
MEGHÍVÓ
az alapvető jogok biztosának

A nemzetiségi jogok érvényesülésének néhány aspektusa
című

műhelyrendezvényére és sajtótájékoztatójára

Időpont:  2012. november 6. kedd 9.00-13.00 óra
Helyszín: az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, I. emeleti Díszterem
                 (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
Sajtótájékoztató: kb. 10.50-kor a földszinti könyvtárban

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény  az ombudsman egyik kiemelt 
feladatként jelölte meg a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét. A törvényben 
megfogalmazott megkülönböztetett figyelem szellemében Prof. Dr. Szabó Máté  2012-ben 
hivatalból indított átfogó vizsgálatot annak feltárására, hogyan tudnak élni a nemzetiségek az 
Alaptörvényben biztosított jogaikkal. 

Az ombudsman 
-áttekintette a nyelvhasználati jog érvényesülésének gyakorlatát 
-megvizsgálta a nemzetiségi civil szervezetek jogérvényesítésének lehetőségeit
-felmérte, adottak-e a nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi hatósági ügyekben való 
bejelentkezésének, mint a nemzetiségi jogérvényesítés egyik eszközének feltételei
-és a törvényességi felügyelet felől közelítve tárta fel a nemzetiségi önkormányzatok számára 
biztosított jogok érvényesülésének gyakorlati tapasztalatait.

Az alapvető jogok biztosa a vizsgálatsorozattal hozzá kívánt járulni, hogy összhangba 
kerüljenek a nemzetiségeket érintő jogalkotás, jogalkalmazás és a nemzetiségi közösségek 
érdekei, a nyilvánosság alaposabban megismerje  a szakmai álláspontokat és a már meglevő 
„jó gyakorlatokat”.

A műhelybeszélgetés sajtónyilvános.

A program a következő oldalon olvasható. 

Üdvözlettel: 

Bernát György
osztályvezető
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Sajtóosztály
1051 Budapest, Nádor u. 22.
tel.: (06 1) 475-7145
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      (3630) 9702702
fax: (06 1) 269-35453 
bernat.gyorgy@ajbh.hu 

„A nemzetiségi jogok érvényesülésének néhány aspektusa” 
műhelybeszélgetés

Részletes program

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22. - 
Díszterem)

2012. november 6. (kedd)

9.00 Regisztráció

Moderátor
:

HAJAS BARNABÁS (főosztályvezető, AJBH)

 9.30 SZABÓ MÁTÉ (az alapvető jogok biztosa)
Köszöntő

 9.40 NAVRACSICS TIBOR (miniszter, KIM közigazgatási és igazságügyi 
miniszter)
Önkormányzati jogok az új nemzetiségi törvényben                                 

10.00 BALOG ZOLTÁN (miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
A nemzetiségi feladatok finanszírozása                                               

10.20 HARGITAI JÁNOS (kormánymegbízott, Baranya Megyei Kormányhivatal)
Az önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálata a 
nemzetiségi jogok szemszögéből

10.35 FÓRIKA LÁSZLÓ (szakmai tanácsadó, AJBH)
A nemzetiségi jogok érvényesülése az alapvető jogok biztosa és a 
helyettes biztos gyakorlatában

kb. 10.50 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ (FÖLDSZINT, KÖNYVTÁR)

11.05 VENDÉGTELEPÜLÉS: A SOKNEMZETISÉGŰ BÉKÉSCSABA
VANTARA GYULA (Békéscsaba polgármestere, valamint a település 
nemzetiségi önkormányzatainak elnökei) A nemzetiségek együttélése, 
együttműködése

11.30 NÉMEDI ERIKA (AJBH)
A nemzetiségi civil szervezetek jogérvényesítése
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11.45 FELKÉRT HOZZÁSZÓLOK
- ROPOS MÁRTON (ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT)
- SCHMIDT JENŐ (TÖOSZ)
- GERENCSÉR BALÁZS (adjunktus, PPKE-JÁK Közigazgatási Jogi 

Tanszék)
- KOZÁK JÁNOS (MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK FÜGGETLEN ÉRDEKVÉDELMI 

SZÖVETSÉGE, PÁPA)

12.10

12.30

TOVÁBBI KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK 
ZÁRSZÓ

NEMZETISÉGEK KÉPEKBEN KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA


