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A Nemzeti Jogvédő Szolgálat  

J E L E N T É S E 

a Kárpátalján élő magyarok egyéni és közösségi jogainak 

érvényesüléséről  

(Budapest, 2023. január 26.) 

Mottó: „Nem engedhetünk soha a magyarok jogaiból és egy magyart ért jogsértés az egész magyar közösség 

elleni támadás is!” 

 

1. Bevezetés, előzmények, célok 

 

A 2004 óta működő Nemzeti Jogvédő Alapítvány (a továbbiakban: „NJA”) és a vele 

együttműködésben, 2008 óta önálló szervezetként is működő Nemzeti Jogvédő Szolgálat (a 

továbbiakban: „NJSZ”) missziójának tartja, hogy alapító dokumentumai keretei között jogi 

segítséget nyújtson nem csupán a Magyarországon élő magyarokat magyarságuk miatt érő 

jogsérelmek okán, hanem a Kárpát-medencében békediktátumokkal elszakítottan, különböző 

államokban élő, eltérő mértékű jogfosztottságban élő őshonos magyarok számára is. Ennek 

jegyében határon túli nemzetrészeinknél nemzeti jogvédő célzattal rendszeresen folytatunk jogi 

monitorozó és kutatómunkát az ott élő magyarok jogainak védelmében. Mindezekről 

honlapunkon (www.njsz.hu) rendszeresen beszámolunk. 

Ezek során mindig arra törekszünk, hogy átfogó és hiteles képet kapjunk az ott élő 

magyar közösség életéről, az őket megillető alapvető jogok, különösen nyelvi, oktatási, 

kulturális és minden más, nemzeti közösségek tagját a vonatkozó nemzetközi jogi, Európai 

Uniós (a továbbiakban: „EU”) és belföldi normák szerint megillető jog érvényesülése terén 

felmerülő problémákról, valamint, hogy a jobbítás szándékával jogtudatosságában erősítsük 

ezen közösségeket. A tapasztalatainkat dokumentumfilmek és jelentések formájában 

nyilvánosságra hozzuk és eljuttatjuk Magyarország Kormánya mellett az érintett szomszédos 

államhoz, de az Európa Tanács, az ENSZ, EBESZ és az EU illetékes szerveihez. 

Nyilvánvaló volt, hogy a jelenleg Ukrajnához tartozó Kárpátalján élő 200 ezer fős 

magyar közösség egyre szorongatottabb helyzetbe került az elmúlt években, rendszeresek 

voltak a magyarellenes atrocitások és mindezt súlyosította a 2022. február 24-én kitört orosz-

ukrán fegyveres konfliktus. Ezen korábbi években már tapasztalt aggasztó és egyre fokozódó, 

kárpátaljai magyarságot érő jogsértések lényege a következőkben foglalható össze: 

- a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervezetek vezetőinek megfélemlítése és vegzálása; 

http://www.njsz.hu/
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- erőszakos, robbantásos akciók és ukrán soviniszta szervezetek demonstratív, fenyegető 

felvonulásai, akciói a kárpátaljai magyarság érdekképviseleti szervei és tagjai ellen; 

- provokatív magyarellenes sms-eket kaptak a kárpátaljai magyarok; 

- ismeretlen tettesek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség1 (a továbbiakban: „KMKSZ”) 

és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.2 nevében – fiktív e-mail-címről – provokatív tartalmú 

valótlan pályázati felhívást tettek közé, melyet a helyi sajtónak és az állami adminisztrációnak 

is megküldtek, de ilyen jellegű plakátok is megjelentek; 

-  magyar útlevéllel és okmányokkal rendelkező kárpátaljai lakosok megfélemlítése és 

vegzálása a határon és Ukrajna területén; 

- a magyar nyelv használata visszaszorult Kárpátalján az oktatási és nyelvtörvények miatt, 

egyre több olyan visszajelzés érkezett, miszerint az újonnan menekültként érkezező ukrán 

nemzetiségűek jelentős része nem tolerálja, ha magyarul szólal meg valaki a boltban, egy 

kávézóban, társasági körben vagy a munkahelyen; 

- a sajtószabadság és a szabad vélemény-nyilvánítás egyre korlátozottabb, csak megfontoltan 

érdemes megosztani híreket, képeket, videókat Ukrajnában; mivel előfordultak 

ukránellenesnek minősített közlések okán önkényes, zaklató büntetőeljárások  

- a kárpátaljai magyarság rossz színben való feltüntetése az ukrán médiában.  

 

Ezekről a „Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában (Kárpátalján) 2014-2018” c. 

dokumentumfilm szemléletes összefoglalót ad3, mely időszakban 426 magyarellenes atrocitást 

regisztráltak. 

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörését követően – sajnos máig időszerű - 

részletes közleményben4 szóltunk a kialakult fegyveres konfliktusról, a menekültekkel 

kapcsolatos helyzet jogi megítélésről és mindezeknek a kárpátaljai magyar közösség tagjaira 

gyakorolt hátrányos hatásairól.  

 
1 A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989. február 26-án alakult Ungváron. A KMKSZ a Kárpátalján élő 

magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő legjelentősebb nemzetiségi társadalmi szervezet. A 

KMKSZ alapvető feladata a kárpátaljai   magyarság érdekeinek védelme. (https://kmksz.com.ua/magunkrol/) 
2 A Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 áprilisában létrehozott nonprofit gazdasági társaság, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar 

Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a 

külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának 

elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. (https://bgazrt.hu/magunkrol/) 
3 Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában (Kárpátalján) 2014-2018 c. film 

(https://www.youtube.com/watch?v=kx2Sfj_TJsc) 
4  A Nemzeti Jogvédő Szolgálat nyilatkozata az orosz-ukrán fegyveres konfliktusról és annak a kárpátaljai 

magyarságra gyakorolt hatásairól (http://njsz.hu/a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-nyilatkozata-az-orosz-ukran-

fegyveres-konfliktusrol-es-annak-a-karpataljai-magyarsagra-gyakorolt-hatasairol/) (2022. március 15.) 

https://www.youtube.com/watch?v=kx2Sfj_TJsc
http://njsz.hu/a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-nyilatkozata-az-orosz-ukran-fegyveres-konfliktusrol-es-annak-a-karpataljai-magyarsagra-gyakorolt-hatasairol/
http://njsz.hu/a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-nyilatkozata-az-orosz-ukran-fegyveres-konfliktusrol-es-annak-a-karpataljai-magyarsagra-gyakorolt-hatasairol/
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A kárpátaljai magyarság a háború miatt rendkívül elnehezült, egyéni és közösségi jogait 

súlyosan veszélyeztető háborús helyzetében engedélyt kértünk és kaptunk arra, hogy a 

Felvidéken élő magyarság jogainak vizsgálata érdekében a Nemzeti Együttműködési Alaptól 

támogatást kapott pályázatunkat a kárpátaljai magyar közösség vonatkozásában végezzük el, 

megfelelően igazítva a háborús helyzet okozta kihívásokhoz. Ez alapján a NJSZ 2022. 

szeptember 15-18. között hajtotta végre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kezelt Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatásával a kárpátaljai magyarság egyéni és közösségi jogait 

monitorozó útját, de a monitorozást a jelentés véglegesítéséig folytattuk. 

Ennek eredményeként készült el a jelen Jelentés és a „Kárpátaljai magyarok a prés alatt” 

című dokumentumfilm5, amelyet a PestiSrácok (médiapartnerünk) és a Nemzeti Filmkészítők 

Egyesületének csapatával készítettünk (rendező: Füssy Angéla). Ezek nyilvános bemutatójára 

2022. december 15-én került sor Budapesten a Hazatérés Templomában6. Mindezzel célunk, 

hogy előmozdítsuk és védelmezzük a jelenlegi határainkon túl, elszakítva élő magyar nemzeti 

közösségeket, amelyet Magyarország Alaptörvényének D. cikke7 államfeladattá is tett. 

 
5 A filmet egy hónap alatt 360 ezren tekintették meg a világhálón 

(https://www.youtube.com/watch?v=k00JApgRhmE), időközben elkészült és megtekinthető az angol feliratos 

változat is: https://www.youtube.com/watch?v=wTlD6Supx1Y). 
6 A jelentés a bemutatása óta kiegészítésre került a legfrissebb kárpátaljai magyarellenes fejleményekkel. 
7 Magyarország Alaptörvénye D. cikk: "Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt 

tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, 

támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi 

önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket 

egymással és Magyarországgal." 

https://www.youtube.com/watch?v=k00JApgRhmE
https://www.youtube.com/watch?v=wTlD6Supx1Y
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Nem ez volt az első ilyen jogi monitorozó utunk: 2008-ban8, majd 2017-ben is 

végeztünk hasonló jogi monitorozást9 Kárpátalján, míg 2016-ban Erdélyben10 és Felvidéken11, 

Délvidéken pedig 2017-ben12 és 2022-ben. 

Sajnálatos módon a monitorozás a tényleges kárpátaljai területen történő 

megvalósítására nem kerülhetett sor, mivel a kialakult ukrán-orosz fegyveres konfliktus és az 

annak talaján egyre fokozódó magyarellenes ukrán állami magatartás okán a NJSZ jogászokkal, 

ügyvédekkel, újságírókkal és nemzeti filmesekkel felállt küldöttsége úgy döntött, hogy az 

országhatár átlépése akadályozottsági, diplomáciai és kockázati anomáliákat vethetett volna fel 

nemcsak a küldöttség tagjai, de az interjúalanyaink számára is. Ezért elsődlegesen a hazánkhoz 

tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye határmenti településein és az ott nagy számban 

tartózkodó, illetve határmenti körzetben átutazó kárpátaljai magyarok körében végeztük el 

adatgyűjtő, vizsgálati és elemző tevékenységünket azzal a céllal, hogy ellenőrizzük az Ukrajna 

által vállalt és ratifikált nemzetközi jogi dokumentumok végrehajtását (a jelentésünkben ezt a 

későbbiekben elemezzük), illetve ennek fényében értékeljük a magyarság, mint Kárpátalján 

őshonos nemzeti közösség helyzetét, de határon átívelő információgyűjtésre is sor került a 

kárpátaljaiakat ért hátrányos megkülönböztetésekről az alábbi témákra fókuszálva: 

− mindennapi nyelvhasználat hátrányos változásai, akadályai; 

− nyelvhasználat problémái a hatósági, bírósági eljárásban és oktatásban; 

− a kettős állampolgárság működési anomáliái; 

− magyarellenes atrocitások, gyűlöletbeszéd és gyűlöletbűncselekmények, magyarellenes 

aktivitás a nyilvánosságban, sajtóban és a politikai életben; 

 
8 Frigyesy Ágnes:”Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?”, Összefoglaló a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és 

Szolgálat tagjainak és baráti körének kárpátaljai emberi jogi megfigyelő körútjáról (2008. szeptember 30-október 

3.) (http://njsz.hu/frigyesy-agneshol-vagy-magyarok-tundoklo-csillaga-osszefoglalo-a-nemzeti-jogvedo-

alapitvany-es-szolgalat-www-nja-hu-tagjainak-es-barati-korenek-karpataljai-emberi-jogi-megfigyelo-korutjarol-

20/) 
9 A Kárpátaljáról 5 évre kitiltott Gaudi az ukrán jogtiprásokról és az autonómiáról (http://njsz.hu/a-karpataljarol-

5-evre-kitiltott-gaudi-az-ukran-jogtiprasokrol-es-az-autonomiarol/). Ébresztő Erdély !” – interjú a nemzeti 

jogvédők erdélyi jogi monitorozó útjáról, a magyarok önrendelkezéséről és jogvédelméről (http://njsz.hu/ebreszto-

erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-

onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/) és http://njsz.hu/milyen-ma-erdelyi-magyarkent-elni-videoval/  
10 Ébresztő Erdély !” – interjú a nemzeti jogvédők erdélyi jogi monitorozó útjáról, a magyarok önrendelkezéséről 

és jogvédelméről (http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-

erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/) és http://njsz.hu/milyen-ma-

erdelyi-magyarkent-elni-videoval/  
11 Beszámoló a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és dr. Morvai Krisztina EP képviselő felvidéki jogi monitorozó útjáról 

(2016. november 16-20.) karácsonyi és újévi jókívánságokkal, előszóval (http://njsz.hu/beszamolo-a-nemzeti-

jogvedo-szolgalat-es-dr-morvai-krisztina-ep-kepviselo-felvideki-jogi-monitorozo-utjarol-2016-november-16-20-

karacsonyi-es-ujevi-jokivansagokkal-eloszoval-3/) 
12 Trianon mérge ma is hat: jogfosztott magyarok a Délvidéken -Morvai és Gaudi a zentai rendőrségen 

(dokumentumfilm) (http://njsz.hu/trianon-merge-ma-is-hat-jogfosztott-magyarok-a-delvideken-morvai-es-gaudi-

a-zentai-rendorsegen-dokumentumfilm/) 

http://njsz.hu/frigyesy-agneshol-vagy-magyarok-tundoklo-csillaga-osszefoglalo-a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-es-szolgalat-www-nja-hu-tagjainak-es-barati-korenek-karpataljai-emberi-jogi-megfigyelo-korutjarol-20/
http://njsz.hu/frigyesy-agneshol-vagy-magyarok-tundoklo-csillaga-osszefoglalo-a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-es-szolgalat-www-nja-hu-tagjainak-es-barati-korenek-karpataljai-emberi-jogi-megfigyelo-korutjarol-20/
http://njsz.hu/frigyesy-agneshol-vagy-magyarok-tundoklo-csillaga-osszefoglalo-a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-es-szolgalat-www-nja-hu-tagjainak-es-barati-korenek-karpataljai-emberi-jogi-megfigyelo-korutjarol-20/
http://njsz.hu/a-karpataljarol-5-evre-kitiltott-gaudi-az-ukran-jogtiprasokrol-es-az-autonomiarol/
http://njsz.hu/a-karpataljarol-5-evre-kitiltott-gaudi-az-ukran-jogtiprasokrol-es-az-autonomiarol/
http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/
http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/
http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/
http://njsz.hu/milyen-ma-erdelyi-magyarkent-elni-videoval/
http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/
http://njsz.hu/ebreszto-erdely-interju-a-barikad-c-hetilapban-gaudival-a-nemzeti-jogvedok-erdelyi-jogi-monitorozo-utjarol-a-magyarok-onrendelkezeserol-es-jogvedelmerol/
http://njsz.hu/milyen-ma-erdelyi-magyarkent-elni-videoval/
http://njsz.hu/milyen-ma-erdelyi-magyarkent-elni-videoval/
http://njsz.hu/beszamolo-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-es-dr-morvai-krisztina-ep-kepviselo-felvideki-jogi-monitorozo-utjarol-2016-november-16-20-karacsonyi-es-ujevi-jokivansagokkal-eloszoval-3/
http://njsz.hu/beszamolo-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-es-dr-morvai-krisztina-ep-kepviselo-felvideki-jogi-monitorozo-utjarol-2016-november-16-20-karacsonyi-es-ujevi-jokivansagokkal-eloszoval-3/
http://njsz.hu/beszamolo-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-es-dr-morvai-krisztina-ep-kepviselo-felvideki-jogi-monitorozo-utjarol-2016-november-16-20-karacsonyi-es-ujevi-jokivansagokkal-eloszoval-3/
http://njsz.hu/trianon-merge-ma-is-hat-jogfosztott-magyarok-a-delvideken-morvai-es-gaudi-a-zentai-rendorsegen-dokumentumfilm/
http://njsz.hu/trianon-merge-ma-is-hat-jogfosztott-magyarok-a-delvideken-morvai-es-gaudi-a-zentai-rendorsegen-dokumentumfilm/
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− a háború hatásai (belső menekültek, magyarokat érintő katonai behívások, magyarok 

tulajdonát és egyéb jogait hátrányosan érintő intézkedések, jelenségek, mindennapi 

életre gyakorolt hátrányos hatások: áruhiány, szolgáltatások kimaradása, 

áramkimaradások, állami fizetések és nyugdíjak késése, családegyesítési problémák 

stb.). 

