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Tordaszentlászló Rendőrségi Parancsnokának    

Nagy Utca 341    

407505 Tordaszentlászló  Románia         

 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram !                          Tordaszentlaszló 15 -10-2015 

Tárgy : Panasz és feljelentés 

 Alulírott Landman Gabor, Szőlő utcai XXX lakós, született XX XX XX  / 

Hollandia,  Holland állampolgár, személyi igazolványom száma:  XXXXXXXX. 

panaszt szeretnék tenni a tordaszentlászlói rendőrségen hiányzó magyar nyelvű 

feliratok és magyar nyelvű ügyfélszolgálat hiánya miatt ( lásd 1, 2, 3  és 4 

képeket). 

 A romániai hatályos törvények szerint az  alkotmány 120 cikke szerint, a 

Strasbourgi szerződés ( 33/1995 törvény ), Román-Magyar alapszerződés ( 

113/1996 törvény ) valamint a Regionális nyelvek kartája ( 282 /2007 törvény ), 

szerint a magyar nyelv használta szóban és irásban a román nyelv mellett 

kötelező olyan helyeken, ahol a nemzeti kisebbség aranya a 20 %-ot 

meghalad. 



 

2 

 A rendőrség egy dekoncentrált intézmény es így rá a tordaszentlaszlói 

etnikai adatok és az említett törvények vonatkoznak. ( 52,6 % magyar 2011, 

lásd www.ins.ro. ) 

 Kérem vegyek figyelembe a European Committee Human Rights 

Hungarians Central Europe panaszát és a  diszkrimináció ellenes tanácsa  számú 

döntését amiben elmarasztalta  a tordaszentlászlói rendőrséget a kétnyelvű 

feliratok hiánya miatt. A Kolozsvári bíróság megállapította,  hogy 

diszkriminációról van szó. A kolozs megyei rendőrség parancsnoka Pacurar úr, 

későbben fellebbezett a döntés ellen es arra hivatkozott, hogy nem volt 

betartva a rendőrség panasz procedúrája. Hangsúlyozni szeretném, hogy  a 

rendőrség nem tett tartalmi fellebbezést a kétnyelvű táblák ellen, csupán azt 

kifogasolta,  hogy nem voltak be tartva a rendőrségi panaszokra szóló 

procedúrák. Így a bíróság érvénytelenítette a döntést, a diszkrimináció ellenes 

tanács végülis fellebbezett. A szóban forgó dokumentumokat megtalálhatja az 

5 mellékletben. Ebben a panaszban alaposan meg van érvelve hogy miért kell a 

kétnyelvűség. Formális okokból arra kérem, hogy vegyek figyelembe az 

érvelést.  

  Kérem meg szeretném indokolni, hogy az a tény  hogy nem tartják 

be a nyelvi jogokat, hogy az hogyan befolyásol engem személyesen :  
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1-- NEM TUDOK SPONTÁNISAN KOMMUNIKÁLNI A LAKÓHELYEM SZERINTI 

RENDŐRSÉGGEL, így például a kolozsvári repülőtéren gyakran láttam gyanús 

alakokat, akik szerintem csak azért utaztak hazámba Hollandiába, hogy 

bűncselekményeket kövessenek el. Hollandiában természetes, hogy bármikor 

be megyek egy rendőrösre és szívesen meghallgatnak, hogy mit mondok. Én 

egy nagy távolságot érzek köztem és a rendőrség között, mivelhogy nem tartják  

be a  nyelvi törvényeket, hiszen emiatt nem tudok kommunikálni a lakossági 

rendőrséggel. 
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2-- HIVATALOS HOLLAND-MAGYAR FORDÍTÓ VAGYOK A HOLLAND 

RENDŐRSÉGEN ÉS BIRÓSÁGOKON.  A holland statisztikai hivatal (www.cbs.nl 

16) adatai szerint évente 5800 Román állampolgárt tartóztat le a  holland 

rendőrség, majdnem minden esetben tolmács és / vagy fordító kell hozza, 

hiszen a romániai bűnözők többsége nem tud Hollandul vagy Frízül. Mivelhogy 

Romanainak a lakossága majdnem 7 % magyar ajkú ez azt jelentene hogy 5800 

*0.07 tehát  406 esetben Magyar tolmácsra vagy fordítóra lenne szükség.  

