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Az Intézet és a kárpát-medencei 

jogsegélyhálózat 

 Létrejöttének célja  hozzájárulni a határon túli magyarság jogvédelmének 

megerősítéséhez 

 

 Ennek érdekében: 

  Kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetése 

 E területen kiemelkedő szerepet vállaló személyek és szervezetek  

 támogatása 

 Tervezés és stratégia 

 Gyakorlatorientáltság  

 

 

Jogsegély 

Nyári 
egyetemek 

Tudományos 
tevékenység 

KJI a 
nagyvilágban 



Állandó jogsegélyszolgálatot végző 

irodáink 



Erdély 

• Kolozsváron: 

 Jogaink Egyesület 

• Marosvásárhelyen: 

 Civil Elkötelezettség 

Mozgalom 

• Nagyváradon: 

 Menyhárt Gabriella 

• Sepsiszentgyörgyön: 

 Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat 

• Székelyudvarhely: 

     Civil Kurázsi Egyesület 

 



Felvidék, Délvidék 

• Érsekújváron: 

 JUDR. Nagy Tibor, ügyvéd 

• Pozsonyban: 

 Szövetség a Közös Célokért 

 

   

 

 

 

 

 

• Óbecsén: 

   Szilágyi Miklós, ügyvéd 

• Somorján: 
 Fórum Kisebbségkutató Intézet 

• Szabadkán: 
  Buckó György, ügyvéd 



Kárpátalja, Muravidék, Drávaszög 

• Beregszászon: 

      Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

• Ungváron:  

      Iljasovics Viktor, ügyvéd 

 

 

 

 
• Lendván: 

      Berden Mario 

• Bellyen: 
 Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 



 A hálózat bővülése (2017) 

   

 

 

       

Advocacy Group for Freedom of Identity 

(Kolozsvár) 

2 új jogsegélyszolgálati iroda 

Délvidéken 

(Szabadka, Óbecse) 

1 új jogsegélyszolgálati 

iroda Muravidéken 

( Lendva) 

Iljasovics Viktor  

(Ungvár) 

 

Video -dokumentációs 

tevékenység  

Gerenyi István 

Péter, ügyvéd 

(Szatmárnémeti) 



Konkrét megbízások 



Pályázatok 

 

 Állandó jogsegélyszolgálat 

 Konkrét peres ügyek vitele 

 Dokumentációs tevékenység elvégzése 



Szerződések eloszlása  



Intézet a világban 

 Szabadegyetemeken való részvétel 

- Gombaszögi Nyári Tábor (2017. július 10-16.) 

- Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor (2017. július 18-23.) 

 

 Partnerekkel való kapcsolattartás, értekezlet  

 (Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Bellye, Lendva, Szabadka, Temerin, 
Újvidék, Beregszász, Ungvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár) 

 

 Nemzetközi kapcsolatépítés, felszólalás 

- Brüsszel, Európa Parlament  - 2016. április 18-19) 

- IX. ENSZ Kisebbségügyi Fórum - Genf,  2016. november 24-25.) 

 

 

 

 



Ösztöndíjlehetőségek 

Esszéíró pályázat 

• Külhoni magyar egyetemi hallgatóknak , fiatal jogászoknak és 

kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak  

• Minden évben különböző témákban, melynek első három 

helyezettje jutalomban részesül 

 

Gyakornoki program 

• Résztvevői az Intézet partnereinek  

ajánlásával, munkájukat a kisebbségi  

ügyekben segítő joghallgatók fiatal jogászok 

 

 

 



A fiatal külhoni egyetemisták, jogászok 

képzése 

Nyári egyetemek  

 
 Szász Pál program keretében megvalósuló nyári egyetem  

 (2017. augusztus 7-9.) 

 Kisebbségvédelem Európában ( 2017. július 30 -augusztus 5.) 

 Alumni nyári egyetem (2017. július  2-5.) 

 



Éves  konferencia  

 A két, illetve három napos rendezvénynek 2012 óta minden ősszel a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Díszterme ad otthont  

 Partnerek beszámolója, munkatársaink, más kisebbségvédelemben jártas 

szakemberek előadása, közös diskurzus 

 Cél: jogterület népszerűsítése, határon túli kapcsolatok ápolása, azok 

építése 



Kiadványok megjelentetése 

 Nyári egyetem előadásai 

 Konferencia előadásai 



Ügytípusok  

 Állampolgársági ügyek 

 Alkotmányos jogokat érintő ügyek  

 Közigazgatási ügyek (anyanyelvhasználati jogok sérelme) 

 Büntető ügyek 

 Tulajdoni perek 

 Európai Uniót érintő ügyek 

 Ügyek, emberi jogi dimenzióban  

 

 

 



Nyelvi tájkép az erdélyi iskolákban 
(Civil Elkötelezettség Mozgalom) 

 A falakon nem találni magyar nyelvű feliratokat (Marosvásárhely) 

 Hiányzik a kétnyelvűség  a kétnyelvű tanintézményekben 

 Iskolahálózat feljelentése 

(Országos Diszkriminációellenes Tanács, 

Peres eljárás indítása a Polgármesteri Hivatal 

Iskolákért Felelős Igazgatósága ellen)  

 Nyelvhasználati jogok sérelme 

   STRATÉGIAI PERESKEDÉS 

 

(Forrás: www.cemo.ro) 



Kolozsvári utcanévtábla ügy 

• Kiindulás: a polgármesteri hivatal jogszabályi kötelezettségek ellenére 
sem tette ki a magyar nyelvű táblát  

• 2014: a holland Language Rights Alapítvány kezdeményezi a kihelyezést           

   bíróság: nincs perképessége 

• 2015: a kolozsvári székhelyű Minority Rights Egyesület keresetet nyújt be 
a kihelyezés érdekében 

• 2016: bár elismerik a 

perképességet, de elutasító 
határozatot hoz a bíróság               

 fellebbezés 

• 2017 február: pozitív döntés 

született DE a polgármesteri hivatal 

bejelenti a fellebbezését 

(Forrás: www.delhir.info) 



Pered község átnevezése 

2012.március 10.- parlamenti választás mellett helyi 

népszavazás  

 

 

 



 Szlovák kormány reakciója: fentiek ellenére elutasította a Pered névre történő 

átnevezést 

 Nincs összhangban:  

• Községekről szóló 369/1990 sz. tv. 

• Államnyelvről szóló 270/1995 sz. tv.  

 Mire alapozta: Belügyminisztérium javaslata, mely szerint a Pered elnevezés nem 

a szlovák nyelvkészlet része 

 Szlovák AB elutasította az elnevezésre vonatkozó beadványt 

 Elutasítás 3. évfordulója           per a Galántai Járásbíróságon 

 Fejlemény: eljárás megszüntetése, ez ellen fellebbviteli eljárás 

Pered ügy 



Beneš-dekrétumok és az európai 

parlamenti képviselők kérdései 

 Diszkriminatív és európai uniós jogba ütköző a 2003./503 sz. szlovák kárpótlási törvény, 

amely csak a szlovák állampolgárságú és állandó lakóhellyel rendelkező 

személyeknek adott lehetőséget arra, hogy a második világháborút követő 

időszakban elkobzott termőföldek után kárpótlást igényeljenek az államtól. 

 A magyar képviselők és kutatók egy francia képviselőt kértek meg kérdés feltételére 
az Európai Bizottsághoz.  Tv. diszrikinatív, az unió egyik alapelvét a tőke szabad 

mozgását sérti. 

 Bagó Zoltán, Mészáros Alajos  rákérdeztek a dekrétumokkal is összefüggésbe 

hozható szlovák kárpótlási törvény. 

 Csáky Pál is több kérdést tett a Bizottsághoz e témában, majd 3 év, azaz több mint 

150 hét alatt adott választ a Bizottság ugyananarra a kérdésre, amit még 2013-ban 

Bagó, és Mészáros kezdett feszegetni. 

 



Beneš-dekrétumok az Európai Bizottság 

előtt 

 Bizottság 2016 őszén adott válaszában elismerte a jogsértést. 

 A Kárpótlási törvénnyel kapcsolatos jogsértés az uniós jog alkalmazási 

körébe tartozik, a tv. állandó lakóhelyre és állampolgárságra vonatkozó 

kritériumai sértik az uniós jogot DE 

     

     kevés embert érint  nem indít eljárást. 

 

 Tárgyalás az Európai Bizottság tőke szabad áramlásával foglalkozó 

főosztályával (március 21.)  

 Több mint 1100 érintett nyilatkozata, jogtörténészek bevonása.  



Székely Szabadság Napja – március 10. 

 Felvonuláson való részvételért és szervezésért a marosvásárhelyi Csendőrség megbírságolt 

több személyt (14.000 – 700.000 Ft –ig terjedő büntetés) Összesen 4,95 mó Ft értékben 

(2016) 

 Csendháborítás, nem bejelentett rendezvény 

 

 

Milyen jogok sérülnek: 

 Véleménnyilvánításhoz való jog 

 Gyülekezéshez való jog  

(Forrás: www.itthon.ma) 



Erdőszentgyörgyi zászló ügy 

 2010 óta lobogott egymás mellett az öt zászló 

 2015 januárja: a Maros megyei prefektusi hivatal 5000 lej összegű bírsága 

 Bírság jogszabályi alapja: 1157/2001. sz. kormányhatározat 

 Első fok: Segesvári Bíróság elutasítja a jegyzőkönyv megtámadását 

 Másodfok: Maros Megyei Törvényszék helyt ad és eltörli a bírságot 

 

Milyen jogok sérülnek: 

 Nemzeti szimbólumok használatához való jog 

 Identitás megőrzéséhez való jog 

 Tisztességes eljáráshoz való jog  



Hogyan találhatnak meg minket?  

 Személyesen az irodánkban  

 1052  Budapest, Vármegye utca 7. 

 Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 10:00 - 15:00 között 

  

 Telefonon:  +36 1 79 86 530 

 E-mailben: jogvedo.intezet@kji.hu 

 Parnerhálón keresztül  

 Facebook  

 Honlap (www.kji.hu) 

 Egyéb megjelenéseink 

 

Támogatónk: 

 

 

 

 

 

mailto:jogvedo.intezet@kji.hu
http://www.kji.hu/

