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I. BEVEZETÉS 

I.1. A témaválasztás indoklása 

 

A modern állam főbb társadalmi törésvonalai közül a nemzeti-etnikai megosztottság kérdése 

különös jelentőségre tett szert a multietnikus Kelet- Közép-, és Délkelet-Európa legújabb kori 

történetében: a kisebbségi kérdéssel való foglalkozás teret nyert a térség államainak 

társadalmi, politikai és tudományos életében egyaránt.  

Dolgozatom
1
 témája a kisebbségi magyar autonómia törekvések Kárpátalján, főként 

annak elemzése, hogy Ukrajna függetlenedése után milyen autonómia javaslatok, statútumok 

születtek, s hogy a civil szervezetek miként vettek, vesznek részt az önrendelkezésért vívott 

„harcban.” 

Témaválasztásom oka, hogy más határon túli közösségekkel ellentétben, a kárpátaljai 

magyar közösség autonómia statútumai kevésbé ismertek a „nagyközönség” előtt. Az utóbbi 

néhány évtizedben Balla D. Károly,
2
 Dupka György,

3
 Fedinec Csilla,

4
 Kovács Miklós,

 5
 Tóth 

István
6
 tettek kísérletet a helyi autonómia mozgalom bizonyos szintereinek feltárására, 

szélesebb körben való bemutatására, ami rávilágított a téma fontosságára, ugyanakkor fehér 

foltjaira is. Ezek az írások csak részlegesen járulnak hozzá a téma feldolgozásához. A 

                                                           
1
 A disszertáció az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 

kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című 

kiemelt projekt támogatásával készült. 
2
 Balla D. Károly: A hontalanság metaforái. Publicisztikák, esszék vallomások 1988-2000. Budapest, 2000. 

Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében, avagy a kárpátaljai magyarság létesélyei az ezredforduló 

küszöbén. Budapest, 1999. 9. 47–55. 
3
 Dupka György: Autonómia-törekvések Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2004. 

4
 Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Galánta–Dunaszerdahely 2002. 

Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. In Régió. kisebbség, politika, 

társadalom 2007. 3. sz. 69–94. A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom. Bárdi 

Nándor- Fedinec Csilla- Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008. 273. 

Parlamentarizmus Ukrajnában és a kárpátaljai magyarok. In Ukrajna színeváltozása 1991-2008. Politikai, 

gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. (szerk.): Fedinec Csilla és Szereda Viktória. Kalligram Kiadó, 

Pozsony, 2009. 114-139. Ukrajna helye Európában és a magyar–ukrán kapcsolatok két évtizede. In Külügyi 

szemle, 2012. (11. évf.) 4. sz. 99-123. Az autonómia-gondolat ukrajnai változatai. A közép-európaiság dicsérete 

és kritikája. (szerk.): Fedinec Csilla – Ilyés Zoltán – Simon Attila – Vizi Balázs. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013, 

268-292. 
5
 Kovács Miklós: Ukrajnai választások és a magyar érdekvédelem 1989-2008 között. Ungvár, 2008.  

6
 Tóth István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez. In Régió, 

kisebbség, politika, társadalom. 1991. 2. sz. 130-147. 
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régióban működő civil szervezetek tevékenységével még kevesebben foglalkoztak. 

Szervezeteken belül íródtak ugyan összefoglalók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 

Közösségének tevékenységéről, szerepéről, de az események részletes feltárása még várat 

magára. 

I.2. A dolgozat célkitűzései, kutatói kérdések 

 

A jelen dolgozat keretében, az elmúlt mintegy húsz év ukrajnai kisebbségpolitikájának egyik 

legfontosabb szeletéhez tartozó téma bemutatását és elemzését egyidejűleg több célkitűzés is 

vezérli. Egyrészt a kisebbségi autonómia jelenségének, a civil szervezetek szerepének 

bemutatása Kárpátalján, továbbá a kisebbségi magyar közösség által megfogalmazott 

javaslatok megvalósulási lehetőségeinek, illetve a törekvések eddigi eredményeinek 

ismertetése és elemzése. 

Hipotézisek 

1. Kárpátalján a rendszerváltás előtt létrejött irodalmi szerveződéseknek kialakult 

kapcsolata volt egymással, valamint az első önálló, hatalom által is elismert 

érdekvédelmi szervezet munkájában visszatükröződnek a Forrás Stúdió
7
 egykori 

tagjainak gondolatai, meggyőződései. 

2. A Kárpátalján élő magyar kisebbség  autonómia iránti igénye az 1970-es évektől 

mutatható ki. Az önrendelkezési törekvések  ettől fogva folyamatosan jelen vannak. A 

különféle autonómia-tervezetek Szovjet-Ukrajna kebelében az autonómia szovjet 

modelljére alapozódtak, a Szovjetunió összeomlása és Ukrajna önálló állammá válása 

után pedig mindig a nyugati példákra, a nemzetközi jogra, valamint a  téma 

legmodernebb nemzetközi irodalmára támaszkodnak. 

                                                           
7
 A Forrás Irodalmi Stúdiót 1967-ben alapították az ungvári egyetem magyar szakos diákjai. A csoport vezető 

személyisége Kovács Vilmos költő volt. A Forrás tagjai az irodalmi tevékenység mellett szót emeltek a magyarok 

kollektív jogaiért. Megfogalmaztak két beadványt (1971 őszén és 1972 tavaszán), melyeket a területi 

pártbizottsághoz, illetve Moszkvába a legfelsőbb párt- és állami vezetéshez címeztek.  
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3. A civil társadalom szereplőinek érdekképviseleti ereje viszonylag gyenge, a saját 

adottságai melletti érvek nem elégségesek átütőbb érdekképviselethez.  

A kutatómunka kezdetén számos kérdés fogalmazódott meg, amelyek tisztázását a 

tervezett kutatástól reméltem. A dolgozatban bemutatott vizsgálatok arra irányultak, hogy 

minél teljesebb képet kapjunk a kisebbségi autonómia fogalmáról, a nemzetközi intézmények  

autonómiával kapcsolatos álláspontjáról, a Kárpátalján kibontakozott autonómia 

törekvések kialakulásáról, fejlődéséről, legfőbb céljairól valamint arról, hogy a kárpátaljai 

magyar civil szervezetek hogyan kapcsolódtak be az önrendelkezési törekvések 

vérkeringésébe.  

A kirajzolódó végeredmény alkalmas lehet a meglévő ismeretek bővítésére, arra vonatkozóan, 

hogy: 

a. Milyen következményei voltak az 1980-as évek végén a kárpátaljai kisebbségi magyar 

közösség ébredésének? 

b. Milyen tényezők szükségesek egy sikeres autonómia modell megvalósulásához és 

ehhez milyen változtatásokra lehet szükség? 

c. A kárpátaljai magyar civil szervezetek milyen intenzitással vesznek részt az 

autonómia törekvésekben? 

d. Milyen mértékű az adott magyar szervezetek beágyazottsága a helyi magyar 

közösségbe, milyen irányú fejlődés várható a jövőben a civil szervezetek autonómia 

mozgalomban való részvételét illetően? 

I.3. Alkalmazott módszerek, a kutatás folyamata 

 

A téma feldolgozása különböző módszerek alkalmazását teszi lehetővé és szükségessé. 

A dolgozat témájához kapcsolódó fogalmak (autonómia, kisebbség, kisebbségi jog) 

fogalmának, a nemzetközi szervezetek autonómiával kapcsolatos álláspontjának vizsgálata 

leíró jellegű, mely másodlagos szakirodalmi forrásokra épül. 

Tekintettel a téma újdonságára, fontos szerepet kapott a civil szervezetek által 

megfogalmazott autonómia statútumok feldolgozása, valamint a szervezetek alapszabályának 

működési szabályzatának, beszámolóknak, jegyzőkönyveknek a tanulmányozása. 
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A kárpátaljai magyar civil szervezetekre vonatkozó empirikus kutatás levélben 

kiküldött kérdőíves felmérés alapján zajlott. A kérdőívek visszaérkezési aránya 

módszertanilag indokolttá tette a kvantitatív kérdőíves felmérés kvalitatív interjús vizsgálattal 

történő kiegészítését.
8
 A vizsgálatot további két részkutatás egészítette ki. „A Forrás Stúdió 

visszaemlékezések tükrében,”
9
 valamint az „Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar 

civil szervezetekről”
10

 címmel. 

A kérdőívek feldolgozása SPSS adatelemző programmal történt. 

I.4. A kutatás nehézségei 

 

A kérdőíves vizsgálatban teljes körű megkérdezésre törekedtem. A kutatást nehezítette, hogy 

nem állt rendelkezésre egy egységes adatbázis, amely a magyar civil szervezetek 

elérhetőségét tartalmazta volna.
11

  

A válaszadási hajlandóság a levélben történt megkeresést követően 26%-os volt, így 3 

hónap elteltével elektronikus levélben kerestem meg 37 szervezetet, melyek közül többszöri 

próbálkozás után 20 szervezet küldte el válaszát. A többszörösen kitolt határidő lejártáig 

végül 33 civil szervezet töltötte ki a kérdőívet, ami 66 százalékos visszaküldési arány. 

Több hetes szervezés előzte meg az utazást, a kutatómunkát. A szakszövegek 

lefordítás hosszabb időt igényelt. 

                                                           
8
 A kérdőívet visszaküldők közül 18 helyi civil szervezetet, valamint 6 magyar anyanyelvű helyi vezetőt kerestem 

fel, akik rálátással rendelkeznek a civil szférára, akik több civil szervezetnek az alapításában részt vettek, akik 

mögött számos civil kezdeményezés van, évek óta a nonprofit szférában tevékenykednek akár tagként, akár 

vezetőként. 
9
 Interjús kutatást készítettem Kárpátalján és Magyarországon élő egykori Forrás-tagokkal. Kutatásom során 

arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen szerepet vállalt a Forrás a Kárpátalján kibontakozó 

önrendelkezési törekvésekben? 
10

 2013 őszén végeztem kérdőíves kutatást. A vizsgálat során fontosnak tartottam a Kárpátalján élő magyar 

lakosság megkeresését, amely lehetővé teszi, hogy a közösségi életről ne csak a civil szervezetek szemszögéből 

tájékozódjuk, hanem maguktól a lakópolgároktól, akiket ezek a közösségek képviselnek. 
11

 A Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal nyilvántartásában 784 civil szervezet szerepel, amelyek közül 40 

magyar nemzetiségűek érdekeit védi.  Emellett a Kárpátaljai Magyar Könyvek Sorozatban 2006-ban jelent meg 

az ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára, amely 47 kárpátaljai magyar 

civil szervezet elérhetőségét tartalmazta. A két lista összevetése után az adatbázisba végül 50 nonprofit 

szervezet került. 2010-2011 folyamán összességében 50 szervezetnek küldtem el a kutatás tényét közlő levelet, 

magát a kérdőívet, és a megcímzett felbélyegzett válaszborítékot. 
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A lakossági felmérés során több esetben elutasítottsággal, érdektelenséggel 

találkoztam, amely sokszor kedvemet szegte. Nem minden esetben ment gördülékenyen a 

személyes találkozók egyeztetése. 

A kutatás végén az ukrán politikai helyzet, az ott élőkben kialakult bizonytalanság is 

nehezítette munkámat. 

Értek olyan élmények, hogy akik ismertek és tudták, hogy elköltöztem Kárpátaljáról, 

kritikával viszonyultak a vállalkozásomhoz. Úgy vélték, hogy én most kívülállóként 

szeretném megmondani, hogy mit csináljanak. De én most nem erre vállalkoztam, hanem a 

lehetséges és kívánatos kimenetek, kérdések és az ő válaszaik alapján fogalmazom meg a 

lehetőségeket. 

I.5. A dolgozat szerkezete 

 

Tartalmilag a dolgozat három nagyobb egységre tagolódik, szerkezetét tekintve hat fejezetből 

áll. 

Az első szakaszban (I-II. Fejezet) a kisebbségi autonómia elméleti kereteinek 

elemzésére kerül sor, amely magában foglalja a disszertációhoz kapcsolódó fogalmak 

kifejtését. Itt kerül sor az autonómia jelentőségének bemutatására a nemzetközi jogban és a 

nemzetközi dokumentumokban.  

A második szakaszban (III-IV. Fejezet) a történeti események bemutatására, az 

autonómia javaslatok elemzésére kerül sor. Elsősorban a magyar kisebbségi közösség számára 

fontos eseményeket emelem ki, utalva a hatalom sajátos nemzetiségi- és nyelvpolitikájára. 

Röviden vázolom az 1867-2014 közötti történéseket. Külön figyelmet szentelek a régió 

demográfiai viszonyainak bemutatására. Ismertetem az 1919 és 1989 közötti autonómia 

kezdeményezéseket, majd az 1989-től útjára induló autonómia törekvéseket, ezen belül az 

érdekvédelmi szervezetek közötti párbeszéd kezdeteit és azok eredményeit. Itt mutatom be 

azokat az autonómia tervezeteket, amelyek a rendszerváltástól a nyilvánosság elé kerültek.  

A harmadik szakasz az empirikus vizsgálatok eredményeit mutatja be, (V. Fejezet) 

elemezve a civil szervezetek által kitöltött kérdőíveket és a kapcsolódó interjúkat.  

A dolgozat záró (VI. Fejezetében) kutatási tapasztalataimat összegzem, a disszertáció 

főbb megállapításait gyűjtöm össze, valamint ennek alapján fogalmazom meg javaslataimat. 
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II. A KISEBBSÉGI AUTONÓMIA ELMÉLETI ALAPJAI 

II.1. A kisebbségi autonómia fogalma 

 

Az autonómia szó a görög auto (ön) és nomos (jog) szavakból ered, az önigazgatáshoz, a saját 

törvények alkotáséhoz való jogot jelenti.
12

 Eredeti jelentése arra a jogra vonatkozott, amely 

által valaki megalkothatja saját törvényeit. Napjainkban különböző tudományterületeken belül 

használják, kutatásom során a politikatudományban és a jogtudományban használt 

fogalommal foglalkozom. 

Napjaink Európájában többféle autonómiáról beszélünk a kisebbségek 

vonatkozásában, így a személyi, helyi, területi, közigazgatási, kulturális autonómiáról. Az 

autonómia fogalma tudományos szempontból nem tisztázott, nincs mindenki által elfogadott 

pontos definíciója. Meghatározása nehézségekbe ütközik, mivel összefügg több más olyan 

fogalommal (nemzet, nemzeti kisebbség, szuverenitás, önrendelkezés), melyek definiálása 

körül szintén viták folynak.  

Ennek ellenére a szakirodalomban igen hasonló módon határozzák meg az autonómiát. 

Kovács Péter értelmezésében
13

 az autonómia olyan jogi intézmény, amely  

„az illető közösségnek valamilyen – az általa lakott terület egészéhez, 

esetleg egy részéhez kötődő, vagy pedig a közösséghez tartozó s az identitást 

felvállaló összes individuumot átfogó – érdekképviseleti és adott esetben 

akár bizonyos igazgatási jogosítványokkal bíró intézménykomplexumokkal 

történő felruházása." 

Ez a meghatározás pontos képet ad az autonómia fogalmával kapcsolatosan, mivel felöleli 

mind az autonómia intézményének személyi és területi, mind a tömb és szórvány jellegét, 

emellett az autonómia lényegét alkotó igazgatási hatáskörökre is kiterjed. 

H-J. Heintze meghatározása szerint
14

  

„az autonómia egy eltérő identitással rendelkező csoportnak bizonyos fokig 

terjedő önkormányzás biztosítását jelenti. Az autonómia a szubszidiaritás 

                                                           
12  Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 60. 
 
14 Heintze, Hans-Joachim: Selbstbestimmungsrecht der Völker und Minderheitenrechte im Völkerrecht; 
Herausvorderungen an den globalen und Régiónalen Menschenrechtsschutz. Baden- Baden. 1994. 180. 



 

12 

 

elvének kiteljesítése. (…) A nemzetközi jog szerint az autonómia jelentését 

egy megállapodásban lehetne összefoglalni, amelyben a kisebbség az állam 

bizonyos területén a saját helyi ügyeit intézheti az önkormányzás alapján, új 

állam létrehozatala nélkül.” 

Heintze értelmezésében az autonómia a nemzeti kisebbség önrendelkezésének egyik 

lehetséges megvalósulása. A kisebbségi csoport rendelkezik a központi hatalom 

befolyásolásával, amely azonban nem jogosítja fel őt arra, hogy közvetlenül beavatkozzon az 

állam hazai és nemzetközi státuszával, valamint a bel és külpolitikájával kapcsolatos ügyekbe. 

Ruth Lapidoth szerint az autonómia
15

 

“egy olyan intézményes keret, melynek célja egy, az állam többségi 

lakosságától különböző, de egy adott régión belül többségben lévő csoport 

számára azon eszközök biztosítása, melyek által ki tudja fejezni saját 

identitását. „Az autonómia a hatalommegosztás eszköze, melynek célja 

megőrizni az állam egységét a népesség sokféleségének tiszteletben tartása 

mellett.”  

Az autonómia a biztosított kisebbségi jogok bizonyos mértéke esetében jön létre, egyrészről 

garantálja a kisebbségi képviselők intézményes pozícióját a döntéshozatali folyamatokban, 

valamint lehetőséget teremt egyes, a közösséget alapjaiban érintő politikai, társadalmi, 

gazdasági, kulturális döntések kisebbség általi meghozatalára. Lényeges összetevője tehát a 

centrum és az autonómia szervei közötti hatalommegosztás, véli Ruth Lapidoth. 

Gerencsér Balázs és Juhász Albin tágabb megfogalmazásában
16

 az autonómia  

„olyan kisebbségvédelmi intézmény, amely az egyes államokban az 

autonómiához tartozó (faji, etnikai) embercsoport, nyelvcsoport, vallási 

csoport, kulturális csoport vagy terület érdekeit hivatott védeni.” 

A fenti meghatározásból kitűnik, hogy az autonómiához elsősorban arra van szükség, 

hogy az állam átengedje a kisebbségek választott testületeinek, önkormányzatainak azokat a 

                                                           
15 Lapidoth, Ruth: Autonomy – flexible solutions to ethnic conflicts. US Institute of Peace Press, Washington D.C. 

9-16. továbbá: Domonkos Endre: A katalán regionális autonómia és tapasztalatai Kelet-Közép-Európában. In 

Valóság, 2009. 52. évf. 3. sz. 72-86., valamint értekezésének tézisei: http://phd.lib.uni-

corvinus.hu/530/3/domonkos_endre_thu.pdf 
16 Gerencsér Balázs - Juhász Albin: A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón I. 

(Nemzetközi jogi elemzés). In Magyar Kisebbség, 2000. 6. évf. 2. sz. 287-321. 

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/530/3/domonkos_endre_thu.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/530/3/domonkos_endre_thu.pdf


 

13 

 

döntéseket, amelyek közvetlenül befolyásolják az adott kisebbség egyenrangúságát, 

önazonosságát, vagy olyan elvekre, amelyek mindezt politikai érvénnyel kezdeményezik, 

kivitelezik, állam ellen is képviselik. 

Mivel kutatásomban területileg Közép-Kelet-Európára, ezen belül Kárpátaljára 

koncentráltam, a legkézenfekvőbb volt számomra a Győri Szabó Róbert által használt 

fogalomrendszerre támaszkodni:  

„Kisebbségi szempontból az autonómia egy adott államban a többségi 

nemzettől eltérő identitású csoport bizonyos fokú önkormányzása: a 

kisebbség a saját helyi ügyeit intézheti új állam létrehozása nélkül.“ és „Az 

autonómiák lényege, hogy elválasztják az államot a nemzettől, újraosztják a 

kisebbségek és nemzetállamok közötti politikai és területi hatalmat.“
17

 

 

Közös vonások Eltérő vonások 

1. Egy adott közösségre vonatkoznak 

2. A közösség által lakott terület egészére, 

vagy annak egy részére terjed ki 

3. Az adott kisebbséget érintő helyi 

ügyekben önkormányzás joga 

4. Érvényesül a hatalommegosztás elve 

5. Minden autonómia-modell (területi, 

személyi elvű autonómia) a 

kisebbségek nemzeti identitásának, 

kulturális és történelmi 

hagyományainak megőrzését szolgálja 

6. Az egyes autonómia elrendezések 

elősegítik a nemzetrészek hatékony 

védelmét, megteremtve a megfelelő 

közjogi kereteket a nemzeti közösségek 

részvételére az őket érintő döntések 

meghozatalában 

1. A kisebbségi közösség intézményekkel 

történő felruházása 

2. Önálló, egyéni döntéshozatal – 

kormányzati, többségi döntéshozatal 

3. Egy adott területen élő, többséget 

alkotó csoportra vonatkoznak. 

 

 

1. ábra: Különböző autonómia definíciók összehasonlítása. Saját szerkesztés. 

 

                                                           
17

 Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 60-61. 
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Az autonómia a kisebbségi jogok hierarchiájában a föderációs berendezkedés után az állam 

keretében az állam keretein belül elérhető legmagasabb jogi státust jelenti. A kisebbségi 

autonómia lényege az önkormányzás, általában kulturális, nyelvi, gazdasági valamint 

társadalmi ügyekre terjed ki, ugyanakkor egyes esetekben korlátozott nemzetközi 

jogosítványokat
18

 is magába foglalhat. Ha egy közösség saját ügyeiben autonóm módon kíván 

eljárni, ezen ügyek intézése céljából sajátos, közhatalmi jogosítványokkal ellátott intézményt, 

az autonóm közösség önkormányzatát hozza létre. A közösség voltaképpen önkormányzata 

révén válik autonómmá, illetve az önkormányzat megléte minimális elvárás, ugyanakkor 

szükséges feltétele az autonómiának.
19

 

Az általam választott autonómia meghatározások legfontosabb közös eleme a 

hatalommegosztás, mely révén a kisebbség megosztott vagy teljes körű 

döntéshozatali jogosítványokat kap az államtól saját ügyeinek irányítására.  

A hazai és a nemzetközi szakirodalom, autonómiával foglalkozó szakemberek
20

 

egyöntetű véleménye, hogy az autonómia kialakítása során az állam területi integritását 

tiszteletben kell tartani. A különböző autonómiakoncepciók (korlátozott vagy belső 

önrendelkezésen alapulnak), nem veszélyeztethetik az államok függetlenségét és területi 

integritását. Az autonómia nemcsak intézményes keretet, hanem eszközt is jelent, amelyet 

annak érdekében használnak fel, hogy tiszteletben tartsák a kisebbségi csoport jogait és 

érdekeit. Az autonómia kialakítása során a kisebbségek garanciát kapnak arra, hogy a 

                                                           
18 1945 után a nemzetközi jog visszafogottan viszonyult az autonóm entitások létesítéséhez. Mindössze néhány 

esetben hoztak létre különleges jogosítványokkal felruházott területeket. Erre kiváló példa az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 16. (1947) számú határozata alapján az Olaszországgal kötött 1947. évi Párizsi Békeszerződés 21. és 
22. cikkeivel létrehozott és ENSZ BT igazgatása alá helyezett – a megszállási övezetek szerinti két, „A” és „B” 
zónára osztott – Trieszti Szabad Területet, amelynek statútumát a Békeszerződés VI. melléklete, más 
kapcsolódó szabályokat pedig a VII-X. mellékletek tartalmaztak. A Trieszti Szabad Terület sajátos 
képződménynek mondható és egyfajta nemzetközi igazgatás alatt álló autonóm területnek volt tekinthető. 
Mivel a Biztonsági Tanács tagjai a trieszti kormányzó személyéről nem tudtak megállapodni és az olasz-
jugoszláv tárgyalások is zátonyra futottak, a Szövetséges Katonai Kormány az „A” zóna igazgatásáról 1953-ban 
lemondott Olaszország javára, ám ezt követően zavargások törtek ki a térségben, ami végső soron elősegítette 
a „trieszti kérdés” végleges rendezését. 1954. évi londoni egyetértési memorandummal – némi területi 
korrekcióval – az „A” zónát Olaszországhoz, a „B” zónát pedig Jugoszláviához csatolták. A terület felosztását a 
Jugoszlávia és Olaszország között megkötött 1975. évi osimoi szerződés rendezte megnyugtatóan.  
19

 Orbán Balázs: Mi az autonómia? Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ), 

Csíkszereda, 2008. 6-7.  
20 Gerencsér Balázs –Juhász Albin: A kisebbségi autonómia: működő modellek, magyar elképzelések. Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Budapest, 2001. Hévizi Józsa: Autonómia-típusok 
Magyarországon és Európában. Püski Kiadó, Budapest, 2001., Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és 
garanciák. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. Kovács Péter: Területi autonómiák, speciális státusok nemzetközi 
jogi és diplomáciatörténeti összefüggései. In Magyarság és Európa, 1994/2. sz. 77-85. Lapidoth Ruth: 
Autonomy: Flexible solutions to ethnic conflicts. Washington, United States Institute of Peace, 1997. 
Kymlicka,Will: Liberalism, community and culture. Oxford Carendon Press, 1991. 
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kisebbséget érintő ügyek intézése esetén akaratuk ellenére nem születik döntés (vagy a 

kisebbségek maguk döntenek, vagy hozzájárulnak ahhoz a döntéshez, amelyet az állam hoz, 

ahol számbelileg kevesebben vannak a domináns helyzetben lévő etnikummal szemben). 

II.2. A kisebbségi autonómia viszonya más fogalmakhoz 

 

A kisebbség fogalmát már jó néhányan próbálták megfogalmazni, de ez a kérdés sok vitát 

kavart már nemzetközi szinten is. Sajnos a mai napig nem sikerült általánosan elfogadott, 

egységes meghatározást elfogadni. Az állapotokat a legtalálóbban Kovács Péter nemzetközi 

joggal foglalkozó szakember jellemzi: „ha valaki a kisebbségek definíciójának taglalásába 

fog, akkor alaposan feltételezhető, hogy vagy disszertációt ír, vagy pedig valamely 

kisebbségvédelmi kodifikációs kísérlet előrehaladását készül lassítani.”
21

  

A kisebbségek egyik legrégebbi jogi fogalmát az Állandó Nemzetközi Bíróság 

határozta meg a görög-bolgár közösségekkel kapcsolatos döntésében, 1930-ban.
22

 E 

meghatározás szerint a kisebbség „olyan csoport, amely közös faji, vallási, nyelvi illetve 

hagyománybéli tulajdonságokkal valamint összetartozás-tudattal bír, és amelynek célja a 

csoport fent említett tulajdonságainak (attribútumainak) megőrzése.”  

A következő említésre méltó kísérlet a kisebbségek meghatározására az ENSZ Emberi 

Jogi Bizottságának a „Diszkrimináció Megelőzésének és a Kisebbségek Védelmének 

Albizottsága” munkájának keretében történt, 1954-ben.
23

 Eszerint „a „kisebbség” 

meghatározás csak a népességen belüli azon nem-domináns csoportokat foglalja magában, 

amelyek a lakosság többi részétől jelentősen eltérő etnikai, vallási vagy nyelvi 

hagyományokkal vagy tulajdonságokkal bírnak, és ezeket meg kívánják őrizni.” 

E meghatározást követően az ENSZ kisebbségekkel foglalkozó jogászai tovább 

próbálkoztak egy mindenki számára elfogadható definíció megalkotásával. Francesco 

Capotorti 1977-ben (a jelentés 1979-ben jelent meg, de az előszó 1977-ben kelt) alkotott 

fogalma ezek közül az egyik legismertebb és egyben a legszélesebb körben elfogadott. 

Számos későbbi meghatározás e kísérletet említi, és ehhez nyúlik vissza 

                                                           
21 Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 36.  
22

 Permanent Court in the Greco-Bulgarian Communities Case, 1930, PCIJ Reports, Series B, No. 17, 4. 
23

 Thomas D. Musgrave: Self-Determination and National Minorities. Clarendon Press, Oxford, 1997. 167-179. 
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 „A kisebbség olyan csoport, amely az állam többi népességéhez viszonyítva 

számbeli kisebbségben van, nincs domináns helyzetben, tagjai – bár 

ugyanazon állam polgárai – a többségtől nyelvük, etnikai hovatartozásuk, 

vagy vallásuk révén különböznek, a csoport saját kultúrája, hagyományai, 

nyelve és vallása megőrzésére és ápolására irányuló szolidaritásérzéssel 

rendelkezik, még ha burkolt formában is.”
24

  

 Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága ezzel egyidőben kezdeményezte egy, a 

kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat elkészítését, amelyben a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikkének következményei is meg lennének határozva. E 

nyilatkozat elkészítéséhez újabb definícióra volt szükség, melyet a kanadai Jules Deschenes 

dolgozott ki. E meghatározás szerint a kisebbség  

„állampolgárok egy csoportja, akik számbeli hátrányban és nem domináns 

helyzetben élnek ebben az államban, a lakosság többi részétől eltérő etnikai, 

vallási vagy nyelvi sajátságok jellemzik őket. Kölcsönös felelősségvállalást 

tanúsítanak egymás iránt és, olykor burkolt módon, megjelenik a túlélésre és a 

többséggel szembeni tényleges jogegyenlőségre irányuló kollektív akarat.”
25

  

Egy későbbi, ugyancsak az ENSZ keretében létrejött tanulmány, A. Eide munkája, aki az 

alábbiak szerint határozta meg a kisebbségeket:  

„A kisebbség személyek olyan csoportja, akik szuverén államban élnek, 

lélekszámuk az ország népességének felénél kevesebb, közösen vonatkoznak 

rájuk azok az etnikai, vallási és nyelvi ismérvek, amelyek őket a többségtől 

megkülönböztetik.”
26

  

Definíciója nem vált egységesen elfogadottá.  

A kisebbségek „európai koncepcióját” az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

1201/1993. sz. ajánlása 1. cikkében ismerteti, mely egy kiegészítő jegyzőkönyv lett volna az 

                                                           
24 Francesco Capotorti: Study ont he Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 
UN DOC E/CN.4/SUB.2./348./Rev. 1. (1979). 
25

 Trócsányi László-Francois Delpérée (szerk.):  Európa egysége és sokszínűsége: a kisebbségek jogai; A belga és 

a magyar példa. Nyitott Könyv kiadó, 2003.15. 
26 U.N. - Commission on Human Rights - Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities. Report on constructive national arrangements for minorities. Rapporteur: A. Eide 

(Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a diszkrimináció megelőzésével és a kisebbségek védelmével foglalkozó 

Albizottsága. Jelentés a kisebbségek érdekében tett konstruktív nemzeti intézkedésekről. Előterjesztő: A. Eide). 

ENSZ Doc. E/CN 4./Sub. 2./1993/34. 
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Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Végül nem illesztették be e rendkívül fontos emberi 

jogi dokumentumba, de hatása mégis jelentős maradt. A nemzeti kisebbség tehát e fogalom 

szerint  

„Személyek csoportja egy államban, amely az adott állam területén lakik és az 

állam polgára, régi, szilárd, tartós kapcsolatot tart fenn az állammal, etnikai, 

kulturális vagy nyelvi jellemzőket mutat fel, kielégítően jelentős számú, 

mindazonáltal kisebb, mint az adott állam, illetve annak egy régiójának 

népessége, valamint meg kívánja őrizni azok összességét, melyen közös 

azonosságuk alapszik - nevezetesen kultúráját, vallását vagy nyelvét.”
27

 

A közös Európai Uniós kisebbségvédelmi politika is kialakulóban van, bár még 

számos feladat vár a tagállamokra a megvalósítás érdekében. Mégis érdemes megemlíteni az 

egyik legsikeresebb javaslatot a kisebbség fogalmának meghatározására.  

Az Alber-tervezet
28

 az „ethnic group”, azaz „népcsoport” kifejezést használja, mely a 

következőt jelenti: „Az Európai Közösség tagállamai mindazon állampolgárainak összessége, 

amely olyan közös etnikai, nyelvi, történelmi, kulturális és/vagy vallási jellemvonásokkal 

rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a lakosság többi részétől. Saját közös kulturális 

identitással bír és azt meg is kívánja őrizni. Több nemzedék óta hagyományosan az állam 

területén lakik és az állam összlakosságán belül kisebbséget alkot.”  

Napjainkban a „kisebbség” meghatározás helyett, kezd „divatossá” válni a 

„népcsoport” megjelölés, mely alatt csak a nemzeti és etnikai kisebbségek értendők. Ez a 

                                                           
27

 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1201 (1993) ajánlás az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 

védelmére létrejött európai egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvére a kisebbségekhez tartozó személyekre 
vonatkozóan.  
28

 A tervezet szövege leszögezi, hogy a népcsoportok és azok tagjai jogainak védelme a nemzetközi emberi 

jogok védelmének alapvető alkotórésze és a béke, az igazságosság, a stabilitás és a demokrácia lényeges 

tényezője, jogos nemzetközi követelmény és ennél fogva nem az államok kizárólagos belügye. Lásd: Az Európai 

Unió és a nemzeti kisebbségek. 65.http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf508.pdf Letöltve: 2013.11.21. 

 

 

 

http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf508.pdf
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meghatározás egy erősebb öntudatot is takar; a magukat népcsoportnak nevező csoportok 

kívánnak a nemzetközi jog alanyaként is fellépni.
29

  

II.2.2. A kisebbségi jog fogalma 

 

A nemzetközi jogban „kisebbségi jog alatt azoknak a jogszabályoknak összességét értjük, 

melyek a faji, nemzetiségi vagy vallási szempontból kisebbséget képező állampolgárok közjogi 

helyzetét állapítják meg; illetve amelyek az érdekelt államot saját polgárainak egy részével 

szemben kötelezik bizonyos magatartásra.” 30
 

Hogyan keletkeztek e jogok? „A kisebbségi jog annak a küzdelemnek az eredménye, 

melyet az állami életen belül, az egyes kisebbségi csoportok folytatnak a maguk külön 

érdekeinek érvényesítéséért, s mellyel szemben a többséghez tartozók az államhatalom 

felhasználásával saját érdekeiket igyekszenek biztosítani.”
31

  

1945-öt követően a kisebbségek jogai nem szerepeltek a nemzetközi jogalkotás 

elsőrendű céljai között. A háború tapasztalatai és az azt megelőző népszövetségi rendszer 

bukása következtében általános meggyőződéssé vált, hogy a kisebbségek jogait alapvetően az 

emberi jogok erős nemzetközi kodifikálásával és különösen a hátrányos megkülönböztetés 

általános tilalmának érvényesítésével lehet rendezni. A kisebbségvédelem elvesztette korábbi 

fontosságát a nemzetközi jogban. Meghatározóvá vált az a nézet, hogy amennyiben mindenki 

számára biztosított az emberi jogok élvezete, voltaképpen igazságtalan is lenne a kisebbségi 

jogok elismerése.
32

 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát az ENSZ 1966-ban 

ismeri el.
33

 Ez a dokumentum, mely 1976-ban lépett hatályba, az első univerzális 

kisebbségvédelmi jogforrás. 

„Olyan államokban, ahol etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen 

kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más 

                                                           
29 Csányi Edina: A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései – 1. rész. http://jesz.ajk.elte.hu/csanyi20.html 

Letöltve: 2013.01.08. 
30 Buza László: A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében. 
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1930. 1.  
31 uo. 
32

 Andrássy György: Nyelvszabadság. Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Dialog Campus 

Kiadó, Pécs-Budapest, 2013. 46.  
33 Lásd a Polgári és Politikai nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikkelyét. 

http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/203 Letöltve: 2013.01.08. 

http://jesz.ajk.elte.hu/csanyi20.html
http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/203
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tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, 

vagy hogy saját nyelvüket használják.” (27.cikk)
34

 

E rendelkezéssel kapcsolatban sokszor fölvetették – kritikus és helyeslő hangvételben 

egyaránt -, hogy csak egyéni jogokat ismer el, szemben a népszövetségi rendszerrel, mely 

főként kollektív jogok elismerésével védte a kisebbségeket. Csakhogy a népszövetségi 

rendszer általános anyagi joga – mint Andrássy György tételesen kimutatta35 – mindösszesen 

egyetlen kollektív kisebbségi jogot ismert el, az összes többi jogot egyéni jogként fogalmazta 

meg.
36

 Más kérdés, hogy a rendszer speciális anyagi joga már többször biztosított autonómiát, 

kollektív kisebbségi jogokat. Ez a speciális anyagi jog azonban - szemben az általános anyagi 

joggal, mely a kötelezett országok egész területére és valamennyi faji, vallási és nyelvi 

kisebbségére vonatkozott - csak néhány ország esetében, s ezekben is csak bizonyos 

kisebbségekre, illetve bizonyos területre kiterjedően irányzott elő ilyen megoldást.37 Ezért a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának idézett 27. cikkének azok az 

értelmezései, melyek szerint e cikk szemben áll a népszövetségi rendszer kollektív 

szemléletével, mindenképpen újragondolásra szorulnak.  

 

II.2.3. Az önrendelkezési jog 

 

A mai nemzetközi jogi és politikai szakirodalomban, gyakran ellentétes politikai érdekektől és 

ideológiai értékektől befolyásoltan, sokféle nézet uralkodik az önrendelkezési jog lényegéről, 

formáiról, fokozatairól. Az önrendelkezés elsősorban arra vonatkozik, hogy a népek szabadon 

dönthetnek politikai státusukról, ez tágabb értelemben magában foglalhatja a politikai 

rendszer szabad megválasztását, továbbá egy önálló állam létrehozásának jogát.
38

 

Különbséget kell tenni az önrendelkezés, mint politikai elv és az önrendelkezés, mint 

kollektív emberi jog között. Az önrendelkezési elv olyan politikai elv, amely a nemzetközi 

közösség struktúráját közvetlenül befolyásolja. Egy etnikai csoport önrendelkezési törekvése 

                                                           
34 Kovács István–Szabó Imre (szerk.): Az emberi jogok dokumentumokban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1980. 410.  
35

 Vö. Andrássy György: i.m. 238-240. 
36

 Más kérdés, hogy a népszövetségi rendszer speciális anyagi joga már többször irányzott elő autonómia-

jogosítványokat, azaz kollektív jogokat bizonyos területek, illetve népek, népcsoportok számára, egyebek közt 

Kárpátalján a ruszinok számára. 
37

 Vö. Andrássy György: i.m. 185-ös lábjegyzet. 

38 Orbán Balázs: i.m. 10.  
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akkor legitim, ha a nemzetközi (állam) közösség azt elismeri. Az önrendelkezési jog a 

jelenlegi nemzetközi viszonyok közepette elfogadott definíció szerint olyan emberi jog, amely 

az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 

megfelelően a népeket illeti meg. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg 

politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális 

fejlődésüket.
39

 

Az ENSZ Közgyűlésének, 1970. évi 2625. számú határozata
40

 a fenti meghatározást 

megismétli és hozzáteszi, hogy az önrendelkezési jog erőszakos megtagadása esetében a 

népeknek joguk van ellenállni. Ebben támogatást igényelhetnek és kaphatnak, az ENSZ 

Alapokmányának elveivel összhangban. A nyilatkozat továbbá azt is kijelenti, „a népek 

idegen igába fogása, más népek által történő elnyomása (dominációja) és kizsákmányolása az 

alapvető emberi jogokat sérti”.
41

 

Több fontos következtetést vonhatunk le. Elsősorban: a népek önrendelkezési joga 

általános érvényű, mert nemcsak a gyarmati területeken élő népeket illeti meg, hanem 

valamennyit.
42 Másodsorban: a népek önrendelkezési szabadságának alapvető emberi jogi 

jellege van. Harmadsorban: az önrendelkezés folyamatos jog, mert a függetlenség 

elnyerésével gyakorlása nem szűnik meg.  

Az önrendelkezés tehát olyan fogalom, amely szorosan összekapcsolódik a nemzeti 

kisebbségek kérdéskörével. Az a kisebbség, amely az anyaországától elszakítva él és a 

nemzetközi jogközösség kisebbségként tartja számon, jogalanyisággal rendelkezik, történeti 

vagy demográfiai, migrációs vagy politikai okai miatt nincs anyaországa. Az önrendelkezés és 

az autonómia szorosan összekapcsolódó fogalmak, amelyek gyakran fedik is egymást.  

Az autonómia intézményrendszere azonban feltételezi az önrendelkezés meglétét, vagy 

kivívásának adott fázisát, jogi normáját. Az autonómia fogalmi keretei az önrendelkezés elvére 
                                                           
39

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. I. rész. 1. cikk. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR Letöltve: 2013.02.23. 
40 Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among 

States in Accordance with the Charter of the United Nations (Az államok közötti baráti kapcsolatok és 

együttmüködés ENSZ Alapokmánnyal egyező elveiről szóló nyilatkozat), ENSZ Közgyűlés, 2625-ös (XXV) 

határozat, 24 október, 1970, UN Doc. A/8028 (1970). http://www.un-documents.net/a25r2625.htm Letöltve: 

2013.02.23. 
41

 Tibori Szabó Kinga: A népek önrendelkezésének belső formája: egyéni szabadság vagy jog a kollektív 

autonómiához?  Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny. 2005. 1. sz., 41 – 46. 
42 A Nemzetközi Bíróság 1995-ben elismerte az önrendelkezési jog erga omnes jellegét (Portugália – Ausztrália, 

Kelet-Timor ügye, Nemzetközi Bíróság döntése, ICJ Rep 1995 90, 29. §). 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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épülnek,
43

 az elméleti keretet pedig kibővíti a politikai autonómia gyakorlati 

intézményrendszere.
44  

A nemzetközi jogászok megkülönböztetik a külső és a belső önrendelkezéshez való jogot 

és az autonómiához való jogot a belső önrendelkezési joghoz kapcsolják, vagy azzal azonosítják. 

II.2.4. Az emberi jogok 

 

Az emberi jogok nemzetközi jogának alapjait az ENSZ alapokmánya fektette le 1945-ben. Az 

alapokmányban az ENSZ és tagállamai elkötelezték magukat az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok tiszteletben tartása mellett.
45 Az ENSZ elsősorban az emberi jogok nemzetközi 

garanciális jogrendszerének a kiépítésére fordította figyelmét. Az viszont már régóta 

helytelennek tűnik, hogy a kisebbségi jogok kérdését kizárólag az általános emberi jogok 

komplexumának részeként kezelte.
46

 „Ha tiszteletben tartják az egyének emberi jogát, itt nincs 

többé szükség a kisebbségek jogainak kinyilatkoztatására” – fogalmazta meg Roosevelt asszony, 

az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának elnöke 1948-ban.
47  

Később, 1966-ban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya a 27. 

cikkében elismert bizonyos kisebbségi jogokat.
48

 

Az emberi jogok egész sora kötődik az autonómia kérdésköréhez. Hannum kifejti, hogy a 

kollektív jogok, melyeket számos szakirodalom a jogok harmadik generációjának hív, mind ide 

köthetőek. 

                                                           
43

 Abban az esetben, ha már adott ideje legitim módon funkcionál, s másképpen akkor, ha éppen keletkezik, 

vagy még csak alig alakulgat. 
44 Domonkos Endre: A katalán regionális autonómia és tapasztalatai Kelet-Közép-Európában. In 

Valóság,2009.52. évf.3. sz. 72-86.  

45 Andrássy György: Nyelvszabadság. Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Dialóg Campus 

Kiadó, Pécs, 2013. 96.  
46

 Ha tiszteletben tartják az egyének emberi jogát, itt nincs többé szükség a kisebbségek jogainak 

kinyilatkoztatására – fogalmazta meg Roosevelt asszony, az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának elnöke 1948-ban.  
47 

The Struggles for the Rights of Man. Speaking at the Sorbonne, Paris, Sept. 28, 1948. 

http://www.gwu.edu/~erpapers/documents/speeches/doc026617.cfm Letöltve: 2014.05.23. 
48

 Olyan államokban, ahol a nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó 

személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk 

legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják. A Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 27. cikk. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR 

Letöltve: 2013.02.26. 

http://www.gwu.edu/~erpapers/documents/speeches/doc026617.cfm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR
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Annak ellenére, hogy sokan szorgalmazták a kollektív jogok nemzetközi elismerését, a 

mai napig nem valósult meg.  A kollektív jogok gondolatával kapcsolatban a hivatalos nyugati 

felfogás mindeddig lényegében elutasító, s ennek alapvető oka a kollektív jogok természete, 

amelyet veszélyesnek tekintenek. A veszélyt részben abban látják, hogy az egyéni jogok 

valamilyen absztrakció alárendeltjévé válhatnak, másrészt abban, hogy a kollektív jogok 

védelme agresszív visszaélésekre is lehetőséget nyithat.
49  

Hannum szerint a vallásszabadsághoz való jog, a nyelvi és oktatási jogok, a közvetlen 

részvétel joga, valamint a bárminemű megkülönböztetést tiltó nemzetközi előírások 

beletartoznak az autonómia tárgykörébe. Mindehhez hozzákapcsolja a területiség jelentőségét, 

kimondva, hogy egy közösség kultúrájának megőrzéséhez nélkülözhetetlen a területi bázis. De 

erre semmiféle utalás nem történik a fontosabb emberi jogi aktusokban, tükrözve az államok 

abszolút kontrollját saját területük fölött.
50

 

 Az autonómiának a kisebbségi jogokhoz való kötődése a legrelevánsabb. A kisebbségi 

autonómiát az érintett népcsoport „az alapvető emberi jogok körében, a kisebbségi jogok 

hierarchiájának csúcsán látja” ez a politikai vitákban csak az egyik nézőpont, miközben a 

többséghez tartozók a kisebbségi autonómia kérdését „olyan politikai követelésnek tartják, amely 

adott esetben az állam területi és politikai egységét kikezdheti,” így az autonómiát „az 

önrendelkezési jog részleges megvalósulásaként” értelmezve.
51 

II.3. Autonómia a nemzetközi jogban 

  

A nemzetközi jog hatályos szabályai néhány, a jogi kötelezettséget nem keletkeztető 

kategóriába sorolható dokumentum kivételével nem tartalmaznak kisebbségi autonómia 

meghatározást, továbbá nem biztosítanak közvetlen jogosultságot (egy, az európai kontinens 

számára kevés jelentőséggel bíró eset kivételével) a kisebbségi autonómiához.  

A nemzetközi jog fejlődésének egyik korábbi szakaszában, a kisebbségi szempontból 

általában kedvezőnek tekintett két világháború közötti időszakban sem alakult ki 

autonómiához való jog az általános nemzetközi jogban, hanem az autonómia csak ad hoc 

módon, meghatározott és konkrét esetekben került alkalmazásra. Nem kétséges, hogy a 

                                                           
49

 Kardos Gábor: Kisebbségek, autonómia, jogvédelem.  In Beszélő, 1992. 38. sz. 15-16. 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/kisebbsegek-autonomia-jogvedelem 
50 Hannum, Hurst (1992) Autonomy, Sovereignity, and Self-Determination: the Accomodation of Conflicting 

Rights. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 1992. 104-118.  
51 Vizi Balázs: A nemzeti kisebbségek és az autonómia. In Kommentár, 2006. 1. évf. 1. sz. 54-61.  

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=118011
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szerződéses jog mellett a nemzetközi szokásjogban sem fejlődött ki az autonómiához való jog, 

amelynek okai, hogy túlságosan sokféle és egymástól is különböző autonómia megoldás 

létezik a gyakorlatban, valamint az autonómia alanyai félnek a destabilizációtól, a 

szeparatizmustól. 

Mindez viszont nem jelenti azt, hogy például területi autonómia létesítése 

összeegyeztethetetlen volna a nemzetközi joggal. A kisebbségi autonómiához való jog 

megjelenik néhány soft law jellegű dokumentumban, igaz, ez csak annyit jelent, hogy a 

kisebbségi autonómiához való jog ajánlás jellegű és nem kötelező nemzetközi szabályokban 

szerepel.
52

  

Annak ellenére, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi dokumentumok nem 

rendelkeznek az autonómiáról, születtek már ez irányú, jogilag nem kötelező erejű 

megállapodások. A kisebbségi autonómiát az államok vagy szabad belátásból és szabad 

akaratukból belső jogi megoldásként, vagy pedig valamilyen nemzetközi rendezés keretében 

jellemzően inkább kétoldalú nemzetközi szerződéssel, avagy valamely nemzetközi szervezet 

döntése alapján hozzák létre.  

A nemzetközi jog jelen állása szerint nem beszélhetünk bizonyos embercsoportok és 

kisebbségek klasszikus értelemben vett autonómiához való jogáról. Az államok nem 

hajlandóak az autonómiát általános államszervezési modellként elismerni és alkalmazni.
53

  

Amennyiben a területi autonómiát részleges önrendelkezési jognak tekintjük,
54

 (a 

kulturális/ személyi autonómia sokkal szerényebb forma és kevésbé köthető a nemzetközi jog 

önrendelkezési jogához), úgy nemzetközi jogi kialakulását az önrendelkezési jog kialakulása 

mentén értelmezhetjük, amellyel foglalkoztunk már egy előző fejezetben. Ehhez 

kapcsolódóan a szakirodalom a kisebbségi és a kollektív jogok mentén igyekszik értelmezni, 

azokból származtatná. 

                                                           
52 Tóth Norbert: A kisebbségi autonómiához való jog kérdése a nemzetközi jogban. doktori-

iskola.ajk.pte.hu/files/tiny.../tezisek_tothnorbert_muhely.pdf   10.  Letöltve: 2014. 04.05. 
http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Autonomia_nemzetk%C3%B6zi_jog.pdf Letöltve: 2014. 04.05. 
53 Szalayné Sándor Erzsébet: Az autonómia múltja és jelene a nemzetközi jogban. In Kupa László. (szerk.): 

Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben. Pécsi Tudományegyetem - 

Bookmaster Kft., Pécs 2009. 17-27.  
54 Hannikainen, Lauri (1998) Self-determination and Autonomy in International Law. In: Suksi Markku (ed.) 

Autonomy: Applications and Implications. Kluwer Law International, The Hague. 79-95.  

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Autonomia_nemzetk%C3%B6zi_jog.pdf
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Feltevődik azonban a kérdés, hogy ezeknek elismerése a nemzetközi emberi jog által 

szolgáltat-e normatív alapelveket egy speciális autonómia formához.
55

 

II.4. Autonómia nemzetközi dokumentumokban56 

 

A hetvenes évek végétől a nyolcvanas évek közepéig, az úgynevezett mini-

hidegháború kibontakozásának idején nem történt semmiféle komoly haladás a kisebbségi 

jogalkotásban. Az 1985-ben aláírt Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 4 cikkének 3. 

bekezdése kimondja, hogy  

„A közfeladatokat általában elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb 

álló közigazgatási szervnek kell megvalósítania.” 

 A dokumentum ugyan nem szól a kisebbségi önigazgatásról, de meghatározza a helyi  

önkormányzatok önálló döntési hatáskörét, működési szabadságát és pénzügyi  

szuverenitását.
57

 

1989–90-től kezdve megszaporodtak azok a dokumentumok, amelyek a kisebbségi 

kérdésekkel foglalkoztak. Ez az a korszakhatár, ami után az autonómiát nem veszélyes, 

szecessziót megelőző lépésként értelmezik az államok, hanem kikristályosodik a vélemény, 

miszerint az autonómia létrehozása egy hatékony garancia arra, hogy a területi egység 

megőrizhető legyen egy etnikai konfliktusokkal terhes államban.
58

  

Az autonómia törekvések számára kedvezőtlen nemzetközi légkör a 90-es években lassan 

oldódni kezdett, és megszületett egy-két olyan – jogilag nem kötelező erejű – nemzetközi 

dokumentum, amely reménnyel kecsegtetett a későbbi fejlődést illetően. Ezek az etnikai alapú 

autonómiára utaló dokumentumok olyan politikai nyilatkozatok, állásfoglalások, ajánlások, 

melyek az államok számára nem jelentenek a nemzetközi jog alapján számon kérhető 

kötelezettséget.  

                                                           
55 Thornberry, Patrick (1998) Images of Autonomy and Individual and Collective Rights in International 

Instruments on the Rights of Minorities. In: Suksi Markku (ed.) Autonomy: Applications and Implications. 

Kluwer Law International, The Hague. 97-124.  
56

 E fejezet megírásakor főként Győri Szabó Róbert elemzésére támaszkodtam. (Kisebbség, autonómia, 

regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 82-110.) 
57 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, 4 cikk. In: A helyi önkormányzatok európai chartája / Council of 
Europe. - Strasbour: CoE, 1997. 11. 
58 Miklósné Zakar Andrea: Autonómia: elmélet és gyakorlat. In Tér és társadalom, 2010. 24. évf. 3. sz. 75.  
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II.4.1. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet autonómiával kapcsolatos 

tevékenysége 

 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) Koppenhágában lefektetett 

dokumentuma
59

1990-ben először említi meg az autonómiát, de csak, mint egy „lehetséges 

eszközt” a kisebbségek identitásának védelmében, de nem rögzíti jogként, és nem állít fel 

semmilyen autonómia normát. Mindazonáltal az első dokumentum, mely szabályozni 

igyekszik a kisebbségi kérdéskört, normákat állítva az államok elé. A 35. paragrafus említi, és 

a kisebbségek számára ajánlja a helyi és autonóm igazgatás lehetőségét, mint alternatívát a 

specifikus történelmi és területi körülményeknek megfelelően. Mint ilyen, ez a dokumentum 

korszakváltó. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet a nemzeti kisebbségi szakértők 

számára 1991-ben tanácskozást rendezett Genfben, amelyen az egybegyűlt államok olyan 

megközelítési módokra hívták fel a figyelmet, amelyeket a résztvevő államok némelyikében 

jó eredménnyel alkalmaznak. Megemlítették a nemzeti kisebbségi ügyekkel foglalkozó 

gyűléseket; a helyi és autonóm közigazgatást, valamint a területi alapon szerveződő 

autonómiát, amelynek konzultatív, törvényhozó és végrehajtó szerveit szabad és rendszeresen 

ismétlődő választásokon választják meg. Készítettek egy jelentést, amelyben leszögezték, 

hogy a Koppenhágában előirányzott helyi és regionális autonóm igazgatás kérdése a 

gyakorlatban pozitív eredményeket hozott. Erre alapoz az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ, az EBEÉ utódja) által kibocsátott „Lundi Ajánlások a 

nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben” című 1999-es dokumentum is, 

amely valószínűleg a legátfogóbb módon utal az autonómia kérdéskörére a nemzetközi 

dokumentumok közül.
60

 Kifejti az autonómia területi vonzatának problematikáját, ezzel 

körvonalazva az EBESZ területi autonómiára vonatkozó álláspontját.
61

 „A nemzeti 

                                                           
59

 Az EBEÉ Emberi Dimenzióval foglalkozó koppenhágai találkozójának dokumentuma (1990. június 29.). In: 

Majtényi Balázs –Vizi Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Dokumentumgyűjtemény. 

Gondolat – MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003. 195-198. 
60 Wolff, Stefan –Weller, Marc Self-determination and autonomy. In: Weller, M. –Wolff, S. (ed.) Autonomy, Self-

governance and Conflict Resolution: Innovative approaches to institutional design in divided societies. 

Routledge, London – New York.pp. 1-25. Idézi: Miklósné Zakar Andrea: Interetnikus értelmiségi diskurzusok az 

erdélyi autonómiáról. PhD értekezés, Győr 2010. 66. 
61 „A nemzeti kisebbségek konkrét történelmi és területi körülményeinek megfelelő helyi, Regionális vagy 

autonóm közigazgatások számos funkciót felvállalhatnak, amelyek segítségével hatékonyabban reagálhatnak 

ezen kisebbségeket érintő problémákra. Az ilyen közigazgatások elsődleges vagy jelentős mértékben ellátott 

funkciói, többek között, az oktatás, a kultúra, a kisebbségi nyelvhasználata, a környezetvédelem, a helyi 
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kisebbségek konkrét történelmi és területi körülményeinek megfelelő helyi, regionális vagy 

autonóm közigazgatások számos funkciót felvállalhatnak, amelyek segítségével 

hatékonyabban reagálhatnak ezen kisebbségeket érintő problémákra.”  

II.4.2. Az Európa Tanács autonómiával kapcsolatos tevékenysége 

 

Az első olyan nemzetközi dokumentumot, amely a kisebbségek számára némi támpon-

tot jelenthetett, az Európa Tanács fogadta el 1950-ben. Az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok európai egyezménye megfogalmazta a gondolat, a lelkiismeret, a 

vallásgyakorlás, a szólás, a békés célú gyülekezés szabadsága biztosításának követelményét. 

A dokumentum ugyan megkerülte „a nemzeti kisebbség” kifejezést, és nem emelte be a 

kollektív jogokat, de önmagában annak felfedezése, hogy az emberi jogokat időnként nem 

egyszerűen egyének, hanem azok csoportjai gyakorolják, elméleti áttörést jelentett.
62

 

Kimondta, hogy joga van az egyének egy csoportjának azt állítani, hogy az emberi jogok 

megsértésének áldozata.
63

  

Az 1950-ben elfogadott egyezmény nem lett nyitánya a kisebbségvédelmi jog 

fejlődésének, hiszen több mint tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az Európa Tanács 

ismételten foglalkozzék a kérdéssel. 1961-ben az Európa Tanács 285. számú ajánlása
64

 

lényeges gondolatokat fogalmazott meg: Egy adott nemzeti kisebbségi közösség tagjait, 

csoportjaik más tagjaival együtt, tilos megfosztani a saját kultúrájuk ápolásától, saját nyelvük 

használatától, a saját iskolájuk létrehozásától, az anyanyelvi oktatástól, a szabad 

vallásgyakorlattól.
65

 

Az 1990 es évek elején az Európa Tanács, annak is a Parlamenti Közgyűlése újra 

kezdeményező szerepet vállalt a kisebbségi jogok kodifikálása területén. A Közgyűlés 

                                                                                                                                                                                     
tervezés, a természeti erőforrások, a gazdaság fejlesztése, a helyi igazgatási funkciók ellátása, a lakhatás, az 

egészségügy és az egyéb szociális szolgáltatások. A központi és Regionális hatóságok által együttesen ellátott 

funkciók az adóügyek, az igazságszolgáltatás, az idegenforgalom és a közlekedés.” Lundi ajánlások a nemzeti 

kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben és Értelmező Jegyzék (1999) Foundation on Inter - Ethnic 

Relations, Hága. http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_hu.pdf Letöltve 2013.12.08. 
62 Balogh András: Európa és a nemzeti kisebbségi kérdés a második világháború után. In Európai utas, 2003. 14. 

évf. 2. sz. 54-60.  
63 The European Convention on the Human Rights and Fundamental Freedoms. Róma, 1950. november 4. 
64 Az Európa Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió által a szerződésekben meghatározott célkitűzések 
különféle típusú jogi aktusok útján teljesülhetnek. Az ajánlás egy nem kötelező dokumentum, amely lehetővé 
teszi az intézmények számára álláspontjuk közlését, és azt, hogy intézkedési stratégiára tegyenek javaslatot, 
anélkül, hogy az ajánlás címzettjeire bármilyen jogi kötelezettséget rónának. 
65 The Council of Europe. Recommendation No 285. 1961.  

http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_hu.pdf
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motorja pedig a Jogi és Emberjogi Bizottság. A kisebbségek szempontjait érvényesítő 

felvetések, kezdeményezések, kivizsgáló bizottságok felállítása, raportőrök kiküldése, illetve 

a határozathozatali előterjesztések a Jogi és Emberjogi, illetve Politikai Bizottság együttes 

munkájának eredménye, amelyek a döntés- előkészítési és döntéshozatali procedúra révén, 

mint Parlamenti Közgyűlési Határozat vagy Ajánlás jelennek meg. 

A tanács 1990. 1134. számú, „A kisebbségek jogairól” szóló ajánlása abból indult ki, 

hogy  

„A kisebbségek és a hozzájuk tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása 

lényeges tényező a béke, az igazságosság, a stabilitás és a demokrácia 

megőrzésében.” 
66

  

Az ajánlás szerint a nemzeti kisebbségeknek rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy 

őket, mint nemzeti kisebbségeket ismerje el az az állam, amelyben élnek, és biztosítani kell a 

„szabad és akadálytalan érintkezést” azokkal, akikkel „közös a származásuk vagy az 

örökségük.”
67

 

Az Európa Tanács 1993-ban elfogadott 1201. számú ajánlása első ízben fogadta el a 

kisebbségek autonómiához és különleges státuszához való jogát. A „különleges státusz” 

fogalmának bevezetése akár területi autonómiaként is értelmezhető, valamint az autonóm 

közigazgatási szervekre való utalás is nagy előrelépés az előző dokumentumokhoz képest.  

