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Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv 

szerint a 2001. évi népszámlálás eredményei 

alapján 

A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában, Csernicskó István, 

Magyar Tudomány 



Kárpátalján élő nemzetiségek 

Kárpátalja jelenlegi népességföldrajzi viszonyai, Fodor Gyula, Fiatal magyar 

kutatók a természettudományi kutatásban, Beregszász, 2004 



Magyar nyelvterületek 



Magyar lakosság aránya 



Jogszabályi háttér 2012 júliusáig 

• Ukrajna Alkotmánya 

• Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája 

• Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről 

• Ukrajna nemzetiségei jogainak nyilatkozata,1991 

• Az ukrajnai nemzeti kisebbségekről szóló törvény, 

1992 

 

2012. július 3. 

• Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény 

 

 



Ellenérvek 

• Az ukrán nyelv eltörlésére irányul 

• Orosz nyelv kiemelt hangysúlyt kap a törvényben 

(9-szer említve) 

• A nyelvi charta ratifikálása miatt való elfogadás 

csak formális indok 

• A fogalmazás nem mindenütt egyértelmű 

• Túl nagy teher a központi és helyi költségvetés 

számára (bér és egyéb terhek) 

• Választási kampányhúzás 



Egyéb lehetséges indok 

• A törvény elfogadása után a társadalom és a 

média erre fókuszál, tömeges megmozdulások 

mindenütt   

• figyelemelterelés 

• Másnap a régiós parlamenti többség megszavazza 

azt a törvénymódosítást, mely szerint az állami 

vállalatok nem kötelesek alakalmazni a 

közbeszerzési törvényt azon vásárlásoknál, 

melyeket saját pénzükön végeznek (250 milliárd 

hrivnya évente). 

 

http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/4/6968025/
http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/4/6968025/


Nyelvi jogok érvényesítése 

 

Az emberi jogok parlamenti biztosának éves 

jelentéséből kimaradt a nemzetiségi kisebbségek 

jogainak védelméről szóló rész, ami ezidáig mindig 

helyet kapott a jelentésben. 

 



•  Minden, nyelvvel kapcsolatos, a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatára jelen törvényben 

előírt intézkedés alkalmazásra kerül abban az 

esetben, amikor a regionális nyelvet beszélő 

személyek száma, akik az adott területen élnek, a 

lakosság legaláb 10%-a, vagy ennél több. 

• A helyi tanácsok határozata alapján akkor is 

alkalmazhatóak, ha a lakosság nem éri el az adott 

létszámot. 



• Kérelmezheti a helyi lakosság 10%-a 

• Az önkormányzatoknak és állami szerveknek az 

említett területeken biztosítaniuk kell a 

szolgáltatások nyújtását a regionális nyelveken is:  

  1) Beregszászon is csak részlegesen hajtják végre 

a nyelvtörvény ezen szakaszát. 

  2) a visszautalás ebben a cikkelyben a 8. tc. 3. 

bek. hibás. 

 



• Személyi okmányok kiadása (név írásának 

kérdése) 

• Kétnyelvű bizonyítványok kiadása 

• Második idegen nyelv oktatásának 

bevezetése az iskolákban 

 



• 18. cikk. A gazdasági és a szociális tevékenység nyelve 

Az állami vállalatok, intézmények és szervezetek 

alapnyelve a gazdasági és szociális tevékenységük 

folytatása során az államnyelv, valamint szabadon 

alkalmazhatják az oroszt és más regionális vagy kisebbségi 

nyelvet. 

• 22. cikk. Az informatika nyelve 

1. Ukrajnában az informatika alapvető nyelvei az ukrán, az 

orosz és az angol. 

• Ukrajna Alkotmányának 10. tc. és a Charta szerint az 

orosz egy a kisebbségek által használt nyelvek közül és 

nincs semmilyen különleges státusa. 



A törvény által használt terminológia sok esetben 

nincs összhangban más jogszabályokkal 

• államnyelv – jogszabály által megerősített nyelv, 

melynek alkalmazása kötelező az államirányítás 

és ügyintézés szerveinél, az intézményeknél és 

szervezeteknél, a vállalatoknál, az állami oktatási, 

tudományos, kulturális intézményekben, a 

hírközlésben, a kapcsolattartás szférájában, az 

informatikában stb.; 

 

• Alkotmány – állami szervek és önkormányzatok  



•Régió 

•Nyelvi önrendelkezés 

•Regionális nyelv és kisebbségi nyelv 
 



• Charta – 13 nyelv 

• Törvény – 18 nyelv, bár a Chartára 

hivatozik 

 



• 10. cikk. Az állami szervek és helyi 

önkormányzati szervek 

rendeleteinek           nyelve 

A legfelső állami szervek rendeleteit államnyelven 

fogadják el és hivatalosan ukrán, orosz és más 

regionális vagy kisebbségi nyelveken hirdetik ki.  

 

Nincs konkrétan meghatározva milyen nyelveken. 

Költségek. 

 



 

11. cikk.  Az állami szervek és helyi önkormányzati 

szervek munkanyelve, ügyintézésének és 

okmányainak nyelve 

 1. Az állami szervek és helyi önkormányzati szervek 

alapvető munkanyelve, ügyintézésének és okmányainak 

nyelve az államnyelv. A földrajzi körzet határain belül, 

melyre a regionális nyelv vagy kisebbségi nyelv (nyelvek) 

kiterjed, amely megfelel jelen törvény 7. cikk harmadik 

bekezdése követelményeinek, a helyi államhatalmi és 

önkormányzati szervek munkájában, ügyintézésében és 

okmányaiban alkalmazható regionális nyelv (nyelvek). E 

szervek, a felsőbb szintű állami szervekkel való 

levelezésükben használhatják az adott regionális nyelvet 

(nyelveket). 