Tudomásom van arról, hogy magyar ajkú románok Hollandiában is románul 

beszelnek a rendőrséggel, hiszen nem tudják hogy jogaikat használhatják, így 

rengeteg munkából kimaradok,  mivelhogy nem ismerik nyelvi jogait. 
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3--TORDASZENTLÁSZLÓN, NINCS  ETNIKAI EGYENLŐSÉG, MINT AHOGY AZT AZ 

EURÓPAI UNIÓBAN NORMÁLIS ( Frízek Hollandia, Welsh Anglia, Svédek 

Finnország, Német Dél-Tirol, Német/Hollandia/Francia Belgiumban, Baszk 

Spanyolország stb. ). Ezt saját magam tapasztaltam meg. Ezért is fontos lenne, 

hogy a rendőrség megmutatja, hogy mennyire elkötelezett a törvény a 

betartása  mellett, hiszen a rendőrségnek példafunkciója is van. A törvények be 

nem tartása aktív diszkriminációra bujtat fel. En jómagam azt tapasztaltam, 

hogy diszkriminálva vagyok Tordaszentlászlón európai polgárként es hogy 

nincsenek azonos jogaim. Hangsúlyozni szeretném, hogy a  Diszkrimináció 

ellenes tanács a rendőrséget ( 228/08.06.2011 ) és a polgármesteri hivatalt is 

elmarasztalta diszkriminációért ( 25/14.01.2015 ) .  
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4-- A KÉTNYELVŰ TÁBLÁK A NACIONALIZMUSTÓL ÉS AZ ETNIKAI JELLEGŰ 

TÁMADÁSOKTÓL VÉDENEK. Így például korábban a büntetőeljárás 

törvénykönyv 223 Cikke értelmében  bűnügyi feljelentést is tettem, mivelhogy 

a kétnyelvű feliratokra egy személy arra bujtott  fel, hogy le kell lőni azokat 

embereket, akik magyarul beszelnek.  

5- A RENDŐRSÉG TÜKRÖZZE AZ AUTONÓM LAKOSSÁG ÖSSZETÉTELÉT.  

Véleményem szerint a magyar nemzetiségű polgárok alulreprezentálása 

súlyosan diszkriminatív, ezért arra kérem a rendőrséget,  hogy gondoskodjon 

arról, hogy a román rendőrség tükrözze az autonóm lakosság arányát. A 1956 

romániai hivatalos statisztikai arányokat ajánlanám, hiszen ez az évfolyam 

tükrözheti legjobban az állomány átlagéletkorát-  ( Magyar 9.1 % , Német 2.1 

%, Zsidó 0.8 % ) Hollandiában, vagy a Schengen zónában elképzelhetetlen a 

Frízek vagy autonóm kisebbségek alulreprezentálása a Rendőrségnél. 

 Ezért felszólítom a tordaszentlászlói rendőrség parancsnokságát, hogy 

tartsa be Romániának alkotmányos rendjét és tegyen eleget a kérelmemnek és 

tegyen eleget a következő 2 pontnak.  

--. Biztosítson Kétnyelvű ügyfélszolgálat minden formában.  ( Kétnyelvű 

pecsétek; telefonon kétnyelvű bejelentés;    Kétnyelvű feliratok a 

rendőrautókon, Kétnyelvű feliratok az egyenruhán; Kétnyelvű táblák és 

kommunikáció.)  
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--. Gondoskodjon etnikai arányosságról  Tordaszentlászlón és országosan is. 

  Tisztelettel,  

Drs.  G. Landman   Európai polgár  

Tordaszentlászló Lakós , Szőlő Utca XXXXXXX,  Mobil: +XXXXXXXXXXXXXXX  

Email XXXXXXX 

u.i.  Hollandia és Anglia ugyanazt az Európai regionális nyelvek kartáját és 

ugyanazt a Strasbourgi egyezményt ratifikálta amit Románia ratifikált, emellett 

Románia 2007 óta az európai unió tagja. Ráadásul Románia a Schengen zóna 

tagja szeretne lenni. Ezért szívesen meghívom a tordaszentlászlói rendőrséget, 

és a megyei rendőrparancsnokot Hollandiába és az egyesült királyságba,saját 

költségemre, ahol megmutatnám, hogy milyen bánásmódban részesül a 

hollandiai Fríz és az Angliai Welsh kisebbség.  

 

 

 

 

  



 

8 

Mellékletek.  
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1 EGYNYELVŰ JÁRMŰ ES FELIRATOZÁS 
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2. EGYNYELVŰ EGYENRUHA 
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RENDŐRSÉG 
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3. EGYNYELVŰ TÁBLÁK 
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4. EGYNYELVŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. 

