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H A T Á R O Z A T  

 
Az Alkotmánybíróság dr. Andraţ Teršek, Kamnik, által képviselt  Robert Battelli, Koper, 
kezdeményezésére 2008. szeptember 11.-i ülésén megkezdett alkotmánybírósági 
véleményezési eljárásában a következőképpen:   
 
 

h  a  t  á  r  o  z  o  t  t :   

 

1.  Az egyesületekről szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 61/06. sz.) 10. 

cikkelyének első bekezdése nincs összhangban az Alkotmánnyal.  

 

2.  Az Országgyűlésnek a megállapított összhanghiányt a jelen határozat Szlovén 

Köztársaság  Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított egy éven belül 

meg kell szüntetnie.   

   

3. A szlovén nyelv közhasználatáról szóló törvény (az SzK Hivatalos. L., 86/04. sz.) 

3. cikkelye alkotmánybírósági véleményezésének megindítására irányuló 

kezdeményezést elutasítja.     
 

I n d o k l á s  

 
A. 
 

1.  A kezdeményező, azaz az olasz nemzeti közösség országgyűlési képviselője és e 
nemzeti közösség tagja kifogásolja az egyesületek nevét szabályozó „Az egyesületekről 
szóló törvény” (a továbbiakban ZDru-1) 10. cikkelyét,  valamint a nemzeti közösségek 
nyelvének közhasználatát szabályozó „A szlovén nyelv közhasználatáról szóló törvény” 
(a továbbiakban ZJRS) 3. cikkelyét.  A kezdeményező úgy véli, hogy a kifogásolt 
szabályozás, ha nincs összhangban az Alkotmánnyal és a függetlenségi okiratokkal, 
korlátozza az olasz nemzeti közösség nyelvének használatát az egyesületek nevének 
meghatározása során. Állítása szerint ennek lényeges jelentősége van az egyesületek 
alapítása és tevékenysége tekintetében, ilyen korlátozásra pedig nem található 
alkotmányosan elfogadható indok. Ezen kívül szerinte a törvényhozó elmosta az 
Alkotmány által meghatározott különbségeket az olasz nemzeti közösség és tagjai 
valamint bármely más nemzetiségileg elkötelezett csoportok tagjai között.  A kifogásolt 
szabályozás vélhetően sérti az őshonos nemzeti közösségek és  azok tagjainak az 
Alkotmány 11. és 64. cikkelyében biztosított különjogait. Egyúttal, állítása szerint, nincs 
összhangban az Alkotmány 2. cikkelyével és az 5. cikkelye első bekezdésével, amelyek 
már az alkotmányossági elvek alapján biztosítják e közösségek védelmét és jogait. 
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Tagjainak sérti az Alkotmány 39. cikkelye által biztosított szólásszabadságát is.  A 
kezdeményező úgy véli, hogy a ZDru-1 10. cikkelyének első bekezdése nincs 
összhangban A nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménnyel (az SzK Hiv. 
L., 4/98. sz. – a továbbiakban: MKUNM) valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Kartájával (az SzK Hiv. L., 17/00. sz. – a továbbiakban: MELRJ) és ennek 
következtében az Alkotmány 8. cikkelyének rendelkezésével sem. Hivatkozik a nemzeti 
közösségek  nyelvhasználatát illetően a korábbi alkotmánybírósági véleményezésre az  
Alkotmánybíróság 2006.4.20.-i  U-I-218/04. számú határozatában (az SzK Hivatalos 
Lapja, 46/06 és OdlUS XV, 29. sz.), valamint a nemzeti kisebbségek saját nyelvével való 
nyelvi kapcsolat fontosságára az 1999.1.28.-i U-I-296/94. számú határozat (az SzK 
Hivatalos Lapja, 14/99 és OdlUS VIII, 21. sz.) értelmében. A kezdeményező szerint a 
nemzeti közösség nyelvének helyzetét és használatát a kifogásolt ZJRS határozat nem 
oldja meg, hanem fenntartja a jogi bizonytalansági állapotot, ezért nem egyértelmű és 
csak félig kimondott, és mint ilyen nincs összhangban az Alkotmány 2. cikkelyével.  
Alkotmányossági szempontból kifogásolható a ZJRS 17. cikkelye is. A cégre illetve a 
magánjogi jogi  személyekre és a bejegyzett tevékenységeket végző természetes 
személyekre vonatkozó nyelvi szabályok értelmezési szempontból  szerinte szintén 
nincsenek összhangban az Alkotmánnyal mint a már kifogásolt szabályozás sem, ha az 
„idegen nyelv” fogalma az alkotmánnyal védett nemzeti közösségekre és azok tagjaira 
vonatkozzon.                                            
 