 „Azokban a régiókban, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek 

többséget alkotnak ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi 

és területi helyzetüknek megfelelő és az állam jogrendszerével összhangban 

álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges 

státusszal rendelkezzenek.”68 (3. fejezet, 11. cikkely) 
69

  

                                                           
66 The Council of Europe. Recommendation No 1134. 1990. 
67 The Document of the Second Meeting of the Conference on the Human Dimension of CSCE Ceppenhagen, 

1990. 
68

 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása az emberi jogok európai egyezményének a 

kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvével kapcsolatban. In Majtényi Balázs- Vízi Balázs (szerk.): 

kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Gondolat Kiadó – MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató 

Intézet, Budapest, 2003. 151-156. 
69 Erről bővebben Balogh András: Az Európai Stabilitási Egyezményről. In Magyar Tudomány, 1995. (40. (102.) 

köt.) 7. sz. 834-841. 
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Az ajánlás törekszik a nemzeti kisebbség fogalmának definiálására is. Ez a megfo-

galmazás épít az 1134. számú ajánlásra, de annál lényegesen pontosabb és sokkal nagyobb 

hatású is. A definíció szerint a nemzeti kisebbséghez azok tartoznak, akik egy adott ál-

lamnak az állampolgárai; tartós kapcsolatban vannak az állammal; jól meghatározható 

etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi megkülönböztető jegyeik vannak; elég nagy lélekszá-

múak; meg akarják őrizni identitásukat.  

Az 1997-es év áttörést hozott az Európa Tanács munkájában vizsgált kérdéskörünket 

illetően.
70

 Az Európa Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa munkálatainak és egy 

Olaszországban tartott konferenciának eredményeképpen született meg a Föderalizmus, 

regionalizmus, helyi autonómia és kisebbségek című határozat, amely komoly előrelépést 

jelent. A határozat 6. pontja kimondja, hogy a föderalizmus, regionalizmus és a helyi 

autonómia nem más, mint a szubszidiaritás elvének különböző alkalmazásai. A 10. pont 

konkretizálja a területi autonómia kérdését, vallva, hogy bizonyos körülmények között ott, 

ahol egy kulturális vagy nyelvi kisebbséghez tartozó személyek koncentrációja nagy (egy 

nagyvárosban, provinciában vagy régióban), a területi autonómia egy nagyon hatékony 

eszköz a kisebbségek problémáinak a megoldására, elkerülve a szeparatista tendenciákat. A 

kulturális autonómia tekintetében a 11. pont kimondja, hogy bizonyos körülmények között 

kiegészítheti az önkormányzást, miközben alapvető része a területi autonómiának. Ilyen 

formában a két autonómia formát a dokumentum összekapcsolja. Érdekes annak a 

kérdésnek a hangsúlyozása, amelyet a 13. pont tartalmaz, miszerint az aláírók 

meggyőződése, hogy a kisebbségeknek nyújtott autonómia nem csupán a föderális vagy 

regionalizált struktúrával rendelkező országok körére korlátozódik, hanem lehetséges és 

ajánlott az unitárius államok számára.
71

 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Konferenciájának „Föderalizmus 

regionalizmus, helyi autonómia és a kisebbségek” címet viselő 52. számú határozata a 

körülményeknek megfelelő kisebbségi önkormányzatok megteremtését hangsúlyozza. A 43. 
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 Miklósné Zakar Andrea: Interetnikus értelmiségi diskurzusok az erdélyi autonómiáról. PhD értekezés. Győr, 
2010. Elérhetősége:  
http://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Miklosne%20Zakar%20Andrea%20Disszertacio-
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számú ajánlás pedig „A területi autonómiáról és a nemzeti kisebbségekről” szól, amely garantálja 

a kisebbségek hatékony politikai részvételét és földrajzi határainak tiszteletben tartását.
72

 

A Regionális Autonómia Európai Chartáját az Európa Tanács Közgyűlése 1997-ben 

fogadta el. A dokumentum kimondja, hogy az autonóm régióknak egy állam struktúráján 

belül olyan helyi tradíciókkal kell rendelkezniük, amelyek különböznek a nemzeti 

hagyományoktól. Az autonóm régiók tiszteletben tartják az állam területi integritását, és a 

döntéshozó hatalommal való felruházásuk az Európa Tanács tagállamai közti egységet is 

szolgálja. Ezek a megállapítások egyértelműen pozitívan járulnak hozzá a területi 

autonómiák ügyéhez.
73

 

A korábbi kezdeményezésekhez képest igazi áttörést hozott az ún. Gross-jelentés,
74

 melyet 

2003. június 24-én fogadott el az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. A jelentés legfontosabb 

üzenete az, hogy az autonómia révén az állam területi integritásának elve összeegyeztethető a 

különböző kisebbségi identitásokban megnyilvánuló kulturális sokszínűség elvével. Az 

autonómia a jelentés szerint olyan megoldás, mely a kisebbségek számára lehetővé teszi jogaik 

gyakorlását és kulturális identitásuk megőrzését, miközben ezzel egyidejűleg garanciákat biztosít 

az állam egységére, szuverenitására és területi integritására is. Meghatározza azokat az 

alapelveket, amelyeket az autonóm státusz létrehozásakor a tagállamoknak érdemes figyelembe 

venniük, és javaslatot tesz arra, hogy jöjjön létre egy önálló európai egyezmény az 

autonómiáról.
75

 

II.4.3. Az ENSZ tevékenysége 

 

1966 decemberében fogadta el az ENSZ közgyűlése a polgári és politikai jogok 

egyezségokmányát. Az okmányban meghatározták az önrendelkezéshez való jogot, melynek 

értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják 

gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.  

                                                           
72 Kisebbségpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok sorozat. In: Az Európa Tanács kisebbségvédelmi 
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Az ENSZ Közgyűlése 1992. december 18-án fogadta el a nemzeti vagy etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozat, amelynek 

47/135. számú határozatában kimondja, hogy: „Az államok védik a nemzeti vagy etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségek létét és nemzeti identitását és elősegítik olyan feltételek 

létrejöttét, amelyek kiteljesítik ezt az identitást.” (1. cikk) A konkrét jogok azonban 

alapvetően az egyéni jogfelfogásra épülnek.
76

  

Jelentős dokumentum, habár kifejezetten autonómiáról ez sem rendelkezik, a 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992), amely azon túl, hogy felhívja 

a figyelmet a nyelvi és kulturális sokszínűség jelentőségére és megőrzésének fontosságára, 

néhány olyan megállapítást tesz, amely vagy a területi vagy a személyi autonómia 

alapjaiként, egyik érveként is használható. 

A Charta kiindulási alapját az a felismerés képezi, hogy az európai kulturális 

közösség és közös örökség fontos elemét képező nem hivatalos nyelvek jelentős része 

napjainkban veszélybe került, részben az állami asszimilációs politikának, illetve az állami 

érdektelenségnek, részben a "modern civilizáció uniformizáló nyomásának és különösen a 

tömegtájékoztatásnak" köszönhetően. A preambulum is jelzi, hogy Európa történelmi 

regionális vagy kisebbségi nyelveinek védelme hozzájárul Európa kulturális gazdagságának 

és hagyományainak megóvásához és fejlesztéséhez. A Charta így nem a nyelvi 

kisebbségeket, hanem a regionális vagy kisebbségi nyelveket kívánja védeni, abból az 

alapgondolatból kiindulva, hogy e nyelveket az őket megillető helyen, a nyelv kulturális 

funkcióját figyelembe véve a többnyelvűség és a kulturális sokszínűség szellemében 

részesítse védelemben. A többnyelvűség és a kulturális sokszínűség kritériumát mindvégig 

nyomon lehet követni a Charta szerkezetében. A szerződés ezen elvei az autonómiával való 

kapcsolódási pontokat jelentik: amelyik állam belső jogrendjében nem ismeri el 

alkotmányos szinten ezen elveket, nem képes túllépni a nemzetállam keretein, tehát nem 

képes a kisebbségi önrendelkezés elismerésére sem.  

A Nyelvi Charta a többnyelvűség különböző mélységében szabályozza az 

intézményesítést úgy, hogy az állam a kötelezettségvállalást egyrészt az ország teljes 
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területén (általánosan), másrészt az érintett nyelvekre jellemző területen (konkrétan) teszi. 

Ez utóbbi „speciális nyelvi zónák”a szerződés egyik legfontosabb koncepcionális elemei.
77

 

A szöveg 1. cikke b) pontjának értelmében: a „regionális vagy kisebbségi nyelv 

használatának területén” az a földrajzi körzet értendő, ahol ez a nyelv olyan számú személy 

kifejezési eszköze, amely indokolja a jelen Charta által előírt különböző védelmi és 

ösztönző intézkedések meghozatalát. Bár Kovács Péter külön hangsúlyozza, hogy a 

speciális nyelvi zónák nem jelentenek szükségképpen közjogi státust, a gyakorlat alapján 

mégis feltehető, hogy a Charta végrehajtása egy olyan speciális státust eredményez, amely 

közel van a személyi autonómiához. 

Autonómiára utal továbbá a nyelvi jogok szabályzásának szintje: az 

igazságszolgáltatásbeli, közigazgatási nyelvhasználat a területi autonómia lényeges elemei, 

ezenfelül az oktatás, kultúra, gazdaság, társadalmi szférákban használt nyelvhasználat 

mindkét autonómiafajtát jellemzi. A fenti összehasonlításunkkal nem azt szándékozunk 

kiemelni, hogy az autonómiának milyen fontos része a nyelv, hiszen ezt szinte minden 

létező nyugat-európai modell tanúsítja, hanem arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 

egy állam a Nyelvi Charta által történő széleskörű nyelvi jogok biztosításával egyre 

közelebb kerül az autonómia elismeréséhez. 

A Charta jelentőségét ma, amikor még nem világos, hogy mennyire váltja majd be a 

hozzá fűzött reményeket a gyakorlatban, mindeneke előtt újszerűségében, a nyelvi kérdés 

megközelítésének és szabályozásának újszerű módjában lehet meghatározni.
78

 

II.4.4. AZ EBESZ által elfogadott dokumentumok 

 

Az 1990-es évektől az EBESZ egyre nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogyan valósítsák 

meg a részt vevő államok a vállalt kötelezettségeiket.  
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A párizsi charta aláírói megerősítették, hogy a nemzeti kisebbségek etnikai, 

kulturális, nyelvi és vallási identitása védelmet fog élvezni. Joguk van ezen identitás szabad 

kifejezésére, megőrzésére és fejlesztésére. 

 1999-ben az EBESZ Kisebbségi Főbiztosának felkérése alapján készített Lundi  

Ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony közéleti részvételét írják. Állást foglalnak 

amellett, hogy „a nemzeti kisebbségek részt vegyenek a közéletben,” és ha szükséges, a 

pozitív diszkrimináció is érvényesüljön, esetleg a törvényhozásban a kisebbségek számára 

fenntartott helyeken keresztül.
79

 

Az Európai Unió autonómiához való viszonya kétoldalú. Egyrészt magát az integrációt is 

felfoghatjuk úgy, mint a tagállamok által alkotott autonóm szervezetet. Másrészt a politikai 

autonómia szupra- és szubnacionális szintekre való kiterjesztése egy olyan jelenség, amely az 

állam politikai hatalmának európaizálódásához kötődik.
80

  

Az autonómiához való jog kérdésköre napjaink egyik nagy nemzetközi jogi kihívása. 

Hiszen láthattuk, hogy a nemzetközi dokumentumokban alapvetően a kisebbségekkel, illetve 

a kisebbségi jogokkal kapcsolatosan merül fel az autonómia problematikája. Az elemzett 

írásokban közös, hogy „külön cikkben erősítik meg az államok szuverenitásának elvét és 

területi integritásának védelmét, hangsúlyozva, hogy egyetlen kisebbségi jog sem 

gyakorolható ezen elvekkel ellentétesen.”
81

 A kisebbségi jogok rendszerét nem hiába hívja a 

szakirodalom „szégyenlős kisebbségvédelemnek,”
82

 amely égisze alatt az „autonómia 

kifejezés tabu az egyezményekben.”
83

 

A nemzetközi dokumentumok jól tükrözik az államok érzékenységét, nem 

tartalmaznak általában konkrétan számon kérhető kötelezettségeket, az egyes államok sokszor 

szabad belátásuk szerint alkalmazzák ezeket a normákat, s a csoportjogok kizárásával 

többnyire nem elégítik ki az érintett kisebbségek igényeit sem. A kisebbségeket megillető 

külön jogok egyre szélesebb körben történő elismerése ellenére, alapvetően a mai napig is az 
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„egy állam – egy nemzet” paradigma tűnik érvényesnek a legtöbb európai országban. Ez 

mindenképp egy nemzet domináns helyzetét és államalkotó szerepét sugallja, akkor is, ha épp 

az adott állam valamilyen formában elismeri a területén élő nemzeti vagy etnikai kisebbségek 

létét és jogait.
84 

II.5. A kisebbségi autonómia formái85 

 

A kisebbségi autonómia különböző típusait illetően a szakirodalom több típust is 

megkülönböztet. Az autonómia egyes formáinak osztályozási kritériumául szolgál, hogy 

milyen szinten és milyen jogi formában szentesítették, milyen területekre terjed ki, valamint, 

hogy kik az alanyai.  

Ennek megfelelően az autonómiát mind a belső, mind a külső vagy nemzetközi jog 

létrehozhatja. 

a. A belső jog alkotta autonómia jellegzetessége, hogy adott állam jogalkotója hozza 

létre az autonómiát (például Grönland és Korzika területi autonómiája, vagy a 

skandináviai lappok személyi autonómiája). Ez történhet alkotmány, törvény, 

statútum kidolgozásával vagy ezek kombinációja révén, esetleg a szokásjog
86

 

alapján. 

b. A külső, a nemzetközi jog alapján létrehozott autonómiák alapulhatnak kétoldalú 

szerződésen, (például Dél-Tirol autonómiája), egyoldalú nemzetközi jogi aktuson 
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vagy a nemzetközi jogközösség döntése alapján, a rend és a béke érdekében 

(például az iraki kurd lakosság védelme, az egykori Jugoszlávia területén 

kialakított biztonsági övezetek).  

Az autonómia alanyától függetlenül megkülönböztetünk: személyi (perszonális) és/vagy 

kulturális autonómiát és területi autonómiát.
87

 

Jelen értekezésem szempontjából a személyi (kulturális) illetve a területi autonómia 

részletesebb elméleti bemutatását tartom alapvetően fontosnak.  

II.5.1. Személyi (kulturális) autonómia 

 

Ez az autonómiatípus a szórványban élő kisebbségek számára a leghatékonyabb, mivel 

lehetőséget nyújt saját kulturális intézmények és érdekképviseletek létrehozására, és 

miközben elismeri az ország sokszínű jellegét, nem bontja fel az állam közigazgatási 

rendszerét. 

Hans-Joachim Heintze
88

 így fogalmazza meg a személyi elvű autonómia lényegét: 

Kizárólag a kisebbségi csoporthoz való tartozás elvén alapul. Az autonómia jogának 

gyakorlása tehát nem egy adott területhez, hanem az etnikai hovatartozáshoz kötődik, 

lakhelytől függetlenül. Ebben az esetben a kisebbségi közösség széles körű jogosítványokkal 

rendelkezik politikai, gazdasági, szociális, nyelvi, vallási, kulturális és oktatási ügyekben. A 

személyi autonómia egyik legfontosabb követelménye, hogy a kisebbség által meghatározott 

csoportnak jogi személyiséggel kell rendelkeznie. Személyi elvű autonómia megoldásra 

példaként Dánia, Észtország, Finnország, Szerbia és Szlovénia említhető.
89

 

A perszonális autonómia koncepciójának megalkotója Karl Renner és Otto Bauer, akik 

a 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchiára vonatkozóan javasolták a területi elvtől 

elszakadó, minden „néptörzs” önkormányzását biztosító személyi alapú államszerkezet 
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bevezetését.
90

 Elképzelésük képezte a világ első, kisebbségekre vonatkozó személyi elvű 

autonómiájának az alapját, amit a 20-as években Észtország vezetett be. 

A személyi autonómia függetlenül az államon belüli lakhelytől, a kisebbség 

valamennyi tagjához kapcsolódik – önkéntes egyéni csatlakozás alapján. Az állam egész 

területére érvényes mandátummal a kisebbségi kötődését vállalókat tömöríti. Független 

intézményein keresztül (pl. választott országos képviseleti szerv, helyi és funkcionális (rész) 

önkormányzatok) a kisebbség kollektív politikai hatásköröket, döntési jogköröket, eszközöket 

kap önazonossága megőrzésére. 

A személyi autonómiák hatásköre szűk: a kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási, vallási 

önkormányzását biztosítja, országos és helyi iskolákat, kulturális, társadalmi intézményeket 

működtetnek. A kisebbség e kérdésekben önállóan dönt. Gazdasági, szociális, 

igazságszolgáltatási, rendfenntartási jogai nincsenek, egy szórványközösség nem is tudna 

ezekkel hatékonyan élni. Emiatt a kulturális sajátosságok megóvásán túl nem oldja meg a 

kisebbségek más jellegű problémáit (munkahelyi, rendőrségi, bírói részlehajlást), nem képes 

megállítani a gazdasági motivációjú asszimilálódást.  

Országos szerve a kulturális önkormányzás mellett a kisebbség életét befolyásoló 

minden ügyben szerephez jut. A kulturális identitást érintő állami döntések esetében akár 

egyetértési joggal is rendelkezhet, más kérdésekben véleményezési jogot kaphat. A központi 

kormányzásban nem vesz részt, kis szórványcsoportok számára a társnemzeti státus, a 

makropolitikában való egyenrangú részvétel nem indokolt. Még parlamenti jelenlétük is 

valószínűtlen „normál” választási szabályok mentén, speciális megoldásokra van szükség (pl. 

bejutási küszöb eltörlése).
91

 

A személyi autonómia előnye, hogy lehetőséget ad az egyének szabad 

identitásválasztására és nem veszélyezteti az állam területi integritását. A kisebbség minden 

egyes tagja beletartozik - önkéntes alapon - más pedig nem (nincs helyi kisebbség-többség 

probléma), így nehezebben szűnik meg, hiszen a területi mobilitás, demográfiai változások nem 

érintik. A személyi autonómia pozitívuma az is, hogy általa az érintett nemzetállam nem érzi 

területileg veszélyeztetve magát. 

                                                           
90  Karl Renner: Was ist die nationale Autonomie? Was ist die soziale Verwaltung? Einführung in die nationale 

Frage und Erläuterung des nationalen Programms der Sozialdemokratie. Wien: Wiener Volksbuchhandlung 

1913. Idézi: Stehler György: Karl Renner elképzelései a Habsburg monarchia nemzetiségi problémájának 

megoldásáról. http://www.publikon.hu/application/essay/141_1.pdf Letöltve: 2013.01.28.  
91Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 67-71.  

http://www.publikon.hu/application/essay/141_1.pdf
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Árnyoldala, hogy személyi nyilvántartást igényel, kizárólag a kulturális identitásra 

összpontosítva kevesebb jogot, hatáskört jelent és elmélyíti a nemzeti közösségek közötti 

törésvonalakat.
92

  

Jaroszlav Lazur szerint Ukrajnában a nemzeti-kulturális autonómia fogalmába a 

következő jogok tartoznak:
93

a nemzeti (nemzetiségi-kulturális) szervek létrehozásának joga, 

a. a nemzetiség szabad megválasztásának és megújításának joga, 

b. a nemzetiségi család-, kereszt- és atyai név használatának joga, 

c. az élettér megőrzésének joga,  

d. az élettér megőrzésére a letelepedésre vonatkozó jogok, 

e. az anyanyelv szabad használatának joga,  

f. az anyanyelven való tanuláshoz való jog, 

g. az anyanyelven való tanulásához joga az állami és kommunális tanintézetekben 

vagy nemzetiségi kulturális társaságok révén, 

h. a nemzeti hagyományok és szokások fejlesztéséhez való jog, 

i. a nemzeti szimbólumok szabad használatának joga, 

j. a nemzeti ünnepek megtartásának joga,  

k. a szabad vallásgyakorlás joga,  

l. az információhoz való hozzáférés joga, 

m. az irodalmi, intellektuális, tudományos és művészi alkotói tevékenység 

fejlesztéséhez való jog, 

n. a nemzetiségi kulturális és művelődési intézmények létrehozásának joga, 

o. a bármilyen posztokra történő megválasztás vagy választhatóság joga; 

p. a saját nemzetiség tagjaival vagy azok csoportosulásaival való kapcsolattartás joga 

Ukrajna határain túl,  

                                                           
92Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 67-71.  
93 Jaroszlav Lazur - Gajdos István: A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: külföldi és 

hazai tapasztalatok. Intermix Kiadó, Ungvár, 2006. 13.  
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II.5.2. Területi autonómia 

 

A területi autonómia lényegét Heintze a következőkben látja:  

„A területi jellegű autonómia a központi hatalommal szemben politikai, 

gazdasági vagy kulturális függetlenséget foglal magában, amely elsősorban 

nyelvi és kulturális különbségen nyugszik, és amely alkotmányos 

rendelkezésekre vagy a kormányzattal való megegyezésre épülő 

intézményeken alapul. Az autonómia azon fajtáját jellemzi, amely a világon 

fellelhető régiókat egységbe rendezi a felnőtt, államszerű szuverenitásoktól 

a központi hatalomnak való teljes alárendeltséggel jellemezhető 

területekig.”
94

 

A területi autonómia nagy létszámú, tömbszerűen elhelyezkedő kisebbségeknél 

alkalmazható, egy régió részleges politikai, gazdasági, szociális, kulturális önállósága a 

központi kormányzati hatalommal szemben, amely etnikai, nyelvi, kulturális különbségeken 

alapul. Sajátos jogokkal ruházzák fel a kisebbség által lakott területet.
95

  

Területi autonómia megvalósulásakor, illetve a helyi szinten többségben lévő 

népcsoport összhangban az állami törvénykezéssel, saját döntéshozó képviseleti szervet, 

valamint saját kormányt, kormányzati apparátust, közigazgatást, igazságszolgáltatási 

szerveket hoznak létre, amelyet a területen élők választanak meg. Az autonómia a kisebbség 

országos szintű politikai képviseletének is tekinthető, ha az adott kisebbség zöme itt él (lásd 

baszk példát). A területi autonómia képviselői helyet kaphatnak a központi kormányzatban is, 

így a kisebbség magáénak érzi az állam ügyeit.  

A területi autonómia rendelkezik a kulturális fennmaradást biztosító hatalommal 

(oktatás, kultúra, nyelvhasználat), tartalmában tehát egyrészt kulturális autonómia. Ehhez 

csatlakoznak a különböző gazdasági, terület- és infrastruktúrafejlesztési, szociális jogok.
96

  

A területi autonómia saját, önálló intézményi struktúrával szabályozza, irányítja a 

térség gazdasági, politikai, társadalmi, szociális, oktatási, kulturális életét. A pénzügyi hátteret 

                                                           
94 Gerencsér Balázs – Juhász Albin: A kisebbségi autonómia: működő modellek, magyar elképzelések. Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2001. 19.  
95 Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 71.  
96 Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 72. 
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általában alkotmányban garantált központi állami finanszírozás biztosítja, de járhat 

adókivetési joggal is. 

A területi autonómia előnye, hogy a problémák megoldását anélkül teszi lehetővé, 

hogy azzal szükségszerűen elkülönítse egymástól a társadalmi osztályokat. Igazából a területi 

autonómiát arra használják, hogy rendezzék a nyelvi és kulturális kisebbségek követeléseit. A 

területi autonómia lehetővé teheti a kisebbségek igazságos képviseletét a regionális 

törvényhozásokban, valamint a végrehajtásban. Az ilyen megoldások a kisebbségi nyelvek 

védelmét, azok közéletben való használatát, valamint a kisebbségi kultúrák megőrzését és az 

azokról való oktatást, vagyis a nyelvi és kulturális jogokra vonatkozó követelések rendezését 

kell, hogy szolgálják. Sikeres példák állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a területi 

autonómia hogyan hatástalanított feszültségeket, erősítve egyúttal a befogadás érzetét és 

megteremtve az alapot a kisebbségi közösségek megőrzéséhez. Ha azonban az autonómia 

megoldásokat nem dolgozzák ki alaposan, az állam további töredezéséhez vezethetnek. 

Emellett intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a „kisebbségen belüli kisebbségek” 

jogai biztosítva legyenek, hatalommegosztás, kulturális autonómia és a helyi hatóságokhoz 

való hatáskörleosztás segítségével.”
97

 

A területi autonómiák esetében azonban a Brunner-Küpper szerzőpáros figyelmeztet 

arra, hogy „ésszerű lenne az autonóm területeket ugyanazzal a hatalommal és hatáskörrel 

felruházni, mint az állam más régióinak megfelelő egységeit.” Ezért az autonóm térségekben 

nem csupán a kisebbségekkel kapcsolatos problémakörök mentén szükséges a hatalommal 

való felruházás, mert ez azt jelentené, hogy a területi közigazgatás egyéb funkcióit különleges 

állami hatóságoknak kell átvenniük, amelyeknek az állam más övezeteiben semmilyen 

szerepük nincsen. Ez nagyobb helyett kisebb autonómiát eredményezne, valamint nem 

kisebbségi kérdésekben az államhoz való szorosabb kötődést.
98

 

                                                           
97

 Tóth Norbert: A kisebbségi területi autonómia belső és külső dimenziója: nemzetközi jogi analízis. PhD 

értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar 2012. 78.   
98 Georg Brunner – Herber Küpper: European Options of Autonomy: a typology of autonomy models of minority 

self-governance. In Gál Kinga (ed.): Minority Governance in Europe. Open Society Institute, Budapest, 2002. 

11–36.  
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 A területi autonómiák rendszere jól működik Nyugat-Európában, így sok példát 

említhetünk: 
99

 

Nyugat-európai példák:  

a. Szigetek, teljes földrajzi különállás: Feröer, Grönland, Korzika. Nem etnikai, 

hanem közigazgatási okokból Aland-szigetek, Man-sziget, Csatorna-szigetek 

(Egyesült Királyság).  

b. Anyaországgal nem rendelkező önálló nemzetek: Baszkföld, Katalónia, Galícia, 

Skócia, Wales. 

c. Nemzeti kisebbségek: Dél-Tirol, belgiumi németek, Valle d’Aosta. 

Közép- és kelet-európai példák: 

a. Nemzeti kisebbségek: Vajdaság és Koszovó 1974–1989, Romániában 1920-

1940 között valamint a „székely autonómia 1952–1968, Transznisztria 

Moldovában, Krím-félsziget Ukrajnában. 

b. Anyanemzet nélküli népcsoportok: Gagauzia, Kárpátalja papíron (1920-1939, 

Csehszlovákia). 

A speciális esetekre is figyelemmel van az Európában működő területi autonómiák azon 

kategorizálása,
100

 amely mind a kisebbségi vonatkozást, mind, pedig az azt nélkülöző 

autonómiákat tipizálja, és két külön kategóriaként kezeli területi és az ún. regionális 

autonómiákat. Ezen felosztás szerint léteznek: 

1. Területi önkormányzat révén működő területi elvű kisebbségi autonómiák, melyek a 

régióban többséget alkotó nemzeti vagy etnikai kisebbséget elismerik, mint a térség gazdáját 

(pl. Åland - szigetek, Katalónia);  

2. Regionális autonómia, területi önkormányzat révén, melyeknek kisebbségi vonatkozású és 

azt nélkülöző válfajai léteznek. Kisebbségekre vonatkozóan:  

                                                           
99 Részletesen lásd: Georg Brunner – Herbert Küpper: Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi 

önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája. http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-

2_27_brunner.pdf Letöltve: 2012. 12. 08. 
100 Lásd részletesen: Bognár Zoltán: Kisebbségi autonómiák és a kisebbségek érdekeit szolgáló regionális 

autonómiák az Európai Unió tagállamaiban. Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Kolozsvár 2007. 6-8. 

http://archivum.rmdsz.ro/kiadvanyok/_autonomia11_01.pdf Letöltve: 2012. 12. 08. 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner.pdf
http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner.pdf
http://archivum.rmdsz.ro/kiadvanyok/_autonomia11_01.pdf
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a. Regionális autonómia, a lakosság felénél kevesebb kisebbségi lakossal, speciális  

nyelvi és kulturális jogokkal: ezen berendezkedés a történelmi régiók esetében 

ésszerű, és nem a kisebbségek, hanem a régió önállóságát biztosítja (pl. Wales és 

Észak-Írország az Egyesült - Királyságban, Baszkföld és Galícia Spanyolországban, 

Friuli Venezia Giulia Olaszországban);  

b. Regionális autonómia, regionális többséget alkotó kisebbségi lakossal, speciális  

nyelvi és kulturális jogokkal, ahol a történelmi régió sajátosságai és az etnikai elv 

egyaránt érvényesül (pl. Grönland, Feröer-szigetek, Korzika, Aosta-völgye, Szardínia, 

Baleári-szigetek);  

c. Regionális autonómia, regionális többséget alkotó kisebbségi lakossal, etnikai alapú  

arányos hatalommegosztási rendszerrel, speciális nyelvi és kulturális jogokkal, ahol az 

etnikumok számarányuk alapján képviseltetik magukat az önkormányzati 

testületekben (pl. Dél-Tirol); 

Területi autonómia Személyi autonómia  

Ország  Kisebbség  Ország  Kisebbség  

Belgium  német  Dánia  német  

Dánia  iunit, feröeri  Észtország  német, orosz, 

svéd, zsidó  

Egyesült Királyság  skót, walesi, ír  Finnország  lapp  

Finnország  svéd, Magyarország  bolgár, görög,  

horvát, lengyel,  

német, örmény,  

roma,ruszin,szerb,  

szlovák, ukrán  

Franciaország  korzikai  Németország  szorb (vend), dán  

Olaszország  német, ladin  Szlovénia  magyar, olasz  

Spanyolország baszk, katalán, 

galíciai 
 

2.ábra:  Forrás: Bognár Zoltán: Kisebbségi autonómiák és a kisebbségek érdekeit szolgáló 

regionális autonómiák az Európai Unió tagállamaiban. 2007. 27-28. 
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III. Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság helyzete 1867 és1989 között 

 

III.1. A nemzetiségi kérdés rendezése a dualizmus korában Magyarországon  

 

A ma Kárpátaljának nevezett terület 895-től 1000-ig a magyar fejedelemséghez, 1000-től 

1919-ig a Magyar Királysághoz tartozott. Ezen a területen a magyarság sokáig nem 

kisebbségben, hanem többségben volt.  A Magyar Királyságban a latin volt sokáig a hivatalos 

nyelv, ezt II. József próbálta a XVIII. század végén németesítési kísérlettel megváltoztatni. II. 

József halála után megkezdődött a magyar nyelvre való átállás lassú, fokozatos és hosszú 

folyamata, mely nagy vonalakban 1844-re fejeződött be. 

Az 1868-as nemzetiségi törvény az első olyan törvény volt Magyarországon, amely az 

állam és a nemzetiségek viszonyát rendezni igyekezett, ám nem volt teljesen előzmények 

nélküli. 

Ilyennek tekinthető a szabadságharc utolsó szakaszában, 1849. július 28-án a 

nemzetgyűlés által elfogadott határozat, amely kimondta: 

 1. A magyar birodalom ter ületén lakó minden népiségnek nemzeti szabad kifejlődése, 

a következőkben ezennel biztosíttatik: Az ország diplomatikai nyelve, azaz az álam hivatalos 

nyelve a magyar, de „az országban divatozó más nyelvek” használatára lehetőség nyílik a 

következő területeken: a községi és megyei gyűléseken mindenki a saját anyanyelvén szólhat; 

a jegyzőkönyv nyelvét mindkét esetben a többség határozza meg. Ugyancsak anyanyelvét 

használhatja bárki az alsó fokú bíróságok előtt. A nemzetőrség vezényleti nyelve, az iskolák 

oktatási nyelve, az anyakönyvezés és az egyházügyek nyelve mindig az illető község vagy 

egyházközség nyelve. A megyék a kormánnyal és más hatóságokkal magyarul leveleznek, de 

az egyes állampolgároknak joguk van bármely hatósághoz bármely nyelven folyamodványt 

intézni. A kinevezések mindennemű hivatalokra egyedül érdem és képesség szerint történnek, 

tekintet nélkül a nemzetiségre és vallásra. Külön pontokban biztosítja a határozat az ortodox 

(görög keleti) egyház teljes egyenjogúságát és belső önkormányzatát mind egyházi mind 

iskolai ügyekben. Végül a határozat felhatalmazza a kormányt, hogy rendelet vagy törvény 
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által orvosolja a nemzetiségek sérelmeit és tegyen eleget „előadandó jogszerű 

kívánalmaiknak.”
101

 

A törvényjavaslat elismerte a magyarországi nemzetiségek jogát a szabad fejlődésre és 

széleskörű nyelvhasználati jogokat adott nekik, azonban a szabadságharc veresége és az azt 

követő önkényuralom miatt nem léphetett életbe.  

A nemzetiségi kérdés az 1861-es évi országgyűlésen is a napirendre került, ahol egy 

27 tagú bizottság látott neki a nemzetiségi törvényjavaslat kidolgozásának. Noha a 

törvényjavaslat elkészült, annak megtárgyalására az országgyűlés feloszlatása miatt végül 

nem került sor. 

Az 1868. évi XLIV. nemzetiségi törvény előkészítése már a kiegyezés megkötése 

előtt, 1866-ban megkezdődött. Az országgyűlésben már ekkor megalakult az a 40 fős 

bizottság, melynek feladata a törvényjavaslat kidolgozása volt. Az elfogadott nemzetiségi 

törvény a korszak liberális elveit tükrözte, legfontosabb előírásai a következők voltak: 

„Magyarország államnyelve a magyar levén, a magyar országgyűlés tanácskozásai s 

ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a magyar; a törvények magyar nyelven alkottatnak, de 

az országokban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók; az 

ország kormányának hivatalos nyelve a kormányzat minden ágazatában ezentúl is a magyar. 

A törvényhatóságok jegyzőkönyvei az állam hivatalos nyelvén vitetnek; de vitethetnek emellett 

mindazon nyelven is, amelyet a törvényhatóságot képviselő testület vagy bizottmány tagjainak 

legalább egy ötödrésze jegyzőkönyvi nyelvül óhajt. A különböző szövegekben mutatkozó 

eltérések eseteiben a magyar szöveg a szabályozó. A törvényhatósági gyűlésekben mindaz, ki 

ott szólás jogával bír, akár magyarul szólhat, akár saját anyanyelvén, ha az nem magyar.”(1-

3§) „A törvényhatósági tisztviselők saját törvényhatóságaik területén a községekkel, 

gyülekezetekkel, egyesületekkel, intézetekkel és magánosokkal való hivatalos érintkezéseiben 

a lehetőségig ezek nyelvét használják.”(6§) 

A vázolt törvény teljes összhangban állt a népiskolai közoktatás tárgyában hozott 

1868.évi XXXVIII. törvénycikkel, amelynek 58.§-a úgy rendelkezett, hogy „minden 

növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó 

nyelvek egyike. Vegyes ajkú községben ez okból olyan tanító alkalmazandó, aki a községben 
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 Katus László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordulójára. In Régió, 

kisebbség, politika, társadalom, 1993. (4. évf.) 4. sz. 104. 99-128. 
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divatozó nyelveken tanítani képes. Népesebb községekben, ahol többféle nyelvű lakosok 

tömegesen laknak, amennyire a község ereje engedi, különböző ajkú segédtanítók is 

választatnak.”  

A dokumentum elismerte és tiszteletben tartotta az egyénnek azt a jogát, hogy saját 

nyelvét hivatalos nyelvként használja, de legalábbis a hivatalos ügyekben is használhassa, 

hogy a saját nyelvén tanulhasson a közoktatási intézményekben vagy legalább a saját nyelvét 

is tanulhassa ezekben az intézményekben.
102

 

A népiskolákban csak 1879-ben rendelték el a magyar nyelv tantárgyként való 

oktatását, s ez a tanítóknak a magyar nyelv elsajátítására adott négyéves határidő lejártával 

1883-tól vált minden iskolában kötelezővé. Ugyanebben az évben írták elő minden 

középiskola számára a magyar nyelv és irodalom oktatását. 1891-ben elrendelték, hogy az 

óvodai foglalkozást is fel kell használni a magyar nyelv elemeinek elsajátítására. Az 1907:27. 

tc. megerősítette a magyar nyelv kötelező oktatását, s intézkedéseket hozott ennek 

hatékonyabbá tétele érdekében. A helynevekről szóló törvény, 1898-ban, kimondta, hogy 

minden községnek egy hivatalos neve lehet. Ezek voltak azok a törvények, amelyek a magyar 

hivatalos nyelv használatát a nemzetiségi törvényen túl kiterjesztették, a nemzetiségek heves 

tiltakozása mellett. A nemzetiségi törvény rendelkezéseinek végrehajtása túlnyomórészt az 

önkormányzati szervek, a törvényhatóságok, a községek és az egyházközségek hatáskörébe 

tartozott, ezért e téren szinte megyéről megyére, községről községre eltérő állapotokkal 

találkozunk.
103

 

A fejlődés főleg 1875 után egyre inkább érvényesülő tendenciája az volt, hogy a 

magyar államnyelv hivatalos használata túlterjedt a nemzetiségi törvényben megszabott 

határokon.
104

  Még a 20. század elején, a szabadelvű kormányoknál türelmetlenebb 

nemzetiségi politikát folytató koalíciós kormány idején, 1907-ben is találkozunk olyan 

belügyminiszteri rendelettel, amely különös súlyt helyezett arra, „hogy azok a vármegyei 
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tisztviselők, akik a néppel hivataluknál fogva folytonos és sűrű érintkezésben vannak, tehát 

elsősorban a járási főszolgabírák és szolgabírák, az illető járás lakosságának nyelvét bírják.”  

A dualizmus korabeli gazdasági fejlődés eredményeként jelentősen megerősödött a 

nemzetiségi polgárság és értelmiség. A nemzetiségek többre vágytak a nemzetiségi 

törvénynél, s jó ideig passzív ellenállást folytattak, nem vettek részt a magyar országgyűlés 

munkájában (társadalmi szerkezetüknél és a magyar választási rendszernél fogva amúgy is a 

számarányuknál jóval kevesebb képviselővel rendelkeztek). A nemzetiségek elsősorban akkor 

tiltakoztak, ha oktatási intézményeiket fenyegette veszély. Ám egyre nagyobb hatást 

gyakorolt rájuk a független Románia és Szerbia politikája, s a ’90-es évektől fokozottabban 

szálltak síkra jogaik bővítése érdekében.  

A századforduló után érlelődtek azok a konfliktusok, amelyek az első világháború alatt 

a Monarchia széteséséhez vezettek. A nemzetiségi politikusok célja a háború alatt már saját 

„nemzetállamok” létrehozása volt. A háborús propaganda reménytelenné tette a különböző 

etnikumok békés együttélését a Monarchián belül. Az addig jól működő gazdasági egység is 

kezdett szétesni az erőforrások kimerülése, a hadi gazdálkodás bevezetése miatt. A Monarchia 

vezetése későn, csak 1918 októberében szembesült a felgyorsuló folyamatokkal. Ekkor 

megkísérelte Ausztria-Magyarország szövetségi átalakítását, de a tervezet kevésnek bizonyult 

a nemzetiségek számára, ekkor már tárgyalási alapnak sem tekintették. A háborús összeomlás 

idején, 1918. október-november folyamán a nemzeti tanácsok kinyilvánították 

függetlenségüket, valamint csatlakozásukat a környező nemzetállamokhoz.  

A ma Kárpátaljának nevezett terület több mint ezer évig magyar fennhatóság alatt állt, 

a magyar királyság része volt. 1918 után 17 különféle államalakulatot vagy politikai-katonai 

fordulatot, megszállást élt meg a terület lakossága.105 A terület önálló megnevezése innen 

datálódik. Ma Ukrajna Kárpátontúli területeként számon tartott, tizenkétezer-nyolcszáz 

négyzetkilométernyi régiója. A területet északról Lengyelország, Ukrajna lembergi (lvovi), 

keletről ivano-frankivszki területe, délről Románia, délnyugatról Magyarország, nyugatról 

pedig Szlovákia határolja.106 
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Kárpátalja hivatalos elnevezései 1918 után: 

1. Ruszka Krajnai Autonóm Terület Magyarország részeként 1918. december 25-től 1919. 

szeptember 10-ig, közben Kőrösmező központtal kísérlet történt a Hucul Köztársaság 

megalakítására; 

2. Podkarpatszka Rusz (Podkarpatska Rus) a Csehszlovák Köztársaság részeként 1919. 

szeptember 10-től. A magyar nyelvhasználatban: Ruszinszkó107 az 1920-as években 

(Szlovenszkó mintájára), amit a hatalom tiltani kezdett, s így lépett helyébe az 1930-as 

években a Kárpátalja. Földrajzi értelemben már a XIX. század második felétől 

használatos volt többek között Hunfalvy Pál, Cholnoki Jenő, Bartha Miklós, Hodinka 

Antal munkáiban, a Századok hasábjain; az első köztársaság idején politikai 

tartalommal egészült ki; 

3. 1938. október 11. és 1939. március 20. között Cseh-Szlovákia kötelékében, 1938. 

november 22-től törvénnyel is alátámasztott autonóm terület, melynek az 1938. október 

26-án hivatalba lépő második miniszterelnöke, Avgusztin Volosin idején kialakult 

hivatalos neve Kárpáti Ukrajna (Карпатська Україна). Az első bécsi döntés által 

leválasztott magyarlakta területek visszakerültek korábbi vármegyéikhez; 

4. 1939. március 20-tól a trianoni határhoz képest megkisebbedett, az első bécsi döntés 

által meghúzott határon belüli terület neve Kárpátaljai Kormányzóság.108 

5. Önálló közigazgatási egységként csak 1944 után beszélhetünk Kárpátaljáról.  

6. 1991-től a vidék Zakarpatszka Oblaszty, azaz Kárpátontúli megye (terület) néven a 

független Ukrajna 24 megyéjének egyike.  

III.2. Kárpátalja a Csehszlovák Köztársaságban (1919-1938)  

 

Kárpátalja az első világháború végkifejletének időszakában szerveződött külön politikai 

régióvá. Ezt megelőzően a térség nem tartozott egységes közigazgatás alá. Az Osztrák–
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Magyar Monarchián belül négy magyarországi vármegye – Ung, Bereg, Ugocsa és 

Máramaros részét képezte. 

A „Kárpátalja” fogalommal a 19. században találkozunk először a terület kizárólag 

földrajzi értelemben való behatárolásaként. A „Kárpátalja” földrajzi régió lakossága ruszin 

nemzetiségű volt. 1918-ban, a Magyar Népköztársaság törvényt alkotott a magyarországi 

ruszinok autonómiájáról „Ruszka Krajna” néven.
109

 Az autonóm joghatóság a Felvidék 

északkeleti részére terjedt volna ki, azonban határait nem jelölték ki pontosan, merthogy a 

törvény 1918. decemberi kihirdetése után röviddel, már 1919 januárjában megkezdődött a 

csehszlovák és a román hadsereg térfoglalása a régióban.
110

 

 „Tekintettel arra, hogy Csehországnak, Morvaországnak és Szilézia egy részének népei, úgy 

szintén Szlovákia népe saját akaratukból elhatározták, hogy Csehszlovák Köztársaság név 

alatt egy egységes, szuverén és független állam létesítése céljából állandó szövetségben 

egymással egyesülnek és ezt az egyesülést végre is hajtották, figyelemmel arra, hogy a 

Kárpátoktól délre lakó rutén nép ehhez a szövetséghez csatlakozott (...) a Szövetséges és 

Társult Főhatalmak a Csehszlovák Köztársaságot szuverén és független államként 

elismerik”– szerepel az 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-en-Laye-ben aláírt 

békeszerződésben. 

A fent említett szerződés tartalmazta Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék 

jelentős részének a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolását Podkarpatszka Rusz
111

 néven. 

A békeszerződésben külön hangsúlyt helyeztek Kárpátaljára, amelynek autonóm státuszt 

ígértek külön tartományi gyűléssel. „Csehszlovákia kötelezi magát, hogy a Kárpátoktól délre 

lakó rutének területét a Szövetséges és Társult Főhatalmak által megállapított határok között 

a Csehszlovák Államon belül olyan autonóm egység alakjában fogja megszervezni, amely a 

Csehszlovák Állam egységével összeegyeztethető legszélesebb körű önkormányzattal lesz 

felruházva.”
112
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Ez az autonómia lett volna hivatott a helyi közigazgatás, oktatás és vallás mellett a 

nyelvhasználat rendjét is szabályozni.
113

  

Podkarpatszka Rusz népe tehát nem dönthetett saját sorsáról, így a következő két 

évtizedben a nagyhatalmak politikai játszmájának következményeivel kellett megküzdeniük.  

A térség, a Csehszlovák Köztársaság többi területéhez hasonlóan, többnemzetiségű volt. 

Nemzetiség 1910 1921 1930 

(%) (%) (%) (%) 

Ruszin (nagyorosz, ukrán, 

kárpátorosz) 59,4 62 64 

Magyar 24,8 17,6 15,4 

Zsidó 10,7 13 12 

Német 2,8 1,8 1,8 

Román 1,2 1,8 1,7 

Cseh és szlovák 0,6 3,6 4,8 

Cigány 0,5 0,5 0,2 

Orosz 0 0 0,1 

 

3. ábra: Nemzetiségi viszonyok Kárpátalján az1910-es, az 1921-es és az 1930-as 

népszámlálás alapján. 

Forrás: Szabó László: Kárpátaljai demográfiai adatok. Ungvár-Budapest, Intermix 

Kiadó, 1993. 

 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy Kárpátalja lakosságának túlnyomó többségét a 

ruszinok és a magyarok alkották. Látható, hogy míg 1910-ben, Ung, Bereg, Ugocsa és 

Máramaros megyékben, a magyar lakosság aránya közel 25% volt, addig 1921-ben, a 

békeszerződés megkötése után, Podkarpatszka Ruszban már a 18%- ot sem érte el. E két 

nemzetiségen kívül csupán a zsidóság alkotott jelentősebb tömböt, igaz csak 1944-ig, a 

tömeges deportálások megkezdéséig.  
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A nemzetiségi viszonyok megváltoztatása érdekében a csehszlovák hatóságok a 

földreform keretében több cseh kolóniát hoztak létre Kárpátalja magyarok lakta déli 

területén.
114

 Bár az 1938-as bécsi döntés után a cseh kolóniák lakosainak nagyobb része 

elhagyta a Magyarországhoz visszakerült vidéket, helyükre később ruszin/ukrán lakosokat 

költöztettek a szovjet hatóságok. A csehszlovák demográfiai politika máig hatóan befolyásolta 

Kárpátalja nemzetiségi viszonyait.
115

 

Bizonyos területeken nem csorbultak a kárpátaljai magyarok jogai. Az utcanévtáblák 

és a különböző feliratok, az intézmények nevei a nemzetiségi területeken mindenhol 

kétnyelvűek voltak. A boltokban és az üzletekben, amelyek nem állami tulajdonban voltak, a 

legtöbb esetben a nemzetiségek nyelvén írták ki a cégtáblákat. Ezek mellett a könyvkiadás 

sem volt tilos, így a korszak gazdag magyar, orosz, ruszin, ukrán nyelvű irodalommal 

rendelkezett. Ezek elsősorban a nemzetiségi képviselők helytállásának voltak köszönhetőek. 

Tomas Masaryk köztársasági elnökkel a Ruszinok Amerikai Néptanácsa már korábban  

kötött egy szerződést, melynek értelmében a Csehszlovák Köztársaság autonómiát biztosít a 

kárpátaljai ruszinoknak az újonnan alakuló állam keretein belül. Annak ellenére, hogy a 

békeszerződések és Csehszlovákia alaptörvénye, valamint az ezt kiegészítő rendeletek 

konkrét jogokat írtak elő, amelyeket az államnak kellett volna biztosítania, sok esetben nem, 

vagy csak korlátozott mértékben történt meg. A csehszlovák nyelvpolitika demokratikusabb 

rendelkezései és az autonómia gyakorlati megvalósulása jelentős előrelépést is hozhatott 

volna a régió nyelveinek fejlődése és a nyelvi helyzet rendezése terén. Ezt az autonómiát 

Csehszlovákia sokáig halogatta, végül csak 1938-ban adta meg. Ekkor a világpolitikai 

események már nem tették lehetővé az önigazgatás valódi megszervezését és működését.116 

Az autonómia csupán néhány hónapig létezett. Így Podkarpatszka Rusz úgy szűnt meg 

létezni, hogy sosem rendelkezhetett azzal a szavatolt jogával, hogy a területén élő népek saját 

maguk dönthessenek nyelvhasználatukról.  

III.3. Területi revízió: Kárpátalja ismét magyar fennhatóság alatt (1938-1944) 
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 A nemzetközi politikai események alakulása révén a mai Kárpátalja déli, magyar 

többségű sávja az 1938. november 2-i első bécsi döntés, a nagyrészt ruszinok lakta északi és 

keleti része pedig 1939. március közepén katonai hadművelet eredményeként ismét 

Magyarországhoz került. A harcok befejezése után 1939. március 18-tól Kárpátalja területén 

katonai közigazgatás lépett életbe, amely július 7-ig volt érvényben. 

Az 1939 márciusában katonai akció során Magyarország fennhatósága alá került 

kárpátaljai területeket viszont már nem sorolták vissza a korábbi – Trianon előtti – 

magyarországi vármegyék fennhatósága alá, hanem létrehozták a „Kárpátaljai Kormányzói 

Bizottság” névvel illetett közigazgatási területet. A közigazgatás élén a kormányzói biztos 

állt. A mai Kárpátalja területének déli, magyar többségű sávját betagolták a 

vármegyerendszerbe, ez nem tartozott a Kárpátaljai Kormányzói Bizottság igazgatása alá.  

A Kárpátaljai Kormányzói Bizottság területén 1939 júniusában vagyon-és népesség-

összeírást végeztek. Ennek adatai alapján a régió 12061km2-nyi területén 667561 fő élt. 

Abszolút többséget alkottak a ruszinok, akikhez a lakosság 74,6%-a tartozott. A legnagyobb 

kisebbséget nem a 8,6%-ot kitevő magyarok, hanem a 9,15%-nyi zsidók alkották. 

Csehszlovákok (3,72%), románok (2,17%) és németek (1,40%) is jelentős számban éltek a 

területen.
117

  

 A magyar hatóságok a katonai közigazgatás megszüntetését követően a Kárpátaljai 

Kormányzói Bizottság területére is kiterjesztették a magyar törvények hatályát, igyekeztek 

megszervezni a magyar közigazgatást. 

A magyar állam közigazgatási autonómiát ígért Kárpátaljának, ezért a régió 

közigazgatását szabályozó 6200/1939. számú miniszterelnöki rendeletet ideiglenesnek 

tekintették.
118

Az 1939. évi VI. törvénycikk 6.§-a szerint „Utasíttatik a miniszterelnök, hogy 

Kárpátalja önkormányzatának szabályozásáról külön törvényjavaslatot terjesszen az 

országgyűlés elé.”
119

 Ennek értelmében 1939 és 1944 között számos autonómia tervezetet 

dolgoztak ki a térség önigazgatásával kapcsolatban. Ezek közül a Teleki Pál miniszterelnök 

által 1940. július 23-án a parlament elé terjesztett, a Kárpátaljai Vajdaságról szóló 
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törvénytervezete
120

 állt a legközelebb ahhoz, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon. A 

miniszterelnök, a kül- és belpolitikai helyzet alakulása miatt, a kárpátaljai magyaroknak a 

ruszin autonómiához való csatolása elleni tiltakozását figyelembe véve, valamint befolyásos 

katonai vezetők nyomására – augusztus 5-én visszavonta a tervezetet.
121

 

A nemzetiségi alapú autonómia nemzetközi politikai kényszer nélküli bevezetése 

révén a korabeli Magyarország szakíthatott volna a tradicionális hatalomgyakorlási 

szokásjoggal, hiszen önként, a kisebbségek jelenlétét megőrizendő és támogatásra érdemes 

értékként kezelve akár precedenst is teremthetett volna.
122

 Ez az esély azonban az autonómia 

elutasításával elszállt. 

III.4. Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság helyzete 1944 és 1946 között 

 

1944 őszén három hatalom küzdött egymással, hogy befolyást gyakoroljon Kárpátalja 

lakosságára: a helyben megalakuló népi bizottságok, a  Vörös Hadsereg parancsnoksága és a  

csehszlovák adminisztráció visszatérő hivatalnokai. A Szovjetunió és Csehszlovákia 1941-ben 

és 1943-ban ismét egyezményt írt alá a háború előtti határok elismeréséről, 1944 tavaszán 

arról született határozat, hogy a  felszabaduló csehszlovák területeket a szovjet hadsereg 

átadja a csehszlovák polgári igazgatási szerveknek. Kárpátalja esetében azonban ezt nem 

tették lehetővé. A  szovjet katonaság Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai első 

kongresszusa előkészítését támogatta, amelyre 1944. november 26-án került sor Munkácson. 

A  küldöttek megválasztása nem mindig történt törvényes eszközökkel, a  települések nagy 

része egyáltalán nem képviseltette magát. Végül olyan határozatot fogadtak el, mely szerint 

Kárpátalja lakossága kéri, hogy „újraegyesülhessen” a Kárpátok túloldalán élő testvéreivel, 

azaz az ukránokkal. A  kiáltványban megfogalmazott kérelmet ezután aláíratták a  helyi 

hatalmi szervek tagjaival is. Ahol erre nem voltak hajlandók, a  bizottságokat feloszlatták és 

újakat szerveztek.
123
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Nagy változás következett be Kárpátalján élő lakosság nemzetiségi összetételében. 1944 

novemberében úgynevezett háromnapi jóvátételi munkára („málenykij robotra”) köteleztek 

több mint tízezer 18-55 év közötti német és magyar férfi lakost. A férfiakat háromnapi 

jóvátételi munka helyett a szolyvai gyűjtőtáborba kísérték, majd onnan a Gulag koncentrációs 

táboraiba kerültek. Sokan közülük soha nem tértek haza, a hazatértek többsége pedig nem érte 

meg az öregkort. 

A románokat moldovánokká nyilvánították, a latin betűs írásról át kellett térniük a cirill 

betűsre, ami csak az 1990-es években változott meg. A ruszinokat nem ismerték el önálló 

nemzetiségnek, ukránokként jegyezték be őket.  

 

III.5. Kárpátalja a Szovjetunió és ezen belül Ukrajna kebelében 

 

Mielőtt vázolnám Kárpátalja helyzetét a második világháború után, szükségesnek érzem 

bemutatni a térség, a régióban élő ukránok rövid történetét. Ahhoz, hogy megértsük a 

Kárpátalján élő magyar kisebbség önrendelkezési törekvéseit, ismernünk kell az itt kialakult 

„államalakulat” történelmi előzményeit.   

XX. század elején az ukrán földek lakossága két birodalom uralma alatt élt. 

Oroszországhoz az ukrán területek 85%-a tartozott, Ausztria-Magyarországhoz pedig a 15%. 

Az Orosz Birodalom részét képező Jobbparti Ukrajna hivatalosan Dél-nyugati tartomány volt, 

Balparti Ukrajnát Oroszországban Kis-Oroszországnak nevezték, a Poltavai, Csernyihivi és a 

Harkivi kormányzóságok alkották a területét. Az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott 

Észak-Bukovina, Kelet-Galícia és Kárpátalja, ahol szintén laktak ukránok. Kárpátalja 

közvetlenül a magyar királysághoz tartozott, ezért közigazgatásilag Budapestnek volt 

alárendelve. 

A cári hatalom megdöntése után a birodalom ukránsága megmozdult és nemzeti 

tüntetéseket szervezett, ahol autonómiát követelt Ukrajnának. 1917. április 19–21. között 

tartották meg Kijevben az Összukrán Nemzeti Kongresszust. 900 küldött vett részt 

munkájában. A kongresszus határozatot hozott Ukrajna autonómiájáról a szövetségi 

Oroszország keretei között, valamint megválasztotta az Ukrán Központi Tanács új 

vezetőségét. 

A nemzeti kisebbségi autonómia eszméi az ukrán nép 1917–1920 között zajló nemzeti 

felszabadító háborúja idején jelentős fejlődésen mentek át. A Központi Tanács idején a 
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nemzeti kisebbségek először jutottak megfelelő képviselethez a felső államhatalmi 

szervekben, többek között a Központi Tanácsban. 

A forradalmakat követő polgárháború okán valamennyi, egymást váltó Kijev központú 

állami és kvázi állami formációk (Ukrán Népköztársaság, Hetymanátus, Direktórium), a 

Lemberg (Lviv) központtal alakuló Nyugat-Ukrán Köztársaság és az őket követő, 1922-ben a 

Szovjetunió kereteiben létrejövő Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság vezetése számára 

fontos feladat volt a nemzetiségi kérdés kezelése. Mindez természetes volt, hiszen a mai 

Ukrajna területét alkotó birodalmi tartományok mindegyike többnemzetiségű volt. Minden 

jelentősebb városban, beleértve a három fővárost (Kijev, Lemberg, Harkiv), az ukránság 

számszerű kisebbséget alkotott.
124

 

Az Ukrán Központi Tanács az 1917. november 7-i kongresszusának döntése alapján 

1918. január 9-én fogadták el a nemzeti-perszonális autonómiáról szóló törvényt,125amely 

minőségileg magasabb szintre emelte a nemzetiségi szféra jogi szabályozását és tükrözte 

azokat az eszméket, amelyeken a Központi Tanács és az első Ukrán Népi Köztársaság 

tevékenysége alapult. 

A jogszabály első paragrafusa szerint bármely Ukrajnában honos nemzetiség, Ukrajna 

határain belül jogosult a nemzeti személyi autonómiára. A kisebbségek tagjai önállóan 

alakíthatják ki saját politikai berendezkedésüket, melynek hatásköre kiterjed a Nemzeti 

Szövetség minden tagjára. A törvény szerint a nemzeti szövetségeket azon, nemzetiségekhez 

tartozó személyek összessége alkotja, akik saját akaratukból feliratkoztak annak személyi 

lajstromára. A Nemzeti Szövetség tagjai közvetlen választással választják meg a 

Nemzetgyűlést, mely saját hatáskörében fogadja el a Nemzeti Szövetség statútumát, 

létrehozza saját szerveit, melyek állami szervekként funkcionálnak.  

Bár a gyakorlatban e dokumentumnak csak egyes normái és csupán korlátozott ideig 

voltak érvényben, a nemzeti kisebbségek jogait érvényesíteni szándékozók részére a mai 

napig elvi hivatkozási alapot képez.
126
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A 20. század elején, az 1917-es oroszországi fordulat évében az októberi szocialista 

forradalom után nyílt először lehetőség az ukránok számára, hogy önálló államiságot 

szervezzenek. 1917. november 22-én kikiáltották az Ukrán Nemzeti Köztársaság 

függetlenségét, pontosabban önállóságát az Orosz Birodalomban. Ez a függetlenség azonban 

nagyon törékeny volt a polgárháború miatt. A lengyel – szovjet – orosz háború 

befejezéseképpen az 1921-ben aláírt Rigai Békeszerződés Galícia és Volhínia ukrán régióit 

Lengyelországnak adja, az ország többi részéből megalakul az Ukrán Szovjet Szocialista 

Köztársaság. 

Az 1917-1920. évi ukrán nemzeti-felszabadító háború idején hozták létre a Nyugat - 

Ukrán Népi Köztársaságot. A területen elismerték a nemzeti kisebbségeknek a nemzeti-

kulturális autonómiára vonatkozó jogát. Ez alapján fogadták el „A nyelvekről” szóló 1919. 

február 15-én kelt törvényt, melynek értelmében a nemzeti kisebbségeknek szavatolták a 

nyelvük és kultúrájuk szabad fejlesztésének jogát, könyvtárakkal, kiadókkal, 

tömegtájékoztatási eszközökkel és iskolákkal is rendelkezhettek.
127

 

1917-1920 között az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogi státusa jelentős 

fejlődésen ment keresztül. Próbálkozásokat tettek a nemzeti-személyi autonómia 

meghonosítására, a Nyugat Ukrán Népköztársaságban kikiáltották a nemzeti kisebbségeknek 

a nemzeti-kulturális autonómiára vonatkozó jogát. Ezekben az években rakták le Ukrajna mai 

nemzetiségi politikájának alapjait.128 

Ukrajna, azaz az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (USZSZK) egyik alapítója a 

Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (Szovjetuniónak). Az alapítószerződés 

szövegében129 
az uniós hatáskörök között nincs felsorolva a nemzetiségi politika, ezért 
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Ukrajna, mint a többi tagköztársaság, különösen a szovjet éra kezdeti szakaszában (20-as–30-

as évek) viszonylag önállóan próbálta formálni nemzetiségi politikáját  

Az új nemzetiségi - kisebbségi politika megvalósítása során a hatalom jelentős 

hangsúlyt helyezett a nemzetiségi járásoknak és nemzetiségi helyi tanácsoknak – mint 

speciális közigazgatási egységeknek – a létrehozására. E folyamat már 1922-ben, az első 

közigazgatási reformmal elkezdődött, melynek célja az etnikai szempontból homogén 

egységek kialakítása.130E folyamat jogi alapjainak megteremtése céljából az USZSZK 

Népbiztosainak Tanácsa 1924. augusztus 29-én elfogadta „A nemzetiségi járások és tanácsok 

meghatározásáról” szóló határozatot, melynek értelmében a legalább 500 lelket számláló, 

többségében valamelyik nemzetiség által lakott település tanácsát nemzetiségi tanáccsá, 

illetve a legalább 10000 ezer lakosú, többségében valamelyik nemzetiséghez tartozó lakost 

felmutató járást nemzetiségi járássá nyilvánították.131 A nemzetiségi közigazgatási egységek 

létrehozásának folyamata 1930-ban ért véget, majd folyamatosan leépítették őket. Az Ukrán 

(bolsevik) Kommunista Párt Központi Bizottsága 1939. március 5-én „a nemzetiségi járások 

likvidálásáról, illetve reorganizációjáról” szóló határozatával szüntette meg a nemzetiségi 

közigazgatási egységeket.
132

 

Ebben a korszakban jelentős erőfeszítések történnek a nyelvek egyenrangúsítása 

érdekében. 1927 júliusában a Központi Összukrán Végrehajtó Bizottság és az USZSZK 

Népbiztosainak Tanácsa elfogadta „A nyelvek egyenjogúságának biztosításáról és az ukrán 

kultúra fejlődésének elősegítéséről” szóló határozatot.
133 

Nagy hangsúlyt fektettek ara, hogy a 

hivatalos propagandaanyagokat hozzáférhetővé tegyék a különböző nemzetiségek nyelvén. 

Nemzetiségek által jelentős számban lakott területeken az állami hivatalok betöltésének 

feltétele volt az adott kisebbségi nyelv ismerete.  

Ekkor bontakozott ki először éles vita a nemzetiségek közötti közvetítő nyelv 

szerepével kapcsolatban az ukrán és az orosz nyelv támogatói között, és ebben az időszakban 
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kerülnek az oroszok a nemzeti kisebbség, az orosz nyelv pedig a kisebbség nyelve 

kategóriába.
134 

A 30-as évek közepétől már nem helyezték előtérbe a kisebbségi nyelveket, sőt 

az USZSZK 1937-ben elfogadott Alkotmánya már említést sem tesz a nyelvi jogokról. 

1945. június 29-én hosszas tárgyalás után Moszkvában a Szovjetunió és Csehszlovákia 

kormánya megkötötte azt a szerződést, amely rögzítette Kárpátalja kiválását a csehszlovák 

államból. 1946. január 22-én az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége rendeletben 

szabályozta Kárpátontúli Ukrajna közigazgatását, amely szerint az átmenetet képező 

„miniállamot” az Ukrán SZSZK Kárpátontúli területévé (Zakarpatszka Oblaszty) szervezték 

át.
135 

 

Molotov, Szovjetunió külügyminisztere az aláírási aktust a következő szavakkal 

ünnepelte: „Kárpátontúli Ukrajnát már a IX. században elszakították igazi hazájától, amikor 

a magyar arisztokrácia és kapitalisták uralma alá került. Minden ukránnak állandó álma volt, 

hogy testvéreiket Ukrajnához csatolják. Ez csak akkor történhetett meg, amikor a Vörös 

Hadsereg felszabadította ezt a területet, és annak népe 1944. november 26-án dönthetett 

sorsáról.”
136

 

Az új közigazgatási beosztás szerint a területet 13 járás, 2 területi jogú, 8 járási jogú 

város, 28 mezőváros és 257 községi tanács alkotta. A megyeszékhely Ungvár lett. A helyi 

népi bizottságok szovjet mintára helyi tanácsokká szerveződtek át. Az újraegyesülést 

követően tovább folyt a szovjet intézményrendszer, immár hivatalos kiépítése: adminisztratív 

átrendezés, kolhozosítás, kulákperek és a ruszifikálás, vagyis az Árpád-kori településnevek 

honosítása: a kijevi Legfelsőbb Tanács július 25-i rendelete pedig több száz ruszin és magyar 

falu nevét megváltoztatta, „szlávosította,” „vagyis ukránosította.”
137

 

A társadalom tagjai közül sokan azt hitték, hogy a szovjet törvények életbe lépése után 

a nemzetiségek, így a magyarok is számarányuknak megfelelően vehetnek részt az 

újjászerveződő politikai és kulturális életben. Tévedtek, mivel a kollektív, egyéni jogokat nem 

                                                           
134 Tóth Mihály-Cserniskó : i.m. uo.  
135 Brenzovics László: Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági – társadalmi helyzete a XX. században. In 

Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A kárpát-medence régiói sorozat. Dialóg Campus-MTA - RKK, Pécs– Budapest, 

2009. 75-101.  
136 Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói, Hatodik Síp alapítvány, Budapest, 2001. 140. 
137Botlik József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. századi 

történetéhez. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000. 286.  
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élvező magyarság még önálló napilappal sem rendelkezett. A hatalom képviselői akadályokat 

gördítettek a magyar szellemi élet újjáalakítása elé.
138

  

A régióban tevékenykedő sztálinisták az egyszerű embereket sem kímélték. Bűnösnek 

számított mindenki, aki az előző rendszerben bármilyen hivatalt, állami – egyházi tisztséget 

töltött be. Lágerekbe hurcolták a hajdani leventeoktatókat, a római,- illetve görög katolikus és 

református papokat, az egykori állami hivatalnokok százait. A kollektivizálás idején 

tömegesen kulákká nyilvánították a tehetősebb falusi parasztokat. Kiforgatták őket 

vagyonukból, sokuknak el kellett hagyniuk házaikat, ha nem engedelmeskedtek Szibériába 

száműzték őket. 

Amíg a lágerekben sínylődtek a „nép ellenségei” addig odahaza diadalmenetben épült 

a „sztálini szocializmus.” A deportáltak, elítéltek csak Sztálin elvtárs halála után térhettek 

haza.
139

 

A SZU belső területeiről jelentős betelepítések történtek Kárpátaljára. Országos 

gyakorlat volt, hogy a főiskolát, egyetemet végzett szakembereknek pályájuk első 2-3 évét 

szülőföldjüktől távol kellett eltölteniük. A katonának behívott fiatalokat Ukrajnán kívüli 

egységekhez osztották be. Sok kárpátaljai járt idénymunkára vagy kísértek áruval megrakott 

szerelvényeket mintegy biztonsági őrként Oroszországba ahol a nyári 2-3 hónap alatt otthoni 

fizetése többszörösét kereste meg. 

A kárpátaljai őslakosok kiszorultak a jelentősebb állásokból, helyüket a betelepítettek 

foglalták el, háttérbe szorítva a magyar és más nemzetiségűeket. A hivatalos nyelv az orosz 

volt. Hivatalosan elismerték ugyan, hogy Kárpátalján magyarok is élnek, de nemzetiségi 

jogokkal nem ruházták fel őket. 

A magyarság ellenes tendencia folytatásaként 1947-ben bevezették a szakmai gyári 

oktatást, vagy FEZEO-t (fabricsno-zavodszkoje obucsenyije), mely nem volt más, mint „a 

hatalom sajátos nemzetiség politikája, melynek alapján a kárpátaljai magyar katonaköteles 

korú fiatalokat megbízhatatlannak nyilvánították, így nem teljesíthettek katonai szolgálatot. 

Ehelyett bányaüzemi munkára irányították őket a donyecki szénmedencébe, ahol kötelesek 

voltak letölteni a három év szolgálati idejüket… A szovjet hatalom sajátos 

                                                           
138 Váradi Natália: Az 1956-os forradalom és kárpátaljai vonatkozásai. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, 2009. 

14. http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/33423/9/varadi_natalia_phd_dolgozat.pdf  

Letöltve: 2011.10.26. 
139 Dupka György - Alekszej Korszun: A „malenykij robot” dokumentumokban. Ungvár- Budapest, 1997. 54. 

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/33423/9/varadi_natalia_phd_dolgozat.pdf
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nemzetiségpolitikájának ez a fajta bizalmatlansági jellege 1952-ben szűnt meg, amikor 

Donbász helyett katonai szolgálatra viszik a magyar fiatalokat is…”
140

 

A szovjet érában szigorúan őrzött határ gyakran településeket vágott ketté, gazdasági, 

infrastrukturális, kulturális, rokoni kapcsolatokat szakított szét. 

A kárpátaljai magyarok számára a II. világháború végét nem a béke aláírása jelentette, 

hanem Sztálin 1953-as halála, mivel ez jelentette a tömeges deportálás végét és a háromnapos 

kényszermunkára elhurcoltak hazatérését. Az érintettek deportálása rendkívül mélyen hatott a 

helyi lakosság érzelmeire, akiket mind szellemileg és számbelileg meggyötörtek a történtek, 

némelyek napjainkig sem mernek szólni a nyilvánosság előtt, félve egy esetleges 

retorziótól.
141

 

Sztálin halála után egyre érezhetőbbé váltak az enyhülés jelei a politikában is.  

  A XX. Kongresszussal elkezdődött közéleti tisztulási folyamat Kárpátalját is 

érintette, ahol az 1956-os forradalom eseményei egyébként is a magyar lakosság problémáira 

irányították a figyelmet. 

  1957-ben megindult a magyarországi könyvek és lapok behozatala, majd a tömeges 

előfizetés. Ezzel egyrészt megingott az a hiedelem, hogy a magyar kisebbségnek 

„kultúrönellátónak” kell lenni, ill. irodalmárainak főként az ukrán és orosz kultúra 

tolmácsolására kell szorítkozniuk. Másrészt a több mint egy évtizedig elzárt és magába 

zárkózó kisebbség, a nemzet új szellemi értékeinek birtokába juthatott. 

Az iparosítás és a jelentős urbanizáció ellenére Kárpátalja lakosságának többsége 

továbbra is falun élt és mezőgazdasággal foglalkozott. A kolhozok aranykora a Brezsnyev – 

érára esett, amikor a központi döntések következtében a falvak többségében jelentős 

fellendülés következett be, ami kedvezően érintette a kárpátaljai magyar lakosságot is.  

                                                           
140 Svetkó Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítése idején (1947–1952). A donbászi 

munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In Beregszászi Anikó és Papp Richárd: Kárpátalja. 

Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2005. 87–88.  
141 Lukács Attila: A magyar–magyar kapcsolatok alakulása (1944–91). A magyar–magyar kapcsolatok és a szovjet 

korszak.In Acta Beregsasiensis , 2009. 8. évf.1. sz. 17. 
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Az első magyar középiskolát 1953-ban nyitották meg, 1957-ben érettségiztek először 

anyanyelvükön a magyar diákok. Annak ellenére, hogy a hruscsovi korszak a ruszifikálás, a 

brezsnyevi korszak a homogenizálás fénykora volt, az 1960-as években megkezdődött a 

kisebbségi oktatás fellendülése, amely nagyban segítette a magyarság fennmaradását.
142

 

1963-ban az Ungvári Állami Egyetemen megalapították a magyar tanszéket. A szak 

beindítása új fejezetet és perspektívát nyújtott a kárpátaljai magyar fiatalok előtt. Ez idő tájt a 

tanárok képzéséről a Munkácsi Tanítóképző és az Ungvári Állami Egyetem 

gondoskodott.
143

A rendszer elnézőbb lett valamelyest a magyarsággal szemben. 

A háború után nem történt jelentős változás a hatalom nemzetiségi politikájában. A 

Szovjetunió nemzetiségi politikájának egyik központi kérdése a minden szempontból 

homogén társadalom kialakítása volt.
144

 A homogenizáló politikában központi szerep jutott az 

internacionalizmus ideológiájának, amely szintén az egységesítés, valójában az oroszosítás 

szolgálatában állott. A nemzetiségi egység legfőbb fejlődési fokozata a szovjet ember 

minőségi kategóriája volt: „a kommunizmus építésének folyamatában minden szovjet nemzet 

és nemzetiség egy új történelmi kategóriában egyesült, létrehozva a szovjet népet, melynek 

legfőbb érintkezési eszköze az orosz nyelv,”
145

 jelentette ki Nyikita Hruscsov, az SZKP 

főtitkára a párt XXII-ik kongresszusán.  

A hetvenes évek első felében, közepén a kisebbség-nemzetiségellenes ideológiai 

össztüzet Kárpátalján Balla László
146

 vezényelte, aki a Kárpáti Igaz Szó hasábjain Szovjet 

magyarok című sorozatában új nemzetfogalomhoz próbálta szoktatni Kárpátalja magyar 

népét. Európa etnikai térképén az embereknek egy új kategóriáját, a szovjet magyarokat vélte 

fölfedezni, akik néhány év alatt minden tekintetben a többi szovjet dolgozóval azonos tudati 

vonásokra, erkölcsi tulajdonságokra. tettek szert.
147

  

                                                           
142 Soós Kálmán- Medvecz Andrea: „Akkoriban ez még igen nagy bűn volt.” Adalékok Magyarország és a 

kárpátaljai magyar kisebbség kapcsolatának alakulásához (1945–1989). In Hatodik Síp, 1999/1–4. sz. 52. 
143 Dupka György - Horváth Sándor–Móricz Kálmán: Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén. 

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990. 16. 
144 A Szovjetunió Kommunista Pártjának Programja. Kárpáti Kiadó, Uzsgorod, 1986. 84–85.  
145 Iszajev, M. I. (Исаев, М. И.) 1982. Социолингвистические проблемы языков народов СССР: Вопросы 

языкового планирования и языкового строительства. Москва. 162.  
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 Kárpátaljai magyar író, költő. A Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője. Munkásságát többen bírálták. Tollából 1971-

ben a Kárpáti Igaz Szóban megjelent, névaláírás nélkül az Elidegenedés!?” című cikk, amelyben az ungvári 

Forrás Irodalmi Stúdiót burzsoá eszmék terjesztésével, apolitikussággal, szovjetellenességgel vádolta meg. 
147Tóth István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez. In Régió, 

kisebbség, politika, társadalom. 1991. 2. évf. 2. sz. 130-147.  
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„Kik tehát ezek az emberek?
148

 Olyan emberek... akik a Szovjet Szocialista 

Köztársaságok Szövetségének magyar nemzetiségű polgárai, akik az 

ugyancsak új történelmi kategóriaként létrejött szovjet nép fiainak érzik és 

vallják magukat, de ugyanakkor testvéri kapcsolatot ápolnak a más országi 

magyarokkal, akik egyébként saját történelmüknek tekintik mindazt, ami a 

Szovjetunió népeivel és a magyarsággal az elmúlt századok során 

lejátszódott, akik azonos mód örökségüknek érzik a szovjet népek és a 

magyar nép létrehozta kulturális kincseket, akik szeretik és művelik a 

magyar nyelvet és a legteljesebb fokú megbecsüléssel vannak szovjet 

testvérnépeik nyelve és első fokon a népeink érintkezési eszközét adó orosz 

nyelv iránt – s akik mindezen túl büszkék arra, hogy a világ haladó erőit 

tömörítő szocialista tábornak is élosztagát alkotó szovjet néphez tartoznak, 

hogy a föld legfejlettebb szocialista társadalmában élnek, és mint ilyenek, az 

első sorokban haladva végzik a kommunista jövő építését..”
149

 

Ezt a fajta egységesítő politikát egészen a Szovjetunió széthullásáig következetesen 

folytatta a kommunista párt. Az állami politika feladata a nemzeti kisebbségek, különösen a 

nem egészen lojálisnak tekintett kisebbségek (ezek közzé sorolták a magyarokat is) és a hozzá 

tartozó személyek ideológiai átnevelése volt. 

A szovjet korszakban a nemzeti kisebbségek számára tilos volt a politikai és 

érdekvédelmi önszerveződés. Kivételek a kultúra egyes területein fordulhattak elő, de ott is a 

hatalmi szervek felügyelete mellett. Állami szinten fel sem merülhetett a nemzeti kisebbségi 

autonómia létrehozásának kérdése. 

III.5.1. A magyar érdekképviselet első csírái Kárpát-Ukrajnában 

 

A második világháború után csaknem húsz évig kellett várakozni, míg az élő irodalmiság 

legelső megnyilvánulásai érzékelhetővé váltak. Ennek a szellemiségnek a megteremtődése, 

                                                           
148

 A szovjet ember fogalma egybevethető a jugoszláv identitással, melyet a jugoszláv népszámlálások 

alkalmával külön kategóriaként tüntettek fel – a nyolcvanas évektől -, és Jugoszláviában ez nem jelentett erős 

nemzetiségi elnyomást, bár a szerb túlsúly az önigazazás elve ellenére is erősödött. 
149 Balla László: Szovjet magyarok. Új fogalom. In Kárpáti Igaz Szó, 1975. november 23. Neon melléklet, 37. sz. 
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valamint a kárpátaljai magyar kisebbség öntudatra ébredésének folyamata Kovács Vilmos 

nevéhez és a Forrás Stúdió
150

 tevékenységéhez kapcsolódik.
151

  

A Forrás mibenlétét feltáró antológiában a szerzők legendának, mítosznak is értékelik 

az önmaguk által elvégzett munkát.
152

 

Kovács Vilmos és a Forrás fiataljainak lázas tenni akarását a hatvanas évek közepétől 

a közös ihlet motiválta. „Az, amely a tehetséggel párosulva a nemzetrész eszméltetésére 

irányult, talán úgy, hogy nem is tudták, mit mért kell tenni. Ezt jelentősen gazdagította az a 

gondolkodás, amit Fodó Sándor képviselt. Ő az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének 

tanáraként került igen szoros kapcsolatba ezzel az örökségmentő, hagyományfeltáró és 

irodalomteremtő kezdeményezéssel.”
153

 Ekkor már létrejött az Együtt című (szamizdat) 

folyóirat (1966), amely gépírásos módon készült, és a magyar szakos hallgatók szerkesztették. 

Ugyanazok a személyek, akik később Kovács Vilmos segítségével a Forrást is életre hívták.  

Az első hivatalos bemutatkozásukat vállaló antológia szerint tíz szerző neve került szóba, de a 

legutóbbi önértékelésük alapján valójában csak a következő személyek tekinthetők valódi 

forrás tagoknak: Balla Gyula,
154

 S. Benedek András,
155

 Vári Fábián László,
156

 Fodor Géza,
157

 

Füzesi Magda,
158

 Zselicki József.
159

  

Az önazonosságteremtő szándék első megmozdulása ezeknek a személyeknek a 

nevéhez köthető. Ők voltak azok, akik az irodalom megszervezésének ürügyén „polgárjogi 

mozgalmat” bontakoztattak ki. Elindítói voltak annak a hosszú folyamatnak, amely a 

                                                           
150 A Forrás Stúdiót 1967-ben alapították az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatói, célja az volt, hogy 

felkarolja a magyarul író, alkotó fiatalságot, lehetőséget biztosítson számukra a továbbfejlődésre, publikálásra, 

alkotói szemlélet alakítására. 
151 Bayerné Sipos Mónika: Az autonómia sajátos kezdeményei Kárpátalján a rendszerváltás hajnalán. In Virtuális 

Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. 2012.3. sz. B-sorozat. 1. 9-16  
152 Kárpátaljai Minerva, II. kötet, 1-2 füzet, Minerva Műhely, 1998. 5.  
153 Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében.  Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2003. 320.  
154 Balla Gyula Stúdió tagja volt, korán áttelepült Magyarországra, 2000-ben, tragikus hirtelenséggel halt meg. 
155

 Stumpf Benedek András (Tompa Endre) Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar szakos tanári 

diplomát. 1967–71-ben a Forrás Stúdió tagja. 1979-től az Állami Gorkij Könyvtár, később az Országos Idegen 

nyelvű Könyvtár nemzetiségi osztályának vezetője. 
156 Vári Fábián László: Az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv- és irodalom szakán szerzett diplomát. A Forrás 

Stúdió tagja volt.  2000-től a Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola tanára.   
157 Fodor Géza: A Forrás alapító tagja. Költő, író, szerkesztő, irodalomszervező. Jelenleg is Kárpátalján él. 
158 Füzesi Magda: Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát. A 

Forrás Stúdió tagja volt. Újságírói munkájáért Táncsics Mihály-díjat kapott. 
159 Zselicki József: Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 

Alapító tagja és elnöke volt a Forrás Stúdiónak (1967–1972). Jelenleg is Kárpátalján él. 
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kilencvenes években teljesedett ki és a kárpátaljai kisebbségi lét teljes megszerveződéséhez 

vezetett.  

A fiatalokból álló csoport fő orgánuma az Együtt létrejöttéig a Kárpátontúli Ifjúság 

című Komszomol-lap volt, mely a Kárpáti Igaz Szó irodalmi mellékleteként jelent meg. 

1967 novemberében zömmel magyar szakos diákok kezdeményezésére megalakult a 

Forrás Irodalmi Stúdió,
160

 amelynek nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, annak 

ellenére, hogy a magyar érdekképviselet első csíráit kell látnunk benne. 

A szervezet tagjai számára a nemzetiségi azonosságtudat megteremtése, a kisebbségi 

önismeret elmélyítése volt az elsődleges kihívás.
161

 S. Benedek András szerint az igazi 

parancs „A szólás, a megszólalás és a közösség gondjainak, sorsának megszólaltatása volt” 

számukra.
162

 Az irodalom művelése, a magyar kultúra terjesztése mellett, igyekeztek 

kapcsolatokat kiépíteni magyarországi irodalmi körökkel, publikálni magyarországi 

folyóiratokban, s felemelték szavukat a kárpátaljai magyarság jogainak védelmében. 

A csoport tevékenységét támogatta Kovács Vilmos, akinek életművében, a Holnap is 

élünkben éppen ekkortájt erősödtek fel a hasonló jellegű törekvések. „Mi kárpátaljaiak, úgy 

éreztük, hogy ez az egyetlen igazi mű, amit a kárpátaljai kisebbség vállalni tud. Tehát a 

kárpátaljai kisebbség regénye.”
163

 Dupka György interjújában így beszélt erről:  

„Azt lehet mondani, hogy ez az első olyan könyv, amely a kárpátaljai magyarság 

kollektív jogainak hiányosságaira rávilágítja az emberek figyelmét. Attól kezdve ez a könyv 

lett számunkra az induló biblia.”
164

  

Amikor megjelent Kovács Vilmos
165

 „Holnap is élünk”
166

című regénye Balla 

László
167

 még erőteljesebben föllépett a „szovjet-magyarok” ideológiája mellett, mely szerint 

a kárpátaljai magyarok valójában „szovjet magyarok.”
168 

                                                           
160 Soós Kálmán: Tudományos könyvkiadás Tudományos könyvkiadás Kárpátalján a rendszerváltástól 

napjainkig. (1985–2005). In: Simon Attila: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely, 2005. 17. 
161 Dupka György: Magyar polgárjogi mozgalom Kárpátalján. In Együtt.  III./I. évf. 2002.1. sz. 40-46. 
162 Írta S. Benedek András a Forrás Stúdió versantológiájának előszavában. Összeállította és az utószót írta: 
Fodor Géza. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest,1994. 
163 Balla Gyula: Aki mérges pattanás volt a szerkesztőség testén. Interjú Fodó Sándorral. In: Magyarok a 
Kárpátalján. Új Idő Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1989. 168.  
164 Részlet a Dupka Györggyel, a szerző által 2010. május 17-én készített interjúból.  
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A Forrás tagjai együttes erővel fogalmazták meg a kisebbségi önismeret feladatköreit, 

demográfiai, néprajzi anyaggyűjtést kezdeményeztek, verseket írtak és mindemellett a 

szellemi közállapotokról a legfelsőbb állami és pártszerveknek címzett beadványokat 

készítettek.
169

 A Forrás nemcsak irodalmi, de közéleti szerepvállalásra is törekedett. Hatalmas 

politikai és ideológiai nyomás nehezedett a Forrástagokra. A rendszer kiszolgálói 

gyanakvással figyelték az egyre ellenzékinek minősített Forrás Stúdiót. Egészen addig 

növekedett ez a magyar kultúra- és önazonosság-teremtő kis mozgalom, Kovács Vilmos, a 

Forrás Stúdió és Fodó Sándor hármas szövetsége –, amíg 1970-ben meg nem jelent a szegedi 

Tisza tájban Kovács Vilmos – Benedek András tanulmánya, a Magyar irodalom Kárpát-

                                                                                                                                                                                     
165Irodalmi pályafutása az 50-es évek derekán indul. Író, költő, fordító, szerkesztő. 1965-ben megjelent „Holnap 

is élünk” című regényét a szovjet társadalom és valóság bírálata miatt betiltották. Az Forrás Stúdió fiataljainak 

pártfogója. 1977-ben Magyarországra települt, kiköltözése után egy hónappal meghalt. 
166 A regényben olyan problémák kerültek felszínre, melyekről nemhogy beszélni, de még gondolkodni sem 

volt szabad abban az időben  (ez az egyik oka a regény korabeli kálváriájának). Megjelent többek között az 

identitás, az én-azonosság, az anyanyelv problematikája is az alkotásban. Lásd: Kovács Vilmos: Holnap is élünk. 

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1965. 213-214. 
167 Balla László, a Magyar Írószövetség és az Ukrán Írók Szövetségének tagja volt. . A második világháború után a 

Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar irodalmi és társadalmi életének meghatározó szereplőjévé vált. 

Tankönyvszerzőként részt vett a kárpátaljai magyar iskolai tankönyvkiadás elindításában. Fél tucat irodalmi 

olvasókönyvet írt a magyar tannyelvű iskolák számára, s 1965-ig ő vezette a Szovjet-Ukrajnai Írószövetség helyi 

tagozatának magyar szekcióját. Műveinek jelentős részét orosz és ukrán nyelvre is lefordították. 1965-ben 

kinevezték az akkor még fordításos Kárpáti Igaz Szó című lap főszerkesztőjévé. Az újság a vezetése alatt vált 

önálló magyar nyelvű napilappá. Főszerkesztői székéből 1987-ben vonult nyugdíjba. Balla László a 

lapszerkesztés mellett egy ideig tanított az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékén, emellett költőként, 

íróként, műfordítóként és irodalomszervezőként meghatározó szerepet töltött be a 60-80-as évek kárpátaljai 

magyar irodalmában. A Szovjetunió szétesését követően Balla László egy időre a bírálatok kereszttűzébe került, 

mivel neki tulajdonították, hogy 1971-ben a szovjet hatóságok betiltották a fiatal kárpátaljai magyar írók és 

költők által alapított Forrás Stúdió működését. Röviddel ezt megelőzően a Kárpáti Igaz Szó éles hangú 

szerkesztőségi cikkben támadta a fiatal szerzőket, a szovjet rendszertől való elidegenedéssel, a szocialista 

realizmus tagadásával, polgári allűrökkel és nacionalizmussal vádolva meg őket. Az írás megjelenése után több 

stúdiótagot meghurcoltak és kizártak az ungvári egyetemről. Haláláig a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőbizottságának 

tiszteletbeli tagjaként heti rendszerességgel publikált az egykor általa létrehozott lapban. 
168 A szovjet magyarok alatt azokat kell értenünk, „Akik a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének 

magyar nemzetiségű polgárai, akik az ugyancsak új történelmi kategóriaként létrejött szovjet nép fiainak érzik 

és vallják magukat. Akik szeretik és művelik a magyar nyelvet és a legteljesebb fokú megbecsüléssel vannak 

szovjet testvérnépeik nyelve és első fokon a népeinknek érintkezési eszközöket adó orosz nyelv iránt.” 

Részletesen lásd: A Kárpáti Igaz Szóban 1975 végén, 1976 elején „Szovjet magyarok” címmel, négy részben 

publikált cikksorozatban. Szovjet magyarok. I. Új fogalom. Kárpáti Igaz Szó, 1975. november 23. Hagyományok. 

Kárpáti Igaz Szó, 1975. december 7. Kötődések. Kárpáti Igaz Szó, 1975. december 21. Nem koegszisztencia! In 

Kárpáti Igaz Szó, 1976. január 4. 
169 Dupka György: Magyar polgárjogi mozgalom Kárpátalján. In Együtt.  III./I. évf. 2002. 1. sz. 40-46. 
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Ukrajnában
170

 címmel. Az írás tárgyilagosan, a valóságnak megfelelően mutatta be a 

kárpátaljai magyar irodalmat.  

„Egy hermetikusan elzárt népcsoportnak azt kívánta megmutatni, hogy a 

számára kijelölt mozgástérben mennyi érték lappang, mennyi, de mennyi 

büszkeségre ad okot a múltja.  Ezáltal a  z egyén és a kis közösség 

benső erejére hivatkozott, miközben figyelmeztetett: csak egyedül a túlélést 

és megmaradást szolgáló gondolkodásmódot szabad elfogadni. Azt sugallta, 

hogy ami a nagy magyarországi ezeréves peremterület státusa miatt 

kialakult és génjeibe ivódott a szellem munkásának, azon is változtatni 

kell. A kárpátaljai magyar többé nem tekinthet úgy erre a területre, hogy 

az csak a kiindulópont, többé nincsenek másutt intézményei a 

fölemelkedéshez. Vagy megteremti azokat önmaga számára, vagy nincs más 

lehetőség.”
171

 

A Tiszatájban megjelent cikk az egyik magyarországi olvasó véleménye szerint: 

„Magyar ember számára ez a tanulmány szinte megrázó élmény. Őszinte 

szembenézés a fájdalmas múlttal, és reménykedés a javuló jövőben.”172 

A cikkben először adtak hírt a kárpátaljai magyar irodalomról. A következmény 

a „magyar burzsoánacionalizmus megnyilvánulásai” elleni harc volt, aminek 

eredményeképpen néhány diákot eltávolítottak az egyetemről – behívtak katonai szolgálatra, 

de később befejezhették tanulmányaikat. 

A Forrás nemkívánatos lett, de a végső szó még váratott magára, a megfelelő 

időpontra: 1971. augusztus 20-ára. Ekkor jelent meg a Kárpáti Igaz Szóban az a hírhedt 

Elidegenedés? A Kárpátontúli Ifjúság, az egyetem magyar tollforgatói és a Forrás Stúdió 

című újságcikk, amely szigorú bírálatban részesítette a fiatal magyar alkotókat. A vád az volt 

ellenük, hogy elidegenedtek a szovjet társadalomtól, a polgári irányzatok bűvkörébe kerültek, 

semmibe vették a szocialista realizmus eszméit, sőt a cikk szerint a nacionalizmus sem állt 

távol tőlük. A stúdió vezetői ellen az egyetlen megyei magyar lapban rágalomhadjárat 

                                                           
170 A Magyar Irodalom Kárpát-Ukrajnában tanulmány szerzői Kovács Vilmos és Benedek András. Az átfogó 

történelmi elemzés Kovács Vilmos munkája, a róla szóló portrét S.Benedek András írta.  
171 Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében. http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/79715/2/de_862.pdf Letöltve: 2010. 05.04. 
172 Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. 

Medvetánc Könyvek, Budapest, 1988. 321.  

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/79715/2/de_862.pdf
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indult.
173

 Balla László később (1993-ban) ebben a „szerkesztőségi állásfoglalás”- ban vállalt 

szerepéről úgy nyilatkozott, hogy ő azt felsőbb utasításra írta meg, parancsra. Állítólag két 

pártbizottsági munkatárs lett a társszerzője, így az Elidegenedést kollektív munkának, 

kompromisszumok eredményének tekinti.
174

 Az Elidegenedés? című cikkre a Forrás Stúdió 

tagjai Beadvánnyal
175

 válaszoltak. A Beadvány szerzői tiltakoztak Balla László támadásai 

ellen. Elutasították az egyes személyeket érintő vádakat, logikusan felépített és adatokkal 

alátámasztott érveivel felsoroltál a kárpátaljai magyarságot ért hátrányos 

megkülönböztetéseket. A problémákra orvoslást kértek és vártak.  

A hatalmi szervek fenyegetésekkel, megfélemlítésekkel, belügyi zaklatásokkal 

reagáltak a beadványra. A kisebbségi sérelmek felsorolását a magyar burzsoá nacionalizmus 

fölerősödéseként fogták fel. A Beadvány szerzői és aláírói ellen különböző megtorlásokat 

alkalmaztak: rágalomhadjáratot, munkahelyről való eltávolítást, katonai behívást stb. Ennek 

ellenére a következő évben, 1972-ben újabb, konkrét sérelmeket és kérdéseket felsoroló 

folyamodvány készült, amelyet szövegezői és több mint 1600 aláírója Moszkvába, az SZKP 

KB Politikai Bizottságának és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének címzett. A 

dokumentumban javaslatot tettek egy magas szintű különbizottság létrehozására, melynek 

feladata lenne valamennyi probléma kivizsgálása, gondos tanulmányozása és orvoslása 

valamint gyakorlati megvalósításának ellenőrzése.�Ez a bizottság létre is jött, a kérelmek egy 

részére megoldást talált, viszont a KGB és a megyei pártbizottság keményen zaklatta, magyar 

nacionalistának nyilvánította, megfigyelte, lelkileg terrorizálta a beadvány szerkesztőit. 

Figyelembe véve a negatív és pozitív tapasztalatokat, elmondhatjuk, hogy ez a nemzedék 

jelentősen hozzájárult a kisebbségi magyarság lehetőségeinek tágításához, magyarság-

                                                           
173 Részletesen lásd: Rotman Miklós: Mérges füvek. Jegyzetek a magyar burzsoá nacionalizmusról (1973- június 

20.) és Gajdos Béla - Szíjártó Sándorné: Kit is szolgáltak a magyar burzsoá nacionalisták? (1973- október 10.) 

című cikkét. 
174 Balla László: A Forrás-ügy műhelytitkaiból,In Hatodik Síp, 1998/2., 7. Illetve: Balla László: Szegény ember 

vízzel főz. Életem: a Kárpáti Igaz szó. Visszaemlékezések, 1947-1987. PoliPrint, Ungvár, 2002. 219. 
175 A dokumentumban, amelyet hivatalos szervekhez (a területi pártbizottság illetékes titkárához, az Ukrajnai 

Írók Szövetsége Kárpátontúli Szervezete felelős titkárához, a Kárpátontúli Ifjúság szerkesztőihez a Kárpáti Igaz 

Szó szerkesztőbizottságához) juttattak el, nemcsak az értelmiség sérelmeit vetették föl, hanem az intézményes 

élet, az oktatás, a művelődés problémáit, a sajtó, a könyvkiadás gondjait, a nemzetiségi és kollektív jogokat. 
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intézményeink fejlesztéséhez.
176

 Ezt az újabb kísérletet még szigorúbb adminisztratív 

megtorlások követték.
177

 

A Kovács Vilmos és Fodó Sándor, valamint a Forrás Stúdió köré tömörülő nem túl 

nagy számú, ám szellemi hatásában mégis jelentős baráti társaság szétzúzása nem okozott 

nagy gondot a hatalmi apparátusnak. Az elnyomó szervezet azonban nem akart számolni 

azzal, hogy a gondok orvoslása nélkül képtelen lesz megoldást találni a magyar kisebbséget 

foglalkoztató problémákra. A hatalom képviselői végül 1971–72-ben adminisztratív 

eszközökkel lehetetlenné tették a Stúdió munkáját. A fölszámolás, a megtorlás a 

legkülönfélébb társadalmi ellehetetlenítések formájában örök, kitörölhetetlen nyomokat 

hagyott a pályájukon épphogy elindult költők életében.  

III.5.2. A Forrás-stúdió szerepe a visszaemlékezések tükrében 

 

2010-2012 folyamán egyéni kutatást folytattam Kárpátalján, melynek keretein belül egykori 

Forrás tagokat kerestem meg.
178

 

Nagyon fontos a mozgalomban részt vevők visszaemlékezéseinek feldolgozása, mivel 

ezek alapján reális képet kaphatunk az akkori helyzetről, a Stúdió tevékenységéről. A 

személyes interjúk során a visszaemlékezők mindegyike hangsúlyosan kitér a csoporttal, 

illetve az egyes tagjait ért sérelmekre. 

Kutatásaim során interjút készítettem egykori Forrás tagokkal,
179

 valamint 

felhasználtam Penckófer János Tettben a jellem című doktori disszertációját, melyben 

hosszasan értelmezi a Forrás Stúdió szerepét, valamint Balla D. Károly korábbi 

megszólalásait. 

Vári Fábián László személyesen vett részt a Stúdió tevékenységében. Interjújában hosszasan 

beszélt személyes élményeiről:
180

 

                                                           
176

 Dupka György: A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján (1944-1991). Intermix Kiadó, Ungvár-

Budapest, 2014.144. 
177 Brenzovics László: Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági – társadalmi helyzete a XX. században. In 

Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A kárpát-medence régiói sorozat. Dialóg Campus -MTA- RKK, Pécs – Budapest, 

2009. 100.  
178 A mellékletben részletesen lásd az egykor Forrás tagokkal készített interjú vázlatát. 
179 Az interjú alanyok egy része nem járult hozzá neve közléséhez. 
180 Részlet a Vári Fábián Lászlóval, a szerző által, 2010 májusában, Pécsett készített interjúból.  
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„Azzal a fiatal alkotótársasággal, akik később a Forrás Stúdiót 

létrehozták, nagyjából 1967tavaszán találkoztam. Emlékszem iskolám, a 

nagyszőlősi középiskola igazgatójához a Kárpáti Igaz Szó Fejléces 

papírján jött egy körlevél, amelyben arra kérték őt, hogy amennyiben 

vannak az iskolájában írogató növendékek, tegye lehetővé számukra az 

Ungváron való megjelenést. … Az írogató ifjúságot próbálták 

összegyűjteni.” Egyfajta tehetségkutatási program volt […] a Forrás 

Stúdió. […] Én úgy érkeztem erre az összejövetelre, hogy körülbelül az 

Arany János esztétikája szerint próbáltam írni a dolgaimat. […]Itt 

tapasztaltam meg, hogy mi az, amire szükség van, […]. A hallott, olvasott 

verseket úgy oldalról megnézve, megbírálva, eldöntöttem magamról, hogy 

ilyeneket én is tudok írni. És aztán megérkeztem a következő 

összejövetelre, hoztam néhány ilyet, és azok azonnal meg is jelentek a 

Kárpáton Túli Ifjúságban… 

Egyes emberek különböző feladatokat kaptak a csoporton belül. 1971 

nyarától a Forrás Stúdió feladatául tűzte ki, hogy Kárpátalja 

népköltészetét felgyűjtsük. ….A Kovács Vilmos és Balla László közötti 

ellentét feszülése az oka annak, hogy a Forrás Stúdió nem tudott tovább 

fejlődni, tovább lépni. A Forrás tevékenységét Balla László minden 

lehetséges eszközzel igyekezett visszaszorítani” „71 májusában Balla 

szétküldött egy levelet, melyben meghívta az irogató fiatalok egy részét, 

nem mindenkinek küldött, csak azoknak, akikről feltételezte, hogy beállnak 

az ő kis újonnan szerveződő csapatába…. arra kért mindenkit, hogy vigyük 

magunkkal írásainkat.” „Kárpátalja kulturális életében mindenképp fontos 

szerepet tulajdonítanak a Forrásnak, mivel ekkor kezdődött a kárpátaljai 

magyar irodalom megújulása. […].  „Bizonyos, hogy a kárpátaljai magyar 

irodalom ebben a rajban fog megújulni.”
181

 

„Részben bosszantó hatással volt ránk, hogy nem akarták elismerni a 

tevékenységünket és talán ennek tulajdoníthatjuk azt a tényt, hogy 

megmakacsoltuk magunkat és már azért se voltunk hajlandóak megváltozni. 

[…]78-tól többször is megkerestek Balláék és arra próbáltak ösztönözni, 

                                                           
181 Kiss Ferenc: Fiatalok írásai Kárpátaljáról. Új Forrás. 1973.1. sz. (Közli: Ez volt a Forrás (Különszám) Kárpátaljai 

Minerva, II. kötet, 1-2. füzet, Budapest – Beregszász, 1998. 61-66.  
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hogy menjek el a József Attila stúdió összejöveteleire. Bizony, a KGB is 

megkeresett, hogy miért nem járok el az ő összejöveteleikre. Nem akartak 

tudni arról, hogy a 70-es évek végén még mindig van egy ellenzékinek 

számító kis csoport.” 

A Forrás Stúdió örökébe lépő, felső vezetés útján létrehozott József Attila Irodalmi 

Stúdióhoz, hiába hívták, nem csatlakozott. Képtelen volt a megalkuvásra. Őrizte 

szuverenitását és másságát, esztétikai felfogását és gondolati szabadságát.
182

 

Az 1960–70-es években megfogalmazódott, majd szilenciumra ítéltetett 

identitásteremtő erő újrafogalmazódott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

megalakulásakor. Az új érdekképviseleti szervezet alapítóinak nagy része a Forrás Stúdió 

tagja volt. Vári Fábián László interjújában részletesen beszélt a KMKSZ megalakulásáról és a 

forrásosok ebben betöltött szerepéről 

„[...] emlékszem arra a közgyűlésre, sőt arra a megbeszélésre, ami 

megelőzte a KMKSZ alakulását. Ez Fodó Sándor lakásán történt, [...] 

amikor eltemettük a feleségét 1989 februárjában. Azt követően beszéltük 

meg, hogy most már eljött az ideje annak, hogy valami érdekvédelmi 

szervezetet megalakítsunk, [...] értesítettünk mindenkit, akit tudtunk. Hisz 

1971-ben, 72-ben, amikor a velünk kapcsolatos események zajlottak, 

amikor a Forrást szétverték, amikor a beadványok megszülettek, az 1-2. 

beadvány, amiben a kárpátaljai magyarság jogait követeltük: az 

iskolarendszer, iskolahálózat felépítését. Akkor ez már maga egy polgárjogi 

mozgalom volt. [...] csak azt kellett folytatni, feleleveníteni 1989-ben. Ezért 

aztán Fodó Sándor megfogalmazta, [...] hogy a Forrás Stúdió, [...] az a 

polgármozgalom, az már a későbbi KMKSZ, a 89-ben megalapított 

KMKSZ-nek sajátságos előképe, csírája volt. [...]. És hát persze, kik 

kerültek az előtérbe [...], akik akkor írtak: Zselicki József, Fodor Géza, 

Fodó Sándor, a magam nevét már ne legyek kénytelen említeni. [...] 

elsősorban az íróktól várták el azt, hogy a közösség igényét 

megfogalmazzák.”  

 

                                                           
182 Pál György: Vári Fábián László: Kivont kardok közt. In Pedagógiai Műhely 1993. 19. évf. 2. sz. 26-31. 
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Czébely Lajos visszaemlékezésében a Kovács Vilmos mellett eltöltött évek emlékeit 

hangsúlyozta, melyben nagy szerepet tulajdonított a Forrásnak. 

„1967-től működni kezdett a Kovács Vilmos, Fodó Sándor és Benedek 

András által fűtött kohó. Benedek András jól látta, hogy egy kisebbség 

kultúra nélkül, önálló hagyományértelmezés nélkül nem fog fennmaradni. 

[…]Megszervezte majd összetartotta az első félelem nélkül felnőtt 

írógenerációt. […]Fodó Sándor egy együttest is létrehozott az egyetem 

bázisán. A két szerveződés egy még jelentősebb réteg figyelmét terelte a 

kárpátaljai magyarság problémái felé.” „Emlékeim szerint a Beadvány 

kéréseire válaszként kapott retorzió egyikünknek sem vette el túlságosan a 

kedvét. Úgy véltük sem az irodalmi műhely ébren tartása, sem a nemzeti 

kultúrát továbbéltető műkedvelés […]nem ártanak a szovjet ideológiának. 

Én olyan állapotról álmodoztam, [… ]ahol nem számítottak tabunak 

olyan kérdések, hogy a kisebbség nyelve hivatalos nyelv legyen az állami 

szervekben, hogy az érintettek igazgassák  a számukra fontos 

intézményeket. 

ifj. Sari József 
183

 Visken élő nyugdíjas, magyar szakos tanár így emlékezett vissza 

az eseményekre: 

„Fodó Sándor kedvenc csapatának voltam a tagja. Az egyetemi évek 

meghatározóak lettek számomra, elsősorban a közösség iránti 

elkötelezettség szempontjából. Ebben nagy szerepe volt a Fodó Sándor 

által létrehozott műkedvelő együttesnek, melynek tevékenységében jó 

sokan részt vettünk. Ebben az időben alakult az írogató egyetemisták 

Forrás csoportja, ekkortájt sokat beszélgettünk Kovács Vilmossal és Fodó 

Sándorral a kárpátaljai magyarság helyzetéről, sorunkról. A beadvánnyal 

az volt a célunk, hogy minél gyorsabban fogalmazzuk meg sérelmeinket, 

titokban vessük papírra. A beadvány megfogalmazásával egy időben 

aláírás gyűjtő hálózatot alakítottunk ki. Másfél nap alatt közel 1000 

aláírás gyűlt össze. Az aláírásokat Sándor vitte Moszkvába. Az a 

korosztály sok mindent megért, a magyarságukhoz sokkal jobban 

ragaszkodtak, mint talán napjainkban ragaszkodnak az emberek.”…. 
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 Sari Józseffel Császár István készített interjút 2012 augusztusában.  
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„Kárpátalján akkor alakult ki egy olyan csapat, melynek tagjai a 

közösségi életünk minden gondjára, bajára fogékonyak. Örülök, hogy 

annak a diákcsoportnak a tagja lehettem, a mozgalom hatása alá 

kerültem, mert így lett határozott célja tevékenységemnek.” 

Penckófer János szerint a Stúdióhoz köthető események mitologikus jelentést hordoznak: 

egyrészt eredetmeghatározásról, másrész harcról és kudarcról szóló mítosz teremtődik.  

„Ők voltak azok, akik irodalmi és irodalomszervezői munkájukkal egy 

polgárjogi mozgalom bontakozását önkéntelenül is elősegítették. Így 

irodalmi tetteik révén elindítói lettek annak a hosszú folyamatnak, amely a 

kilencvenes években teljesedett igazán ki, és a kárpátaljai kisebbségi 

életforma teljesebb megszerveződéséhez vezetett.”
184

 

Balla D. Károly nem tartozott a Forrás tagok közé, ő apja, Balla László révén szembesül a 

Stúdió történetével és így foglalja össze a Stúdióról alkotott képet és ennek hatását az életére: 

„A kárpátaljai magyar irodalom legnagyobb mítosza, amely valóban 

sorsszerűen és a maga megvilágosító erejével tárult elém.”
185

 

Mindannak ellenére, hogy az apját negatív szerepben tüntették fel, a következőket írja a 

Forrás alkotóinak közösségéről:  

„A Forrás fiataljai igyekeztek megszabadulni az irodalmukra addig jellemző 

témabeli és műfaji korlátoktól. Túlléptek a sematizmuson, a magyar európai 

műveltség hagyományaihoz igazodtak, felfedezték maguknak a vidék 

történelmi és szellemi örökségét, néprajzi értékét.”
186

 

„A Forrás nem csupán egy irodalmi mozgalom volt, hanem «legtisztább és 

legbátrabb kárpátaljai magyar irodalmi és polgárjogi kísérlet.”
187

 

                                                           
184 Eperjesi Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében. Magyar Napló, Budapest, 2003. 40.  
185 Ebben a mondatban nemcsak a Stúdióra utal, hanem valószínűsíthetően apja, Balla László és Kovács Vilmos 

konfliktusára, ami szintén szorosan kapcsolódik a Forrás sorsához. 
186 Balla D. Károly: A hontalanság metaforái. Publicisztikák, esszék vallomások 1988-2000. Magyar Nyelv és 

Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 155.  
187 M. Takács Lajos: Ők nem lettek janicsárrá. Kárpátaljai Minerva. II. kötet, 1-2. Füzet, Budapest-Beregszász, 

1998. 
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Penckófer János, a már említett irodalomtörténetben, különálló fejezetet szánt a Forrás 

Stúdiónak, amelyben megfogalmazta a csoport motivációit és küldetését: 

„Kovács Vilmost és a Forrás fiataljainak lázas tenni akarását a hatvanas 

évek közepétől tehát egyazon „közös ihlet” motiválta. Az, amely a 

tehetséggel párosulva a nemzetrész eszméltetésére irányult, talán úgy hogy 

nem is tudták mit miért kell tenniük”
188

 

Nagy Zoltán Mihály (nem a Forrás Stúdióból indult) a Forrást példaként állítja a legifjabb 

nemzedék elé.  

„A legifjabb nemzedéknek valószínűleg fogalma sincs arról az ideológiai 

„vaslajbiról” amelybe például [… ] a 70-es évek elejéig működő Forrás 

Irodalmi Stúdióba tömörült fiatalokat a szovjet irodalompolitika próbálta 

belekényszeríteni, egyébként sikertelenül.” 

III.5.3. Az önszerveződés esélyei az 1980-as években 

 

Ideológiai alapon a Forrás helyett 1971-ben létrehozták a József Attila Irodalmi 

Stúdiót, mint a szovjet irodalmi eszmény szószólóját. Ők  már a Kárpáti Igaz Szó című lap 

körül tömörültek, melynek főszerkesztője, Balla László aktívan közreműködött a  renitensek 

megregulázásában.  

 „Nincs értelme a hallgatásnak, kapcsolódjunk be, attól hogy még meg kell 

írnunk néhány társadalmi indíttatású verset meg politikait is, adjuk meg ami 

kell, de az értékteremtésre tegyük a hangsúlyt”  

            – nyilatkozta Dupka György a vele folytatott beszélgetés során. Kovács Vilmos halála előtt 

arra buzdította „tanítványait” hogy kapcsolódjanak be a mozgalomba, mivel az ideológiai 

nyomás egy idő után változni fog, hitt abban, hogy a kommunista ideológia előbb utóbb meg 

fog bukni, vagy teljesen meg fog reformálódni. 

                                                           
188

 Eperjesi Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. 
század második felében. Magyar Napló, Budapest, 2003. 39.  
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Tóth István szavai szerint: „az irodalmi nívó és gondolat kárpátaljai mélyre repülése 

volt” tagjai „szürkék, agitívak, unalmasak voltak.” Balla László 1975 végén felszámolta az 

első Stúdiós korszak közösségformáló kezdeményezését.
189

 

Ballának 1975-ben a Kárpáti Igaz Szóban megjelent Szovjet magyarok című 

cikksorozata Európa etnikai térképén az „embereknek egy új kategóriáját, a  szovjet 

magyarokat” vélte fölfedezni. Hivatalos ideológiává vált, hogy a  magyar irodalmi 

hagyományokat nem a  magyar irodalom egészében, vagy a  helyi irodalmi hagyományokban 

kell keresni, helyettük a  moszkvai emigráns írók emelkedtek irodalmi klasszikusokká.  

A hetvenes évek második fele a mozdulatlan idő történelme, mindaddig, amíg az 

Irodalmi Stúdió irányítását át nem vette Balla D. Károly,
190

 Dupka György és Horváth 

Sándor.
191

1981-től a generációváltás, fiatalítás után egy olyan szellemi közösség jött létre, 

amely a nyolcvanas években Kárpátalja-szerte ismert és elismert lett.  Vezetésük alatt érte el 

fénykorát a Stúdió, sikerült bevonni a munkába az elnémított Forrás tagokat is.  

1988. január 30-án a közgyűlés jóváhagyásával alakult meg a korábbi József Attila 

Irodalmi Stúdió átszervezésével a József Attila alkotóközösség. Alapítói között találjuk a 

Forrás Stúdió öt egykori tagját. A közösség főként írókat, képzőművészeket, zenészeket, 

néprajzosokat, történészeket, fotóművészeket és orvosokat tömörített.  

Célul tűzték ki, hogy mindezen értelmiségi tevékenységeket összefogják, így ezen 

keresztül a magyar szellemi, vagyis az irodalmi élet fellendítését, az anyanyelv megőrzését és 

ápolását is igen fontos feladatnak tartották. Fóruma a Kárpáti Igaz Szóban havonta nyolc 

oldalon megjelenő Új Hajtás és a Kárpáti Kiadó gondozásában közreadott Évgyűrűk című 

antológia volt, amely egy több alkotó műveit tartalmazó válogatást jelentett.  

A József Attila Alkotóközösség az irodalom és a társművészetek kérdései mellett 

kisebbségpolitikai problémákkal is foglalkozott, ténylegesen ezen van a hangsúly, 

alkalmanként olyan feladatokat is vállalt, mint például a kárpátaljai magyarság autonómia 

                                                           
189 Penckófer János: A stúdiók kora (Irodalomtörténeti vázlat). In Együtt, 2011. (13. évf.) 3. sz. 82-92. 

http://epa.oszk.hu/00500/00595/00039/pdf/EPA00595_Egyutt_2011_3_082-092.pdf 

Letöltve: 2014.01.25. 
190 Balla D. Károly: József Attila-díjas kárpátaljai magyar író, szerkesztő, blogger. Költőként indult, majd 

verseskötetei után sorra megjelentek novellái, publicisztikai kötetei, drámái, regényei. Több mint húsz önálló 

könyv szerzője. Írócsoportok vezetése, folyóiratok és kiadók alapítása, internetes portálok indítása fűződik 

nevéhez. A 2000-es években fokozatosan felszámolta közéleti és irodalomszervezői kötöttségeit. Meglehetős 

visszavonultságban él és alkot, azonban sokat publikál, és az interneten is intenzív a jelenléte. 
191 Horváth Sándor: Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett diplomát. 1980-tól különböző lapok munkatársa, 

jelenleg a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese, az Együtt szerkesztőbizottságának tagja.   

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=109351
http://epa.oszk.hu/00500/00595/00039/pdf/EPA00595_Egyutt_2011_3_082-092.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj
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törekvésének megfogalmazását a központi hatalom felé. A következőkben az alapítólevélből 

ragadnék ki részleteket.  

„A közösség célja mindazon alkotók tevékenységének összefogása, akik az 

USZSZK Kárpátontúli területe magyar szellemi életének, ezen belül 

irodalmának fellendülésén, mind szélesebb körű kibontakoztatásán, a 

magyar anyanyelv megőrzésén és ápolásán fáradoznak.”„A József Attila 

alkotóközösségnek tagja az lehet, akit a Közgyűlés a teljes taglétszámhoz 

viszonyítva egyszerű szavazattöbbséggel annak választ.”
192

 

Az alkotóközösség megalakulása, azonban pont hogy elvonta a figyelmet az 

irodalomról, az alkotómunkáról. Ez olyannyira érződött abban az időszakban, hogy végül a 

József Attila Alkotóközösséget 1989-ben már nem sikerült egybehívni, mivel két egymás 

utáni közgyűlésen is határozatképtelennek bizonyult és ráadásképpen a szervezet még 

megszűnését sem tudta így kimondani. 

A XX. század nyolcvanas éveinek második fele a helyi magyarság közösségi életében 

számottevő változásokat hozott. Az enyhülés folyamata pezsdülést váltott ki a közösségi 

életben. A két – jobbára fiatalokat tömörítő – irodalmi stúdiót (az egyik a beregszászi járási 

lap, a másik a Kárpáti Igaz Szó mellett működött) követve sorra jöttek létre a kulturális, 

közművelődési körök.
193

 Ezek a szervezetek képezték a magját az immár nyíltan 

érdekvédelmet is felvállaló megyei szervezetnek, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetségnek.
194

 

1985-től érdemleges változás következett be a régió életében. A Szovjetunió élére Mihail 

Gorbacsov került, aki felismerte a birodalom gyengeségeit és igyekezett átalakítani a szovjet 

államot és társadalmat, viszont kísérletei kudarcot vallottak. A szovjet összeomlás államszintű 

                                                           
192

 Függelékben lásd a József Attila Alkotóközösség alapítólevelét.  
193

 Az első a Dalmay Árpád által szervezett Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klub volt Beregszászban, Nagyszőlősön 

Keresztyén Balázs vezetésével alakult meg a Bartók Béla Művelődési Kör, a gáti közösség Kovács Vilmos, a falu 

szülöttje nevét vette fel, a munkácsi magyarok szervezetüknek a II. Rákóczi Ferenc nevet adták. A későbbiekben 

a közművelődési civil kezdeményezések száma tovább nőtt (Péterfalván Móricz Zsigmond, Técsőn Hollósy 

Simon, Rahón Petőfi Sándor nevét vették fel, sőt a Lembergben, Kijevben, Tallinnban élő magyarok is 

létrehozták a maguk gyűjtőszervezeteit). 
194

 Horváthné Somogyi Ilona: Kultúra-centrikus közösségépítés.  

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5181 Letöltve: 2013.04.21. 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5181
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gazdasági csődöt jelentett, tönkretette a teljes Szovjet Birodalmat és a létet jelentő 

munkahelyeket, állami gazdaságokat, üzemeket.
195

 

A gorbacsovi fordulat legpozitívabb eseménye a magyarság számára ezért inkább a 

szabadabb társadalmi légkör
196

 kialakulása volt, amely tehát a Szovjetunió összeomlását 

megelőző egynéhány évben volt tapasztalható. 

1989-ig a Kárpátalján élő magyaroknak nem volt hivatalosan is bejegyzett önálló, 

politikai, kulturális szervezete. 1984-ben alakult meg Beregszászban az Illyés Gyula Irodalmi 

Klub, majd 1987-ben Ungváron a nyelvművelők és irodalombarátok köre a Drávai Gizella 

kör,
197

 egy évvel később pedig az Ungvári Magyar Társasklub. Hasonló célkitűzésű körök 

működtek még Munkácson (Rákóczi Kör), Técsőn (Hollósy Simon Kör), Gáton (Kovács 

Vilmos Kör) és Nagyszőllősön (Bartók Béla Kör).
198

 

Ezek az állami beavatkozástól és hatásoktól mentes közösségi képződmények túllépték 

a helyi peresztrojka törékeny nyilvánosságát és felélesztették a szertefoszlottnak hitt formát, 

az önálló és független polgári kezdeményezés intézményét.
 199

 

„1988-ban, amikor újjáalakítottuk a József Attila Irodalmi Stúdiót, 

jóformán sikerült minden írástudót egy zászló alá tömöríteni… abban az 

időben már nem elégedtünk meg az irodalommal, folklórral, boncolgattuk a 

kollektív jogok hiányát. 1988-ban az irodalom mellett áttértünk a 

társadalompolitikai aktivitásra. - fogalmazta meg Dupka György. 

