
   



 

Megalapozatlan a felperesnek azon 

állítása is, hogy európai polgári minőségében 

megsértették nyelvi jogait, mivel a helyi 

közigazgatásról szóló 215/2001. sz. törvény 19. 

cikkének és 76. cikkének 1. és 2. bekezdésében 

foglalt, az anyanyelvnek a hatóságok és a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó román 

állampolgárok közötti kapcsolatban való 

használatára vonatkozó rendelkezések csak 

ezekre az állampolgárokra alkalmazhatók, nem 

pedig a felperesre, aki magyar nemzetiségű 

holland állampolgár, és nem tartozik a magyar 

kisebbséghez tartozó román állampolgárok 

kategóriájába, hogy a helyi közigazgatásról szóló 

215/2001. sz. törvény rendelkezéseinek a 

Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség általi 

esetleges megszegésére hivatkozhatna a magyar 

nyelvnek a polgárok és a marosvásárhelyi helyi 

közigazgatási hatóságok közötti használatának 

hiánya tekintetében. Per a contrario, a 

Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség sem köteles a 

magyar nyelvet használni a felperessel való 

kapcsolatban, aki magyar nyelven beszélő 

holland állampolgár. 

 

The reclamant's assertion that his language 

rights have been infringed in the capacity of 

European citizen is unfounded, since what is 

contained in Article 19 and Article 19(1) and (2) 

of Article 76 of the Law on Public Administration 

215/2001 includes, namely, the provisions on 

the use of the mother tongue between the 

authorities and those Romanian nationals 

belonging to the national minority apply only to 

those nationals,  and not on the complainant 

who is a Dutch citizen of Hungarian ethnicity and 

does not belong to the category of Romanian 

citizens, so that he could rely on the possible 

violation of the provisions of Law 215/2001 by 

the local police of Marosvásárhely (Romanian: 

Targu Mures) with regard to the use of the 

Hungarian language between the citizens and 

the local authorities of Marosvásárhely. Per a 

contrario the local police of Marosvásárhely is 

also not obliged to use the Hungarian language 

in contact with the complainant, who is a Dutch 

citizen and speaks Hungarian  
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