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TÖRVÉNYTELEN TÁBLÁK BONCHIDÁN  

 

A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatot hozott a bonchidai hiányzó 

magyar nyelvű helységnévtáblák és a polgármesteri hivatalban hiányzó magyar 

feliratozás ügyében. A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatában megállapította 

azt, hogy a magyar feliratozás és a magyar helységnévtáblák hiánya törvénytelen 

és diszkriminatív. 

 

A 215/2001-es közigazgatási törvény kötelezővé teszi a kétnyelvű 

helységnévtáblák kihelyezését és a magyar nyelv hivatalos nyelvként való 

használatát szóban és írásban román nyelv mellett ott, ahol a lakosság kisebbségi 

aránya meghaladta a 20 %-ot.  

 

A 1415/2002-es kormányhatározatban megtalálható mindazon települések 

neve, ahol kötelezően kell alkalmazni a 215/2001-es törvény előírásait.  

 

Kolozsvár esetén már 2001 óta nem tartják be a törvényeket. A 215/2001 

törvény 131. cikke tiltja a nyelvi jogok megvonását, ha az etnikai arány bármilyen 

okból 20 % alá csökkenne. 

 

Románia ezeket a nyelvi jogokat a 2007-es EU-s csatlakozás alapfeltételként 

vállalta. Ráadásul Románia 2008-ban az Európai Regionális Nyelvek Kartáját is 

ratifikálta, amely kötelezi a magyar nyelv használatának a bátorítását.  

 

Amsterdam 9-9-2011  
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 A Diszkrimináció Ellenes Tanács 256-os számú 2011. 06. 29-i határozatát itt 

olvashatja.  

 

 A polgármesteri hivatalnak küldött levelünk itt olvasható.  

 

 A Diszkrimináció Ellenes Tanácsnak elküldött panaszunk itt olvasható.  

 

 A bonchidai polgármesteri hivatal válasza itt olvasható.  

 

 A Diszkrimináció Ellenes Tanács korábbi határozatában diszkriminációnak 

minősítette a magyar nyelvű táblák és magyar nyelvű információ hiányát a 

Kolozs megyei tordaszentlászlói rendőrség épületén.   
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