                                                           
195Lukács Attila: A magyar–magyar kapcsolatok alakulása (1944–91). A magyar–magyar kapcsolatok és a szovjet 

korszak. 2009. 8. évf. 1. sz. 19.  

http://epa.oszk.hu/01600/01626/00001/pdf/acta_beregsasiensis_EPA01626_2009_01_015-028.pdf Letöltve: 

2011.10.26. 
196Soós Kálmán: Tudományos könyvkiadás Kárpátalján a rendszerváltástól napjainkig (1985–2005). In Simon 

Attila: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 

Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2005. 15.  
197

 1987. július 27-én mintegy harmincan gyűltek össze a kárpátaljai megyei könyvtár idegen nyelvű 

osztályának olvasótermében, s megalapították a Drávai Gizella Irodalmi és Művelődési Kört. Az ungvári 
közösség neve az idők folyamán néhányszor módosult, de eredeti célja azonban mindmáig változatlan maradt: 
teret biztosítani a magyar kultúra közösségben való megélésére, értékeink felmutatása, legyen az tudományos, 
művészeti, közéleti, egyetemes érvényű vagy éppen lokális. Bizonyítja ezt az alakulás óta eltelt 27 esztendő, a 
több száz rendezvény. Képzőművészek kamara-kiállításai, vitaestek, nemzeti ünnepeink méltatása, műveltségi 
vetélkedők színesítik az összképet. A tevékenység fontos része volt és maradt a Kárpátalján élő alkotók 
bemutatkozása. Tartott itt önálló irodalmi estet Szalai Borbála, Kőszeghy Elemér, Tárczy Andor, Balla D. Károly, 
Nagy Zoltán Mihály, Horváth Sándor, Füzesi Magda. 
198 Balla Gyula: Kárpátalján is vannak változások. In Csukássy Gy. T. - Hernádi Gy. Szakonyi K. - Végh A.: 
Magyarok a Kárpátalján. Új Idő Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1989. 19. 
199 Tóth István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez. Régió. � 
Kisebbségtudományi Szemle, 1991. 2. évf. 2. sz. 47.  

http://epa.oszk.hu/01600/01626/00001/pdf/acta_beregsasiensis_EPA01626_2009_01_015-028.pdf
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1988 márciusában 19 kárpátaljai magyar értelmiségi beadványt fogalmazott meg a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsához, amelyben kérték megvizsgálni egy 

magyar nemzetiségi körzet létrehozásának lehetőégét Kárpátalján. Véleményük szerint egy 

ilyen autonóm közigazgatási egység létesítése elősegítené a megye magyar lakossága nemzeti 

kultúrájának fejlődését.
200

  

A beadványt Balla D. Károly, Horváth Anna, Garanyi József, Füzesi Magda, Györke 

László, Dalmay Árpád, Vári Fábián László, Tóth Károly, Kovács Emil (Kovács Vilmos 

fivére), Dalmay Árpádné, Finta Éva, Penckófer János, Penckófer Jánosné, Kerényi Gyula, 

Nagy Zoltán Mihály, Balogh István, Haba Tibor, Kovács Miklós (Kovács Vilmos öccse) és 

Dupka György írta alá. 

A beadványt alaposan megvitatták a kijevi magyar főkonzulátuson 15 kárpátaljai 

értelmiségi részvételével megrendezett nagyszabású ukrán – magyar irodalmi esten, ahol 

Páldi András főkonzul arra kérte az aláírókat képviselő Balla D. Károlyt, Dalmay Árpádot és 

Dupka Györgyöt, hogy az autonómia kérelmet ne nyújtsák be, mert nem reális követelés, nem 

ez a magyarság előtt álló legfontosabb feladat, inkább a már elkezdett kis lépések politikáját 

kell folytatni. Szükség lenne viszont olyan magyar érdekvédelmi szervezetre, amely a kis 

lépések politikáját vezetné, a szükséges taktikát kidolgozná.
201

 A beadvány szerzői végül is 

úgy döntöttek, hogy nem küldik el a levelet, hanem végiggondolják a magyarok képviseletére 

alkalmas szövetség létrehozásának módozatait. 

 1989. január 21-én létre jött a kezdeményező csoport,
202

amely előkészítette a KMKSZ 

alapító közgyűlését. 1989. február 26-ánUngváron a Területi Ismeretterjesztő Társaság 

székházában 500 résztvevővel megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 

Elnökévé Fodó Sándort, a kezdeményező csoport vezetőjét választották.
203  

A fenti adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a József Attila Irodalmi Stúdió tagjait 

és a Forrás-tagokat tömörítő alkotóközösség a lakosság tömegeire támaszkodó polgárjogi 

                                                           
200 Volt egyszer egy közösség. Húsz évvel a József Attila Alkotóközösség megalakulása után. Együtt, 2008. 3. sz. 
80-84. 
http://epa.oszk.hu/00500/00595/00027/pdf/EPA00595_Egyutt_2008_3_080-084.pdf Letöltve: 2010. 04.27. 
201 Volt egyszer egy közösség. Húsz évvel a József Attila Alkotóközösség megalakulása után. In Együtt, 2008. 10. 

évf. 3. sz. 80-84. 
202 

A csoport tagjai voltak: Balla László,Debreceni Mihály, Dupka György, Fodó Sándor, Gazda Albert, Jánki 

Endre, Móricz Kálmán, Turóczy István, Varga Béla, Zseliczki József.
 

203 
A KMKSZ történetéből. Dokumentumok, tények, adatok 1989-1993. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 

Ungvár-Budapest, 1993. 84-89. 

http://epa.oszk.hu/00500/00595/00027/pdf/EPA00595_Egyutt_2008_3_080-084.pdf


 

75 

 

mozgalmat indított el, amelynek eredményeként megalakulhatott a kárpátaljai magyarság 

érdekvédelmi szervezete.
204

 

A nyolcvanas évek végén a politikai irányváltás szele Kárpátalját is elérte. Az ukrán 

értelmiség egy része csatlakozott az Ukrajna szuverenitását és függetlenségét követelő 

mozgalomhoz. 1990-ben megalakult a Kárpát-ruszinok Társasága is, amely a ruszin identitás 

felélesztését tűzte ki céljául és területi autonómiát követelt. Az ukrán pártok és szervezetek 

azonban nemhogy a ruszin autonóm köztársaság létjogosultságát nem ismerték el, hanem 

magukat a ruszinokat sem tartották önálló nemzetiségnek. A szovjet rezsim bukásával 

ukránok és ruszinok a tárgyalóasztal két oldalára kerültek. 

III.5.4. A nemzetiségi összetétel változásai Kárpátalján 1945-1989 között  

 

A kárpátaljai magyarok száma 1946-ban volt a minimális szinten (8,7%). Ennek több oka is 

volt: „malenykij robot,” háborús veszteségek, megfélemlítés a hatóságok
205

 részéről (ami sok 

esetben a magyar nemzetiség letagadásához vezetett). Alig öt év alatt a magyarok száma és 

aránya majdnem megduplázódott és 1950-ben elérte a maximumot jelentő 17,3%-ot 

 Ukrán % Magyar % Zsidó % Orosz % Román % Német % Cseh, szlovák % Cigány % Egyéb % 

1946 82,3 8,7 3,1 2,5 1,6 1,4 0,2 0,1 0,1 

1950 72,9 17,3 3,2 2,9 1,6 1,5 0,2 0,3 0,1 

1955 75,3 15,4 1,6 3,2 1,9 1,6 0,2 0,5 0,3 

1960 75,2 15,6 1,1 3,4 2 1,3 0,2 0,5 0,7 

1965 76,2 14,8 0,7 4,4 2,1 0,6 0,2 0,5 0,5 

1970 76,8 14,2 0,5 5,1 2,2 0,2 0,2 0,6 0,2 

1975 75,8 15,2 0,4 5,2 2,2 0,2 0,3 0,5 0,2 

1980 76,6 13,8 0,3 5,6 2,1 0,3 0,4 0,6 0,3 

1985 77 13 0,2 5,5 2,4 0,3 0,4 0,8 0,4 

1989 78,4 12,5 0,2 4 2,4 0,3 0,6 1 0,6 

                                                           
204

 Dupka György: A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján (1944-1991). Intermix Kiadó, Ungvár-

Budapest, 2014. 145. 
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1991 78,1 13,5 0,1 2,4 2,3 0,2 0,2 3,2 0 

2001 80,5 12,1 0,1 2,5 2,6 0,2 0,2 1,1 0,7 

 

4. ábra: A nemzetiségi összetétel változásai Kárpátalján (1946-1991). 

Forrás: Szabó 1993., Zasztavecka et al. 

 

1946-ban hatalmas változások történtek. A kárpátaljai magyarság szempontjából a 

legtragikusabb annak a 82,3%-nyi ukránnak a megjelenése, akiknek öt éve még nyomuk se 

volt Kárpátalján. Ennek az a magyarázata, hogy a II. világháború utáni szovjethatalom első 

helyi intézkedéseinek egyikeként ukránokká nyilvánították az 1941-ben még „meglévő” 60,8 

%-nyi ruszint (azok tudtán és akaratán kívül). A betelepült nyugat-ukrajnaiakkal együtt tehát 

ezek alkották a táblázatban szereplő ukránságot.
206

 

A magyar nemzetiségűek számának csökkenése a nagyvárosokban is tapasztalható 

volt. A kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség egyik legfájóbb pontja a városok elvesztése 

volt. Annak ellenére, hogy mindez már a 80-as években lezajlott, sokan még a közelmúltban 

is nagy magyar többségű városokat tartottak számon. Azok a városok, amelyek 

adminisztratív, ipari és kereskedelmi központok voltak, s a nyelvhatáron helyezkedtek el, a 

legtöbb esetben nemcsak manipulatív módon változtatták meg statisztikai arculatukat. Ezeken 

a településeken élt a legnagyobb számú ingadozó etnikai tudatú lakosság és a legnagyobb 

kereskedőelem, a zsidóság. A népszámlálások alkalmával ezeket az állampolgárokat sokszor 

más-más anyanyelvűként rögzítették, valamint s a hivatalnokréteg váltása szinte egyik napról 

a másikra megváltoztatta egy-egy város nemzetiségi arányait.
207

 

 

 

                                                           
206Fodor Gyula: A humánerőforrás – fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD) 

értekezés. Debrecen, 2010. 41. 

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/93660/7/disszertacio_fodor_gyula_vedett.pdfLetöltve: 2011.10.12. 
207 S. Benedek András: Magyarok Kárpátalján In Korunk, 2002. (13. évf.) 2. sz. 109-113. 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2002&honap=2&cikk=6821 

 1941 1979 1981 Napjainkban 

Ungvár  27896 7619 16000 8000 

Munkács  21277 6883 15200 6975 

Beregszász 19784 15759 24700 12800 

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/93660/7/disszertacio_fodor_gyula_vedett.pdf
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2002&honap=2&cikk=6821
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5. ábra: A magyar lakosság számának alakulása az ősi magyar városokban. 

Forrás: Szabó László: 1993 

 

III.6. A magyar kisebbség helyzete a független Ukrajnában 

III.6.1. Ukrajna önállósulása és a független Ukrajna nemzetiségi politikája 

 

1990. július 16-án az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa elfogadta és kihirdette Ukrajna 

állami szuverenitásának deklarációját (nyilatkozatát).
208

  

Az okmány Ukrajnát „mint szuverén nemzetállamot” határozza meg, ugyanakkor 

Ukrajna népének a köztársaság minden nemzetiségű polgárainak összességét tekinti, kilátásba 

helyezi nemzetiségi közigazgatási egységek létrehozását, és szavatolja minden Ukrajna 

területén élő nemzetiség jogát a szabad nemzeti-kulturális fejlődéshez. 

a. 1991. november elsején, egy hónappal a december elsejére kitűzött függetlenségi 

népszavazás előtt, az Ukrán Parlament – a Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) 

elfogadta és kihirdette Ukrajnában élő nemzetiségek jogainak Deklarációját.
209

 Ez az 

okmány többek között, minden nép és nemzetiségek számára kilátásba helyezte:
210

 

b. az általuk hagyományosan lakott területek megőrzését és e területeken a nemzetiségi-

közigazgatási egységek létrehozását; 

c. az anyanyelv szabad használatát a közélet minden területén, különösen az oktatás, a 

gazdaság és a hírközlés területén; 

                                                           
208 A benne megfogalmazott, különösen a kisebbségek jogainak szavatolásával kapcsolatos jogok, nem kerültek 

be az ország 1996-ban elfogadott alkotmányába. 
209 Deklaracija prav nacionaljnosztej Ukrajini (Nyilatkozat az ukrajnai kisebbségek jogairól), 1991. november 1. 

http://www.kngu.org/KongrUkr/Zacon/Zacon.htm Letöltve: 2012. 12. 08. 
210 Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg jóval korábban Eötvös József az 1868. évi XLIV. törvényben. A 

jogszabály névleg is „a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában” született. Sokat idézett bevezetője, a preambulum 

kimondta: az ország összes honpolgárai „az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet 

képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez 

tartozzék is, egyenjogú tagja.” A törvény a politikai nemzeten belüli egyenjogúság kimondásán túl azonban az 

ország nemzeti sokszínségéből adódó politikai jogi kötelezettségeket és gyakorlati feladatokat elsősorban a  

nyelvhasználat szabályozásával rendezte. Ezt a jogszabályt napjainkban nyelvtörvénynek neveznénk. 

http://www.kngu.org/KongrUkr/Zacon/Zacon.htm
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d. hogy a Nyelvtörvény vonatkozó normáját úgy kell értelmezni, miszerint nem csak 

azokban a közigazgatási egységekben lehet a nemzetiség nyelvét az államnyelv 

mellett egyenrangúként használni, ahol valamely nemzetiség többséget alkot, hanem 

bárhol, ahol hagyományosan, illetve egy tömbben él; mi több, ahol több nemzetiség él 

együtt, és egyik sem alkot többséget, bármelyen nyelv alkalmazható, a helyi közösség 

akarata szerint; 

e. a nemzeti szimbólumok szabad használatát; 

f. a nemzetiségek történelmi örökségének védelmét; 

g. kulturális központok, egyesülések létrehozásának és az anyaországgal való szabad 

kapcsolattartás jogát.
211

 

Közvetlenül a sikeres függetlenségi referendum (1991. december 1.) lezárulta és 

Ukrajnának mint független államnak a szomszédos államok és a nemzetközi közösség főbb 

tényezői által való érismerését követően érzékelhetővé váltak a negatív jellegű elmozdulások 

az állami kisebbségpolitika és jogalkotás területein. E pozíciómódosulás tetten érhető már 

1992-ben az Ukrajna nemzeti kisebbségekről szóló törvénye parlamenti plenáris vitájában és a 

zárószavazás eredményében. Ekkor ugyanis a beterjesztett 22 cikkelyes törvény 19 

cikkelyesre módosul. A normaszövegből kikerült az a három cikkely, melyek a nemzetiségi 

közigazgatási egységek (területi autonómiák) létrehozását és működését lettek volna 

hivatottak szabályozni.
212

 

A kisebbségi nyelvek fejlődését, használati terének kiterjesztését garantálta az 1992-ben 

elfogadott Ukrajna Nemzetiségi Kisebbségekről szóló törvénye is. A törvény 6. cikkelye 

szerint az állam minden nemzetiségi kisebbség számára garantálja a nemzeti kulturális 

autonómiához való jogot. Igaz, a nemzeti kulturális autonómiát nagyon szűken értelmezi az 

adott törvény: alatta az anyanyelv használatát, az anyanyelvű oktatást vagy nyelvtanulást érti 

az állami oktatási intézményekben, a nemzeti kulturális szövetségek által a nemzeti kulturális 

hagyományok fejlesztését, a nemzeti jelképek használatát, nemzeti ünnepek méltatását, saját 

                                                           
211

 Dr. Tóth Mihály: Kisebbségvédelmi jogalkotás és jogérvényesítés Ukrajnában. Egy új nemzetállam 

kisebbségpolitikájának tapasztalatai. http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf  
Letöltve: 2012. 12. 08. 
212 A módosítás egyik kezdeményezője és a vitában egyik legelszántabb szorgalmazója a Beregszász központú, 

magyar többségű választókörzetnek, a megyei magyar szervezet (KMKSZ) és vezetője támogatása által (a járási 

szervezet által támogatott magyar nemzetiségű jelölttel szemben) mandátumhoz jutott képviselője (Vaszil 

Sepa) volt. Lásd: Bárdi Nándor, Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció. Budapest, 2000. 794.  

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf
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vallásgyakorlást, irodalmi, művészeti, tömegtájékoztatási eszközök iránti igények kielégítését, 

nemzetiségi, kulturális és oktatási intézmények létrehozását.
213

 

A fentebb vázolt időszak, a szovjet peresztrojka és az ukrán függetlenedés időszaka 

tekinthető a (kárpátaljai) magyar kisebbség nemzetiségi jogérvényesítése szempontjából a 

legproduktívabbnak. Megalakulnak a megyei és az országos érdekvédelmi szervezetek: a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), illetve az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ), valamint számos helyi magyarságszervezet (szakmai, érdekvédelmi és 

kulturális szervezetek, egyesületek). Az 1990. évi választások eredményeként létrejövő 

kárpátaljai megyei és számos járási, valamint helyi tanácsban a magyar nemzetiségű 

képviselők „magyar frakciókat” alakítottak, melyek, többnyire közösen az érdekvédelmi 

szervezetekkel, aktívan bekapcsolódtak a folyamatosan formálódó kisebbségi jogok saját 

közösségük számára való érvényesítésébe. A Kárpátaljai Megyei Tanácsban működő Magyar 

Frakció szorgalmazásának köszönhetően Ukrajna Államelnökének Megyei Megbízottja 

rendeletet adott ki a Nyelvtörvény és az Ukrajna nemzeti kisebbségekről szóló törvénye 

végrehajtásáról a megyében.
214

 

1992 és 1996 között az alkotmányozási időszakban, a kisebbségi kérdésben 

mértéktartás jellemzi az ukrán döntés-előkészítőket. Az 1996-ban elfogadott új alkotmány 

garantálja a kisebbségek számára a korábban szerzett kisebbségi jogok megtartását, de sajátos 

kiemelt kisebbségként az ország orosz lakosságát kezeli. A törvény kimondja, hogy az állami 

nyelv az ukrán, de biztosított az orosz és a többi ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvének 

szabad fejlődése, használata és védelme. Az alkotmány 24. cikkelye kimondja az 

állampolgárok egyenlőségét fajra, bőrszínre, politikai, vallási és egyéb meggyőződésre, 

nemre, etnikai és szociális származásra, vagyoni helyzetre, lakhelyre, nyelvi és más 

ismérvekre való tekintet nélkül.
215

 

Az ukrán nacionalista pártok ellenállása miatt a Kisebbségi és Regionális Nyelvek 

Európai Chartáját Ukrajna végül 1999-ben ratifikálta, s 2003-ban lett elfogadva. 

                                                           
213 Ukrajna Törvénye a nemzetiségi kisebbségekről Ukrajnában. Az ukrán parlament elfogadta 1992. június 25-

én, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T249400.html Letöltve: 2012. 12. 08. 
214Tóth Mihály-Csernicskó István: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete:a névhasználat 
és a politikai képviselet.In Régió, kisebbség, politika, társadalom, 2009. 2. sz. 82. 
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00074/pdf/069-107.pdf 
215Ukrajna Alkotmánya. Elfogadta Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának ötödik ülésszaka 1996. június 28-án, Kárpáti 
Kiadó, Ungvár 1997. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T249400.html
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00074/pdf/069-107.pdf
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A 2000-2011 között a kisebbségek jogait szabályozni hivatott speciális törvényszintű 

jogszabály Ukrajnában nem került elfogadásra. Bár, születtek olyan alacsonyabb rendű 

jogszabályok, melyek kedvezőtlenül érintik a nemzeti kisebbségeket (pl: a kisebbségi 

oktatást, választókörzetek kialakítása), de ezek ismertetésével jelen dolgozatban eltekintek. 

2012-az ukrán parlament új törvényt fogadott el „Az Ukrajna törvénye az állami 

nyelvpolitika alapjairól” címmel.216 A jogszabály szerint az ukrán az egyetlen államnyelv. 

Ám azokon a közigazgatási egységeken belül, ahol egy-egy nyelv beszélői elérik a 10%-os 

arányt, a kisebbségi nyelv regionális nyelvi státust nyerhet, s az államnyelv mellett 

használható az államigazgatásban, az önkormányzatok munkájában, a bírósági eljárásokban, a 

nyilvános közéletben, az oktatásban. Életbe lépése esetén a dokumentum garantálja a szabad 

iskolaválasztást, a települések nevének anyanyelven történő használatát, az ukrán mellett a 

magyar nyelvű bejegyzést a keresztlevelekben, a személyi igazolványokban, ugyancsak az 

államnyelv mellett a magyar nyelvű űrlapokat, szavazócédulákat. 

2014 februárjában az ukrán parlament eltörölte a 2012-es nyelvtörvényt. Így most az a 

helyzet, hogy az ország visszatért az 1989-ben elfogadott nyelvtörvényhez. Eszerint: a 

kisebbségi nyelvek akkor használhatók a közéletben és a hivatalokban, ha egy közigazgatási 

egységen belül az adott nemzetiségűek aránya több mint ötven százalék. Kárpátaljai szakértők 

szerint gyakorlatban viszont nem sok változott a törvény eltörlését követően. A 2012-es 

nyelvtörvény ugyanis olyan volt, mintha nem is létezett volna. Papíron létezett, de a 

gyakorlati alkalmazásához sem végrehajtási mechanizmus, sem anyagi forrás, sem politikai 

szándék nem volt.  

Az ukrán parlament honlapján megtekinthető az új ukrán nyelvű törvénytervezet, amely a 

2012-es nyelvtörvény utódjává is válhat. A törvényt 2013. január 23-án nyújtotta be öt 

parlamenti képviselő. A törvénytervezet nemzetállamként határozza meg Ukrajnát, és idegen 

nyelveknek minősíti az országban beszélt összes kisebbségi nyelvet. A dokumentum szerint 

nem állami szinten, hanem a helyi önkormányzatok szintjén hoznának döntést a kisebbségi 

nyelvek különleges jogállásának biztosításáról az érintett közigazgatási egységekben.217 

Mivel ez még csak egy tervezet, a történetnek nincs vége. Sok múlik azon, hogy lesz-e a 

                                                           
216 http://www.kmmi.org.ua/news?menu_id=2&ar_id=506. Letöltve: 2013.01.31. 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 Letöltve: 2013.01.31. 
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 Kisebbségek nyelvi jogai Ukrajnában: a 2012-es nyelvtörvény eltörlése és az új törvénytervezet. 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzése. Budapest, 2014  február.  

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/ukran_nyelvtorveny_eltorlese_elemzes_20140226.pdf Letöltve: 2014. március 9. 
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tervezetből törvény, készül-e a törvényhez végrehajtási mechanizmus, megteremti-e az állam 

az alkalmazásához szükséges feltételeket. 

Napjainkban, a nyelvpolitika Ukrajnában a belpolitikai harcok áldozatává válik. Az 

ukrajnai politikai elit abban érdekelt, hogy a nyelvi status quo megőrzésével fenntartsa a 

társadalmi rendet. Az ukrán és az orosz nyelv helyzetének bármilyen irányú megváltoztatása 

ugyanis politikai és társadalmi feszültségeket okoz. Ez pedig gyakran lehetetlenné teszi a 

törvényekben foglalt nyelvi jogok gyakorlati alkalmazását is.
218  

III.6.2. A magyar közösség története 1991-2014 

 

1991. augusztus 24-én Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta a függetlenséget kimondó 

okmányt, majd ez év decemberében megerősítő népszavazást tartottak, amelyben a választók 

több mint 90%-a az ország függetlensége mellett döntött. A népszavazáson az ukrán 

függetlenségre vonatkozó kérdés mellé Kárpátalján odakerült a vidék autonómiájának, a 

beregszászi járásban pedig a magyar autonóm körzetnek a kérdése is. A kárpátaljai lakosság 

92,6%-a szavazott a függetlenségre. A szavazók 78%-a igent mondott Kárpátalja különleges 

önkormányzati státuszára is, míg a beregszászi járás szavazópolgárainak több mint 80%-a 

egyetértett a magyar autonóm körzet létrehozásával. Az elvi döntés megszületett tehát, de az 

új ukrán állam – követve az összes eddigi államalakulat gyakorlatát, amelyhez Kárpátalja a 

XX. század folyamán tartozott – nem vette figyelembe a népszavazás eredményét. 

Még ebben a hónapban kimondták a Szovjetunió megszűnését is, az egykori 

tagköztársaságok tehát Ukrajnával együtt önálló állammá váltak. 

A korábbi viszontagságos évtizedek következtében a magyarok hivatalos lélekszáma 

Kárpátalján folyamatosan csökkent. Az 1990-es évek elején, immár az Ukrán Köztársaság 

részeként a számuk nagyjából százötvenezerre volt tehető, ami a 2001-es népszámlálásig pár 

ezer fővel kevesebb lett. 

A 2005-ös és 2006-os év gazdag volt fontos eseményekben a kárpátaljai magyarok 

számára. Elnökválasztást és parlamenti, valamint önkormányzati választásokat tartottak. 

Először adatott meg annak a lehetősége, hogy a magyarok magyar pártokra szavazhattak, ami 
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 Csernicskó István: A nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvi jogok Ukrajnában 1991 és 2011 között. In EU 

working papers, 2011.1. sz. 85-104.  
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esélyt adott arra, hogy bizonyítsák etnikai egységüket, összetartásukat és nem utolsósorban 

politikai súlyukat.  

A választásokat követően Viktor Juscsenko államfő szerepe és befolyása lényegesen 

megnövekedett, noha a 2006-os esztendő kezdetével életbe lépett politikai reform alaposan 

megcsonkította az elnöki jogköröket. A választásokon sajnos mindkét magyar párt gyengén 

szerepelt. 

Az ukrán belpolitikai csatározások közepette, 2009-ben, fontos változás történt, amely 

a kárpátaljai magyarságot negatívan érintette. Ivan Vakarcsuk, a második Timosenko-

kormány oktatási minisztere „tranzitív oktatási modell bevezetését irányozza elő a nem ukrán 

tannyelvű iskolák számára, melynek a célja hosszú távon többségi egynyelvűség kialakítása 

volt, az oktatás révén.”
219

 A magyar Országgyűlés 2009. december 3-án politikai 

nyilatkozatot adott ki az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően 

aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban. 

2010-ben miután Viktor Janukovicsot választották meg Ukrajna elnökének, némileg 

javult a kárpátaljai magyarság helyzete.  

A rendszerváltás óta eltelt két évtizedben számos magyar szakmai, civil, kulturális és 

politikai szerveződés alakult meg azzal a céllal, hogy a független ukrán államban a magyar 

közösség fennmaradását elősegítése. 

Kárpátalján napjainkban a két legjelentősebb magyar politikai szervezet és párt a 

KMKSZ,
220

 valamint pártja, a KMKSZ UMP
221

 és az UMDSZ,
222

 valamint pártja, az 

UMDP.
223
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 Csernicskó István: Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In Nyelv, identitás és 

anyanyelvi nevelés a XXI. században (szerk.): Karmacsi Zoltán – Márku Anita. PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2009. 30. 
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 KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 1989-ben alakult Ungváron mint a kárpátaljai magyarság 

érdekvédelmi szervezete. 2014-től a szövetség elnöke Brenzovics László. 
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 KMKSZ UMP – KMKSZ Ukrajnai Magyar Párt, 2006-ban alakult, alapítója a KMKSZ.  Elnöke: Kovács Miklós 
222 UMDSZ – Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség. A demokrata szövetséget még maga a KMKSZ hívta életre 

megalakulását követően, 1991-ben, az Ukrajnában élő magyarok ernyőszervezeteként. A szövetség 
megalakítását követően érdekellentétek alakultak ki az alapítók között, s mivel a tagoknak nem sikerült közös 
álláspontra jutni, a KMKSZ felfüggesztette tagságát az UMDSZ-ben. A demokrata szövetség új elnökének 1996-
ban Tóth Mihályt választották meg, ami maga után vonta a KMKSZ–UMDSZ szembenállás kialakulását. Az 
UMDSZ 2002-ig jelentősebb tagsággal nem rendelkezett, ekkor került sor a szervezet megújítására és 
megreformálására, elnökévé Gajdos Istvánt választották, és elkezdték a KMKSZ-hez hasonló szervezeti 
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Az eddig megtartott ukrajnai országos és helyhatósági választások során a 

mandátumokért való küzdelembe a kárpátaljai magyarság is bekapcsolódott. Érdekeinek 

képviseletére saját jelölteket állított mind parlamenti, mind helyhatósági szinteken.
224

 

2012. október 28-án hetedik alkalommal tartottak parlamenti választásokat 

Ukrajnában. A kárpátaljai magyarság a parlamenti választások után sem került jobb helyzetbe. 

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy az etnikai arányosság elve nem lett beépítve a 

választási rendszerbe. A választások alkalmával ismét bebizonyosodott és tapasztalhatóvá 

vált, hogy az ukrán állam továbbra sem hajlandó engedményeket tenni a határain belül élő 

nemzeti kisebbségek irányában. 

A legtöbb szavazatot a Régiók Pártja szerezte. októberében. A független Ukrajna 

történetében először jutott be az ukrán parlamentbe egy szélsőséges nemzeti-radikális párt. 

A Régiók Pártjának listáján mandátumhoz jutott, a magyar nemzetiségű, Gajdos 

István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt elnöke. Miután bekerült a törvényhozásba, 

lemondott saját pártja, az UMDP elnöki posztjáról, majd párton kívüliként csatlakozott a 

Régiók Pártja frakciójához. Kérdéses, hogy mit tudott tenni az elmúlt másfél évben, párton 

kívüli parlamenti képviselőként a magyarok érdekében. 

2013 őszén tiltakozássorozatok kezdődtek Kijevben. A megmozdulások kezdetén még 

civil kezdeményezésre, spontán szerveződve vonultak utcára az emberek. Amiatt tiltakoztak, 

hogy az ukrán kormány váratlanul leállította az EU-társulási felkészülés folyamatát.  

2013 végéig szünet nélkül tartottak a tüntetések, zavargások Kijevben. A 

legjelentősebb három parlamenti ellenzéki erő, a Julija Timosenko bebörtönzött volt 

kormányfő mögött álló Haza (Batykivscsina) párt Arszenyij Jacenyuk vezetésével, a Vitalij 

Klicsko vezette Ütés (UDAR) és a nacionalista, szésőjobb irányultságú Szabadság (Szvoboda) 

párt állt a demonstrációk élére. Már nemcsak Ukrajna európai integrációját, hanem a kormány 

leváltását, Janukovics államelnök távozását és teljes hatalomváltást kezdtek követelni.  

                                                                                                                                                                                     
struktúra és a tagság kiépítését. A szövetségnek 14 kollektív tagszervezete van. Mára az UMDSZ-t a KMKSZ 
ellenszervezeteként, riválisaként tartják számon.  
223 UMDP – Ukrajnai Magyar Demokrata Párt, alapítója az UMDSZ. Elnöke 2005-től 2013-ig Gajdos István, 

2013-tól Péter Csaba.  
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2014 februárjában az ukrán parlament menesztette tisztségéből Viktor Janukovicsot. 

Az államfőt, a leváltásáról szóló parlamenti határozat az emberi jogok megsértésével és elnöki 

kötelezettségei megszegésével vádolja. 

A 2014 májusában megtartott elnökválasztáson, Petro Porosenko, a Vitalij Klicsko 

vezette Ütés párt jelöltje győzedelmeskedett. Megválasztása után kijelentette, hogy fő célja, 

hogy megvalósítsa az uniós társulási egyezmény fő pontjait, valamint rendet teremtsen 

hazájában. 

2014 októberében előrehozott parlamenti választásokat tartanak Ukrajnában, kérdéses, 

hogy hogyan alakulnak majd a választási körzetek, figyelembe fogják e venni az etnikai 

határokat. 

III.6.3. Magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok 1991 után 

Az Ukrajna függetlenedése utáni első évek kapcsolattörténetét ukrán részről egyértelműen 

pozitívan ítélik meg három fontos dolog miatt: Magyarország az elsők között ismerte el 

Ukrajnát és létesített vele diplomáciai kapcsolatokat,
225

 Magyarország volt az első ország, 

amellyel jó szomszédsági és együttműködési szerződést kötött (1991. december 6-án, mely 

1993. június 16-án lépett életbe),
226

 valamint Budapesten nyílt meg Ukrajna első 

külképviselete (1992. március 24-én).  

1999 után megváltozott a helyzet, két szempontból. Az egyik, hogy 1999. március 12-

én Magyarország felvételt nyert a NATO-ba. Ukrán részről ez a lépés megtorpanást okozott 

az ukrán–magyar kapcsolatokban: a két partner állam közül az egyik teljes jogú tagja lett az 

                                                           
225 Fedinec Csilla: Parlamentarizmus Ukrajnában és a kárpátaljai magyarok. In Ukrajna színeváltozása 1991-

2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. (szerk.): Fedinec Csilla és Szereda Viktória. 

Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. 114-139. 
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 Ukrajna jogfolytonosnak tekintette a még 1991 májusában megkötött kisebbségvédelmi szerződést is. 

Magyarországon viszont az ukrán–magyar alapszerződés – az első ilyen dokumentum – kérdése belpolitikai 

vitákhoz vezetett. A központi kérdés az volt, hogy vajon az alapszerződéssel kapcsolatban Magyarországnak fel 

kellett volna-e vetnie a kárpátaljai magyarok kérdését. Az alapszerződés miatt támadták Antall József 

miniszterelnököt és Jeszenszky Géza külügyminisztert is. Többen az MDF és a MIÉP szétválásának egyik okát is 

ebben látták. Lásd: többek között: Kis János: A kisebbségi kérdés az új világrendben. Beszélő. 2002. 4. sz.; Mák 

Ferenc: Az új nemzeti politika és a Határon Túli Magyarok Hivatala (1989–1999). Magyar Kisebbség. 2000. 3. sz. 
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területi követeléseket. Lásd: Бабинець І. Становлення українсько – угорських міждержавних відносин 

(1991–1993 рр.). In: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Вип. 12. Відп. ред. Степан 
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euroatlanti szövetségnek, a másik azonban ütközőzónába került. Az ukrán külpolitika számára 

nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország feltétel nélkül teljesíti Brüsszel, de elsősorban 

Washington elvárásait, az ukrán–magyar kapcsolatok helyett Ukrajnának inkább az Ukrajna–

NATO – illetve Ukrajna–EU – kapcsolatokra kell koncentrálni.  

Az 1998-ban hivatalba lépő magyar kormány a politikai kapcsolatokban minden 

kérdést összekötött a kárpátaljai magyarok ügyével, amiről Ukrajna viszont úgy vélte, hogy az 

az államközi viszony egyik fontos, de nem az egyetlen területe. Orbán Viktor miniszterelnök 

2000 februárjában, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi közgyűlésén 

elmondott beszédében a következő prioritásokat fogalmazta meg: a kárpátaljai magyar 

intézmények megerősítése, a kárpátaljai magyar családok földhöz jutásának segítése, a 

gazdasági együttműködés területén a magyarországi vállalatok Ukrajna iránti érdeklődésének 

felkeltése. „Magyarország számára Ukrajna kiemelt partner. Magyarországnak hét 

szomszédja van, és a többi hat együttvéve sincs akkora, mint Ukrajna. Ez önmagában is 

indokolja, hogy a magyar állam a külpolitikájának alakításakor mindig saját helyet jelöljön 

meg az Ukrajnával való kapcsolatokra. Hiszek abban, hogy a világ olyan irányban fejlődik, 

amely világban az államközi kapcsolatok arra valók, hogy regionális szinten is erősítsék az 

együttműködést.”
227

 

1999 februárjában hoztak létre a Magyar Állandó Értekezletet, (MÁÉRT), a magyar-

magyar kapcsolattartás folyamatossága érdekében. 1999 decemberében, fogalmazódott meg a 

határon túli magyar pártok részéről a külhoni magyarok magyarországi jogállását rendező 

törvény igénye. A jogszabályt, a státusztörvényt – törvény a szomszédos államokban élő 

magyarokról (2001/LXII.)
228

 – másfél éves előkészítés után, 2001 júniusában fogadta el az 

Országgyűlés. 

Az ukrán-magyar kapcsolatok szilárdulását segítette Ukrajna álláspontja a 

státusztörvény jóváhagyásával kapcsolatban. A kedvezménytörvény nem okozott diplomáciai 
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http://www.academia.edu/5917611/Fedinec_Csilla_Ukrajna_helye_Europaban_es_a_magyar-ukran_kapcsolatok_ket_evtizede._Kulugyi_Szemle_2012_4._full_text_
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bonyodalmakat, mint Szlovákia vagy Románia esetében. E törvény jóváhagyásával a magyar 

parlamentnek az volt a célja, hogy elősegítse a szomszédos országokban élő magyar 

kisebbségek nyelvének és kultúrájának megőrzését.
229

 

Ennek a támogatási gyakorlatnak a jogi hátterét Ukrajnában a nemzeti kisebbségekről 

szóló törvény (15.,17. cikkelyek), államközi, hivatalközi egyezmények, valamint a 

kormányközi vegyes bizottságok biztosítják. Ukrajna fontosnak tartja, hogy az államközi 

kapcsolatok terén és a magánérintkezésben is érvényesüljön a kapcsolat a területén élő 

nemzetiségek és anyaországaik között.
230

 

2001-től a magas szintű kétoldalú találkozók addigi helyszínei közé bekerültek 

kárpátaljai települések is, összekapcsolódtak a kárpátaljai magyarokat érintő eseményekkel. A 

szimbolikus politizálás részének tekinthetjük azt is, hogy a kárpátaljai magyarok ügye 

megjelenik az ukrajnai országos politikában, főként a választási csatározásokhoz kötve.
231

 

Ilyen, amikor Leonyid Kucsma államfő kárpátaljai autonómiáról beszélt, és 2001-ben 

megszületett egy törvény Kárpátalja különleges (szabad) gazdasági övezetről, amely 

megtévesztő címével ellentétben mindössze 737,9 ha területre állapított meg különleges vám- 

és adószabályokat, valamint a gazdasági tevékenység egyéb rendjét. 

2004-gyel új fejezet kezdődött a két ország történetében nem csak Magyarországnak 

az Európai Unióhoz való tényleges csatlakozása kapcsán, hanem mert fordulat következett be 

a magyar–orosz kapcsolatokban. 

2004 novemberében az ukrán elnökválasztások második fordulója előtt Viktor 

Juscsenkó ukrán elnökjelölt és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke Orbán Viktor, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség elnöke jelenlétében megállapodást 

írt alá, melynek értelmében a KMKSZ vállalta, hogy az elnökválasztáson,Viktor 

                                                           
229

 Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Szerkesztő(k): Fedinec Csilla, Vehes Mikola (főszerk.) 

Csernicskó István, Oficinszkij Román, Osztapec Jurij, Szarka László, Tokar Marian (szerk.). Budapest, 

Argumentum, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. 407. 
230 Lásd: Володимир Євтух:  Тенденції етнонаціонального розвитку українського суспільства. Človek a 

spoločnosť. 2001. No 3. http://www.saske.sk/cas/3–2001/jevtuch.html; az ukrajnai kisebbségpolitikai 

intézmények változásairól: Віктор Котигоренко: Становлення державного етнополітичного менеджменту в 

Україні. Політичний менеджмент. 2004. No 6 (9). 48–63. Idézi: Fedinec Csilla: Parlamentarizmus Ukrajnában 

és a kárpátaljai magyarok. In Ukrajna színeváltozása 1991-2008 Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi 

attitűdök. Szerkesztette: Fedinec Csilla és Szereda Viktória. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. 135. 
231

 Fedinec Csilla: „Magyarország az ukrán külpolitikában.”In Limes, No. 3. (2008). 302.  
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Juscsenkonak, a Mi Ukrajnánk ellenzéki pártszövetség elnökjelöltjének megválasztását 

támogatja Kárpátalja magyarlakta településein. Cserében Juscsenkó – megválasztása esetén – 

támogatja a KMKSZ-nek az ukrajnai tömbmagyarság településeit magában foglaló 

Tiszamelléki járás létrehozását célzó kezdeményezését, elősegíti a sztálinizmus magyar 

áldozatainak rehabilitálását és anyagi kárpótlását, valamint az ukrajnai kisebbségek, köztük a 

magyarok állandó parlamenti képviseletének biztosítását, a kárpátaljai magyarság nyelvi 

jogainak kibővítését és megvalósulását, az anyaországi támogatások eljutását a 

jogosultakhoz.
232

 

2002-ben kormányváltás történt Magyarországon, ami az eddigi konszenzuson alapuló 

nemzetpolitikában is változásokat hozott. 2004. december 5-én népszavazást tartottak a kettős 

állampolgárságról, amely az alacsony részvétel miatt eredménytelen volt. A népszavazás tétje 

az Ukrajnában és Szerbiában élő magyarság kettős állampolgársága volt, hiszen a 

Romániában élő magyarság ekkor már csak pár lépésnyire volt attól, hogy uniós állampolgár 

legyen, Szlovákia és Szlovénia pedig már EU-tagok voltak. 

A népszavazás eredménytelen volt, pártpolitikai következménye Gyurcsány Ferenc 

megerősödése és a jobboldalról a nemzetesítő retorika visszavonása lett. A határon túli 

magyar pártok és a közvélemény elidegenedett az MSZP–SZDSZ kormánykoalíciótól; 

nemcsak az elutasító álláspont miatt, hanem a riogató stílus miatt, ahogy a határon túli 

magyarok tömeges áttelepülését és így a szociális rendszer szétesését vizionálták. 2005 

januárjában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghirdette a Nemzeti Felelősség Programját, 

benne a Szülőföld Programcsomagot. A Magyar Állandó Értekezletet
233

 2005 szeptemberében 

hívták össze, de mivel nem alakult ki konszenzus a megjelentek között, működését 

megszüntették.  

                                                           
232

 A megállapodás tartalmazta továbbá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átfogó támogatását, a 

kárpátaljai magyar oktatási intézmények hálózatának fejlesztését és önálló magyar tankerület létrehozását a 

nemzeti kulturális autonómia keretében. 
233 Ez a politikai konzultatív testület évente legalább egy alkalommal ülésezett a mindenkori magyar 

miniszterelnök vezetésével. Legfontosabb hozadéka a szaktárcák szerinti, évente többször, államtitkári 

vezetéssel ülésező szakértői egyeztető fórumok megtartása volt. A kormányzati apparátus átfogóan ezekben a 

bizottságokban foglalkozott legérdemibb módon a határon túli magyarság problémáinak Magyarországról 

kezelhető részével. 
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A kisebbségi magyar politikusok felé az Országgyűlés vezetése a Kárpát - medencei 

Magyar Képviselők Fórumán keresztül, a köztársasági elnök pedig a magyar kisebbségi civil 

társadalom és a helyi közösségek irányában tett komoly gesztusokat.  

A MÁÉRT 2004-es népszavazás előtti ülése óta „tetszhalott” állapotban volt. 2010 

novemberében sor került az ismételt összehívásra, majd 2011 novemberében megtartották a 

MÁÉRT tízedik ülését, melyen elfogadták a nemzetpolitikai stratégia kereteit tartalmazó 

dokumentumot. 

Nemzetpolitikai jelentőségű döntés volt, amikor 2010. május 26-án az Országgyűlés 

módosítva az állampolgárságról szóló törvényt – lehetővé tette a határon túli magyarok 

kedvezményes, egyszerűsített eljárással való honosítását, 2011. március 15-én pedig sor került 

az első állampolgársági eskütételre is.
234

 

A kormány 2010-ben nemzetpolitika címén olyan programot indított el, amely 

elsősorban Magyarországnak és nem a határon túli magyar közösségek önépítkezéséről 

szól.
235
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 A magyar politika a rendszerváltoztatást követően két évtized alatt jutott el oda, hogy lépéseket tegyen 

annak érdekében, hogy a trianoni igazságtalanság egy része jóvátételt nyerjen, vagyis azok a határon túli 

magyarok, akik élni kívánnak a lehetőséggel, gyors eljárás keretében, kedvezményes honosítással (vagy 

visszahonosítással) megszerezzék (illetve visszaszerezzék) a magyar állampolgárságukat. Ezt a történelmi 

jelentőségű lépést 2010 - ben a parlament nagy többséggel fogadta el (csupán hárman szavaztak nemmel, öten 

tartózkodtak, huszonkét fő nem vett részt a voksoláson), ami határozott válasz volt a 2004. december 5-ei 

kettős népszavazás kudarcára, mely megosztotta a nemzetet és rendkívül negatívan befolyásolta a magyar-

magyar kapcsolatokat. 
235

 Az egyik, a gyorsított honosítással megszerezhető állampolgárság, a másik a határtalanul iskolai utaztatási 

program, amelynek az a célja, hogy minden magyarországi középiskolás tanulmányai során legalább egyszer 

eljusson a szomszédos országok valamelyik magyar kisebbségi közösségébe, megismerje az ottani magyar 

kulturális örökséget, személyes tapasztalatokra tegyen szert. A harmadik, a trianoni békeszerződés aláírásának 

napját (1920. június 4.) a nemzeti összetartozás emléknapjának nevezték el és ekkor hivatalos 

megemlékezésekre kerül sor. A negyedik projekt az eddigi kisebbségi magyar támogatásokat kezelő Szülőföld 

Alap helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) létrehozása és a Magyarság Háza kialakítása a budai vár egyik 

legreprezentatívabb épületében. Ennek az intézménynek a feladata volna a kisebbségi magyar közösségek 

történetének, kultúrájának budapesti reperezentációja. Másrészt a BGA bonyolítja központilag a határon túli 

magyar intézményrendszer támogatását, a kedvezménytörvény által a kisebbségi magyar iskolásoknak 

biztosítandó oktatási nevelési támogatás folyósítását és egyéb projektek finanszírozását.  
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IV. A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG ÖNRENDELKEZÉSI TÖREKVÉSEI A 

RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI UKRAJNÁBAN 

IV.1. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szerepe az autonómia 

mozgalomban 

IV.1. 2. A KMKSZ megalakulásának előzményei 

 

1989. január 21-én tartotta alakuló ülését a Kárpátalján élő ukránok szervezete, a Sevcsenko 

Anyanyelvi Társaság területi csoportja is, ahol a meghívott magyar vendégek kezdeményező 

csoportba tömörültek, s egy ukrajnai magyar anyanyelvi szövetség megalakítását határozták 

el. A megalakítandó szövetség jogi helyzetének tisztázására két elképzelés született. Az egyik 

elképzelés szerint a szovjet állam által fenntartott autonómiaintézményt illetve azon belül egy 

olyan érdekvédelmi szervezetet szerettek volna, amelyet az állam tart fenn. A másik csoport 

egy alulról kezdeményező független érdekvédelmi szervezeten belül szerette volna kiharcolni 

az autonómiát. Végül egy harmadik forma valósult meg: a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség.  

IV.1.3. A Szövetség céljai. Állásfoglalás magyar autonóm körzet megalakításáról  

 

A határon túli magyar közösségek önálló érdekvédelmi szervezetei közül elsőként a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alakult meg 1989. február 26-án, még a 

pártállam keretei között, elsősorban kulturális és nem politikai célok elérésére. Az ekkor 

megfogalmazott Alapítólevél kimondja:  

„A Szövetség célja az Ukrán SZSZK Kárpátontúli területén élő magyar 

nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének 

megőrzése és ápolása, anyanyelvi művelődésének és oktatásának 

elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. […] 

Alapvető feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a magyar kulturális 

értékek megóvásához és gyarapításához, az anyanyelv megőrzéséhez és 

használati bővítéséhez, az orosz és ukrán nyelvvel való egyenrangúságának 

szavatolásához, műemlékeinek megőrzéséhez, szellemi és tárgyi örökségünk 

közkinccsé tételéhez, a magyar nyelvű oktatás és művelődés feltételeinek 

megteremtéséhez, színvonalának emeléséhez, a szovjetunióbeli magyarok és 
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az egyetemes magyarság, a magyarok és más nemzetbeliek közötti 

kapcsolatok fejlesztéséhez.”
236

  

Az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Szövetség megalakulásának pillanatától 

felvállalta a helyi magyarság autonómiatörekvéseinek megjelenítését.  

1989. augusztus 15-én jelent meg a sajtóban az SZKP KB platformtervezete a párt 

nemzetiségi politikájáról. A dokumentum az autonóm köztársaságok, területek és körzetek 

lakossága jogainak helyreállítását is érinti, s felveti annak lehetőségét, hogy nemzetiségi 

formációkat hozzanak létre azok a népek is, amelyek korábban nem mondhattak magukénak 

hasonlót. „Nemzetiségi járásokat, községi és nagyközségi tanácsokat kell létrehozni azokon a 

helyeken, ahol nagy létszámban élnek olyan nemzetiségek, amelyeknek nincs saját nemzeti 

területi képződményük. Törvényben kell rögzíteni a nemzetiségi csoportok és közösségek 

önrendelkezési jogát” — fogalmaz a platform. 

 A közlemény megjelenését követő napon választmányi ülést tartott a KMKSZ 

Palágykomorócon, ahol a szövetség beregszászi járási középszintű szervezetének vezetői 

bejelentették, hogy Beregszász központtal autonóm körzet, esetleg nemzetiségi járás 

létrehozását kezdeményezik. A kérdés heves vitát váltott ki: biztosítható-e, s ha igen, 

miképpen, hogy a magyar többségű beregszászi járás határain kívül, főleg a szórványban élő 

magyarságra is kiterjedjenek a területi autonómia által garantált jogok és lehetőségek. 

Konkrét elképzelések ekkor még nem körvonalazódtak, ugyanakkor a Választmány 

állásfoglalásában leszögezte, hogy támogatja egy magyar autonóm körzet létrehozását 

Beregszász központtal.  

Az állásfoglalás első pontja szerint megegyeztek abban, hogy a magyar körzet központja 

Beregszász, illetve a Beregszászi járás legyen, de foglalja magába az ungvári, a munkácsi, a 

nagyszőlősi járás javarészt magyarlakta falvait és településeit is. Kiálltak a szórványban élő 

magyarok érdekei mellett is, mely szerint az autonóm körzet határain kívül eső helységek 

magyar lakossága számára az autonóm körzethez hasonló jogokkal lehetővé kell tenni 

nemzetiségi közösségek kialakítását. Ezekben a helységekben, amennyiben a magyar lakosság 

aránya eléri a 70%-ot, a magyar nyelvet az orosszal és az ukránnal egyenrangúnak kell 

elismerni. A magyar autonóm körzeten belül élő más nemzetiségek számára szavatolni kell 

anyanyelvüknek a magyarral egyenrangú használatát. 

 „Az autonóm körzet létrejöttével egyidejűleg a területi tanács mellett 

hozzanak létre nemzetiségi tanácsot, amelynek tagjait a kisebbségben élő 

                                                           
236A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Alapítólevele. In A KMKSZ történetéből. Dokumentumok, tények, 

adatok. 1989-1993. Dupka György összeállításában. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 90-91.  
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nemzetiségek választják meg, számarányuknak megfelelően. E tanács 

hatáskörébe tartozzon az autonóm körzeten kívül élő magyarok és a 

területen élő más nemzetiségi kisebbségek problémáinak felügyelete.”  

 

A széthullás felé közeledő Szovjetunióban az autonómiaviták Gorbacsov 1989. szeptember 

20-ai beszédét követően elcsitultak. Gorbacsov az SZKP KB ülésén felszólalva már úgy vélte, 

hogy
237

 „a mostani nemzeti területi megosztás nem akadályozza a nemzetiségek normális 

életét az ország különböző vidékein. (...) Ha most az ország adminisztratív-territoriális 

térképe átrajzolásának útjára lépnénk, az még jobban megnehezítené az amúgy sem könnyű 

helyzetet.” Az SZKP főtitkárának beszéde tehát visszalépés volt a platformtervezethez képest, 

s az országszerte előforduló autonómiatörekvések megítélésében Gorbacsov nyilatkozata volt 

mérvadó. Így a magyar autonóm körzet gondolata, majd 1990 januárjában a Kárpáti Ruszinok 

Szövetségébe tömörült ruszinok részéről felvetett autonómia kérdése egy időre háttérbe 

szorult, hiába juttatták el az illetékesekhez, a beadványokra nem érkezett hivatalos válasz. 

Ezzel már a hatalom felső szintjén senki nem törődött. A szovjetek „dicső” országa a 

végnapjait élte. 1990. július 16-án az Ukrán SZSZK Legfelső Tanácsa elfogadta az ukrán 

állam szuverenitásáról szóló nyilatkozatot. A Szovjetunió hatalmas birodalma elindult az 

összeomlás felé, s magával ragadta a helyi magyarság papíron megfogalmazott és válasz 

nélkül hagyott autonómia kérelmét is.
238

 

A Szovjetunió szétesésének idején, a bizonytalan államjogi helyzetben egy kis időre 

nagyobb szabadságot élvezhettek a kárpátaljai kisebbségek. Beregszász lakossága 1990. 

november 25-én népszavazással döntött a város eredeti (hivatalos) nevének visszaállításáról, 

nagy többséggel a „Beregszász” mellett voksolva a „Berehove” ellenében.
239 

IV.1.4. Állásfoglalás a kárpátaljai magyarság autonóm jogairól. A kárpátaljai különleges 

önkormányzatú terület statútumának alapelvei 

 

Nem sokkal a népszavazás előtt a KMKSZ választmánya állásfoglalást adott ki a 

kárpátaljai magyarság autonóm jogairól, melyben kijelentették, hogy célszerű lenne 
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 Móricz Kálmán: Kell-e nekünk autonómia? In Hatodik Síp, 1989/2. sz. 29. Idézi: Tóth István: Szempontok a 

kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez. In Régió, kisebbség, politika, 

társadalom. 1991. 2. sz. 130-147. 
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 Dupka György: „Elvérzett” Autonómia – törekvések Kárpátalján 1918-1992. Tézisek egy tanulmányból. In  A 

magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok” (szerk.): Zubánics László. Kárpátaljai 

Művelődési Intézet -Intermix Kiadó, Ungvár, 2011. 76. 
239 Felhívás Beregszász népéhez. Kárpátalja 1990. I. évf.14. sz. 16. 



 

92 

 

megváltoztatni Kárpátalja megye adminisztratív felosztását, melynek eredményeképpen létre 

kell hozni egy új közigazgatási egységet, amelybe a zömében magyar lakta települések 

tartoznának. Véleményük szerint mindez biztosíthatná, javítaná a helyi magyar kisebbség 

jóléti, szociális életkörülményeit.
240

 

Ebben a légkörben született meg 1990 decemberében „A kárpátaljai különleges 

önkormányzatú terület statútumának alapelvei”
241

 (KKÖT) című nem hivatalos dokumentum.  

A KMKSZ első kezdeményezése volt ez a tervezet, amely Kárpátaljának különleges 

önkormányzati státust képzelt el. Az ekkor még előkészítés alatt álló új ukrán alkotmány úgy 

tűnt, hogy lehetőséget ad a különleges önkormányzatú területek létrehozására, melyeket 

megilletné a törvénykezdeményezési jog, illetve rendeletek megalkotásának joga. „Kárpátalja 

önkormányzata a helyi önkormányzatok, kisebbségi területi és személyi elvű autonómiák 

rendszerére épül (ez szükségképpen a belső közigazgatási határok megváltoztatását 

feltételezi).”
242

 

A statútum általános rendelkezésekbe foglalja a Kárpátaljai Különleges 

Önkormányzatú Terület (KKÖT) létrehozását, a közigazgatási egységek (járások) pontos 

meghatározásával, és ezen belül Beregszász központtal a Magyar Autonóm Körzetet (MAK), 

mely a beregszászi járás területe mellett „a munkácsi, ungvári és nagyszőlői járások azon 

községeinek és nagyközségeinek területét. A terület lakossága az 1989. évi népszámlálás 

során legalább 50%-ban magyarnak vallotta magát, illetve a helyi népszavazás döntése 

alapján a MAK területéhez kíván csatlakozni.”
243

 

A Magyar Autonóm Körzet területén a hivatalos nyelv a magyar és az ukrán. 

Kárpátalján a nyelvhasználatot a később létrehozandó ukrán nyelvtörvény és a kisebbségekről 

szóló törvények valamint a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg. A KKÖT 

hatásköréhez tartozik a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő ügyek, az oktatás, a szociális 

                                                           
240 A KMKSZ a kárpátaljai magyarság megfelelő létfeltételeinek biztosítását a kulturális és jóléti-területi 

önkormányzati rendszer párhuzamos kiépítésén keresztül kívánja biztosítani.[…] A kisebbség jóléti-szociális 

életkörülményeinek megfelelő szintű biztosítása, valamint a kulturális önkormányzat gazdasági bázisa 

létrehozása céljából célszerűnek tartja a terület adminisztratív felosztásának olyan irányú megváltoztatását, 

hogy a zömében magyarlakta falvak egy közigazgatási egységbe kerüljenek. Síkra száll Kárpátalja maximális 

politikai és gazdasági autonómiájáért. In: A KMKSZ választmányának állásfoglalása a kárpátaljai magyarság 

autonóm jogaival kapcsolatosan. Szolyva, 1990. november 24. Kézirat. 
241 A kárpátaljai különleges önkormányzatú terület statútumának alapelvei I. Általános elvek TLA-KEI Könyvtára 

K -1574/96.  
242 uo. I. Általános elvek 
243 uo. 1. Általános rendelkezések (1.2.) 



 

93 

 

és gazdasági kérdések kezelése, a költségvetési és egyéb bevételi források feletti döntés joga 

és a helyi önkormányzatok jogkörébe tartozó feladatok.
244

 

A területi önkormányzat központi szervei a Területi Közgyűlés, amely négy évre 

választott képviseleti szerv, és az Önkormányzati Tanács, amelynek tagjait „a járási 

önkormányzatok és a járási jogú városok (Munkács, Ungvár) önkormányzatainak egy-egy 

választott képviselője; a Magyar Autonóm Körzet és a Román Önkormányzati Szövetség egy-

egy választott képviselője; a kulturális (személyi elvű) autonómiával rendelkező nemzeti és 

etnikai kisebbségek egy-egy választott képviselője alkotja.”
245

 

IV.1. 5. A Kárpátaljai Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről246 

 

1991 januárjában a KMKSZ különbizottsága (Balogh József, Gulácsi Géza, Horkai 

Sámuel, Milován Sándor, ifj. Sari József) egy új javaslatot fogalmazott meg a Kárpátaljai 

Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről. 

Már a bevezetésben megfogalmazták, hogy, a kárpátaljai magyarság léthelyzetének 

biztosítását, a kisebbségi jogoknak egy olyan rendszerében kívánják érvényesíteni, amelynek 

alapelemei: a nemzetiséghez való tartozás szabad önmeghatározása, a hatalomban való 

számarányos részvétel, a nyelvhasználat megfelelő rendje és az önkormányzati elv 

érvényesítése.”
247

 

A tervezet alkotói úgy vélik, hogy az elképzelt vegyes elvű autonómia kialakításában a 

személyi elvű önkormányzat időben előbbre való a területi elvvel szemben, mert kisebb 

ellenállásra számítanak a személyi, mint a területi autonómia tervének meghirdetésével 

szemben.  

A Kárpátaljai Magyar Autonómia létrehozásának célja az lenne, hogy a helyi 

magyarság önálló döntési jogosítványokkal rendelkezzen mind a törvényhozás, mind az 

oktatás és a kultúra területén. Az elfogadott törvényeknek és szabályzatoknak a folytonosság 

                                                           
244

 Ríz Ádám: Az 1990 óta született autonómia-koncepciók összehasonlítása. Korunk, 2000. 11. évf. 2. sz. 79–87. 
245 uo. 2. A Kárpátaljai Különleges Önkormányzatú Terület szervei (2.3.) 
246 A javaslattervezet teljes szövegét lásd a 4-es számú mellékletben. Közli Bárdi Nándor és Éger György: 

Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989-

1999. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000. 
247 uo. Bevezetés (1/a) 
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elve alapján illeszkednie kell Kárpátalja, illetve Ukrajna jogrendszeréhez, s nem ütközhetnek 

az Alkotmányba, hatályos rendeletekbe, illetve a nemzetközi jogba.”
248

 

A KMA működését csak törvényességi szempontból vizsgálhatják más hatóságok.  

A magyar nemzetiségű személyek önként csatlakozhatnak a magyar autonómiához, 

mely egy nemzetiségi névjegyzék, kataszter létrehozásával történik. A névjegyzék két 

regiszterből áll:  

a. Nagykorú magyar állampolgárok (szabad akaratnyilvánítással), 

b. A 18 éven aluliak kerülnének (a szülők nemzetiségi hovatartozása alapján 

automatikusan). 

Aki önként belépett, az tagságát meg is szüntetheti, határozati úton kizárni a KMA-ból 

senkit nem lehet.  

A KMA intézményei a Kuratórium, a Kultúrtanács, valamint a Kultúrtanács által 

létrehozott más intézmények. A Kultúrtanács és a területi tanács valamint a kuratóriumok és a 

helyi tanácsok együttműködnek, meghatározott feladatok megoldására funkcióikat részben 

közösítik, illetve megosztják, működési szabályzatuknak megfelelően.
249

 melyek 

együttműködnek a helyi és területi tanácsokkal.  

