrácia helyzetének kérdését többször is napirendre tűzték, Frans Timmermans, az 

Európai Bizottság bel- és igazságügyi együttműködésért felelős alelnöke nem hivatkozhat 

arra, hogy a tagállamok belügyeit érintő kérdésekkel a Bizottság nem hajlandó 

foglalkozni. A néppárti frakció által szervezett meghallgatással kapcsolatban Sógor 

elmondta, hogy a spanyolországi, romániai és szlovákiai többségi képviselők ellenezték 

a meghallgatást. 

Nils Torvalds, az Intergroup finn társelnöke (ALDE) ugyanakkor aláhúzta, hogy 

valamennyi ember kulturális és nyelvi jogait biztosítani kell, függetlenül attól, hogy 

hagyományos vagy új kisebbségről van-e szó. Ez a megközelítés összhangban áll az 

ALDE – a dolgozat III. részének 2. fejezetében ismertetett – kisebbségpolitikai 

stratégiájával, amely a diszkrimináció elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt, függetlenül 

attól, hogy tradicionális vagy új, migráns kisebbségekről van-e szó. Torvalds ugyanakkor 

                                                 
401 Európai Parlament (2015a): Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013–2014): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-

0230&language=HU (utolsó letöltés: 2018. július 30.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0230&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0230&language=HU
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azt hangsúlyozta, hogy az Intergroupnak négy éve van arra, hogy a kérdéssel alaposan 

foglalkozzon, és azt javasolta, hogy a társelnökök dolgozzanak ki egy dokumentumot, 

amelyet be tudnak nyújtani az EU intézményeinek. 

Izaskun Bilbao baszk képviselő (ALDE) egyetértett Gál Kinga azon javaslatával, amely 

szerint az alapvető jogokról szóló Ferrara-jelentéshez fűzött módosításokban lenne 

érdemes megjelentetni a Strasbourgi Kiáltványban szereplő főbb elveket. 

Az ülés zárásaként Nils Torvalds társelnök arra kérte a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup tagjait, hogy közösen dolgozzanak ki módosításokat a Ferrara-jelentéshez.402 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tárgyalta Laura Ferrara olasz 

képviselő (EFDD) által kidolgozott jelentést. A jelentéshez a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup több tagja módosítást nyújtott be. Gál Kinga – másik három néppárti 

képviselővel (Bocskor Andrea, Csáky Pál, Sógor Csaba) együttműködve – 

módosításában javaslatot tett arra, hogy a jelentés szövegszerűen érintse a nemzeti 

kisebbségek kérdését (12. mód.). Emellett ugyanez a négy néppárti intergroup-tag 

fontosnak tartotta a 2013. szeptember 11-én elfogadott – a dolgozatban 

esettanulmányként bemutatott – Alfonsi-jelentésre történő hivatkozást (62. mód.). 

Tizenegy, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban tagsággal rendelkező EP-képviselő – 

nemzetiségtől és pártállástól függetlenül (EPP, ALDE, Zöldek/EFA) arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a terrorista támadások következtében a tagállamokban növekedtek a 

szélsőségesen nacionalista, rasszista megnyilvánulások, amelyek a hagyományos nemzeti 

kisebbségeket és az új (bevándorló) kisebbségeket egyaránt sújtják (111. mód.). A 139. 

és 148. számú módosítás azért különösen fontos, mert a módosítást benyújtó képviselők 

többsége a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagja. A 139. számú módosítás értelmében 

az EU tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Ezt a módosítást 34 

EP-képviselő nyújtotta be, közülük 31 tagja az Intergroupnak. A benyújtók között 

megtaláljuk az EPP, az S&D, az ECR, az ALDE, a Zöldek/EFA, a GUE/NGL, az ENF, 

valamint a függetlenek képviselőit. A 148. számú módosítás értelmében az alapvető 

szabadságokat, emberi jogokat és az esélyegyenlőséget az EU valamennyi polgára 

számára biztosítani kell, beleértve a nemzeti kisebbségeket is. Ezt a módosítást 34 EP-

képviselő nyújtotta be, akik közül csak hárman nem tagjai a Nemzeti Kisebbségügyi 

                                                 
402 A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup jegyzőkönyve – 2015. május 21. (kézirat). 
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Intergroupnak. A benyújtók az előző módosításnál említett politikai frakciókból kerültek 

ki.403 

A benyújtott módosítások mindegyike a Strasbourgi Kiáltványban lefektetett elvek és 

értékek megjelenítésére törekszik, tehát az Intergroup egyértelmű sikerének értékelhetjük 

a módosítások benyújtását. Ráadásul a közös munkacsoport ideológiamentes működését 

illusztrálja az a tény, hogy a benyújtók között valamennyi, a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup munkájában részt vevő politikai formációt megtaláljuk. 

A Ferrara-jelentés vitájában a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup több tagja is felszólalt. 

Az Intergroup társelnöke, Gál Kinga örömmel fogadta, hogy javaslatára a jelentés külön 

fejezetben foglalkozik a hagyományos nemzeti kisebbségek jogaival. Üdvözölte továbbá, 

hogy a jelentésben elismerésre került, hogy a kisebbségek e csoportjának sajátos helyzete 

sajátos megoldást tesz szükségessé, hogy a kisebbséghez tartozó személyek egyenlő 

joggal rendelkezzenek. Sógor Csaba rámutatott, hogy az EU saját hitelességét ássa alá, 

amikor harmadik országoktól megköveteli a kisebbségi jogok tiszteletben tartását, 

ugyanakkor ezt az elvárást a tagsággal rendelkező Romániával szemben nem érvényesíti. 

Valdemar Tomaševski lengyel származású litván képviselő (ECR) írásban elküldött 

felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unióban még mindig vannak 

olyan országok, ahol sérülnek az őshonos kisebbségek jogai. Ezért – a Strasbourgi 

Kiáltványban lefektetett elvekkel összhangban – az Európa Tanács két dokumentumának, 

a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménynek és a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a ratifikálására szólította fel azon uniós 

tagállamokat, amelyek még nem tették meg. Emellett a nyelvi asszimiláció és az etnikai 

alapú diszkrimináció elleni fellépésre szólított fel. Csáky Pál írásban elküldött 

felszólalásában kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek sajátos szükségletekkel 

rendelkeznek, amelyet az adott állam vagy régió történelme, illetve gazdasági és 

társadalmi viszonyai is meghatároznak. Rámutatott, hogy „[a] nemzeti kisebbségek 

számára biztosítani kell az egyenlő elbánást, hogy identitásuk megőrzése mellett a 

társadalom egyenrangú tagjaiként élhessenek”. Csáky az uniós kisebbségpolitika terén 

fennálló kettős mérce felszámolásának szükségességére mutatott rá, amikor – a 

Strasbourgi Kiáltvánnyal összhangban – azt kérte, hogy az uniós intézmények hozzák 

                                                 
403 Európai Parlament (2015b): Jelentéstervezet az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013–

2014). Módosítás 1–287.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

546.794%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU (utolsó letöltés: 2018. augusztus 22.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-546.794%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-546.794%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-546.794%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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összhangba a harmadik országokkal, a tagjelölt országokkal, valamint a tagországokkal 

szemben támasztott kisebbségpolitikai követelményeket.404 

Bár a jelentés végleges szövegébe405 az Intergroup tagjai által beterjesztett módosító 

indítványok többsége bekerült, a plenáris szavazás mégis igencsak felemásra sikeredett: 

bár a jelentést az plenáris ülés elfogadta, az Intergroup tagjainak döntő többsége – köztük 

a társelnök, Gál Kinga is – elutasította azt. Ezt Demeter Dorottya azzal magyarázta, hogy 

a nem kifejezetten kisebbségspecifikus éves alapjogi jelentés néhány, kisebbséget érintő 

– pozitív tartalmú – szövegrész mellett több olyan megállapítást is tartalmazott, ami 

számos képviselő számára nem elfogadható.406 Vincze Loránt viszont éppen azzal érvelt, 

hogy Sógor Csaba és Winkler Gyula – kisebbségi politikusként – nem utasíthatta el a 

kisebbségek számára pozitív megállapításokat tartalmazó dokumentumot.407 

A Strasbourgi Kiáltvány kérdése nem tekinthető az Intergroup egyértelmű sikerének: 

egyrészt a képviselői csoportosulásnak – ez idáig – nem sikerült elérnie, hogy az Európai 

Parlament napirendjére vegye a kérdést, másrészt a Kiáltvány több fontos pontját 

tartalmazó Ferrara-jelentést az intergroup-tagok többsége– a dokumentumban szereplő 

egyéb, nem az etnikai alapú kisebbségekhez kapcsolódó megállapítások miatt – végül 

elutasította.  

                                                 
404 Európai Parlament (2015c): 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban 

és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150311+ITEM-

015+DOC+XML+V0//HU (utolsó letöltés: 2018. augusztus 22.). 
405 Európai Parlament (2015d): Jelentés az emberi jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013–2014): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-

0230%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU (utolsó letöltés: 2018. augusztus 25.). 
406 Gál Kinga EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 

2016. október 11. 
407 Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 10. Ezt a véleményét 

Sógor Csaba politikai tanácsadójaként fogalmazta meg. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150311+ITEM-015+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150311+ITEM-015+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0230%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0230%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0230%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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VI. A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA, ÖSSZEGZÉS 
 

Disszertációmban azt vizsgáltam, hogy az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroupja hozzá tud-e járulni az etnikai alapú kisebbségek érdekeinek 

érvényesítéséhez, és amennyiben igen, milyen eszközökkel és milyen hatékonysággal. 

 

1. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítő képessége – összegzés  

Mint láthattuk, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup legfőbb célja, hogy az őshonos 

nemzeti kisebbségek, regionális és kisebbségi nyelvek, illetve az alkotmányos régiók 

érdekeit megjelenítse az európai politizálásban. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup – és általánosságban a közös munkacsoportok – 

érdekérvényesítő képességének megítélése nem egyszerű, hiszen egy adott ügy 

képviselete során az Intergroupon túl számos más uniós testület (szakbizottságok, 

képviselőcsoportok, biztosok stb.), Unión kívüli szervezet (Európa Tanács, EBESZ stb.), 

tagállami (miniszterek, nemzeti parlamenti képviselők stb.) és egyéb szereplő (civil 

szervezetek stb.) is szerepet játszik. 

Az sem kétséges, hogy EP-képviselőknek igen nehéz dolguk van, amennyiben az etnikai 

alapú kisebbségek érdekeit kívánják képviselni. Egyrészt a kérdés tagállami hatáskörbe 

tartozik. Másrészt az EU által alkalmazott kettős mérce miatt elsősorban a csatlakozás 

előtt álló országok esetében van lehetőség az etnikai alapú kisebbségeket érintő 

problémák megoldására. Harmadrészt pedig az Unió az etnikai alapú kisebbségek 

kérdését elsősorban biztonságpolitikai kockázatnak tekinti. Az emberi jogi vetület sokkal 

kevésbé kerül előtérbe az EU etnikai kisebbségekkel kapcsolatos politikáiban. 

