HASZNÁLJA BÁTRAN AZ EURÓPAI NYELVI JOGAIT
Kétnyelvű kommunikáció kötelező
20% fölött
(Tordaszentlászló
lakosságának
52%-a magyar)

A magyar nyelv használata kötelező a 20%-os etnikai küszöb elérése
esetén. A magyar nyelv használata kötelező azon települések dekoncentrált intézményeiben, illetve közigazgatási
egységeiben, amelyekben a magyar lakosság aránya eléri
a 20%-ot. A dekoncentrált intézmények körébe tartozik
a rendőrség, polgármesteri hivatal, megyei kórház.
A 20%-os küszöb alatt is léteznek nyelvi jogok és az általános nyelvi alapelveknek kell érvényesülniük, az egészségügyben és igazságszolgáltatásban az anyanyelvhez való
jog nem kötődik etnikai küszöbhöz. Az anyanyelv használata azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya 20% alatti, nem kötelező érvényű, de nem is tilos!

tens hatóságnál, hogy a nyelvi jogai csorbultak. Legyen tájékozott, olvassa el a Jogában áll kiadványt vagy a Nyelvi
jogok kiadványt, mindkettőt letöltheti honlapunkról.
3.VÁSÁRLÁSAKOR IS SZAVAZZON A MAGYAR NYELVRE!
Az Európai Unión belül
válassza a kereskedelemben a magyar nyelvet. Ügyfélként Ön
döntheti el azt, hogy
kinél költi el a pénzét:
jutalmazza azokat a kereskedőket, akik magyar nyelven szólítják
meg Önt, azáltal, hogy
náluk vásárol. Használja az európai fogyasztói jogait és az ezzel járó egyre szélesebb lehetőségeit, hiszen az
ügyfél a király. Honla- Hungarikumtermék erdélyi
punkon hasznos tippe- magyar vásárlók számára
ket és mintaleveleket egynyelvűen (teljességgel
hiányoznak a magyar feliratok)
találhat.

Kétnyelvű kommunikáció
lehetséges 20% alatt
(Nagyszebenben
csak 2% németajkú él)

2.KÉRJE SZÁMON NYELVI JOGAIT!
Amennyiben nyelvi jogait megsértették, nyújtson be panaszt az illető
intézménynek: a releváns törvényeket, mintaleveleket vagy hasznos
linkeket megtalálhatja honlapunkon. Szívesen segítünk Önnek a panaszok megfogalmazásában. Nagyon fontos, hogy jelezze a kompe-

A Tescoáruház
erdélyi
ügyfeleket is
szívesen
kiszolgál

4. VIZUÁLISAN IS HASZNÁLJA MAGYAR NYELVET!
Használjon kétnyelvű matricákat és táblákat kapuján,
hordjon magyar nyelvű reklámtáskát, stoppoláskor használjon magyar vagy kétnyelvű nyelvű táblákat. Az utcán,
köztereken mindig használja a magyar nyelvet. Vizuálisan

Román üzlet Hollandiában. Egynyelvű feliratok,
román zászlók és a holland, fríz vagy angol nyelvet
egyáltalán nem használják

Hollandiában élnek, ezek a személyek mégis olyan jogokat használnak a gyakorlatban, amelyeket az autonóm erjelezze azt, hogy az Ön számára a kétnyelvűség egy ter- délyi magyarság nem használ/nem mer használni. A mamészetes dolog, cserélje ki az egynyelvű tábláit magyar gyar nyelvet teljesen szabadon lehet használni Erdélyben.
feliratokat is tartalmazókra („Harapós kutya” vagy a „Parkolni tilos” táblát). A weboldalunkon ingyen rendelheti 7. TEGYEN ROMÁNIA EGYENJOGOSÁGÁÉRT
EURÓPÁBAN!
meg ezeket a táblákat.
Tudta Ön, hogy Ljouwert
lesz Európa kulturális fővá5. HASZNÁLJA NYELVI JOGAIT KÜLFÖLDÖN IS!
rosa 2018-ban? A hollandiai fríz, a belgiumi francia és
német, a szlovéniai magyar, az olaszországi német
nyelvi jogok mind példaérÖnnek jogában áll eutékűek Erdély számára. A
rópai intézményekkel is
nyelvi jogok a jóléti társa- Ljouwert (Leeuwarden)
magyarul kommunikálni.
dalom alapkövét alkotják, európai kulturális főváros
Amennyiben Ön például
ezért Európa prosperáló ál- 2018-ban, természetes
Hollandiában dolgozik,
lamaiban óriási hangsúlyt a fríz nyelv egyenrangúsága
Önnek joga van magyar
fektetnek a kisebbségek és a törvények betartása
nyelvű munkaszerződésnyelvi jogainak betartásáhez, ez a jog nemcsak mara. Ezek azok a jogok, amelyekből nem szabad semmit
gyar állampolgárokat illet
sem engedni. Románia sosem lehet teljes rangú európai
meg, hanem román államtagállam (Schengen, szabad munkaerő-áramlás stb.)
polgárokat is. Külföldi munamíg saját polgárai egy részét etnikai vagy nyelvi alapon
kaadója/külföldi intézmé- Magyar állampolgárságú
nyek irányába feltétlenül európai munkaerő toborozása másodrendű polgárként kezeli.
jelezze nyelvi preferenci- Erdélyben. Hol van
a magyar felirat?
áját.

A kétnyelvű táblákkal tehet a kétnyelvűségért

6. MERJEN EURÓPAI LENNI!
Hárommillió román és sok román útlevéllel rendelkező
moldáv olyan jogokat élvez Európában, amit a magyar ajkú autonóm lakosság nem mer használni saját hazájában.
Az alapszerződés rendelkezései, a strasbourgi keretegyezmény és a Regionális Nyelvek Chartája nem vonatkoznak azokra a román ajkú európaiakra, akik például
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HIRDETÉS

1 ISMERJE A JOGAIT!