Az ellenőrzés célja a kárpátaljai magyarság sérelmére elkövetett emberi jogi és alapjogi 

jogszabálysértések helyszíni vizsgálata volt annak érdekében, hogy valós, aktuális képet 

kapjunk a magyarság jogi helyzetéről, és ezáltal támogató segítséget nyújtsunk az elszakított 

nemzetrészeken élő magyarok nemzeti közösségi jogainak érvényesítésében.  

Bevált kardinális módszerünket megfelelően adaptálva kellett alkalmazni. Ennek 

lényege, hogy az érintett elcsatolt sorban élő magyar közösség egyéni és közösségi jogaik 

érvényesülését váratlan, be nem jelentett vizsgálatok által ellenőrizzük a létezés 

legesszenciálisabb rétegeiben, mint például az állami kapcsolattartás, kereskedelem, az 

egészségügyben és az oktatásban való nyelvhasználat, jogi igények érvényesítési lehetőségei 

különböző bírósági szinteken, hatósági és rendőrségi eljárásokban.  

Szükséges ugyanis feltárni azt is, hogy milyen módon valósul meg, vagy egyáltalán 

megvalósul-e az a fajta jogbiztonság és létbiztonság, ami a létszámarányt tekintve kisebbségi 

sorban élő nemzeti közösségek számára alapvető jelentőségű.  

Fontos előre bocsátani, hogy a jelenlegi ukrán állam területének nagy részét más 

államok egykori, népek közötti történelmi konfliktusok sorozatával korábban érintett 

területeiből – közte a korábban a Magyar Királysághoz több mint ezer évig tartozott 

Kárpátaljából – alakították ki a XX. században a minden népet megillető önrendelkezési jog 

figyelmen kívül hagyásával, miközben 1920-as trianoni békediktátum előtt a Magyar Királyság 

területén élő népek alapvető jogai megfelelően érvényesülhettek.  

Miután a Magyar Királyság 1920-ban elvesztette területének 72 %-át, garanciákat 

vállaltak az új államok arra, hogy a magyar közösségek jogait tiszteletben tartják. Ezek a 

garanciák azóta soha nem teljesültek, és az ott élő magyarok soha nem élvezték az 

önrendelkezési jogot, kivéve azokat a ritka eseteket, amikor azt erővel kikényszerítették (pl. 

1921-ben Sopron városáról és környékéről tartott népszavazás, amellyel ez a 355 km2 nagyságú 

terület visszakerült Magyarországhoz vagy a nemzetközi döntőbíráskodás szerinti revíziók).  



6 
 

 6 

Éppen ezért osztjuk Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos azon álláspontját, hogy „a magyar külpolitikának az 

elmúlt száz évben, Trianon óta a nemzeti kisebbségek kérdésköre az egyik alappillére.13  

De egyetértünk vele az alábbiakban is: „Először is mindenkinek el kellene fogadnia, 

hogy a nemzeti kisebbségek kérdése nem belügy, hanem európai ügy. Amikor a nemzeti 

kisebbségek védelméről beszélünk, akkor az identitás védelmét értjük alatta. Ugyanis ezek a 

közösségek akkor maradnak meg, ha megőrzik identitásukat. Ugyanakkor ennek megőrzésének 

egyéni és kollektív jogok is szükségesek.” 14 

A többségében – az ukránok által önálló nemzetiségnek máig el nem ismert – ruszinok 

és magyarok által lakott csodás, hegyekben, erdőkben és vizekben gazdag területet az 1947-es 

párizsi békediktátum a Szovjetunióhoz csatolta, majd a terület a Szovjetunió szétesése után az 

egyik békediktátum szerződő feleként sem szereplő frissen megalakult Ukrajnához került. 

Ennek köszönhetően a mai formájában, 1991-ben létrejött Ukrajna egy többnemzetiségű állam 

lett, népességének nagyjából harminc százaléka (kb. 11,5 millió ember) nem ukrán 

nemzetiségű.  

Ennek ellenére az ott élő nemzetiségek (különösen több mint 8 millió orosz, a lengyelek, 

magyarok, a románok, ruszinok, bolgárok, örmények stb.) számára nemhogy az önállóvá válást 

vagy más államhoz való tartozás jogának meghatározását is jelentő külső önrendelkezést nem 

biztosította, de a föderális megoldást sem választották, illetve a nemzeti közösségként való 

megmaradást szavatoló valódi önigazgatás lehetőségét biztosító területi autonómia sem 

érvényesült. Sőt különösen a nyugat-barát kormányok idején, de leginkább 2014 óta egyre 

kiszolgáltatottabb, jogfosztottabb helyzetbe kerültek az Ukrajnában élő nemzetiségek, köztük 

az akkor még 200 ezres lélekszámú magyarság Kárpátalján. 

A 2014-es Euromajdan puccsot követően egy olyan korrupt, etno-nacionalista 

önkényuralmi jellegű rendszer épült ki Ukrajnában, amely az oroszokat ellenségnek tekinti és 

amely állami programmá tette az ukránosítást. Ennek, a nemzeti kisebbségeket egyre jobban 

elnyomó politikának elszenvedői az erre semmilyen okot nem adó kárpátaljai magyarok is. 

Ezzel együtt ezt a – demokratikusnak nem igazán tekinthető – államot azonban az Egyesült 

Államok (a továbbiakban: „USA”) és szövetségesei, illetve az EU feltétel nélkül támogatandó 

partnernek tekintik, szemben hazánkkal, amely évek óta állandó, alaptalan és álcázott jogállami 

 
13 Kalmár Ferenc: „A kisebbségek kérdése európai ügy” (Magyar Nemzet c. napilap interjú) 

(https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/06/kalmar-ferenc-a-kisebbsegek-kerdese-europai-ugy 
14 Kalmár Ferenc: „A kisebbségek kérdése európai ügy” (Magyar Nemzet c. napilap interjú) 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/06/kalmar-ferenc-a-kisebbsegek-kerdese-europai-ugy 

 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/06/kalmar-ferenc-a-kisebbsegek-kerdese-europai-ugy
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/06/kalmar-ferenc-a-kisebbsegek-kerdese-europai-ugy
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bírálatuk kereszttüzében áll. Különösen visszás, hogy Ukrajna napokkal az EU-val 2014-ben 

megkötött társulási megállapodás 2017 szeptemberi hatályba lépését követően napokkal 

fogadott el egy olyan oktatási törvényt, amely az 5. osztály után lényegében kizárta az 

anyanyelven való tanulás lehetőségét a nemzeti kisebbségek számára.  

Ez ellen Magyarország Kormánya határozottan tiltakozott15 és ezen jogfosztó törvény 

elfogadás miatt nem támogatja Ukrajna NATO csatlakozását.  

Az ezt követő, szintén ukránosító célokat szolgáló nyelvtörvény, majd a folyamatosan 

erősödő, gyarapodó magyarellenes támadások (pl. a legnagyobb magyar szervezet, a KMKSZ 

székháza elleni robbantásos támadás) sem váltottak ki érdemi tiltakozásokat vagy 

intézkedéseket az EU részéről, annak ellenére, hogy a társulási megállapodásban Ukrajna 

vállalta a nemzetközi jog és az európai gyakorlatok szerint a nemzeti kisebbségi jogok 

garantálását. Ukrajna ráadásul 2022. június 23-án az Európai Tanács döntése alapján EU 

tagjelöltjévé vált a Moldovai Köztársasággal együtt.  

Úgy tűnik, hogy a társulási megállapodással és az EU tagjelöltté válással Ukrajna az 

általa vállalt, nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi kötelezettségeit, az EU pedig ezek 

számonkérésére vonatkozó kötelezettségét messzemenően nem teljesíti. 

Nemzeti jogvédőként rossz tapasztalatokat szereztünk Ukrajna jogvédők tényfeltáró 

tevékenységét akadályozó tevékenysége terén. 2017 őszén a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 

kárpátaljai magyarság jogi helyzetét kivizsgáló, jogvédő monitorozó körútját az ukrán állam 

kitiltásokkal16 és nemzetbiztonsági megfélemlítéssel törekedett megakadályozni sikertelenül. 

Dr. Morvai Krisztina akkori független EP képviselő és dr. Gaudi-Nagy Tamás NJSZ ügyvezető 

beutazását tagadták meg 2014-ben politikai okból öt évre elrendelt, határon közölt valótlan és 

jogellenes alapú kitiltások miatt. Dr. Morvai Krisztina esetében valótlanul arra hivatkoztak, 

hogy ő 2014-ben a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyékben járt és ott „az orosz 

szeparatistákat támogatásáról biztosította”, miközben soha nem járt ott. Dr. Gaudi-Nagy Tamás 

esetében pedig az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén elmondott ukránellenesnek 

valótlanul minősített felszólalására hivatkoztak kitiltási okként. 

Nem engedtünk az önkénynek, mégsem tudták megakadályozni a magyarok 

szabadságáért és az elidegeníthetetlen nemzeti közösségi jogaikért végzett jogi monitorozó 

 
15 „Általánosságban a törvény drasztikusan csökkenti a már megszerzett kisebbségi jogok szintjét az oktatásban és 

a nyelvhasználatban, nem pedig biztosítja és bővíti azokat az európai értékek és nemzetközi normáknak 

megfelelően. Ez egy példátlan jogi regresszió, ami a szovjet korszakot idézi.” 

https://kijev.mfa.gov.hu/news/tiltakozas-az-uj-ukran-oktatasi-toerveny-ellen 
16 Harcos jogvédelmet Kárpátaljának!  Betiltott kárpátaljai fórumunk erdélyi, felvidéki és európai bizottsági 

felszólalói (http://njsz.hu/harcos-jogvedelmet-karpataljanak-betiltott-karpataljai-forumunk-erdelyi-felvideki-es-

europai-bizottsagi-felszolaloi/) 

https://njsz.hu/a-karpataljarol-5-evre-kitiltott-gaudi-az-ukran-jogtiprasokrol-es-az-autonomiarol/
http://njsz.hu/harcos-jogvedelmet-karpataljanak-betiltott-karpataljai-forumunk-erdelyi-felvideki-es-europai-bizottsagi-felszolaloi/
http://njsz.hu/harcos-jogvedelmet-karpataljanak-betiltott-karpataljai-forumunk-erdelyi-felvideki-es-europai-bizottsagi-felszolaloi/
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utunkat. Nem tudták megakadályozni, hogy nyilvános fórumon cserélhessünk eszmét a 

meghívásunkra a Beregszász városa mellett fekvő, döntően magyarok lakta Makkosjánosiban 

megjelent kárpátaljai magyar emberekkel az emberi jogokról, autonómiáról és a jogtiprások 

elleni fellépés jogáról.  

Akkor az NJSZ határon átjutott delegációja tovább folytatta kárpátaljai monitorozó 

útján, ezúttal – a sikeres ungvári monitorozás után, ahol a magyar oktatás képviselői 

kétségbeesett segélykéréssel fordultak kollégáinkhoz– a többségében magyarok lakta 

Beregszászon a bíróságot és a helyi önkormányzatot keresték fel kollégáink. A bíróságon azt 

tapasztalták, hogy csak ukrán nyelven található minden tájékoztató felirat, nincsenek magyar 

formanyomtatványok, magyar nyelven nem folynak az eljárások, dacára annak, hogy a bírák 

többsége magyar és a magyar regionális nyelv, tehát a teljes körű kétnyelvűséget biztosítani 

kellene. Az önkormányzat épületében már voltak ugyan magyar feliratok, de a helyzet ott sem 

felel meg teljes körűen a kétnyelvűség követelményének, ahogy az például Frízföldön, Dél-

Tirolban vagy Baszkföldön működik. Ráadásul kollégáink nyilvánvalóan észlelték az ukrán 

nemzetbiztonsági szolgálat közeli érdeklődését. Már akkor meg kellett állapítsuk, hogy 

képtelen a helyzet az EU egyik társult tagállamában.  

Ott, ahol a demokratikus jogállami szabályoknak kellene érvényesülnie az önkény és 

elnyomás jelenlegi diktatórikus, megfélemlítő gyakorlata helyett.  

Végül– az ukrán titkosszolgálat előzetes fenyegetőzése, szóban, jogellenesen és 

hatálytalanul megfélemlítő módon közölt „tiltása” ellenére – megtartottuk második kárpátaljai 

jogi tájékoztató-tájékozódó fórumunkat Mezőkaszonyban, amelyre a kitiltással érintettek 

videókonferencia útján jelentkeztek be. Az ukrán állam már akkor sem tartotta be az EU és 

Ukrajna közötti társulási szerződés 2., 4. és 14. cikkeiben alkalmazni rendelt alapelveket: 

jogállamiság, demokrácia, az emberi jogok védelme, különös tekintettel a nemzeti 

„kisebbségek” jogainak biztosítására. Kitiltásunk ennek a jogsértő gyakorlatnak egyik újabb 

jellemző bizonyítéka volt. 

 Az ezt követően a budapesti ukrán követség előtt a jogtipró ukrán oktatási törvény és a 

kárpátaljai magyarok jogfosztottsága elleni 2017. október 13-i tüntetésnek pedig a betiltását 

követelte az ukrán külügyminiszter17, szintén eredménytelenül.  