Mint Gál Kinga a HVG-nek 2007 decemberében adott interjújában aláhúzta, az etnikai 

alapú kisebbségek érdekeiért küzdő képviselők helyzetét az is nehezíti, hogy az EP-ben 

nagy a tudatlanság a kisebbségi kérdésben. Ezenfelül a közös munkacsoportok csak 

félhivatalos szervei az EP-nek, amely alapvetően korlátozza az egyes ügyek 

megjelenítését. Ráadásul, mint a közös munkacsoportok működését bemutató 

alfejezetben láthattuk, e képviselői csoportosulások kötelező érvényű dokumentumot 

nem fogadhatnak el408, csak ajánlásokat tehetnek. Ezért az Intergroup hatása sokkal 

inkább közvetett, mint közvetlen. Gál azt is hozzátette, hogy „[m]ár az is komoly 

                                                 
408 Maria Badia EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 26.; Yana Toom EP-

képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 18. 



 

225 

 

erőfeszítést igényel, hogy a kérdést egyáltalán napirenden tartsuk”409. Ugyanakkor a 

képviselők egyöntetű álláspontja szerint mindez még nehezebb lenne, ha nem létezne az 

Intergroup. 

Bár az Intergroup érdekérvényesítő szerepét sokan jelentéktelennek tartják, mégis 

jelentőséggel bírhat, amennyiben a munkájában részt vevő EP-képviselők hatékonyan ki 

tudják használni a benne rejlő lehetőségeket. Gál Kinga, az Intergroup alelnöke 

nyilatkozatában kiemelte, hogy a csoport hivatalos keretek nélkül is kiválóan működik. 

„Ha kell, három perc alatt tudunk egyeztetni egy módosító indítvány érdekében, vagy 

arról, hogy ki szólaljon fel valamelyik kérdésben” (HVG, 2007). 

Az érdekérvényesítés szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi 

Intergroup különböző dokumentumokat (közös álláspontok, közös határozatok, 

beszámolók, politikai elemzések) dolgoz ki és juttat el az Unió intézményeinek, továbbá 

az illetékes nemzeti kormányok döntéshozóinak. Bár e dokumentumok nem kötelező 

érvényűek, mégis az érdekérvényesítés szempontjából nem elhanyagolhatóak, hiszen 

felhívják a politikai döntéshozók (és sok esetben a közvélemény) figyelmét is egy adott 

kisebbségi problémára. (Tabajdi, 2009: 331.) 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységének értékelésekor nem lehet 

figyelmen kívül hagyni, hogy e képviselői csoportosulás elsősorban vitafórum és a 

politikai nyomásgyakorlás eszköze. Az egyes ügyekben csak az első fázis a probléma 

megvitatása, ezt követően a média segítségével történő figyelemfelhívás, az érintetteknek 

küldött levelek és a folyamatos napirenden tartása szükséges az etnikai alapú kisebbségek 

helyzetének javításához. (Tabajdi–Korányi, 2006: 840.) Ezt segítette az is, hogy Tabajdi 

Csaba társelnökként a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szinte valamennyi ülését 

követően sajtótájékoztatót tartott. 

A képviselői csoportosulás egyik kiemelt tevékenysége, hogy ülésein számos találkozót, 

egyeztetést tart, programokat szervez kisebbségi témákban. Ennek keretében kisebbségi 

napilapokat, újságokat hív meg üléseire, regionális kisebbségek vezetőivel folytat 

egyeztetéseket, találkozókat szervez a kisebbségi ügyekben érintett európai 

biztos(ok)kal410. 

                                                 
409 hvg.hu (2007): Egy tőről szakadva: http://hvg.hu/hetilap.tarsadalom/200751-52HVGFriss50 (utolsó 

letöltés: 2018. július 20.). 
410 Elsősorban az oktatásügyért, kultúráért felelős biztossal és az alapvető jogokért felelős biztossal (a 

biztosi tárcák elnevezése az egyes biztosi kollégiumokban eltérő lehet). Románia és Bulgária EU-s 

csatlakozása után – 2007. január 1-jétől egészen az új, 2009–2014-es európai parlamenti ciklus kezdetéig 

– ezt a pozíciót két területre osztották: Jan Figel az oktatásért és a kultúráért volt felelős, míg az újonnan 

kinevezett román biztos, Leonard Orban a többnyelvűségért. 

http://hvg.hu/hetilap.tarsadalom/200751-52HVGFriss50
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Gál Kinga 2012 februárjában a 2009 és 2011 közötti társelnökségének eredményeit 

összegző interjújában az Intergroup legnagyobb sikerének az intézményközi 

kapcsolatokat nevezte: tehát azt, hogy a közös munkacsoport összekötötte a 

kisebbségpolitika területén tevékenykedő releváns nemzetközi intézményeket, azaz az 

Európa Tanács szakosított szerveit, az EBESZ Kisebbségi Főbiztosát, az EU-s Alapjogi 

Ügynökséget, továbbá az akadémiai kutatóintézeteket.411 Ennek a jelentőségét nem 

szabad alábecsülni, ugyanis a koordinált érdekartikuláció – szemben az egymással 

párhuzamosan, vagy épp ellentétesen zajló érdekérvényesítéssel – hatékonyabbá teszi a 

kisebbségi érdekek érvényesítését, és ezáltal a politikai (és gazdasági) unió működését, 

hisz az egymással szembenálló kisebbségi érdekek alapjaiban kérdőjelezik meg az EU 

alapvető értékeit. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup fontos törekvése az is, hogy lehetőséget biztosítson 

arra, hogy az érintett felek maguk mondhassák el problémájukat az európai színtéren, 

amely erősítheti a lehetőségeiket az otthoni érdekérvényesítésben. Az Intergroup 

tevékenységének szintén részét képezik a helyszíni látogatások és a tényfeltáró missziók, 

amely szintén a kisebbségi problémák vagy a helyi helyes gyakorlatok megismerését 

szolgálja. E tevékenységek révén az Intergroup tagjai olyan fontos ismeretekre tehetnek 

szert, amelyet sikerrel építhetnek be az etnikai alapú kisebbségekkel foglalkozó 

jelentéseikbe, az alapjogi jelentésekhez benyújtott módosító indítványaikba és a plenáris 

ülésen elhangzó felszólalásaikba. 

Bár a hazai és nemzetközi szakirodalom hajlamos megfeledkezni a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup létéről és érdekérvényesítő képességéről, e csoport 

lobbipotenciálja nem elhanyagolható. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy széles 

politikai spektrum befolyásos politikusait tudhatja sorai között, amelyek közül többen 

már egyéb uniós és nemzetközi szervezetekben szereztek széles körű tapasztalatot a 

kisebbségi kérdések érvényesítése terén. Emellett az is nagyon fontos tényező, hogy az 

Intergroup munkájában részt vevő EP-képviselők közül többen alelnökként vagy 

(pót)tagként tevékenykednek az EP plenáris ülése elé beterjesztett kisebbségügyi 

jelentéstervezetek kidolgozásáért felelős parlamenti bizottságokban (LIBE, CULT, 

AFET, DROI, PETI). 

                                                 
411 kitekinto.hu (2012): Milyen sikereket ért el az EP Kisebbségi Munkacsoportja? (2012. február 10.): 

http://kitekinto.hu/karpat-

medence/2012/02/10/milyen_sikereket_ert_el_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportja_az_elmult_evekben 

(utolsó letöltés: 2018. július 21.). 

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/02/10/milyen_sikereket_ert_el_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportja_az_elmult_evekben
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/02/10/milyen_sikereket_ert_el_az_ep_kisebbsegi_munkacsoportja_az_elmult_evekben
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Éppen ennek köszönhető az is, hogy a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjai 

kisebbségi kérdésekben közös jelentést (lásd: Alfonsi-jelentés) vagy módosító indítványt 

(lásd: Románia csatlakozását megelőzően a második Moscovici-jelentéshez benyújtott 

módosítások, a Ferrara-jelentéshez fűzött módosítások) tudtak beterjeszteni a plenáris 

ülés elé. Ugyanakkor Tabajdi Csaba hangsúlyozta, hogy – jogosítvány hiányában – nem 

az Intergroup lép fel a kisebbségi kérdésekben, hanem a közös munkacsoport 

tevékenységében részt vevő egyes képviselők.412  

Emellett az Intergroup tagjai írásbeli és szóbeli választ igénylő kérdést intéztek a 

Bizottság és a Tanács felé. Mint már utaltunk rá, az EP kontextusában a szóbeli kérdésnek 

van nagyobb jelentősége, mivel ebben az esetben a Bizottság vagy a Tanács 

képviselőjének a plenáris ülés előtt kell választ adnia, ami – az EP-ülések internetes 

közvetítésének és a sajtó ülésteremben jelenlévő képviselőinek köszönhetően – nagy 

nyilvánosságot kap. A szóbeli kérdések benyújtásához negyven (2004 és 2009 között 37) 

EP-képviselő vagy egy parlamenti csoportnak a támogatása szükséges.413 Ennek kapcsán 

ki kell emelni, hogy olyan eset is volt, hogy az Intergroup tagjainak köszönhetően jött 

össze a szükséges számú képviselő egy szóbeli választ igénylő kérdés (lásd: Az európai 

hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme tárgyú kérdés) 

benyújtásához. 

Szent-Iványi István azt is kiemelte, hogy a plenáris ülésen több kisebbségügyi kérdésben 

a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban játszott szerepének köszönhetően képviselhette 

az ALDE álláspontját.414 

A bemutatott esettanulmányok alapján – összegzésképpen – megállapítható, hogy az 

adott időszakban a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítő képessége nem 

vitatható, hisz több alkalommal képes volt olyan témákat a szakbizottsági, illetve plenáris 

ülésre – akár jelentés, akár módosító indítvány, akár szóbeli választ igénylő kérdés 

formájában – bevinni, amelyek tagállami kompetenciákat vagy más országok 

belügyeinek nyilvánított kérdéseket érintettek. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni, hogy épp az etnikai kisebbségi kérdések speciális, 

nemzeti szuverenitást érintő, számos többségi társadalomhoz tartozó képviselő számára 

érzékeny jellege miatt e területen igen nehéz kézzel fogható eredményeket elérni. Éppen 

ezért a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup több esetben – az Unió kisebbségpolitikai 

                                                 
412 Tabajdi Csaba EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 4. 
413 Mint utaltam rá, 2017 januárjától ez a szabályozás megváltozott. 
414 Szent-Iványi István EP-képviselővel készített irásbeli interjú. 2018. június 2. 
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gyakorlatának megfelelően – az adott kérdés biztonságpolitikai aspektusát próbálta meg 

hangsúlyozni (lásd: vajdaság incidensek, Strasbourgi Kiáltvány), vagy pedig a kisebbségi 

nyelvek védelme helyett a veszélyeztetett nyelvekre helyezni a hangsúlyt (lásd: Alfonsi-

jelentés). 