2. A beadványban, amelyben a kezdeményező kiegészítette és módosította a 
kezdeményezést, valamint válaszolt a Kormány álláspontjára és az Országgyűlés 
válaszanyagára, ismételten kifejtette fő kifogását, hogy hiányzik az összhang az 
Alkotmánnyal. Az összhanghiányt abban véli felfedezni, hogy a kifogásolt törvényi 
szabályozás elhajlást jelent a szlovén nyelv és a nemzeti közösségek nyelveinek - azon 
a területen, ahol élnek -  „egyidejű hivatalosság” és „egyenjogúság” iránti alkotmányi 
követelménytől. A kezdeményező ugyanis úgy véli, hogy az Alkotmányban leírtaknak 
abban az esetben tennének eleget, ha a törvény úgy rendelkezne, hogy az egyesületek 
neve mind szlovén mind és a nemzeti közösség nyelvén szerepeljen, míg a kifogásolt 
szabályozás, ellentétben az Alkotmánnyal, a két nemzeti közösség nyelvének 
közhasználatát alárendeli a szlovén nyelvnek.  A kezdeményező ugyan megállapítja,  
hogy a ZDru-1 kifogásolt  rendelkezése  a nemzeti közösségek nyelvét kimondottan 
nem tiltja, de a saját nyelvhasználat védelmét csupán az Alkotmány 61. és 62. 
cikkelyének általános alkotmányosságvédelem szintjén biztosítja. Ez pedig tekintettel a 
nemzeti közösségek és azok tagjainak különleges alkotmányossági védelmére és 
jogaira elégtelen.   A kezdeményező megállapítja, hogy a Kormány véleményéből és az 
Országgyűlés válaszából az következik, hogy  a nemzeti közösségek 
nyelvhasználatának alkotmányos joga már azzal biztosított,  hogy a kötelező szlovén 
nyelvhasználat mellett lehetősége van saját  nyelvhasználatot választani. Ezzel  
kapcsolatosan arra figyelmeztet, hogy az egyesület alapítása és tevékenysége legalább 
részben hivatalos művelet, de mindenképpen nyilvános cselekmény.  Ezért szerinte a 
választási álláspont nincs összhangban a nemzeti közösségek nyelvének egyenrangú 
közhasználatával azokon a területeken, ahol a nemzeti közösségek élnek, mint ez az 
Alkotmánybíróság U-I-218/04 számú határozatából következik.  Továbbá a  
kezdeményező a ZJRS  rendelkezésének kifogásolásával kapcsolatosan úgy véli, hogy 
maga a rendelkezés alkotmányossági szempontból nem aggályos, de hatása  
tekintetében az, mivel vélhetően nem biztosítja, hogy az egyes területekre vonatkozó 
törvények ne csökkentsék a nyelvi egyenrangúság fokát a nemzetiségileg vegyesen 
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lakott területeken.  Szerinte fennáll annak a veszélye, hogy egyes területeken 
fokozatosan csökken  a nemzeti közösségi nyelvek jogainak védelme.                      
3. Az Országgyűlés válaszában úgy véli, hogy a kezdeményezés nem megalapozott.  
Szerinte a kezdeményező a  ZDru-1 10. cikkelyének téves értelmezéséből indul ki, hisz 
az egyesületek megnevezésében a nemzeti közösségek nyelve nincs alárendelt 
helyzetben.  A kifogásolt rendelkezés követi az Alkotmány 11. cikkelyét, amely az „is” 
szó használatával  csak a nemzeti közösségek által lakott területekre vonatkozóan 
kimondja, hogy a szlovén nyelv és a nemzeti közösség nyelvének hivatalos nyelvként 
való használata egyenrangú. Szerinte így rendelkezik  a ZDru-1 kifogásolt rendelkezése 
is. A nemzeti közösség nyelvén szereplő egyesületi név fordításának fakultatív 
használata a  gyülekezés és egyesülés szabadságát (Alkotmány, 42. cikkely) fejezné ki, 
a „fordítás” fogalmának használata pedig az egyesületi név mindkét nyelvi változatának 
azonos jelentőségét, hivatott biztosítani, nem pedig a nemzeti közösségek nyelvének 
szubszidiaritását illetve alárendeltségét.  Megállapítja, hogy a kifogásolt szabályozás 
nem csupán a nemzeti közösségek tagjaira vonatkozik, hanem e térség minden 
potenciális egyesületalapítójára. Ezért szerinte alaptalan állítani, hogy a  ZDru-1 
kifogásolt rendelkezése korlátozza vagy tiltja a nemzeti közösségek tagjainak az 
egyesületek nemzeti közösségi nyelvén történő vagy vele kapcsolatos megnevezését.  
Ezeket a megállapításokat egyértelműen megerősíti a ZJRS is. E törvény bővítené a 
nemzeti közösségek nyelvének a szlovén nyelvvel való egyenrangú használatát a 
hatalmi kommunikáció határain túl a szélesebb térségben is.  Mivel itt az Alkotmány 5. 
cikkelye első bekezdése második mondata értelmében az állam pozitív 
kötelezettségéből származó jogosultságról van szó, az Alkotmánybíróság U-I-218/04. 
számú határozatából is ez kell hogy következzen.  Az Országgyűlés úgy értékeli, hogy a 
egyesületalapítás is a nyelvi közhasználathoz tartozik. A  ZJRS