 
17 „Az ukrán külügyminiszter pénteki tüntetésünk betiltását követeli - de: ez itt nem Szovjetunió és nem Ukrajna, 

csak azért is lesz tüntetés!” 

https://www.gaudinagytamas.hu/az_ukr%C3%A1n_k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter_p%C3%A9nteki_t%C3

%BCntet%C3%A9s%C3%BCnk_betilt%C3%A1s%C3%A1t_k%C3%B6veteli_-

_de_ez_itt_nem_szovjetuni%C3%B3_%C3%A9s_nem 

 

http://tinyurl.hu/INI5/
https://goo.gl/14cjVj
https://www.gaudinagytamas.hu/az_ukr%C3%A1n_k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter_p%C3%A9nteki_t%C3%BCntet%C3%A9s%C3%BCnk_betilt%C3%A1s%C3%A1t_k%C3%B6veteli_-_de_ez_itt_nem_szovjetuni%C3%B3_%C3%A9s_nem
https://www.gaudinagytamas.hu/az_ukr%C3%A1n_k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter_p%C3%A9nteki_t%C3%BCntet%C3%A9s%C3%BCnk_betilt%C3%A1s%C3%A1t_k%C3%B6veteli_-_de_ez_itt_nem_szovjetuni%C3%B3_%C3%A9s_nem
https://www.gaudinagytamas.hu/az_ukr%C3%A1n_k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter_p%C3%A9nteki_t%C3%BCntet%C3%A9s%C3%BCnk_betilt%C3%A1s%C3%A1t_k%C3%B6veteli_-_de_ez_itt_nem_szovjetuni%C3%B3_%C3%A9s_nem
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Magyarország Kormánya helyesen lépett fel mindezen lépések ellen és blokkolta-

blokkolja emiatt Ukrajna és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: „NATO”) 

közötti kapcsolatok bővítését a megszorító törvények visszavonásáig, azonban erre az ukrán 

állam nem volt hajlandó.  

Más kérdés, hogy Ukrajna már ekkoriban is együttműködött a nyugati katonai 

szövetséggel, fegyverszállítmányokat kapott az Egyesült Államoktól és más NATO 

tagállamoktól, nyugati kiképzők és katonai tanácsadók is működtek-működnek az országban. 

A magyarságot ért jogfosztások ellenére Magyarország Alaptörvényének D. cikkében 

rögzített kötelezettségének megfelelően a magyar állam hosszú évek óta stratégiai egészségügyi 

és oktatásügyi fejlesztéseket hajt végre – az ukrán állam helyett – a Kárpátalján élők 

életfeltételeinek javítása érdekében jelentős hazai forrásokból, amelyeket Ukrajna azzal „hálált 

meg”, hogy kitiltotta az ezzel foglalkozó magyar kormánybiztost, Grezsa Istvánt, aki számos 

nem csak magyarokat ellátó, kárpátaljai egészségügyi, oktatási és egyházi intézmény 

felújításában játszott meghatározó szerepet.  

De ugyanerre a sorsra jutott a Kárpátalján élőket régóta és sokféle módon támogató dr. 

Tilki Attila országgyűlési képviselő, vagy ifj. Hegedűs Loránt református tiszteletes, aki 

többször kiállt a kárpátaljai magyarok mellett, de az ukrán népet ért történelmi tragédiáról, a 

holodomorról is megemlékezett.  

Mindezek a körülmények rendkívül negatív hatással voltak a kárpátaljai magyarokra, 

de ennek dacára létszámuk nem csökkent számottevően. Ezt az állapotot súlyosbította a háború, 

amelyben – ahogy 2014-ben is – sorkatonaként kötelezi az ukrán kormány a magyar 

állampolgársággal is rendelkező magyar férfiakat is az oroszokkal szembeni háborúban való 

részvételre, amely egyre növekvő számú magyar nemzetiségű áldozatokat is eredményez. 

Ukrajna e téren sem tartja be még a saját törvényeit sem. Törvény írja elő, hogy a kettős 

állampolgárok nem dolgozhatnak az államapparátusban.  

Most figyelmen kívül hagyják ezt a szabályt, hiszen a kettős állampolgárokat elviszik a 

hadseregbe - annak ellenére, hogy az az államapparátus egyik legnagyobb része. 

Az elhúzódó háború drasztikusan rossz hatással van minden Ukrajnában élő ember 

alapvető létfeltételeire és ez – bár tényleges katonai cselekmény, rakétatámadás Kárpátalja 

területét csak egy alkalommal érintette – már önmagában is rendkívüli módon megnehezíti a 

kárpátaljai magyarok életét, valamint erőteljesen csökkenti a szülőföldön való maradási 

készségüket és képességüket. Ugyanakkor ezen tényező hatásai mellett kiemelt súllyal 

érvényesül az ukrán állami szervek részéről tanúsított jogfosztó, jogkorlátozó, személyes 

biztonságot és jogbiztonságot sértő magatartások szisztematikus sorozata, amelyre erőteljesen 
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rásegít az ukrajnai belső menekültek magyarok lakta körzetekben való nagy számú elhelyezése 

miatti feszültségek negatív hatása.  

 

A célunk az volt tehát, hogy vizsgálatunkkal elősegítsük a kárpátaljai magyarság 

jogvédelmét, és ennek keretében azt, hogy Ukrajna hagyjon fel a kárpátaljai magyarságot sújtó 

jogkorlátozásokkal, jogfosztásokkal és biztosítsa számukra a nemzeti kisebbségek tagjait 

megillető egyéni és közösségi jogaikat, az általuk kívánt mértékű önrendelkezést, az 

önkormányzatiságot és magyar állampolgárság zavarmentes felvételét, gyakorlását és a 

szülőföldön való boldoguláshoz való életfeltételeket a kárpátaljai magyarság számára. 

 

2. Vizsgálati szempontok és módszerek 

 

Jogi monitorozó útjaink során mindig törekszünk a kiegyensúlyozottságra és 

objektivitásra, rendszeresen megvizsgáljuk különösen az oktatásban, közigazgatásban és 

igazságszolgáltatásban történő jogérvényesülés és nyelvhasználat kérdését, melynek érdekében 

önkormányzati, oktatási intézményeket, bíróságokat keresünk föl, továbbá különböző 

hatóságokat, rendőrséget és tájékozódó jellegű fórumokat is szervezünk, ahol a helyi magyar 

közösség tagjaitól közvetlenül is képet kaphatunk a jogaik érvényesítésével kapcsolatban. Az 

ilyen típusú ellenőrzések célja az volt, hogy a kárpátaljai magyarság sérelmére elkövetett 

emberi jogi és alapjogi jogszabálysértések felmérésével valós, aktuális képet kapjunk a 

kárpátaljai magyarság jogi helyzetéről, és ezáltal támogató segítséget nyújtsunk az elszakított 

nemzetrészeken élő magyarok jogainak érvényesítéséhez, sorsának javításához.  

A jogi monitorozás kardinális eleme a magyarság egyéni és közösségi jogaik 

érvényesülésének váratlan, be nem jelentett vizsgálata a létezés legesszenciálisabb rétegeiben, 

mint például az állami kapcsolattartás, kereskedelem, az egészségügyben és az oktatásban való 

nyelvhasználat, jogi igények érvényesítési lehetőségei különböző bírósági szinteken, hatósági 

és rendőrségi eljárásokban stb.  

Szükséges volt feltárni azt is, hogy milyen módon valósul meg, vagy egyáltalán 

megvalósul-e az a fajta jogbiztonság és létbiztonság, ami alapvető jelentőségű.  

A vizsgálat módszereinek kidolgozásánál a NJSZ a hozzá eljuttatott konkrét és egyedi 

jogsértések mellett általános és átfogó képet kívánt alkotni a jogsértések tendenciáiról, 

volumenéről és dinamikájáról is, azaz, hogy ezen jogsérelmek számukat tekintve hogyan 

alakultak. Bőséges anyag állt rendelkezésre az interneten fellelhető cikkekben, tudósításokban 

és különböző médiumok által készített riportokban, a NJSZ azonban úgy találta, hogy a 
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lehetőségek keretei közötti helyszíni bejárás nem mellőzhető, mivel ezáltal a benyomások is 

pontosabban feltárhatók, és a NJSZ meggyőződése, hogy a jogi események feldolgozásának 

alapvető módszere a közvetlenség kell, hogy legyen.  

Mivel alapvetően nem szociális, humanitárius vagy politikai célú volt a vizsgálat, hanem 

jogsértések feltárására irányult, ezért a helyszíni meghallgatások nem voltak mellőzhetők. 

Alkalmaztunk anonimitást biztosító adatfelvételi lapokat is, amelyek mentén haladva az egyes 

létszférákat érintő jogsértés-típusokra kérdeztünk rá és gyűjtöttük az adatokat célirányosan.  

A helyszíni vizsgálat során kárpátaljai magyarokkal és a kárpátaljai magyarsággal 

hivatalos kapcsolatba kerülő magyar állami és civil szervekkel (különböző határ menti szervek 

munkatársai) készítettünk interjúkat.  

A bevezetőben már említett kockázati kihívások miatt az adatgyűjtés három alapvető 

módját alkalmaztuk, amelyek a szokásostól eltérő megoldásokat igényeltek. Egyrészt a 

határvidéken tartózkodó személyekkel, másrészt a Kárpátaljáról átjövő, magyar-ukrán 

határvidéken vagy Budapesten tartózkodó kárpátaljai magyar menekültekkel végeztünk 

mélyinterjúkat megfelelő diszkrécióval, anonimitást biztosítva annak, aki azt kérte, ezekből 

felmérve jogaik, valamint egyéni - és közösségi jogok érvényesülésének szintjét. A másik ilyen 

adatfelvételi mód volt az online felületek monitorozása, tehát Kárpátalján található 

önkormányzatok, magyarlakta területeken működő önkormányzatok, hatóságok, szolgáltatók, 

gazdasági szereplők, civil szervezetek weboldalainak áttekintése, azoknak kiértékelése 

kisebbségi-jogi szempontból. Harmadik adatfelvételi lehetőség volt a jelenleg is Kárpátalján 

tartózkodó magyar közösség tagjaival, illetve jogvédőkkel való kapcsolatfelvétel, valamint 

interjúk készítése megfelelő anonimitás és diszkréció biztosítása mellett.  

Az interjúk alanyai sajnos nem merték hangjukat és arcukat sem vállalni, mivel féltek, 

hogy kemény ukrán állami retorzió várhat rájuk, vagy éppen az ukrán területen maradt 

családtagjaikat féltették, de voltak olyanok is, akik attól rettegtek, hogy soha többé nem 

térhetnek majd haza Kárpátaljára. 

 

3. Jogszabályi alapok 

 

A jelen Jelentés által érintett, valamint Ukrajna által ratifikált dokumentumok és a nemzeti 

kisebbségek mindennapi életét is meghatározó jogszabályok18, mutatis mutandis: 

 
18 A Verhovna Rada által 2022. december 13-án elfogadott nemzeti kisebbségekről szóló törvény nem hozott 

áttörést, sőt sajnos visszalépést és látszatintézkedést jelent, erre kitérünk a jelentésünk végén. 
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− Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995)  

− Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992)  

− Emberi Jogok Európai Egyezményre (1950) és annak 12. sz. jegyzőkönyve  

− Alapszerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság 

és Ukrajna között (1991) 

− Ukrajna Alkotmánya (1996)  

− Ukrajna törvénye „Az állami szolgálatról” (2015) 

− Az elektronikus sajtó nyelvét megváltoztató törvények (2017) 

− EU- Ukrajna társulási szerződés (2014)  

− Ukrajna törvénye „Az oktatásról” (2017) 

− Ukrajna törvénye „Az általános középfokú oktatásról” (2020) 

− Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (2019) 

 

Az EU -Ukrajna közötti társulási megállapodás19 2. cikke szerint a demokratikus elvek, 

emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása a 

Felek bel- és külpolitikájának alapját és e megállapodás alapvető elemeit képezik. A 4. cikk e.) 

pontja szerint a felek közötti politikai párbeszéd célja, a „demokratikus elvek, a jogállamiság, 

a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok – köztük 

a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai, a kisebbségekhez tartozó személyek 

megkülönböztetés-mentességének elve, valamint a sokszínűség – tiszteletben tartásának 

megerősítése, valamint hozzájárulás a belpolitikai reformok megszilárdításához”.  

A 14. cikk szerint pedig „valamennyi, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén 

folytatott együttműködést az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása 

irányítja.” 

 

4. Az ukrán nemzeti kisebbségi politikát érintő korábbi javaslatok, bírálatok 

 

Az Európa Tanács tanácsadó szerve, a Velencei Bizottság Ukrajna kapcsán kiadott 

véleményei20 alapján Ukrajnának sürgősen hatályon kívül kell helyeznie vagy legalább 

 
19 http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_1 

 
20 CDL-AD(2004)013: Opinion on Two Draft Laws amending the Law on National Minorities in Ukraine, §9. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)013-e ; CDL-

AD(2004)022, Opinion on the latest version of the Draft Law amending the Law on National Minorities, §6. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)022-e  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_1
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)022-e
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módosítania kell azokat a törvényeit, amelyek érintik a nyelvhasználat rendjét, és ezek 

rendelkezéseit összhangba kell hoznia a Kartával és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 

Keretegyezménnyel (továbbiakban: „Keretegyezmény”).  

A Velencei Bizottság az államnyelvi törvény kapcsán kiadott véleményében21 szintén 

kimondta, hogy: „Felül kell vizsgálni az államnyelvről szóló törvényt annak érdekében, hogy a 

jelen véleményben megfogalmazott konkrét ajánlások fényében biztosítsák Ukrajna 

nemzetközi kötelezettségvállalásainak való megfelelését, különös tekintettel a 

Keretegyezményre, a Kartára, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményre (ECHR) és 

annak 12. sz. jegyzőkönyvére. Ebben a folyamatban a jogalkotónak konzultálnia kell az összes 

érdekelt féllel, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek és az őslakos népek képviselőire, 

mivel e két jogszabály végrehajtása őket közvetlenül érinti és érinteni fogja.” 

A fentiekben már említésre került, hogy 1991 májusában kötötte meg Ukrajna az első 

kétoldalú egyezményt22 a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmében a Magyar 

Köztársasággal, amelynek (és a hozzá fűzött jegyzőkönyvnek) a végrehajtására a Felek 

kötelezettséget vállaltak a Jószomszédsági Szerződés 17. cikke alapján, miszerint a Felek 

egyoldalú és közös lépéseket tesznek, hogy előmozdítsák e kötelezettségek végrehajtását az 

1991. május 31-én aláírt „Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán SZSZK 

együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén” című 

dokumentumnak és az ahhoz csatolt „Jegyzőkönyv”-nek megfelelően.  

A Felek nemzetközi kapcsolataikban önállóan és közösen is fellépnek a nemzeti 

kisebbségekre vonatkozó nemzetközi dokumentumok megvalósítása érdekében. Az utolsó 

ülésre 2011. december 19–20-án került sor, amely a jegyzőkönyv aláírása nélkül zárult, mivel 

az ukrán fél nem volt hajlandó jegyzőkönyvbe foglalni a magyar kérést a közigazgatási 

átalakítások (decentralizáció) keretében egy magyar többségű területi egység (járás) 

létrehozásának megfontolását illetően. 

 

 

 
21 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Ukraine. Opinion on the Law on 

Sup- porting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language. CDL-AD(2019)032. Opinion No. 

960/2019. Strasbourg, 9 December 2019. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2019)032-e . Para. 139. 
22 Közös nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének 

elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén. Budapest, 1991. május 31. In: Magyar Külpolitikai 

Évkönyv 1991. 212–218. o. http://old.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina1.pdf 
 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e
http://old.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina1.pdf
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Ami az oktatást illeti, az oktatási kerettörvény 7. cikkét az Európa Tanács23 és az Európa 

Tanács Velencei Bizottsága is bírálta24, melynek kapcsán negyvennyolc ukrán parlamenti 

képviselő 2017. októberében beadványban fordult Ukrajna Alkotmánybíróságához az oktatási 

törvény alkotmányellenességének megállapítása érdekében. Az Alkotmánybíróság azonban 

nem nyilvánította alkotmányellenesnek az oktatási törvény érintett cikkét. Annak ellenére sem, 

hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2017. október 12-én kiadott határozatának 

15. pontjában a Közgyűlés felkérte az ukrán hatóságokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre 

a Velencei Bizottság közelgő ajánlásait és következtetéseit, és ennek megfelelően módosítsák 

az új oktatási törvényt.25 

Ukrajna továbbá részese szinte minden vonatkozó nemzetközi egyezménynek, amelyek 

tiltják a diszkriminációt, egyebek mellett a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának, a Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről 

Szóló Egyezménynek, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a (munka és foglalkozás 

szerinti) Megkülönböztetésről szóló 111. sz. Egyezményének, az UNESCO Egyezményének 

Az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről, valamint az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének és a hozzá fűzött 12. sz. Jegyzőkönyvnek is. Ennek ellenére a 

nemzetiségi- nyelvi alapon való diszkrimináció jelensége mára, de facto, szisztematikus jelleget 

öltött, melynek legkirívóbb és a nyilvánosság számára hozzáférhető esetei kronologikus 

rendben megtalálhatóak az ENSZ Emberi jogi Főbiztosa Irodájában az emberi jogok ukrajnai 

helyzetével foglalkozó periodikus jelentéseiben és annak ajánlásaiban.26 

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Karta implementációjáról a Szakértői 

Bizottság27 által 2017. március 27- én készített jelentése28 szerint a gyakorlatban nincsenek 

végrehajtva a vállalások; a kötelezettségek teljesítése érdekében a politika, a jog és a gyakorlat 

területén nem tettek lépéseket a hatóságok, vagy a Szakértői Bizottság több monitoring cikluson 

 
23 Resolution 2189 (2017) of Parliamentary Assembly. The new Ukrainian law on education: a major impediment 

to the teaching of national minorities’ mother tongues. http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-

en.asp?fileid=24218&lang=en. A továbbiakban: Resolution 2017. 
24 Opinion on the Provisions of the Law on Education of 5 September 2017 which Concern the use of the State 

Language and Minority and other languages in education. Adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary 

Session (8-9 December 2017). Strasbourg (Fr), Dec. 2017, 11. 25 p. Opinion no. 902/2017 CDL-AD (2017) 030. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)030-e   
25 Resolution 2189 (2017) of Parliamentary Assembly. The new Ukrainian law on education: a major impediment 

to the teaching of national minorities’ mother tongues. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?- fileid=24218&lang=en 
26 Lásd például a 2018-as jelentés ajánlásait: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/000/33/PDF/G1800033.pdf?OpenElement 
27 Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages. 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/committee-of-experts 
28 Third report of the Committee of Experts in respect of Ukraine. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?-ObjectID=090000168073cdfa  

http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=24218&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=24218&lang=en
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)030-e
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/000/33/PDF/G1800033.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/000/33/PDF/G1800033.pdf?OpenElement
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/committee-of-experts
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?-ObjectID=090000168073cdfa
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át sem kapott semmilyen információt azok végrehajtásáról. Jelentős továbbá azon esetek száma, 

amikor a Szakértői Bizottság nem tudta megállapítani a kötelezettségvállalás teljesítését, mivel 

a hatóságok nem nyújtottak ehhez elegendő információt. 

 

5. A vizsgálat alapján megállapítható jogi visszásságok 

 

Ukrajnában bizonyos szempontból máig érvényesülnek a lenini nemzetiségi politika 

reflexei, a szovjet „internacionalista” politika beidegződései, de ezt felerősíti az ukrán 

államvezetésnek az ukrán népen kívüli más államalkotó népekkel szembeni fokozódó 

türelmetlensége, beolvasztási készsége és ezek érdekében alkalmazott jogalkotás és 

joggyakorlat terén is tetten érhető jogkorlátozások. Ennek fő célpontjai ugyan a nagylétszámban 

Ukrajnában élő oroszok, de ennek során a kárpátaljai magyarság is egyre inkább célkeresztbe 

került, dacára a magyar állam és a kárpátaljai magyarok önzetlen segítségnyújtásának a milliós 

létszámú háborús menekültek számára. Továbbá a kárpátaljai magyarok részéről elszakadási 

törekvések egyáltalán nem jelentek meg.  

A háborús helyzet okán azonban a helyzet drasztikussá vált, gyakorlatilag a félelem és 

a rettegés légköre uralkodik Kárpátalján, a háborús nyomás kibillentette az életet a normális 

medréből, az emberi jogi normák legalapvetőbb elemei sem érvényesülnek sok esetben, illetve 

sérülnek.  

A magyarokat ért jogsértések leginkább a magyar nyelvhasználattal és a magyar 

állampolgársággal függenek össze. Ez az a két fő terület, ahol nyilvánvaló és rendszerszintű a 

magyarok jogainak megsértése. Az itt jelentkező hátrányos hatások mellett azonban a belső 

menekültek intoleráns magatartása, önkényes lakásfoglalásai, a magyar állampolgárság miatti 

retorziók, a magyar férfiaknak kötelező és egyre erőteljesebben, agresszívebben kikényszerített 

katonai szolgálat miatti halálos fenyegetettség, a fokozódó, felülről, kormányzati oldalról 

gerjesztett magyarellenes légkör, közhangulat, a személyes biztonsághoz való jog gyengülése, 

a jogbiztonság megborulása, az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz való korlátozott vagy 

hiányzó hozzáférés egyre gyakoribb megtapasztalása, a magas infláció és az egzisztenciális 

válsághelyzet összhatása tagadhatatlanul súlyos lelki sérelmeket okoz és a szülőföld 

elhagyására kényszerítő körülményként jelentkezik.  
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Ezek a körülmények sajnálatos módon alkalmasak arra, hogy felmerüljön a népirtás 

bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt és 

minden ENSZ tagállam jogrendjébe iktatott nemzetközi egyezmény (közismert nevén 

Genocídium Egyezmény)29 által tiltott népirtás elkövetése vagy azok kísérlete, de az 

mindenképpen felmerül, hogy minderről a tények fényében vitát lehessen folytatni.  

Ugyan nemzeti és nemzetközi büntetőbírósági hatáskör annak elbírálása, hogy adott 

esetben a népirtás nemzetközi jogi kategóriájába eső és minden ENSZ tagállam büntetőjoga 

által büntetendő cselekmények vagy azok kísérlete megvalósul-e a kárpátaljai magyarok 

tekintetében, de fontos rámutatni, hogy pontosan mit is tekint az Genocídium Egyezmény 

népirtásnak.  

Az Egyezmény II. cikke népirtás alatt a következő cselekmények bármelyikének, 

valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges 

megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti: 

a) a csoport tagjainak megölése; 

b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása; 

c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, melyeknek célja a csoport 

teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése; 

d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása; 

e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele. 

A b) pont szerint tehát tiltott az olyan népcsoportok elleni súlyos testi és lelki sérelem okozása, 

amely teljes és részleges megsemmisítés célzatával történik. A c) pont szerint népirtás az is, ha 

ez népcsoportra megfontolva oly életfeltételeket erőszakolnak rá, amelyeknek célja a 

népcsoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése. Az Egyezmény 1. cikke 

szerint a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi 

jogba ütköző bűncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelőző rendszabályokat 

foganatosítanak, elkövetését pedig megbüntetik.  

 

 

 

 
29A népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt egyezmény 

(magyar jogrendbe a1955. évi 16. törvényerejű rendelet iktatta be 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=95500016.TVR) 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=95500016.TVR
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Megítélésünk szerint mindenképpen ENSZ szakosított szervei által történő kivizsgálást 

igényel az, hogy a jelen Jelentésben összefoglalt, kárpátaljai magyaroknak súlyos lelki 

sérelmeket okozó jelenségek és a magyar férfiaknak az orosz fronton való katonai szolgálatra 

nagy számban, nem megfelelő kiképzéssel való kötelezés miatti haláleseteket eredményező, 

egyre agresszívabb ukrán állami lépések vajon kimerítik-e a népirtás, a genocídium tiltott 

cselekményét vagy annak kísérletét.  

A nyelvi (emberi) jogok kérdésköre összetett, de szakmai evidencia, hogy „a nyelv 

alapvető emberi jog, vagy legalábbis olyan emberi jog, amelynek elvesztése vagy megtagadása 

negatívan befolyásolhatja más jogok érvényesülését”30 A nyelvi genocídium31 pedig egy olyan 

gyakorlat, melynek során egy nyelv használatát tiltják a mindennapokban, illetve amikor 

akadályozzák ennek a nyelvnek a megjelenését az iskolai oktatásban; ennek következtében 

nyelvcsere, nyelvi asszimiláció, szélsőséges esetben pedig nyelvhalál következhet be. Ehhez a 

jelenséghez igen közel áll mindaz, ami a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatát illeti 

Ukrajnában.  

A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés 

alapjairól szóló Szerződés (a továbbiakban: „Jószomszédsági Szerződés”) 15. cikke előírja, 

hogy a Felek mindegyike köteles biztosítani állampolgárai számára, inter alia, a másik Fél 

kultúrájához, tömegtájékoztatási eszközeihez való széles körű hozzáférést, és támogatják az 

erre irányuló állami, társadalmi és egyéni kezdeményezéseket. Sőt, kötelesek elősegíteni és 

ösztönözni a másik Fél nyelvének tanulását, mely kötelezettségeket egyébként az ukrán 

alkotmány32 is előír, nevezetesen az 53. cikke, mely szerint „a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

állampolgároknak a törvénnyel összhangban biztosítani kell az anyanyelvi oktatáshoz való 

jogot, illetve az anyanyelvük állami és közösségi oktatási intézményekben vagy nemzeti 

kulturális társaságokon keresztül történő tanulásához való jogot.”  

Ehhez képest „az ukrán nyelv pozícióit az országban használatos többi nyelv kárára 

erősítő nyelvpolitikai irányt jelzik azok a jogalkotási lépések, amelyekre 2014 óta került sor, és 

amelyek alapjaiban alakítják át a kisebbségi nyelvek és azok beszélőinek helyzetét.”33 

 
30 DAVIES, WILLIAM–DUBINSKY, STANLEY 2018. Language Conflict and Language Rights: Ethnolinguistic Perspectives 
on Human Conflict. Cambridge, Cambridge University Press, 161–183. p. 
31 SKUTNABB-KANGAS, TOVE–PHILLIPSON, ROBER EDS. 1994. Linguistic human rights: Overcoming linguistic 

discrimination. Berlin–New York, Mouton de Gruyter. 

32 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254к/96-вр#Text 

33Csernicskó István: Nyelvi (emberi) jogok, jogsértések és biztonságpolitika összefüggései Oroszország Ukrajna 

elleni háborúja tükrében 

https://forumszemle.eu/2022/08/09/nyelvi-emberi-jogok-jogsertesek-es-biztonsagpolitika-osszefuggesei-

oroszorszag-ukrajna-elleni-haboruja-tukreben/ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254к/96-вр#Text
https://forumszemle.eu/author/csernicskoistvan/
https://forumszemle.eu/2022/08/09/nyelvi-emberi-jogok-jogsertesek-es-biztonsagpolitika-osszefuggesei-oroszorszag-ukrajna-elleni-haboruja-tukreben/
https://forumszemle.eu/2022/08/09/nyelvi-emberi-jogok-jogsertesek-es-biztonsagpolitika-osszefuggesei-oroszorszag-ukrajna-elleni-haboruja-tukreben/
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A 2017 után elfogadott új törvények korlátozzák a magyar nyelv megjelenését az 

oktatásban. 2019-ben elfogadott államnyelvi törvény például már nem teszi lehetővé a 

kisebbségi nyelvek használatát az önkormányzatok munkájában, 2023-tól pedig az 5. osztálytól 

kezdve egyre több tantárgyat kell majd ukrán nyelven oktatni azokban az iskolákban, 

amelyekben jelenleg is magyar nyelven oktatnak.  

A Keretegyezmény 5. cikkében a Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy támogatják 

a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára kultúrájuk megőrzését és fejlesztését, 

úgyszintén identitásuknak, nevezetesen vallásuk, nyelvük, hagyományaik és kulturális 

örökségük megőrzésének feltételeit. Ami az aktuális oktatást illeti, egy kárpátaljai tanárnő a 

gyermekek oktatása vonatkozásában előadta, hogy az oktatás online és csak azok az iskolák 

vannak nyitva, ahol van pince, hogy ha sziréna van, légiriadó van, akkor tudjanak lemenni. „A 

gyerekek oktatásból való kimaradásával most egyáltalán nem foglalkoznak a szülők – mondta. 

Nyelvhasználat tekintetében azonban drasztikus a visszafejlődés, ugyanis színmagyar 

területeken, boltokban, állami intézményekben és önkormányzatoknál sem mernek magyarul 

megszólalni a magyar nemzetiségűek, amely semmiképpen sem a magyarok, mint nemzeti 

kisebbséghez tartozók identitásának, és így nyelvük és kulturális örökségük megőrzését 

szolgálja. Egy kárpátaljai magyar nő például előadta, hogy főleg most, a háborús helyzetben 

sok ukrán betelepült Kárpátaljára, és amikor a magyarok megszólalnak magyarul, akkor ezt 

sérelmezik az ukránok, miközben a magyarok által több mint ezer éve lakott Kárpátalján 

laknak. Elmesélte azt is, hogy bár Kárpátalján javarészt mindenki magyarul beszél, ők ezt nem 

hallgatják jó szívvel, hanem inkább provokálják a magyarokat, hogy ukránul beszéljenek, ne 

magyarul. „Egyébként ők sem ukránul, hanem oroszul beszélnek. Ezek a kistelepülésekre is 

vonatkozik, hiszen a városok beteltek menekültekkel. A kocsmákhoz, éttermekhez luxus, 20-30 

milliós autókkal érkeznek. Szó szerint lenézik a kárpátaljai magyarokat. Verekednek, 

tönkretesznek mindent, összetörik a padokat, asztalokat, rongálnak. Ők bekéredzkednek a 

magyar családokhoz, vagy albérletet keresnek. Nincs hivatalosan kihelyezve befogadóhely 

számukra. Vannak iskolák, nagyobb helyiségek a menekültek számára, de mivel ők 

tehetősebbek, oda nem mennek. Volt rá példa, hogy az elhagyott, vagy befejezetlen házakba 

beköltöznek, amit már több forrásból megerősítettek” - mesélte. A hölgy elmondása szerint 

minden hivatalban, iskolában kötelező ukránul beszélni és neheztelnek is az ott dolgozók, ha 

magyarul beszélnek az ügyfelek, miközben vannak sokan, akik nem tudnak írni ukránul, csak 

magyarul. „Olyan nyelvi közegben is át kellett állni az ukrán nyelvre, ahol mindenki magyar. 

Volt rá példa, hogy mentek be a hivatalba ügyet intézni a magyarok, akik alig tudtak ukránul 

beszélni.  
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Az ügyintézőről tudták, hogy tud magyarul, de egyszerűen nem szólalt meg, csak 

ukránul. Ez a nyelvtörvénynek „köszönhető”. Aki magyar iskolába járt, az nem tud sem írni 

sem olvasni ukránul. Azokkal nem tudom, hogy mit kezdenek. (Az ügyintézésben sérülnek az 

érdekek.) A nyomtatványok eddig vegyes nyelven voltak, de régebben is inkább az ukrán nyelv 

dominált. Viszont lehetett kérdezni magyarul, segítettek az ügyintézők is, de most már nem – 

fogalmazott a hölgy. 

Az egyik legfőbb probléma tehát a magyar nyelv használatának gyakorlati tilalma, sőt 

a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása keretében történő szankcionálása. A beszámolók szerint 

a helyi ukrán hatóságok és szolgáltatók az ukrán nyelvtörvény egyébként is diszkriminatív, 

jogfosztó rendelkezésein túlterjeszkedve is tiltják és szankcionálják a magyar beszédet. 

Kereskedelmi egységekben az eladó még akkor sem szólíthatja meg magyarul a fogyasztót, ha 

az egy számára ismert magyar személy. A beszámolók szerint a nyelvtörvénynek ilyen 

rendelkezése nincs, az ugyanis elméletben lehetővé tenné, hogy az eladó a magyar vendéget 

magyarul szolgálja ki. Ezen kívül olyan, szintén nem jogszabályi „többletfeltételeket” is 

megkövetelnek, hogy ha az üzletben tartózkodik magyar nyelvet nem ismerő ukrán, akkor 

egyáltalán nem lehet magyarul beszélni, még az említett esetekben sem. Ezt erősítette meg az 

egyik interjúalanya is a NJSZ monitorozó útja során. Az illető előadta, hogy szerinte, amit az 

ukrán vezetés hozott, azt a nacionalistább érzelmű emberek alkalmazni is akarják: „minek 

beszélsz magyarul, minek beszélsz oroszul?” „Pár héttel ezelőtt egy Beregszász közeli 

szupermarketben az eladók (akik közül volt, akit  állítólag fel is jelentettek) egymás között 

magyarul váltottak szót. A fiamra ma is rászóltak a boltban, mert magyarul beszélt. Azt kell 

neki mondani, hogy magyar állampolgár vagyok, beszéljenek magyarul. A vásárlóval sem 

beszélhetnek magyarul az ott dolgozók. A nyelvtörvény cikkelyében benne van, hogy két fél, ha 

megegyezik egy közös nyelvben, akkor azt nyugodtan használhatom” – mesélte a férfi, 

miközben épp a határon várt gyermekére és feleségére, hogy végre találkozhasson velük. Az 

adatközlő Magyországra kénytelen volt átmenekülni, mert a Mirotvorec nevű szervezet 

halállistáján is szerepel és nem hajlandó ukrán, sőt leginkább amerikai érdekekért életét áldozni 

az orosz fronton. Mindez ráadásul expressis verbis szembe megy a Keretegyezmény elveivel.  

A Keretegyezmény 10. cikkében a Felek ugyanis kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek elismerik kisebbségi nyelvének 

szabad és beavatkozás nélküli használatát, úgy magánbeszélgetésben, mint nyilvánosan, szóban 

és írásban.  
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Sőt, a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek által hagyományosan, vagy jelentős 

számban lakott területeken, amennyiben azok a személyek úgy kívánják, vagy az ilyen kívánság 

megfelel a valóságos szükségnek, a Felek kötelesek biztosítani e személyek és a közigazgatási 

hatóságok közötti kisebbségi nyelv használatát elősegítő feltételeket egyaránt. Mindez 

természetesen nyomokban sem valósul meg. Nyilvánvaló, hogy a vitatott nyelvtörvény 

betartatása az ukrán identitású lakosság körében lelkesen megy végbe, a túlteljesítés ellen az 

ukrán hatóságok pedig semmit sem tesznek. 

Gyakori tendencia továbbá az ukrán fél részéről azon indokolás, miszerint a hivatalos 

nyelv az ukrán, és ezért nem teszik lehetővé az anyanyelvhasználatot, azonban ez két külön 

fogalom; az állam a saját hivatalos nyelvén fogja lefolytatni az eljárásokat – ad absurdum az 

ukrán bíró ukrán nyelven vezeti a tárgyalást -, ettől függetlenül azonban a felek, ügyfelek 

anyanyelvüket joguk van használni, annak az államnyelvre való lefordításáról az államnak kell 

gondoskodnia.  

Ezt a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (a továbbiakban: „Karta”) 

9. cikke is alátámasztja, melynek alapján a Felek kötelesek intézkedni, hogy az 

igazságszolgáltatási eljárások során (büntetőeljárásokban, polgári eljárásokban, közigazgatási 

ügyekben) a tolmácsok és fordítások esetleges alkalmazása az érdekeltek számára ne jelentsen 

többletköltséget. Ezt azonban az ukrán joggyakorlatban egyáltalán nem lehet tapasztalni a 

beszámolók alapján. „Bemegy az ember a helyi hivatalba, magyarul tudnak beszélni vele, 

dokumentumokat intézni, de mégis ukránul lehet intézni az ügyet. A bírósági ügyintézés is ilyen. 

A tolmácsokat nem ajánlgatják. Az emberek hozzáállása is olyan, hogy jogod lenne használnod 

tolmácsot, de kötelességed tudni az ukrán nyelvet, ha csak makogod is, akkor is így, ukránul 

beszélünk veled” – mesélte egy idős magyar asszony. 

Mindeközben a kárpátaljai magyarságot az ukrán média arra használja fel, hogy az 

ukrán nép nacionalizmusát fűtse, mely rossz hírnév keltésének köszönhetően az ukrajnai belső 

menekültek türelmetlenül és agresszíven fordulnak a magyarajkúakhoz Kárpátalján. Annak 

ellenére, hogy több mint egymillió Ukrajnában élő ember menekült már el a háború miatt 

Magyarországon keresztül, melyek döntő többsége ukrán nemzetiségű, akiknek a magyar állam 

és számos magyar karitatív civil szervezet minden segítséget megadott és megad. Erről a 

határmenti térségben magunk is meggyőződhettünk, ahol a menekültek ellátásával foglalkozó, 

kiválóan felszerelt és remek hozzáállású hivatalos személyekkel, önkormányzati vezetőkkel és 

civilekkel találkoztunk. 
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Egy Magyarország és Ukrajna között ingázó nő a delegációnknak előadta, hogy Csapot 

elárasztották a belső menekültek. A területvédelmisek fegyveresen járják az utcát, többször 

előfordult, hogy rászóltak a magyarul beszélőkre az utcán és a boltokban. Hivatalokban 

esélytelen, hogy az anyanyelvét használhassa, de úgy fogalmazott „ez mindig is így volt”. A 

városából szinte eltűntek a magyarok (főleg a férfiak), a legtöbben a háború kitörésekor 

menekültek el. Rengeteg menekültet szállásoltak el, legtöbbjüket a helyi magyar iskolában. Az 

ukrán tannyelvű intézmény zavartalanul működik. A belső menekültek gyakran problémásak, 

nem jelentkeznek a hivatalokban, tehát a férfiak nem kerülnek be a katonai nyilvántartásba és 

így őket nem tudják elvinni a frontra. „Aztán berúgnak, kötözködnek. Volt rendelet is, hogy nem 

adhatnak el alkoholt, de hát mit csinálsz? Megtalálják maguknak” – mondta.  

Az interjúalany városából több magyar áldozata is van a háborúnak: „Több, mint 

mondják, hetente temetnek, de nem mondják meg. Kihirdetik havonta egyszer, hogy meghalt 

valaki. Csak az én utcámban hármat temettek, akkor havonta egy áldozat van? Nem mondják 

meg, nem mondják meg” – mondta. Külön kitért arra, hogy a belső menekült férfiak, ha 

jelentkeznek is a nyilvántartónál csak területvédelmi beosztásra kerülnek, tehát maradhatnak a 

térségben, míg a kárpátaljaiakat a frontra küldik. „Itt az lesz, hogy ideköltözik Donyeck, mi meg 

meghalunk” – fogalmazott.  Szintén kitért a „halálvonatok” -ra vonatkozó híresztelésekre. Mint 

mondta a vasútnál dolgozik, beszélt a volt kollégáival, és úgy tudja valóban járják a térséget a 

halottszállító hűtővagonok, de nem tudni hány holttest van bennük. „Annyit tudni, hogy a 

mieink – mondta. 

Elmondták többen, hogy a katonai behívó az útlevél a frontra. Aki az első behívót 

megkapta kötelező rövid időn belül orvosi vizsgálaton megjelenni. Akinek megállapítják az 

alkalmasságát, az megkapja a második behívót is, már a kiképzőtáborba vagy egyenesen a 

frontra.  Jogász adatközlőnk szerint „Ha ott nem jelensz meg, az már szabálysértés és ügy lesz 

belőle. Ezért akár ötvenöt évet is kaphat az ember. Általában, aki nem jelenik meg, az 

felfüggesztetett szokott kapni. Volt már ilyen ügyem, 2014 óta több is. S az emberek úgy 

vannak vele, hogy inkább ítéljék el őket, de nem mennek a frontra meghalni”.  

A többségében magyarok lakta Beregszász és környékén élő forrásaink arról a tragikus 

jelenségről számoltak be, hogy amikor kitört a háború, akkor a magyar férfiak területvédelmi 

egységekbe jelentkeztek, de egy idő után váratlanul, nem megfelelő kiképzés ellenére közel 

2000 magyar férfit a frontra, ráadásul a legveszélyesebb zónákba vezényeltek, ahol sokan 

meghaltak és sokan máig embertelen körülmények között kényszerülnek katonai szolgálatra.  
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Ilyen jelenségekről médiapartnerünk a PestiSrácok tudósítói is beszámoltak. 34 A 

hadkötelezettség alsó korhatára tizennyolc, a felső hatvan év, az az ukrán állampolgárságú férfi, 

aki ebbe beletartozik, csak akkor kaphat felmentést, ha rokkant, három tizennyolc év alatti 

gyermeke van, egyedülálló szülő, illetve időszakos felmentést, ha nemrég született gyermeke, 

vagy a felesége várandós és mostanában fog szülni. Eddig mentesülhetett a hadkötelezettség 

alól az is, aki külföldi egyetemen tanul, segélyszervezet kötelékében segélyszállítmányokat 

hord az országba, illetve aki már a háború kirobbanása előtt külföldön állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkezett. Nyár végén több módosítás is történt – hivatalosan is. Önkéntes alapon 

már hatvan év feletti férfiak is bevonulhatnak és a nők is.  

A 2022 szeptember közepén elfogadott szigorítások közé tartozik, hogy a legalább 

háromgyerekes apák már csak gyermekeik nélkül léphetnek át a határon. Ez arra utal, hogy 

lényegében gyermekeikkel tartják sakkban az apákat, hogy kénytelenek legyenek visszajönni, 

ha romlik a helyzet és rájuk is szükség lehet a fronton.  

A háború eszkalálódásával Ukrajna is növelni igyekszik harcképességét. Ami egyet 

jelent azzal, hogy egyre nehezebb elkerülni a besorozást.  Folyamatosan szűkítik a kivételek 

körét. Összeírják már a 16 éveseket is és egyre szigorúbbak a nyilvántartási szabályok. A 

nemrég elfogadott rendelet szerint egyetemre fel sem vehetik azt, akinek nincs papírja arról, 

hogy nyilvántartásba vették. Nyilvántartást kell vezetnie a munkahelyeknek és a települési 

önkormányzatoknak is, és le is kell jelenteniük minden hadkötelest. Egy új törvényjavaslat 

szerint a jövőben csak a hadkiegészítő parancsnokság engedélyével lehetne házasságot kötni 

vagy elválni. Ezt azért akarják bevezetni, mert előfordult, hogy valaki azért vált el, mert a 

gyermekét egyedül nevelő apákat nem vihetik el.  

A legfrissebb hírek35 szerint Szoledar városának oroszok általi elfoglalása óta január 

közepétől több száz ukrán katona és rendőr lepte el Kárpátalját az utóbbi napokban. Összeírnak, 

behívót osztanak, begyűjtenek: utcán, piacon, a buszon, az óvodánál,  presszókban. És már a 

házakba is bemennek.   

Új dandárt akarnak alakítani –miután a legnagyobb, profi, kiképzett katonákból álló 

dandárt, más néven a munkácsi 128-asokat óriási veszteség érhette Szoledarnál.   

 
34 https://pestisracok.hu/hatezer-dollar-az-elet-avagy-magyarnak-lenni-ma-ukrajnaban/ 

 
35 https://pestisracok.hu/ha-ez-egy-megy-tovabb-tenyleg-nem-marad-magyar-karpataljan-fussy-angela-

helyszini-riportja-a-brutalis-kenyszersorozasokrol-es-elnyomasrol/ 

https://pestisracok.hu/mint-a-barmokat-ugy-fogdossak-ossze-a-ferfiakat-karpataljan-nezze-meg-helyszini-

videoriportunkat/ 
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https://pestisracok.hu/ha-ez-egy-megy-tovabb-tenyleg-nem-marad-magyar-karpataljan-fussy-angela-helyszini-riportja-a-brutalis-kenyszersorozasokrol-es-elnyomasrol/
https://pestisracok.hu/mint-a-barmokat-ugy-fogdossak-ossze-a-ferfiakat-karpataljan-nezze-meg-helyszini-videoriportunkat/
https://pestisracok.hu/mint-a-barmokat-ugy-fogdossak-ossze-a-ferfiakat-karpataljan-nezze-meg-helyszini-videoriportunkat/
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A háború eddigi legnagyobb ütközetében az ukrán hadsereg elitalakulatának számító 

Munkács 128 hegyivadász dandár legalább fele odaveszhetett. Ebben sok magyar is szolgált, 

nemrég 20 teherautónyi holttestet küldtek haza a frontról. Köztudomású, hogy Kárpátalján, 

hogy a halottakat “adagolva”, késleltetve adják ki a családoknak, megelőzendő a pánik 

eluralkodását, nagyon sok elesettet pedig egyszerűen csak eltűntként tartanak nyilván.  

A korábbinál nagyobb, jelentős veszteségek miatt drasztikus módszerekkel töltik fel a 

létszámot. Helyiektől származó információk szerint tavaszig tízezer embert akarnak besorozni 

Kárpátaljáról, ez rengeteg magyar embert is érint. Az elmúlt héten 90 ember volt a sorozási 

kvóta a csapi kistérségben: azt mondják a sorozók vagy teljesítik a kvótát, vagy őket viszik a 

frontra. A beregszászi járásban, Nagyszőlősön január 22-án a piacot vették körbe. Innen 70 

embert vittek el, de hasonló történt nemrégen Munkács városának piacán is. Mindkét városban 

jelentős számú magyar ember él. 

Sok esetben egyetlen esély elkerülni a besorozást, ha sikerül elbújni, elmenekülni, de ez 

utóbbi mostanában kilátástalannak tűnik. Leszámítva, ha van miből megváltani a szabadságot 

és az életet. Ugyanis széles körben elterjedt, hogy a katonaköteles személyek kiengedésének 

sokezer dolláros árfolyama van. 

Amíg tehát az ukrán média, de jure gyűlöletbeszédet alkalmaz, inter alia, az „ukrán 

hazafiak” feltüzelése és hadba állítása érdekében, addig ellehetetlenítik a kárpátaljai magyar 

sajtóorgánumok sajtószabadságát és a vélemény-nyilvánítás szabadságához való jogukat, mivel 

csak nagyon megfontoltan, akkurátusan az államhatalomnak és a többségi nemzetnek 

megfelelve szabad és érdemes híreket, képeket, videókat megosztani. A helyi titkosszolgálatok 

– több interjúalany maga is sértettként beszámolva róla - akár egy-egy nem megfelelő 

tartalommal, online platformokon megosztott hírek, képek esetén, mindenféle megalapozott ok 

nélkül akcióba lépnek, rajtaütésszerű házkutatást tartanak, majd büntetőeljárásokat indítanak a 

kárpátaljai magyarok ellen. A magyarellenes hergelés tehát folyamatosan zajlik, ráadásul 

központi irányítással és ennek magyarellenes feszültséget gerjesztő hatása tagadhatatlan. 

Nemrég az ukrán törvényhozás külügyi bizottságának elnöke, Olekszandr Merezko azt 

nyilatkozta, hogy „ha Magyarország továbbra is módszeresen aláássa az észak-atlanti 

szolidaritást, akkor ki kell zárni a NATO-ból”.36  

 
36https://mandiner.hu/cikk/20221213_kulfold_newsweek_nato_magyarorszag_kizaras_olekszandr_merezko_ukr

ajna_haboru_oroszorszag  

https://mandiner.hu/cikk/20221213_kulfold_newsweek_nato_magyarorszag_kizaras_olekszandr_merezko_ukrajna_haboru_oroszorszag
https://mandiner.hu/cikk/20221213_kulfold_newsweek_nato_magyarorszag_kizaras_olekszandr_merezko_ukrajna_haboru_oroszorszag
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Irina Verescsuk, ukrán miniszterelnök-helyettes a következőket mondta: „Nagyon kicsi 

a különbség Budapest hivatalos retorikája és a nyíltan oroszbarát álláspont között", majd 

hozzátette:  

"Mert kedvezményes orosz gázt akarnak? Vagy mert titkon még a mi Kárpátaljánkról 

álmodoznak? (...) Ők akarnak lenni azok, akik hátba szúrnak minket, miközben szorult 

helyzetben vagyunk? Miért? Egy kis orosz apróért?” 37.  

Hatalmas felháborodást okozott a világ magyarsága körében és egyúttal indokolt 

ijedtséget a Kárpátalján élő magyaroknál Viktor Baloga ukrán parlamenti képviselő nemrég 

elkövetett, fenyegető és sértegető magyarellenes kirohanása is38, amely szerint ő Magyarország 

emlékét is kitörölné Kárpátaljáról. A nevezett képviselő a magyarokat „apró korcsoknak” 

titulálta annak kapcsán, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy válogatott labdarúgó 

mérkőzésen a történelmi Magyarországot ábrázoló sálat viselt egy fényképen.  

„Nyilvánvaló, hogy a magyar fasiszták nem kapták meg a magukét a második 

világháború alatt, ha azt hiszik, hogy más országok területeinek elfoglalásával hatalmas 

állammá válhatnak” – hergelt az ukrán képviselő.  

Ez a képviselő, aki egyúttal Egységes Közép párt elnöke, évek óta rombolja az 

egyébként sem túl rózsás ukrán–magyar kapcsolatokat. 2018-ban óriási botrány volt abból, 

hogy a kárpátaljai magyarság három prominens vezetőjét ábrázoló magyarellenes 

óriásplakátokat helyeztetett ki Kárpátalja több járásában is. Később konkrétan olyan 

javaslatokat tett, hogy Kárpátalján vásárolják fel a magyarok ingatlanait és betelepítésekkel 

oldják meg a magyar ügyet. Ez a képviselő volt az, aki a legdurvábban támadta a kettős 

állampolgárság intézményét. Követelte, hogy azokat a tisztségviselőket, akik felvették a 

magyar állampolgárságot, tiltsák ki Ukrajnából és fosszák meg őket ukrán állampolgárságuktól.  

Szintén ezen politikushoz köthető cég távolította el Munkács városának a magyar 

időkben, több száz éve épült várából az 1896-ban emelt, majd ledöntése után 2008-ban magyar 

pénzből magyar kezdeményezésre visszaállított magyar nemzeti jelképet jelentő turulmadaras 

szobrot. Ezzel kapcsolatos magyar felháborodásra úgy reagált, hogy „a magyarok feldughatják 

maguknak a tiltakozásukat”. Azt is egyértelművé tette, hogy a magyar történelmi múltra 

emlékeztető, utaló szimbólumoknak, emlékműveknek nincs helye „ukrán földön”.  

 

 
37 https://ma7.sk/tollhegyen/magyarellenes-ukran-uszitasok-es-fenyegetesek  
38 https://pestisracok.hu/magyarorszag-emleket-is-kitorolne-karpataljarol-a-magyarokat-apro-korcsoknak-

titulalo-ukran-kepviselo/  

https://pestisracok.hu/karpatalja-kormanyzoja-viktor-baloga-partja-rendelte-meg-es-helyeztette-ki-a-magyarellenes-oriasplakatokat/
https://pestisracok.hu/megint-fenyegetozik-a-sajat-bajain-sem-urra-lenni-kepes-ukrajna/
https://pestisracok.hu/megint-fenyegetozik-a-sajat-bajain-sem-urra-lenni-kepes-ukrajna/
https://ma7.sk/tollhegyen/magyarellenes-ukran-uszitasok-es-fenyegetesek
https://pestisracok.hu/magyarorszag-emleket-is-kitorolne-karpataljarol-a-magyarokat-apro-korcsoknak-titulalo-ukran-kepviselo/
https://pestisracok.hu/magyarorszag-emleket-is-kitorolne-karpataljarol-a-magyarokat-apro-korcsoknak-titulalo-ukran-kepviselo/
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Ebben a magyarellenes feszültségkeltésben szerencsére a Kárpátalján jelentős számban 

élő, egyesek szerint többséget alkotó, de az ukrán állam által el nem ismert nemzetiségű 

ruszinok még talán nem partnerek, azonban a Kárpátaljára bemenekült ukránok rávetítik 

negatív érzületüket a kárpátaljai magyar közösségre azt az ukrán államvezetés által erősített 

narratívát hirdetve, hogy Magyarország az Orosz Föderáció szövetségese, a kárpátaljai 

magyarok pedig gyakorlatilag az előretolt ügynökeik. Egyáltalán nem csoda tehát, hogy az 

ukrán politikusok uszításainak hatására a kárpátaljai magyarok tömegesen kapnak szélsőséges 

nacionalistáktól ilyen fenyegető üzeneteket: „Ukrajna az ukránokért. Dicsőség a nemzetnek! 

Halál az ellenségre! Késre a magyarokat!” 

Bár a Felek a Keretegyezmény alapján szintén vállalták, hogy tartózkodnak minden 

olyan politikától vagy gyakorlattól, amely a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek akaratuk 

elleni asszimilációjára irányul, továbbá hogy védelmezik ezen személyeket minden olyan 

akciótól, ami a beolvasztásukra irányul, mégis több ízben is kapott a NJSZ delegációja 

információkat olyan esetekről, amikor a besorolt vagy épp elmenekült magyar ajkú lakosok 

ingatlanaiba ukrán menekültek kerültek, megvalósítva ezáltal egyfajta csendes magyar etnikai 

tisztogatást, ami egy őshonos nemzeti közösség asszimilációjának iskolapéldája.  

Jelenségként számoltak be az interjúalanyok arról is, hogy a belső menekültek által 

önkényesen elfoglalt magyar házak tulajdonosai számára előfordul, hogy megtagadják a 

hatósági, rendőrségi segítséget tulajdonuk birtokának védelme érdekében. 

Szintén súlyos jogi problémaként merül fel, amikor egy állam nem fogadja el egy másik 

állam által kiállított hivatalos útiokmányt, ha azt egy bizonyos etnikumú saját állampolgára 

kívánja felhasználni. Ez a jelenség tömeges anomáliákhoz vezetett éppen akkor, amikor a 

monitorozást végeztük, de jelenleg is tart. Több példát is hallottunk arra, hogy a korábbi 

gyakorlatot megszigorítva megmotozzák a határon átlépőket és keresik a magyar útleveleket, 

amelyeket több ízben el is vettek a tulajdonostól, pedig azok az iratok a magyar állam tulajdonát 

képezik. Egy Kárpátalján működő magyar ügyvéd elmondta, hogy nagyon csúnyán viselkednek 

az ukrán határőrök a magyarokkal. Ha az emberek nem fogadnak ügyvédet, akkor 

borítékolható, hogy a bíróság elmarasztalja azokat a kettős állampolgárokat, akik nem az ukrán 

okmányokkal próbálják meg átlépni a határt. Kaphatnak pénzbüntetést, ami 34 ezer forinttól 

(kb. 84 EUR) 81 ezerig (kb. 200 EUR) terjed, vagy elzárást. 

Egy határon ingázó kárpátaljai idős úr, apa elmondása szerint napi szinten jár át a 

határon, de csak az ukrán útlevelét használhatja. Az ukrán hatóságok nem engedik át a határon, 

ha magyar útlevelet találnak nála, annak ellenére sem, hogy hivatalosan elhagyhatja az 

országot.  
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A fia évek óta Magyarországon él, de már látogatóba sem mehet haza, Ukrajnába 

beléphet, de annak ellenére, hogy bejelentett munkahelye és lakcíme is van, nem engedik ki az 

országból. A magyar rendszámú autókat is feltartják, amennyiben a tulajdonos Ukrajnában 

született. „Karácsonykor hazajött a fiam, húsvétra már nem tudott eljönni. A családja itthon 

van (Kárpátalján), a felesége, a két gyerekkel el tudott menni hozzá, két napig voltak a fiammal, 

aztán haza kellett jönniük” – mesélte. 

Egy fiatal lány az anyósával a határ közelében szintén elmesélte, hogy fuvarozással 

foglalkozik, a férjét helyettesíti, aki Magyarországra menekült a sorozás elől. A lány csak ukrán 

útlevéllel közlekedik, de mint mondta az ukrán hatóságok ellenőrzik, hogy nála van-e a magyar 

útlevél, ha megtalálják, akkor feltarthatják a határon, ezért nem is hordja magánál. A lány 

anyósának elmondása szerint érződik a megkülönböztetés a kettős állampolgársággal 

rendelkező magyarok és a belső menekültek között. Utóbbiakat a határon könnyebben 

átengedik, annak ellenére, hogy hivatalosan nem hagyhatnák el az országot. „A beteg embereket 

is úgy engedik át, hogy be kell menni a vojenkomatra (hadkiegészítő parancsnokság), ki kell 

járni a gruppát (leszázalékolás), csak úgy mehetnek. Na de ha már bementek, akkor ki tudja mit 

iratnak alá velük” – fogalmazott. A belső menekültekkel nem volt személyes összetűzésük, de 

hallottak történeteket arról, hogy lakatlan házakat törtek fel más településeken.  

Ukrajnából eddig több mint 5 millió menekült regisztrált átmeneti védelmi vagy hasonló 

rendszerben az EU területén39, és rendszeres a zöldhatáron való átlépés, illetve annak 

megkísérlése is, többnyire a hadköteles (részben magyar nemzetiségű) férfiak részéről.  

Már számos kárpátaljai magyar besorolásáról is hírt kapott a NJSZ különböző 

forrásokból, akiket elvittek a frontra, mások kihasználva kettős állampolgárságukat próbáltak 

Magyarország területére átmenekülni. Egy fiatal hölgy például arról számolt be a NJSZ 

delegációjának, hogy volt olyan eset is, amikor egy édesanya a két hónapos gyerekével várta a 

családját, azonban „ő visszament Ukrajnába, mert kiderült, hogy az apját és az édesanyját 

megölték a háborúban. Ment vissza, eltemetni a családját. A Kárpátalján élők beletörődtek a 

helyzetbe” – fogalmazott. Hasonlóan sokkoló interjút adott egy Magyarországra költözött 

pincérnő, aki előadta, hogy Ukrajnából költözött át a gyermekeivel, fia és lánya is 

Magyarországon jár iskolába. Haza ritkán utazik, ha megy kizárólag ukrán útlevelet használ, 

de most tart tőle, hogy ha visszamegy besorozzák, mert egészségügyi végzettsége van.  

 

 
39Menekültek beáramlása Ukrajnából. (forrás: UNHCR, 2023. január 17.) 

(https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/refugee-inflow-from-ukraine/) 
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„Pletykálják, hogy már viszik a nőket, tudod, hogy van, nem biztos, de ott van nekem a 

nővér képző, ha visznek, engem először visznek, most itt vannak a gyerekek, ha én átmegyek, 

kiküldenek a frontra mi lesz velük itt Magyarországon, még szólni se fogok tudni, hogy nem 

jövök vissza” – mondta. Elmondása szerint a veszteségek sokkal nagyobbak mint, amiről a 

hivatalos közlések szólnak. „A szomszédom, fiatal srác, volt két gyereke, elvitték, koporsóban 

hozták haza. Azt mondták öngyilkosság, nem volt hősi temetés, nem kapták meg a kártérítést. 

Mindig ez van” – mondta, hangsúlyozva, hogy a halottak jó részét hasonló módon könyvelik 

el: öngyilkosként, vagy dezertőrként vezetik fel az adatbázisokba, így a családjuk nem kapja 

meg az elesetteknek járó kegypénzt. „Ott volt a halálvonat, hatszáz embert vittek benne 

Bátyúnál. Azt mondják legalábbis, nem tudom mi az igaz, mi nem, de én elhiszem. Nem járok 

haza, mert ez van, ami, de beszélek otthoniakkal, ki a fiát, ki a férjét nem tudja, hogy hol keresse. 

Aztán néha szólnak, hogy van két halott. Több van, biztos, hogy több van – mondta. 

Egy kárpátaljai lány anyósával, nevüket és arcukat az ukrán hatóságoktól tartva nem 

vállalva előadták, hogy a városokban, nagyobb kereszteződéseknél igazoltatási pontokat 

állítanak fel, ahol név nélküli behívókat adnak át, amit helyben töltenek ki az igazoltatott 

részére. Arról tudnak a helyiek, hogy hivatalosan mindenki csak otthonában, illetve egy új 

rendelet miatt munkahelyén kaphatná kézhez a behívót, így az eljárás nem fele meg a 

jogszabályoknak, ennek ellenére nem tudnak kihez fordulni, ha az utcán állítják ki a behívót, 

akkor átveszik. „Futottak a fiúk után, ez nem jogos, nem törvényes, de vannak ilyen esetek. Volt 

olyan, hogy megállt a férfi tankolni, a benzinkúton odament hozzá a katona, kiírta a nevét és 

másnap mennie kellett, vagy megálltak a határnál, és ott odaadták neki, ki már nem mehetett. 

Kész van a talon, csak egy nevet kell ráírni” – mondták.  

Itt jegyezzük meg, hogy a Jószomszédsági Szerződés 13. cikke előírja a Felek számára, 

hogy bővítsék és fokozzák az együttműködést az egymás területén áthaladó személyek és áruk 

akadálytalan átjutásának biztosítása, valamint a határmenti közlekedés javítása vonatkozásában 

az európai szabványoknak és belső jogszabályaiknak megfelelően, valamint, hogy tegyenek 

lépéseket az áru- és utasforgalmat szolgáló vámkezelés és határátlépés egyszerűsítésére és 

gyorsítására.  

Ennek ellenére a kettős állampolgárság intézménye vonatkozásában is drasztikus 

önkényes gyakorlatváltozás történt, ugyanis a magyar útlevelet már nem fogadják el érvényes 

útlevélként az ukrán hatóságok. Ez a gyakorlat annak is köszönhető, hogy Ukrajna nem ismeri 

el az ukrán állampolgárok magyar (kettős) állampolgárságát, őket egyedüli ukrán 

állampolgárnak tekinti, így a magyar útlevél határátlépéshez ukrán oldalon nem használható fel 

azok számára, akik ukrán állampolgárok is. 
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Ezzel Ukrajna - és a kettős állampolgárságot el nem ismerő más országok is - a magyar 

etnikumú állampolgáraikat célzottan zárják el azoktól az előnyöktől, amelyeket részükre 

Magyarország és az EU nyújtana.  

Egy határ menti településen élő hölgy elmondása szerint a kárpátaljaiak a határon 

sokszor zokniba tömködik a magyar útlevelet, hogy ne vegyék el. „A fiam mindjárt 18 éves, ha 

betölti, akkor viszik katonának. Az a lényeg, hogy az ukrán rendszámú Mercedessel jöhetnek-

mehetnek. Az én férjem január 2-tól egy nyugat-dunántúli magyar városban van, azóta nem volt 

itthon. 2 gyermekem van. A kicsi 10 éves. Ő is magyar útlevéllel jön-megy, mert az anyukám 

csak így tudja hozni-vinni, ukrán útlevéllel nem tudja, mert nincs meghatalmazás az apukától.  

80-90 ezer forinttal büntetnek meg a dupla útlevéllel. Ha 100 eurót vagy 100 dollárt 

adnak az átkeléskor, akkor már minden rendben van. Ez törvénytelen, mert a kettős 

állampolgárságot nem tiltja semmi. Mi nem oroszok vagyunk, mi magyarok vagyunk, itt lakunk 

a határtól 5 km-re” -mesélte. 

A határokon átnyúló kapcsolattartás tekintetében a Keretegyezmény 17. cikke alapján a  

Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem akadályozzák a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

személyeket azon joguk gyakorlásában, hogy szabadon és békésen határokon átnyúló 

kapcsolatokat hozzanak létre és tartsanak fenn olyan személyekkel, akik törvényesen 

tartózkodnak más államokban, kiváltképpen olyanokkal, akikkel etnikai, kulturális, nyelvi és 

vallási identitásukban osztoznak, vagy kulturális örökségük közös.  

Ehhez képest azokban az esetben, amikor az ukrán határőrök úgy látják, hogy a határon 

átjutni kívánó személyek kárpátaljai születésűek, és ezáltal feltehetőleg kettős állampolgárok, 

úgy az ukrán útlevéllel való átjutás során is automatikusan kényszerintézkedés alá vetik ezen 

személyeket (motozás), magyar útlevél után kutatva. Az ezzel kapcsolatos intézkedések 

azonban többnyire változatos skálán mozognak: kezdve attól, hogy megtagadják a ki- vagy 

beléptetést a magyar útlevelet felmutató ukrajnai lakosoknak, egészen addig a gyakori esetig, 

hogy teljes csomag- és ruházatátvizsgálást folytatnak le célzottan a magyar útlevél megtalálása 

érdekében. Ha megtalálják, akkor a személyt nemegyszer előállítják, és más zaklatásnak teszik 

ki.  

Így fordulhat elő az a drámai élethelyzet-modell, hogy a magyar családok egy része 

Kárpátalján, másik része Magyarországon reked, családjaikkal pedig csak a magyar határ 

mentén találkozhatnak parkolókban, vagy közvetlenül a határ menti utak szélén, szétszakítva 

ezáltal rengeteg magyar családot. Megrázó volt látni az ilyen határmenti családegyesüléseket.  
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Mindez persze nem célzottan a magyar lakosság ellen irányul, és a sorozás előli 

menekülés is önkéntesen vállalt távollét, ugyanakkor a magyar családok állandó mozgásban 

vannak, heti több határátlépést kell lebonyolítaniuk, mely a fentiekben ismertetett problémákkal 

való állandó küzdelmet, félelmet és hatósági zaklatást jelent minden egyes határátlépésnél. Ez 

pedig a lelki tartalékát is felemészti az amúgy számos megpróbáltatás alatt álló kárpátaljai 

magyaroknak.  

A kárpátaljai magyar gyermekek családban való nevelkedésének jogát sérti az a 

gyakorlat, hogy a férfilakosság – a besorozás elkerülése érdekében – jellemzően 

Magyarországon tartózkodik és vállal munkát, míg az édesanyák és gyermekek (a lányok és a 

kisebb fiúgyermekek) otthon maradnak, és hétvégén Magyarországra látogatva igyekeznek 

egyben tartani a családot.  

Egy interjút vállalt hölgy előadta például, hogy férje otthon van és az édesanyját 

gondozza, ezért ő a családfenntartó, férje nem tud munkába járni, mert folyamatosan keresik a 

behívóval és ezért kénytelen bujkálni. „Sok család szétmegy, fele itt, fele ott van. Nem tudnak 

találkozni” – fogalmazott.  

Egy bevallottan kettős állampolgárságú kárpátaljai magyar férfi nyilatkozta, hogy nagy 

szívfájdalmára nem tud hazamenni mivel hadköteles és két hónapja hagyta el Ukrajnát. Több 

behívót is kapott, magyar útlevéllel sem tud hazamenni, mert állítása szerint az ukránok egy 

adatbázis alapján követik, a születési adatai Kárpátaljára szólnak így tudják, hogy rendelkezik 

ukrán állampolgársággal is. „Úton-útfélen állítgatják az embereket. „Nincs rajta név, ott a 

behívó, kitöltik, nem tudsz semmit csinálni. Nekem amúgy is megvan a povesztkám (behívó), 

úgy jöttem át, kijutni még tudtam, de ha most otthon lennék, nem csak azt kapom meg, hanem 

a verést is – fogalmazott a kényszersorozás kapcsán. A behívóját utcai igazoltatás során kapta 

meg, mikor nem akarta megadni az adatait. A törvényre hivatkozott, ami szerint csak 

otthonában kaphatná meg a parancsot, azonban kinevették, börtönnel fenyegették, ezért a 

megfélemlítés és a fenyegetés hatására átvette, majd átmenekült a határon. Annak kapcsán, 

hogy a magyarokat külön kiemelik a sorozás kapcsán úgy fogalmazott: „Legjobban azokat 

viszik. Nekem nincs akcentusom, én jól beszélek ukránul, de látják, hogy magyar faluban 

születtem egyből kérik a papírokat. Fenyegetések is vannak, hogy aki elmenekült, aki 

Magyarországra átjött, az büntetést kap. Öt év letöltendőt mondtak, de az se hivatalos.” 

A fenti folyamatok egyik mélypontjaként még ikonikus, kulturális, ősi magyar emlékek 

is áldozatául esnek az ukrán nacionalizmusnak.  
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2022. október 13-án a Munkácsi Városi Tanács elsöprően ukrán többségű Végrehajtó 

Bizottsága saját szabályait is megszegve váratlanul arról döntött, hogy eltávolítják a Kárpátalja 

ékét jelentő munkácsi várban található turulszobrot és ukrán címert tesznek a helyére, ami 

sajnos rövid időn belül meg is történt. Az eredetileg 1896-ban, a magyar honalapítás ezredik 

évfordulója alkalmából felállított, majd a korábbi ledöntése után a Munkács egyik ősi magyar 

jelképének számító turulszobor a város vezetésének kezdeményezésére került vissza eredeti 

helyére még 2008-ban a magyar Pákh Imre jóvoltából, a közös történelmi múlt és a 

nemzetiségek békés egymás mellett élésének jegyében. Még abban az évben szervezetünk is 

elhelyezte koszorúját az ikonikus nemzeti jelképnél.  

A barbár cselekedet ellen hiába volt széles körű tiltakozás [Szijjártó Péter 

külügyminiszter a berendelt ukrán nagykövetnek kifejezte tiltakozását40, nyilatkozatban 

tiltakozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség szervezetei, és számos más szervezet] egyelőre mindhiába.  

A Jószomszédsági Szerződés 15. cikke alapján a Felek a kölcsönösség alapján kötelesek 

elősegíteni a történelmi és kulturális emlékek védelmét, a 17. cikk szerint pedig kifejezik azt a 

meggyőződésüket, hogy a népeik közötti baráti kapcsolatok, valamint a béke, az igazságosság, 

a stabilitás és a demokrácia megkövetelik, hogy kölcsönös védelemben részesüljön a nemzeti 

kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitása és ennek biztosítására meg kell 

teremteni minden szükséges feltételt. Azonban, hogy ne csupán a különböző nemzetközi 

dokumentumokra hivatkozzunk, érdemes itt megemlíteni az ukrán alkotmány 11. cikkét, mely 

a következőképp rendelkezik: „Az állam elősegíti az ukrán nemzet, történelmi tudatának, 

hagyományainak és kultúrájának megszilárdítását és fejlesztését, valamint Ukrajna valamennyi 

őshonos népének és nemzeti kisebbségének etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának 

fejlesztését.” Érzékelhető tehát, hogy nem tartják be nemzetközileg vállalt kötelezettségeiket, 

saját törvényeiket, de még az alkotmányba foglalt kötelezettségeiket sem.  

A munkácsi turulszobor eltávolítása tehát szintén egy ártalmas, gonosz és jogsértő 

támadás a magyarság ellen, megszálló szemléletet tükröz, és sajnálatos módon illeszkedik a 

kárpátaljai magyarokat érintő egyre fokozódó elnyomó intézkedések sorába.  

 

 

 

 
40 https://index.hu/belfold/2022/10/14/karpatalja-munkacs-eltavolitas-turulszobor-szijjarto-peter/ 

 

https://index.hu/belfold/2022/10/14/karpatalja-munkacs-eltavolitas-turulszobor-szijjarto-peter/
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Ugyanebbe a sorba illeszkedik az, hogy az elmúlt napokban Munkács városában és több 

munkácsi járásban található magyar falu közintézményeiről is eltávolították a magyar nemzeti 

zászlókat Kárpátalján41. Voltak olyan magyarok lakta települések, ahol a rendőrséget is 

bevetették ezen súlyosan jogsértő intézkedésekhez, ez történt Dercenben és Fornoson is. A helyi 

média beszámolója szerint Fornoson és Dercenben munkácsi feletteseiktől kaptak utasítást az 

oktatási intézmények vezetői arról, hogy távolítsák el az intézményeik épületeiről a magyar 

nemzeti lobogót. Arra hivatkoztak, hogy egy új rendelet mondja ki, hogy mostantól kizárólag 

ukrán zászló loboghat a létesítményeken, de ilyen jogszabály nem ismert. 

Ezen településeken a hatóságok felszólították a helyi üzletek tulajdonosait, üzemeltetőit, hogy 

záros határidőn belül tüntessék el az üzletek magyar feliratait. A helyiek elmondása alapján a 

rendőrség folyamatosan ellenőrzi, hogy visszakerültek-e a magyar jelképek. Azokról az 

épületekről pedig, amelyekről nem önszántukból vették le a zászlót, a hatóságok éjszaka 

távolították el.  

A Munkács közelében fekvő Dercenben jelentős magyar állami pénzből felépített és 

működtetett futballakadémia esett a legújabb magyartalanító akció áldozatául, minden magyar 

feliratot és jelképet eltávolítottak. A Munkácsi Futball Akadémia 2020 decemberére készült el, 

2,6 milliárd forintból. Abban az évben 300 gyermek kinevelése kezdődött el, amelynek a 

nagyobbik része kárpátaljai magyar volt, mára jelentősen lecsökkent a magyar sportolók száma. 