 

2. A dolgozat főbb eredményei 

1. Disszertációmban olyan új klasszifikációt vezettem be a kisebbségek 

csoportosítására, amely azon alapul, hogy az EU-nak és a tagállamoknak milyen 

feladatai vannak az adott etnikai jellegű kisebbségi csoport kapcsán. Ez a Tabajdi-

féle csoportosítás részben továbbfejlesztett változata. Ez alapján az etnikai alapú 

kisebbségek a következő kategóriákba sorolhatók be: 

a) történelmi vagy őshonos kisebbségek; 

b) új, bevándorló (immigráns) kisebbségek; 

c) romák; 

d) tömbben élő, kisebbségi státuszú nemzeti közösségek; 

e) fél-történelmi/fél-migráns hibrid közösségek.  

2. Dolgozatomban – Magyarországon elsőként – részletesen bemutattam a közös 

munkacsoportok történetét, csoportosítását és működését a jogszabályok 

tükrében. Magyar nyelven eddig 1–2 oldalnál hosszabb összefoglaló nem készült 

a közös munkacsoportokról. 

3. Mind a hazai, mind pedig a külföldi kutatók közül elsőként vizsgáltam a közös 

munkacsoportok érdekérvényesítésének lehetőségeit e képviselői csoportosulások 

működésére vonatkozó szabályozások (pl. EP Eljárási Szabályzata) tükrében. 

4. Emellett – az EP Eljárási Szabályzata alapján – egységesített szakkifejezést (közös 

munkacsoportok) javasoltam a közös munkacsoportokkal kapcsolatos sokféle 

elnevezés (intercsoportok, csoportközi csoportok, frakcióközi munkacsoportok, 

képviselőcsoportok közötti csoportosulások, munkacsoportok, parlamentközi 

csoportok, pártközi csoportok, intergroupok) helyett. 

5. Elemzéssel támasztottam alá Laurent Dutoit azon hipotézisét, amely szerint a 

baloldali tematikájú közös munkacsoportokhoz elsősorban baloldali, míg a 

jobboldali tematikájú képviselői csoportosulásokhoz jobboldali képviselők 

csatlakoznak. Dutoit ezen állítását hipotézisként ugyan megfogalmazta, de 

további elemzést nem végzett hipotézise igazolására. 
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6. Disszertációmban – mind terminológia, mint fogalmi szinten – elkülönítettem a 

(formális) közös munkacsoportokat az ún. informális munkacsoportoktól. 

7. Elsőként mutattam be részletesen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 2004 és 

2016 közötti tevékenységét. 

 

3. A hipotézisek vizsgálata 

1. A jobboldali-konzervatív képviselők elsősorban a jobboldali-konzervatív tematikájú 

közös munkacsoportokban tevékenykednek, míg a baloldali és liberális képviselők 

elsősorban a baloldalhoz közelebb álló kérdésekkel foglalkozó csoportokat részesítik 

előnyben. 

A hipotézis igazolásra került. Két baloldalinak (szakszervezetek; mélyszegénység és 

emberi jogok) és két jobboldalinak (vidék, vadászat és halászat; nemzeti kisebbségek) 

tekintett tematikájú közös munkacsoportot elemeztem a tagság összetétele 

szempontjából. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy azzal kapcsolatban, hogy a 

nemzeti kisebbségek kérdése baloldali vagy jobboldali témájú-e, megoszlanak a 

vélemények. Az elemzésem alapján azt a következtetést vontam le, hogy a baloldali 

tematikájú képviselői csoportosulásokban elsősorban baloldali, míg a jobboldalibbnak 

tartott kérdésekkel foglalkozó közös munkacsoportokban kiváltképp jobboldali EP-

képviselők vesznek részt. 

 

2. Noha a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenysége (és sokszor létezése is) alig 

ismert a – hazai és a nemzetközi – politikai elit előtt, továbbá az általuk kiadott 

dokumentumok (elsősorban a probléma által érintett kormányok (!), politikusok, 

szervezetek számára megfogalmazott ajánlások, szakmai jelentések stb.) nem kötelező 

érvényűek, a képviselői csoportosulás az Európai Parlamenten belül nem 

elhanyagolható – mindenekelőtt informális csatornákon keresztül megvalósuló – 

érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek.  

A hipotézis igazolásra került. Az Intergroup legfőbb pozitívuma abban rejlik, hogy igen 

jelentős számú, az etnikai alapú kisebbségi probléma iránt elkötelezett képviselőt tudhat 

a soraiban, akik hajlandóak más kisebbségek által megfogalmazott követeléseket is 

támogatni. Így a csoportosulás munkájában részt vevő 40–60 képviselő révén viszonylag 

egyszerű a szóbeli kérdések benyújtásához szükséges megfelelő számú képviselői 

támogatás megszerzése. Emellett a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup lehetőséget kínál 

a módosító javaslat benyújtására készülő képviselők számára, hogy a módosításhoz minél 
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több képviselő támogatását megszerezzék. Ebben az esetben a módosító javaslat 

benyújtójaként az összes olyan képviselő neve fog szerepelni, akik támogatták az adott 

módosítás benyújtását. 

Az is kiemelkedő jelentőséggel bír azonban, hogy egy kisebbségi kérdéssel kapcsolatos 

jelentés benyújtására készülő EP-képviselőnek lehetősége van arra, hogy az Intergroup 

ülésén – a kisebbségi kérdésekben érdekelt társaival – megvitassa a 

dokumentumtervezetet és esetleges javaslataikat figyelembe véve nyújtsa be az anyagot 

a szakbizottságnak. Továbbá felkérheti képviselőtársait is, hogy képviselőcsoportjaikon 

belül lobbizzanak annak érdekében, hogy az anyag megfelelő támogatottságot kaphasson 

ahhoz, hogy az illetékes szakbizottság napirendjére vegye (lásd: Alfonsi-jelentés). Ez már 

csak azért is rendkívül fontos, mert az EP jelenlegi struktúrájában nem létezik kifejezetten 

a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó szakbizottság, a kisebbségi kérdéseket más-más 

aspektusból érintő Kulturális és Oktatásügyi Bizottság, Állampolgári Jogok, Bel- és 

Igazságügy Bizottság, a Petíciós Bizottság és – a harmadik országok kisebbségei kapcsán 

– a Külügyi Bizottság, illetve az Emberi Jogok Albizottság tagjai nem feltétlenül az 

etnikai alapú kisebbségi kérdésekben érdekelt képviselők köréből kerülnek ki. 

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítő képességét segíti, hogy tagjainak 

többsége korábban is aktív volt a kisebbségpolitika területén, valamint hogy az 

Intergroupban tevékenykedő képviselők elsősorban a kisebbségi kérdések szempontjából 

meghatározó szakbizottságokban (LIBE, CULT, AFET, DROI, PETI stb.) 

tevékenykednek, ami némiképp könnyebbé teszi az etnikai kisebbségekkel foglalkozó 

állásfoglalás-tervezetek napirendre vételét (lásd: Alfonsi-jelentés). 

 

3. Bár a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által elfogadott dokumentumok nem 

kötelező érvényűek, a csoport munkájában részt vevő képviselők (leggyakrabban az 

egyik társelnök vagy alelnök) által tartott sajtótájékoztatók, adott esetben a nemzeti 

kormányok döntéshozóinak címzett nyilvános – és a legtöbbször rendszeres 

időközönként megismételt – levelek ráirányítják a közvélemény figyelmét az adott 

problémára. Következésképpen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupnak – a 

közvélemény figyelmének felkeltésén keresztül – jelentős nyomásgyakorló szerepe 

van. 

A hipotézis részben igazolásra került. A dolgozatban láthattuk, hogy a közös 

munkacsoportok nem fogadhatnak el kötelező érvényű dokumentumot. 

Következésképpen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup ajánlásokat, elnöki 
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következtetéseket ad ki, amelyeket – levél formájában – elküldhet az érintetteknek, akár 

miniszterelnöki vagy államfői szintre is. Az ezekben megfogalmazott észrevételek 

figyelembevétele azonban kizárólag az érintettek jóindulatán és 

kompromisszumkészségén múlik. Emellett a képviselői csoportosulás vezetői egyes 

esetekben sajtótájékoztatót tartanak, amely lehetővé teszi a probléma napirenden tartását 

és a társadalommal való megismertetését. Ugyanakkor – mivel a kisebbségi kérdések 

nemzeti hatáskörbe tartoznak – igen nehéz a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által 

kifejtett tevékenység hatásának megítélése. Ráadásul egy adott ügyben gyakran más 

uniós, nemzetközi vagy tagállami szervek, illetve szereplők is fellépnek. 

 

4. A – szerződések szövege szerint az európai polgárok érdekeit megjelenítő – EP-

képviselők az esetek döntő többségében a nemzeti érdekeket figyelembe véve adják le 

szavazatukat. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által tárgyalt kérdések esetén a 

plenáris ülésen történő szavazás során az Intergroup által kialakított állásponttal 

szemben a nemzeti érdekek dominálnak. 

A hipotézis nem került igazolásra. Egyrészt az etnikai alapú kisebbségek kapcsán nehéz 

nemzeti érdekről beszélni, hiszen a többségi társadalomhoz és a kisebbségekhez tartozó 

képviselők érdeke eltérő. Másrészt, bár etnikai alapú kisebbségekkel összefüggő 

jelentéstervezet csak ritkán kerül a plenáris ülésen név szerinti szavazásra, 

megállapíthatjuk, hogy az Intergroup munkájában részt vevő – a kisebbségi problémák 

iránt nyitott – képviselők a kisebbségek érdekeit és nem az ún. nemzeti érdeket szem előtt 

tartva adják le szavazatukat. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az Intergroupban 

tevékenykedő képviselők jelentős része nem a többségi társadalomból, hanem valamely 

kisebbség soraiból kerül ki, a többségi társadalomból kikerülők pedig nyitottak a 

kisebbségi problémákra. Tehát bár például Franciaország legtöbbször ellenzi a 

kisebbségek védelmét szolgáló javaslatokat, az Intergroup munkájában részt vevő 

(kisebbségi) képviselő(k) támogatja/támogatják azt (lásd: Alfonsi-jelentés név szerinti 

szavazása, ahol valamennyi intergroup-tag támogatta a jelentés elfogadását). Ugyanakkor 

azt sem szabad elfelejteni, hogy Szent-Iványi István szerint az Intergroupban az „északi 

képviselők” igyekeztek megakadályozni az orosz ajkú balti kisebbségek kérdésének 

napirendre vételét. 

 

5. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban tevékenykedő képviselők háttérbe szorítják 

ideológiai ellentéteiket és együttműködnek a kisebbségi érdekek képviseletéért. Azaz 
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másként fogalmazva: az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupjában 

nem érvényesül az európai államok politikai életét meghatározó bipolarizálódás 

(magyar kontextusban pl.: Fidesz–MSZP vs. „baloldali ellenzék” vagy jobboldal–

baloldal relációban). 

A hipotézis részben igazolásra került. Az Intergroup ülésein nagyon ritkán történik 

szavazás, és akkor sem név szerint. Következésképpen nem kerül feljegyzésre, hogy egy 

adott kérdésről a különböző politikai csoportokhoz tartozó képviselők miként vélekedtek. 