 

24. cikk. A tömegkommunikációs 

eszközök és a kiadók nyelve 

 1. Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek 

működéséről szóló hivatalos információkat államnyelven 

közlik, azoknak a földrajzi körzeteknek a határain belül, 

melyekre a jelen törvény 7. cikk harmadik bekezdése 

feltételeinek megfelelően a regionális nyelv (nyelvek) 

kiterjed, ezen a regionális nyelven (nyelveken) is 

közzéteszik. Nem államnyelven történő hivatalos 

információ terjesztése esetén, a terjesztő köteles biztosítani 

ezen információnak a terjesztési nyelvről államnyelvre való 

autentikus fordítását. 

 



14. cikk. A bírósági eljárás nyelve 

2. A hivatásos bírónak ismernie kell az államnyelvet. 

Azoknak a területeknek a határain belül, amelyekre a jelen 

törvény 7. cikk harmadik bekezdése feltételeinek 

megfelelően a regionális nyelv (nyelvek) kiterjed, az állam 

biztosítja annak lehetőségét, hogy a bírósági eljárást e 

regionális nyelven (nyelveken) folytassák le. E garancia 

biztosításának szükségességét számításba kell venni a bírák 

kiválasztásánál.  

Ellenkezik Ukrajna Alkotmányának 127.tc.  

 



Az átmeneti rendelkezések egy olyan 

törvényre hivatkozik (Az anyakönyvi 

hivatalokról), mely még 2010-ben érvényét 

veszette. 

 



12. cikk. A választások és népszavazások 

okmányainak nyelve 

 
1. Ukrajna elnökének, Ukrajna népképviselőinek, a Krími 
Autonóm Köztársaság Legfelső Tanácsa képviselőinek, a 
helyi önkormányzat képviselőinek és tisztségviselőinek 
választásáról szóló okmányok, az országos és a helyi 
népszavazások dokumentációi államnyelven készülnek. 
Azoknak a földrajzi körzeteknek a határain belül, 
amelyekre a jelen törvény 7. cikk harmadik bekezdése 
feltételeinek megfelelően a regionális nyelv (nyelvek) 
kiterjed, a Krími Autonóm Köztársaság Legfelső Tanácsa 
képviselőinek, a helyi önkormányzat képviselőinek és 
tisztségviselőinek választásáról szóló dokumentációi a 
territoriális választási bizottság határozatára e regionális 
nyelven (nyelveken) is elkészíthetők. 

 



•Beregszászi időközi polgármester-

választás 

•Magyar szavazókörzet a 2012-es 

parlamenti választásokon 



• a 73. számú, Nagyszőlős központú megcsonkított 

„magyar” körzethez tartozott a teljes Nagyszőlősi járás, 

valamint Beregszász város és a Beregszászi járás, 

valamint az Ilosvai járás egy része – az utóbbiakban 

kivétel nélkül ukrán települések találhatók. Ez összesen 

147 ezer szavazót jelent. A körzetben hozzávetőlegesen 

49,4 ezer magyar szavazó él, vagyis a részarányunk 

mindössze 33,6 százalék. 

• Ugyanakkor mind 1998-ban, mind 2002-ben, amikor 

vegyes rendszer alapján rendezték a parlamenti 

választásokat, a 72. számú, Beregszász központú egyéni 

választókörzetben a magyarság részaránya meghaladta az 

50 százalékot.    

 



• A választók állami nyilvántartásának nyelve az 

ukrán 

• A válsztási törvények tartalmazzák a 

választókörzeti jegyzőkkel szemben támasztott 

követelményt, hogy beszéljék az ukrán nyelvet 

• A parlamenti, elnöki, helyhatósági választásokat 

szabályozó törvények nem lettek módosítva 

• Egyedül az országos és helyi referendumokat 

szabályozó törvény engedélyezi a kisebbségek 

nyelvének használatát 

 



A parlamenti biztos jelentéséből kiderül, hogy 
jelenleg Ukrajnában nincs megfelelő statisztikai 
nyilvántartása a gyűlölet-büncselekményeknek. 
Többek között az 1-DR formanyomtatvány, mely a 
faji, nemzetiségi, vagy vallási alapon elkövetett 
gyűlölet-bümcselekmények nyilvántartására 
szolgált 2009-től 2011-ig volt érvényben. Ezen 
dokumentumok alapján az országban 2011-ben 
csak 11 büntetőeljárást indítottak ilyen 
minősítéssel. 2012-ben az Ügyészség adatai 
alapján mindössze csak 3 ilyen eset jutott el a 
vádemelés fázisába. 



Okok:  

• egyrészt a jogi szabályozás kérdése 

• az ügyészség és rendőrség nem 

szívesen bizonyítja, hogy a 

büncselekmény  indoka az áldozat 

valamely társadalmi csoporthoz 

tartozása 



Egyéb kérdések: 

•Civil  szervezetek bejegyzése, adózása 

•Cégbejegyzés 

• Iskolák névfelvételének kérdése 

•Egyházi szervezetek kérdése 

 

 



 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