1
 1. cikkely első 

bekezdése mellett  épp a ZJRS kifogásolt 3.  cikkelye hivatott biztosítani a szlovén nyelv 
és a nemzeti közösség által lakott területek nemzeti közössége nyelvének egyenrangú 
közhasználatát, ezen általános szabály pedig nem értelmezhető úgy, hogy az egyes 
területekre vonatkozó törvények megszüntetnék vagy korlátoznák ezt. Szerinte a nyelvi 
egyenrangúság elve azt jelenti, hogy a törvény nem szabhatja meg, hogy az érintett 
területeken csak a szlovén nyelvet használják, és azt sem, hogy csak a nemzeti 
közösség nyelvét használják. A ZJRS 17. cikkelyét sem lehet korlátozási értelemben 
értelmezni, hanem a  ZJRS 1. és 3. cikkelyével összefüggően. Ezért a ZDru-1 és a 
ZJRS kifogásolt rendelkezése, valamint a  ZJRS 17. cikkelye megfelel a nemzeti 
közösségek és azok nyelvének pozitív jogvédelme iránti alkotmányos követelménynek.  
                     
 
4. A Kormány úgy véli, hogy a törvények kifogásolt rendelkezései nem állnak ellentétben 
az Alkotmánnyal. Állítása szerint az egyesületnek a jogforgalomban való részvétele 
miatt olyan neve kell hogy legyen, amely biztosítja azonosságát, amelyből kitűnik az 
egyesület jogi szervezési formája és tevékenysége, hogy ez egyértelmű legyen 
mindenki számára, aki jogi viszonyt létesít vele. Ezért az egyesület neve legyen érthető 
mindenki számára az ország területén.  Ez csak akkor lehetséges, ha az egyesület neve 

                                            
1
 A ZJRS  1. cikkelyének első bekezdése így hangzik:  
"(1) A szlovén nyelv a Szlovén Köztársaság  hivatalos nyelve. E nyelven folyik a szóbeli és az írásbeli 
kommunikáció a Szlovén Köztársaság  közéletének minden területén, kivéve amikor a Szlovén 
Köztársaság  Alkotmányával összhangban a szlovén nyelv mellett a magyar és az olasz nyelv is 
hivatalos nyelvnek számít és amikor a Szlovén Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződések 
rendelkezései külön megengedi más nyelvek használatát is." 
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szlovén nyelvű; épp ezért nem lehet csak olasz vagy csak magyar, kétnyelvű viszont 
igen.  Az egyesület nevéről szóló kifogásolt határozat nem jelentené az Alkotmány 11. 
cikkelyének megvalósítását, hanem a nemzeti közösségek jogainak további védelmét a 
pozitív diszkrimináció alapján (az Alkotmánybíróság U-I-218/04. sz. határozatára 
hivatkozik). Az egyesület nevében a nyelvek sorrendjének kiválasztása az egyesület 
alapítóitól függne. A kifogásolt szabályozás nem lenne kapcsolatban a ZJRS 17. 
cikkelyével, mivel a nemzeti közösségek által lakott területeken a nemzetiség nyelve 
nem idegen nyelvnek számít.  Az egyesület nevének fordítása a kétnyelvű név alkotó 
része, nem pedig másodlagos kiegészítője, ezért nem jelentene másodlagos idegen 
nyelvű párhuzamot, hanem az egyesületek nyilvántartásába egységes kétnyelvű 
névként kerül bejegyzésre. A Kormány felhívja a figyelmet, hogy a kifogásolt 
rendelkezés olyan irányban történő módosítása, amely szerint a nemzeti közösségek 
saját jogaik megvalósítására létrehozott egyesületei a nemzeti közösségek nyelvén 
választhatnának maguknak nevet, valójában jogaik korlátozását eredményezné, hisz a 
regisztrációs eljárás során felül kellene vizsgálni a nemzeti közösséghez való tartozást. 
Ezért az egyesület szlovén és a nemzeti közösség nyelvén történő elnevezésének joga 
általános jogként kell hogy érvényesüljön, amikor az egyesület székhelye a közösségek 
által lakott területen helyezkedik el. Felveti továbbá, hogy az Alkotmány 11. cikkelye 
úgyszintén a hivatalos nyelvek egyenrangú használatát írja elő a nemzeti közösségek 
által lakott területen, és a nemzeti közösségek nyelvének használatát nem korlátozza 
csupán a közösség tagjaira. A Kormány kiemeli, hogy a ZJRS a szlovén nyelvhasználat 
rendezését célozta meg, nem pedig a nemzeti közösségek nyelvének szabályozását, 
ezért az ilyen tartalmú rendelkezések nem tartoznának bele. A  ZJRS  kifogásolt 3. 
cikkelye a nemzeti közösségek nyelvhasználatát nem szabályozza közvetlenül és 
átfogóan, hanem ezt a kérdést az egyes területekre vonatkozó törvényeknek engedi át. 
E kérdés szabályozásának esetleges alkotmányellenessége pedig egyúttal nem 
jelentené a ZJRS kifogásolt rendelkezésének alkotmányellenességét.          
 

B. – I. 
 

5. A kezdeményező a ZJRS
2
 3. cikkelyét azzal támadja, hogy nincs összhangban az 

Alkotmány 11. és 64. cikkelyével. A megtámadott rendelkezés biztosítja a nemzeti 
közösségek saját nyelvének közhasználatát a nemzeti közösségek által lakott  
területeken - úgy mint ahogy ez a törvény szabályozza a szlovén nyelvhasználatot – és 
biztosítják az egyes területekre vonatkozó törvények is. Már a megtámadott rendelet 
szövegéből is kitűnik, hogy épp ez a rendelet biztosít különleges státuszt nemzeti 
közösségek nyelvének és nem idegen nyelvként kezeli őket. Ez egyértelműen látszik a 
ZJRS,

3
 17. cikkelyének összehasonlításából is, amely a magánjogi jogi személyek nevét 

ill. elnevezését és az idegen nyelvű névhasználatot szabályozza.  E megkülönböztetés 

                                            
2
 A ZJRS 3. cikkelye ZJRS az alábbiak szerint hangzik:  

"Az olasz és a magyar nemzeti közösség által lakott Községek területén az olasz és a magyar nyelv 
hivatalos nyelvként történő közhasználata oly módon biztosított, mint ahogy e törvény a szlovén nyelv 
közhasználatát szabályozza, és az egyes területekre vonatkozó törvények rendelkezéseivel összhangban.”  
3
 A ZJRS 17. cikkelye az alábbiak szerint hangzik:  
" (a magánjogi jogi személyek megnevezése) 
(1) A cég ill. a magánjogi jogi és természetes személyek, akik regisztrált tevékenységet végeznek, 
bejegyzésre kerülnek a cégbírósági jegyzékbe, illetve egyéb hivatalos nyilvántartásba, amennyiben – 
az egyes területekre vonatkozó törvényekkel összhangban – szlovén nyelvűek. 
(2) A cég ill. nevének idegen nyelvre történő fordítása a Szlovén Köztársaság  területén csak a céggel 
ill. szlovén nyelvű nevével együtt használható. A fordítás grafikai szempontból nem hangsúlyozható ki 
jobban mint a cég ill. annak szlovén nyelvű neve." 



 5 

jelentősége a nemzeti közösségek nyelvének alkotmányjogi státusára vonatkozóan  a 
jelen indoklásból is kitűnik. Azt hogy egyes területekre vonatkozó törvények külön 
szabályozása összhangban van-e az Alkotmánnyal, az Alkotmánybíróság illetékessége 
külön véleményezni, figyelembe véve az esetek körülményeit.  Ezért az egyes 
területekre vonatkozó törvény esetleges alkotmányellenességének nem lehet kihatása  
a megtámadott rendelkezésre.  Tulajdonképpen a kezdeményezőnek is az a 
véleménye, hogy a ZJRS kifogásolt rendelkezése alkotmányjogi értelemben önmagában 
nem vitás. Tekintettel erre a kezdeményezőnek a ZJRS 3. cikkelyére vonatkozó  
kifogását az Alkotmánybíróság mint nyilvánvalóan alaptalant elvetette.          
 
 

B. – II. 
 
6. A kezdeményező leírja, hogy kifogásolja a ZDru-1 10. cikkelyét, de felvetéséből 
kitűnik, hogy e cikkelynek

4
 csak az első bekezdését vitatja. Az Alkotmánybíróság az 

alkotmánybírósági véleményezésre irányuló kezdeményezést elfogadta. Mivel az 
Alkotmánybíróságról szóló törvény (az SzK Hiv. L., 64/07. sz.  – a továbbiakban: ZUstS) 
26. cikkelye negyedik bekezdésében lefektetett  feltételek teljesültek, folytatta az  üggyel 
kapcsolatos véleményezési munkáját.            
 
