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KÖZIGAGATÁSI 
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MAGYAR 
NYELV 

HASZNÁLATA 
KÖTELEZŐ 

 
 
 

MAGYAR NYELV HASZNÁLATA 
A GYAKORLATBAN 

 
 

FÉNYKÉPEK 
 

KLIKKELJEN A KÉPEKRE EGY WEBALBUM 
MEGNYITÁSÁHOZ 

1– Bonchida  

Község 

(Románul:  Bontida) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Bonchida polgármesterének 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

2– Zilah Község 

(Románul:  : Zalau) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Zilah polgármesterének elküldött 

levél, amiben a 215 2001-es 

törvény betartását kérjük. 

 

 

 

 

 

3– Toroczkó Község 

(Románul:  : Rimitea) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Toroczkó  rendőrkapítányságnak 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

 

4-Haraklány Község 

(Románul:  : Hereclean) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

 

Haraklány polgármesternek 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

5–  Szilágyballa  Község

(Románul:  : Borla) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Szilágyballa polgármesternek 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

6– Sarmaság  Község

(Románul:  : Sarmasag) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Sarmaság polgármesternek 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

 

7-Kolozsvár Község 

(Románul:  : Cluj 

Napoca) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Kolozsvár polgármesternek 

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

 

8-Szatmár megye 

(Románul:  : Satu Mare) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

 

Szatmár megye prefektusának  

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

 

9- Szilágy megye 

 (Románul:  : Salaj) 

  

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

 

Szilágy megye prefektusának  

elküldött levél, amiben a 215 

2001-es törvény betartását 

kérjük. 

 

 

 

 

10 Pozitív példák     

Igen a 

215/2001 

közigazgatási 

törvény szerint 

és 1415 

dekrétum 

szerint 

  

 

 

Sok romániai közigazgatási 

e g y s é g b e n  b e t a r t j á k  a 

közigazgatási törvényeket. 

 

3 A NYELVI JOGOK BETARTÁSA A GYAKORLATBAN  

FORRÁS: EUROMINORITY.ORG 

 

NYELVI JOGOK ROMÁNIÁBAN; KÜLÖNBSÉG PAPÍRFORMA  ÉS A GYAKORLAT KÖZÖTT 

Papírforma szerint Románia egy olyan ország, ahol az autonóm népeket nem 

asszimilálják erőszakos módon, ahol a régi etnikai ellenségeskedések teljesen 

megszűntek. Sőt egy olyan országnak számít elméletileg, ahol az autonóm 

lakosokat egyenesen védelmezik egy nagylelkű és  rendkívül igazságos jogi 

keretben. A gyakorlatban azonban ezeket a jogi egyezményeket csúnyán áthágják. 

10 olyan esetet olvashat itt, amely bizonyítja azt, hogy Románia súlyosan 

megsérti azokat a megállapodásokat, amelyeket aláírt. Például azt a kristálytiszta 

megállapodást, amely értelmében minden olyan település, amelynek lakossága 

20%-ban magyar volt, a kisebbségi nyelv, tehát a magyar nyelv használata 

kötelező. Arra kértük a kompetens hatóságokat, hogy lehetőleg változtassanak 

ezeken a körülményeken.  

HASZNÁLJA A NYELVI JOGAIT ! 

LANGUAGE-RIGHTS.EU  
Az alapítvány beindította nyelvi jogok portálját. Ennek az internetes 

portálnak az a célja, hogy bátorítsuk és támogassuk a Szlovákiában illetve 

Romániában élő magyar ajkú európai polgárokat abban, hogy 

anyanyelvüknek szabadon használják: a hollandiai frízekhez vagy a dél-

tiroli német ajkúakhoz hasonlóan. Az európai, bilaterális és nemzeti 

törvények alapján jogukban áll szabadon használni anyanyelvüket.   A  

nyelvi jogokról ezen az oldalon tájékozódhat. 

1– BEVEZETÉS. 

2 NYELVI JOGOK ELMÉLETBEN  
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