Az interjúkérdésekre válaszoló képviselők döntő többsége azonban hangsúlyozta, hogy a 

Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában olyan képviselők vesznek részt, akik a 

kisebbségi kérdés iránt elkötelezettek. A képviselői csoportosulás ezért igyekszik az 

ideológiai különbségeket háttérbe szorítva, a kisebbségek érdekeit szem előtt tartva 

tevékenykedni. A pártpolitikai ellentétek hiányára példaként Tabajdi Csaba elmondta, 

hogy 2012-ben, a ciklus közepén az intergroup-tagok egyhangúlag támogatták a 

társelnökké választását, noha a néppárti frakció könnyűszerrel megakadályozhatta volna. 

Emellett azt is fontos kiemelni, hogy több fideszes képviselő elismerőleg nyilatkozott 

Tabajdi tevékenységéről. Ugyanakkor nem szabad elfeledni azt sem, hogy Szent-Iványi 

István kritikával illette a fideszes képviselők megközelítését, aláhúzva, hogy kifejezetten 

a kárpát-medencei magyarság érdekeinek képviseletére helyezték a hangsúlyt, bár ez – 

Gál Kinga társelnöki ciklusának elemzése alapján – nem nyert megerősítést. Emellett 

2014-ben Gál Kinga is kritikával illette Ujhelyi István Intergroupban betöltött 

tevékenységét. 

Továbbá 2016 őszén, Bolzano kapcsán, a migráció és a hagyományos kisebbségek 

problémáinak elemzése során egyértelművé váltak az ideológiai különbségek: míg a 

baloldali politikai csoportok támogatták a migrációt, addig a jobboldali frakciók sokkal 

inkább tartózkodó vagy elutasító álláspontra helyezkedtek. Ennek kapcsán úgy vélem, 

hogy bár legtöbb esetben a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjainak sikerül 

túllépniük az ideológiai ellentéteken, bizonyos kérdésekben azonban ezek 

hangsúlyosabbá válhatnak. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a migráns 

kisebbségek kérdése nem tartozik szorosan az Intergroup tematikájához. 

 

A hipotéziseim tehát részben beigazolódtak. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a 

közös munkacsoportok kutatásának nehézségéről: a kutatáshoz szükséges 

dokumentumok hiányos voltáról, hiszen e képviselői csoportosulások – a 
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szakbizottságokkal ellentétben – nem kötelesek közzétenni az üléseik jegyzőkönyvét, 

valamint az EP-képviselői interjúk tető alá hozásával összefüggő nehézségekről. 

Úgy vélem, hogy e kutatás lehetővé teszi a magyarországi társadalomtudósok és 

döntéshozók számára, hogy alaposabban megismerjék a közös munkacsoportok létezését 

és a jövőben megfelelően kiaknázzák e képviselői csoportosulásokban rejlő 

lehetőségeket.  

 

4. A kutatás folytatásának lehetséges irányai 

A kutatás folytatását két irányvonal mentén tervezem. 

Egyik lehetséges irány két (három) – eltérő tematikájú – közös munkacsoport komparatív 

elemzése. 

A disszertáció egyetlen közös munkacsoport, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup 

tevékenységére fókuszált. Ez azonban nem elegendő arra, hogy a közös 

munkacsoportoknak az érdekérvényesítésben betöltött szerepét illetően általános 

következtetést levonjuk. 

Következésképpen a jövőben oly módon szeretném folytatni a közös munkacsoportok 

nemzeti érdekérvényesítő képességének kutatását, hogy abba más tematikájú (pl. 

fenntartható fejlődés, KKV-k, állatvédelem) közös munkacsoportot is bevonok. 

Bármelyik közös munkacsoportot is választom, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergrouphoz 

képest a legfőbb különbség abban rejlik, hogy e kérdések esetében kevésbé érvényesülnek 

a nemzeti szuverenitással összefüggő érdekek, mint az etnikai jellegű kisebbségek esetén. 

A kutatás célja annak vizsgálata lenne, hogy miben különböznek a két (három) közös 

munkacsoport érdekérvényesítési módszerei és érdekérvényesítő képessége. 

 

A másik lehetséges irány az EP részéről infrastrukturális támogatásban részesülő 

(formális) közös munkacsoportok és az ún. informális munkacsoportok tevékenységének 

és érdekérvényesítő képességének összehasonlítása. E kutatás keretében arra keresném a 

választ, hogy az EP struktúráján kívül eső, és ennek következtében az EP részéről 

semmilyen támogatásban nem részesülő, ugyanakkor kötöttségmentesen működő 

képviselői csoportosulások érdekérvényesítő képessége elmarad-e a közös 

munkacsoportok érdekérvényesítő képességétől. 
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- Európai Parlament (2004b): Az Európai Parlament állásfoglalása a vajdasági 

kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekményekről: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52004IP0016%2801%29 

- Európai Parlament (2004c): Voivodine: harcèlement des minorités (débats): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR 

- Európai Parlament (2005a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek 

védelméről és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005IP0228&from=HU 

- Európai Parlament (2005b): Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzeti 

sokféleség védelméről a Vajdaságban: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-

prov(2005)0369_/p6_ta-prov(2005)0369_hu.pdf 

- Európai Parlament (2005c): Viták – 2005. szeptember 29., Strasbourg: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20050929+ITEM-025+DOC+XML+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2005d): Débats. Violations des droits de l’homme et de la 

démocratie dans la République de Mari El de la Fédération de la Russie: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20050512+ITEM-025+DOC+XML+V0//FR 

- Európai Parlament (2005e): Jelentéstervezet Románia felkészültségéről az Európai 

Unióhoz való csatlakozásra. Módosítás 1–62.: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/589/589096/58

9096hu.pdf 

- Európai Parlament (2005f): Az Európai Parlament állásfoglalása: Az emberi jogok 

és demokrácia megsértése az Orosz Föderációbeli Mari El Köztáraságban: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2005-0283+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 

- Európai Parlament (2005g): Szavazások. 2005. május 12.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+PV+20050512+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2006): Rapport de progrès sur la voie de l’adhésion de la 

Bulgarie et de la Roumanie (débat): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20060516+ITEM-014+DOC+XML+V0//FR 

- Európai Parlament (2007a): Írásbeli nyliatkozat a Bolyai Állami Magyar 

Tudományegyetem újraindításának szükségességéről: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP6-DCL-2007-

0061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 

- Európai Parlament (2007b): A finnugor mari kisebbségi aktivista oroszországi 

megverésének ügye az EP-ben, 2007. március 9.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-

PRESS+20070309IPR04021+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2007c): Débats. Attaque contre Galina Kozlova, membre du 

conseil d’administration de l’organisation Mari Uchem et rédactrice en chef du 

magazine littéraire Ontsoko: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20070315+ITEM-010+DOC+XML+V0//FR 
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- Európai Parlament (2007d): Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása 

Galina Kozlováról: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-

0087&language=HU&ring=B6-2007-0081 

- Európai Parlament (2007e): Szavazások. 2007. március 15.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+PV+20070315+RES-VOT+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2007f): Lobbizás az EU-ban: legitim érdekképviselet vagy 

gyanús aknamunka?,: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+IM-PRESS+20071008STO11293+0+DOC+XML+V0//HU 

- Európai Parlament (2008a): A romákkal kapcsolatos európai stratégia: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0035&language=HU&ring=P6-RC-2008-0050 

- Európai Parlament (2008b): Az Európai Parlament 2008. január 17-i joglakotási 

állásfoglalása a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 

2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő 

végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52008AP0014 

- Európai Parlament (2009): A hagyományos nemzeti, etnikai és bevándorló 

kisebbségek védelme Európában (vita). Strasbourg, 2009. február 3.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20090203+ITEM-014+DOC+XML+V0//HU 

- Európai Parlament (2010a): Az Európai Parlament állásfoglalása az etnikai 

kisebbségi csoportokhoz tartozó nők társadalmi integrációjáról: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0305&language=HU&ring=A7-2010-0221 

- Európai Parlament (2010b): Cotonou Agreement and multiannual financial 

framework 2014–2020: 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf 

- Európai Parlament (2013a): Az Európai Parlament állásfoglalása a kihalás által 

fenyegetett nyelvekről és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűségről: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0350&language=HU&ring=A7-2013-0239 

- Európai Parlament (2013b): Oktatási és Kulturális Bizottság – Jegyzőkönyv. 2013. 

március 20.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2013c): Jelentéstervezet a kihalástól fenyegetett nyelvekről és 

az Európai Unión belüli nyelvi sokféleségről. Módosítás 1–172.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2013d): Oktatási és Kulturális Bizottság – Jegyzőkönyv. 2013. 

június 18.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2013e): Név szerinti szavazás. 2013. szeptember 11.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+PV+20130911+RES-RCV+DOC+PDF+V0//HU&language=HU 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0350&language=HU&ring=A7-2013-0239
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-507.991+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.542+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-514.603+01+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
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- Európai Parlament (2014a): 2013. évi eredményjelentés Szerbiáról – Koszovó 

európai integrációs folyamata (vita): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-018+DOC+XML+V0//HU&language=HU 

- Európai Parlament (2014b): Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára: Az 

európai hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-

2014-000008+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 

- Európai Parlament (2014c): Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása 

az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2012): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-

0173&language=HU&ring=A7-2014-0051 

- Európai Parlament (2015a): Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai 

Unióban (2013–2014) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-

2015-0230&language=HU 

- Európai Parlament (2015b): Jelentéstervezet az alapvető jogok helyzetéről az 

Európai Unióban (2013–2014). Módosítás 1–287.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

546.794%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 

- Európai Parlament (2015c): 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia 

helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20150311+ITEM-015+DOC+XML+V0//HU 

- Európai Parlament (2015d): Jelentés az emberi jogok helyzetéről az Európai 

Unióban (2013–2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-

0230%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 

- Európai Parlament (2018): Az Európai Parlament közös munkacsoportjai: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-

rules/organisation/intergroups 

- Európai Parlament Eljárási Szabályzata (2006): Eljárási Szabályzat. 6. parlamenti 

ciklus. EP-PE-REGL(2006)10-23-HU (kézirat, EP Történeti irattár) 

- Európai Parlament Eljárási Szabályzata (2010): Eljárási Szabályzat. 7. parlamenti 

ciklus. EP-PE-REGL(2010)07-05-HU (kézirat, EP Történeti irattár) 

- Európai Parlament Eljárási Szabályzata (2016): Eljárási Szabályzat. 8. parlamenti 

ciklus. EP-PE-REGL(2016)07-15-HU (kézirat, EP Történeti irattár) 

- Európai Tanács (2002): Presidency Conclusions, Copenhagen European Council. 

12–13 December 2002: http://aei.pitt.edu/43349/1/Copenhagen_2002_1.pdf 

- Európai Unió Alapjogi Chartája (2012): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT 

- Európai Unió Hivatalos Lapja (2011): Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011 

rendelete a polgári kezdeményezésről, HL L 65. 2011.3.11., pp. 1–9.: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF 

- European Alliance for Freedom (2018): Political Party Manifesto: 

http://www.eurallfree.org/sites/default/files/Manifesto%20EAF%20.pdf 

- EUSZ (2009): Az Európai Unióról szóló szerződés egységes keretbe foglalt 

változata: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT 
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- Vizi Balázs (2013): Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek, 

Budapest, L’Harmattan 

- Waterbury, Myra A. (2016): „Nemzeti kisebbségek és etnikumon belüli koordináció 

az Európai Parlamentben. Közép- és kelet-európai esetek”, Magyar Kisebbség 

2016/3–4., pp. 135–163. 