A helyi Kuratóriumot titkos szavazással minden olyan helységben megválasztják, ahol 

a KMA tagok részaránya eléri az 5%-ot, illetve a 400 főt, ha ennél kevesebb a magyarok 

száma, akkor több helység hoz létre egy közös Kuratóriumot. A tagok fizetés nélkül, 

társadalmi munkában végzik feladataikat, juttatást csak az általuk választott elnök és titkár 

kap. A Kuratórium elnöke szószólóként képviseli a helyi és járási tanácsban a település 

magyar nemzetiségű lakóinak érdekeit, bizonyos esetekben, melyet a létrehozandó Statútum 

szabályoz, vétójoga van.  

A Kultúrtanács a KMA vezető testülete, megválasztását első ízben a KMKSZ, majd a 

helyi kuratóriumok szervezik. Ez javaslatot tehet a Területi Tanács elnökének, 

elnökhelyettesének és a Területi Végrehajtó Bizottság elnökének személyére.  
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249 uo. Intézmények (3/ 1. 2.) 
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A Kultúrtanács dönt a KMA tagságát érintő minden kulturális és más, hatáskörébe 

utalt ügyekben, céljainak elérésére saját hivatalt, intézményeket és különbizottságokat hozhat 

létre a legfontosabb kérdések megoldására; vannak kötelezően létrehozandó bizottságok, ilyen 

a kataszteri, oktatási, közművelődési és pénzügyi, de számuk igény szerint bővíthető. 

A Kultúrtanács elnöke a Kárpátaljai Területi Tanácsban a KMA szószólója, bizonyos 

esetekben szintén rendelkezik vétójoggal, a KMA közgyűlése pedig a Legfelsőbb Tanácsba 

delegál megfelelő számú képviselőt. 

A KMA pénzügyi tevékenységét a pénzügyi bizottság segítségével gyakorolja, olyan 

formában, hogy a helyi tanácsok a magyar nemzetiségű lakosság számarányának megfelelő 

költségvetési összeget a helyi kuratórium rendelkezésére bocsátják, vagy vele egyeztetve 

használják fel. Ez érvényes a Kultúrtanács és a Területi Tanács viszonyára is.
250

 

A magyar lakosság képviseletének biztosítására fokozatosan speciális választási 

rendszert kell létrehozni, mely mindenképpen biztosítja az arányos községi mandátumokhoz 

jutást azon településeken, ahol számuk eléri a száz főt. A járási és területi tanács 

megválasztásánál a KMA tagok egyfajta „területfeletti választókerületet” alkotva külön 

szavaznak saját jelöltjeikre, de listás módszer is kialakítható; a fő cél, hogy majdani rendszer 

„a magyarság számarányos képviseletén túl annak valódi társadalmi súlyát tükrözze.”
251

 

A jogalkotásban a KMA a választott népképviselők által vesz részt, az 

igazságszolgáltatás területi és helyi rendszerében pedig fokozatosan arányos képviselet 

létrehozását kívánja meg.
252

 

A nyelvhasználat kérdésében, melyet a Kultúrtanács és a területi tanács hatáskörébe 

utal, a tervezet kimondja: „Kárpátalja mindazon helységei, ahol a magyar lakosság 

részaránya eléri a 7%-ot, kétnyelvűnek tekinthető. A kétnyelvű helyiségek hivatalos nyelve az 

illető nemzetiség nyelve, a magyar és az államnyelv.”
253
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Azon településeken, ahol a magyarok aránya 4-7% között van, a magyar nyelv a 

kisegítő nyelv szerepét tölti be, de védett nyelv akkor, ha a lakosság több mint 0,5%-a 

beszéli.
254

  

A tervezet végén nem összefüggő, halmozott tézisek olvashatók, melyekben többek 

között olyan elképzelések szerepelnek, hogy a KMA saját szimbólumokkal rendelkezik, a 

KMA-tagságot külön dokumentum (esetleg bejegyzés a személyi igazolványban) rögzíti, a 

magyar fiatalok katonai szolgálata csak Kárpátalja területén teljesíthető. Kiemelendő még, 

hogy „A KMA tagok számára biztosítani kell a kettős állampolgárság lehetőségét.”
255

 

A szövegben többször említett autonómia statútumot a tervek szerint egy 

későbbiekben felállítandó jogi- és statútum-bizottság foglalja írásba. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1991 első felében az ukrán kisebbségi 

törvénytervezet tartalmával kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg. Az írásban a szervet 

képviselői hangot adtak azon meggyőződésüknek, mely szerint „a nemzetiségi, illetve etnikai 

kisebbségek megfelelő létfeltételei az állam, a társadalom és a „nyelvország”
256

 

gondoskodása mellett is, kizárólag azoknak teljes körű önigazgatása által biztosíthatók.”
257

 

Az általános elvek között a javaslat kiemelte a nemzetközi jogi normák alkalmazását, az aktív 

kisebbségvédelem fontosságát, az identitásválasztás szabadságán alapuló nemzetiségi 

hovatartozást, a kollektív jogok biztosítását mind a tömbben, mind a szórványban élő 

kisebbségek részére. A kisebbségekhez tartozó személyek nyilvántartása csak a 

népszámlálásnál, illetve a kisebbségi önkormányzat létrehozásánál alkalmazható. 

A nyelvhasználat kérdésében, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartájának rendelkezéseire támaszkodva biztosítani kell az anyanyelv szabad használatát a 

közéletben, a hivatalokban, különösen ott, ahol a kisebbségekhez tartozó személyek aránya az 

összlakosságnak legalább 10%-át vagy 3000 főt meghaladja. Itt a kisebbségi nyelv hivatalos 

nyelvként funkcionál (kétnyelvűség). Ha a lakosság több, mint 50%-a egy adott 

nemzetiséghez tartozik, ott a közhivatalok munkatársai számára kötelező mindkét nyelv 

                                                           
254 A fél százalékos küszöb, amely rendkívül alacsonynak mondható, később 1%-osra módosult. 
255 uo. Egyéb kérdések (8/6.) 
256

 Nyelvország alatt az anyaországot értjük. 
257 Javaslat az USZSZK nemzetiségi kisebbségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban. Kárpátalja 1991. 7. sz. 

4. Bárdi Nándor és Éger György: Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi 

szervezetek dokumentumaiból 1989-1999. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000. 489-494.  



 

97 

 

ismerete. Védett nyelvről a tervezet szerint akkor beszélhetünk, ha a lakosság legalább 1%-a 

tartozik a kisebbséghez. 

A politikai jogok területén a legfontosabb elv a kisebbségek, a hatalmi ágakban való, 

számarányuk szerinti részvétele, melynek elérése akár pozitív megkülönböztetéssel is 

végrehajtható. A törvénynek engedélyeznie kell a helyi és országos kisebbségi 

önkormányzatok létrehozását, biztosítani a kisebbségi területi, illetve személyi elvű 

önkormányzat létrehozásának jogi feltételeit, és ezeket közhatalmi jogosítványokkal 

felruházni. „A kisebbségi önkormányzatoknak széles körű autonómiát kell élvezniük. A 

kisebbségi oktatás-nevelés és kultúra kérdéseinek minden vonatkozását azok saját kezébe kell 

adni. A megfelelő állami intézmények tehát nem hierarchikus fölöttesként, hanem a 

törvényességi felügyeletet gyakorló hatóságként működjenek.”
258

 A javaslatban szerepel még 

a nyugati demokráciákban elterjedt ombudsman intézményének kisebbségi szószólóként való 

létrehozása, akinek bizonyos esetekben a kisebbségeket érintő kérdésekben vétójoga van. 

Az oktatás és a kultúra területén a kisebbségek teljes körű önigazgatására kell 

törekedni, az oktatási rendszerben a bölcsödétől az egyetemig, a kultúrában színházaktól a 

könyvtárakon keresztül a hagyományőrző tevékenységekig. A működési költségekre fordított 

összeg döntő része az állami, területi költségvetés nemzetiségekre jutó, arányos részéből ered, 

de más bevételek (gyűjtés, alapítványok, stb.) is gyarapíthatják a kisebbségi önkormányzat 

pénzügyi alapját.  

Külön kiemeli a törvény az anyaországgal (nyelvországgal) való széleskörű 

kapcsolattartás lehetőségét, melyet az államnak – lehetőségeihez mérten – támogatnia kell. 

A KMKSZ 1991. április 28-án lezajló közgyűlésén határozatot fogadott el, amelyben 

megerősítette szándékát a területi autonómia felállítására. „A KMKSZ II. évi rendes 

közgyűlésének küldöttei (…) elhatározták, hogy (…) felhatalmazzák az Elnökséget, hogy a 

Kárpátaljai Autonómia és a szabad gazdasági övezet létrehozásának érdekében 

alkotmánymódosító javaslattal forduljon Ukrajna kormányához.”
259

 

IV.1.6. Nyilatkozat Kárpátalja autonóm státusáról 
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1991. július 14-én Tiszaújlakon, a KMKSZ megrendezte a hagyományos II. Rákóczi 

Ferenc emlékünnepséget, mely egyben tízezer főt megmozgató nagygyűlés is volt. Itt 

felolvasták és egyhangúlag elfogadták a Nyilatkozat Kárpátalja autonóm státusáról című 

dokumentumot.
260

 

Ez kimondta:  

„Mi, a nagygyűlés résztvevői (…), rámutatva a vidék évszázadok során és a II. 

világháború után kialakult soknemzetiségű összetételének sajátosságára, a vidék 

népeinek önrendelkezési örök törekvésére; (…) támogatva a Népképviselők 

Kárpátaljai Területi Tanácsának a szabad vállalkozási övezet vidékünkön való 

megteremtéséről hozott döntését; (…) figyelembe véve, hogy Kárpátalja jelenlegi 

státusa korlátozza a vidék őslakosságához tartozó népek és más nemzetiségek 

kollektív jogait; (…) számításba véve, hogy csak az autonómia státusának 

elnyerése (visszaállítása) teremti meg a feltételeket ahhoz, hogy a vidék teljes jogú 

szubjektumként foglalja el méltó helyét a megújuló, szuverén, demokratikus, 

föderatív Ukrajnában; (…) arra a megegyezésre jutottunk, hogy (a hivatalos 

szovjet, ukrán és területi szervekhez felé) törvényjavaslattal fordulunk: 

a. Ukrajna összetételében Kárpátaljának adják meg az autonóm köztársaság 

státusát, 

b. Az őslakosság és más nemzetiségek képviselői kapjanak jogot arra, hogy 

okmányaikban eredeti nemzetiségük szerepeljen, 

c. Kárpátalja autonóm státusának keretében alkotmányosan rögzítsék: 

— a ruszinok, ukránok, magyarok, oroszok, románok, szlovákok, németek, 

cigányok kulturális-nemzeti autonómiájának jogait, területi-polgári és nemzeti-területi 

önigazgatással egyesítve, 

— a garanciákat arra, hogy valamennyi nemzetiséghez tartozó állampolgárok, a 

Szovjetunió és az USZSZK alkotmányos jogszabályai keretében tevékenykedő 

                                                           
260 Bárdi Nándor és Éger György: Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi 
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politikai és társadalmi szervezetek számára egyenlő lehetőségeket biztosítsanak az 

állami és közügyek igazgatásában való részvételre.”
 261

 

IV.1.7. Népszavazás a Magyar Autonóm Körzet létrehozásáról 

 

A Beregszászi Járási Tanács 1991. szeptember 14-i ülésén elfogadta azt a határozatot, 

amely alapján 1991. december 1-re népszavazást tűz ki a Magyar Autonóm Körzet 

létrehozásának ügyében. A területi tanács október 31-én szintén határozott a népszavazás 

megtartásáról. Az ukrán nacionalisták egy része tiltakozott e döntés ellen és beadvánnyal 

fordultak Leonyid Kravcsukhoz, az Ukrán Legfelső Tanács elnökéhez, amelyben a kárpátaljai 

autonómiával kapcsolatos népszavazás megvétózását kérték, arra hivatkozva, hogy az 

törvényellenes és Ukrajna területi egysége ellen irányul.  

A népszavazás előtti időszakban az autonómia ügye soha nem tapasztalt politikai 

aktivitást váltott ki. Az ukrán nacionalista erők szervezett kampánymunkával, élesen támadták 

a magyar törekvéseket. A tömegkommunikációban különböző nézetek csaptak össze az 

autonómia kérdésében.
262

 

A népszavazáson két kérdésre kellett válaszolniuk a választópolgároknak. Az első 

kérdés Kárpátalja alkotmányban rögzítendő különleges önkormányzati státusának (az 

autonómia szót kerülték ki ezzel a kifejezéssel) megteremtéséről, a második kérdés a 

beregszászi nemzetiségi körzet létrehozásáról faggatta Kárpátalja lakosságának véleményét. A 

feltett kérdés így hangzott: „Kívánja-e Ön Magyar Autonóm Körzet létrehozását a 

Beregszászi járás területén?”
263

 

Az eredmény egyértelmű volt, a népszavazáson a beregszászi járásban a szavazók 87,3 

százaléka tartotta szükségesnek Kárpátalja autonómiájának megvalósítását, 81,4 százaléka a 

Beregszász központú magyar autonóm körzet létrehozását, ugyanakkor Kárpátalja teljes 

lakosságának 78%-a kívánta a megye különleges önkormányzati státusát.  

                                                           
261 Bárdi Nándor és Éger György: Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi 

szervezetek dokumentumaiból 1989-1999. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000. 498-500. 
262 Dupka György: Autonómia – törekvések Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2004. 60.  
263 A népképviselők Beregszászi Járási Tanácsa 1991. szeptember 14-i XXI. összehívású IX. ülésszakának 

határozata – Népszavazás a Magyar Autonóm Körzet létrehozásáról a beregszászi járás területén Kárpátalja 

1991. 18. sz. 5.  
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A területi tanács 1992. január 24-i ülése jóváhagyta azt a dokumentumot, amellyel 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához fordult a népszavazás eredményének elfogadását kérve. 

Egyúttal javasolta, hogy egészítsék ki az ukrán alkotmányt a következőkkel: „Ukrajna 

kebelében Kárpátalja területe különleges önkormányzati közigazgatási egység, ezen belül 

Beregszász székhellyel a Beregszászi járás Magyar Autonóm Körzet. Másrészt Kárpátalja 

Ukrajna szerves része, de az ott élő népek önállóan döntenek életükről.”
264

 A helyi magyarság 

számára a tervezett alkotmánymódosítás legfontosabb része a harmadik és a negyedik alapelv, 

amely: „a nemzetiségi területi és kulturális önkormányzat, illetve a gazdasági önállóság, s 

annak megvalósulási formái megválasztásának joga, az önfinanszírozás.”
265

 

Míg a kárpátaljai magyarok „bizalmat szavaztak”Ukrajnának és igen magas arányban 

megszavazták függetlenségét, addig a hasonló arányban megszavazott autonómia ügyét az 

ukrán parlament még napirendre sem volt hajlandó tűzni. Hozott azonban törvényt arról, hogy 

az Ukrajna területi integritásának megsértésére vonatkozó cselekedetek büntethetők. A 

területi autonómia később nem szerepelt sem a nemzetiségi törvényben, sem az ukrán-magyar 

alapszerződésben, és Ukrajna új Alkotmányában sem.
266 

IV.1.8. Ukrajna törvénye a Magyar Autonóm Körzetről 

 

A beregszászi járási tanács 1992. április 28-án vitatta meg és fogadta el a Magyar 

Autonóm Körzet létrehozásáról szóló tervezetet, amelyet tudomásulvétel és a Legfelső Tanács 

felé való továbbítás céljából a Területi Tanács elé terjesztett.
267

  

A dokumentum 1992. május 8-án jelent meg, Ukrajna törvénye a Magyar Autonóm 

Körzetről
268

 címmel. A törvény első részének első cikkelye kimondja: „A Magyar Autonóm 

Körzet Ukrajna közigazgatási-területi berendezkedésének része territoriális önkormányzat 

formájában Kárpátalja beregszászi járásának közigazgatási határain belül, melynek státusát 

a jelen törvény határozza meg.” (1. cikkely) 

 A körzet települései népszavazással vagy tanácsi beleegyezéssel léphetnek be a 

MAK-ba, a körzet hivatalos, egyenrangú nyelvei az ukrán és a magyar, ez a hivatali 

                                                           
264 Dupka György: Autonómia – törekvések Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest,  2004. 61.  
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ügyintézésben, okmányokban, településnevekben is érvényesül. A magyar nyelv oktatása 

szerepel a hivatalos tantervekben. A körzet politikai képviselete arányos a lakosság számával, 

de minimum két képviselője van az Ukrajnai Legfelsőbb Tanácsban. A pénzügyi bázis a 

terület „természeti kincsein”, és a költségvetési bevételeken alapul. (7. cikkely) 

A MAK hatalmi szervei a Körzeti Tanács, amely törvényhozói kezdeményezés jogával 

van felruházva, és a hozzátartozó városi, nagyközségi, községi tanácsok, valamint a 

„végrehajtó és a rendelkező hatalmi szervek.”(8. cikkely) Feladataik széleskörűek: a körzet 

költségvetésének kialakítása, a körzeten belüli területi egységek létrehozása és módosítása, 

helyi rendőrség kialakítása, saját jogszabályok alkotása, gazdasági tevékenység koordinálása, 

a betelepedés kvótájának meghatározása és az autonóm körzet alapszabályának elfogadása 

tartozik hozzájuk. A körzet saját jelképekkel rendelkezik, közigazgatási központja 

Beregszász.  

IV.1.8.1. A kárpátaljai különleges önkormányzat és a beregszászi Magyar Autonómia esélyei az 

ukrán törvényhozásban 

 

1992 nyarán, Budapesten, a Határon Túli Magyarok Hivatalában több feljegyzést készítettek, 

melyekben a kárpátaljai helyzetet boncolgatták. Az írásokban utaltak az erősen megosztott 

ukrán politikára, a territoriális autonómiák, illetve Ukrajna föderatív átalakítása tekintetében, 

amely már az 1991. december 1-i referendumot megelőzően jelen volt. 

Míg egy toleráns kisebbségpolitika jegyében a különféle politikai erők nem zárkóznak 

el egy pontosabban nem definiált területi autonómia megadásának lehetőségétől az egy 

tömbben élő kisebbségeknek, addig a pusztán történelmi, vallási vagy gazdasági okokból 

fakadó különállást sajátos jogállás formájában rögzíteni akaró törekvésekhez negatívan 

viszonyulnak. A feljegyzés szerint az ukrán belpolitikában már akkor megjelent az a politikai 

szándék, amely a francia típusú egységes államszerkezet kiépítését tartja célszerűnek. Van 

azonban egy ellenzéki szárny, amely egy eltérő koncepciót képvisel. Ennek az ellenzéki 

csoportosulásnak a köreihez tartoznak az autonómiát támogató Kárpátaljáról megválasztott 

képviselők, akik csak fentről számíthatnak parlamenti támogatásra.
269

 Budapesti vélemény 

szerint a megfogalmazott autonómia koncepciók esetében az is problémát okoz, hogy 

Kárpátalján Ukrajnától egyértelműen eltérő adminisztratív struktúra épülne ki, valamint a 

tervezetben rendre visszaköszönnek a korábbi jogi képtelenségek (tisztázatlan 
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tulajdonviszonyok és kompetenciák), melyek az európai jogi gondolkodás hiányát mutatják és 

túlságosan terjengősek a gazdasági önállóságot taglaló részek.
270

 

Az elkészült hivatalos törvényjavaslat a KMKSZ autonómia bizottsága által 

kidolgozott koncepciót vette alapul, komolyabb változtatás nem ismerhető fel. Ennek ellenére 

a törvénytervezet sorsa hasonlóan végződött, mint a kisebbségi magyar régiók többségében, 

az ukrán parlament a népszavazás eredménye ellenére sem fogadta el. A jobboldali erők 

nyomására törölték belőle azokat a cikkelyeket, amelyek alapján a nemzeti kisebbségek 

területi autonómiához juthattak volna. Az elfogadott törvény nagy csalódást okozott 

Kárpátalján, mivel megakadályozta a választások során Kravcsuk elnök által támogatott 

Magyar Autonóm Körzet megalakítását. Az 1992. július 25-től hatályba lépett törvény 

mindössze a kisebbségek kulturális autonómiához való jogát ismeri el, az emberi és 

nemzetiségi jogok elválaszthatatlanságának alapján.
271

 

 A KMKSZ 1992-es programjában az autonómiával kapcsolatban így fogalmaz:  

„A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás 

megteremtése. Elvünk az, hogy minden nép sorsát elsősorban önmagának kell 

kialakítania. A nemzetiségi önkormányzat, az intézményi autonómia, a 

szakmai és a politikai szervezetek, a területi autonómia mind eszközei 

lehetnek ennek. Használatukat a mindenkori politikai aktualitásnak kell 

súlyoznia.”
272

  

1993. január elsejei újévi sajtónyilatkozatában Fodó Sándor, a KMKSZ akkori elnöke 

politikai célkitűzésként fogalmazta meg: 

„a KMKSZ továbbra is ragaszkodik a különleges önkormányzati státus 

megadásához és a magyar autonóm körzet kialakításához.” 

Ezzel szemben 1993 februárjában, Kijevben, a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó 

ukrán–magyar vegyes bizottság ülésén már a kulturális autonómiáról beszéltek, valamint ez 
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272A KMKSZ Programja. A KMKSZ történetéből. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 



 

103 

 

év áprilisában az ukrán elnök, Leonyid Kravcsuk,
273

 és a magyar miniszterelnök, Antall 

József, államfő hivatalos találkozóján szintén a kulturális autonómia ügye volt napirenden. A 

két ország vezetője a kulturális autonómia biztosította jogok gyakorlatának kiszélesítésében 

látta a helyi magyarság problémáinak a megoldását. A találkozó után Fodó Sándor, a KMKSZ 

elnöke elmondta: az ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy messzemenően támogatja a 

magyarság kulturális és személyi elvű autonómiájára irányuló törekvéseit, valamint a 

többségükben magyarlakta vidékek önkormányzatának létrehozását. 

1993 áprilisában a Kárpáti Igaz Szóban megjelent Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 

dekrétuma a kárpátaljai különleges (szabad) gazdasági övezetről,
274

 mely azokat a reményeket 

erősítette, hogy az ukrán vezetés Kárpátalja megye egész területén Európa-Központ névvel 

egy különleges vám-, valuta-, pénzügyi-, adófeltételek mellett működő komplex zónát létesít. 

Az övezet ötven évre jönne létre. A tervből hosszú ideig nem lett semmi, majd 1998-ban 

mindössze egy jóval kisebb területen, a csapi határátkelőhely körzetében jött létre, elnöki 

rendelettel. 

1994 márciusában a KMKSZ választási programjában Ukrajna föderatív 

államberendezkedése mellett tette le voksát, kijelentve: „A föderatív államberendezkedés 

számunkra sokkal többet ígér, különösen, ha az a nemzetiségi autonómiák rendszerével 

párosul. Sokkal szélesebb jogokat kell adni a helyi önkormányzatoknak, s ami ezzel együtt jár: 

nagyobb felelősséget! […] A nemzetiségi szervezeteknek jelöltállítási jogot, a 

nemzetiségeknek garantált képviseletet kell kapniuk. Létre kell hozni a nemzetiségi jogok 

országgyűlési biztosának intézményét.”
275

  

Nagyon hasonlóan fogalmazott választási programjában Tóth Mihály
276

 képviselőjelölt 

is, akinek később sikerült győznie a KMKSZ elnökével szemben. „A szövetségi 

államszerkezet keretében Kárpátaljának meg kell adni a különleges önkormányzati és 

gazdasági övezet státusát. Kárpátalja adminisztratív felépítésében létre kell hozni a 

nemzetiségi territoriális önkormányzatokat. A nemzetiségi körzeti, városi, községi és 

nagyközségi önkormányzatok területén maximálisan szavatolni kell a viszonylagos belső 
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kisebbségek jogait. Megvalósítani a teljes kulturális autonómiát minden kárpátaljai kisebbség 

számára.”
277

 

IV.1.9. Nemzetiségi kulturális autonómia 

 

1994 nyarán jelent meg Gulácsi Géza
278

 cikke „A nemzetiségi kulturális autonómia”
279

 

címmel, amelyben a nemzetiségi kulturális önigazgatásnak három szintjét különíti el:  

a. a legalacsonyabb szint az anyanyelv használatának, a saját vallás gyakorlásának 

szintje;  

b. a középső szint önálló nemzetiségi intézmények létrehozását és működését 

feltételezi; 

c. a legfejlettebb forma pedig a nemzetiségi intézményrendszerek és az ezeket 

működtető, irányító nemzetiségi testületek létrehozását jelenti. 

A szerző véleménye szerint csak a legfelsőbb szintű kulturális önigazgatás képes az adott 

kultúra továbbélésének, fejlődésének biztosítására, mert saját értékrendje van, amely mentes 

lehet a többségi értékrend befolyásoló hatásától. 

Nála a kulturális autonómia több intézményrendszert foglal magába, ezek közül a 

legfontosabb az oktatási és a közművelődési rendszer önálló léte, emellett a nemzetiségi 

nyelvhasználattal, illetve a nemzetiségi jogok felügyeletével foglalkozó intézmények is 

elengedhetetlenül fontosak. Ezek működését „egy testületnek össze kell hangolnia, melynek a 

nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos kérdésekben meg kell hoznia az elvi 

döntéseket.”
280

  Ezt a tanácsot nemzetiségi tanácsnak nevezi, amely létrejöhet minden helyi 

tanács mellett, majd ezek létrehozzák a központi nemzetiségi tanácsot. A tanácsok 

legitimitása demokratikusan történő megválasztásuk révén alakulhat ki, de Gulácsi ellenzi a 

nemzeti kataszter szerinti szavazást, mert ez korlátozza az általános választójogot, inkább egy, 

közelebbről nem meghatározott választási technikával kerülné el azt a veszélyt, hogy a 

többségi nemzet döntő módon beleszól a tanács munkájába.  

A nemzetiségi tanácsok megválasztása kétféle lehet: az egyik esetben közvetlenül 

választják meg a helyi és a központi tanácsot, a másik esetben a megválasztott helyi testületek 

hoznák létre a központi nemzetiségi tanácsot. 
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A tanács megválasztására legalkalmasabb módszernek a szerző a listás választási 

rendszert gondolja abban a formában, hogy a megye területe egy választókörzetet alkot; így 

nincs aránytalanság és a megyei társadalmi egyesületek jelöltjei a listáikra leadott szavazatok 

alapján szereznének mandátumot. Ennek a választási rendszernek az a hátránya, hogy a tanács 

már megalakulásakor érdekcsoportokra, frakciókra bomolhat. 

A kulturális autonómia intézményi alrendszereit a nemzetiségi tanács alá rendelt osztályok 

irányítják. A nemzetiségi tanács hatáskörébe tartozó ügyek közül a legfontosabbak a 

nemzetiségi oktatási rendszer, a közművelődési intézményhálózat, a nemzetiségi 

közmédiumok, a műemlékvédelem, a nyelvhasználat, a nemzetiséget érintő jogalkotás 

figyelése és a megfelelő javaslatok megtétele.  

A tanács működését elvben csak az állami törvényességi felügyelet, illetve a közfeladatok 

ellátásának ellenőrzése garantálhatja, de a költségvetésből származó bevétel aránya is 

nagyban befolyásolhatja. 

Az osztályok közül a nemzetiségi közoktatást, közművelődést irányító szervek emelhetők 

ki, de elengedhetetlen egy jogi és gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkozó osztály 

létrehozása is. Az osztályok működését a nemzetiségi tanács által létrehozott szabályrendszer 

koordinálja. 

1995 folyamán a KMKSZ szorgalmazta egy nemzetiségi tanácsadó testület felállítását, 

melynek célja a nemzetiségek elképzeléseinek közös megjelenítése és képviselete a hivatalos 

állami szervek előtt. A KMKSZ politikusai azonban úgy vélekedtek, hogy minden elérhető 

eredmény csak szívós, kitartó munka révén képzelhető el, mert a hatalmi szervek minden 

strukturális reformot igyekeznek meggátolni.  

IV.1.10. Tisza melléki járás 

 

 A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1999-ben politikai célként fogalmazta meg 

és dolgozta ki a Tiszamelléki járás tervezetét, amely egy olyan közigazgatási egység lenne, 

amely magába foglalná a Kárpátalján élő tömbmagyarságot.  

„A kárpátaljai magyarság jogainak teljes körű érvényesítése csupán a 

megfelelő kollektív státus birtokában lehetséges, amely létrehozná a magyar 

kisebbség döntéshozó és végrehajtó szerveit, s amely egy, a magyarlakta 
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településeket magába foglaló adminisztratív egység területi bázisán 

nyugodna.”
281

  

A tervezet megvalósulása esetén lehetővé vált volna, hogy a régióban élő magyarság 

saját ügyeit teljes mértékben maga intézze, valamint biztosítaná a magyar kisebbség  

megmaradási esélyeit.
282

  

A tervezet II. pontjában külön kitér a jogi hivatkozásokra, melyek alapul  

szolgálhatnak a megvalósításhoz, többek között az ukrán Alkotmány és más törvények  

vonatkozó cikkelyeire.  

A III. pont a létrehozandó egység motivációit foglalja magába, mely  

szerint a Tisza melléki járás létrehozásával „teljeségében érvényesíthető lenne a Kisebbségi és  

Regionális Nyelvek Európai Chartája, illetve az annak ratifikálásáról szóló törvény.”  

„A közigazgatási egységen belül a magyar nyelv gyakorlatilag a hivatalos nyelv kategóriájába  

tartozna, amely az állami szervek munkájában is teljes körű alkalmazást nyerne.” A  

közigazgatási egység létrehozásával egyfajta magyar tankerület is létrejöhetne, melyben a  

magyar tannyelvű oktatási intézmények egységes irányítása révén a nemzetiségi  

érdekszempontok érvényesítésére nyílna lehetőség.
283

   

Az új közigazgatási egység egyben egy parlamenti szavazókörzetet is alkothatna, ahol a 

magyar lakosság szavazatai révén érdekeit érvényesíteni tudná.  

A tervezettel kapcsolatosan erősen megoszlottak a vélemények Kárpátalján. A 

Beregszászi Magyar Kulturális Szövetség programja az 1991-ben elfogadott beregszászi 

autonóm formáción kívül más elképzelést nem támogatott. A Magyar Értelmiségiek 

Kárpátaljai Közössége már február 28-án támogató nyilatkozatot tett közzé a sajtóban a Tisza 

melléki járás létrehozásával kapcsolatban. Ezzel egy időben sajtópert indított a Szribna 

Zemlja c. lap ellen, amelynek szerkesztőségi cikke negatívan mutatta be a Tisza-melléki járás 

ügyét, emellett a kárpátaljai magyarságot sértő módon fogalmazva így írt: 

                                                           
281 A KMKSZ választmányának nyilatkozata, amelyet 1999 decemberében fogalmaztak meg. 
28220 esztendő a kárpátaljai magyarság szolgálatában. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. 

44.  
283Darcsi Karolina: „Az ukrán közigazgatás reformjának lehetséges hatásai a kárpátaljai magyar 

érdekképviseletre.” Kutatási záróbeszámoló. Kézirat. 
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 „Akinek nem tetszik Kárpátalján az ukrán élet, vegye a botját és költözzön 

Magyarországra, vagy menjen vissza Távol-Keletre, ahonnan a magyarok 

ősei jöttek.”  

A Kárpáti Igaz Szó május 20-án közölte 30 beregszászi járási polgármester közös, 

tiltakozó nyilatkozatát Kovács Miklós Ukrajna elnökéhez intézett levelével kapcsolatban, 

amelyben a KMKSZ elnöke egy új közigazgatási egység kialakításának támogatását kérte. 

„Kialakítása felborítaná a Kárpátalján kialakult állapotokat, éppen ezért 

felvetését nem tartjuk időszerűnek, mivel ez magát a magyar kisebbséget 

érintené hátrányosan: gazdaságilag, közigazgatásilag, kulturálisan... A 

Kucsma elnökhöz intézett levél nem a Kárpátalján élő, egyre inkább fogyó 

magyarság érdekében fogalmazódott meg, ezért nem támogatjuk, s erre 

hívjuk fel Kárpátalja valamennyi józanul gondolkodó állampolgárát.” 

A tiltakozás ellenére a KMKSZ nem hátrált meg. 2001 áprilisában a Szövetség 

közgyűlésén, Kovács Miklós elnöki beszámolójában a KMKSZ legnagyobb súlyú politikai 

céljának továbbra is a kárpátaljai tömbmagyarság településeit átfogó Tisza-melléki járás 

létrehozását nevezte. Véleménye szerint csak így érhető el, hogy a kárpátaljai magyarok a 

lehető legnagyobb mértékben vehessenek részt saját sorsuk irányításában, s ezáltal 

biztosítható maximálisan a kárpátaljai magyarság megmaradása; márpedig a KMKSZ 

legfontosabb célja a kárpátaljai magyarság megmaradása.
284

 

A magyar önigazgatáshoz való jog, a Tisza melléki járás tevének megvalósítása a 

KMKSZ 2002-es választási programjába is bekerült: „El kell érni, hogy Ukrajnában 

végrehajtandó adminisztrációs reform keretein belül létrehozzák a Tisza melléki járást, 

amelybe a kárpátaljai magyar települések túlnyomó többsége beletartozna.”
285

 

A választópolgárok többsége közömbösen viszonyult a témához. A vegyes lakosságú 

településeken sem a ruszinok, sem az ukránok nem támogatták Kovács Miklós „csak magyar 

ügyként kezelt” programját. Ugyanakkor a Tisza-melléki járás ügye a magyarok körében sem 

vált közös üggyé, nem kovácsolta egységbe a kárpátaljai magyarságot, inkább elmélyítette az 

ellentéteket a vezető értelmiség, a magyar és nem magyar lakosság körében is. Többek közt 

                                                           
284 A KMKSZ XII. közgyűlése, 2001. április 1, Beregszász. Elnöki beszámoló. Kézirat. 
285 20 esztendő a kárpátaljai magyarság szolgálatában. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. 

170.  
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ez a körülmény is hozzájárult Kovács Miklós választási vereségéhez Gajdos Istvánnal 

szemben.
286

 

A 2004-es ukrán elnökválasztás során a KMKSZ közelebb került a Tiszamelléki  

járásra vonatkozó tervének megvalósításához. A szövetség a nyugatbarátként elkönyvelt  

Viktor Juscsenkó mellett állt ki, felhívva a magyar lakosság támogatását az elnökjelölt  

mellett. A felek szerződést kötöttek, melyben rögzítették, hogy a KMKSZ részt vesz a  

választások második fordulójában támogatva Viktor Juscsenkó elnökjelölését, aki  

megválasztása esetén többek között elősegíti a tömbmagyar vidéket magába foglaló  

Tisza melléki járás létrehozását.
287

 Kovács Miklós értékelése szerint „Maga a szerződés igen 

komoly engedményeket helyezett kilátásba a kárpátaljai magyarok irányába. Különösen az 

első két pont, amely a tömbmagyar vidéket magába foglaló Tisza melléki járás, valamint egy 

magyar tankerület létrehozását foglalta magába [...] Ezek végrehajtása áttörést jelenthetett 

volna a területi és a kulturális autonómia irányába.”
288

 

A szerződés azonban csak papíron maradt meg, végrehajtása, mely a területi és 

kulturális autonómia irányába való elmozdulást jelenthette volna, elmaradt, így a Tisza 

melléki járás létrehozása is elakadt. Mindennek oka abban keresendő, hogy a választások után 

az ukrán politikai vezetés már nem vette figyelembe a kárpátaljai magyarok akaratát.  

  

IV.2. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) szerepe az autonómia 

mozgalomban 

IV.2.1. Az UMDSZ megalakulása 

 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget 1991. október 5-én három szervezet: a KMKSZ, 

a Magyarok Kijevi Egyesülete és a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége hozta létre a 

kárpátaljai magyarság országos szinten való megjelenítésének céljából. A Szövetség önkéntes 

alapon szerveződő társadalmi egyesülés, amely az Ukrajnában élő magyarok nemzeti 

                                                           
286 Dupka György: Autonómia törekvések Kárpátalján. (Monográfia, befejező rész). In Együtt, 2003. 11.évf.4. sz. 

80-88.  
287 Kovács Miklós: Ukrajnai választások és a magyar érdekvédelem 1989-2008 között. Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség. Ungvár 2008. 63.  
288

 Kovács Miklós: Ukrajnai választások és magyar érdekvédelem 1989–2006 között.63. 

http://kovacsmiklos.com/tanulm/disz2.pdf Letöltve: 2013.04.21. 

http://kovacsmiklos.com/tanulm/disz2.pdf
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hagyományainak megőrzése és a magyar nemzeti öntudat formálása, erősítése érdekében jött 

létre. Az UMDSZ tagszervezetek szövetségéből átszervezés útján egyesüléssé alakult át, 

amely jogutódja a korábbi szervezetnek.  

IV.2.2. Az UMDSZ céljai, törekvései 

 

Az UMDSZ tevékenységét több egymással egyenrangú, szorosan összefüggő feladatcsoport 

megvalósítása köré építeti. Ezek a következők: az ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai magyarság 

érdekeinek megjelenítése, az UMDSZ által delegált képviselőkön keresztül a különböző 

tanácsokban, helyi önkormányzatokban; a kárpátaljai magyarságnak az anyaországgal való 

kapcsolatainak bővítése, elmélyítése. A magyar-ukrán államközi együttműködés elősegítése, a 

kárpátaljai magyarság életét befolyásoló problémákra való odafigyelés, azok megoldása.
289

 A 

szövetség célja az ukrajnai magyarság általános jogi és érdekvédelmi képviselete a szervezet 

alapokmányában meghatározott elvek feladatok alapján a különböző szintű és jellegű magyar 

kisebbségi szervezetek tevékenységének összehangolása segítségével,
290

 valamint Ukrajna 

társadalmi, gazdasági és közigazgatási modernizálása, ezen belül az ukrajnai magyar 

kisebbség (közösség) hagyományainak, nyelvének, kultúrájának megőrzése a nemzetiségi 

kulturális autonómia megteremtésével. 

IV.2.3. Az UMDSZ tevékenysége 

 

A szervezeten belül hamar érdekellentétek merültek fel, a tömbmagyarság nem tudta kellően 

érvényesíteni érdekeit a szervezeten belül. A tömörülés sokáig csak elméletben létezett, 

semmilyen tevékenységet nem folytatott, gyakorlati eredményeket nem sikerült elérnie.
291

   

Az UMDSZ életében lényeges változást hozott az 1996. évi közgyűlés, amelyet azzal a céllal 

hívtak össze, hogy az addig tapasztalt passzivitást félredobva az UMDSZ átszervezésének 

további kérdéseiről, valamint a Szövetség jövőbeni tevékenységéről határozzanak. Megtörtént 

a váltás, az ezt követő években a szövetség aktívan fejtette ki tevékenységét a kárpátaljai 

magyarság életében.  

                                                           
289http://www.karpatinfo.net/hasznosinformaciok/ukrajnai-magyar-demokrata-szovetseg Letöltve: 2010.04.26. 
290Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabálya. UMDSZ 1991-2005. Az UMDSZ II. kongresszusának 

anyagai. Beregszász 2005. 27-34.  
291Orosz Ildikó: A függetlenségtől a narancsos forradalomig. A kárpátaljai magyarság helyzete a független 

Ukrajnában (1991-2005). PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2007. 205-213. 

http://karpatinfo.net/dosszie/karpatalja
http://www.karpatinfo.net/hasznosinformaciok/ukrajnai-magyar-demokrata-szovetseg
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A szervezet elsődleges feladatnak tartja a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében 

végzett törvényalkotói munkában való részvételt, a nemzeti-kulturális autonómiáról szóló 

törvénytervezet kidolgozását, törvényerőre való emeltetését, az 1944-ben meghurcolt magyar 

és német nemzetiségű személyek, valamint a politikai megtorlások áldozatainak törvényben 

kimondott rehabilitálását, az áldozatok emlékének megörökítését, a Szolyvai Emlékpark, a 

magyar katonai temetők, a településeken felállított emlékjelek törvényes védelmét. 

2002 decemberében a szervezet közgyűlésén Gajdos Istvánt választották meg az 

UMDSZ új elnökévé, aki a 2002-es parlamenti választások során az ukrán törvényhozás tagja 

lett. Képviselőkent kezdeményezője volt az ukrajnai nemzeti kisebbségekről szóló 

újszerkesztésű törvénytervezet megalkotásának. Ugyancsak nevéhez fűződik a nemzeti 

kulturális autonómiáról szóló törvénytervezet, valamint az 1944-es magyar és németellenes 

megtorlásokkal az áldozatok rehabilitálásával kapcsolatos törvénytervezet elkészítése. 

2003. július 12-én az UMDSZ Beregszászban megtartotta I. kongresszusát, ahol 

elfogadták az UMDSZ Programját és a szervezetnek az egyéni tagságra épülő új 

alapszabályát.
292 

IV.2.4. A nemzetiségi kisebbségek kulturális autonómiájáról szóló törvénytervezet 

IV.2.4.1.  A megalkotásának körülményei 

 

2002-es ukrajnai parlamenti választásokon a kárpátaljai 72-es számú körzetben Gajdos 

István az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje szerezte meg a szavazatok 

többségét,
293

 ezzel jogosult lett arra, hogy 2002-2006 között ő képviselje a kárpátaljai 

magyarságot az ukrán törvényhozásban. 2004. december elejére elkészült a Gajdos István 

parlamenti képviselő által kidolgozott törvénytervezet Ukrajna törvénye az ukrajnai nemzeti 

kisebbségek nemzetiségi kulturális autonómiájáról címmel. 

A Statútum preambulummal kezdődik, mely szerint a törvénytervezet az Ukrajnában 

élő nemzeti kisebbségekről alkotott törvény továbbfejlesztett változata. A tervezet sza-

                                                           
292Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Programja. Beregszász, 2005. 

http://www.umdsz.uz.ua/book/01_01.html Letöltve: 2010.04.26. 
293

 A választásokon Kovács Miklós legfontosabb választási ellenfele Gajdos István, a Beregszászi Járási Állami 

Közigazgatási Hivatal elnöke volt. A beérkezett jegyzőkönyvek alapján a választásokat a körzetben a KMKSZ 

elnöke nyerte meg, azonban az eredményt hivatalosan nem hirdették ki, hanem módosítások sorozata 

következett. A körzetben győztesként végül Gajdos Istvánt hirdették ki, az ügy a Strasbourgi Emberjogi 

Bírósághoz is eljutott, s hat évvel a történtek után a KMKSZ elnöke pert nyert az ukrán állammal szemben. 
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bályozza az ukrajnai nemzeti kisebbségek nemzetiségi kulturális önkormányzati szervei 

megalakításának, működésének, valamint megszűntetésének rendjét. A dokumentum 

megalkotásának célja a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak biztosítása, kulturális, nyelvi 

és vallási identitásuk megőrzése és fejlesztése. 

IV.2.4.2. Alapfogalmak meghatározása 

 

A tervezet a következő elemekből tevődik össze: a kisebbségek egyéni és közösségi 

jogainak rendszere, a kulturális autonómia meghatározása, az intézményrendszer és az általa 

gyakorolt állami hatáskörök valamint az államszervezési, hatalomgyakorlási módok leírása. 

Szükséges beszélni a törvényben szereplő meghatározásokról, nevezetesen a nemzeti 

közösség és a kulturális autonómia fogalmainak meghatározásairól. A törvénytervezet a 

következőképpen határozza meg a nemzeti közösség fogalmát: 

„Ukrajna azon állampolgárainak összessége, akik egy meghatározott nemzeti 

kisebbséghez tartozónak vallják magukat, a jelen törvény értelmében 

jogosultak, kinyilvánítják azon óhajukat, hogy részt vegyenek a nemzetiségi 

kulturális autonómia képviseleti szerveinek választásában.”
294

 

 

 A nemzetiségi kulturális autonómia fogalmát a tervezet 1-es cikke határozza meg: 

 

„A nemzeti kisebbségekhez tartozó és önként nemzetiségi közösségekbe 

tömörülő ukrán állampolgárok az állam által garantált azon jogaként és 

reális lehetőségeként, melynél fogva normatív erejű és közigazgatási jellegű 

döntési hatáskörökkel rendelkezhet, a hatályos törvényeknek és a 

nemzetiségi kulturális autonómia alapokmányának megfelelően.”   

A tervezet külön fejezetben tárgyalja azon jogszabályokat, amelyek az Ukrajnában élő 

nemzeti kisebbségekre vonatkoznak, s amelyek alapján a tervezetet kidolgozták.
295 

IV.2.4.3. A nemzetiségi kulturális autonómia szervezése a törvénytervezetben 

 

                                                           
294 Ukrajna törvénye az ukrajnai nemzeti kisebbségek nemzetiségi kulturális autonómiájáról.  
295 Ukrajna Törvénye az ukrajnai nemzeti kisebbségekről, a jelen törvény és az annak megfelelően elfogadott 

jogszabályok, az általánosan elfogadott nemzetközi jogi elvek és normák; Ukrajna nemzetközi szerződései, 

amelyeket Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ratifikált. 
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A törvénytervezet kulturális autonómiára vonatkozó szabályozások fontosabb jellemzői a 

következők: 

A törvénytervezet értelmében az autonómiához való jog egyértelmű alanyai azok,  

a) akik állandó jelleggel Ukrajna területén élnek  

b) régi, erős és állandó kapcsolataik vannak Ukrajnával 

c) etnikai hovatartozásukkal, kultúrájuk, vallásuk vagy nyelvük sajátosságával 

különböznek az ukránoktól 

d) lélekszámuk az autonómia létrehozásának idején legalább 3000 (három ezer) fő  

e) amely élni kíván azon törvényes jogával, hogy önazonosságának 

megőrzéséhez, kifejezéséhez és fejlesztéséhez szükséges döntéseket és 

intézkedéseket hozzon a közösség által választott közjogi testület révén. 

A nemzetiségi kulturális autonómia létrehozásához szükség van egy névjegyzék 

létrehozására, amely a közösség tagjainak adatait tartalmazza. A jegyzéket a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően legalizált nemzeti kisebbségi kezdeményező cégcsoportok 

állítanák össze. 

Külön cikkelyben rendelkezik a tervezet az autonómia megszűnésével kapcsolatban: A 

nemzetiségi kulturális autonómia megszűnik,ha az adott nemzeti kisebbség lélekszáma a 

népszámlálás adatai szerint csökkent és nem éri el a 3000 (három ezer) főt, ha a nemzetiségi 

kulturális autonómiák szerveibe történő egymás utáni két választáson a nemzetiségi közösség 

tagjainak névjegyzékében felvett állampolgárok kevesebb mint 20%-a (húsz százaléka) vett 

részt, a nemzetiségi közgyűlés határozata alapján. 

Az autonómia gyakorlásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása többféle módon lehetséges. 

Ha az adott közösség a törvény által biztosított hatáskörök teljességét kívánja 

gyakorolni nemzetiségi közgyűlést és nemzetiségi tanácsot hozhat létre, melyek jellegüknél, 

jogi természetüknél fogva közjogi testületek. 

Nemzetiségi közgyűlés mandátuma öt évre szól, maga választja meg elnökét. 

Taglétszáma a nemzetiségi közösség lélekszámától, valamint a helyi szintű nemzetiségi 
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tanácsok számától függ, és minimum 15 (tizenöt) főből áll.  A Közgyűlés munkálatait, a maga 

által meghatározott ülésszakokon végzi.  

Nemzetiségi tanács. A hatásköröknek helyi szintű körét a nemzetiségi tanácsok 

gyakorolják, akik a nemzetiségi kulturális autonómia képviseleti szervei. Közvetlen, egyenlő, 

titkos szavazással választandók meg 4 (négy) éves időtartamra. Taglétszáma a területi–

közigazgatási egységekben a lakosság lélekszámától függően alakul: A tervezetben külön 

cikkely foglalkozik a nemzetiségi tanácsok választásával. 

A hatásköröknek egy szűkebb körét a legitim helyi tanácsi képviselettel rendelkező 

kisebbségi képviselő gyakorolhatja. Őt a csekély létszámú nemzetiségi közösség érdekeinek 

képviseletére választanák meg, ha annak létszáma nem elegendő a nemzetiségi tanács 

megalakításához az adott területi–közigazgatási egységben. Ez esetben is az autonómia 

jogalanya az adott nemzeti közösség. 

IV.2.4.4.  A nemzetiségi kulturális autonómia szerveinek hatásköre 

 

A tervezetben, több cikkelyben külön hatáskörök lettek meghatározva a nemzetiségi kulturális 

autonómia szervei számára. A megválasztott szervek jóváhagyják a nemzetiségi kulturális 

autonómia alapokmányát, a saját alapszabályukat, a költségvetésüket, meghatározzák a saját 

és bérelt tulajdon felhasználásának rendjét. Alapokmányuknak megfelelően kialakítják 

végrehajtó szerveiket, a titkárságot, osztályt, főigazgatóságot.  

Lehetőségük szerint tömegtájékoztatási eszközöket alapíthatnak, kulturális, oktatási, 

tudományos intézményeket létesíthetnek és irányíthatnak. Kapcsolatokat létesíthetnek és 

ápolhatnak az azonos nemzetiségű állampolgárokkal és azok civil szervezeteivel Ukrajna 

határain kívül, részt vehetnek a nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó nem 

kormányszintű nemzetközi intézmények tevékenységében, valamint képviselhetik a nemzeti 

kisebbségek érdekeit a különféle hatalmi ágakkal és a helyi önkormányzati szervekkel való 

együttműködésben. 

A nemzetiségi kulturális autonómia országos és helyi szintű szerveinek saját 

szimbólumai vannak (címer, zászló stb.), melyek történelmi, kulturális és egyéb 

sajátosságaikat, hagyományaikat tükrözik. A szervek kötelesek betartani Ukrajna 

Alkotmányát és törvényeit. 
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IV.2.4.5.  A nemzetiségi kulturális autonómia működésének állami garanciái 

 

A tervezet külön megnevezi azon forrásokat, amelyekből megvalósul az autonómia 

finanszírozása: az állami és helyi költségvetésből a nemzetiségi kulturális autonómia 

fejlesztésére elkülönített pénzeszközök, a nemzeti kisebbségek nemzeti kulturális fejlődésére 

létrehozott külön állami alap, önfinanszírozás, magánszemélyek, alapítványok, ukrajnai és 

külföldi szervezetek hozzájárulásai, adományok. 

A nemzetiségi kulturális autonómia szervei birtokolják, használják és rendelkeznek 

saját vagyonukkal, valamint azon állami és kommunális vagyonnal, amelyet az államhatalmi 

és helyi önkormányzati szervek adnak át nekik a hatályos törvényeknek megfelelően. A 

nemzetiségi közgyűlés és a nemzetiségi tanácsok évente egyszer elszámolnak az államhatalmi 

és helyi önkormányzati szervek előtt az állami és helyi költségvetésből folyósított 

összegeknek a hatályos törvényeknek megfelelő felhasználásáról. 

IV.2.1.6.  Összegzés a törvénytervezettel kapcsolatban 

 

A törvénytervezet fő célja a társadalmi viszonyok szabályozása, az ukrajnai nemzeti 

kisebbségek nemzetiségi kulturális autonómiájának biztosítása, jogaik védelme, és azoknak az 

intézkedéseknek a megjelölése, amelyek a nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzése és 

fejlesztéséhez járulnak hozzá, valamint a nemzeti törvények összehangolása a nemzetközi 

normákkal a nemzeti kisebbségek jogvédelmének területén. A dokumentum szeretne 

hozzájárulni az Ukrajna területén élő nemzetiségek közötti egyenlőséhez.  

A törvény elfogadásának célja az is, hogy meghatározza és létrehozza azokat a 

feltételeket, amelyek lehetővé tennék a kisebbségek, azon belül a magyarság asszimilációs 

folyamatának megállítását.  

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségbe tömörült szervezetek a kulturális és a 

személyi elvű autonómia megvalósulásában látják a kárpátaljai magyar kisebbség 

egyenjogúságának biztosítását. 

2002 szeptemberében Gajdos István parlamenti képviselő elnökletével létrejött a 

nemzetiségi kulturális autonómia törvénytervezetét előkészítő bizottság. 2002 decemberétől az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vette át az autonómia törekvések stafétabotját. A 

2003. július 12-én lezajlott első kongresszuson fogadták el az UMDSZ Programját, amely a 
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nemzetiségi kulturális autonómia jogi megfogalmazását és törvényhozás útján történő 

érvényesítését alapvető stratégiai feladatai közt jelölte ki. 

A Gajdos-féle autonómia tervezetet az ukrán parlament 2005-ben tárgyalta. A 

tervezetben a kisebbséghez tartozás önkéntes megvalláson alapul, az autonómia igény 

érvényesítéséhez legalább háromezres hivatalos létszám szükséges. A megjelölt létszám alatt 

a kisebbségeknek képviselőválasztási jogot kell kapniuk a népképviseleti testületekbe. A 

központi intézmények a köztestületek (nemzetgyűlés és nemzeti tanácsok), felruházva 

intézményekkel és amellett a pártokhoz hasonlóan indíthatnak jelölteket a helyi tanácsokba és 

a parlamentbe, tanácskozó joggal vesznek részt az államhatalom döntéseinek előkészítésében, 

kapcsolatot tartanak fenn a határon kívül élő nemzettársaikkal és azok intézményeivel. 

A szakértői értékelés az „Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek” helyett az „ukrajnai 

nemzeti kisebbségek” meghatározást javasolja. Aggályosnak tartja az állami költségvetésből 

és az önkormányzati költségvetésből való finanszírozást, tekintettel arra, hogy ezáltal, sérül a 

finanszírozási egyenlőség azok tekintetében, akik nem tartanak igényt az autonómiára, nem is 

beszélve az uralkodó nemzetről. A bírálók azt is kifogásolják, hogy az autonómia intézményei 

minden szinten önálló jogi személyekké váljanak. Az értékelés szerint az is abszurd, hogy a 

tervezet előírja az ország alkotmányának és törvényeinek betartását, merthogy az egyébként is 

mindenkire egyformán vonatkozik.
296

  

Gajdos István Tóth Mihály szakmai támogatásával újszerű megközelítésben, az 

ukrajnai nemzeti kisebbségek érdekeivel összehangoltan vetette fel a nemzetiségi kulturális 

autonómia kérdését. 

IV.3. A Kárpátalján megfogalmazott autonómia koncepciók összehasonlítása 

 

A Kárpát-medence és a kelet-közép-európai térség biztonságának és stabilitásának 

kulcskérdése a kisebbségi helyzet rendezése. 

Az autonómia megkerülhetetlen a kisebbségek tartós egyenjogúsága és megmaradása 

érdekében. Az autonómia egyik elengedhetetlen eszköze a kisebbségvédelemnek, és ezzel el 

                                                           
296
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lehet érni a két legfőbb célt is: a szülőföldön magyarként való megmaradást, illetve a teljes és 

valós egyenrangúságot. Továbbá úgy gondolom, hogy az autonómia megkerülhetetlen és 

helyettesíthetetlen közjogi eszköze annak, hogy egy elszakított közösség identitásában, 

fejlődésében a szülőföldjén megmaradhasson és gyarapodhasson. 

Az autonómiáról sokan beszélnek, de az elképzelések gyakran eltérőek. Az autonómiát 

egyes politikusok „mantraként” használják, azt gondolva, hogy ha ismételgetik ezt a szót, 

akkor megváltozik valami. Vannak olyan helyzetek, amikor az autonómia a végcél, az egész 

politizálás céljaként jelenik meg, de a politikusok voltaképpen nem tudják, hogy milyen 

típusú autonómiát, illetve milyen jogokat szeretnének. Vannak olyanok is, akik valójában 

megvalósíthatatlannak tartják, de adott esetben politikai vihar kavarására vagy 

szavazatszerzésre használják. 

Ha a békés autonómiatörekvés helyett állandóan a történelmi vélt, vagy valós 

sérelmekkel foglalkozunk, még csak addig se jutunk, hogy régiónkban nyugodt légkörben 

elkezdjünk beszélgetni az autonómiáról, pedig az csak viták, kompromisszumok és csakis 

határozott fellépés árán érhető el. Menni és mondani kell, mindenütt és mindenkinek, hogy az 

autonómia az mindenkinek jó, minden ott élő népet egyforma jogokkal ruházna fel, ha a 

nacionalizmus önpusztító ideológiáját mellőzzük, gazdasági fejlődést és önmegvalósítást 

biztosít minden polgára részére. 

Az EU-ban nagyon sok jól működő autonómiaterület létezik, pl. Spanyolország 17 

autonóm tartományból áll. Franco fasiszta rezsimjének a bukása után, mint demokratikus 

problémamentesítő módszert vezették be. Korzika, Dél-Tirol, Skócia, Wales, mind-mind az 

Európai Unióhoz tartozó autonóm területek. Ezek az autonómiák országaik határain belül 

békésen és az önigazgatás szabályai szerint, nyelvi és kulturális egyensúly fenntartását 

biztosítják az ott élő összes nép és kisebbség számára. Nekünk is ezt az utat kell járnunk. 

Az 1990-es évek legelején minden kisebbségben élő magyar közösségben 

megfogalmazódott az autonómia valamilyen formája iránti igény, de a többségi közhangulat 

és különösen a kormányzati, állami ellenállás miatt az ilyen követelések lekerültek a 

mindennapi politikai küzdelmek porondjáról és pusztán deklaratív célként maradtak meg a 

kisebbségi köztudatban. A belpolitikai nehézségek mellett az autonómia követeléseknek nem 

kedvezett a nemzetközi közvéleménynek – elsősorban a területi autonómiával szemben 

meglévő – bizalmatlansága és a magyar kormányok ezzel kapcsolatos bizonytalanságai sem. 
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A kárpátaljai önrendelkezés követeléséhez 7 jelentős autonómia tervezetet készítettek.  

1. „A kárpátaljai különleges önkormányzatú terület statútumának alapelvei,” 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség első kezdeményezése.  

2. Javaslattervezet a Kárpátaljai Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről, A 

KMKSZ különbizottsága (Balogh József, Gulácsy Géza, Horkai Sámuel, 

Milován Sándor, ifj. Sari József) dolgozta ki. Ez a tervezet a KMKSZ-tagok 

számára belső felhasználásra készült. 

3. Javaslat az USZSZK nemzeti kisebbségeiről szóló törvénytervezettel 

szóló törvénytervezettel kapcsolatban.  A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség tervezettel kapcsolatban kiemelte a nemzetközi jogi normák 

alkalmazását, az aktív kisebbségvédelem fontosságát, az identitásválasztás 

szabadságán alapuló nemzetiségi hovatartozást, a kollektív jogok 

biztosítását mind a tömbben, mind a szórványban élő kisebbségek részére. 

4. Ukrajna törvénye a Magyar Autonóm Körzetről. A beregszászi járási 

tanács 1992. április 28-án fogadta el a Magyar Autonóm Körzet 

létrehozásáról intézkedő törvénytervezetet, melyet benyújtott az ukrán 

parlamentnek. A dokumentum 1992. május 8-án jelent meg. A hivatalos 

törvényjavaslat a KMKSZ autonómia bizottsága által kidolgozott 

koncepciót vette alapul, komolyabb változtatás nem ismerhető fel, a törvény 

keret-jellege azonban a részletesebb szabályozást a körzet 

alapszabályzatának megalkotásával teszi teljessé. 

5. A nemzetiségi kulturális autonómia.  1994. július 27-én jelent meg 

Gulácsi Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szakpolitikusának 

írása. 

6. Tisza melléki járás, a magyar településeket magába foglaló adminisztratív 

egység. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség dolgozta ki, 1999-ben. 

7. Ukrajna törvénye az ukrajnai nemzeti kisebbségek nemzetiségi kulturális 

autonómiájáról (törvénytervezet). 2004. december elejére készült el, a 

Gajdos István, aki 2002-2006 között képviselte a kárpátaljai magyarságot az 

ukrán törvényhozásban, dolgozta ki. 
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A tervek kidolgozásában világosan elkülönül két szakasz. Az első szakaszt – a 

kilencvenes évek első felét –nem lehet elválasztani a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

programjának alakulásától és a szervezet belső vitáitól. 