7. A Szlovén Köztársaság  magas fokú védelmet biztosít az őshonos olasz és magyar 
nemzeti közösségnek

5
.  Az Alkotmány az őshonos olasz és magyar nemzeti közösséget 

és annak tagjait két módon védi. Egyrészt mindenkinek, tehát nekik is, nemzetiségre 
való tekintet nélkül (14. cikkely első bekezdés) biztosítja az emberi jogokat és alapvető 
szabadságjogokat, másrészt pedig bizonyos további (pótlólagos) jogokat nyújt a 
számukra. E jogok alapját az államnak az Alkotmány 5. cikkelyében vállalt 
kötelezettsége jelenti, azaz hogy területén védi a nemzeti közösségeket és biztosítja 
azok jogait.  Egyes különjogokat az Alkotmány 64. cikkelye tartalmaz. A szokványos 
alkotmánybírósági véleményezésből következik, hogy az Alkotmány megengedi a 
törvényhozónak, hogy az őshonos nemzeti közösségek és tagjai részére külön 
(pótlólagos) védelmet biztosítson (az Alkotmánybíróság 1998.2.12.-i  U-I-283/94. sz. 
határozata, az SzK Hiv. L., 20/98. sz. és az OdlUS VII, 26, U-I-94/96. sz. kelt 
1998.10.22., az SzK Hiv. L., 77/89. sz. és az OdlUS VII, 196, és U-I-296/94. sz.). A 
kisebbségeket és azok tagjait megillető különjogokat az elméletben pozitív 
kisebbségvédelemként ismerjük. A pozitív védelem az ún. pozitív diszkriminációt idézi 
elő, mivel a kisebbségek tagjait olyan jogok illetik meg, amelyekkel a többségnemzet 
tagjai nem rendelkeznek, de e jogokat elismerik és ezáltal bizonyítják a társadalom 
demokratikus mivoltát. Ez az intézményesített keret jelenti az identitás megőrzésének, 
valamint a két őshonos nemzeti közösség és tagjainak a társadalmi életbe való 
bekapcsolódás előfeltételét (lásd az Alkotmánybíróság U-I- 218/04 sz. határozatát).        
    
 

                                            
4
 A ZDru-1 10. cikkelye első bekezdése az alábbiak szerint hangzik:  

"Az egyesület nevének szlovén nyelvűnek kell lennie. Amennyiben az egyesületnek a nemzeti közösségek 
által lakott területen van a székhelye, úgy a név részét képezheti a név olasz vagy magyar nyelvű fordítása 
is. A névnek különböznie kell az egyéb egyesületek nevétől, nem lehet félrevezető vagy sértő." 
5
 Bővebben lásd: dr. Mitja Ţagar, Aleš Novak, Pravna praksa 369. sz., 1997, az 5. és a követk., főleg a 2. 

pont.   
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8. Jelen elbírálás összhangban van a nemzetközi jogszabályokkal, amelyek kötelezik a 
Szlovén Köztársaságot, főként  a MKUNM

6
 és a MELRJ

7
, valamint a Szlovén 

Köztársaság  és az Olasz Köztársaság  ill. a Magyar Köztársaság  közötti kétoldalú 
megállapodások által. Az olasz nemzeti közösség esetében a védelem már a Trieszti  
Szabad Terület Különleges Alapszabályzata által meghatározott sztenderdeken alapul,  
amelyeket Olaszország, Nagybritania Egyesült Királysága, Észak-Írország,  Amerikai 
Egyesült Államok, valamint Jugoszlávia kormányai között megkötött az egyetértésről 
szóló   Londoni Memorandumhoz mellékeltek (Jugoszláv Föderatív Népköztársaság, MP 
Hiv. L., 6/54. sz. – a továbbiakban Speciális Alapszabály), amely Jugoszlávia és 
Olaszország közötti Osimoban aláírt Szerződés ((JSZSZK Hiv. L., MP, 1/77. sz., 
Jogutódlási notifikációs okirat, az SZK Hiv. L., 40/92. sz., MP, 11/92. sz)

8
  hatályba 

lépésével hatályát vesztette.  A magyar nemzeti közösség védelmének alapját pedig  a 
Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban 
élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló Egyezmény képezi  
(az SZK Hiv. L., 23/93. sz., MP, 6/93. sz.).         
 
9. A kezdeményező kifogásolja a ZDru-1 10. cikkelyének első bekezdését, mivel úgy 
véli, hogy e rendelkezés ellentétben van az Alkotmány 11. cikkelyével, amennyiben csak 
„a saját nyelvének használatát” biztosítja a hatóságok előtti eljárásban az Alkotmány  
61. és 62. cikkelye keretében, nem pedig a saját nyelvének mint hivatalos nyelv 
használatát az Alkotmány 11. cikkelye értelmében a nemzeti közösségek által lakott 
területeken, és tekintet nélkül az Alkotmány 64. cikkelyéből származó őshonos nemzeti 
közösség külön jogainak keretében történő nyelvhasználatra. A kezdeményező állításait 
az olasz nemzeti közösség nyelvstátusára összpontosítja.  Az Alkotmánybíróság 
figyelembe vette, hogy ez a rendelkezés azonos mértékben vonatkozik a magyar 
nemzeti közösségre is.        
 
10. Az Alkotmány 64. cikkelyében lefektetett külön jogok sajátos szabályozást 
jelentenek  az egyéb emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal kapcsolatosan, 
amelyeket az Alkotmány már amúgy is biztosít. A nemzeti identitás megőrzésére a 
nemzeti közösségek és azok tagjai részére az Alkotmány 64. cikkelyében biztosítja a 
szervezetalapítást mint külön jogot az Alkotmány 42. cikkelyében szavatolt gyülekezési 
joggal kapcsolatosan.  Ez azt jelenti, hogy a nemzeti közösségek és azok tagjai esetén 
a gyülekezési jogot szélesebben kell értelmezni mint más egyének esetében, éspedig 
mint olyan jogot, amely biztosítja a nemzeti identitás megőrzését is.  Az Alkotmány 64. 
cikkelyéből származó külön jogokat kiegészíti az alkotmányi rendelet az őshonos 

                                            
6
 MKUNM 4. cikke tartalmazza a szerződő államok kötelezettségét, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak 

biztosítják a törvény előtti egyenlőség jogát, az azonos jogi védelmet, és hogy a gazdasági, társadalmi, 
politikai és kulturális élet minden területén hozzanak megfelelő intézkedéseket a teljes és hatékony 
egyenjogúság serkentése érdekében a nemzeti közösségek és a többségnemzet tagjai között, ezen 
intézkedések pedig nem számítanak diszkriminációs cselekedeteknek;  az 5. cikkely pedig tartalmazza a 
szerződő felek kötelezettségét, hogy olyan körülmények kialakítását serkentsék, amelyekben a nemzeti 
kisebbségek tagjai  megőrizhetik és fejleszthetik kultúrájukat, hogy megőrizhetik  identitásuk lényeges 
elemeit, éspedig a vallásukat, nyelvüket, hagyományaikat és kulturális örökségüket.  
7
 MELRJ 13. cikkelyében tartalmazza a szerződő felek kötelezettségét, hogy a kisebbségek 

nyelvhasználatával kapcsolatosan ellenezzék a gazdasági és társadalmi életben azt a gyakorlatot, 
amelynek célja megakadályozni a regionális vagy kisebbségek nyelvének használatát a gazdasági és 
társadalmi életből.  
8
 Lásd bővebben: E. Petrič, Mednarodnopravni poloţaj slovenske manjšine v Italiji, Zaloţništvo trţaškega 

tiska, Trieszt 1980, 77. old és tovább; valamint E. Petrič: Die völkerrechtliche Lage der italienischen 
Minderheit in der SFR Jugoslawien und der slowenischen Minderheit in Italien, v G. Ernst, Das Patriarchat 
Aquileia – Schnittpunkt der Kulturen, Regensburg 1983, 39 - 57.old.  
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nemzeti közösségek nyelvéről mint hivatalos nyelvről a Szlovén Köztársaság területén.
9
 

Az Alkotmány 11. cikkelyében úgy rendelkezik, hogy  az olasz és magyar nemzeti 
közösség által lakott Községek területén (a szlovén nyelv mint Szlovéniában hivatalos 
nyelv mellett) az olasz és a magyar nyelv is hivatalos nyelvnek számít.   Ez pedig azt 
jelenti, hogy az állami szerveknek, a helyi közösségek szerveinek és a 
közmeghatalmazás viselőinek kötelessége e közösségek tagjaival azok nyelvén 
kommunikálni.