- Wolff, Stefan (2004): „Managing and settling ethnic conflicts” in: Schneckener, 

Ulrich–Wolff, Stefan (szerk.): Managing and Settling Ethnic Conflicts. Perspectives 

on Success and Failures in Europe, Africa and Asia, London, Hurst & Company, 

pp. 1–17. 

 

  

http://ujhelyi.eu/hu/nemzeti-koaliciora-van-szukseg-a-magyar-ugy-europai-kepviseleteben/
http://ujhelyi.eu/hu/nemzeti-koaliciora-van-szukseg-a-magyar-ugy-europai-kepviseleteben/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126969fb.pdf
http://epa.oszk.hu/02100/02169/00009/m980226.htm
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00010/6.htm
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/mr_04/cikk.php?id=1196
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A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup hivatkozott 

jegyzőkönyvei, összefoglalói 
 

1. Tabajdi Csaba (szerk.) Pro minotitate Europae. Az európai kisebbségekért. Az 

Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségi Intergroup tanulmánykötete, 

Budapest, EU-Ground Kft. 

- A franciaországi külvárosok lázadása és a francia bevándorlási- és 

integrációs politika válsága – Az intergroup ülésének összefoglalója (2016. 

január 19.), pp. 678–683. 

- A katalán nyelvnek az Európai Parlament plenáris ülésein történő 

használatáról – Nemzeti Kisebbségügyi intergroup támogató nyilatkozata 

(2005. április 14.), pp. 300–301. 

- A lettországi oroszok állampolgárságának megoldatlan helyzete – az 

Intergroup ülésének összefoglalója (2005. február 24.) 

- A Nemzeti Kisebbségügyi intergroup ülései 2004 decembere és 2008 

decembere között, pp. 794–796. 

- A vajdasági magyarság jogainak védelme: az európai fellépés fontossága – 

az intergroup ülés összefoglalója (2005. november 17.), pp. 472–480. 

- A vajdasági magyarság jogainak védelme: az európai fellépés fontossága – 

az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. november 17.), pp. 472–480. 

- Állítsák vissza a magyar feliratokat és karokat a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemen! Magyarország európai parlamenti képviselőinek 

négypárti közös nyilatkozata, pp. 436–437. 

- Állítsák vissza a magyar feliratokat és karokat a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemen! Európai parlamenti képviselők nyílt levele, pp. 434–

435. 

- Az Intergroup elnökének ajánlásai az Ausztrában és olaszországban élő 

szlovének kisebbségi helyzetének javítása érdekében, pp. 600–601. 

- Az olaszországi és ausztriai szlovéneket érintő jogsértések – az Intergroup 

ülésének összefoglalója (2005. július 7.), pp. 594–598. 

- Az oroszországi finnugor mari népet sújtó hátrányos megkülönböztetések – 

az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. március 10.), pp. 604–605. 

- Erősödő kisebbségellenes közeg Szlovákiában – az Intergroup ülésének 

összefoglalója (2006. szeptember 6.), pp. 464–468. 

- Korányi Dávid. Új szakaszt jelent-e az Ahtisaari terv az európai 

kisebbségvédelemben? – előadás az Intergroup ülésén (2007. február 15.), 

pp. 522–526. 

- Koszovó függetlenségének kérdése: az önrendelkezés egyedi, sui generis 

esete vagy egy láncreakció kezdete? – az Intergroup ülésének összefoglalója 

(2006. október 26.), pp. 528–533. 

- Tabajdi Csaba Intergroup elnök európai parlamenti képviselőknek írt levele 

az önálló erdélyi Bolyai Egyetemet támogató 61-es számú írásbeli 

nyilatkozat ügyében, pp. 432–433. 

 

2. Gál Kinga–Hicks, Davyth–Eplényi Kata (szerk.) (2011): Traditional Minorities, 

National Comunities and Languages. The issues raised in the European 



 

253 

 

Parliament’s Intergroup, 2009 –2011, Brussels–Budapest, published by Kinga 

Gál 

- az ülések tematikája: pp. 67–69. 

- az ülésekről készült összefoglalók: pp. 24–53. 

 

3. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup jegyzőkönyvei (2014. december–2016. 

december) (kézirat) 
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A kutatás keretében készített interjúk 
 

- Alfonsi, François (Zöldek/EFA, FR) EP-képviselő munkatársával, Antonia 

Lucianival készített telefonos interjú. 2018. augusztus 18. 

- Alfonsi, François (Zöldek/EFA, FR) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 

2014. március 19. 

- Badia Maria (S&D, ES) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. 

március 26. 

- Balczó Zoltán (független, HU) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 14. 

- Bauer Edit (EPP, SK) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. március 

5. 

- Bozkurt, Emine (S&D, NL) EP-képviselő politikai tanácsadójával, Emira 

Mujkiccal készített interjú, 2014. március 19. 

- Climent, Vicent-nal, az NPLD brüsszeli brüsszeli politikai tanácsadójával 

készített interjú. Brüsszel, 2016. október 19. 

- Csáky Pál (EPP, SK) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 

10. 

- Deli Andor (EPP, HU) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. október 

18. 

- Gál Kinga (EPP, HU) EP-képviselő politikai tanácsadójával, Demeter 

Dorottyával készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 

- Gál Kinga (EPP, HU) politikai tanácsadójával, Eplényi Katával készített interjú. 

Brüsszel, 2014. március 20. 

- Göncz Kinga (S&D, HU) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. 

március 5. 

- Hicks Davyth, az ELEN vezetőjével készített írásbeli interjú. 2018. augusztus 

24. 

- Izaskun Bilbao (ALDE, ES) EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2016. 

október 13. 

- Jacobsen Jannal, a szexuális kisebbségekkel foglalkozó közös munkacsoport 

politikai tanácsadójával készített interjú. Brüsszel, 2014. március 20. 

- Kósa Ádám (EPP, HU) EP-képviselő politikai tanácsadójával és a 

Fogyatékosságügyi Intergroup titkárával, Lovászy László Gáborral készített 

interjú. Brüsszel, 2014. március 25. 

- Mamikins, Andrej (S&D, LV) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 13. 

- Preda, Cristiannal (EPP, RO) EP-képviselővel készített telefonos interjú, 2018. 

május 16. 

- Schöpflin György (EPP, HU) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 11. 

- Schöpflin György (EPP, HU) EP-képviselővel készült interjú. Budapest, 2014. 

május 13. 

- Sógor Csaba (EPP, RO) EP-képviselő politikai tanácsadójával, Virág Istvánnal 

készített írásbeli interjú. 2018. augusztus 25. 

- Sógor Csaba (EPP, RO) EP-képviselővel készített interjú Brüsszel, 2014. 

március 18. 

- Stevens, Helga (ECR, BE) EP-képviselővel, a Fogyatékosságügyi Intergroup 

társelnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 11. 
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- Szent-Iványi István (ALDE, HU) EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 

2018. június 2. 

- Tabajdi Csaba (PES/S&D, HU) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 

2014. március 4. 

- Terricabras, Josep-Maria (Zöldek/EFA, ES) EP-képviselővel ékszített interjú. 

Brüsszel, 2016. október 19. 

- Ujhelyi István (S&D, HU) EP-képviselővel készített írásbeli interjú. 2016. 

október 12. 

- Vincze Loránttal, a FUEN elnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 

10. 

- Winkler Gyula (EPP, RO) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2014. 

március 18. 

- Yana Toom (ALDE, EE) EP-képviselővel készített interjú. Brüsszel, 2016. 

október 18. 

- Zitnanska, Jana (ECR, SK) EP-képviselővel, a Fogyatékosságügyi Intergroup 

társelnökével készített interjú. Brüsszel, 2016. október 07. 
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Melléklet 
 

Ábrák, táblázatok és egyéb mellékletek jegyzéke 
 

Táblázatok: 

1. Etnikai alapú kisebbségek Európában 

2. A közös munkacsoportok létrehozására vonatkozó képviselőcsoporti 

kvótarendszer 

3. A közös munkacsoportok politikai irányultsága 

4. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökei (1983–2004) 

5. A Nemzetiségi Kisebbségügyi Intergroup érdekérvényesítés szempontjából 

meghatározó tagjai 

6. Nemzeti képviselők – nemzeti ügyek 

7. Kisebbségi képviselők a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban 

8. Alfonsi-jelentés (szavazás) 

9. Az európai politikai spektrum meghatározó pártcsaládjai 

10. Az EU-ban nyilvántartott lobbiszervezetek megoszlása 

 

Ábrák: 

1. Etnikai alapú kisebbségek az EU-ban 

2. A kisebbségpolitikát befolyásoló külső és belső tényezők 

3. Rendes jogalkotási eljárás 

4. Az Európai Parlament összetétele (1979–2019) 

5. Az Európai Parlament politikai csoportjai (2004–2019) 

6. A plenáris szavazásokon való részvétel aránya 

7. Az EU-ban nyilvántartott lobbiszervezetek megoszlása 

8. Lehetséges együttműködések (ad hoc koalíciók) a plenáris szavazás során a 

képviselőcsoportok között 2014 után 

 

Egyéb mellékletek: 

1. Az Európai Parlament állandó bizottságai (2004-től) 

2. Az EP közös munkacsoportjai és informális munkacsoportjai 

3. Szakszervezetek Intergroup (2014–2019) 

4. Mélyszegénység és emberi jogok Intergroup (2014–2019) 

5. Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat Intergroup (2014–2019) 

6. Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup (2004–2019) 

7. Interjúkérdések (EP-képviselők) 

8. Interjúkérdések (civil szervezetek) 
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Ábrák 
 

1. ábra: Etnikai alapú kisebbségek az EU-ban 

 
(Forrás: https://teacheng.us/ethnic-map-of-europe/16-best-maps-images-on-maps-cards-and-

maps/)  

 

 

2. ábra: A kisebbségpolitikát befolyásoló külső és belső tényezők 

 
(Forrás: Vizi Balázs (2013): Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek, 

Budapest, L’Harmattan, p. 97.) 
 

 

 

 

 

https://teacheng.us/ethnic-map-of-europe/16-best-maps-images-on-maps-cards-and-maps/
https://teacheng.us/ethnic-map-of-europe/16-best-maps-images-on-maps-cards-and-maps/
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3. ábra: Rendes jogalkotási eljárás 

 
(Forrás:http://www.urb.bme.hu/segedlet/szakmernoki1/2011_12/kozigazgPDF/SzaboZs

110525.pdf) 

 

 

4. ábra: Az Európai Parlament összetétele (1979–2019) 

 
(Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament)  

 

http://www.urb.bme.hu/segedlet/szakmernoki1/2011_12/kozigazgPDF/SzaboZs110525.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/szakmernoki1/2011_12/kozigazgPDF/SzaboZs110525.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
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5. ábra: Az Európai Parlament politikai csoportjai (2004–2019)415 

 
(Forrás: www.eurimenzio.eoldal.eu) 

 

 

 
(Forrás: https://slideplayer.hu/slide/11303971/) 

                                                 
415 A grafikonok az EP összetételét egy adott időpontban ábrázolják. Ugyanakkor az átülések stb. miatt a 

Parlament képviselőcsoportjainak tagsága nem állandó. Az egyéb helyeken fellelhető eltérő adatoknak az 

az oka, hogy azok más-más időben mutatják be az EP összetételét. 

http://www.eurimenzio.eoldal.eu/
https://slideplayer.hu/slide/11303971/
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(Forrás: www.mkdsz1.freeweb.hu) 

 

 

 

6. ábra: A plenáris szavazásokon való részvétel aránya 

 
(Forrás: http://www.votewatch.eu/en/term8-political-group-participation.html)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkdsz1.freeweb.hu/
http://www.votewatch.eu/en/term8-political-group-participation.html
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7. ábra: Az EU-ban nyilvántartott lobbiszervezetek megoszlása  

 

 
(Forrás: Az átláthatósági nyilvántartás statisztikai adatai: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&acti

on=prepareView)  

 

 

8. ábra: Lehetséges együttműködések (ad hoc koalíciók) a plenáris szavazás során a 

képviselőcsoportok között 2004 után 

 
(Forrás: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/03/the-2014-european-parliament-

elections-will-see-populist-parties-make-gains-but-they-will-remain-a-battle-for-

control-between-mainstream-parties/) 

 

  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/03/the-2014-european-parliament-elections-will-see-populist-parties-make-gains-but-they-will-remain-a-battle-for-control-between-mainstream-parties/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/03/the-2014-european-parliament-elections-will-see-populist-parties-make-gains-but-they-will-remain-a-battle-for-control-between-mainstream-parties/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/03/the-2014-european-parliament-elections-will-see-populist-parties-make-gains-but-they-will-remain-a-battle-for-control-between-mainstream-parties/


 

262 

 

Táblázatok 
 

9. táblázat: Az európai politikai spektrum meghatározó pártcsaládjai (2014): 

Európai párt neve EP politikai csoport Pozíció Ideológia Európai 

integrációh

oz való 

viszonya 

Európai Néppárt Az Európai Néppárt 

(Kereszténydemokraták) és az 

Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja (EPP-ED) 

jobbközép kereszt.demokrácia 

konzervativizmus 

EU-párti 

Európai Szocialisták 

Pártja 

Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetsége (S&D) 

balközép szociáldemokrácia EU-párti 

Liberálisok és 

Demokraták 

Szövetsége Európáért 

Párt 

Liberálisok és Demokraták 

Szövetsége Európáért (ALDE) 

centrista liberalizmus EU-párti 

Konzervatívok és 

Reformisták 

Szövetsége 

Európában 

Európai Konzervatívok és 

Reformisták Képviselőcsoportja 

(ECR) 

jobbközép/ 

jobboldali 

konzervativizmus 

gazdasági 

liberalizmus 

soft 

euroszkept

icizmus 

Európai Zöld Párt Zöldek/Európai Szabad 

Szövetség Képviselőcsoportja 

(Greens/EFA) 

balközép/ 

baloldali 

ökologizmus EU-párti 

Európai Baloldal 

Pártja 

Európai Egyesült 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal 

Konföderális Csoport 

(GUE/NGL) 

baloldal/ 

szélsőbal 

demokratikus 

szocializmus 

kommunizmus 

ökoszocializmus 

soft 

euroszkept

icizmus 

Mozgalom az 

Európai Nemzetekért 

és a Szabadságukért 

Nemzet és Szabadság Európája 

Képviselőcsoport (ENF) 

jobboldal/sz

élsőjobb 

nemzeti 

konzervativizmus 

hard 

euroszkept

icizmus 

Európai Szabad 

Szövetség 

Zöldek/Európai Szabad 

Szövetség Képviselőcsoportja 

(Greens/EFA) 

vegyes regionalizmus 

autonomizmus 

nemzeti 

szeparatizmus 

EU-párti 

Európai Demokrata 

Párt 

Liberálisok és Demokraták 

Szövetsége Európáért (ALDE) 

közép kereszt.demokrácia 

szociálliberalizmus 

föderalizmus 

EU-párti 

Európai 

Kereszténydemokrata 

Mozgalom 

Európai Konzervatívok és 

Reformisták Képviselőcsoportja 

(ECR) 

jobbközép/ 

jobboldal 

kereszténydemokráci

a konzervetivizmus 

szociálkonzervetiviz

mus 

soft 

euroszkept

icizmus 

Európai Nemzeti 

Mozgalmak 

Szövetsége 

függetlenek szélsőjobb ultranacionalizmus hard 

euroszkept

icizmus 

Béke és Szabadság 

Szövetség 

függetlenek szélsőjobb ultranacionalizmus 

neofasizmus 

neonácizmus 

hard 

euroszkept

icizmus 

(Forrás: www.europearl.europa.eu/european_political_parties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europearl.europa.eu/european_political_parties
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10. táblázat: Az EU-ban nyilvántartott lobbiszervezetek megoszlása 

 

 
(Forrás: Az átláthatósági nyilvántartás statisztikai adatai: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=pre

pareView) 

  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=hu&action=prepareView
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Egyéb mellékletek 
 

1. melléklet: Az Európai Parlament állandó bizottságai (2004-től) 

 

- Költségvetési Bizottság (AFET416), amelynek két albizottsága van : 

o Emberi Jogi Albizottság (DROI), 

o Biztonsági és Védelmi Albizottság (SEDE), 

- Fejlesztési Bizottság (DEVE), 

- Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA), 

- Költségvetési Bizottság (BUDG), 

- Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT), 

- Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON), 

- Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), 

- Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 

(ENVI), 

- Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), 

- Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO), 

- Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN), 

- Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI), 

- Mezőgazdasági Bizottság (AGRI), 

- Halászati Bizottság (PECH), 

- Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT), 

- Jogi Bizottság (JURI), 

- Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), 

- Alkotmányügyi Bizottság (AFCO), 

- Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM), 

- Petíciós Bizottság (PETI). 
(Forrás: http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/parliamentary-committees.html) 

  

                                                 
416 Az állandó bizottságok neve mögött zárójelben az adott szakbizottság EP-s zsargonban használt 

nemzetközi rövidítése szerepel. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/parliamentary-committees.html
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2. melléklet: Az EP közös munkacsoportjai és informális munkacsoportjai 

 

KÖZÖS MUNKACSOPORTOK LISTÁJA 

2004–2009: 

- Állatjólét és állatvédelem 

- Balti Európa 

- Békével összefüggő kezdeményezések 

- Család és gyermekjogok 

- Égbolt és világűr 

- Egészségügy és fogyasztóvédelem 

- Fenntartható fejlődés 

- Filmművészet, audiovizuális politika és kulturális diverzitás 

- Fogyatékosság 

- Föderalista Intergroup az Európai Alkotmányért 

- Globalizáció 

- Hagyományos nemzeti kisebbségek, alkotmányos régiók és regionális nyelvek 

- Idősügy 

- Kkv-k – kis- és középvállalkozások 

- Leszbikusok és melegek 

- Negyedik világ 

- Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség 

- Sajtó, kommunikáció és sajtóószabadság 

- Szakszervezetek koordinációs csoport 

- Szőlőművelés, hagyományok és minőség 

- Terepsportok, halászat, hagyományok 

- Tibet 

- Turizmus 

- Városok 
(Forrás: European Parliament (2005): European Parliament. Directorate for the Planning of 

Parliamentary Business. Activities (08/A-2005): 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/pdf/01c_bu-a(2005)08_en.pdf) 
 

2009–2014: 

- Állatjólét és állatvédelem 

- Balti Európa 

- Család, gyermekjogok és bioetika 

- Égbolt és világűr 

- Éghajlatváltozás, biodiverzitás és fenntartható fejlődés 

- Fenntartható fejlődés, biodiverzitás, vidék, erdők 

- Fogyatékosság 

- Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek 

- Hegyek, szigetek és gyéren lakott területek 

- Idősügy és generációkon átívelő szolidaritás 

- Ifjúságügy 

- Kkv-k – kis- és középvállalkozások 

- Közszolgáltatások 

- Leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek jogai – LMBT 

- Média 

- Mélyszegénység és emberi jogok 

- Nyugat-Szahara 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/pdf/01c_bu-a(2005)08_en.pdf)
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- Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség 

- Szakszervezetek 

- Szent Jakab út 

- Szociális gazdaság 

- Szőlőművelés, gyümölcsök és zöldségek, hagyományok és minőségi étkezés 

- Tengerek és part menti területek 

- Tibet 

- Új média 

- Városok 

- Víz 
(Forrás: Európai Parlament (2014): Az Európai Parlament közös munkacsoportjai: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-

rules/organisation/intergroups) 
 

2014–2019: 

- Állatjólét és állatvédelem 

- Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat 

- Borok, párlatok és minőségi élelmiszerek 

- Digitális menetrend 

- Égbolt és világűr 

- Éghajlatváltozás, fenntartható fejlődés és biodiverzitás 

- Európai idegenforgalom fejlesztése, kulturális örökség, Szent Jakab út és egyéb 

európai kulturális útvonalak 

- Fogyatékosság 

- Gyermekjogok 

- Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek 

- Hosszú távú beruházások és újraiparosítás 

- Ifjúságügy 

- Integritás – Átláthatóság, küzdelem a korrupció és a szervezett bűnözés ellen 

- Kkv-k – kis- és középvállalkozások 

- Közjavak és közszolgáltatások 

- Kreatív iparágak 

- Lelkiismereti és vallásszabadság, vallási tolerancia 

- Leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogai – 

LMBTI 

- Mélyszegénység és emberi jogok 

- Nyugat-Szahara 

- Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség 

- Sport 

- Szakszervezetek 

- Szociális gazdaság, a szociális gazdasághoz tartozó vállalkozások, a szociális 

vállalkozások és a harmadik szektor 

- Tengerek, folyók, szigetek és part menti területek 

- Tevékeny időskor, nemzedékek közötti szolidaritás és családpolitika 

- Városok 

- Vidéki, hegyvidéki és távoli területek 
(Forrás: Európai Parlament (2018): Az Európai Parlament közös munkacsoportjai: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-

rules/organisation/intergroups) 

 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
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INFORMÁLIS MUNKACSOPORTOK417 LISTÁJA: 

- GLOBE 

- Kenguru Csoport 

- Földhasználat és élelmiszerpolitika 

- Referendum az Alkotmányról – Nincs kampány 

- Fogyasztói fórum 

- Bányászat 

- Progresszív nők 

- Romák jogai 

- Nyugat-Szahara 

- Szent Jakab út: Európa kulturális útvonalai 

- Rákbetegség 

- Ökumenikus imareggeli 

- Európaiak külföldön 

- Nukleáris energia jövője fórum 

- Szabad Irán támogatói 

- Gyümölcsök és zöldségek 

- Szigetek 

- Bűnüldözés, szervezett bűnözés és terrorizmus 

- Hegyek 

- Sportok 

- Labdarúgás szerelmesei 

- Izrael barátai 

- Egészség 

- Állam nélküli nemzetek 

- Páneurópa 

- Vagyonadó, adópolitika és globalizáció 

- Gyermekjogok 

- Helyi és regionális önkormányzatok 

- Béke a szaharai népek számára 

- Fenntartható fejlődés 

- Sörkedvelők klubja 

- Szociális gazdaság 

- Finnugor Fórum 
(Forrás: Corporate Europe Observatory (2006): Transparency Boost Needed for European 

Parliament Cross-Party Groups: archive.corporateeurope.org/crosspartygroups.pdf (utolsó 

letöltés: 2018. augusztus 23.) 