A második szakaszt, mely 2002-vel vette kezdetét, két fontos politikai folyamat 

határozza meg: a) az európai integráció (Magyarország 2004 májusa utáni megnövekedett 

befolyása, a magyar nemzetpolitika hanyatlása) b) a kárpátaljai magyar szervezetek 

megosztottsága, az alternatív magyar szervezetek megalakulása 

IV.3.1. Eltérések és hasonlóságok a statútumok között 

 

A tervezetek döntő többsége általánosan elfogadott nemzetközi jogi hivatkozásokkal 

támasztja alá követeléseit. A leggyakrabban idézett dokumentumok az Egyesült Nemzetek 

Alapokmánya, az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Helyi 

Önkormányzatok Európai Chartája. A törvénytervezetek preambuluma azt sugallja, a 

nemzetközi dokumentumok egész sorára utalva, hogy a törvénytervezet megfelel a 

nemzetközi emberi jogi jogszabályok mércéjének.  

A tervezetek legszembeötlőbb hasonlósága a stratégiai megközelítés. Mivel az alkotók 

ugyanabból a körből kerültek ki, így a tervek, egy kivétellel, melyet az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség dolgozott ki, ugyanazon a politikai szemléleten alapulnak.  

Az elképzelésekből kitűnik, hogy az autonómia megvalósulását a legtöbb esetben a 

belső közigazgatási határok megváltoztatásának függvényében képzelik el. A tervezetekben 

részletesen kidolgozták a közigazgatási egységek pontos határait. 

Az elkészült autonómiadokumentumok szerkezeti szempontból többfélék voltak. 

Többségük, a KMKSZ által részletesen kidolgozott tervezetek egy része, egy hármas struktúra 

mentén variálódik. Ez a hármasság a személyi autonómia, a helyi önkormányzati autonómia 

és a területi (regionális) autonómia összekapcsolásában tükröződik.  

A koncepciók többsége magában foglalja egy, a kisebbségi jogokat keretjelleggel 

taglaló törvény tervezetét, de a legfontosabb a közösségi jogok, ezek közül is a kisebbségi 

közösség saját önkormányzathoz való jogának részletes szabályozása. A statútum jellegű 

elképzelések pedig már az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát is tartalmazzák.  
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A megalkotott dokumentumokban Kárpátaljának különleges önkormányzati státust 

képzeltek el. A koncepciók egy részében, Kárpátalja önkormányzata a helyi önkormányzatok, 

kisebbségi területi és személyi elvű autonómiák rendszerére épülne, tehát vegyes elvű 

autonómiában gondolkodnak. A Tisza melléki járás a területi autonómia megvalósulását 

helyezi előtérbe. Kárpátalja és a beregszászi járás sajátos önkormányzati státusáról 

népszavazást kezdeményeztek. A tervezetben részletesen kidolgozták a kisebbségi oktatásra, a 

kisebbségi intézmények irányítására, valamint a nyelvhasználatra vonatkozó jogokat. 

Az autonómia koncepciók megfogalmazása hasonló körülmények között zajlott le a 

kilencvenes évek első felében. A politikailag elszigetelt magyar nemzeti képviselet elkészített 

anyagai, függetlenül attól, hogy melyek törekedtek valamiféle kompatibilitásra a fennálló 

állami törvényekkel és melyek nem, hangos felháborodást, éles tiltakozásokat váltottak ki a 

többségi politikai elit részéről. Az autonómiától való félelem egyöntetű elutasítása azonban 

nem tántorította el a készítőket attól, hogy újabb és újabb változatokat mutassanak be. 

Az esetek döntő többségében önként lehet csatlakozni az autonóm területhez, de 

bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Fontos különbség, hogy a Magyar Autonóm Körzethez 

a térség települései, ott ahol a legutóbbi népszámlálási adatok alapján a lakosság 50 %-a 

magyar ajkúnak vallotta magát, kifejezte csatlakozási szándékát az autonóm területhez, 

népszavazással vagy tanácsi beleegyezéssel léphetnek be. A Kárpátaljai Magyar Autonómia 

esetében egy nemzetiségi névjegyzék, katasztert hoznak létre. Az A regiszterbe a nagykorú 

magyar állampolgárok (szabad akaratnyilvánítással), A B regiszterbe a 18 éven aluliak 

kerülnének (a szülők nemzetiségi hovatartozása alapján automatikusan). Aki önként belépett, 

az tagságát meg is szüntetheti, határozati úton kizárni a Kárpátaljai Magyar Autonómiából 

senkit nem lehet.  

A nyelvhasználatot érintően is megegyeznek az alapgondolatok. A Magyar Autonóm 

Körzet egész területén a hivatalos nyelv a magyar és az ukrán, valamint Kárpátalja mindazon 

helységei, ahol a magyar lakosság részaránya eléri a 7%-ot, kétnyelvűnek tekintendők. Az 

egyes tervezetek különböző nemzetiségi arányértékeket határoznak meg, amelyek a hivatalos 

nyelvhasználatot garantálják. A körzet hivatalos, egyenrangú nyelvei az ukrán és a magyar, ez 

a hivatali ügyintézésben, okmányokban, településnevekben is érvényesül. Azon 

településeken, ahol a magyarok aránya 4-7% között van, a magyar nyelv a kisegítő nyelv 

szerepét tölti be, de védett nyelv akkor, ha a lakosság több mint 0,5%-a beszéli. A fél 

százalékos küszöb később 1%-osra módosult, rendkívül alacsonynak mondható. 
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A nemzetiség körzet területén a magyar nyelv az államnyelvvel egyenrangúként 

államnyelvként volna használatos.  A területi önkormányzathoz tartozna a területén lévő 

magyar kulturális intézmények üzemeltetése, rendszerének felállítása. Harmadikként azoknak 

a gazdasági jogosítványoknak a gyakorlása, amelyek megegyeznek a megyei autonómia 

elképzelésekkel és a szabad gazdasági övezettel.  

Az intézményekre térve, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által kidolgozott 

szövegek részletesen tárgyalják azok működését.  

A legrészletesebben Gulácsy Géza tervezetében találkozhatunk az 

intézményrendszerrel. Tervében az oktatási és a közművelődési rendszer önállóan létezne, 

működésüket egy testület hangolná össze, melynek a nemzetiségi kulturális önigazgatással 

kapcsolatos kérdésekben meg kell hoznia  az elvi döntéseket. Ez a nemzetiségi tanács, amely 

létrejöhet minden helyi tanács mellett, majd ezek létrehozzák a központi nemzetiségi tanácsot. 

A tanácsok legitimitása demokratikusan történő megválasztásuk révén alakulhat ki, de 

Gulácsy ellenzi a nemzeti kataszter szerinti szavazást, mert ez korlátozza az általános 

választójogot, inkább egy, közelebbről nem meghatározott választási technikával kerülné el 

azt a veszélyt, hogy a többségi nemzet döntő módon beleszól a tanács munkájába.  

A kulturális autonómia intézményi alrendszereit a nemzetiségi tanács alá rendelt 

osztályok irányítják. A nemzetiségi tanács hatáskörébe tartozó ügyek közül a legfontosabbak 

a nemzetiségi oktatási rendszer,  a közművelődési intézményhálózat, a nemzetiségi 

közmédiumok, a műemlékvédelem, a nyelvhasználat, a nemzetiséget érintő jogalkotás 

figyelése és a megfelelő javaslatok megtétele.  

Az osztályok közül a nemzetiségi közoktatást, közművelődést irányító szervek 

emelhetők ki, de elengedhetetlen egy jogi és gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkozó 

osztály létrehozása is. 

A megfogalmazott autonómia tervezeteknek akadnak hiányosságai is. Az autonómia 

tervek kritikusai szerint egy elfogadható autonómia statútumnak megfelelő személyi elvű 

autonómia tervezetet kellene tartalmaznia azokra a kisebbséghez tartozókra vonatkozóan, akik 

a szórványban, a Felső Tisza vidéken, a hegyvidéki területeken élnek. Ez a hiányosság azért is 

kiemelendő, mert egy ilyen dokumentumnak érdekképviseletet kell biztosítania minden 

kisebbségi létben élő személynek. 
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Nem szabad elfeledni, hogy a legtöbb felsorolt dokumentum ajánlás értékű, nem bír 

kötelező érvénnyel, így betartásukra Ukrajna nem kötelezhető. Emellett pedig nagy részük az 

autonómiával kapcsolatosan eléggé óvatosan fogalmaz.  

IV.3.2. Lehetséges javaslatok 

 

Az etnikai sokféleségre az egyik lehetséges válasz a nyelvi egyenjogúság lehet. Az 

intézmények két-, többnyelvűsége esetén mindenki saját anyanyelvén férhetne hozzá az 

intézmények által nyújtott szolgáltatásokhoz. 

Az állam egyszerre a többségi és a kisebbségi népesség állama, és ezért nemcsak 

elképzelhető, de méltányos is e közös állam olyan működése, amikor az állam egyaránt és a 

lakosság igényei szerinti arányban működtet iskolákat, egyetemeket, közszolgálati rádió- és 

tv-adásokat, színházakat a többségi és kisebbségi népesség nyelvén, a hivatalokban egyaránt 

használható, ténylegesen is használatos mind a többségi, mind a kisebbségi nyelv. A 

magánszféra intézményei – a kereskedelem, a kultúra olyan magánintézményei, mint a mozik 

vagy a sajtó, a könyvkiadás és a könyvkereskedelem – a kereslethez igazodva „szolgálják ki” 

anyanyelvén a többségi és kisebbségi lakosságot. Az anyanyelvi, illetve kétnyelvű feliratok 

ilyen berendezkedés mellett magától értetődnek.297  

A Szovjetunióban a „lenini nemzetiségi politikát” megvalósítva a világon először 

alakították ki az etnikai alapú területi autonómiákra épülő szövetségi berendezkedés 

lépcsőzetes modelljét, ahol a nagyobb etnikumok az oroszokéval egyenjogú szövetségi 

köztársaságokban, a kisebbek pedig azokon belül autonóm köztársaságokban, autonóm 

területeken és nemzetiségi körzetekben nyerték el az önkormányzás lehetőségét. Az 

anyanyelv rendszeres nyilvános, hivatalos használata, az anyanyelvi oktatás és kultúra 

fejlődése elvben tág teret kapott. Mivel önálló szövetségi köztársaságot csak olyan etnikumok 

számára hoztak létre, amelyeknek nem volt a határon túl anyaországa, a kárpátaljai magyarok 

kimaradtak a sorból. Annak ellenére, hogy nem volt semmiféle intézményes autonómiájuk, 

anyanyelvű iskoláik, sajtótermékeik voltak. Úgy vélem, hogy ez az etnikai alapú területi 

autonómia ma is járható út lehetne a kárpátaljai magyar kisebbség számára, mivel 

érvényesülésének előfeltétele a kisebb etnikumok legalábbis jelentős részének területi 

koncentrációja megvalósul a területen, miközben az etnikumok keveredhetnek is. 
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 Bauer Tamás: Az autonómia dilemmái.In  Magyar kisebbség, 2004. (9. évf.) 31-32. (1-2.) sz. 62.  
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Mivel a kisebbség egy része koncentráltan, másik része pedig szórványban él, az 

etnikai alapú területi autonómia, csak a kisebbség egy része számára (akik egy tömbben 

élnek) jelent megoldást, ugyanakkor a többségi népesség egyes csoportjait, illetve más 

kisebbségek tagjait kisebbségi helyzetbe hozza. 

Lehetséges megoldásnak tűnhet Vajdaságban már alkalmazott autonómia modell, 

amely a személyi, kulturális autonómián nyugszik. Előnye, hogy a Kárpátalján a Felső Tisza 

vidéken élő magyarok is részesei lennének az autonómiának. Szükség lenne a települési és 

országos kisebbségi önkormányzatokat megalakítására, ők képviselnék az adott kisebbséget a 

helyi és országos állami szervekkel szemben, befolyásolnák a kisebbségi oktatási-kulturális 

intézményrendszer működését. Ha a kisebbségi önkormányzatok általánosan jogot kapnának a 

kisebbségi intézményrendszer igazgatására, akkor maguk válnának az autonómia, nevezetesen 

a személyi elvű autonómia hordozójává. 

Véleményem szerint egy egységes Kárpát-medencei autonómia megvalósulására kevés 

esély kínálkozik. Ennek az elképzelésnek a szellemében hozták létre a határon túli magyar 

politikai és polgári szervezetek a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsot, 2004. június 

16-án Nagyváradon. Elsődleges cél az volt, hogy olyan fórumot hozzanak létre, amely 

lehetővé teszi a kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseinek egységes képviseletét. 

Ezen kívül a testület célul tűzte ki a magyar nemzeti közösségek diszkriminációjának 

megszüntetését, a teljes egyenlőséghez szükséges nemzetközi segítség biztosítását, egy átfogó 

kárpát-medencei autonómia-rendszer kidolgozását, valamint a nemzeti önazonosság 

megőrzésének elősegítését.  2011-ben határozatot fogadtak el a közösségi önrendelkezés 

alapelveit és kritériumait tartalmazó általános autonómia terv kidolgozásáról. 

Állásfoglalásukban megfogalmazták, hogy az Európai Unió területén önrendelkezéssel 

felelősen élni azt jelenti, hogy közös értékek és érdekek mentén kell keresni a politikai 

realitásokra építhető és kivitelezhető megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak a nemzeti 

közösségeik gyarapodásához. Az aláírók mindezt a megoldást, a belső országhatárokat 

tiszteletben tartó önrendelkezés elvén alapuló közösségi-kulturális, sajátos jogállású települési 

és területi autonómiák közjogi rendszerében látják. A nemzeti kisebbségek autonómiája a 

többségi nemzet érdeke is, hiszen „egy prosperáló régió az adott ország egészének, valamint 

Európának is javát szolgálja,” ahogy ezt több helyi példa is bizonyítja. A dokumentum záró 

gondolata szerint Európa egységesülése csak egy konfliktusmentes politikai környezetben 

valósulhat meg, ehhez pedig tartóoszlopként szolgálhatnak a békés, demokratikus 
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eszközökkel elért közösségi autonómiák, .hiányuk vagy ellehetetlenítésük viszont komoly 

stabilitási kockázatot jelenthet egész kontinensünk számára”.298 

A koncepció lehet közös, ami a legjobban kivitelezhető, de a realizációhoz szükséges a 

helyi többségi népakarat is. Az etnikai alapú autonómiák, ahol a kisebbségek nagytöbbségben 

vannak már nagyon nehezen járható út, követelés, egy sikeres autonómia küzdelem céljából. 

Sokszor nem az a lényeg, hogy egy autonóm területen ki van többségben, hogyan hívják az 

autonómiát, hanem az, hogy a magyar nemzetrésznek olyan jogai legyenek egy adott 

területen, hogy az ne az asszimiláció irányába mutasson, hanem onnan el. Vagyis megállítsa 

az asszimilációt és biztosítsa az azonos jogokat. Ahol minden polgár jogai egyformák, 

nyelvhasználat, iskola, kultúra és minden más téren is. Ezt a többségi nép sem tudja „csak 

úgy” alapon lesöpörni az asztalról. Nem szabad „foggal - körömmel” valamihez ragaszkodni, 

ami kivitelezhetetlen. Előrelátásra és megvalósítható tervezetekre van szükség. 

Ukrajna fővárosában, Kijevben 2013 őszén felszínre törtek az évtizedek óta elfojtott 

indulatok. Az Európai Unióval kötendő megállapodás aláírását Moszkva nyomására az utolsó 

pillanatban megtagadó oroszbarát Janukovics elnök ellen kitört kijevi tüntetések néhány hét 

alatt az egész országra kiterjedő lázadássá, népfelkelésekké változtak. 

Ukrajna a polgárháború küszöbére sodródott, sokan, még napjainkban is, az ország 

szétesésétől tartanak. Az okok elsősorban a mérhetetlen társadalmi igazságtalanságokban, a 

kevés dúsgazdag és a nyomorban, vagy annak szélén élő tömegek közötti feszültségekben, az 

ország gazdasági sikertelenségében keresendők, de történelmi hátterük is van.  

Amerikai politikai elemzők már az 1990-es évek elején rámutattak, hogy Ukrajnát a 

nyugati és a keleti kereszténység határvonala kettévágja két egymástól különböző történelmi 

hátterű, mentalitású, kultúrájú részre. E törésvonalat tekintették elméletileg az Európai Unió 

(akkor még Európai Gazdasági Közösség) keleti irányú bővítése határának. Figyelemre méltó 

és elgondolkodtató, hogy a mostani népfelkelést éppen az Unióhoz való közeledés kérdése 

(megtagadása) váltotta ki. 
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 Állásfoglalás Európa stabilitása és az őshonos nemzeti közösségek tárgyában. Elfogadta a  Kárpát-medencei 

Magyar Autonómia Tanács. http://www.vmdk.org.rs/docs/KMAT/KMAT%202011_Allfog_stabil_osh_nemz.pdf 

Letöltés ideje: 2014.04.29. 
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Magyarországnak és vele együtt Közép-Európának alapvető érdeke kell legyen egy 

egységes, független, gazdaságilag jól működő Ukrajna léte. Ez ugyanakkor egész Európának 

is érdeke. Ez az érdek azonban csak akkor érvényesülhet, keleti szomszédunk csak akkor lesz 

mai formájában Európa megbecsült, jól prosperáló országa, ha minden polgára teljes életet 

élhet nemzetisége, vallása, kultúrája szerint, és ha érvényesül a társadalmi igazságosság 

európai normája. 

A legfontosabb az ott élő magyarság sorsa. Kérdéses, hogy lesz-e ezek után magyar 

autonómia Kárpátalján? Ennek több feltétele van. Szükség van arra, hogy a területén élő 

magyarság megosztottsága megszűnjön, egységesen lépjen fel az ősi földjén neki járó 

jogokért. Ez a jog abból fakad, hogy ott élnek azon a földön, ahol születtek, ahol őseik 

falvakat, városokat építettek, virágzó kultúrát teremtettek, és évszázadok során vérükkel 

védték szülőföldjüket. Szükség van a magyarországi politika ez irányú egyértelmű és erőteljes 

támogatására, a magyar-ukrán kapcsolatrendszer minden pontján, valamint a nemzetközi 

szintéren. Elégséges feltétel az lenne, ha a mindenkori ukrán hatalom felismerné, országában 

csak akkor lesz társadalmi béke, politikai stabilitás és gazdasági prosperitás, ha minden 

polgára jól és otthon érzi magát benne. Ha átlátnák, milyen jól működnek Európában a 

különböző autonómia modellek, Dél-Tiroltól a belgiumi németeken át a finnországi svédekig. 

Magyarország az Európai Unió tagjaként, visszaszerezve térségbeli vezető pozícióját, sokat 

segíthet a jövőben Ukrajna ez irányú fejlődésében. 

Mi a megoldás tehát Ukrajnában? Hogyan lehet az országot egybe tartani úgy, hogy 

minden érintett elégedett legyen a megoldással? Az út nagyon egyszerű és magától értetődő, 

de nehezen lesz járható. Mégis erre kell elindulni: Ukrajnában élő valamennyi nemzeti és 

vallási közösségnek teljes körű és tényleges autonómiát kell biztosítani. Autonómiát jelenleg 

csak a Krím félsziget élvez.
299

 Ennek történelmi okai vannak. Ugyanilyen történelmi okai 

lehetnének egy kárpátaljai területi autonómiának is, ezen belül külön magyar autonómiának. 

A Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában élő orosz ajkú lakosságnak azért van könnyebb 

helyzete a ruszinokkal, magyarokkal, krími tatárokkal szemben, mert mögöttük egy 

nagyhatalom áll. Nos, ezen kellene felülemelkedni, és az emberi jogok elkötelezett híveinek, 

az Európai Uniónak valamint az Egyesült Államoknak hitet tenni az autonómia biztosítása 
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 2014 májusában hivatalos népszavazást tartottak a Krím félsziget hovatartozásáról. A népszavazást 

követően a Krím kikiáltotta függetlenségét Ukrajnától, kérvényezte az ENSZ általi elismerést és felvételét az 

Oroszországi Föderációba. Még ugyanezen a napon Oroszország elismerte Krímet, mint szuverén államot, 

továbbá felvette tagállamként. Jelenleg a Krím – nem hivatalosan – Oroszországhoz tartozik. 
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mellett is. Tanulni kell többek között a Balkánon az elmúlt 25 évben lezajlott eseményekből. 

Európa békéje, nyugalma, biztonsága, gazdasági prosperitása függ most attól, mi történik 

keleti szomszédunkkal. 

Ha Ukrajna szétesne három, vagy több részre, óhatatlanul felmerülne a mai magyar 

határ mentén egy tömbben élő magyarok helyzetének határmódosítással történő megoldása. 

Ha a Krím leválhat, miért ne szakadhatna el az Ukrajnához a második világháború előtt soha 

nem tartozott Kárpátalja? Ha meg önállósul, a ruszinok és a magyarok útja is kettéválhat, 

aminek megvan minden alapja. Mindezekből látható, hogy Ukrajna szétesése beláthatatlan 

következményekkel járhat. Fontos leszögezni, hogy ma Magyarországon egyetlen felelősen 

gondolkodó, számottevő politikai erő sem gondol határmódosításra. Ugyanakkor az 

elszakított nemzetrészek autonómiájának kérdése meghatározó a magyar közgondolkodásban. 

A mindenkori magyar kormányt pedig alkotmányunk kötelezi a határon túlra szakadt 

magyarokért való felelősség vállalására. 

Az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak és Oroszországnak mindent el kell 

követnie azért, hogy Ukrajna egyben maradjon, megújuljon, és ebben az új Ukrajnában 

mindenki szabadon élhessen, születéstől a halálig használhassa anyanyelvét, az élet minden 

területén ápolhassa és fejleszthesse ősei kultúráját, önállóan dönthessen saját és közössége 

sorsáról. Ez történelmi felelősség, és Európa sorsát alapvetően meghatározó szükségesség. A 

megoldandó problémák ismételt szőnyeg alá söprése állandó időzített bombaként fog 

ketyegni. Bízzunk abban, hogy a Világ végre tanul múltbeli hibáiból. 

Következtetésként megállapítható, hogy nemcsak a történelmi tények indokolhatják az 

autonómia megszerzését, hanem számos más körülménynek is „klappolnia” kell ahhoz, hogy 

mindez működhessen. Az autonómiát a befogadó államnak kell elismernie, és ez csak úgy 

jöhet létre, ha annak az államnak – nemhogy nem származik kára, hanem – haszna van a 

terület önrendelkezésének köszönhetően. 

Nem reménytelen az autonómiaharc. Eredményességéhez – úgy tűnik – több időre és 

határozottabb, megingathatatlan célkitűzésekre van szükség. Az, hogy az autonómia a 

kárpátaljai magyarság sikeres küzdelme legyen, meg kell érteni, hogy két egyforma 

autonómia nincs.  

Magyarország kormánya azt a célt tűzte ki maga elé, hogy támogatja a kárpátaljai 

magyarok törvényesen létrehozott politikai szervezetei által felvetett kezdeményezéseket. 
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Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke elmondta, hogy Magyarország egy stabil és 

demokratikus Ukrajnában érdekelt. Véleménye szerint, se stabil, se demokratikus nem lehet 

Ukrajna, ha nem adja meg az ott élő kisebbségeknek, nemzeti közösségeknek, köztük a 

magyar közösségnek azt, ami őket megilleti. Vagyis a kettős állampolgárságot, a kollektív, 

vagyis közösségi jogokat és az autonómiát. Úgy véli, hogy a kárpátaljai magyaroknak kell 

megmondaniuk, hogy az autonómia széles és színes világán belül melyik konkrét 

jogintézményt kívánják megvalósítani. Mind a kárpátaljai magyaroknak, mind a Kárpátalján 

élő ukránoknak tudniuk kell, hogy a magyar állam teljes súlyával ott van a kárpátaljai 

magyarok autonómiaigénye mögött.
300

 

                                                           
300

 Vona Gábor, a Jobbik elnöke kijelentette, „egy Tisza járás nélkül Ukrajna soha nem fog csatlakozni az Európai 

Unióhoz.” Kovács Béla magyar európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy Ukrajna a jövőben csak akkor 

számíthat a társulási megállapodás aláírására az EU-val, ha teljesít két feltételt: 1. Az ukrajnai állami 

nyelvpolitikák elveiről szóló törvény alkalmazása; 2. A Tisza-melléki járás létrehozása és a túlnyomórészt a 

kárpátaljai magyar etnikumúak által lakott összes település bekerülése e járásba. 
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V. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPVÁLLALÁSA AZ AUTONÓMIÁBAN  

V.1.  A kisebbségi civil társadalom jellemzői Ukrajnában 

 

Kelet-Közép-Európában a rendszerváltások után a kisebbségi közösségekben szinte egyik 

napról a másikra alakultak meg a civil társulások, egyesületek. Azzal a céllal jöttek létre, hogy 

érvényesítsék polgári jogaikat, a jogállamiságot és a reformeszközöket valamint képviseljék a 

tekintélyelvű szocializmus demokratikus alternatíváját. „A demokrácia bája rövid időre 

elvarázsolta a legkétkedőbbeket is, a nacionalista polgár akart lenni, a kollektivista pedig 

civil.” Mivel a nyolcvanas évek Kelet-Közép-Európában a kisebbségi civil társadalom 

fogalma kritikai-ellenzéki tartalommal telítődött, ezért a rendszerváltás után eleve politikai 

legitimációt biztosított.
301

  

Végel László szerint „a kisebbségi társadalmak abban különböznek a többségiektől, 

hogy bennük a nacionalizmus előretörése nélkül is szívósan él a polgári társadalom megosztó 

folyamatai, a személyes érdek, az individualizmus ellenében munkáló premodern 

közösségvágy. A kisebbségi csoportok ugyanis joggal teszik szóvá, hogy a modern állam az 

élet minden területére behatol, a modern társadalom egyetemes értékrendje erőszakosan 

megváltoztatja a hagyományos identitást. Miközben a modernizáció fellendíti a 

nemzetállamot, kifejezetten táplálja a többségi nacionalizmust, addig ugyanez a folyamat a 

kisebbségi közösségben kizárólag a romboló erőket szabadítja fel azért, mert nem jöhetnek 

létre a modern nacionalizmus alapjait képező intézmények és mechanizmusok, hiányoznak a 

megfelelő gazdasági erőforrások, tehát nem marad más összetartó erő, mint a szerves, 

hagyományos nemzeti értékeket őrző közösség illúziója, amely legalább az életérzés síkján 

pótolja a valóságos nemzeti struktúrákat. A kisebbségi közösség szalmaszálba kapaszkodik.”  

Bár az idézett szerző tanulmányát Vajdaságra vonatkozóan írta több olyan gondolat köszön 

vissza benne, amely Kelet-Közép-Európa bármelyik országára, így Ukrajnára is érvényes 

lehet. Ezek a következők: a kisebbségi tudat közösségépítő jelleggel bír, a kisebbségi 

közösség identitásának megőrzéséhez nem szükséges a nacionalizmus megléte. A többségi 

nacionalizmusnak ellenben negatív hatása van a kisebbségi társadalmakra.   Fábián Ernő 

                                                           
301Végel László: Civilitas és kisebbség. In Régió, Kisebbség, politika, társadalom. 1998. 9. évf. 3. sz. 1.  

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00033/pdf/11.pdf Letöltve: 2010.07.23.  
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szerint „A kisebbség civil társadalma, mivel kényszerűségből alakul és elkerülhetetlenül 

beszűkített, éppúgy  nem lehet teljes értékű, mint a kisebbségi lét.” 

Az Európai Unió a következő jellemzőket tulajdonítja a civil szervezeteknek: 

nonprofit, önkéntesség, intézményesültség, függetlenség, közhasznúság.  

Az EU által meghatározott fenti jellemzőkön kívül találhatunk még a civil 

szervezetekre vonatkozó jellemzőket: politikamentesség (ez alapján zárják ki a politikai 

pártokat a non-profit szektorból), a hosszú távúság, az intézményrendszerbe való be nem 

tagolódás.
302

 

Civil szervezetek Ukrajnában már a szovjet időszakban is voltak, igaz szerepük nem 

volt jelentős. Az állam felügyelet alatt tevékenykedtek, „ellenzéki” politikai nézeteket nem 

nyilváníthattak ki és nem is támogathattak, tevékenységük főként a kultúra és ökológia 

területére koncentrálódott.  

A 80-as évek végén a 90-es évek elején tömegesen jegyeztek be független civil 

szervezeteket Ukrajnában. Elsőként kerültek bejegyzésre a különböző jogvédelmi szervezetek 

(Ukrajnai Helsinki Szövetség 1988), melyek fokozatosan politikai szervezetekként kezdtek 

funkcionálni. Az így létrehozott civil szervezetekből aztán politikai pártok alakultak. Ilyen 

volt az Ukrán Írószövetség által létrehozott Narodnij Ruh Ukraini civil szervezet, mely még a 

megalakulásának évében politikai mozgalommá alakult. A nem politikai célú civil 

szervezetek tevékenysége továbbra is a kultúra és a környezetvédelem területén fejtette ki 

tevékenységét. 

Amikor 1985 márciusában, Moszkvában Gorbacsov került hatalomra, az átalakítás és 

nyilvánosság kezdetével a kárpátaljai magyarság számára is új időszámítás kezdődött. 1987-

től fokozatosan évtizedek óta nem tapasztalt hullámzásba jött a kárpátaljai politikai és közélet 

állóvize. Már 1987-ben magyar közművelődési egyesület alakult Ungváron és Munkácson.
303

 

1991 után a civil szervezetek száma rohamosan nőtt Ukrajnában. A jelzett évben még csak 

300, 1996-ben már több mint 12 ezer, 2000-ben pedig közel 27 ezer civil szervezetet 

jegyeztek az ország területén. 

                                                           
302 Kulcsár László- Domokos Tamás: A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a 

Kárpát-medencében. Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott, Civil szervezetek a 

Kárpát-medencében” című pályázathoz. Státusz Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2001.10. 
303 Móricz Kálmán: Kárpátalja Sorsfordulói. Hatodik Síp alapítvány, Budapest, 2001. 147.  
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A civil szervezetek száma Kárpátalján 2008-ban 8491 volt. Bár már beszélhetünk 

arról, hogy Ukrajnában is megkezdődött az úgynevezett „harmadik szektor” ébredése, mégis 

összességében azt lehet mondani, hogy a civil szféra fejletlen, kevés társadalomra ható 

eszközzel rendelkezik. Ennek egyik fő oka a forráshiány. Az állami támogatások mértéke 

rendkívül alacsony, mondhatni, csak formálisan vannak jelen az állami költségvetésben. 

Bizonytalanná teszi a civilek létfenntartását az is, hogy Ukrajnában nem létezik az 

úgynevezett 1 %-os törvény, ami biztos forrással láthatná el a civil szervezeteket.  

V.2. A nonprofit szektor jogi szabályozása Ukrajnában 

 

A jelenlegi ukrán jogszabályok szerint minden olyan szervezetet és intézményt, amelynek 

nem jövedelemszerzés a célja, nonprofit szervezetnek vagy intézménynek tekintenek. Így a 

civil szerveződések közé sorolhatjuk a jótékonysági alapokat és szervezetek, civil 

szervezeteket, alkotói egyesületeket, politikai pártokat, nyugdíjalapokat, hitelegyesületeket, 

vallási szervezeteket, lakóközösségeket, szakszervezeteket valamint azon jogi személyek 

társulásait, amelyek nem végeznek gazdasági tevékenységet és céljuk az alapítóik érdekeinek 

védelme. 

A felsorolt szervezetekre vonatkozóan nincs általános jogszabály, ezek mindegyikét 

külön törvény szabályozza. A civil szférára vonatkozó két legfontosabb törvény a társulások 

és a jótékonysági alapok tevékenységét szabályozza. 

Ukrajnában a társulások jogi szabályozását az 2012-ben elfogadott, „Polgári 

társulásokról” szóló törvény szabályozza.
304

 A törvény megfogalmazása szerint a polgári 

társulásoknak, két fajtája létezik: politikai párt és társadalmi (civil) szervezet.  

A civil szervezet olyan polgári társulás, melynek célja tagjai törvényes szociális, 

gazdasági, alkotói, nemzeti-kulturális, sport - és egyéb érdekeinek kielégítése. Nem 

kerülhetnek bejegyzésre, vagy bírósági úton betilthatják azon bejegyzett szervezetek 

tevékenységét, amelyeknek célja: 

a. az alkotmányos rend vagy az ország területi egységének törvénytelen vagy erőszakos 

úton való megváltoztatása, 

                                                           
304

 Закон Про об'єднання громадян http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460-12 Letöltve: 2013.07.04. 
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b. az ország biztonságának aláásása, más országok hasznát szolgáló tevékenység 

végzésének formájában, 

c. háborús uszítás, erőszak vagy kegyetlenség, fasizmus és neonácizmus propagálása, 

d. nemzetiségi vagy vallási ellenségeskedés szítása, 

e. illegális katonai alakulatok létrehozása, 

f. az általánosan elismert emberi jogok korlátozása. 

A szervezet tevékenységét érintő minden alapvető kérdést a közgyűlés dönt el. 

A törvény szerint a civil szervezetek kötelesek rendszeresen adatokat közzétenni 

alapokirataikról, vezetőségükről, finanszírozási forrásaikról és kiadásaikról. A szervezetek 

hivatalosan bejegyzett munkatársaira szintén kiterjed a munkáról, szociális juttatásokról és 

társadalombiztosításról szóló hatályos ukrán törvénykezés. 

Ukrajnában a civil szervezetek a következő szinteken működhetnek: 

a. Összukrán (olyan szervezet, amelynek tevékenysége kiterjed az ország egész 

területére, és amelynek az ország megyéinek többségében működnek alapszervezetei), 

b. Helyi (olyan szervezet, melynek tevékenysége egy adott területi egység vagy régió 

területére terjed ki), 

c. Nemzetközi (olyan szervezet, melynek tevékenysége Ukrajna, illetve legalább még 

egy másik ország területére terjed ki). 

A civil szervezetek önkéntes alapon egymás között egyesületeket, szövetségeket 

alapíthatnak, együttműködési megállapodásokat köthetnek. Alapítója lehet bármely személy 

(ukrán állampolgár, külföldi állampolgár), aki betöltötte a 18. életévét. Gyermek- és Ifjúsági 

szervezetek esetében bármely, a 15. életévét betöltött személy. A szervezet létrehozásáról az 

alapító közgyűlés hoz határozatot. 

Ukrajnában a civil szervezetek nem kell, hogy rögzített tagsággal rendelkezzenek, 

tagjuk lehet bármely 14. életévét betöltött személy. A Gyermek- és Ifjúsági szervezetek 

tagjainak minimális életkorát a szervezetek önállóan határozzák meg, és az alapszabályukban 

rögzítik. 
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 A civil szervezetek tevékenységében, amennyiben ezt az alapszabályuk tartalmazza, 

kollektív tagok is részt vehetnek. 

A civil szervezet neve kötelezően két részből (általános és individuális) áll. A 

szervezetek rendelkezhetnek rövidített névvel is, amennyiben ezt az alapszabályuk rögzíti.   A 

civil szervezetek az alapokmányuk szerint működnek.  

A szervezetek legalizálása kötelező, vagy bejegyzés vagy a megalakulásról szóló 

írásos bejelentés útján. Ez utóbbi ritkán használatos, a bejegyző szervek „megkövetelik” a 

hagyományos bejegyzést. A civil szervezetek bejegyzését az igazságügyi minisztérium 

szervei végzik. 

A bejegyzési folyamat beindításához elegendő három felnőtt korú személy közjegyző 

által hitelesített kérvényének benyújtása ezen szervekhez. A hivatalos kérvényhez csatolni 

kell az alapokmány 2 példányát, a megalakulási jegyzőkönyvet, a vezetőség tagjairól, az 

alapszervezetekről szóló információkat, a regisztrációs díj befizetését igazoló csekket. 

Ukrajnában a gyermek- és ifjúsági szervezetek bejegyzése díjtalan.  

Nem elegendő viszont az igazságügyi szerveknél bejelenteni a szervezetet, mert ezek 

kiadnak ugyan egy bizonylatot a bejegyzésről, de annak gyakorlatilag semmilyen jogi ereje 

nincs, továbbá kiadják az alapokmány egy lepecsételt példányát. Tényleges jogi személyi 

státuszt csak az állami bejegyzőnél történő legalizáció után kap a szervezet, ami teljesen 

független az igazságügyi minisztérium szerveitől. Az itt kapott bizonylat és az alapokmány az 

a két hivatalos dokumentum, amivel a szervezet igazolhatja létezését. Ezután következhet, a 

szintén kötelező bejegyzés a statisztikai hivatalban, az adóhivatalban és társadalombiztosítási 

alapoknál. 

Az alapokmányban alkalmazott módosításokat kötelezően be kell jelenteni és 

jegyeztetni. A civil szervezetek tevékenységének megszűnése átszervezés vagy likvidálás 

(önfeloszlatás, bírósági úton való feloszlatás) útján mehet végbe. 

A hivatalosan bejegyzett civil szervezeteknek joga van: 

a. Polgárjogi kapcsolatok részesének lenni, vagyoni és nem vagyoni jogokat szerezni;  

b. Saját és tagjai törvényes érdekeinek képviseletéhez és védelmezéséhez az állami és 

polgári szerveknél; 
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c. Más polgári egyesületek eszmei, szervezeti és anyagi támogatásához, és a 

megalapításukban való segítségnyújtáshoz; 

d. Intézmények és szervezetek megalapításához; 

e. Céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges információk megkapásához az 

állami hatalmi és irányító szervektől, valamint a helyi önkormányzati szervektől; 

f. Javaslatokat terjeszteni az állami hatalmi és irányító szervek elé; 

g. Saját eszméinek és céljainak népszerűsítéséhez, valamint Ukrajna hatályos 

jogszabályaival nem ellenkező információ terjesztéséhez stb. 

h. A civil szervezeteknek jogában áll vállalatokat alapítani, ha azok szükségesek a 

szervezet alapokmányban lefektetett céljainak megvalósításához.  

 A civil szervezetek és társulásaik alapíthatnak nemzetközi civil szervezeteket vagy 

beléphetnek nemzetközi civil szervezetekbe, joguk van külföldi kapcsolatokat fenntartani, 

egyezményeket kötni, valamint részt venni olyan rendezvényeken vagy szervezni azokat, 

amelyek nem ellenkeznek Ukrajna nemzetközi kötelezettségeivel.  

 Az a bejegyzett civil szervezet, amely nemzetközi civil szervezetet alapított vagy 

nemzetközi civil szervezetnek lett tagja, vagy más úton kiterjesztette a tevékenységét más 

ország területére, 30 napon belül köteles ezt bejelenteni az igazságügy minisztérium 

szerveinél, nemzetközi szervezetté való átminősítés céljából. 

A kárpátaljai civil szervezetek tevékenységének megismerését szolgáló kutatómunka 2008- 

ban megkezdett, és 2013-ban lezárt empirikus vizsgálatok eredménye. A kérdőíves és interjús 

vizsgálatok elsődleges célja a kárpátaljai magyar civil szervezetek helyzetének felmérése volt, 

kiemelten az önrendelkezésért vívott harcban betöltött szerepükre.
305

 

A kérdőívek és az interjúk elemzése során arra törekedtem, hogy komplex módon 

vizsgáljam az adott problémát, több oldalról, több módszerrel, több elméleti kiindulópont 

együttes felhasználásával. Célom volt a különböző idősíkok (történeti és jelen, állapot és 

folyamat) összehangolása, a kvalitatív és a kvantitatív módszerek együttes használata. 

                                                           
305A civil szféra szereplői közül többen kimaradtak a kutatásból. Nem kérdeztem meg az állami szféra (helyi, 

járási, megyei tanácsok szereplőit). A piaci, vállalati, lakossági szereplők hozzáállása a nonprofit szférához 

szintén fontos lehet. Ezek alapos megismerése újabb kutatásokat igényel.  
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A következő táblázat a vizsgálatok szerkezetét tartalmazza, azok teljes módszertani hátterét az 

egyes kutatások bemutatásakor fejtem ki részletesen. 

                              Érdekcsoport   Módszer   Kutatási cél 
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6. ábra: A disszertáció során végzett empirikus kutatások 
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V. 3. Civil szervezetek a magyarság szolgálatában Kárpátalján  

V.3.1. A kutatás indokoltsága 

 

A civil szféráról azok tudnak a legtöbb, testközeli vagy specifikus, adott esetben azonban 

elfogult vagy érdekkötött információval szolgálni, akik nap mint nap találkoznak, 

kapcsolatban vannak a civil szervezetekkel. Tapasztalják a nonprofit szféra nehézségeit, az 

infrastrukturális hiányosságokat, az anyagi bizonytalanságot, a szervezeti irányítás 

nehézségeit, a pályázati kiírások visszáságait. 

A szervezetek fejlődése egy folyamat részét képezi, amely az ország függetlenségének 

kikiáltása óta zajlik. Újabb és újabb szervezetek megalakulása, mások erősödése végigkíséri a 

kárpátaljai magyar kisebbségi társadalom mindennapjait. 

V.3.2. A kutatás módszere 

 

A kutatásom két fázisból állt. Jelen fejezet keretein belül a félstruktúrált interjúk során 

elhangzottak kerültek feldolgozásra. 

Helyzetfelmérő kutatásom során 17 interjút készítettem. Zömében olyan egyéneket 

kerestem meg, akik rálátással rendelkeznek a civil szférára, akik több civil szervezetnek az 

alapításában részt vettek, akik mögött számos civil kezdeményezés van, évek óta a nonprofit 

szférában tevékenykednek akár tagként, akár vezetőként. A kiválasztásuk nem véletlenszerű 

volt. Olyan személyeket interjúvoltam meg, akik releváns információkkal szolgálhatnak 

kisebbségi magyar civil szféra jelenlegi helyzetéről, a szervezetek autonómiában betöltött 

szerepéről.  

Az alábbiakban az általuk elmondottakat fogom elemezni, idézni, névtelenül. A 

pontosabb helyzetkép kialakítása érdekében arra kértem interjúalanyaimat, hogy őszintén 

válaszoljanak kérdéseimre. Ennek az lett a következménye, hogy a válaszadók több esetben 

fogalmaztak meg kritikákat a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, több esetben halkan 

jegyezték meg mondanivalójukat. De ahhoz, hogy lássuk, hol tart ma a kárpátaljai civil szféra 

őszinte válaszokra volt szükség, s mindezt megkaptam a kutatásba bevont személyektől 
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V. 3.3. A kisebbségi civil társadalom létrejötte 

  

Egy dinamikusan fejlődő szektorról beszélünk, amelynek a társadalomra gyakorolt hatása 

nem elhanyagolható. 

Ukrajnában, Kárpátalján nagyjából három elkülöníthető időszakot nevezhetünk meg a 

civil társadalom fejlődése során: 1992–2000, 2000–2004 és 2005–2009 közötti éveket.  

Ukrajna függetlenségének kikiáltása utáni évektől beszélhetünk a civil szféra 

ébredéséről, amikor megalakultak az új, a kárpátaljai magyarság érdekeit tömörítő civil 

szervezetek. A kezdeti szakaszban a kárpátaljai magyar civil szféra tevékenységét a helyi 

magyarság politikai és társadalomszervezési programjának az ideológiai súlypontja, a 

kulturális örökség őrzése és ápolása, a helyi identitástudat megőrzése jellemezte.  

A szervezetek döntő többsége alapvető célként fogalmazta meg a helyi magyarság 

értékeinek megőrzését, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkarolását, a magyar 

nyelvű oktatás fejlesztését. 

„A kezdeti időszakban a szervezetek a meglévő hiányokra igyekeztek választ 

adni.” „A kezdetek kezdetén bíztunk a magyar kormány támogatásában. 

Úgy gondoltuk, hogy mivel nemes cél érdekében tevékenykedünk, 

támogatják tevékenységünket. Azóta sok minden megváltozott.”
306

 

„Az elején a civil szervezetek és a pártok között sok volt a személyi átfedés. 

Ekkor még nem volt határozott igény a politikai és a civil szféra 

szétválasztására. Legtöbbször a civil szervezetek az egyes pártokhoz 

kötődtek. A pártok ugyanis létrehozták a maguk „civil” szervezeteit vagy a 

már meglévőket igyekeztek befolyásuk alá vonni.”
307

 

 

A 2000-es évek elejétől beszélhetünk a civil szféra második korszakáról. A Kárpátaljai 

Tanácsadó és Fejlesztő Központ vezetője így emlékezett vissza a korszakra:  

 

                                                           
306

 Az adatközlő nem járult hozzá nevének feltüntetéséhez. 
307

 Részlet az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezetének alelnökével, a szerző által 
2012. május 6-án készített interjúból.   
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„Kucsma idején legalább kaptunk valami pénzt. A magyarországi források 

mellett voltak más külföldi támogatók, de a törvények, a bürokrácia sokszor 

lehetetlenné tette, hogy időben hozzájussunk a támogatáshoz.” 

 

2005-ben vette kezdetét a civil szféra harmadik korszaka, amely ma is tart.  

 

„Nagyon fontos, hogy a magyar civil szféra megerősödjön. Ki kell dolgozni 

a kisebbségi közösségépítés új modelljét, amely az elzárkózás, elvágyódás, 

migráció nélkül képes lehet egy olyan helyi civil társadalom 

megteremtésére, amely mindennek az alapja lehet.
308

 

V. 3. 4.  A társadalmi önszerveződés és a civil szektor jelenlegi helyzete Kárpátalján 

 

Kárpátalján a kisebbségek – közöttük a magyar kisebbség – jellegzetes módon hozzájárulnak 

a helyi civil társadalom sokszínűségéhez, fejlődéséhez. 2004 óta folyamatosan növekszik a 

szervezetek száma a régióban, de sajnos a növekedés mögött igazán nincs tevékenység. A 

bejegyzett szervezetek munkáját nehezíti a túl sok adminisztráció.  

Az ukrajnai magyar kulturális és civil szervezetek legfőbb céljuknak az anyanyelvi 

oktatási rendszer megtartását és fejlesztését, valamint az egzisztenciális biztonság erősítését 

tűzték ki. A magyar szervezetek fokozott figyelmet fordítanak az ukrajnai gazdasági 

folyamatokra. Távlati céljuk az autonómia megteremtése, de ezt minden szervezet másképpen 

képzeli el. 

Az ukrán állam nem nyújt ugyan anyagi támogatást a nemzetiségi alapon szerveződő 

civil szervezeteknek, de bizonyos adókedvezményeket biztosít számukra. A civil szervezetek 

bevételeinek nagyobbik fele a pályázatokból és az üzleti szférából származik. Egyéni 

adományokról a lakosság szegénysége miatt alig lehet szó. A külföldi forrásoknak, a 

magyarországi támogatásoknak igen fontos szerepe van a civil társadalom életében. 

„A civil szervezeteknek nagy részére jellemző az amatőrizmus, ami akadálya 

a civil szféra jobb és hatékonyabb működésének.”
309

 

                                                           
308

 Részlet, a Gerevics Jánossal, a Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ vezetőjével, a szerző által 2012. 
május 5-én készített interjúból. 
309

 Részlet, a Horkay Sámuellel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Járási szervezetének 

elnökével, a szerző által 2010. május 20-án készített interjúból.  
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A szervezetek tevékenysége sokrétű, sok esetben egy-egy konkrét területhez 

kapcsolódik: Árva gyerekek megsegítése, hagyományok őrzése,(cserkészet), Isten igéjének 

hirdetése – terjesztése, templom-felújítás, falunapok szervezése, polgárőri tevékenység, 

iskolai oktatáshoz kapcsolódóan az iskola, óvoda forrásainak kiegészítése, magyar oktatás 

segítése, illetve tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. A hobbi – 

tevékenységek szervezettebb végzése érdekében szerveződött egyesületek is jellemzőek:, 

borbarátok, mezőgazdászok, falusi turizmus. Vannak olyan szakmai szervezetek, amelyek egy 

adott területen tevékenykedők érdekeit karolják fel (pl: pedagógusok, könyvtárosok, 

egészségügyi dolgozók, stb.). 

V. 3. 5. A civil szervezetek szerepvállalása és társadalmi megítélése 

 

A kutatásba bevont személyek minden eddigi sikert eredményként könyvelnek el. Fontosnak 

tartották elmondani, hogy a helyi magyarság felkarolása, a hagyományok megőrzésének 

segítése, az éves rendszeres rendezvények, a nyári táborok, a szakmai továbbképzések, a 

karrierexpók, a tantárgyi vetélkedők megszervezése mind nagy eredmény. 

Mások arról számoltak be, hogy az általuk irányított szervezet különösen a társadalom 

számára hasznos, kiemelkedő funkciót tölt be.  

„Szervezetünket abból a célból hoztuk létre, hogy az állami árvaházakban 

élő gyermekek családba kerülését támogassuk. Eddigi munkánk során 

összesen 25 gyermek családba segítésénél működtünk közre. Van családunk, 

ahol 1-2 gyermek befogadására volt lehetőség, és van, ahol 5 gyermek 

nevelkedik. Mindezt nagy eredménynek tartjuk.”
310

 

„Közösségünk megalakulásakor kijelentettük, hogy nem a szűk elit klubja 

kívánunk lenni, hanem az alkotni, tenni akarók sokszínű tábora. Ezeknek a 

célkitűzéseknek megvalósításában együtt kívántunk működni a magyar és a 

nem magyar, azonos feladatokat kitűző szervezetekkel itthon és külföldön 

egyaránt. Tevékenységünk szerteágazó, eredményeinket felsorolni 

lehetetlen. Több vállalkozásfejlesztési központot működtetünk Kárpátalján. 

Segítettünk a támogatások lehívásában a kolhozföldek birtoklevelesítésében, 

több polgármestert tanítottak meg pályázatot írni.” 

                                                           
310

 Részlet, a Kurmay Sándorral, a Kezünkben a Jövő Alapítvány elnökével, a szerző által 2010. május 26-án 

készített interjúból.  
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„Kiemelném, hogy mindenre büszkék vagyunk, amit elértünk: útépítés, 

felújítás. töltésépítés – árvízvédelem, a falusi turizmus tőlünk indult. De ami 

a legfontosabb: Egész Ukrajnában az első Tuor Infó irodát mi hoztuk létre. 

A „Cooperation Bridge 2003” projekt keretein belül a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség mintájára, kialakításra került az 

Ukrán- Magyar Területfejlesztési Iroda.”
311

  

Kárpátalján az ifjúság körében tevékenykedő szerveződések is komoly eredményeket, 

megvalósult terveket tudnak felmutatni. A szervezetek döntő többsége sikerként értékelte az 

által szervezett rendezvényeket, melyekkel az évek során hagyományokat teremtettek, 

különböző szakmai, vallási, cserkésztáborok, tantárgyi vetélkedők, szakmai továbbképzések, 

táncházak, gólyabálok, karrier tanácsadások rendszeres megszervezését, az infrastrukturális 

fejlesztéseket, a magyar közösségi szellem, a helyi hagyományok, identitástudat erősítését. 

„Már két alkalommal sikerült megszerveznünk karrierképzést, amely 

valójában egy konfliktus menedzsment tréning volt, ahová az elnökség tagjait 

és az aktivistákat hívtuk meg egy belső csapatépítő tréningre. A Debreceni 

egyetemről, a hajdúsági hallgatókért alaptól érkeztek hallgatók, akik a 

képzést megtartották számunkra.”
312

 

„Akkor fogjuk jól érezni magunkat, ha lesznek igazi közösségeink. Én a 

közösség itthon tartó erejében hiszek és bízok, és ezért tartom nagyon 

fontosnak a közösségi munka építését. Nagy eredménynek tartom, hogy kis 

közösségeket építünk, építettünk fiatal korban, a vezetők is közösséget 

alkotnak, és jól érezzük ebben a körben magunkat.” 

„Nagy eredménynek tartom, hogy voltak olyan programjaink, amelyek 

túlnőttek önmagunkon. Június 4-én mi tudtuk megcsinálni Kárpátalja 

legnagyobb trianoni megemlékezését, amikor is fáklyákkal, békésen vonulva 

el tudtunk menni megkoszorúzni a Szent István-szobrot, majd köszönetet 

mondani a kettős állampolgárság megszavazásáért a magyar konzulátus 

lépcsőin. Néha az aktuális ukrán rendszerrel torzsalkodva vagy 

                                                           
311

 Részlet, a Tarpai Józseffel, az Ukrán- Magyar Területfejlesztési Iroda vezetőjével, a szerző által 2012. május 

5-én készített interjúból.  
312

 Részlet, a Turányi Tányával, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók (KMDFKSz) egykori vezetőjével, a 

szerző által 2012. november 3-án készített interjúból.  
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komiszkodava, de úgy éreztük, hogy abban a pillanatban be kell vállalnunk 

ezeket a konfliktusokat mert ezt követeli tőlünk a becsület és a haza.”
313

 

V. 3.6. A civil szervezetek kapcsolatrendszere 

 

Kárpátalján azzal a sajátos jelenséggel találkozunk, hogy zömében nem az etnikumok közötti, 

kisebbségi-többségi konfliktusok a leginkább jellemzőek, hanem a magyar szervezetek 

közöttiek, legyen szó akár politikai akár civil szervezetről. 

Vannak azonban olyan kérdések, célok, amelyekben meg tudnak egyezni az adott 

szövetségek. Az anyanyelvű oktatás fejlesztésének szükségességében, a magyar nyelvű 

oktatási rendszer megtartásában a nemzetiségi körzet létrehozásában egyetértés uralkodik. 

Közös cél a migráció megállítása, értelmiség helyben tartása, a szülőföldön való boldogulás 

elősegítése. A különböző társadalmi osztályok együttes érdeke, hogy megfelelő módon 

legyenek képviselve. 

Évek óta sikeresen működik együtt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai 

Határmenti Önkormányzatok Társulása, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség. 

„Szükség lenne egy kárpát-medencei, fórum jellegű civil együttműködési 

hálózat kialakítására. 2010-ben már kezdeményeztük a kisebbségi magyar 

támogatáspolitika újragondolását és reformját. Társaimmal azon vagyunk, 

hogy a kultúra és a tudomány vonatkozásában különböző határon túli civil 

szervezetekkel tartós stratégiai kapcsolatot alakítsunk ki.”
314

 

A civil szféra politikához való viszonyát a civil szervezetek vezetői különbözően ítélték meg. 

Egyik civil szervezeti vezető szerint:  

„A politikának szüksége van a civil szervezetekre, mivel a Kárpátalján élő 

magyarok olyan kevesen vagyunk, hogy értelmetlen lenne két külön 

szereplőként tenni az érdekeinkért. A kisebbségi lét miatt együttműködésre 

van ítélve a politika és a civil szféra. Azonban ez veszélyeket is rejt 

                                                           
313

 Részlet, a Varjú Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Hallgatói 

Önkormányzatának egykori vezetőjével, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet aktív tagjával, a szerző által 2012. 

november 1-én készített interjúból.   
314

 Részlet, a Dupka Györggyel, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének vezetőjével, a szerző által 

2010. május 17-én készített interjúból.   
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magában, mivel a politika természete és a civil szféra autonómiája nehezen 

összeegyeztethető.”
315

 

„Egy civil szervezet működése mindig politikafüggő. A politikai szereptől 

függően változnak a szervezet feladatai és szerepkörei.”
316

  

Ukrajna függetlenségének kikiáltásakor szembesültek a szakemberek a helyi 

önkormányzatok problémájával. Működésük a jelenlegi törvények és szabályozás 

következtében nem megfelelő. Mivel helyi szinten nincsenek döntési hatáskörök és a források 

is erősen korlátozottak sokszor problémát okoz, ha egy civil szervezet és egy helyi tanács 

együtt kíván működni. A helyi önkormányzatok nem tudják ellátni maradéktalanul 

feladatukat, és a rendszer irányítási mechanizmusai sem hatékonyak. A civil szervezetek 

bevonása és részvétele az önkormányzati döntéselőkésztésbe pedig teljes hiányossága a 

rendszernek.
317

 

Ennek ellenére jó példa a helyi önkormányzatok és civil szervezetek közötti 

együttműködésre a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása, ismertebb nevén a 

Kárpátaljai Magyar Önkormányzati Fórum valamint a régióban lévő települések kapcsolata. A 

szervezet megalakulása révén lehetőség nyílt arra, hogy a nemzeti hagyományokat figyelembe 

véve a magyarok, románok, szlovákok, németek lakta községek, települések polgármesterei 

az eddiginél még hatékonyabban, célirányosabban dolgozzanak együtt. A példás 

önkormányzati együttműködés révén a KHÖT közreműködésével is számos magyarlakta 

település kapta vissza eredeti nevét. Közel 10 új önkormányzat jött létre. A Szülőföld Alap 

támogatásával indult meg az „Internetet minden magyarlakta településnek” című projekt, 

amelynek segítségével 2006-2010 között 98 települést, illetve közel 300 intézményt 

kapcsoltak internet-hálózatra. Az arculatmegőrző program keretében a KHÖT 91 darab 

kétnyelvű címeres települési-köszöntő táblát készíttetett el és állított fel Kárpátalja 38 

településén.  

Más pozitív példával nem találkozunk a megyében. Sokkal inkább az a jellemző, hogy 

mind a helyi tanácsok, mind a helyi civil szervezetek elzárkóznak egymástól. Egy esetleges 
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 Részlet, az Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetőjével, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökével, a szerző által 2012. május 5-én készített interjúból.  
316

 Részlet, a Kádár Rozáliával, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási szervezetének 

elnökével, a szerző által 2012. május 5-én készített interjúból.  
317 Darcsi Karolina: A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. In II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Poli Print Kiadó, Ungvár, 2010.66. 
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Civil Tanács megalakításában több szervezet aktív szerepet vállalna, de csak abban az 

esetben, ha egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznének a résztvevők.  

„Az önkormányzatoknak nem szívügye a civilekkel való együttműködés, 

félnek tőle. Polgármesterektől függ, meg van kötve a kezük – meg van 

határozva, hogy mire tudják költeni a pénzt. Nincs megoldva, mint fejlettebb 

civil társadalmakban.”
318

 

Nagyobb települések esetében találkozhatunk olyan esetekkel, amikor is az önkormányzat 

valamilyen módon igyekszik segíteni a hozzá forduló civileknek. Egy rendezvény kapcsán 

biztosítják a termet, segítenek egy adott program megszervezésében, csekély mértékben 

hozzájárulnak egy fontosabb esemény támogatásához. 

„Fordultunk már anyagi segítségért a megyeházához, s kaptunk is némi 

pénzt egyik rendezvényünk lebonyolításához, de a sok dokumentáció, az ide- 

oda kilincselgetés, az utánajárás és a sok adminisztráció elveszi a 

kedvünket.”
319

 

„Többször kaptunk már segítséget a városi önkormányzattól. Igaz, hogy 

nem pénzben fizettek, de nekünk azzal is sokat segítettek, hogy egy adott 

rendezvény lebonyolításához ingyen használhattunk egy termet. Más esetben 

külföldi utazásunkhoz rendelkezésünkre bocsátották az önkormányzat 

tulajdonában álló kisbuszt.”
320

 

A szervezetek mindegyike szerteágazó kapcsolatokat igyekszik ápolni mind a 

megyében, mind más határon túli területen működő civil szervezetekkel. A széleskörűen 

elképzelt, szándékolt együttműködés azonban a valóságban szűkebb spektrumot mutat. Az 

együttműködés szempontjából előnyben vannak azok a szervezetek, amelyek hasonló 

tevékenységi körben mozognak, azonos célokat fogalmaznak meg. Az egyéb civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás fontos szerepet játszik a szervezetek tevékenységeiben. 
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 Részlet, a Csok Mártával, Nagybereg község polgármesterével, a szerző által 2010. május 21-én készített 

interjúból. 
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 Részlet, a Turányi Tányával, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók (KMDFKSz) egykori vezetőjével, a 

szerző által 2012. november 3-án készített interjúból.  
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 Részlet, a Bárdos Istvánnal, a Bendász István 4-es számú Cserkészcsapat, a Cserkészliliom Alapítvány, 

vezetőjével, a szerző által 2010. május 25-én készített interjúból.  
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Elhangzottak olyan vélemények is, amely szerint esélytelen együttműködésre bírni a 

Kárpátalján működő civil szerveződéseket. Mindennek oka abban keresendő, hogy a civil 

szervezetek több esetben rákényszerülnek arra, hogy egy adott politikai szervezet mellett 

tegyék le voksukat. 