Példa Kétnyelvű pecsétek, telefon nyelvmenü 

  

       Mindig legyen valaki, aki mind a két nyelvet beszéli a rendőrőrsön, 

telefonon és írásban válaszoljon magyarul a rendőrség. Jómagam 2015 

júniusában hívtam a Tordaszentlászlói rendőrséget a  0040 (0 )264 374 272 

számom és bő negyedórás perces várakozás után, többszörösen magyar 

ügyfélszolgálatot kérve,nem tudtam magyar nyelven kommunikálni.  
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5  REFERENCIÁK HIVATKOZÁSOK 

1-LEVÉL A TORDASZENTLÁSZLÓI RENDŐRSÉGNEK. 

http://www.hungarian-human-rights.eu/Panasz_tordaszentlaszlo%20rendorsegnek%20.pdf 

2-LEVÉL A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCSNAK. 

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/R0_DET001.pdf 

3-A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCSNAK VÁLASZA. 

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Rendorseg_es_megye_allaspontja.pdf 

4-A VÁLASZUNK A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCSNAK. 

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_ROMAN.pdf   

 http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_MAGYAR.pdf 

5-A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCSNAK DÖNTÉSE 

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/DET_DONTES_RO.pdf 

http://www.language-rights.eu/DET_DONTES_TORDASZENTLASZLO.pdf 

6- FÉNYKÉPEK A TORDASZENTLÁSZLÓI RENDŐRSÉGRŐL: 

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Tordaszentlaszlo_Fenykepek.zip 

7- DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCS HIRLEVELE : 

http://tordaszentlaszlo.eu/CNCD_Hirlevel_3_jul_okt_2011.pdf 

8. PACURAR UR LEVELE  

http://www.tordaszentlaszlo.eu/IPJ_CLUJ.jpg 

9 Fellebzés Pacurar ur által  

http://www.tordaszentlaszlo.eu/CURTEA_DE_APEL_CLUJ_TORDASZENTLASZLO.pdf 

10  BIRÓSÁGI DÖNTÉS : 

http://tordaszentlaszlo.eu/251_2013_ITELET_TORDASZENTLASZLO.pdf 

11 DISZKRIMINÁCIÓ ELLENES TANÁCS FELLEBZÉSE : ( STÁTUSZ 16-06-2015 

http://www.hungarian-human-rights.eu/Panasz_tordaszentlaszlo%20rendorsegnek%20.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/R0_DET001.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Rendorseg_es_megye_allaspontja.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_ROMAN.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_MAGYAR.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/DET_DONTES_RO.pdf
http://www.language-rights.eu/DET_DONTES_TORDASZENTLASZLO.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Tordaszentlaszlo_Fenykepek.zip
http://tordaszentlaszlo.eu/CNCD_Hirlevel_3_jul_okt_2011.pdf
http://www.tordaszentlaszlo.eu/IPJ_CLUJ.jpg
http://www.tordaszentlaszlo.eu/CURTEA_DE_APEL_CLUJ_TORDASZENTLASZLO.pdf
http://tordaszentlaszlo.eu/251_2013_ITELET_TORDASZENTLASZLO.pdf
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MÉG FÜGGŐBEN VAN ) 

http://www.tordaszentlaszlo.eu/BUKARESTIBIROSAG.pdf 

 

12. Media jelentés Román és Holland újságcikkek az ügyről.  

A -IGENTESSEK UJSÁG ( WWW.IGENTESSEK.RO ) 

http://language-

rights.eu/igentessek/01_06_2013_HIANYPOTLAS_A_TORDASZENTLASZLO_REN

DORSEGI_TABLA_UGYEBEN_AVAGY_NYELVI_JOGOK_A_GYAKORLATBAN.pdf 

B-CIKK AZ ECHCE  WEBOLDALON :   

http://language-rights.eu/PERSBERICHT_20-5-

2013_STEMMINGMAKERIJ_TEGEN_TWEETALIGHEID_BIJ_ROEMEENSE_POLITIE.

pdf 

C- ADEVARUL : 

http://www.language-

rights.eu/ARTIKEL_ADEVARUL_9_MEI_POLITIA_RENDORSEG.pdf 

D-NRC  Roemenie alleen op papier klaar voor de Schengen zone 

http://www.hungarian-human-

rights.eu/NRC_20_Oktober_2011_ROEMENIE_NIET_KLAAR_VOOR_SCHENGEN.jpg 

E-NEDERLANDS DAGBLAD  Roemenie schendt nog steeds rechten 

minderheden  

http://www.hungarian-human-rights.eu/Roemenie_schendt_Nog_steeds_rechten_minderheden_ND-2011-10-

20.jpg 

 