 

 
  

                                                 
417 Az EP struktúráján kívül létező informális munkacsoportokról a Parlament természetesen nem vezet 

nyilvántartást. A 2004–2009 közötti időszakra vonatkozóan egy kutatás keretében azonban elkészült ezen 

informális képviselői csoportosulások – nem teljes – listája. 
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3. melléklet: Szakszervezetek Intergroup (2014–2019) 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

ANDERSON Lucy UK S&D 

BACH Georges LU EPP 

BECKER Heinz AT EPP 

JONGERIUS Agnes NL S&D 

KIRTON-DARLING Jude UK S&D 

LAMBERT Jean UK Zöldek/EFA 

LE HYARIC Patrick FR GUE/NGL 

LOPE FONTAGNÉ Verónica ES EPP 

MANN Thomas DE EPP 

MARTIN Edouárd FR S&D 

MORIN-CHARTIER Elisabeth FR EPP 

REGNER Evelyn AT S&D 

REINTKE Terry  DE Zöldek/EFA 

ROLIN Claude BE EPP 

STEINRUCK Jutta DE S&D 

ŽDANOKA Tatjana LV Zöldek/ EFA 
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4. melléklet: Mélyszegénység és emberi jogok Intergroup (2014–2019) 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

BECERRA BASTERRECHEA 

Batriz 

ES ALDE 

BENIFEI Brando IT S&D 

BLINKENVIČIÜTÉ Vilija LT S&D 

CALVET CHAMBON Enriue ES ALDE 

COFFERATI SergioGaetano IT S&D 

CORNILLET Thierry FR ALDE 

COSTA Silvia IT S&D 

DE CASTRO Paolo IT S&D 

DE MONTE Isabella IT S&D 

DELLI Karima FR Zöldek/EFA 

GENTILE Elena IT S&D 

GOERENS Charles LU ALDE 

GRIESBECK Nathalie FR ALDE 

HARKIN Marian IE ALDE 

KYENGE Kashetu IT S&D 

LAMBERT Jean UK Zöldek/EFA 

LOPE  FONTAGNÉVerónica ES EPP 

MICHEL Louis BE ALDE 

MORGANO Luigi IT S&D 

PAOLUCCI Massimo IT S&D 

ROCHEFORT Robert FR ALDE 

SASSOLI David-Maria IT S&D 

TOIA Patrizia IT S&D 

TOOM Yana EE ALDE 

VAN BREMPT Kathleen BE S&D 

VANA Monika AT Zöldek/EFA 

ŽDANOKA Tatjana LV Zöldek/EFA 
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5. melléklet: Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat Intergroup (2014–2019) 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

AGNEW John Stuart UK EFDD 

ANDRIEU Eric FR S&D 

ASHWORTH Richard UK ECR 

ATKINSON Janice UK EFDD 

AYUSO Pilar ES EPP 

BACH Georges LU EPP 

BAYET Hugues BE S&D 

BECKER Heinz K. AT EPP 

BENDTSEN Bendt DK EPP 

BENIFEI Brando IT S&D 

BIZZOTTO Mara IT NI 

BÖGE Reimer DE EPP 

BOGOVIC Franc SI EPP 

BRIANO Renata IT S&D 

BROK Elmar DE EPP 

CARVER James UK EFDD 

CIRIO Alberto IT EPP 

COBURN David UK EFDD 

COLLINS Jane UK EFDD 

COMI Lara IT EPP 

 DANJEAN Arnaud FR EPP 

DARTMOUTH William UK EFDD 

DE CASTRO Paolo IT S&D 

DE GRANDES PASCUAL Luis ES EPP 

DESS Albert DE EPP 

DEVA Nirj UK ECR 

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA 

Agustín 

ES EPP 

DOHRMANN Jørn DK ECR 

DORFMANN Herbert IT EPP 

ESTARÀS FERRAGUT Rosa ES EPP 

FEDERLEY Frederik SE ALDE 

FERRAND Edouard FR NI 

FJELLNER Christofer SE EPP 

FLORENZ Karl-Heinz DE EPP 

FOSTER Jacqueline UK ECR 

FOX Ashley UK ECR 

GAHLER Michael DE EPP 

GÁL Kinga HU EPP 

GARDINI Elisabetta IT EPP 

GENTILE Elena IT S&D 

GIESEKE Jens DE EPP 

GILL Nathan UK EFDD 

GIRLING Julie UK ECR 

HERRANZ GARCIA Esther ES EPP 

HOHLMEIER Monika DE EPP 

HÖKMARK Gunnar SE EPP 

HORTEFEUX Brice FR EPP 

HUITEMA Jan NL ALDE 

JÄÄTTEENMÄKI Anneli FI ALDE 

JAHR Peter DE EPP 

KAKAS Othmar AT EPP 

KAPPEL Barbara AT NI 

KARI Rina Ronja DK GUE/NGL 

KELAM Tunne EE EPP 

KOFOD Jeppe DK S&D 
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LAMASSOURE Alain FR EPP 

LANGEN Werner DE EPP 

LAVRILLEUX Jérôme FR EPP 

LIESE Peter DE EPP 

LINS Norbert DE EPP 

LOISEAU Philippe FR NI 

MANESCU RamonaNicole RO EPP 

MAULLU Stefano IT EPP 

MAYER Georg AT NI 

MAZURONIS Valentinas LT EFDD 

McCLARKIN Emma UK ECR 

MCGUINNES Mairead IE EPP 

MCINTYRE Anthea UK ECR 

MEISSNER Gesine DE ALDE 

MELO Nuno PT EPP 

MORGANO Luigi IT S&D 

MOSCA Alessia Maria IT S&D 

MUSELIER Renaud FR EPP 

NICHOLSON James UK ECR 

NIEBLER Angelika DE EPP 

NOICHL Maria DE S&D 

OBERMAYR Franz AT NI 

PIEPER Markus DE EPP 

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve DE EPP 

RÜBIG Paul AT EPP 

SALINI Massimiliano IT EPP 

SARVAMAA Petri FI EPP 

SASSOLI David-Maria IT S&D 

SCHR-PIERIK Annie NL EPP 

SCHULZE Sven DE EPP 

SCHWAB Andreas DE EPP 

SIMON Sion UK S&D 

SOMMER Renate DE EPP 

ŠUICA Dubravka HR EPP 

TARABELLA Marc BE S&D 

TARAND Indrek EE Zöldek/EFA 

VAN DE CAMP Wim NL EPP 

VAN ORDEN Geoffrey UK ECR 

VOSS Axel DE EPP 

ZÁBORSKÁ Anna SK EPP 

ZALA Boris SK S&D 

ZEMKE Janus PL S&D 

ZOFFOLI Damiano IT S&D 
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6. melléklet: Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup (2004–2019) 

a) 2004–2009 

EP-képviselő Ország Politikai csaport 

BADÍA i CUTCHET María ES PES 

BAUER Edit SK EPP-ED 

BEER Angelika DE Zöldek/EFA 

CAPPATO Marco IT ALDE 

CASHMAN Michael UK PES 

CZARNECKI Marek Aleksander PL független 

CZARNECKI Ryszard PL független 

DE BRUN Bairbre UK GUE-NGL 

de GROEN Els NL Zöldek/EFA 

DRCAR MURKO Mojca SI ALDE 

DUKA ZÓLYOMI Árpád SK EPP-ED 

EBNER Michl IT EPP-ED 

EVANS Jill UK Zöldek/EFA 

EVANS Robert UK PES 

GAHLER Michael DE EPP-ED 

GÁL Kinga HU EPP-ED 

GUARDANS CAMBÓ Ignasi ES ALDE 

HARANGOZÓ Gábor HU PES 

HEGYI Gyula HU PES 

HORACEK Milan DE Zöldek/EFA 

IAN HUDGHTON Stewart UK Zöldek/EFA 

IRUJO AMEZAGA Mikel ES Zöldek/EFA 

KACIN Jelko SI ALDE 

KALLENBACH Gisela DE Zöldek/EFA 

KELAM Tunne EE EPP-ED 

KOHLICEK Jaromír CZ GUE-NGL 

KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda HU ESZP 

KRISTOVSKIS Girts Valdis LV UEN 

KUSSTATSCHER Sepp IT Zöldek/EFA 

LAX Henrik FI ALDE 

LOMBARDO Raffaelle IT EPP-ED 

MORGANTINI Luisa IT GUE-NGL 

NOVAK Ljudmila SI EPP-ED 

O NEACHTAIN Sean IR UEN 

OLAJOS Péter HU EPP-ED 

ONESTA Gerard FR Zöldek/EFA 

ORTUONDO LARREA Josu ES ALDE 

PISKORSKI Pawel PL EPP-ED 

POSSELT Bernd DE EPP-ED 

RESETARITS Karin AT ALDE 

ROMEVA Raul ES Zöldek/EFA 

SAKS Katrin EE PES 

SCHÖPFLIN György HU EPP-ED 

SEEBER Richard AT EPP-ED 

SÓGOR Csaba RO EPP-ED 

SZENT-IVÁNYI István HU ALDE 

TABAJDI Csaba HU PES 

TARAND Andres EE PES 

TŐKÉS László RO Zöldek/EFA 

van LANCKER Anne BE ESZP 

WINKLER Gyula RO EPP-ED 

ZSDANOKA Tatajana LV Zöldek/EFA 
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Korábbi tagok 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

JOAN I MARI Bernat ES Zöldek/EFA 

KELEMEN Atilla RO EPP-ED 

KÓNYA-HAMAR Sándor RO EPP-ED 

SZABÓ Károly RO EPP-ED 

TARABELLA Marc BE PES 
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b) 2009–2014 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