10
  

 
11. Az Alkotmánybíróság már korábban állást foglalt arról, hogy az Alkotmány 62. 
cikkelyéből származó jótállási folyamatot (saját nyelvhasználathoz és íráshoz való jog a 
hatóságok előtti eljárásban) az Alkotmány 64. cikkelyével együtt kell értelmezni és 
magyarázni, amikor a nemzeti közösségek által lakott területeken az eljárás ügyfele e 
közösség tagja. A külön jogok célja, amelyeket az alkotmányi rendelet az Alkotmány 5. 
cikkelyével összefüggésben e nemzeti közösségek és azok tagjai részére biztosít, a 
nemzeti közösségek identitásának megőrzésére irányul. Az Alkotmány 64. cikkelyének 
tartalmát, amely közvetlenül nem határozza meg e közösségek tagjainak 
nyelvhasználati jogát a hatóságok előtti eljárásban, egybe kell kötni az Alkotmány 11. 
cikkelyével, amely önmagában az emberi jogokat közvetlenül ugyan nem szabályozza, 
de az őshonos nemzeti közösségeknek az általa lakott községi területeken biztosítja az  
alkotmányos kötelezettségekből származó jogokat és hivatalos nyelvként meghatározza 
(a szlovén nyelv mellett) az olasz és a magyar nyelvet is (lásd a 2007.6.21.-i Up-404/05 
sz. Alkotmánybírósági határozatot, az SZK Hiv. L., 64/07.sz. és a OdlUS XVI, 101, 
indoklás 6. pontja).   
                
12. Maga az egyesület bejegyzési eljárása (ZDru-1 17-22. cikkelye) közigazgatási 
ügynek számít, amelyet az Alkotmány 11. cikkelyével összhangban a nemzeti 
közösségek által lakott területen oly módon kell lefolytatni, hogy tiszteletben tartsák 
mindkét hivatalos nyelv használatára vonatkozó rendelkezéseket.

11
  Az egyesület nevét 

azonban nem lehet úgy értelmezi, hogy ez  az egyesület bejegyzésének csupán 
kötelező része,

12
 tehát csak eljárási értelemben, hanem főként mint üzenetet a 

szélesebb közvélemény felé. Saját névvel a társasság magánjogi jogi személyként 
tevékenykedik a társadalomban és kapcsolatot teremt más személyekkel, szem előtt 
tartva azokat a célokat, amelyek miatt megalakult.  Tehát a nyelv közhasználatáról van 
szó. Ezért ez esetben a nemzeti közösségek nyelvének alkotmányjogi védelme a 
gyülekezeti szabadsághoz való jog keretében biztosított, ezt pedig a nemzeti 
közösségek tagjai részére az Alkotmány 64. cikkelye tovább szabályoz.  Ezen 
alkotmányi rendelkezés értelmében a szervezetalapításra vonatkozó külön jogok 

                                            
9
 M. Orehar Ivanc v L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske 

drţavne in evropske študije, Ljubljana 2002, 622. old. 
10

 T. Jerovšek v L. Šturm (szerk.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske 

drţavne in evropske študije, Ljubljana 2002, 161. old. 
11

 Zakon o drţavni upravi (Az államigazgatásról szóló törvény)  (az SZK Hiv. L., 113/05 – szerk. p. b. – 
ZDU-1) 4. cikkelye második bekezdése a szerint rendelkezik, hogy a hatóságok úgy járnak el, illetve 
használják a nemzeti közösség nyelvét, ahogy az  e területen élő ügyfél használja  nemzeti közösség 
nyelvét az eljárás során, ez viszont azt jelenti, hogy a nemzeti közösség nyelvének használatát ebben az 
eljárásban maga az ügyfél döntésétől függ.  
12

 Az egyesület jogi személyiséget a társaságok nyilvántartásába való bejegyzéssel kapja meg (ZDru-1, 
5.cikkely), erről a Közigazgatási Egység határozatot ad ki (ZDru-1, 19. cikkely). Az egyesület neve a 
társaság alapvető okiratának kötelező tartalma (ZDru-1, 9. cikkely, első bekezdés) és ezzel kötelező része 
a bejegyzési kérelemnek (ZDru-1, 18.cikkely első bekezdés).  Az egyesület nevéből tudni lehessen, hogy 
milyen tevékenységet folytat az egyesület (ZDru-1, 10.cikkely második bekezdés). 
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kimondottan a nemzeti identitás megőrzésével függnek össze. Ennek lényeges alkotó 
elemét viszont a nyelv jelenti.

13
  Tekintettel erre az egyesüléssel kapcsolatosan, 

melynek célja a nemzeti identitás megőrzése, a jelen alkotmányi rendelet keretében 
védett a nemzeti közösségek nyelve is.  Tartalmi szempontból ez a védelem szélesebb 
körű mint ahogy ezt az Alkotmány 11. cikkelye határozza meg, együttvéve pedig 
értelemszerű egészet képez. Ezért van a nemzeti közösség területén élő nemzeti 
közösségek nyelvének különleges alkotmányi státusa és védelme, és mint ilyen nem 
számít idegen nyelvnek.   
  