13. FELJELENTÉS  ROMÁN NACIONALISTÁK ELLEN : 

http://language-rights.eu/dosszie/PETRIC_RADU/FELJENTES%20-WEB.pdf 

 Kolozs Megyei Ugyeszeseg valasza 

http://language-rights.eu/dosszie/PETRIC_RADU/VALASZ_UGYESSZEG_PETRIC_RADU.pdf 

 

http://www.tordaszentlaszlo.eu/BUKARESTIBIROSAG.pdf
http://language-rights.eu/igentessek/01_06_2013_HIANYPOTLAS_A_TORDASZENTLASZLO_RENDORSEGI_TABLA_UGYEBEN_AVAGY_NYELVI_JOGOK_A_GYAKORLATBAN.pdf
http://language-rights.eu/igentessek/01_06_2013_HIANYPOTLAS_A_TORDASZENTLASZLO_RENDORSEGI_TABLA_UGYEBEN_AVAGY_NYELVI_JOGOK_A_GYAKORLATBAN.pdf
http://language-rights.eu/igentessek/01_06_2013_HIANYPOTLAS_A_TORDASZENTLASZLO_RENDORSEGI_TABLA_UGYEBEN_AVAGY_NYELVI_JOGOK_A_GYAKORLATBAN.pdf
http://language-rights.eu/PERSBERICHT_20-5-2013_STEMMINGMAKERIJ_TEGEN_TWEETALIGHEID_BIJ_ROEMEENSE_POLITIE.pdf
http://language-rights.eu/PERSBERICHT_20-5-2013_STEMMINGMAKERIJ_TEGEN_TWEETALIGHEID_BIJ_ROEMEENSE_POLITIE.pdf
http://language-rights.eu/PERSBERICHT_20-5-2013_STEMMINGMAKERIJ_TEGEN_TWEETALIGHEID_BIJ_ROEMEENSE_POLITIE.pdf
http://www.language-rights.eu/ARTIKEL_ADEVARUL_9_MEI_POLITIA_RENDORSEG.pdf
http://www.language-rights.eu/ARTIKEL_ADEVARUL_9_MEI_POLITIA_RENDORSEG.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/NRC_20_Oktober_2011_ROEMENIE_NIET_KLAAR_VOOR_SCHENGEN.jpg
http://www.hungarian-human-rights.eu/NRC_20_Oktober_2011_ROEMENIE_NIET_KLAAR_VOOR_SCHENGEN.jpg
http://www.hungarian-human-rights.eu/Roemenie_schendt_Nog_steeds_rechten_minderheden_ND-2011-10-20.jpg
http://www.hungarian-human-rights.eu/Roemenie_schendt_Nog_steeds_rechten_minderheden_ND-2011-10-20.jpg
http://language-rights.eu/dosszie/PETRIC_RADU/FELJENTES%20-WEB.pdf
http://language-rights.eu/dosszie/PETRIC_RADU/VALASZ_UGYESSZEG_PETRIC_RADU.pdf
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14. ROMÁNIA ÖSSZES NYELVI JOGI TÖRVÉNYE : 

http://www.hungarian-human-rights.eu/jogaban_allhosszu2.pdf 

15. JELEN PANASZ / FELJELENTÉS DIGITÁLIS VÁLTOZATA : 

 

http://tordaszentlaszlo.eu/LANDMAN_GABOR_PANASZ_TORDASZENTLASZLO_RENDORSEG.pdf 

 

16. Holland Statisztikai Hivatal Hivatalos Adatai  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/1-op-de-10-

verdachten-van-misdrijf-is-buitenlander-zonder-vast-adres.htm 

  

http://www.hungarian-human-rights.eu/jogaban_allhosszu2.pdf
http://tordaszentlaszlo.eu/LANDMAN_GABOR_PANASZ_TORDASZENTLASZLO_RENDORSEG.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/1-op-de-10-verdachten-van-misdrijf-is-buitenlander-zonder-vast-adres.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/1-op-de-10-verdachten-van-misdrijf-is-buitenlander-zonder-vast-adres.htm
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6.  PÉLDA  ANGLIA WELSHI RENDŐRSÉG  PÉLDA. 

Több Információ :   

http://language-rights.eu/igentessek/01_08_2013_KETNYELVUSEG_AZ_EGYESULT_KIRALYSAGBAN.jpg 

 

 

 

 

http://language-rights.eu/igentessek/01_08_2013_KETNYELVUSEG_AZ_EGYESULT_KIRALYSAGBAN.jpg
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7 HOLLANDIA FRÍZ  TÖBB INFORMÁCIÓ : 

Magyar : http://www.hungarian-human-rights.eu/friz_nyelv_joggyakorlata_hollandiaban.pdf 

Román: http://www.language-rights.eu/LIMBA_%20FRIZONA.pdf 

http://www.hungarian-human-rights.eu/friz_nyelv_joggyakorlata_hollandiaban.pdf
http://www.language-rights.eu/LIMBA_%20FRIZONA.pdf
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