ALFONSI François FR Zöldek/EFA 

BAUER Edit SK PPE 

BILBAO BARANDICA Izaskun ES ALDE 

BUSUTTIL Simon MT PPE 

CYMAŃSKI Tadeusz PL EFD 

CZARNECKI Ryszard PL ECR 

DORFMANN Herber IT PPE 

GAHLER Michael DE PPE 

GÁL Kinga HU PPE 

GÖNCZ Kinga HU S&D 

GREZE Catherine FR Zöldek/EFA 

GURMAI Zita HU S&D 

HERCZOG Edit HU S&D 

KIIL-NIELSEN Nicole FR Zöldek/EFA 

KÓSA Ádám HU PPE 

KURSKI Jacek Olgierd PL EFD 

LAMASSOURE Alain  FR PPE 

MÉSZÁROS Alajos SK PPE 

NIEBLER Angelika DE PPE 

PETERLE Alojz SI PPE 

POSSELT Bernd DE PPE 

ROCHEFORT Robert FR ALDE 

RODUST Ulrike DE S&D 

ROUČEK Libor CZ S&D 

SCHÖPFLIN György HU PPE 

SERRACCHIANI Debora IT S&D 

SÓGOR Csaba RO PPE 

SURJÁN László HU PPE 

TABAJDI Csaba Sándor HU S&D 

TAKKULA Hannu FI ALDE 

TŐKÉS László RO PPE 

TREMOSA i BALCELLS 

Ramon 

ES ALDE 

UGGIAS Giommaria IT ALDE 

VAJGL Ivo SI ALDE 

WATSON Graham UK ALDE 

WEBER Renate RO ALDE 

WIKSTRÖM Cecília SE ALDE 

WINKLER Iuliu RO PPE 

WOJCIECHOWSKI Janusz PL ECR 

ŽDANOKA Tatjana LV Zöldek/EFA 

ZVER Milan SI PPE 
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c) 2014–2019 

EP-képviselő Ország Politikai csoport 

ALBIOL GUZMÁN Marina ES GUE/NGL 

ALI Nedzhmi BG ALDE 

ANDRIEU Eric FR S&D 

ANNEMANS Gerolf BE ENF 

BALCZÓ Zoltán HU NI 

BILBAO BARANDICA 

Izaskun 

ES ALDE 

BOCSKOR Andrea HU EPP 

BONI Michal PL EPP 

BORGHEZIO Mario IT ENF 

BORZAN Biljana HR S&D 

CSÁKY Pál SK EPP 

DELI Andor HU EPP 

DEUTSCH Tamás HU EPP 

DORFMANN Herbert IT EPP 

DZHAMBAZKI Angel BG ECR 

EONTANA Lorenzo IT ENF 

ERDŐS Norbert HU EPP 

EVANS Jill UK Zöldek/EFA 

GÁL Kinga HU EPP 

GAMBÚS Francesc ES EPP 

GYÜRK András HU EPP 

HÖLVÉNYI György HU EPP 

HUDGHTON Ian UK Zöldek/EFA 

HUITEMA Jan NL ALDE 

HYUSMENOVA Filiz BG ALDE 

JUARISTI ABAUNZ Josu ES GUE/NGL 

KÓSA Ádám HU EPP 

KUMPULA- Miapetra FI S&D 

KYUCHYUK Ilhan BG ALDE 

LÓPEZ Javi ES S&D 

MAMIKINS Andrejs LV S&D 

MANN Thomas DE EPP 

MLINAR Angelika AT ALDE 

MORVAI Krisztina HU NI 

NAGY József SK EPP 

NÍ RIADA Liadh IE GUE/NGL 

OBERMAYR Franz AT ENF 

PETERLE Alojz SI EPP 

PLURA Marek PL EPP 

RODUST Ulrike DE S&D 

SCHLEIN Elly IT S&D 

SCHÖPFLIN György HU EPP 

SMITH Alyn UK Zöldek/EFA 

SÓGOR Csaba RO EPP 

STEVENS Helga BE ECR 

SULÍK Richard SK ECR 

SWINBURNE Kay UK ECR 

SZÁJER József HU EPP 

TERRICABRAS Josep-Maria ES Zöldek/EFA 

TŐKÉS László HU EPP 

TOMAŠEVSKI Valdemar LT EPP 

TOOM Jana EE ALDE 

TORVALDS Nils FI ALDE 

TREMOSA i BALCELLS 

Ramon 

ES ALDE 
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UJHELYI István HU S&D 

URTASUN Ernest ES Zöldek/EFA 

VAJGL Ivo SI ALDE 

WIKSTRÖM Cecília SE ALDE 

WINKLER Iuliu RO EPP 

ŽDANOKA Tatjana LV Zöldek/EFA 

ZVER Milan SI EPP 

(Forrás: Európai Parlament (2018): Az Európai Parlament közös munkacsoportjai: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-

rules/organisation/intergroups)418 
 

  

                                                 
418 Az EP által közzétett táblázat egyes esetekben pontatlannak tűnik. Pl. nem tartalmazza a 2009 és 2014 

között az Intergroup alelnökeként tevékenykedő Oriol Junqueras nevét! 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/intergroups
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7. melléklet: Interjúkérdések (EP-képviselők) 

 

1. Miért éppen a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup munkájában vesz részt? 

Milyen gyakran vesz részt az üléseken? Kapcsolódik ez a parlamenti bizottsági 

munkájához vagy korábbi (hazai, ill. nemzetközi) politikai tevékenységéhez? 

 

2. Az Ön politikai csoportján belül mennyire ismert / elismert a Nemzeti 

Kisebbségügyi Intergroup tevékenysége? 

 

3. Hogy látja, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupnak milyen lehetősége van az 

érdekérvényesítésre a plenáris ülésen és a parlamenti bizottsági ülésen? 

Milyennek látja globálisan az Intergroup érdekérvényesítő képességét? 

 

4. Volt-e arra példa, hogy a plenáris ülésen azért képviselhette a frakciója 

véleményét, mert a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagja? 

 

5. Mennyire intenzív a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup és a civil társadalom, 

valamint a különböző nemzetközi és európai szervezetekkel (pl. Európa Tanács) 

való együttműködés? 

 

6. Mennyire tud ideológiamentesen működni a Kisebbségügyi Intergroup? A 

munka során túl tudnak-e lépni a nemzeti politikát meghatározó ellentéteken? 

Megmarad-e a baloldal-jobboldal törésvonal? 

 

7. Kérem, ismertessen egy, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup által tárgyalt 

ügyet (a kérdés megvitatása az Intergroupon belül, más intézményekkel való 

együttműködés, parlamenti bizottsági és plenáris üléseken való 

érdekérvényesítés, sikerek és/vagy kudarcok és ezek feltételezett okai)! Az Ön 

véleménye szerint az Intergroup tevékenysége hozzájárult-e, és ha igen, akkor 

hogyan, a kérdés sikeres lezárásához? 

 

8. Mennyire ítéli hatékonynak az Európai Parlament releváns szakbizottságaival 

való együttműködést? 
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8. melléklet: Interjúkérdések (Civil szervezetek) 

 

1. Mióta működik együtt az Ön által képviselt civil szervezet a Nemzetiségi 

Kisebbségügyi Intergroupbal? 

 

2. Az EP más fórumaival (LIBE…) is együttműködnek? 

 

3. Milyen kérdéseket/témákat érint az Intergrouppal való együttműködés? 

 

4. Ugyanolyan intenzív volt az Intergrouppal való együttműködés Tabajdi Csaba és 

Gál Kinga elnöksége alatt is? 

 

5. Mely politikai csoportokkal működik együtt szorosabban az Ön által képviselt 

civil szervezet? 

 

6. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupban mely szempontok alapján vesznek 

napirendre egy-egy kérdést? Egy adott probléma felvetését tekintve mennyire 

meghatározó a különböző lobbiszervezetek hatása? 

 

7. Mennyire ítéli hatékonynak az Intergrouppal való együttműködést? Hatékonyan 

hozzájárul a problémák megoldásához? 

 

8. Kérem, mutasson be egy olyan kérdést, amellyel az Ön által képviselt civil 

szervezet (is) foglalkozott az Intergroup keretében? 

 

9. Milyen arányban oszlik meg az Ön által képviselt civil szervezet tevékenysége a 

különböző uniós intézmények között? 
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A dolgozatban előforduló mozaikszavak, rövidítések jegyzéke 
 

Mozaikszó, 

rövidítés 

Teljes kifejezés 

ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe; Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége Európáért 

BBTE Babes-Bolyai Tudományegyetem 

COREPER Comité des Représentants Permanents (fr.); Állandó Képviselők 

Bizottsága 

DK Demokratikus Koalíció 

EB Európai Bizottság 

EBEÉ Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 

EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

EBLUL European Bureau for Lesser-Used Languages; Kevésbé Használt 

Nyelvek Európai Irodája 

ECR European Conservatives and Reformists; Európai Konzervatívok és 

Reformisták 

EÉSZ Elnökök értekezlete által elfogadott szabályzat 

EF(D)D Europe of Freedom and (Direct) Democracy; Szabadság és Közvetlen 

Demokrácia Európája 

EGK Európai Gazdasági Közösség 

EJEE Emberi Jogok európai Egyezménye 

EK Európai Közösség 

EKSZ Európai Közösséget létrehozó szerződés 

ELDR European Liberal Democrats and Reform Party; Európai Szabad 

Demokrata és Reform Párt 

ELEN European Language Equality Network; Európai Nyelvi Egyenlőségért 

Hálózat 

EMNP Erdélyi Magyar Néppárt 

ENL Europe des nations et des libertés (fr.); Nemzetek és Szabadság 

Európája 

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 

EP Európai Parlament 

EPP European People’s Party; Európai Néppárt 

EPP–ED European People’s Party – European Democrats; Európai Néppárt – 

Európai Demokraták 

ESZ Eljárási Szabályzat 

ET Európa Tanács 

EU Európai Unió 

EUMSZ Európai Unió működéséről szóló szerződés 

EUSZ Európai Unióról szóló szerződés 

Fidesz–

MPSZ 

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 

FUEN Federal Union of European Nationalities; Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója 

GUE/NGL European United Left/Nordic Green Left; Európai Egyesült 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal  

ID Independence/Democracy; Függetlenség/Demokrácia 

ITS Identity, Tradition, Sovereignty; Identitás, Hagyomány és Szuverenitás 
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KDNP Kereszténydemokrata Néppárt 

MDF Magyar Demokrata Fórum 

MKP Magyar Közösség Pártja 

MSZP Magyar Szocialista Párt 

NPLD Network to Promote Linguistic Diversity; Hálózat a nyelvi sokszínűség 

előmozdításáért 

PES Party of the European Socialists; Európai Szocialisták Pártja 

RMDSZ Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats; Szocialisták és 

Demokraták Progresszív Szövetsége 

SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 

SZNT Székely Nemzeti Tanács 

UEN Union for a Europe of Nations; Nemzetek Európájáért Unió 

VMSZ Vajdasági Magyar Szövetség 

Zöldek/EFA Greens/European Free Alliance; Zöldek/Európai Szabad Szövetség 

 

Országnevek 

Rövidítés Országnév 

AT Ausztria 

BE Belgium 

BG Bulgária 

CY Ciprus 

CZ Csehország 

DE Németország 

DK Dánia 

EE Észtország 

ES Spanyolország 

FI Finnország 

FR Franciaország 

GB/UK Egyesült Királyság 

GR Görögország 

HR Horvátország 

HU Magyarország 

IE Írország 

IT Olaszország 

LT Litvánia 

LU Luxemburg 

LV Lettország 

MT Málta 

NL Hollandia 

PL Lengyelország 

PT Portugália 

RO Románia 

SE Svédország 

SI Szlovénia 

SK Szlovákia 

(az EP-honlapján szereplő rövidítések alapján) 

 

 