13. Az Alkotmány 64. cikkelye negyedik bekezdése alapján törvény szabályozza az 
olasz és a magyar nemzeti közösségek státusát és jogaik megvalósításának módját ott, 
ahol e közösségek élnek, valamint azokat a jogokat is, amelyeket ezen nemzeti 
közösségek tagjai e területeken kívül valósítanak meg.   Ezért a törvényhozó a nemzeti 
közösségek által lakott területen székhellyel rendelkező egyesület nevének nyelvét 
illetően is rendelkezhet arról, hogy ezzel kapcsolatban hogyan valósulnak meg e 
közösségek jogai. De ennek során tiszteletben kell tartani alkotmányjogi helyzetüket és 
jogaikat.  Az olasz és a magyar nyelvet mint az őshonos nemzeti közösségek nyelvét 
azokon a területeken, akol e nemzeti közösségek élnek, nem kezelheti idegen 
nyelvként.  Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben a körülményekben az olasz és a magyar 
nyelv nem engedélyezett fordításként (a szlovén nyelv mellett) használni.  E nemzeti 
közösségek nyelvének használatával kapcsolatos jogokat úgy kell szabályozni, hogy 
megszabja e nyelvek – tehát az olasz és a magyar nyelv - közvetlen használatának 
módját. Mivel a kifogásolt szabályozás azon egyesületekre vonatkozóan, amelyek 
székhelye az őshonos nemzeti közösségek által lakott területen helyezkedik el, az 
egyesület nevének olasz vagy magyar nyelvű fordítása használatát szabja meg, nem 
pedig magának e nyelveknek a használatát, nincs összhangban azokkal a  jogokkal, 
amelyeket e két nemzeti közösség élvez az Alkotmány 64. cikkelye első bekezdése 
értelmében. Az Alkotmánybíróság ezért úgy döntött, hogy a kifogásolt szabályozás nincs 
összhangban az Alkotmány idézett rendelkezésével (az indoklás 1. pontja). A 
törvényhozónak  a megállapított alkotmányellenesség megszüntetésére egy év 
időtartamot szab meg (az indoklás 2. pontja).             
 
14. Mivel az Alkotmánybíróság már a nemzeti közösségek nyelvi helyzete miatt 
megállapította, hogy a vitatott szabályzat nincs összhangban az Alkotmánnyal, nem 
bocsátkozott a kezdeményező által felvetett egyéb kifogások vizsgálatába. A 
törvényhozót az Alkotmány felhatalmazza, hogy törvénnyel rendezze az olasz és a 
magyar nemzeti közösség jogainak helyzetét és megvalósításának módját azon a  
területen, ahol a nemzeti közösségek élnek. Ezek során figyelembe kell vennie a 
nemzeti közösségek Alkotmány által biztosított jogainak védelmét, az Alkotmánnyal 
összhangban pedig további jogokat is megadhat. Az újabb nemzetközi 
dokumentumokból származik, hogy a szerződő államok az okiratokban megfogalmazott 
nemzeti kisebbségek jogait  a konkrét körülmények felmérése alapján és a kisebbségi 
nyelvhasználók tényleges szükségleteihez való alkalmazkodás értelmében valósítsák 
meg

14
  Tekintettel ezekre az értékelésekre a törvényhozó a törvény Alkotmánynak való 

                                            
13

 Lásd továbbá: E. Petrič, Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin, Zaloţba Obzorja, Maribor 1977,  
301. old. 
14

 Lásd bővebben: V. Klopčič, Individualni in kolektivni elementi v mednarodnopravnem varstvu človekovih 
pravic, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2002 szeptember, 104, 105 
és 168 old. 
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megfeleltetése során részletesebben vagy másként is megszabhatná a nemzeti 
közösségek nyelvének pozitív védelmére irányuló intézkedéseket az egyesületek 
alapításával és működtetésével kapcsolatosan.      
 
 

C. 
 
15. Az Alkotmánybíróság a jelen határozatot a ZUstS 26. cikkelye második bekezdése 
és a 48. cikkelye valamint az Alkotmánybíróság Eljárásrendjének 46. cikkelye harmadik 
bekezdése harmadik albekezdése (az SZK Hiv. L., 86/07. sz.) alapján és az alábbi 
összetételben hozta meg: elnök Joţe Tratnik, valamint mag. Marta Klampfer, mag. 
Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič és Jan Zobec bírák. 
A határozatot egyhangúan fogadták el.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joţe Tratnik 
 Elnök 

 
 

                                                                                                                                        
 
 
 