„Amikor politikai erők azon fáradoztak eredményesen, hogy az anyagi 

támogatások elkérésével más szervezeteket hozzanak létre, akik kénytelenek 

voltak az alapszabályban deklarálni a civil műfajt – ilyen szervezetekkel 

együttműködni nagyon nehéz. Amikor az ellenszervezetek akcióra készülnek, 

a kárpátaljai magyarság egységének hiányát sírják vissza. A kárpátaljai 

magyarság közönyös, tájékozatlan, jelentős része félreinformált.”
321

 

„Ha sikerülne tisztázni az elvi kérdéseket, az együttműködésnek semmi 

akadálya nem lenne.  Sajnos az elvi kérdésekből következnek a gyakorlati 

lépések.” 

„A kárpátaljai magyar civil szerveződések előbbre jutásának sokszor az az 

akadálya, hogy a szervezetek tagjai, vezetői nem tudják, hogy mit is akarnak 

pontosan.” 

 „Az ifjúsági szervezetek között nálunk az a probléma, hogy nem igazán 

próbálják egymást segíteni, mindenki a saját maga hasznát nézi. Nem 

jellemző az, hogy közösen pályáznánk, pedig lehet, hogy sokkal könnyebb 

lenne, és biztos lennének közös céljaink, közös érdekeink., Nagyon nehéz egy 

asztalhoz ültetni különböző szervezeteket.”
322

 

A kárpátaljai magyar civil szférában a társulások létrehozása: a hasonló témakörben 

tevékenykedő szervezetek klaszterekbe szerveződése elősegítené az egész civil szférát átfogó 

szövetség létrehozását, és így létrejöhetne az együttgondolkodás lehetősége. 

2011 májusában a Magyar Ifjúsági Konferencia kárpátaljai tagszervezetei megtették az 

első lépést, amikor is megalakították a Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Tanácsot (KMIT). A 
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 Részlet, a Horkay Sámuellel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Járási szervezetének 

elnökével, a szerző által 2010. május 20-án készített interjúból. 
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 Részlet, a Popovics Pállal, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökével, a szerző által 2012. október 31-

én készített interjúból.  
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tanács célja a kárpátaljai magyar ifjúsági szervezetek együttműködése, kulturális örökségünk 

megőrzése, közös programok serkentése, a helyi fiatalok kulturális életének támogatása, 

nemzeti hagyományok, anyanyelv megőrzése és ápolása, nemzettudat formálása, a 

szülőföldön való maradás és a magyar nyelven való tanulás fontosságának hangsúlyozása, a 

magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének segítése.   

A kutatásba bevont személyek elmondása szerint a KMIT jelenleg informális szerepet 

tölt be a helyi civil szervezetek között. Valódi célját, nem tudja betölteni, megalakulása óta 

nem tudott nyitni más civil szervezetek felé.  

Mindezek alapján a kapcsolatok fenntartásának négy fő célja mutatható ki: szakmai 

kapcsolatépítés, különböző jellegű érdekérvényesítés, anyagi erőforrások megszerzése, az 

azokhoz való hozzájutás lehetőségének bővítése valamint az információszerzés. 

V. 3.7. A civil szervezetek szerepe, jelentősége a kárpátaljai magyarság életében 

 

Az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális élet fontos elemei, 

tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problémák 

hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez.  Jelentős társadalomszervező 

és érdekmegjelenítő szereppel bírnak, az állampolgárok számára megfelelő keretet 

biztosítanak az önszerveződésre, lehetővé teszik, hogy meghatározott cél, azonos érdeklődési 

kör mentén létrehozzák saját egyesületeiket, klubjaikat, szövetségeiket, úm. közösséggé 

szerveződjenek, kifejezzék igényeiket, meghatározzák szükségleteiket, érvényesítsék 

érdekeiket. A szervezet tevékenységében való aktív részvétel, szerepvállalás kapcsán 

elősegítik, illetve lehetővé teszik, hogy az egyének részt vegyenek, bekapcsolódjanak a 

közösségi cselekvésekbe, társadalmi tevékenységekbe, ugyanakkor erősítik az emberek 

társadalmi kötődéseit.
323

  

Fontos véleményalakító, érték- és magatartásformálók egyben, meghatározó szerepet 

töltenek be a polgár-tudat, az állampolgári öntudat, a civil tudatosság kialakításában, 

fejlesztésében.
324

 

                                                           
323 Kuti Éva: Van-e válaszunk a nonprofit szektor fejlődésével összefügg ő kihívásokra? In INFO-

Társadalomtudomány. 1997. 42.7-15.  
324 Vajda Ágnes: A nonprofit szervezetek szerepe a társadalomépítésben. In INFO-Társadalomtudomány. 1997. 

42.sz. 23-30.  
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Aktív politikaformáló szerepük is van: egyrészt jelentős közvetítő szerepet töltenek be 

az állam (a kormány) és az állampolgárok közötti információ- és véleménycsere 

folyamatában, másrészt a politikai és szakmai döntéshozók számára jelzik a kielégítetlen, 

illetve újonnan felmerül ő társadalmi igényeket, szükségleteket.
325

 

  Az öntevékeny szervezetek maguk is aktívan részt vállalnak a felmerülő társadalmi 

igények, szükségletek ellátásában, az átlagostól eltérő, speciális szükségletek felismerésével, 

kielégítésével sok esetben innovatív, illetve hiánypótló (szolgáltató) szerepet is betöltenek.
326

 

A Kárpátalján működő különböző alapítványok, egyesületek, más nonprofit 

szervezetek számos formában kapcsolódnak be a kisebbségi társadalom életébe. Azért 

dolgoznak, hogy székhelytelepülésük, járásuk, megyéjük, illetve az ott élő lakosság 

életkörülményeit szebbé, jobbá, tartalmasabbá tegyék. Munkájukkal hozzájárulnak a 

különböző társadalmi problémák megoldásához, településük fejlődéséhez. Van, ahol ezt 

látványosabban és hangosabban teszik, szinte mindenki, vagy legalábbis a lakosság nagy 

része számára észrevehető módon.  

A kutatásba bevont szervezetek háromféle módon indokolták a magyar civil szektor 

jelentőségét: 

a. A társadalmi szükségletek ellátásában sokszor hiánypótló szerepet töltenek be. 

Gyakran olyan feladatokat látnak el, olyan speciális igényeket elégítenek ki, amelyek 

ellátását az állam, vagy más szervezetek nem vállalnak fel. Emellett fontos szerep 

hárul rájuk a hátrányos helyzetűek, rászorulók támogatásában is. A különböző 

szükségletek kielégítése, közösségi feladatok ellátása révén aktív resztvevői a 

társadalmi jólét biztosításának, környezetük fejlesztésének.  

b. A lakosság kisebb-nagyobb csoportjait összefogva közösségszervező erőkent jelennek 

meg, képesek aktivizálni az állampolgárokat, érdekeltté teszik őket abban, hogy 

foglalkozzanak közvetlen környezetük dolgaival. 

c. Mozgósítják az embereket különböző, általában közcélú feladatok ellátására; a 

társadalom „alulról jövő kezdeményezéseiként” elősegítik a helyi, állampolgári 

érdekek érvényesítését, hozzájárulnak a kisebbségi politikai kultúra fejlesztéséhez. 

                                                           
325 Kuti Éva: Van-e válaszunk a nonprofit szektor fejlődésével összefüggő kihívásokra? In INFO-

Társadalomtudomány, 1997. 42. sz. 7-16.  
326 Nárai Márta: Civil szervezetek egy kisváros életében.  In Tér és társadalom, 2003. (17. évf.) 1. sz. 91-115.  
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Az interjúk során elhangzott vélemények igazolják a szervezetek jelentőségét, is annak 

fontosságát, hogy mindaz amit tesznek fontos Kárpátalja jövője szempontjából. 

„Önkéntes, vallásos, politikamentes mozgalomként, a Kárpátalján élő 

magyar fiatalok testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik 

kifejlesztésére koncentrálunk, fontos szerepet játszanak a helyi fiatalok 

identitástudatának formálásában.” 

Azon szervezetek, amelyek a társadalom tagjainak lelki nevelésével foglalkoznak, kiemelt 

célként kezelik a magyarság hitben való megerősítését, Isten szolgáinak lelki megerősítését 

azzal a szándékkal, hogy később kijelölt helyükön, a magyarság pásztoraként megállják a 

helyüket. 

„Egyik rendezvényük alkalmával éreztették azt velük, hogy mekkora 

jelentőséggel bírunk nem csak az adott felsőoktatási intézmény hallgatói 

körében, hanem az egész járás területén.” 

„Volt olyan alkalom, amikor március 15-én Kárpátalja kulturális 

fővárosában Beregszászban, pont a két magát érdekérvényesítőnek tartó két 

politikai irányzatot képviselő szervezet torzsalkodása miatt a mi 

megemlékezésünk volt a legnagyobb, ahová a legtöbben jöttek el. Érezték, 

hogy ezek fiatalok, ezek civilek, mást is fel tudnak vállalni… Megcsömörlött a 

sok szótól a kárpátaljai magyar ember, és ebből adódóan szükségük van arra, 

hogy tényleg az alkalomra vetett hangsúlyt próbálják kiemelni. 

V. 3. 8. A helyi civil szervezetek human erőforrásai, anyagi helyzete 

 

A szervezetek humán erőforrási helyzetének elemzésével a kérdőíves kutatásomban 

részletesen foglalkoztam. A személyes interjúk során csak részlegesen érintettük a kérdést.  

A civil szervezetek anyagi helyzetéről, infrastrukturális ellátottságáról elég rossz képet 

vázoltak fel a megszólaltatott vezetők. Szerintük a szervezetek mintegy háromnegyedében 

komoly gondok vannak. Tartozások, el nem számolások a pályázati pénzekkel mindennapos 

dolgok.  
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Az interjúalanyok közül többen kiemelték, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek 

lehetőségei, működési feltételei igen eltérőek. A megyei szinten tevékenykedő, városi 

székhelyű nonprofitok anyagi kondíciói lényegesen jobbak, mint községi társaiké, akik jóval 

hátrányosabb helyzetből indulnak a forrásokért folyó versenyben. A kisebb hatókörrel, 

falvakban működő civil szervezetek jelentős része nem rendelkezik a tartós működéshez 

szükséges stabil pénzügyi háttérrel, így a minőségi működés, professzionális feladatvállalás 

helyett, illetve annak rovására energiáik nagy részét a fennmaradáshoz, elemi működéshez 

szükséges feltételek előteremtésére kénytelenek fordítani. 

A beszélgetések során elhangzottak egyértelműen alátámasztják Kuti Éva azon 

megállapítását, hogy minél nagyobb településen működik egy nonprofit szervezet, annál 

nagyobb esélye van arra, hogy több finanszírozási csatornát tud megcsapolni, ami által 

nagyobb esélye van arra is, hogy bevételei meghaladják azt a szintet, amely biztosítja a tartós 

és tényleges működéshez szükséges megfelelő anyagi hátteret, lehetővé teszi az elképzelt 

célok, vállalt feladatok minőségi teljesítését. A szervezetek gazdálkodási lehetősége, 

gazdasági ereje ugyanis nagymértékben az igénybe vett finanszírozási mechanizmusok 

számának a függvénye.
327

 

 A civil szervezetek vezetői nincsenek felkészülve szakmailag és lelkileg sem a civil 

szférára.  

„A civil szférához lélek kell: hiába a millió jó ötlet, mert akkora a 

bizonytalanság, hogy az felemészti az emberek energiáit. Egy átlagos civil 

szervezet évente egy-két rendezvényt rendez, ami nagyon kevés. Olyan 

képzések kellenének, amelyek ráébresztenék az embereket, hogy mi is a civil 

szféra feladata, hogyan kell kommunikálni az emberekkel, hogyan kell 

csapatban dolgozni. Ezekre van szükség.” 

Az interjúalanyok arra kérdésre, hogy miben látják a kárpátaljai magyar civil szféra 

nehézségeit vegyes válaszokat adtak.  

„A bürokrácia nagy probléma: egyrészt túlságosan leköti a szervezetek 

energiait, másrészt nagyon lassú.” 

                                                           
327 Kuti Éva: Van-e válaszunk a nonprofit szektor fejlődésével összefüggő kihívásokra? In INFO-

Társadalomtudomány 1997. 42. sz. 7-16.  
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„A kárpátaljai magyar civil szervezetek érdekegyeztetésének alacsony foka 

önmagában komoly gátja a civil szféra hatékonyságának. A magyar civil 

szervezetek a szervezettség hiánya miatt nem tudnak fellépni egységesen a 

magyarságot érintő ügyekben.” 

„A kárpátaljai magyar közösségben jelenlévő érdekellentétek és a 

kompetenciák körüli viták is nagyban gyengítik a szervezetek egységes 

fellépését.” 

A pályázatok elbírálásánál szinte minden megkérdezett civil szervezeti vezető tudott 

említeni valamilyen visszaélést, bár konkrét esetekről nem számoltak be. Azonban szinte 

minden kiírónál tudtak mondani valamilyen „gyanús ügyet.” 

A pályázati kiírásokra a magyarországi állami támogatási rendszerre is sokan 

panaszkodtak. Hiába merül fel jelentősebb érdekegyeztető fórumon az anyaországi 

támogatáspolitika nagyobb átláthatóságának és a támogatások elosztásának, nagyobb 

legitimitásának igénye, egy új rendszer kialakítása hosszadalmas folyamat és túllépi a civil 

találkozók kereteit.  

V.4. Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben 

Kárpátalján  

 

A régióban végzett kérdőíves kutatásban a szervezetek általános jellemzőinek bemutatásán 

túl, a kapcsolatrendszerükre és az érdekérvényesítésük jellemzőire, a munkájuk során végzett 

tevékenységekre kérdeztem rá. Emellett a megkérdezés kiemelt célja volt az érintettek 

véleményének felkutatása a térségben kibontakozó kisebbségi autonómiáról, az 

önrendelkezési mozgalomban való részvételről. 

A magyar civil szféra, az autonómia törekvések vizsgálatakor Kárpátalja megyét 

jelöltem ki, de hozzá kell tenni, hogy a kutatásban leginkább a magyarok által lakott járások 

(Beregszászi, Munkácsi, Ungvári, Nagyszőlősi, részben Rahói, Técsői) vizsgálatáról volt szó, 

hiszen a magyar nemzetiségű lakosság, a kisebbségi civil szektor eloszlásakor a járási keret 

sokkal meghatározóbb. 

A vizsgálat adatai 2010-2011-re vonatkoznak, az eredmények a százalékos 

megoszlásokat tekintve azonban többségében ma is helytállóak, hiszen a vizsgált szektor 



 

148 

 

jelenleg is hasonló körülmények között működik, ami a vizsgált mutatók 

kiegyensúlyozottságát valószínűsíti. 

A kérdőíves vizsgálatban teljes körű megkérdezésre törekedtem. A kutatást 

nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre egy egységes adatbázis, amely a magyar civil 

szervezetek elérhetőségét tartalmazta volna. A Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal 

nyilvántartásában 642 civil szervezet szerepel, amelyek közül 40 magyar nemzetiségűek 

érdekeit védi.
328

 Emellett a Kárpátaljai Magyar Könyvek Sorozatban 2006-ban jelent meg az 

ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára, amely 47 

kárpátaljai magyar civil szervezet elérhetőségét tartalmazta. A két lista összevetése után az 

adatbázisba végül 50 nonprofit szervezet került. 

2010-2011 folyamán összességében 50 szervezetnek küldtem el a kutatás tényét közlő 

levelet, magát a kérdőívet, és a megcímzett felbélyegzett válaszborítékot. A válaszadási 

hajlandóság a levélben történt megkeresést követően 26%-os volt, így 3 hónap elteltével 

emailben kerestem meg 37 szervezetet, melyek közül többszöri próbálkozás után 20 szervezet 

küldte el válaszát. Ennek eredményeként a szervezetek vezetőitől, képviselőitől 33 értékelhető 

kérdőív érkezett vissza, azaz a válaszadási hajlandóság 66%-ra nőtt.  

A viszonylag magas válaszadási arány ellenére az alacsony elemszám természetesen 

módszertani korlátokat jelent, az eredmények azonban további kutatási irányok kijelölése 

céljából rendkívül hasznos információként szolgáltak. 

A kérdőív hat nagyobb egységből állt. Az első rész a szervezet általános jellemzőire, a 

második a kapcsolatrendszerére és az érdekérvényesítés során végzett tevékenységekre 

kérdezett rá. A harmadik blokk az érdekérvényesítési munkafolyamatokra, ezek erősségeire, 

gyengeségeire vonatkozott, a negyedik az érdekérvényesítéshez köthető nyilvánossági munka 

elemeit és eszközeit tárta fel. Az ötödik rész az érdekérvényesítési munka hatékonyságának 

tényezőiről, a gyakorlatok megosztásáról, az érdekérvényesítési képességek jellemzőihez 

kapcsolódott, míg az utolsó blokkban a civil szervezetek autonómiában betöltött szerepét 

vizsgáltam. 

V.4.1. A kutatásba bevont szervezetek általános jellemzői 

 

                                                           
328 www.zakjust.gov.ua/ Список громадських організацій, легалізованих Головним управлінням юстиції у 

Закарпатській області. Az ukrán igazságügyi minisztérium által bejegyzett Kárpátalján működő civil szervezetek 

adattára.    

http://www.zakjust.gov.ua/
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A vizsgált szervezetek szervezeti forma szerinti eloszlásánál az egyesületi forma dominál, 

emellett magánalapítványok és egyéb nonprofit szervezetek is bekerültek a vizsgálatba.  

 

 

7. ábra: A vizsgált szervezetek megoszlása szervezettípus szerint 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján, 

2011. Saját szerkesztés 

 

 A nonprofit szervezetek tevékenységi körük szempontjából megközelítőleg a 

Kárpátalja megyei magyar átlagnak feleltek meg. Mivel egy kisebbségi társadalomról 

beszélünk a kárpátaljai magyarok esetében, ezért logikus hipotézis, hogy a magyarként 

megmaradást valamint a magyar oktatási rendszer megtartását célul kitűző civil szervezetek 

vannak számbelileg a legtöbben. Ezt tükrözi a vizsgálat is, hiszen a kultúra terén működik a 

legtöbb civil szervezet, őket követik a szabadidő hasznos eltöltésével foglalkozó, valamilyen 

hobbi köré csoportosuló szervezetek illetve az oktatással, gazdaságfejlesztéssel, 

foglalkoztatással foglalkozó civil szervezetek. Ezután következnek azok a civil szervezetek, 

amelyek a sport, a szociális ellátás valamint a jogvédelem terén tevékenykednek. A fentiek 

tekinthetők a civil szektor nagy feladatainak, a többi tevékenységi körben viszonylag 

kevesebb szervezet tevékenykedik. Azonban egyre szélesebb témakörben jelennek meg civil 

szervezetek teret követelve maguknak a társadalom illetve a kisebb, helyi közösségek 

irányítása terén. 

 A civil szervezetek fő tevékenységei növekvő sorrendben: kultúra, szabadidő, 

hobbi, oktatás, gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, sport, kutatás, szociális ellátás, jogvédelem, 
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vallás, többcélú adományosztás, szakmai-gazdasági érdekképviselet, vállalkozásfejlesztés, 

településfejlesztés, politika, mezőgazdaság, környezetvédelem. 

 A magyar nemzetiségűek által lakott járások közti megoszlás a kérdőívet 

visszaküldő szervezetek körében nem tükrözte az alapsokaságbeli megoszlást (vagyis a 

válaszadási hajlandóságban a magyar járások között elég nagy különbség volt). A civil 

szervezeteket székhelyük szerint három csoportba soroltam: község, (kis)város, nagyváros. 

Az eredmények alapján a székhelyüket illetően a civil szektorra általánosságban is jellemző 

városba koncentrálódást lehet megfigyelni: a szervezetek egynegyede megyeszékhelyen, több 

mint fele egyéb városban működött, és csak kevesebb, mint egy tizede községben. A városba 

koncentrálódás egyik oka a szoros intézményi kötelék: a kisebbségi intézményrendszer a 

nemzetiségek (magyarok által) lakott városokban összpontosul, így az ezekhez kötődő 

szervezetek területi elhelyezkedése is ehhez igazodik.  

 A szervezetek tevékenységi körét vizsgálva az arányokat tekintve a következő 

sorrend alakult ki: megyei hatókör, több település, regionális, országos, település és egyéb 

(nemzetközi hatókör). 

 

8. ábra: A vizsgált szervezetek tevékenységi köre Kárpátalján 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján, 

2011. Saját szerkesztés 

 

 A legnagyobb arányt a megyei és a több településre kiterjedő hatókörű civil 

szervezetek képviselik. Alacsony azoknak a civil szervezeteknek az aránya, amelyek 
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regionális hatókörrel rendelkeznek, valamint azok aránya akik a saját településükön 

tevékenykednek. A mintába mindössze egy országos hatókörű és egy nemzetközi hatókörű 

civil szervezet került.
329

  

 

9. ábra: A vizsgált szervezetek tevékenységi köre Kárpátalján330 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján 

2011. Saját szerkesztés 

 

 A szervezetek munkájuk során különböző célcsoportokat szólítanak meg, 

kapcsolatba kerülnek velük. A kutatás során azt tapasztaltam, hogy minél kisebb hatókörű a 

szervezet, annál szűkebb a célcsoportként megnevezettek köre. Arányaiban a következő 

sorrend alakult: kisebbségek, ifjúság, idősek, egy szakmai csoport dolgozói, gyermekek, 

szegények, alacsony iskolai végzettségűek, diplomások, álláskeresők, nők, idősek, szegények, 

diplomások, pályakezdők, polgármesterek, hajléktalanok, fogyatékossággal élők, drogfüggők, 

szülők. 

 Az érdekérvényesítés, mint rendszer, a következő alrendszereket foglalja magában: 

                                                           
329

 A nagyvárosi székhellyel rendelkező civil szervezetek közel egyharmada megyei, azaz kárpátaljai egytizede 

regionális, azaz Ung vidéki. Országos hatókörű megyei, települési székhelyű szervezet nem került a mintába. A 

kisvárosi székhellyel rendelkezőknél más arányokat találunk: Többségük több településre kiterjedő, őket 

követik a regionális, majd a helyi hatókörű szervezetek. Nemzetközi hatókörű kistelepülési székhelyű szervezet 

nem került a mintába. A községi, falusi székhellyel rendelkező civil szervezetek hatóköre még jobban eltér a 

nagyvárosiéhoz képest, mint a városi. A falusi székhelyű civil szervezetek nagy része helyi, egyharmada 

nemzetközi, egyharmada regionális szinten fejti ki tevékenységét. Országos, megyei hatókörrel rendelkező 

falusi székhellyel rendelkező civil szervezet nem került bele a mintába. 
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a. az intézményi/szervezeti érdekérvényesítést, amely a civil szervezet fenntartható 

működése/fejlődése érdekeit szolgálja adott társadalmi színtéren, 

b. a szervezethez tartozó célcsoportok, vagy együttműködő érdekcsoportok 

képviseletét és érdekérvényesítését,  

 Az érdek értelmezésénél a következő megfogalmazásra támaszkodtam: 

„legáltalánosabban értelmezve az érdek gondolat – esetleg érzelem – és cselekedet 

formájában megnyilvánuló indíték, olyan magatartásra, cselekedetre, amelynek hátterében 

különbözőképpen minősíthető szükségletek állnak.”
331

  A civil szervezetek vonatkozásában az 

érdekértelmezés legáltalánosabb aspektusa a szervezethez kötődő közösségek 

akaratérvényesítésével kapcsolatos. 

 Az érdekérvényesítés olyan tudatos folyamat, amelynek során egy adott civil 

szervezet egy olyan döntést igyekszik saját érdekeinek megfelelően befolyásolni, amelyben 

nincs kizárólagos kompetenciája. Minél több olyan civil szervezet működik, amelynek erős az 

érdekérvényesítő képessége, annál erősebb az ágazat érdekérvényesítő képessége is. „Célunk 

egy demokratikus civil társadalom megteremtése, a civil szervezetek fejlesztése, a civilek 

társadalomban betöltött szerepének növelése.”
332

  

 A szervezetek sok esetben az érdekképviseletet általános civil szervezeti 

funkciónak tekintik, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érdekképviselet fogalmát 

jellemzőnek mondják munkájukra akkor is, ha nem tisztán érdekképviseleti céllal jöttek létre. 

 Egy 2003-as nemzetközi kutatás alapján szolgáltatási és képviseleti funkciókat 

ellátó szervezetekről beszélhetünk, de a szervezetek nagy része mindkét funkciót ellátja.
333

  

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a kárpátaljai magyar nonprofit 

szektor szolgáltatási szerepkörének növekedése jellemző. A szakirodalom a szolgáltatói 

jellegű tevékenységek közé a társadalmi tudatformálását, az oktatást, képzést, gyakorlati 

munkát, jótékonysági és szociális szolgáltatást és a munkahelyteremtést, míg az 

érdekképviseleti jellegű tevékenységek körébe a helyi szintű érdekképviseletet, az országos 

                                                           
331 Dr. Gazdag Ferenc: Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi 

szervezetekben. www.hunsor.se/dosszie/gazda_huerdekei.pdf. Letöltés: 2012. augusztus 5. 
332 Kárpátaljai magyar civil szervezetek által elfogadott nyilatkozat. 
333 Lester M. Salamon-S. Wojciech Sokolowski-Regina List: A civil társadalom „világnézetben” Civitas Egyesület, 

Budapest, 2003. 14–17. 
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lobbi-tevékenységet, az érdekérvényesítéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet, a 

sajtómunkát, kampány-munkát, és a szakértői tevékenység szervezését sorolja.  

 Kutatási eredményeim alapján a választ adó civil szervezetek nagy része 

multifunkcionális szervezet, az érdekképviseleti szerepkört tevékenységi szerkezetükben 

kevesebb mint fele érvényesnek jelölte önmagukra jellemzően. 

 A nemzetközi és a magyar tendenciának megfelelően, a megkérdezett civil 

szervezetek szolgáltató szerepkörüket nagyobb arányúnak jelölték az összes szerepkör  

arányát illetően. A kutatásban résztvevő szervezetek közül a válaszadók közel egynegyede 

nem vállalta az érdekképviseleti/érdekérvényesítési szerepkört. Ezek a  

szervezetek legnagyobb arányban a magánalapítványi besorolású választ adók  

közül kerültek ki.  

 Amikor a választ adó szervezetek ágazati megoszlását is figyelembe vettem, akkor 

azt tapasztaltam, hogy az érdekérvényesítés nagyobb arányai legjellemzőbben csökkenő 

sorrendben a gazdaságfejlesztés és a kultúra, oktatás, vallás, ágazathoz kötődnek. 

 Bár a szervezeti szerepek között a megkérdezettek többsége önmagára 

érvényesként határozta meg az érdekérvényesítési/érdekképviseleti szerepeket, munkájuk 

során kevéssé domináns tényezőként jelenik meg. 

V.4.2. Kapcsolatrendszer és érdekérvényesítés 

 

Egy civil szervezet érdekérvényesítési erejét, pályázati sikerességét, akár a helyi, a megyei 

vagy akár az országos közéletben jelentősen befolyásolja az, hogy milyen kapcsolati hálóval 

rendelkezik, céljainak elérése érdekében milyen erőforrásokat képes mozgósítani.
334

  A 

kapcsolódási képességet különböző változók befolyásolják, mint például miért, milyen célból 

jöttek létre a szervezetek, továbbá milyen szerepe(ke)t akarnak, tudnak betölteni az adott 

társadalmi környezetben, valamint milyen erőforrásokkal rendelkeznek. 

                                                           
334Kákai László: Civil szervezetek kapcsolati hálózatainak jellegzetes mintái a Dél-dunántúli régióban. In 

Tudományos közlemények, 2009. 21. sz. 69-82.  
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a. A különböző tevékenységi területű nonprofit szervezetek az 

állami/önkormányzati, a piaci vagy az informális/civil szektor szereplőivel eltérő 

erősségű és intenzitású együttműködési kapcsolatokat
335

 alakítanak ki.  

b. A tevékenységterület mellett a nonprofit szervezetek együttműködési készségeit 

alapvetően meghatározhatja az, hogy az adott szervezet milyen anyagi és 

társadalmi tőkével, erőforrásokkal rendelkezik. 

c. Az együttműködési kapcsolatok kialakítását nagyban befolyásolja az, hogy a civil 

szervezetek milyen társadalmilag fontos feladatokat vállalnak fel működésük 

során. 

d. A nonprofit szervezetek különböző társadalmi partnerekkel történő 

együttműködési készségét meghatározza az is, hogy a szervezet tevékenysége 

milyen megcélzott társadalmi csoportokra, rétegekre terjed ki.
336

 

 A kutatásba bevont kárpátaljai magyar civil szervezetek együttműködési 

kapcsolatait a következő szempont szerint elemeztem. Először a különböző szereplőkkel 

kialakított csoportok alapján mutatom be a kárpátaljai magyar szervezetek között kialakult 

kapcsolatok intenzitását, általános jellemzőit. Ezt követően pedig tevékenység területenként 

részletesen elemzem az egyes tevékenységcsoportokba tartozó szervezetek 

kapcsolatrendszerének főbb sajátosságait. 

 Ritka kapcsolati hálóval rendelkező civil szervezetnek az tekinthető, amely négy 

vagy annál kevesebb partnerrel tart fenn kapcsolatot. A közepesen sűrű kapcsolati hálóval 

jellemezhető csoportba azok a szerveződések kerültek, akik tevékenységük során legalább öt, 

de legfeljebb kilenc szervezettel kerültek kapcsolatba. A sűrű kapcsolati háló ismérve a tíznél 

több szervezettel való kapcsolat.  A különböző partnerekkel nem azonos intenzitású egy-egy 

szervezet kapcsolata. A kapcsolatnak az erősségét (gyakoriságát) a kérdőívben egy négyfokú 

skálán mértem.
337

  

 Ha a kapcsolatok intenzitását a szervezetek főtevékenysége és működési formája 

alapján vizsgáljuk, akkor a ritka kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek tevékenysége 

                                                           
335 Együttműködési kapcsolat alatt bármilyen, az adott társadalmi partnerrel létrejött kapcsolatot értek, 

függetlenül annak formális vagy informális jellegétől. 
336Kákai László: Civil kapcsolati viszonyok. In Civil szemle, 2009. (6. évf.) 4. (21.) sz. 120. 
337 (1-nincs kapcsolat, 2- ritka a kapcsolat, 3- rendszeres, közepesen sűrű a kapcsolat, 4 – kifejezetten 

rendszeres, sűrű a kapcsolat). 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=53344
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leginkább a szabadidő, a sport, a vallás és az ifjúság illetve a gyermekek érdekeinek 

érvényesítésére terjed ki. Működési forma szerint a ritka kapcsolati hálóval leginkább az 

alapítványok, majd egyesületek rendelkeznek. A ritka kapcsolati hálóval rendelkező 

szervezetek leggyakoribb partnereit az önkéntesek, illetve az aktivisták és az adott szervezet 

tagjai jelentik. 

 A közepesen sűrű kapcsolati hálót működtető szervezetek leginkább az oktatás, 

területfejlesztés területén jelennek meg, azonban több szabadidős, illetve gazdaság-, 

vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szerveződés is megtalálható közöttük. 

 Az e csoportban tartozó szervezetek jellemzően több intézményt, több települést 

érintenek, de megtalálható körükben olyan szervezet is, aki országosan fejti ki tevékenységét. 

Működési forma szerint a közepes kapcsolati hálóval rendelkező szervezetekre az egyesületi 

túlsúly a jellemző.  

 Tevékenységük három területre koncentrálódik: A megkérdezettek közel fele 

vállalkozás, gazdaságfejlesztési tevékenységre, egynegyedük szolgáltatások nyújtására és 

érdekvédő, érdekérvényesítő tevékenységre. 

 A sűrű kapcsolati hálóval bíró szervezetek esetében legnagyobb arányban a 

magyar kisebbségi közösség jogaiért harcoló, érdekeiket ellátók jelennek meg. A magyar 

kultúrához és az oktatáshoz kapcsolódó feladatellátás körükben is gyakorinak számít. 

 Tevékenységük nagyobb területre terjed ki, hiszen az e csoportban tartozó 

szervezetek jellemzően több településre, több járásra, egész Kárpátaljára kiterjedően fejtik ki 

tevékenységüket. Működési forma szerint a sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek az 

egyesületekre és az érdekképviseletekre jellemző. 
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10. ábra: A kárpátaljai magyar civil szervezetek kapcsolati hálója 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján 

2011. 

V.4.3. Civil szervezetek és az állam, önkormányzatok viszonya  

 

Adalbert Evers szerint
338

 a nonprofit szektor és az állam mint társadalmi partner között az 

ideáltipikus kapcsolati minta – a „third party government” téziseire támaszkodva – a 

konfliktusos kooperáció. Mit takarhat ez az első pillantásra egymásnak ellentmondó 

szókapcsolat?  

 A kooperáció egyrészt azt jelenti, hogy az állam és a nonprofit szervezetek közötti 

együttműködési formák a szolgáltatás-ellenszolgáltatás formájában alakulnak ki. Másrészt 

pedig jelenti azt, hogy a nonprofit szervezetek teljesítményét állami oldalról elismerik, ami 

legitimálja a további támogatásokat, valamint a nonprofit szervezetek az állami szubvenciókat 

úgy fogják fel, mint ami elősegíti céljaik teljesítését és működésük fenntartását. Ez a 

szektorok közötti „társadalmi szerződés” fontos követelménye a mind újabb és újabb 

társadalmi innovációk létrejöttének. 

 Evers úgy véli, hogy egy jóléti pluralista modellben a harmadik szektor társadalmi 

partnerként való elismerése nem maradhat meg az állam, a piac és a nonprofit szektor 

szembeállításának hagyományos keretei között, mivel az társadalmi és demokratikus 

tartalmából következően újszerű konfliktusok kiinduló pontjává válhat. Ezért a kooperatív 

                                                           
338

 Evers, Adalbert (1995): Part of the Welfare Mix: The Third Sector as an Intermediate Area. Voluntas, 2.  165. 

Idézi: Bartal Anna Mária: Ha kiszáradnak az utópia oázisai. In Civil Szemle, 2008. 1-2.sz. 12-26. 
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feladatmegosztás dimenziói mellett figyelembe kell venni az állam és a nonprofitok céljai 

közötti konfliktusokat is.
339

  

 Ha a nonprofit szektor és az állam viszonyát Kárpátalja esetében vizsgáljuk, akkor 

arra a megállapításra juthatunk, hogy az utóbbi években a kooperációk gyengültek és a 

konfliktusok erősödtek fel, valamint a meglévő együttműködések a civil szervezetek és az 

állami szervek között szolgáltatás-ellenszolgáltatás formájában alakulnak ki. Problémát jelent, 

hogy az ukrán állam nem támogatja anyagilag a nemzetiségi civil szervezetek kulturális 

programjait, intézményhálózatát. A megkérdezett civil szervezetek 42,4%-nak semmilyen 

kapcsolata nincs az állami szervekkel, 33%-uknak viszont rendszeres kapcsolatban áll velük. 

Kevés olyan példát találunk, amikor a Kárpátalján működő állami szervek, megyei tanácsok 

anyagilag támogatnák a területükön működő nemzetiségi civil szervezeteket. A vizsgálatba 

bevont szervezetek nyíltan felvállalják különböző szerepeiket és az állammal együttműködés 

helyett sokszor konfrontációba keverednek. Úgy érzik, hogy meglehetősen gyenge hatással 

vannak a döntéshozatali és politikai folyamatokra, így nem tartják fontosnak az 

együttműködést.  

  „Partneri viszony csak olyan felek között jöhet létre, akik képesek és hajlandók 

egymással párbeszédet folytatni. Bármennyire különbözik is a kormányzati logika a civil 

szervezetek gondolkodásmódjától, legalábbis meg kellene próbálni közös nyelvet találni, 

egymás szempontjait megérteni, a vitatott kérdéseket pontosan megfogalmazni, és a szóba 

jöhető kompromisszumokat megkeresni. Ez nagyon, majdnem lehetetlenül nehéz ugyan, de a 

nonprofit szektor... egészséges fejlődésének egyetlen lehetősége.”
340

 Bár Kuti Éva gondolatait 

a magyarországi nonprofit szektorral kapcsolatosan fogalmazta meg, szavai akár Ukrajnára is 

érvényesek lehetnének.  

 Kevés olyan példát találunk, ahol a Kárpátalján működő helyi, megyei tanácsok 

(önkormányzatok) anyagilag támogatnák a területükön működő civil szervezeteket. 

                                                           
339Evers, Adalbert: Part of the Welfare Mix: The Third Sector as an Intermediate Area. Voluntas, 2. 159-162. 

Idézi: Bartal Anna Mária: Ha kiszáradnak az utópia oázisai. u.o. 
340

 Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998. 39.  
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11. ábra: Civil szervezetek és állami szervek, önkormányzatok kapcsolata Kárpátalján 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján 

2011. 

A fenti ábra szerint az általam megkérdezett szervezetek több mint egyharmadának 

egyáltalán nincs kapcsolata a megyei önkormányzatokkal, közel felének az országos szintű 

állami szervekkel. Kevés a kapcsolat a civilek és a megyei önkormányzatok, valamint a 

civilek és a helyi önkormányzatok között. A megyei szintű állami szervekkel kapcsolatot, 

együttműködést kezdeményező szervezetek általában megyei hatókörűek a vizsgálatok 

szerint. 

 Az érdekérvényesítési folyamathoz kötődően a kutatás során kiderült, hogy mind 

az információcsere, mind a közös akció erősen tematizált. 

   A megkérdezett helyi önkormányzatok egyharmadára jellemző az, hogy közös 

akciót szervez egy civil szervezettel. Leggyakoribb példa erre, ha az adott településen 

működő civilek egy közös programot, rendezvényt szerveznek a helyi tanáccsal. A kutatásba 

öt olyan szervezet került, amely közös akcióra lépett megyei önkormányzattal, 4 szervezet 

pedig állami szervvel. Tipikus példa erre egy nemzeti ünnep megtartása, melyet a két fél 

együtt szervez meg. 

 A vizsgálatba bevont szervezetek főállású munkatársai aktívan részt vesznek a 

szervezetek munkájában, a közös akciókban, a pályázatuk megírásában, s kevésbé tartozik 

feladatkörükbe az információ áramoltatása. A kutatásból fény derül a non profit szervezetek 

és a helyi tanácsok (önkormányzatok) esetleges kapcsolatára, amelyre sok esetben csak az 

információcsere jellemző.  
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 Ukrajnában az önkormányzatok (a tanácsok) és a civil szervezetek között 

meglevő, vagy meglenni vélt kapcsolatrendszer jelenleg még nem tartozik egyik fél 

szempontjából sem a túl nagy érdeklődésre számot tartó kérdések közé. Annak ellenére, hogy 

mindkét fél tisztában van azzal, hogy a közöttük létrejövő együttműködés segítene a lakosság 

helyzetén, az élhetőbb környezet megteremtésén, nem fordítanak rá elegendő figyelmet, még 

nem fedezték fel a benne rejlő lehetőségeket. A települések teljesen ki vannak szolgáltatva a 

felettük elhelyezkedő szinteknek, elsősorban a járásoknak.  A helyi önkormányzatok nem 

tudják ellátni maradéktalanul feladatukat és a rendszer irányítási mechanizmusai sem 

hatékonyak. A civil szervezetek bevonása és részvétele az önkormányzati döntés-

előkészítésbe, önkormányzati munkába, teljes hiányossága a rendszernek. 

V.4.4.  A civil és a vállalati szektor viszonya Kárpátalján 

 

A kutatás bebizonyította, hogy jelenleg Kárpátalján a magyar civil szervezetek vállalatokhoz 

kötődő kapcsolata legtöbbször kimerül a támogatások megszerzésében. Kevés civil szervezet 

képes partnerként közelíteni az interakciókban a vállalatokhoz, vállalkozásokhoz. A kutatási 

adatok mégis azt mutatják, hogy a kárpátaljai magyar civil szervezetek nagytöbbségének 

valamilyen szintű kapcsolata van az üzleti szektorral. 

 A megkérdezettek közel fele ritka kapcsolatról számolt be. Rendszeres kapcsolatot 

fenntartók között az egyesületeket a magánalapítványok követik. Amennyiben a választ adó 

szervezetek tevékenységi hatókörét nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy az egy települési 

hatókörű, majd a regionális hatókörű, a több települési hatókört jelölő, valamint a megyei 

hatókörű szervezetek esetében szerepel legnagyobb arányban az „egyáltalán nincs kapcsolat” 

válasz, ami arra utal, hogy a kistelepülésen működő nonprofit szervezetek kevésbé keresik a 

vállalatok társaságát, viszont a megyeszékhelyen, nagyobb városokban működő, kiterjedtebb 

hatókörrel rendelkező civil szakemberek a vállalatokkal való együttműködésben jelentős 

potenciált látnak. 

 A civil-vállalati együttműködés leggyakrabban az információcserében, képzésben, 

valamint a közös akciókban ölt testet. Külső források bevonásával valamint a szervezet 

alaptevékenységének finanszírozása révén az együttműködés keretében olyan tevékenység 

valósulhat meg, ami a civil szervezet céljai szempontjából kívánatos. A vállalatokkal való 

együttműködés révén a civil szervezet munkatársai olyan szervezési, projektirányítási 

gyakorlatot szerezhetnek, amelyek később, más esetekben is eredményesen használhatók. 
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 Véleményem szerint a kutatásba bevont szerveződések sokszor inkább 

kockázatosnak, veszélyesnek ítélik a vállalatokkal való együttműködést. A vállalati feladatok 

jelentős szervezési és adminisztrációs háttértevékenységet igényelnek, így mindez az érdemi 

munkáról vonja el a vezetők kapacitását. Fennáll a veszélye annak, hogy a civil szervezetek 

nem megfelelő együttműködő partner választása esetén elvesztik hitelességüket a 

társadalommal szemben. Az üzleti szektor és a civil szféra kapcsolatrendszerének bővítéséért 

van még mit tenni Kárpátalján. A civil szervezetek nem használnak még ki minden 

lehetőséget a kapcsolat bővítése, s rendszeressé tétele érdekében. 

 Kárpátalján különleges viszony alakult ki a civil szervezetek és a politikai pártok 

között. Mindennek az az oka, hogy a régióban több olyan esettel is találkozhattunk korábban, 

amikor szinte összefonódott a civil és politikai érdekérvényesítés. A magyar kisebbség 

érdekvédelmi szervezetei csak azért alakítottak pártot, hogy indulhassanak a parlamenti 

választásokon. Természetesen a párt és annak holdudvarába tartozó „civil” szervezet 

tevékenysége nehezen szétválasztható. A szervezetek közel egyharmada szervez közös akciót 

politikai párttal. Nem egyszer nem átgondolt alkuk jellemzik a helyi civil közösségeket. 

Nagyon könnyen egyik, vagy másik politikai oldalhoz kötik a civil szervezeteket. Ebből 

számos személyes konfliktusa adódik a szervezetek vezetőinek, munkatársainak. A másik 

oldalt a szervezetek egynegyede képviseli, akik semmilyen kapcsolatot nem ápolnak a 

politikai pártokkal. Ezek a szervezetek igyekeznek kizárni a politikát tevékenységükből, 

figyelnek arra, hogy mindenkor politikamentesek legyenek, s ne moshassák össze nevüket 

egyik vagy másik oldallal.  

V.4.5.  Civil – civil kapcsolatok 

 

A kárpátaljai magyar civil szervezetek szektoron belüli kapcsolatainak vizsgálatakor arra 

voltam kíváncsi, hogy a mintában résztvevő szervezetek milyen szintű és jellegű 

kapcsolatokat alakítanak ki a szektoron belül.  

 A kutatás fő kérdése az volt, hogy milyen a kapcsolata az ágazatához tartozó, az 

ágazatán kívüli, nemzetközi civil szervezetekkel, valamint az országos hatáskörű szektorális 

érdekképviseleti szervezetekkel, az országos hatáskörű ágazati érdekképviseleti 

szervezetekkel, a regionális hatáskörű ágazati érdekképviseleti szervezetekkel és az ágazaton 

kívüli érdekképviseleti szervezetekkel. A fenntartott kapcsolat gyakoriságát 1-4-ig 

értékelhették a megkérdezettek. 
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12. ábra: A kapcsolatok gyakorisága a civil szervezetek között Kárpátalján 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján, 

2011 

 A válaszok alapján kifejezetten rendszeres kapcsolatot az ágazathoz tartozó civil 

szervezetekkel jelöltek legnagyobb arányban, s legkevésbé rendszeres kapcsolatot (nincs) az 

országos hatáskörű ágazati érdekképviseleti szervezetekkel tartanak fent a választ adók. 

Nemzetközi kapcsolatait
341

 egyébként mindössze a megkérdezettek közel egynegyede jelölte 

egyértelműen erősségének, s 3 szervezet egyértelműen gyengeségének.  A nonprofit ágazaton 

kívüli szervezetekkel egy szervezet sem ápol kifejezetten rendszeres kapcsolatot. A 

megkérdezettek jóval több, mint felének nincs kapcsolata az országos hatáskörű ágazati 

érdekképviseleti szervezetekkel. A regionális hatáskörű civil szervezetekkel sűrűbb a 

kapcsolat, mint az országos hatókörű érdekképviseletet is ellátó szervezetekkel. 

V.4.5.1. Civil szervezetek nemzetközi kapcsolatai 

 

A kárpátaljai magyar civil szervezetek és a többségi nemzet (ukránok) által létrehozott civil 

szféra szereplőire fejletlen, alacsony szintű kapcsolat jellemző. Mindez hátrányba taszítja a 

kárpátaljai magyar civil szervezeteket, mivel egy elszigetelt entitásként működnek az ukrajnai 

civil életben. A civil szervezetek sokkal intenzívebb kapcsolatokat ápolnak az anyaországi és 

a Kárpát-medencében működő magyar civil szervezetekkel, mint az ukrajnaiakkal, ami 

                                                           
341A nemzetközi kapcsolatok részét képezi a civil szervezetek anyaországi kapcsolata, amellyel később 

részletesen foglalkozom. 
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érthető, hiszen nyelvi kommunikációs korlátok nem állnak fenn, valamint a hasonló státusbeli 

helyzet ezt már előre vetíti. Fontos lenne, ha a helyi civilek felismernék, hogy szükség van az 

ukrajnai kapcsolatokra is. A helyi magyar civil szervezeteknek nagyon korlátozottan van 

kapcsolatuk más nyugat európai országok civil szervezeteivel, ami a további fejlődés 

szempontjából szintén gátló tényező.  

V.4.5.2. .Anyaországi és kárpátaljai civil szervezetek együttműködése 

 

A magyar kormány – alkotmányos kötelezettségeinek megfelelően – felelősséget érez a 

határon túli magyar civil társadalomért és támogatja azt. Elősegíti az anyaországi és a határon 

túli magyar civil szféra együttműködését, a kapcsolatok fejlődését. A határon túli magyar civil 

szektor erősödése a magyarság szülőföldön való megmaradásának, nemzeti identitásának 

egyik alapfeltétele. 

 A demokráciákra jellemző civil kontroll általában is feltételezi az együttműködést 

hasonló szerepet vállaló civil szervezetek között: ennek jegyében alakultak ki az elmúlt 

években Kárpát-medencei civil együttműködési formák több területen (pl. kultúra, 

oktatáspolitika, ifjúsági kérdések, családpolitika, terület- és vidékfejlesztési politika).  

 A Kárpátaljai magyar civil/társadalmi szféra, a politikai, érdekvédelmi szervezetek 

a kisebbségi magyar intézményrendszer alrendszereként értelmezhetőek. Az utóbbi években 

szükségessé vált, hogy valamilyen szinten rendszerbe szervezzék önmagukat, ha másért nem 

is, a magyarországi forráselosztás érdekében. Az alrendszerek viszonya, pontosabban az 

ezeket vezető elitek érdekviszonyai határozzák meg a közösségek válaszadó és integrációs, 

modernizációs képességét. Az intézményrendszer részben állami (költségvetési), részben 

önszerveződő–non profit alapon, részben piaci körülmények között működik. Az eddigi 

tapasztalatok szerint egy-egy alrendszer, mint mező hatékonysága és stabilitása attól függ, 

hogy mennyiben képes saját belső szabályai (logikája) szerint működni és ezzel mint 

intézmény közösségi szolgáltatásokat biztosítani.
342

 

 A kárpátaljai magyar non-profit szféra szereplői számára a magyarországi 

pályázati támogatások rendkívül nagy jelentőséggel bírnak, különösen fontosak.  Az érintett 

csoportok és intézmények költségvetésében sokszor elég komoly összeget jelentenek a 

különböző pályázati támogatások, azon belül pedig elsősorban a magyarországi források. A 

                                                           
342 Bárdi Nándor -Szarka László: A magyar kisebbség- és nemzetpolitika megújításának lehetőségei. In Civil 

Fórum, 2007. 3. sz. 42.  
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magyar-magyar kulturális kapcsolatrendszer fejlesztésében éppen a pályázati rendszer jelenti 

a legfontosabb határon túli támogatáspolitikai eszközt a magyar kisebbség kulturális 

intézményeivel és szervezeteivel való együttműködésben.
343

 

  Az anyaország és a határon túli régiók között a kulturális – ezen belül a 

közművelődési – szférában a 90-es évek társadalmi fordulata után sokcsatornás kapcsolat jött 

létre. Az első időszakban két, egymástól lényegében elkülönült szálon: az állami 

intézmények, alapítványok – elsősorban anyagi-támogatása és a civil szervezetek – elsősorban 

önfinanszírozó-támogatása révén. 

 Ez az elkülönülés a kezdeti időszakban természetesnek volt tekinthető, ám 

sajnálatos módon a mai napig fennmaradt. Pedig az azóta eltelt időszak világosan 

megmutatta, hogy az állami intézményrendszer, jellegéből, feladataiból, felépítéséből 

adódóan, nem képes a felmerülő igények teljességét kezelni. 

 A határon túli, így a kárpátaljai civil szerveztek napi munkájukhoz a legtöbb 

segítséget - éppen, mert az szakmai, módszertani segítség - a magyarországi civil 

szervezetektől kapják. 

 Az anyaországi civil szervezetek viszont az egyre terebélyesedő feladatrendszert 

nem képesek finanszírozni a magyarországi civil szféra, a pályázati- és támogatási rendszer 

igen lassú fejlődése miatt. 

 A kultúra és a tudomány vonatkozásában a megfelelő határon túli civil szervezetek 

és anyaországi intézmények között tartós stratégiai kapcsolat kialakítására kell törekedni.  

 A vizsgálat bebizonyította, hogy a civil szektor még a tényleges kapcsolatait sem 

tartja igazán fontosnak, ami talán abból a csalódottság érzetből táplálkozik, hogy leginkább 

csak formálisan történik a bevonásuk a helyi, megyei szintű döntéshozatalba. 

Kutatásom során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy civil szervezeteknek egy nagyon 

jelentős hányada szinte egyáltalán nem tart fenn kapcsolatot más szervezetekkel, sem a 

szektoron belül, sem azon kívül. Egyedül törekszik célja felé, csak esetlegesen létesít alkalmi 

kapcsolatokat, vagy erősen kötődik egyetlen partnerhez. Az adatok alapján nem lehet 

megbecsülni, hogy a szervezetek hány százaléka létezik minden fajta más szervezettel való 

                                                           
343Fábri István: A kisebbségi magyar közösségek kulturális intézményrendszere. In Magyar tudomány, 2005. (50. 

(111.) köt.) 2. sz. 200-215.  
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kapcsolat nélkül, de a felmérésben szereplő utalások alapján a bejegyzett szervezetek közel 

fele ilyen. Mi az oka annak, hogy a szervezetek nagy aránya nem tart fenn semmilyen 

kapcsolatot? Kutatásom során találkoztam olyan szervezettel, amely csak papíron működik. 

Vannak viszont olyan szervezetek, amelyek működnek, de úgy látják, nem érdemes 

kapcsolatokat építeni. Közéjük tartoznak azok a szervezetek, amelyek csak saját tagságukat 

szolgálják ki a tevékenységüknek, megfelelő területen, és nem kívánnak továbbfejlődni, ebbe 

a csoportba sorolhatók azok az alapítványok is, amelyek szorosan kötődnek egy-egy 

intézményhez, azt támogatják valamint olyan szervezetek is léteznek, amelyek egy n speciális 

célra jönnek létre, sokszor ideiglenesen, emiatt ők sem építenek kapcsolatrendszert. 

V.4.6. Érdekérvényesítési folyamatok 

 

A civil szervezetek érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységének megítélése 

A szektor szintű összefogás mindenkor szerepet játszik az érdekérvényesítésben. A 

válaszadók közel háromnegyede szerint érdekképviseleti tevékenységet nem formalizált 

szervezet végzi. A megkérdezettek kicsivel több mint egynegyede elutasítja azt a 

megállapítást, hogy „szektor szinten nincs szükség formalizált érdekképviseletre,” 

ugyanakkor a megkérdezettek döntő többsége azt gondolja, hogy szektoron belül képes saját 

érdekei védelmére, sőt a válaszadók háromnegyede azzal is egyetért, hogy szektoron kívül is 

képes az önálló érdekérvényesítésre. Mindezekből az következik, hogy a kárpátaljai magyar 

szervezetek fontos célja a kisebbségi érdekérvényesítés.  

Kíváncsi voltam arra, hogy a szervezetek hogyan ítélik meg saját érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési tevékenységüket. Kijelentéseket soroltam fel, amelyeknél el kellett 

dönteniük, hogy milyen mértékben jellemzőek munkájukra az adott állítások. Négyfokozatú 

skálán kellett osztályozni az állításokat, ahol az egyes jelentette az egyáltalán nem jellemzőt, a 

négyes pedig a teljes mértékben jellemzőt.  A különböző állításoknak az átlagosztályzata a 

következő képen alakult: 
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Gyors érdekfelismerés 3,09

Pontos érdek-megnevezés, cél-megjelenítés 3,21

Érdek-koalíciók alakítása (közös fellépés egybeeső érdekek érvényesítésénél) 3,27

Párbeszéd megszervezése az érintettek között 3,15

Fontos ügyekben felkérés nélküli vélemény-nyilvánítás 2,78

Előre megküldött anyagokról vélemény-nyilvánítás 2,45

Lobbizás 3,42%

Konkrét ügyeknél tájékoztató jellegű kapcsolat a (közvetlenül és közvetve) érintettekkel 3,06%

Tájékoztató anyagok készítése 2,75%

Érdekérvényesítő akcióprogramjaink folyamatos értékelése, dokumentálása 2,72%

Érdekérvényesítési tapasztalatainkat szervezeti stratégiánkba építjük 2,75%

Célunk elsősorban saját érdekeink érvényesítése 3,12%

Érdekérvényesítő munkánk során tisztában vagyunk a különböző érdekekkel, álláspontokkal 3,06%

Világos érdekérvényesítő stratégiánk van 3,45%
 

13. ábra: Civil szervezetek érdekérvényesítési tevékenységének megítélése 

Forrás: Magyar civil szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepben Kárpátalján, 

2011 

 

Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok a következő gyakorisággal fordulnak 

elő: (1 egyáltalán nem jellemző, 2 – inkább nem jellemző, 3 – inkább jellemző, 4- teljes 

mértékben jellemző). 

Az utolsó állítás (Világos érdekérvényesítő stratégiánk van) átlaga lett a legmagasabb, 

ami bizakodásra ad okot, s feltételezi, hogy a kutatásba bevont szervezetek több mint felének 

fő célja a helyi magyar kisebbség érdekeinek érvényre juttatása.  

 Gyors 

érdek- 

fel- 

ismerés 

Érdek-

koalíciók 

alakítása 

Párbeszéd 

megszervezés

e az érintettek 

között 

Lobbizás Tapasztalatainkat  

szervezeti 

 stratégiánkba 

építjük 

Célunk 

elsősorban 

 saját  

érdekeink 

érvényesítés

e 

Világos 

érdekérvényesítő  

stratégiánk van 

1 0 0 3,03 0 12,12 3,03 0 

2

  

27,27 15,15 24,24 12,12 27,27 45,45 15,15 

3 36,36 42,42 27,27 33,33 33,33 18,18 24,24 

4 36,36 42,42 45,45 54,54 27,27 33,33 60,06 
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A szervezetekre nagyrészt jellemző a gyors érdekfelismerés, bár a válaszadók több mint 

negyede inkább nem jellemzőnek tartotta magára nézve. 

Nem meglepő, hogy a kárpátaljai civil szervezetek döntő többségére jellemző az érdek 

koalíciók alkotása. A két nagyobb érdekvédelmi szervezettel többször kötöttek alkut egy a 

térség jövője, vagy a kisebbségi magyar közösség jövője szempontjából fontos ügy érdekében 

a kisebb nonprofit szervezetek.  

A válaszadók közel háromnegyede szervez párbeszédet az érintettek között. A hasonló 

tevékenységi körben működő civil szervezetek számára fontos, hogy egy adott ügy, 

rendezvény, program kapcsán párbeszéd alakuljon ki.  

A civil szervezetek a hatékonyabb érdekképviselet érdekében szövetségbe, vagy 

valamilyen más hálózatba tömörülnek. A mintába került civil szervezetek döntő hányada nem 

tagja országos szövetségnek, valamint területi szövetségben sem vesz részt. 

 A magyar civil szervezetek nem nyitnak a többségi nemzet felé. Nem 

kapcsolódnak be az ukrán civil hálózatokba, sőt inkább magyarországi nonprofit 

szervezetekhez kötőnek. Azáltal, hogy kimaradnak az országos, területi szövetségből, 

elszigeteltté válnak. 

 Mindez arra utal, hogy a vizsgálatba bevont szervezetek bezárkózottak. A 

közösségszervező, szabadidő, hobbi-szerveződések a legtöbb esetben érdekvédő szervezet 

nélkül működnek. A legtöbb esetben súlyos anyagi gondokkal küzdenek, az intézményi 

érdekérvényesítés napi küzdelem számukra. 

 A kérdőív kitöltésekor a 2009-2010-es évre vonatkozóan kértem a szervezeteket, 

hogy jelöljék be az önállóan szervezett érdekérvényesítési akcióik számát, valamint azokat, 

amelyekben közreműködőként vettek részt. Mivel a kutatás során 2009-es és 2010-es akciókat 

is megneveztek a kérdezettek, ezért nehéz összehasonlítani a számarányokat. Az viszont 

kirajzolódik a válaszokból, hogy a válaszadók fele-fele arányban vettek részt 

közreműködőként és önállóan. 

V.4.7. Nyilvánosság és érdekérvényesítés 

 

Kutatásom során egyik célom az volt, hogy bebizonyítsam, hogy a civil szervezetek 

érdekérvényesítő képességének hatékonysága szorosan kapcsolódik a nyilvánossági 

munkához. A civil szervezetek számára általában fontos a közismertség, ehhez a médiával, a 
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helyi közösségekkel, a szakmai közösségekkel fenntartott, ápolt kapcsolatok útján juthatnak. 

Minél nagyobb, erőteljesebb a média figyelme, annál nagyobb az esély a nagyobb 

publicitásra, következésképpen a nagyobb ismertségre, elismertségre. A szervezetek 

szempontjából fontos, hogy a környezetük tudjon róluk, hiszen a civil szféra erejét a 

nyilvánosság adja. Ennek egyik formája a médiában való megjelenés, amelyen keresztül el 

tudnak jutni a lakossághoz. A válaszadók kapcsolati gyakorisága a médiával a következő 

módon alakult: A kutatásban részt vett civilek döntő többségének egyáltalán nincs kapcsolata 

az országos médiával, sőt több olyan szervezettel is találkoztam, amelynek a helyi médiával 

sincs semmilyen kapcsolata. Rendszeres kapcsolatot a helyi médiával mintegy egyharmad-

kétharmad arányban a regionális hatókörű, a több települési hatókörű, vagy ennél kisebb 

arányt az egy település hatókörű szervezetek jelöltek.  

          Az országos médiával tartott kapcsolati gyakoriság és a szervezeti hatókör összevetése 

azt mutatja, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál kiterjedtebb médiakapcsolatokkal 

rendelkezik. A kapcsolati gyakorisági átlag alapján az első három helyen: a több települési 

hatókörű, a megyei hatókörű és a regionális hatókörű szervezetek vannak. Ha az 

érdekérvényesítési kapcsolatok témáit nézzük, akkor eredményünk a következő: A helyi 

médiához kapcsolódó témák sorrendben a pályázatok, a képzések/fejlesztések, az akciók, míg 

az országos érdekérvényesítési témák esetében a preferálásnál a pályázatok és akciók 

vezetnek. 

V.4.8. Civil szervezetek és a kisebbségi önrendelkezés 

 

Kutatásaim során kiemelt kérdésként vizsgáltam a szervezetek autonómiában betöltött 

szerepét. Mind a kérdőíves, mind az interjús felmérés során voltak olyan kérdések, amelyek 

az adott szervezet véleményére, szerepére kérdeztek rá a téma kapcsán. Kíváncsi voltam, 

hogy a válaszadók szerint milyen érdekérvényesítési forma felelne meg leginkább a 

kárpátaljai magyarságnak? A válaszadók több mint egyharmada számára a kárpátaljai 

magyarság egészére kiterjedő kulturális autonómia lenne a kívánatos. Jóval kevesebb azok 

aránya, akik csak a tömbmagyarságra kiterjedő területi autonómiát, valamint Kárpátalja 

egészére kiterjedő autonómiát támogatnák. Lényegesen alacsonyabb azok aránya, akik szerint 

nincs szükség semmilyen típusú autonómiára Kárpátalján.  

Sajnos a kutatás során a megkérdezettek több mint egy negyede nem válaszolt az általam 

feltett kérdésre, nem tartotta fontosnak, hogy elmondja véleményét. 
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14. ábra: Milyen autonómia felelne meg leginkább a kárpátaljai magyarságnak? 

Forrás: Saját szerkesztés 

V.5. Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar civil szervezetekről.  

 

A civil szervezetek társadalmi beágyazottságát, a társadalom különböző szereplőihez fűződő 

kapcsolataik mellett támogatottságuk, a róluk kialakult kép (vélemények) a szektorra 

vonatkozó ismeretek helytállósága is mutatja. 

Ebben a fejezetben a Kárpátalján élő magyar lakosság körében készült kérdőíves 

felmérés eredményeit szeretném ismertetni. A nonprofit szektorra vonatkozó ismeretek és 

attitűdök elsősorban a lakosság tudását, ismereteit, a vélemények tekintetében főként a 

nonprofit szervezetek szerepét, jelentőségét, felderítését helyezte középpontba.
344

 

A lakossági felmérés során 200 fő személyes megkérdezésre került sor. A kutatás 

adatfelvételi módszere a személyes megkérdezés volt, előre elkészített standard strukturált 

kérdőívekkel, melyekben saját magam rögzítettem az adatokat. A mintavétel során a vizsgált 

szempontok szerinti jellemzők, összetétel alapján igyekeztem reprezentálni a vizsgálni kívánt 

populációt. 2013. november 01. és 2013. november 20. között előre meghatározott 

korcsoportokra és nemre lebontott arányok alapján kerestem fel Kárpátalja magyar 

településeit. Véletlenszerű kiválasztással 30 településen 200 elemű mintát készítettem. 

                                                           
344

 A kutatást 2013 őszén végeztem Kárpátalján a Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj támogatásával. 
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Település neve magyarul Település neve ukránul Megkérdezettek száma 

Aklihegy Клиновецька Гора 2 

Aknaszlatina Солотвина 2 

Asztély Астей 4 

Badaló Бодолів 4 

Barkaszó Баркасове 2 

Bátyú Батьіве 7 

Bene Бене 4 

Beregdéda Дейда 4 

Beregrákos Ракошин 3 

Beregsom Шом 3 

Beregszász Берегове 15 

Beregújfalu Берегуйфалу 3 

Bótrágy Батрадь 3 

Csap Чоп 4 

Csetfalva Четфалва 4 

Csongor Чомонин 3 

Csonkapapi Попове 3 

Dercen Дерцен 6 

Eszeny Есень 3 

Feketepatak Чорний Потік 4 

Fertősalmás Заболоття 3 

Fornos Форнош 4 

Gát Гать 6 

Gyertyánliget Кобилецька Поляна 1 

Huszt Хуст 2 

Kígyós Кідьош 4 

Kőrösmező Ясіня 3 

Makkosjánosi Яноші 6 

Mezőgecse Геча 4 

Mezőkaszony Косини 6 

Mezővári Вари 6 

Munkács Мукачеве 4 

Nagybégány Велика Бігань 3 

Nagybereg Берегі 6 

Nagyborzsova Боржава 3 

Nagydobrony Велика Добронь 8 

Nagymuzsaly Мужієве 4 

Nagypalád Велика Паладь 2 

Nagyszőlős Виноградів 3 

Rahó Рахів 2 

Salánk Шаланки 6 

Szőlősgyula Дюла 3 

Szürte Сюрте 2 

Técső Тячів 3 

Tiszaásvány Тисаашвань 2 
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Tiszapéterfalva Петрове 5 

Tiszaújlak Вилок 4 

Ungvár Ужгород 5 

Visk Вишкове 3 

Zápszony Запсонь 3 
 

15. ábra: A mintába bekerült települések és a kitöltött kérdőívek száma 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kutatás során fontosnak tartottam a helyi lakosok megkeresését, amely lehetővé 

teszi, hogy a közösségi életről ne csak a civil szervezetek szemszögéből tájékozódjuk, hanem 

maguktól a lakópolgároktól, akiket ezek a közösségek képviselnek. 

Kutatásom megvalósításával az volt a célom, hogy hozzájáruljak a kárpátaljai magyar 

civil szektorról való ismeretek bővítéséhez. A matematikai alapon nyugvó, statisztikai 

mintavételen alapuló közvélemény kutatásom részben, feltáró, leíró és magyarázó jellegű volt. 

A kérdőívben szereplő kérdésekkel igyekeztem pontos képet adni a Kárpátalján élő magyar 

lakosság civil szervezetekről adott véleményéről.  

Több kérdésnél arra kértem a válaszadókat, hogy rangsoroljanak szervezeteket vagy 

értékeljenek állításokat, különböző területeket, négy, illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések 

esetében a kapott értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az 

jelentette volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló a maximális, a nullát pedig az, ha a 

minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti 

érték általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, ellenszenvet stb.), míg 

az e feletti érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, rokonszenvet stb.) jelez. Jobb 

áttekinthetőség kedvéért több kérdésnél mérleg-indexre átszámítva közlöm a százalékos 

adatokat. A mérlegindexen a pozitív véglet a plusz 100-as, a semleges, változatlan érték a 0, 

és a negatív válaszok pedig a mínusz 100-as értéket kapták 
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A kutatás során fontosnak tartottam a Kárpátalján élő magyar lakosság megkeresését, 

amely lehetővé teszi, hogy a közösségi életről, ne csak a civil szervezetek szemszögéből 

tájékozódjuk, hanem maguktól a lakópolgároktól, akiket ezek a közössége k képviselnek. 

Vizsgálódásom során kíváncsi voltam arra, hogy a megkérdezettek tudják e, hogy milyen 

szerveződések tartoznak a civil szervezetek körébe? A térségben élők ismerik e a helyi 

szerveződéseket, tisztában vannak e nagyságukkal, számukkal, önállóan, vagy kis segítséggel 

fel tudják e idézni a nevüket, tagjaik e valamilyen kezdeményezésnek, illetve, ha nem, akkor 

mi az oka; hogyan látják Kárpátalja helyzetét, mit tehetnek Kárpátaljáért a civil szervezetek, 

illetve mit kellene tenniük. Van-e olyan személy, aki sokat tett, tesz Kárpátaljáért? Tisztában 

vannak-e nagyságukkal, számukkal? 

V.5. 1.  A civil szektor összetételére vonatkozó lakossági tudás 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Egyesületek

Közalapítványok

Köztestületek

Önkormányzatok

Politikai párt

A civil szektor összetételére vonatkozó lakossági tudás (%)

Igen Nem

16. ábra: A civil szervezetek összetételére vonatkozó lakossági tudás 

Forrás: Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar civil szervezetekről. Egy lakossági 

felmérés tapasztalatai 2013-ból. Saját szerkesztés 

 

A civil szervezetek összetételére vonatkozó válaszok alapján úgy tűnik, hogy a 

kárpátaljai magyar emberek jelentős része, különösen a magasabb iskolai végzettségűek 

tisztában vannak azzal, hogy a társadalom mely részéről van szó, amikor civil szervezetekről 
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beszélünk. A megkérdezettek többsége magabiztosan sorolta a civil szervezetek közé a 

magánalapítványokat, a közalapítványokat és az egyesületeket. A kutatás fontos tapasztalata 

azonban az is, hogy van az embereknek egy kisebb része, akiknek alapvetően problémát 

okozott a „nonprofit szervezet” kifejezés „megfejtése” is, a civil szervezet megnevezést 

viszont általában ők is értették. A lakosság körében, a hétköznapi szóhasználatban tehát jóval 

elterjedtebb, ismertebb ez utóbbi elnevezés. 

V.5. 2.  A civil szektor összetételére vonatkozó lakossági tudás 

 

A kutatásom során feltérképeztem, hogy tisztában vannak-e a kárpátaljai magyar emberek a 

civil szféra nagyságával. Ezen a téren kedvezőtlen eredmény született, a válaszadók döntő 

többsége ugyanis még hozzávetőlegesen sem tudja sem azt, hogy országos szinten, de még azt 

sem, hogy lakóhelyén kb. hány alapítvány, egyesület, egyéb civil szervezet működik. Saját 

lakóhelyen működő önszerveződések számát illetően a megkérdezettek egy tizedének 

becslései helytállóak. Többségük (71,3%-uk), különösen a városokban élők (80,3%-uk) a 

ténylegesnél (az Ukrán Statisztikai Hivatal nyilvántartásába szereplőnél) jóval kevesebb 

szervezetet feltételeznek. 

De nemcsak a lakosság nincs tisztában a civil szféra nagyságával, maguk a szervezetek 

sem tudják, hogy hányan vannak jelen székhelytelepülésükön, ami elsősorban az egymásra 

vonatkozó ismeretek és a közöttük lévő összefogás, együttműködés, hiányának tudható be. 

Még a szűk civil szervezeti kört magáénak tudó településeken is azzal találjuk szembe 

magunkat, hogy a szerveződések alig tudnak egymásról, a másik tevékenységéről, gyakori, 

hogy a többi szervezet csak konkrét személyekhez kapcsolódóan jelenik meg. Jellemző, hogy 

a szerveződések szigetszerűen, csak a saját szervezetükben gondolkodnak, ami egyenes 

következménye annak, hogy elsősorban saját problémáikkal, anyagi hátterük, működési 

feltételeik megteremtésével vannak elfoglalva, így sok esetben inkább konkurenciát, mint 

szövetségest látnak egymásban. A közös munkának, együttműködésnek még a gondolata is 

alig jellemző. 

Kutatásom során felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon a megkérdezettek 

ismeretei nem relevánsabbak-e, mint az ukrán statisztikai hivatal adatai, amelyekhez 

viszonyítottam a válaszokat, hiszen a mindennapi tapasztalataiknak köszönhetően talán 

megbízhatóbb információkkal rendelkeznek a ténylegesen is működő szervezetekről, így 

reálisabban tudják megítélni a szervezetek számát, a civil szektor nagyságát, míg a 
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statisztikák tartalmazzák a papíron létező, de a valóságban nem túl sok tevékenységet 

felmutató szerveződéseket is.  

Úgy vélem, hogy a kutatásba bevont személyek ismeretei, információi jóval 

biztosabbak. Ők azok, aki a civil szervezetek között élnek, ismerik tevékenységüket, 

munkájukat. 

V.5. 3.  Konkrét civil szervezetek ismertsége Kárpátalján 

 

A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos tájékozottsághoz a konkrét szervezetekre vonatkozó 

ismeretek is hozzátartoznak. Mindenképpen pozitív, hogy annak ellenére, hogy a felmért 

lakosságnak csupán egy negyede vesz részt nonprofit szervezetek munkájában (vagy tagként 

és/vagy vezetőként, önkéntesként, fizetett alkalmazottként) csupán kisebb hányaduk (ötödük) 

jelezte, hogy nem ismer egyetlen ilyen szervezetet sem. Kedvező az is, hogy az „Ismer-e civil 

szervezeteket Kárpátalján?” kérdésre igennel válaszolók többsége, (81%-a) meg is tudott 

nevezni konkrét szervezeteket; átlagosan két érdekvédelmi egyesület neve került említésre. 

A civil szervezetekkel kapcsolatos lakossági vélemények között kíváncsi voltam, hogy 

a kérdezettek milyen, Kárpátalján tevékenykedő magyar civil szervezetekről hallottak, illetve 

ők maguk tagjai-e valamilyen civil szervezetnek. A válaszadók 71 százaléka tudott 

megnevezni valamilyen Kárpátalján működő civil szervezetet.   Legtöbben a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, illetve az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség létezéséről hallottak. Kisebb segítség után ismerőssé váltak 

azok a nevek, amelyeket a személyes megkeresés alkalmával felsoroltam. A megkérdezettek 

több mint egyharmada azonban egy szervezetet sem tudott megnevezni a Kárpátalján 

tevékenykedők közül és egyikük neve sem volt ismerős. A konkrét civil szervezetek körében 

tájékozatlanok elsősorban az alacsonyabb iskola végzettségűek közül kerülnek ki.  

A megnevezett szervezetek alapján az a következtetés vonható le, hogy az emberek 

elsősorban a magyarság ügyét felkaroló, a helyi magyar közösség életéért tenni akaró 

érdekvédelmi szervezeteket ismernek. Ezt követően egy az ifjúsággal foglalkozó, szabadidős 

tevékenységeket szervező csoport neve hangzott el. Érdekes módon a civil  szervezetek egyik 

legjelentősebb hányadát kitevő vallási, hobbi szervezetek neve viszonylag ritkán került 

említésre, és szinte egyáltalán nincsenek a köztudatban a jogvédő és a gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó öntevékeny szervezetek. 
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17. ábra: Konkrét szervezetek ismerete Kárpátalján (N= 200) 

Forrás: Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar civil szervezetekről. Egy lakossági 

felmérés tapasztalatai 2013-ból. Saját szerkesztés 

V.5. 4.  A helyi civil szervezetek jelentőségének megítélése 

 

A civil szervezeti vezetőkkel készül interjúkból kiderült számomra, hogy maguk a 

szervezetek úgy érzik, aktívan részt vesznek a helyi társadalom, helyi magyarság életének 

alakításában. Kijelentésüket részben alátámasztják a lakossági felmérés eredményei is. A 

kutatásban részt vevők többsége fontos, jelentős szereplőnek tartja a civil szervezeteket. 

Három állítás alapján, egy ötfokú skálán mértem, hogy a megkérdezettek menyire tartják 

fontosnak a kárpátaljai magyar civil szervezeteket. A lakossági felmérés eredményeiből az is 

kiderült, hogy a szervezetek gazdasági szerepét kevesebben tartják fontosnak, viszont a 

többség szerint a települések életében jelentős szerepet töltenek be közösségük életében, részt 

vesznek a különböző feladatok ellátásában, a felmerülő problémák megoldásában.  

A megkérdezettek viszonylag jelentős részének – több mint egynegyedének – nincs 

határozott véleménye arról, hogy fontosak-e vagy sem a nonprofit szervezetek, főként a 

középkorúak bizonytalanok a kérdést illetően. 
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Állítások Lakossági átlagérték 

A civil szervezetek fontosak, mert 

lehetőséget teremtenek a szabad 

önszerveződésre, érdekkifejezésre. 

4,42 

A civil szervezetek fontos gazdasági 

tényezők – hozzájárulnak a társadalom 

jólétéhez. 

3,86 

A település lakosságának szüksége van a 

helyi civil szervezetekre, mivel azok jelentős 

szerepet töltenek be a település életének 

jobbá tételében, a különböző feladatok 

ellátásában, a felmerülő problémák 

megoldásában. 

4,35 

 

18. ábra: A civil szervezetek fontossága 

Forrás: Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar civil szervezetekről. Egy lakossági 

felmérés tapasztalatai 2013-ból. Saját szerkesztés 

 

Maguk a szervezetek úgy érzik, aktívan részt vesznek a helyi társadalom életének 

alakításában, döntő többségük, szerepvállalásuk, tevékenységük alapján fontos, jelentős 

szereplőnek tartják magukat, addig a lakosság korántsem tulajdonít ekkora jelentőséget nekik, 

nem ennyire egyöntetű szerepük megítélésekor. A megkérdezettek viszonylag jelentős 

részének – több mint egyharmadának – nincs határozott véleménye arról, hogy fontosak-e 

vagy sem a civil szervezetek. 
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19. ábra: A civil szervezetek fontossága 

Forrás: Ismeretek és vélemények a kárpátaljai magyar civil szervezetekről. Egy lakossági 

felmérés tapasztalatai 2013-ból. Saját szerkesztés 

 

A helyi szervezetek szerepének megítélését leginkább az e szervezetekkel való 

szorosabb kapcsolat, a munkájukban való részvétel befolyásolja. A kutatási tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettségűek (diplomások), illetve a civil szervezetekkel 

közvetlen kapcsolatban lévők jóval kedvezőbben vélekednek az alapítványok, egyesületek 

szerepéről. 

 

Az általános ismertséggel kapcsolatos említési arányoknál jóval alacsonyabb 

százalékokat kaptam arra a kérdésre, hogy hány válaszadó tagja valamilyen civil 

szervezetnek. Annak feltárása, hogy hányan és milyen szervezetekkel állnak tagsági 

viszonyban, további kutatásokat igényel.  

Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy akik nem tagjai semmilyen civil szervezetnek, 

azok vajon tudnának-e találni olyan szervezetet, amelyek megfelelnek az érdeklődési 

körüknek. Erre a kérdésre 32 százalék válaszolt igennel. A kutatás bebizonyította, hogy főleg 

a fiatal, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tudnak találni olyan szervezetet, amelyik 

megfelel az érdeklődési körüknek. 
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A kutatás eredményei alapján az is elmondható, hogy a megkérdezettek szerint a 

kárpátaljai magyar civil szervezetek többsége (74%) tevékenységével nem képes az adott 

településen zajló társadalmi folyamatokat befolyásolni, kevésbé hatékony szereplői 

lakóhelyüknek. Bizonyított tény, hogy a kárpátaljai magyar civil szektorban rejlő erőt, 

lehetőségeket a településvezetők, a községi tanácsok (helyi önkormányzatok) nagy része még 

nem ismerte fel. Bár az utóbbi időben már találunk rá példát, hogy partnernek tekintik a 

településeken a civil szervezeteket, törekednek az együttműködések kialakítására, a település 

életének alakításában számítanak aktív részvételükre. 
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VI. ÖSSZEGZÉS 

 

Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy áttekintsem a kárpátaljai magyarság 1918 utáni 

helyzetét. Azt vizsgáltam, hogy milyen kisebbségi, önállósodási törekvések fogalmazódtak 

meg, hogyan változtak a történelem függvényében, hogyan jelentkeztek a magyarság érdekeit 

védő szervezetekben. 

Ennek érdekében történeti-, nemzetközi jogi elemzést, dokumentumelemzést 

végeztem, valamint interjúkat és kérdőíves kutatást készítettem a Kárpátalján élő egykori 

Forrás-tagokkal, civil szervezeti vezetőkkel, helyi lakosokkal. 

Kutatásaim eredménye abban összegezhető, hogy a sikeres kárpátaljai autonómia kulcsa a 

hosszú távú együttgondolkodás, együttműködés lehet. Közelebbről nézve az alábbi 

következtetésekre jutottam: 

1. Ahogyan a Nyugat-európai országokban, a vegyes lakosságú térségekben igény támad 

az autonómiára, igény van rá Kárpátalján is. 

2. A statútum-tervezeteket Kárpátalján az Ukrajnában elfogadott szabályozási 

mechanizmusok alapján fogalmazzák meg, figyelembe veszik a belső jogot. Nem 

felforgatni akarják az országot, csak javítani szeretnék az életet. A Kárpátalján eddig 

született autonómia tervezetek a belső jog mellett mindig figyelembe vették a 

nemzetközi jog normáit, a létező és sikeresnek tartott autonómiákra vonatkozó 

szabályokat és tapasztalatokat, valamint a kapcsolódó nemzetközi irodalmat. 

3. Az autonómia igénye nem változik, intenzitása helyzetfüggő.  A magyarság autonómia 

iránti igénye az 1970-es évektől mutatható ki  Kárpátalján és ettől fogva folyamatosan 

jelen van, s a különféle autonómia tervezetek Szovjet-Ukrajna kebelében az autonómia 

szovjet modelljére alapozódtak, a Szovjetunió összeomlása és Ukrajna önálló állammá 

válása után pedig mindig a nyugati példákra, a nemzetközi jogra, valamint a  téma 

legmodernebb nemzetközi irodalmára támaszkodnak. 

4. A Szovjetunióban a „lenini nemzetiségi politikát” megvalósítva a világon először 

alakították ki az etnikai alapú területi autonómiákra épülő szövetségi berendezkedés 

lépcsőzetes modelljét, ahol a nagyobb etnikumok az oroszokéval egyenjogú szövetségi 

köztársaságokban, a kisebbek pedig azokon belül autonóm köztársaságokban, 
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autonóm területeken és nemzetiségi körzetekben nyerték el az önkormányzás 

lehetőségét. Az anyanyelv rendszeres nyilvános, hivatalos használata, az anyanyelvi 

oktatás és kultúra fejlődése elvben tág teret kapott. Mivel önálló szövetségi 

köztársaságot csak olyan etnikumok számára hoztak létre, amelyeknek nem volt a 

határon túl anyaországa, a kárpátaljai magyarok kimaradtak a sorból. Annak ellenére, 

hogy nem volt semmiféle intézményes autonómiájuk, anyanyelvű iskoláik, 

sajtótermékeik voltak. Úgy vélem, hogy ez az etnikai alapú területi autonómia ma is 

járható út lehetne a kárpátaljai magyar kisebbség számára, mivel érvényesülésének 

előfeltétele a kisebb etnikumok legalábbis jelentős részének területi koncentrációja 

megvalósul a területen, miközben az etnikumok keveredhetnek is. 

5. Az, hogy az autonómia Kárpátalján nehezen valósítható meg, az állam hozzáállásából 

látszik. Úgy tűnik, hogy nemcsak a lakosság igényére, hanem a nemzetközi 

szervezetek ajánlására, támogatására is szükség van. Ha mindezek az igények 

egyesülnek, egyszer megvalósulhat, stabilizálódhat a helyzet. 

6. Nem feltétlenül a civil szervezetek feladata az autonómiáért való küzdelem. Az 

autonómia követelése, kiharcolása főként a politikai szervezetekre tartozik. Nem kell 

többet várni a kárpátaljai magyar civil szervezetektől, mint ami az ő feladatuk. 

Hordozzák magukban az autonómia lényegét és ez a fontos. 

7. Lehetséges megoldásnak tűnhet Vajdaságban már alkalmazott autonómia modell, 

amely a személyi, kulturális autonómián nyugszik. Előnye, hogy a Kárpátalján a Felső 

Tisza vidéken élő magyarok is részesei lennének az autonómiának. Szükség lenne a 

települési és országos kisebbségi önkormányzatokat megalakítására, ők képviselnék az 

adott kisebbséget a helyi és országos állami szervekkel szemben, befolyásolnák a 

kisebbségi oktatási-kulturális intézményrendszer működését. Ha a kisebbségi 

önkormányzatok általánosan jogot kapnának a kisebbségi intézményrendszer 

igazgatására, akkor maguk válnának az autonómia hordozójává. 

Mi a megoldás tehát Ukrajnában? Hogyan lehet az országot egybe tartani úgy, hogy 

minden érintett elégedett legyen a megoldással?  

Magyarországnak és vele együtt Közép-Európának alapvető érdeke kell legyen egy 

egységes, független, gazdaságilag jól működő Ukrajna léte. Ez ugyanakkor egész Európának 

is érdeke. Ez az érdek azonban csak akkor érvényesülhet, keleti szomszédunk csak akkor lesz 
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mai formájában Európa megbecsült, jól prosperáló országa, ha minden polgára teljes életet 

élhet nemzetisége, vallása, kultúrája szerint, és ha érvényesül a társadalmi igazságosság 

európai normája. 

A legfontosabb az ott élő magyarság sorsa. Szükség van arra, hogy a területén élő 

magyarság megosztottsága megszűnjön, egységesen lépjen fel az ősi földjén neki járó 

jogokért. Ez a jog abból fakad, hogy ott élnek azon a földön, ahol születtek, ahol őseik 

falvakat, városokat építettek, virágzó kultúrát teremtettek, és évszázadok során vérükkel 

védték szülőföldjüket. Szükség van a magyarországi politika ez irányú egyértelmű és erőteljes 

támogatására, a magyar-ukrán kapcsolatrendszer minden pontján, valamint a nemzetközi 

szintéren. Elégséges feltétel az lenne, ha a mindenkori ukrán hatalom felismerné, országában 

csak akkor lesz társadalmi béke, politikai stabilitás és gazdasági prosperitás, ha minden 

polgára jól és otthon érzi magát benne. Ha átlátnák, milyen jól működnek Európában a 

különböző autonómia modellek, Dél-Tiroltól a belgiumi németeken át a finnországi svédekig. 

Magyarország az Európai Unió tagjaként, sokat segíthet a jövőben Ukrajna ez irányú 

fejlődésében. 
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IX. MELLÉKLETEK 

 

Kárpátalja nagyobb városai és városi típusú települései 

 

20. ábra: Forrás: Molnár D. István: A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának 

alakulására 1869-től napjainkig 

Kárpátalján élő nemzetiségek megoszlása a 2001-es népszámlálási adatok 

alapján 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetiség Létszám Megoszlás 

 
fő % 

Ukrán 1001149 79,89 
Magyar 151533 12,09 
Orosz 31318 2,5 
Román 31183 2,49 
Cigány 14631 1,17 
Szlovák 5645 0,45 
Német 3578 0,29 
Zsidó 2419 0,19 
Belorusz 2821 0,23 
Egyéb 8883 0,71 
Összesen 1253160 100 
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21. ábra: Forrás: Forrás: ukrán népszámlálás, http://www.ukrcensus.gov.ua/ 

 

Kárpátalja nyelterületi térképe 

 

 

 

22. ábra: Forrás Molnár József, Molnár D. István. Szerkesztették a Kárpátaljai Megyei 

Statisztikai Hivatal adattára (2003) alapján. 

 

 

A kárpátaljai magyar civil szervezeti vezetőkkel készített interjúk vázlata 

1. Megalakulás – működés 

2. Mikor alakult? 

3. Mi a célja miért alakult? 

4. Kik hozták létre? Hogyan választanak vezetőséget? 

5. Kiket képvisel? Mi a tagság feltétele? 

6. Finanszírozás módja? (Időbeni sorrend). 

http://www.ukrcensus.gov.ua/
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7. Hogyan épül fel a szervezet? Hány munkatársa van? 

8. Mióta foglalkozik és milyen funkcióban a szervezet ügyeivel, mit csinál a 

szervezetben? Mi az eredeti foglalkozása? 

9. Mi a főfoglalkozása – ha nem főfoglalkozásban látja el szervezeti feladatait és mennyi 

időt tud fordítani a civil szervezetre? 

10. Személyesen miért tartotta fontosnak, hogy időt, energiát áldozzon a szervezet 

ügyeire? 

11. Hogyan látja, szerepei, feladatai hogyan változtak az elmúlt években? 

12. Hogyan látja? Milyen fontosabb eredményeket értek el az elmúlt években? Mi az, 

amelyet terveikből maradéktalanul megvalósítottak? Mire büszkék?  

13. Hogyan látja? Milyen terveket nem tudtak megvalósítani? Mi nem sikerült? Mit 

gondolnak, mi volt ennek az oka? 

14. Hogyan látja? Fenn tudják-e tartani tevékenységeiket abban a helyzetben, amelyben 

vannak? Van-e lehetőségük fejlesztésekre, új tevékenységek megvalósítására? (arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy van-e tervük a nehézségek megoldására, vagy inkább „csak 

sodródnak)” 

15. Ön szerint mire lenne szüksége a helyi civil szervezeteknek ahhoz, hogy 

továbbléphessenek? Számíthatnak-e ezekben a tagságuk aktivitásaira? Milyen gyakran 

osztják meg gondjaikat, terveiket a tagságukkal és hogyan történik mindez? 

16. Mit gondol a szervezetük szerepéről Kárpátalja életében? Mennyire ismerik 

tevékenységüket a település lakói? Érdeklődnek Önök iránt? Elfogadják Önöket? 

Hogyan tudják bemutatni tevékenységeiket a településen? Minden feltétel adott-e 

ehhez?  

17. Mi a véleménye arról, hogy az önkormányzatnak többet kellene tennie a helyi civil 

szervezetek működési feltételeinek stabilizálásáért. Önök szerint egy helyi Civil 

Tanács segítene-e abban, hogy az önkormányzat javítsa a településen tevékenykedő 

civil szervezetek működési feltételeit? 

18. Közreműködnének-e egy ilyen Tanács munkájában? Vannak-e ezzel kapcsolatos 

javaslataik, ötleteik? (a kérdés alapvetően a települési önkormányzat – testület, 

polgármester, hivatal, jegyző – és a civil szervezet kapcsolataira, viszonyaira 

vonatkozik, támogató vagy akadályozó környezet) 

19. Hogyan látja? Milyen szerepet vállal az Ön által képviselt szervezet a helyi magyarság 

életében?  
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20. Ön szerint vállalt e szerepet az adott szervezet a Kárpátalján kibontakozó önállósodási 

törekvésekben? Ha igen milyen szerepet töltött be az autonómiáért vívott harcban? 

21. Támogatja e, ha igen, akkor milyen formában? 

22. Ha nem támogatja, akkor miért nem? 

23. Nyitott kérdés: bármilyen ötlet, javaslat, elképzelés a helyi civil társadalommal 

összefüggésbe (elsősorban a helyi civil szervezetek együttműködése, ennek a formái). 

A Forrás- Stúdió egykori tagjaival készített interjúk vázlata 

1. Mutatkozzon be 

1. Mikor és miért kapcsolódott be a Stúdió munkájába? 

2. Személyesen miért tartotta fontosnak, hogy időt és energiát áldozzon a Forrásnak? 

3. Mit gondol a Forrás szerepéről Kárpátalja életében? Mennyire ismerték? 

4. Hogyan befolyásolta az Ön pályafutását a Forrás Stúdió és a hatalom viszonya? 

5. Ön szerint mennyire tükröződött a Forrás eszmeisége a KMKSZ munkájában? 

6. Ön szerint mennyiben változott a Forrás Stúdió szerepének megítélése 1981 után? 

7. Ön szerint mennyire tükröződött a Forrás eszmeisége a KMKSZ munkájában? 

8. Mi volt az oka annak, hogy a KMKSZ-en belül szakadás történt? 

9. Milyen szerepe van a KMSZ-nek, UMDSZ-nek a helyi magyarság életében 

Kárpátalján? 

10. Ön személy szerint támogatja-e az autonómiát? Ha igen, milyen formában? 

11. Mi a véleménye a kettős állampolgárságról? 
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Kárpátaljai magyar civil szervezetek által kitöltött kérdőív  

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1) Szervezetük adatai 

Szervezet székhelye (megye) 

Szervezet alkalmazottainak száma:  (fő) 

 

2) Kérem, a megfelelő sorban X-jel beírásával jelölje, milyen szervezeti formában működnek! 

Szervezeti forma Jelölés (X) Szervezeti forma Jelölés (X) 

A: magánalapítvány  F: szakmai, munkáltatói érdekképviselet  

B: közalapítvány  G: közhasznú társaság  

C: egyesület  H: nonprofit intézmény  

D: köztestület  I: egyesülés  

E: szakszervezet  J: EGYÉB, éspedig:    

 

3) Kérem, a megfelelő sor(ok)ban X-jel beírásával jelölje, melyik ágazat(ok)ban tevékenykedik szervezetük! 

Ágazat Jelölés (X) Ágazat Jelölés (X) 

A: kultúra  J: környezetvédelem  

B: sport  K: jogvédelem  

C: szabadidő, hobbi  L: közbiztonság védelme  

D: oktatás  M: polgárvédelem, tűzoltás  

E: kutatás  N: politika  

F: egészségügy  O: vallás  

G: szociális ellátás  
P: többcélú adományosztás, nonprofit 

szövetségek 
 

H: településfejlesztés  Q: nemzetközi kapcsolatok  

I: gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás  R: szakmai, gazdasági érdekképviselet  



 

200 

 

S: EGYÉB, éspedig:    

 

4) Kérem, a megfelelő sor(ok)ban X-jel beírásával jelölje szervezetük célcsoportjait, azaz azokat a csoportokat, 

akiket/amelyeket munkájuk során megszólítani kívánnak! (több célcsoport is bejelölhető) 

Célcsoport Jelölés (X) Célcsoport Jelölés (X) 

A: gyerekek  H: diplomások  

B: ifjúság  I: egy szakmai csoport dolgozói  

C: idősek  J: szegények  

D: nők  K: hajléktalanok  

E: pályakezdők  L: fogyatékossággal élők  

F: álláskeresők  M: drog-függők  

G: alacsony iskolai végzettségűek  N: kisebbségek  

O: EGYÉB, éspedig:    

 

5) Kérem, a megfelelő sorban X-jel beírásával jelölje szervezeti tevékenységük hatókörét! 

Hatókör Jelölés (X) Hatókör Jelölés (X) 

A: egy település  D: regionális  

B: több település  E: országos  

C: megyei  F: EGYÉB, éspedig:    

 

6) Kérem, a következő sorokban adja meg szervezetük működésében a különböző típusú tevékenységek arányát! 

Tevékenység Arány (%) 

A: szervezetünk érdekképviseleti/érdekérvényesítési tevékenysége  % 

B: szervezetünk szolgáltatási tevékenysége  % 

C: EGYÉB, éspedig:   % 

ÖSSZESEN 100 % 
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II. SZERVEZETI KAPCSOLATOK 

Kapcsolati partner 

7) Kérjük, jelölje 

számokkal (1-től 4-

ig) a felsorolt 

partnerekkel 

fenntartott 

kapcsolat 

gyakoriságát!  

(Az 1-es azt jelenti, hogy 

nincs kapcsolat, a 4-es 

pedig azt, hogy 

kifejezetten rendszeres 

a kapcsolat.) 

8) Kérjük, jelölje minden sorban 

egyetlen (!) betűvel (a-e) azt az 1 

db. tevékenység-típust, amelyik a 

felsorolt partnerekkel az érdek-

képviseleti / érdekérvényesítési 

tevékenységük során a 

legjellemzőbb! 

 

(a: közös akciók, b: pályázatok, c: képzések, 

d: konferenciák, e: információcsere) 

Jelölés (1-4) Jelölés (a-e) 

A: állami szervek   

B: megyei önkormányzat   

C: helyi önkormányzat   

D: költségvetési intézmények   

E: politikai pártok   

F: egyházak   

G: ágazatunkhoz tartozó civil szervezetek   

H: ágazatunkon kívüli civil szervezetek   

I: nemzetközi civil szervezetek   

J: országos hatáskörű szektorális érdekképviseleti szervezet   

K: országos hatáskörű ágazati érdekképviseleti szervezetek   

L: regionális hatáskörű ágazati érdekképviseleti szervezetek   

M: ágazaton kívüli érdekképviseleti szervezetek   

N: vállalatok/vállalkozások, bankok   

O: célcsoportunk tagjai   

P: saját szervezetünk főállású munkatársai   

Q: önkénteseink   

R: magánszemélyek   
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III. ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

 

9) Kérem, X-jel beírásával jelölje, hogy egyetért-e a nonprofit/civil szektor érdekképviseleti / érdekérvényesítési 

tevékenységéhez kapcsolódó alábbi állításokkal! 

Jellemző igen nem 

A: A nonprofit/civil szektorban az érdekképviseleti tevékenységet formalizált szervezet végzi.   

B: Szektor-szinten nincs szükség formalizált érdekképviseletre.   

C: Ágazatunk érdekképviselete aktívan működik.   

D: Ágazatunkban több érdekképviseleti szerv is működik.   

E: Mi magunk is országos szövetség részesei vagyunk.   

F: Szervezetünk területi szövetség tagja.   

G: Szektoron belül mi magunk is képesek vagyunk képviselni tevékenységi területünk érdekeit.   

H: Szektoron kívül is képesek vagyunk mi magunk képviselni tevékenységi területünk érdekeit.   

I: A szektorális érdekképviselet nem egyszerű, mert szektorunkban magas a szervezetek száma.   

J: Az érdekképviseletet nehezíti, hogy szektorunk heterogén tevékenységszerkezettel bír.   

 

10) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy szervezetük érdekérvényesítési munka-folyamataiban milyen 

mértékben jellemzőek az alábbi tényezők! (Az 1-es az egyáltalán nem jellemző, a 4-es pedig a teljes mértékben 

jellemző tényezőt jelenti.) 

Tényező Jelölés (1-4) 

A: gyors érdekfelismerés  

B: pontos érdek-megnevezés, cél-megjelenítés  

C: érdek-koalíciók alakítása (közös fellépés egybeeső érdekek érvényesítésénél)  

D: párbeszéd megszervezése az érintettek között  

E: fontos ügyekben felkérés nélküli vélemény-nyilvánítás  

F: előre megküldött anyagokról vélemény-nyilvánítás  

S: országos média   

T: helyi média   
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G: az érdekérvényesítésre befolyással bíró ügyek feltérképezése, elemzése  

H: lobbizás (= szabályozott keretek közötti meggyőzés érdekeink érvényesítésénél)  

I: konkrét ügyeknél tájékoztató jellegű kapcsolat a (közvetlenül és közvetve) érintettekkel  

J: konkrét ügyeknél állandó konzultatív jellegű kapcsolat az érintettekkel  

K: tájékoztató anyagok készítése  

L: érdekérvényesítő akcióprogramjaink folyamatos értékelése, dokumentálása  

M: érdekérvényesítési tapasztalatainkat szervezeti stratégiánkba építjük  

N: reagálási alternatívákat dolgozunk ki  

O: célunk elsősorban saját érdekeink érvényesítése  

P: általában a különböző érdekek közötti összhang megteremtésére törekszünk  

Q: érdekérvényesítő munkánk során tisztában vagyunk a különböző érdekekkel, álláspontokkal  

R: tudatosan figyelemmel kísérjük az érdekérvényesítési folyamat alakulását  

S: világos érdekérvényesítő stratégiánk van  

 

11) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy eddigi tapasztalataik szerint a következő tényezőket érdekérvényesítési 

tevékenységükben milyen mértékben tudja erősségként, illetve gyengeségként meghatározni! (Az 1-es az 

egyértelműen gyengeségként, a 4-es pedig az egyértelműen erősségként történő meghatározást jelenti.) 

Tényező Jelölés (1-4) 

A: szervezetünk jó hírneve  

B: a civilek támogatása  

C: kapcsolatrendszerünk szervezeti partnereinkkel  

D: kapcsolatrendszerünk szakértőkkel  

E: munkatársaink személyes kapcsolatrendszere  

F: nemzetközi kapcsolataink  

G: médiakapcsolataink  

H: aktív tájékoztató tevékenységünk  

I: párbeszéd (= kétoldalú kommunikáció) az érintettekkel  

J: konszenzus-keresésünk  
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K: befolyásolási képességünk  

L: aktív információkereső /- értelmező tevékenységünk  

M: mi szabjuk meg, milyen ügy kerül napirendre  

N: a részvétel (= participáció) magas szintje  

O: eddigi sikeres érdekérvényesítő akcióink  

P: magas probléma-érzékenységünk  

Q: feszültségtűrésünk  

R: szakmai állományunk  

S: megfelelő taglétszámunk  

T: önkénteseink támogatása  

U: felkészültségünk, tájékozottságunk konkrét ügyekhez kötődően  

V: infrastruktúránk  

W: anyagi forrásaink  

X: a nonprofit/civil szektor presztízse  

Y: a média megfelelő figyelem-szintje  

12) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy a felsorolt jellemzők mennyiben érvényesülnek érdekérvényesítési 

tevékenységükhöz köthető nyilvánossági munkájukban! (Az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem, a 4-es pedig azt, 

hogy rendszeresen érvényesülnek.) 

Jellemző Jelölés (1-4) 

A: Az ügy érdekében csak az álláspontunkat tükröző tájékoztatásra figyelünk.  

B: Kapcsolatmenedzselésünk egyetlen célja a jó sajtóvisszhang.  

C: Kapcsolatmenedzselésünk fő célja az érintettek aktivizálása, együttműködésre bírása.  

D: Nyilvánossági munkánk fő eleme az interaktivitás.  

E: Elsősorban a média tájékoztatására törekszünk.  

F: Az üggyel kapcsolatos kölcsönös megértés előmozdítására törekszünk.  

G: Nyilvánossági munkánkban csak meggyőzésre törekszünk.  

H: Nyilvánossági munkánkban nem célunk a meggyőzés, inkább az érintettek tájékoztatására figyelünk.  

I: Kétirányú információ áramoltatásra törekszünk.  
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J: Nyilvánossági munkánk az érdekek, álláspontok közelítését célozza.  

 

13) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy érdekérvényesítési tevékenységükhöz köthető nyilvánossági 

munkájukban az alábbi eszközöket milyen gyakorisággal használják! (Az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem, a 4-es 

pedig azt, hogy rendszeresen használják.) 

Eszköz Jelölés (1-4) 

A: személyes kapcsolatok  

B: telefon  

C: levél  

D: e-mail  

E: szórólapok  

F: saját kiadványok  

G: honlapunk  

H: nyilvánossági munka (sajtó, rádió, tv)  

I: videokonferenciák  

J: rendezvények  

K: nagy befolyással bíró ismert személyiség együttműködésre kérése  

L: más intézmény bevonása  

M: kommunikációs kampányok  

N: e-érdekképviselet/érdekérvényesítés (= online alapú érdekképviseleti/érdekérvényesítési folyamat)  

 

14) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy érdekérvényesítési munkájukban milyen mértékben jellemzőek az 

alábbi tényezők! (Az 1-es az egyáltalán nem jellemző, a 4-es pedig a teljes mértékben jellemző tényezőt jelenti.) 

Tényező Jelölés (1-4) 

A: Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy más szervezetek hogyan végzik érdekérvényesítési 

tevékenységüket. 
 

B: Nyomon követjük, hogy szektorunkban/ágazatunkban az érdekérvényesítéshez köthetően ki mit (és 

hogyan) csinál a legjobban. 
 

C: Az új ötleteket, módszereket szívesen integráljuk saját érdekérvényesítési gyakorlatunkba.  

D: Mások tapasztalatait szívesen alkalmaznánk saját munkánkban, de nem jutunk azokhoz hozzá.  
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E: Büszkék vagyunk, ha más szervezetek érdeklődnek sikeres érdekérvényesítési folyamataink 

módszertana iránt. 
 

 

IV. AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁSA, HATÉKONYSÁGA 

 

15) Kérem, X-jel beírásával jelölje a 2009. év érdekérvényesítési akcióinak 

számát! 
0 1 2 3 több 

A: Önök által menedzselt érdekérvényesítési akciók száma      

B: olyan érdekérvényesítési akciók száma, amelyeket nem Önök 

menedzseltek, de azokban aktívan közreműködtek 
     

 

16) Becsülje meg, és jelölje számokkal (1-től 4-ig) az Önök által 2009-ben menedzselt 

érdekérvényesítési akciók hatékonyságát! (Az 1-es a legkisebb, a 4-es a legnagyobb hatékonyságot 

jelenti.) 

Jelölés (1-4) 

 

 

17) Kérem, röviden mutassa be a 2009. év Önök által kezdeményezett és menedzselt érdekérvényesítési akciói közül 

azt az 1 db. akciót, amely megítélésük szerint a legsikeresebb volt!  

Az akció 

megnevezése 
Az akció rövid leírása 

Az akció eredményességét és hatékonyságát 

meghatározó legfontosabb tényezők felsorolása 

(különös tekintettel az újszerű elemekre) 

   

 

18) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy a 2009-ben Önök által kezdeményezett és menedzselt 

érdekérvényesítési akcióiknak a következő tényezők milyen mértékben voltak jellemzői! (Az 1-es az egyáltalán nem 

jellemző, a 4-es pedig a teljes mértékben jellemző tényezőt jelenti.) 

Tényező Jelölés (1-4) 

A: A konkrét ügyre vonatkozóan lehetséges reagálási alternatívákat dolgoztunk ki.  

B: Érdek-koalíciót alkottunk.  

C: Hatás- hatékonyság-mérési mutatókat is alkalmaztunk.  

D: A hagyományostól eltérő módszerekkel dolgoztunk.  
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E: Mérhető céljaink voltak.  

F: Az érintetteket sikerült aktivizálnunk.  

G: Kitűzött céljaink megvalósultak.  

H: A programcélokat és az elérendő eredményeket/hatásokat előre rögzítettük.  

I: Sokcsatornás nyilvánossági munkát terveztünk.  

J: Az akció során a honlapunkon tett látogatásokat is értékeltük.  

K: A visszajelzéseket dokumentáltuk (pl. feedback-űrlapokat alkalmaztunk).  

L: Folyamatos média-elemzést végeztünk.  

M: Figyelemmel követtük, hogy szándékainkat, üzeneteinket az érintettek pontosan értik/értelmezik-e, 

és ezt dokumentáltuk. 
 

N: Figyelemmel kísértük, hogy a közvélemény (az érintetteken túl is) tudomással bírt-e akciónkról, és 

ezt dokumentáltuk. 
 

O: Akciónkról hivatalos jelentés (white paper) készült.  

P: Akciónk eredményeit, tapasztalatait megvitattuk az érintettekkel.  

Q: Akciónk tapasztalatait, módszereit konferencia keretében / nyomtatott formában megosztottuk 

szektoron belül. 
 

R: Akciónk tapasztalatait, módszereit konferencia keretében/nyomtatott formában megosztottuk 

szektoron kívül is. 
 

S: Akciónk tapasztalatait esettanulmány formájában közzé tettük az interneten.  

 

19) A szervezet tisztségviselője, 

képviselője, elérhetősége 

 

20) A szervezet alapításának dátuma  

20) A szervezet  a működéséhez 

szükséges tárgyi-technikai 

feltételekkel az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

Kérem húzza alá a szervezetükre vonatkozó részt! 

- saját tulajdonú helyiségben működik (egyedül – másokkal közösen) 

- bérelt ingatlanban működik (egyedül – másokkal közösen) 

- nincsenek meg a működéséhez szükséges feltételei, hiányzik: 

21) Technikai eszközök közül az 

alábbiakkal rendelkezik: 

 

Kérem húzza alá a szervezetükre vonatkozó részt! 

- irodatechnikai eszközök 

- telefon-fôvonal, fax-készülék,fénymásoló, személyi számítógép, 
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 egyéb:......................................................... ) 

- egyéb eszközök: 

22) A szervezetnek fő- vagy 

mellékfoglalkozású alkalmazottja van 

nincsen 

 

Kérem húzza alá a szervezetükre vonatkozó részt! 

- amennyiben van: …… fô fô- és …… fô mellékfoglalkozású 

- amennyiben nincsen, hogyan oldják meg a napi feladataikat? 

23) Önkéntes tevékenység a 

szervezetben: 

 

Kérem húzza alá a szervezetükre vonatkozó részt! 

- folytatnak: …… fô  - és nem folytatnak  

24) Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy milyen mértékben értenek egyet az alábbi 

meghatározásokkal! (Az 1-es az egyáltalán nem jellemző, a 4-es pedig a teljes mértékben jelenti.) 
Jelölés (1-4) 

Tényező  

A: Sokat segítene a szervezetünknek, ha rendszeres segítséget (szakmai tanácsadás, információ, 

pályázatírási képzés) kapnánk a pályázatok megírásához. 
 

B: Egy „Civil Tanács” sokat segíthetne abban, hogy működési feltételeink javuljanak és, hogy jobban 

együtt tudjunk működni más szervezetekkel 
 

C: Szívesen közreműködnének egy „Civil Fórum” munkájában.  

D: Szervezetünk a terveit meg tudja valósítani, folyamatosan működik.  

E: A pályázatok sikeres megírásához elsősorban pénzre van szükségük  

F: A pályázatok sikeres megírásához alapvetően jó tervekre van szükségük  

G: Hiába rendelkezünk jó tervekkel, ha nem tudjuk megírni a pályázatokat, mert azok túl bonyolultak 

a számunkra 

 

 

 

25) A szervezet pénzügyi adatai  

Kérem hozzávetőlegesen adja meg a kért összegeket!  

Éves költségvetésük 

2010. évben: 

 2011-re tervezett összeg: 

Ennek forrásai: 

saját bevétel 

tagdíj, adomány, tevékenységből származó bevétel – pld. rendezvény 

bevétele)..................... 
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Pályázati támogatás 

2009-ba benyújtott pályázatok összesen: 

Nyertes pályázatok ………………….. db 

A nyertes pályázatot kiíró szervezet 

1. ……a nyert összeg) 

2……a nyert összeg) 

 

 

V. A SZERVEZET SZEREPE AZ AUTONÓMIA - MOZGALOMBAN  

 

26)  

Kérem, jelölje számokkal (1-től 4-ig), hogy milyen mértékben 

jellemző az Önök szervezetére az alábbi meghatározás! (Az 1-es 

az egyáltalán nem a 4-es pedig a teljes mértékben.)  

 

Jelölés (1-4) 

 
Vállalt e szerepet az Önök szervezet a Kárpátalján kibontakozó 

önállósodási törekvésekben?  
 

 Támogatja e az Autonómia törekvéseket?  

 Van e esélye a kulturális autonómiának Kárpátalján?  

 Van e esélye a területi autonómiának Kárpátalján?  

NYILATKOZAT 

 

A kérdőív kitöltésével hozzájárulok, hogy a kérdőívben közölt információkat Bayerné Sipos 

Mónika „A kárpátaljai magyarság önállósodási törekvései a XX. század végén. „Civil 

szervezetek” szerepe a polgárjogi mozgalomban.” című kutatásához felhasználja.  

2011. május…. 

A visszaküldött kérdőívekben közölt információkat bizalmasan kezelem, azokat kizárólag a 

kutatáshoz, PhD disszertáció elkészítése során használom fel. A visszaküldési címekből, e-

mailcímekből nem készítek adatbázist. 

Segítő közreműködését köszönöm! 

 A kitöltött kérdőívet a a borítékban található válaszborítékban a megadott címre, vagy a siposmonika@gmail.com e-

mail címre kérem visszaküldeni! 

mailto:siposmonika@gmail.com
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Kárpátaljai magyar civil szervezetek által kitöltött kérdőív  

I. A szervezet alap-adatai: 

1.A szervezet neve: 

......................................................................................................................................... 

2.A szervezet címe: 

......................................................................................................................................... 

3. A szervezet tisztségviselői, képviselője: 

............................................................................................................. 

3. A szervezet elérhetősége 

........................................................................................................................................... 

4. Mikor alapították a szervezetet? 

........................................................................................................................................... 

5. A szervezet típusa, milyen szervezeti formában működik? 

a. Alapítvány  

b. Egyesület 

c.  Közhasznú társaság 

d. egyéb 

6. A szervezet létesítő okiratában foglalt célja, tevékenységei: 

........................................................................................................................................... 

7. Tagja-e valamilyen együttműködésnek, hálózatnak? (csak abban az esetben, ha az tagsági 

viszonyra, együttműködési megállapodásra épül) 

.................................................................................................................................. 

8. Hol található a szervezet székhelye? 

a. Megyeszékhely 

b. Város 

c. Község 

9. Milyen a szervezet tevékenységének kiterjedése? 

a. Helyi, ha igen, mely település        

b.  Megyei, ha igen mely megye  

c. Országos 

d.  Nemzetközi 

10. Mi a szervezet fő tevékenységi köre? 

a. Szabadidő 

b. Sport 

c. Oktatás 

d. Kulturális 

e. Szociális ellátás és esélyegyenlőség 

f. Egészségügy 

g. Környezetvédelem 

h. Településfejlesztés 

i. Gazdasági érdekképviselet 
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j. Nemzetközi kapcsolatok 

k. Jogvédelem 

l. Tudományos tevékenység 

m. Egyéb, éspedig 

II. A szervezet működésére vonatkozó adatok 

11. A szervezet a működéséhez szükséges tárgyi-technikai feltételekkel az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

a. saját tulajdonú helyiségben működik (egyedül – másokkal közösen) 

b. bérelt ingatlanban működik (egyedül – másokkal közösen) 

c. nincsenek meg a működéséhez szükséges feltételei, hiányzik:  

d. amennyiben ingatlan-használatra van szüksége, úgy az alábbiakat 

teszi:.............................................................................................. 

Technikai eszközök közül az alábbiakkal rendelkezik: 

a. irodatechnikai eszközök 

b. (telefon, fax-készülék, fénymásoló, személyi számítógép,  

c. egyéb:................................ 

d. egyéb eszközök: ............... 

12. A szervezetnek fő- vagy mellékfoglalkozású alkalmazottja van nincsen 

amennyiben van: 

a. …… fô fô- és ……  

b. fô mellékfoglalkozású 

 amennyiben nincsen, hogyan oldják meg a napi feladataikat? 

........................................................................................................................................... 

13. Önkéntes tevékenység a szervezetben.  

Végeznek-e önkéntes munkát? 

................................................................................................................ 

Hogyan szervezik? 

.............................................................................................................................. 

Kit tekintenek önkéntesnek? 

.................................................................................................................. 

Milyen tevékenységeket látnak el önkéntesen? 

........................................................................................................................................... 

III. A szervezet pénzügyi adatai: 

a. Éves költségvetésük (a 2010. évben, 2011-re tervezett összeg) 

b. Ennek forrásai: saját bevétel (pld. tagdíj, adomány, tevékenységből származó bevétel 

..................... 

c. Pályázati támogatás 

a. 2009-ba benyújtott pályázatok összesen: 

b. Nyertes pályázatok………………….. db 

c. (A nyertes pályázatot kiíró szervezet, a nyert összeg) 

d. szervezet összeg 
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e. ............................................................................................................................... 

f. Elutasított pályázatok 2010-ben: …………………db 

IV. A szervezet helyzete, véleménye: 

Kérem, az alábbi kérdésekre a kérdéseknél feltüntetett módon válaszoljon! 

Egyetért-e az alábbi mondatokkal? Kérem, jelölje meg az alábbi ötfokú skálán a válaszát! 

1. Szervezetünk a terveit meg tudja valósítani, folyamatosan működik. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen  

3. nem teljesen 

4.  nem 

5.  egyáltalán nem 

2. A pályázatok sikeres megírásához elsősorban pénzre van szükségünk. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2. igen 

3. nem teljesen 

4. nem 

5.  

6. egyáltalán nem 

3. A pályázatok sikeres megírásához alapvetően jó tervekre van szükségünk. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen 

3.  nem teljesen 

4.  nem  

5. egyáltalán nem 

4. Hiába rendelkezünk jó tervekkel, ha nem tudjuk megírni a pályázatokat, mert azok túl 

bonyolultak a számunkra. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen 

3.  nem 

4.  teljesen nem 

5.  egyáltalán nem 

5. Sokat segítene a szervezetünknek, ha rendszeres segítséget (szakmai tanácsadás, 

információ, pályázatírási képzés) kapnánk a pályázatok megírásához. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen 

3.  nem 

4.  teljesen nem 



 

213 

 

5.  egyáltalán nem 

6. Egy „Civil Tanács” sokat segíthetne abban, hogy működési feltételeink javuljanak és, hogy 

jobban együtt tudjunk működni más szervezetekkel 

 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen 

3.  nem teljesen 

4.  nem 

5.  egyáltalán nem 

7. Szívesen közreműködne egy „Civil Fórum” munkájában. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

1. teljes mértékben 

2.  igen 

3.  nem teljesen 

4.  nem 

5.  egyáltalán nem 

8. Megközelítőleg mekkora volt a szervezet előző évi forgalma? 

........................................................................................................................................... 

6. Egy „Civil Tanács” sokat segíthetne abban, hogy működési feltételeink javuljanak és, hogy 

jobban együtt tudjunk működni más szervezetekkel 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

6. teljes mértékben 

7.  igen 

8.  nem teljesen nem 

9.  egyáltalán nem 

7. Szívesen közreműködne egy „Civil Fórum” munkájában. 

----------------/------------------------------/------------------------------/-------------------------- 

6. teljes mértékben 

7.  igen 

8.  nem teljesen 

9.  nem 

10.  egyáltalán nem 

8. Megközelítőleg mekkora volt a szervezet előző évi forgalma? 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

A JÓZSEF ATTILA ALKOTÓKÖZÖSSÉG ALAPÍTÓLEVELE 
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Jóváhagyta a Közgyűlés 1988. január 30-án.  

 

 A közösség célja: mindazon alkotók tevékenységének összefogása, akik az USZSZK 

Kárpátontúli területe magyar szellemi életének, ezen belül irodalmának fellendítésén, mind 

szélesebb körű kibontakoztatásán, a magyar anyanyelv megőrzésén és ápolásán fáradoznak.  

Az alkotóközösség jogelődjének tekinti a József Attila Irodalmi Stúdiót (1971-1987), 

melynek tagsága és szervezeti keretei szolgáltak kiindulópontul az új tagság és új szervezeti 

formák megválasztásában.  

 A József Attila Alkotóközösség tagja az lehet, akit a Közgyűlés a teljes taglétszámhoz 

viszonyított egyszerű szavazattöbbséggel annak választ. (Bővebben lásd a Szervezeti 

Szabályzatban.)  

A József Attila Alkotóközösség felett védnökséget (erkölcsi és dologi támogatást) 

vállalt a Szovjetunió Írószövetségének helyi tagozata és a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége.  

 A közösség irányító szerve a Választmány, melyet a Közgyűlés választ három évre. A 

Választmány keretéből szűkebb vezető testület választható. (Bővebben lásd a Szervezeti 

Szabályzatban.)  

 A közösség alakuló összejövetelén Alapító Bizottság jött létre. Ennek összetétele: 

Balla D. Károly, Balla László, Balogh Balázs, Behun János, Dupka György, Erdélyi Gábor, 

Füzesi Magda, Gortvay Erzsébet, Horváth Sándor, Skrobinec Jurij. Az Alapító Bizottság nyílt 

szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel a következő személyeket választotta a közösség 

alapító tagjainak: Árpa István, Bagu Balázs, Balla D. Károly, Balla László, Balla Teréz, Balog 

Géza, Balogh Balázs, Balogh Béla, Barta Zoltán, Bartha Gusztáv, Barát Mihály, Behun János, 

Boldog 

 János, Boniszlavszky Tibor, Bulecza Rozália, Bundovics Judit, Dalmay Árpád, Debreceni 

Mihály, Dupka György, Erdélyi Tibor, Fedák László, Ferenczy Imre, Finta Éva, Fodor Géza, 

Fülöp Tekla, Füzesi Magda, Gortvay Erzsébet, Györke László, Horváth Anna, Horváth 

Sándor, Imre Sándor, Jánki Endre, Kádas Katalin, Keresztyén Balázs, Kovács Elemér, Keisz 

Gellért, Kőszeghy Elemér, Lusztig Károly, Magyar Éva, Móricz Kálmán, Matl Péter, Nagy 

Zoltán Mihály, Penckófer János, Penckóferné Punykó Mária, Skrobinec Jurij, Somi Nagy 

Zoltán, Szőllősy Tibor, Tar Béla, Tárczy Andor, Tóth Károly, Tóth Lajos, Váradi-Sternberg 

János, Vári Fábián László, Zselicki József. Az Alapító Bizottság működése ezzel 

befejeződött. A megválasztott tagok valamennyien vállalták, hogy alapító tagjai lesznek a 

közösségnek.  

 A József Attila Alkotóközösség 1988. január 30-án ezzel megalakult.  

 

 

(Dupka György archívumából)  
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Beadvány az SzKP KB Politikai Bizottságának (készült 1972-ben) 
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