Ezzel egyidejűleg több - Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetséghez (KMKSZ) közel 

álló – magyar intézményvezetőt is váratlanul törvényes indok nélkül leváltottak42, közte a 

derceni kulturális központ igazgatóját és Munkácson a II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

igazgatóját. Ezek ráadásul olyan intézmények, amelyeket a magyar állam tart fenn.  

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezete a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 17 

éves közmegelégedésre dolgozó igazgatójának, Schink Istvánnak indokolatlan eltávolítása 

miatt nyilatkozatot43  adott ki. Ebben azt írták, „úgy vélik a jelenlegi helyzetben az igazgató 

menesztése nem szolgálja a magyar iskola zökkenőmentes működését és a nemzetiségek közötti 

békés együttélést, ezért a döntés azonnali felülvizsgálatát szorgalmazzák”.  

 

 

 
41 https://pestisracok.hu/durva-magyartalanitas-karpataljan-magyar-zaszlokat-magyar-feliratokat-es-

intezmenyvezetoket-tavolitottak-el-a-munkacsi-jarasban/ 
42 https://index.hu/kulfold/2023/01/19/karpatalja-oktatas-intezmenyvezeto-munkacs-ukrajna-magyarorszag/ 
43 https://karpataljalap.net/2023/01/17/kmksz-munkacsi-alapszervezetenek-nyilatkozata 

 

https://karpataljalap.net/2023/01/17/kmksz-munkacsi-alapszervezetenek-nyilatkozata?fbclid=IwAR2c8OZOKOUe_M25e_-daTCcrYvlOaJAD8qPLEEVtRG0jpcUEtU7zR4Ogbs
https://pestisracok.hu/durva-magyartalanitas-karpataljan-magyar-zaszlokat-magyar-feliratokat-es-intezmenyvezetoket-tavolitottak-el-a-munkacsi-jarasban/
https://pestisracok.hu/durva-magyartalanitas-karpataljan-magyar-zaszlokat-magyar-feliratokat-es-intezmenyvezetoket-tavolitottak-el-a-munkacsi-jarasban/
https://karpataljalap.net/2023/01/17/kmksz-munkacsi-alapszervezetenek-nyilatkozata
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Legutóbb pedig 2023. január 21-én a munkácsi vár vezetősége minden indok nélkül nem 

engedte koszorúzni a munkácsi várban Szili Katalint, a magyar miniszterelnök autonómiaügyi 

megbízottját a magyar kultúra napja alkalmából44. Szili Katalin szerint „az asszimilációs 

nyomás kézzelfogható” és úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában „egyszerűen túszul ejtették a 

kárpátaljai magyarságot.” 

Ezen kártékony, jogsértő és magyar-ukrán viszonyt súlyosan veszélyeztető lépések 

miatt több magyar állami vezető is felemelte hangját: 

Novák Katalin magyar köztársasági elnök kijelentette45: “Az ami most Kárpátalján 

történik, elfogadhatatlan, függetlenül a háborútól is. Nem tudjuk szó nélkül tűrni azt, hogy 

eltávolítják a különböző épületekről a magyar zászlókat, amelyek korábban is ott voltak vagy 

olyan embereket bocsátanak el az állásukból most hirtelen egyik napról a másikra, akikkel eddig 

nem találtak problémát”. 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 2023. január 23-án Brüsszelben 

az EU külügyminiszteri tanácsülésén a következőket szögezte le:46„A magyar nemzeti 

közösség jogait csorbító döntések megnehezítik az Ukrajna támogatása érdekében áldozatokat 

követelő döntések meghozatalát az elkövetkező időszakban Magyarországon” - szögezte le. 

Élesen tiltakozott az ellen, hogy hirtelen, nagy számban, minden indoklás nélkül magyar 

nemzetiségű iskolaigazgatókat, pedagógusokat rúgnak ki, az intézeteket pedig arra kötelezik, 

hogy távolítsák el a magyar nemzeti jelképeket." Ezek mind-mind egy súlyos, koncentrált 

magyarellenes támadás jelei" - figyelmeztetett. 

„Mindez elfogadhatatlan, ezzel szemben nem csak nekünk, magyaroknak, hanem az 

Európai Uniónak is fel kell képnie. Elfogadhatatlan, hogy ezt bárki kétoldalú kérdésként állítsa 

be" - tette hozzá.  Majd rámutatott: Ukrajnának EU-tagjelöltként tiszteletben kell tartani a 

közösség szabályait, márpedig a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása közös érték és 

kötelezettség. 

 

A fenti álláspontokkal a jelen Jelentés készítői is messzemenően egyetértenek. 

 

 

 

 
44 https://magyarnemzet.hu/belfold/2023/01/szili-katalin-ukrajnaban-tuszul-ejtettek-a-karpataljai-magyarsagot 
45 https://www.origo.hu/itthon/20230120-novak-katalin-zoran-milanovic-allamfoi-csucstalalkozo-

tajekoztato.html 
46 https://www.origo.hu/nagyvilag/20230123-szijjarto-peter-ukrajna-magyar-kisebbsegi-jogok.html 
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A közösségi jog azonban a kisebbségben élő nemzeti közösségeket is megilleti, hogy 

identitásukat fenntarthassák, megőrizhessék, gyarapíthassák és saját területükön, ahol 

többségben élnek - még ha egy nem többségi államban is - ott fokozottabb, magasabb szintű 

jogok illetik meg őket, mint például a területi autonómia, amely egy jó és kipróbált európai 

modell és számos európai államban megoldást adott nemzetek közötti feszültségek feloldására 

és békét, illetve kölcsönös gyarapodást eredményezett. 

 

6. Iránymutató autonómia modellek Európában 

 

Ukrajnában utoljára 2001-ben tartottak országos népszámlálást, melynek alapján 

Kárpátalján 151,5 ezer fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 158,7 ezer fő pedig magyar 

anyanyelvűnek. A 2001–2010-es, nagyobb exodusoktól mentes időszakra 9 ezer fős csökkenést 

valószínűsítettek, azaz mindössze 142 ezer főre becsülve a kárpátaljai magyarok számát, míg a 

magyarországi bevándorlási statisztikákra alapozva 15–20 ezer fős létszámcsökkenést 

becsültek.47 Ugyanakkor a statisztikai torzítások okán is a tényleges létszám nemrég még 200 

ezer fő lehetett. Ez a - demográfiai szempontból szinte permanensnek mondható – tendencia 

természetesen többféleképpen érhető tetten (természetes szaporodás, asszimiláció, „rejtett 

migráció”), azonban csak egyféleképpen értelmezhető: az utolsó órákban vagyunk, hogy 

valamely módon képesek legyünk elősegíteni a határon túl élő őshonos magyarok és különösen 

a kárpátaljai magyarok szülőföldjükön való megmaradását, boldogulását és a teljes 

önrendelkezéshez való joguk gyakorlásának feltételeit. 

Több mint harminc év is eltelt a rendszerváltozások óta, többségében a közép- és kelet-

európai államokra vonatkozóan, azonban még mindig nem született semmiféle megoldás az 

elcsatolt egykori magyar területek és az ott még milliós számban élő magyarság sorskérdéseire.  

Tekintettel az elcsatolt területeken, szülőföldjükön élő, magyar ajkúak nagymértékű 

népességcsökkenésére, mára már csak egyetlen biztosíték maradt a határon túl rekedtek 

boldogulására és megmaradására: a teljes körű autonómia.  

Az autonómia megoldások a nemzetközi jog részét is képezik, leginkább az Európa 

Tanács joganyagában. „Ami másnak jár, az nekünk is jár.” – fogalmazott az autonómiával 

kapcsolatban Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes egy 2015-ös konferencia 

nyitóbeszédén.  

 
47 MOLNÁR JÓZSEF – MOLNÁR D. ISTVÁN: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi 

adatok tükrében. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség: Beregszász, 2005.; KARÁCSONYI DÁVID – KINCSES 

A ́RON: Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére. Földrajzi Közlemények, 2010. 134 (1). 31–44. 
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Hiszen a határon túli magyarság nem vágyik sem többre, sem pedig kevesebbre annál, 

mint a Lajtán túl és a Kárpátoktól északra számos európai országban működő, meglévő 

autonómia modellekre. 

Dél-Tirol területi autonómiáját például osztrák-olasz államszerződés biztosítja, amely a 

maga 13.000 négyzetkilométerével és 550.000 fős lakosságával Olaszországban található, 

közel az osztrák határhoz. Olaszországhoz való csatolása az első világháborút lezáró 

igazságtalan, népek önrendelkezését semmibe vevő Párizs környéki békeszerződéseknek volt 

köszönhető. Ebben az időben a lakosság többsége (92%) német anyanyelvű volt az adott 

régióban, az olasz politika azonban az etnikai arányok megváltoztatására törekedett az olaszok 

javára. A második világháborút követően azonban a két ország külügyminiszterei 1946 

szeptemberében aláírták a Dél-Tirolról szóló Gruber-De Gasperi Egyezményt, melynek 

következményeként az olasz alkotmány autonómiát biztosított a német többségű tartománynak, 

de egy régióban egyesítették az olasz többségű Trentino tartománnyal. A Dél-Tirolért folyó, 

évtizedekig tartó diplomáciai csatározás és konfliktusok után – mivel a régió kisebbségi lakói 

és Ausztria nem nyugodtak bele az akkori status quo-ba – az olasz parlament megszavazta a 

tényleges autonómiát teremtő Autonómia Statutumot. Ezáltal Dél-Tirol közigazgatási egység 

lett, amely lehetővé tette, inter alia a német és a latin nyelv széleskörű használatát, a kulturális 

és gazdasági kérdésekben való függetlenedését, s így a nemzeti kisebbségi kérdés 

megoldásának mintaterületévé vált. 

Spanyolországban például az alkotmány biztosítja az egyes régiók autonómiáját. 

Katalónia autonómiájáról az 1978-as népszavazással döntöttek, amelyet az 1987-es alkotmány 

megerősített. Az új alkotmány az országot 17 autonóm szövetségre osztja, amelyekben a 

kisebbségeknek hivatalos státuszuk van. Katalónia a maga 32.000 négyzetkilométerével és 8 

millió lakosával Spanyolország egyik leggazdagabb régiójának tekinthető, de Baszkföld is 

kiemelt önkormányzási lehetőséggel rendelkezik, ahol a baszk nyelv elsőrendű szereppel bír. 

Belgiumban a flamandok, vallonok területi autonómiája mellett az ott élő németeknek 

is önálló minisztériumaik vannak. A belga szemlélet szerint ez a közel 70.000 fős etnikum nem 

kisebbségnek számítandó, hanem alkotmányos jogokkal bíró, országalkotó közösségnek 

tekintik. A német közösségnek továbbá saját parlamentje, négytagú kormányzata is van, 

valamint önálló igazságszolgáltatási egységet is alkot. Mindezek mellett szinte már eltörpülni 

látszik az a tény, hogy a német nyelv a flamand és a francia után a harmadik hivatalos nyelve 

az országnak, továbbá a közösség saját rádióval, televízióval és újsággal is rendelkezik. 

Hasonlóan sikeres modell működik a Finnországban élő svédek számára is, de különösen az 

Åland szigeteken, ahol nagyon magas szintű az ott élő svéd közösség önigazgatása. 
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Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (ET PKGY) a 1334/2003, majd az 

1832/2011. számú határozatokkal állást foglaltak a különböző autonómiaformák biztosításának 

jótékony hatása mellett. Ezen határozatok szabta irányt tetőzte be a már említett Kalmár Ferenc, 

akinek nevéhez fűződik az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének keretében határozati 

elfogadást nyert 2014-es jelentés48 a nemzeti kisebbségekről.  

Ebben többek között azt szorgalmazza az ET PKGY a területi megállapodásokat és 

konfliktus-megelőzést illetően, hogy vezessenek be területi autonómia megállapodásokat egy 

minden érintett fél által jóváhagyott formában, tiszteletben tartva a nemzetközi jog általános 

alapelveit.  

 

7. Feltárt jogsértések összegzése 

 

A NJSZ jogi monitorozó útja során a következő területeken tárt fel jogsértéseket: 

 

1.  a kárpátaljai magyar őshonos közösség nyelvhasználatának nyelvi genocídiumhoz 

közel álló súlyos korlátozása, tiltása, szankcionálása állami intézményeknél, 

önkormányzatoknál, oktatási intézményekben, a mindennapi életben és a magyar 

nyelv megjelenésének hiányosságai a magyarság által hagyományosan, vagy 

jelentős számban lakott területeken; 

2.  magyar-ukrán kettős állampolgárságú magyarok hátrányos megkülönböztetése, 

vegzálása; 

3.  mindennapossá váltak a provokatív magyarellenes akciók és a gyűlöletbeszéd, 

gyakran központi irányítással, befolyásos ukrán politikusok részéről is, ami az ukrán 

médiában egyaránt megjelenik az őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó, így 

különösen a kárpátaljai magyarok elleni uszítás, gyűlöletkeltés formájában; ezen 

jelenségek és akciók elkövetői ellen nem lépnek fel hatékonyan az ukrán hatóságok; 

4. magyar közösséghez tartozók vélemény-nyilvánítási szabadságát és 

sajtószabadságát súlyosan sértő gyakorlat figyelhető meg; 

5. a magyar közösséghez tartozók személyes biztonság és tulajdonának védelme 

csorbát szenved az ukrajnai belső menekültek által; ezen jelenségek és akciók 

elkövetői ellen nem lépnek fel hatékonyan az ukrán hatóságok, 

 
48 A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában c. jelentés és 1985/2014. sz. ETPKGY határozat 

(http://www.gecse.eu/140515_Kalmar_Ferenc_jelentes.htm) 

 

http://www.gecse.eu/140515_Kalmar_Ferenc_jelentes.htm
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6. magyar közösséghez tartozók hadkötelezettség címén való egyre növekvő számú és 

intenzitású zaklatása, bírságolása és tényleges katonai szolgálatra kényszerítése 

magyar érdekeket nem érintő háborúban, területvédelmi egységek helyett orosz 

frontra vezényléssel; amely nagyszámú magyar férfi halálához, megsebesüléséhez 

és szülőföldjéről való elmeneküléséhez vezet, 

7. súlyos korlátozást szenved a kárpátaljai magyaroknak az anyaországgal és az itt élő 

rokonaikkal, barátaikkal való kapcsolattartása; 

8. folyamatos a magyarsághoz köthető történelmi és kulturális emlékek meggyalázása, 

amely idén a Kárpátalja ékét jelentő munkácsi várban található, Munkács ősi magyar 

jelképének számító turulszobor vandál módon történő lebontásában csúcsosodott ki. 

9. magyar közösségi intézményekről önkényesen eltávolítják a magyarság jelképeit, 

zászlóit, magyar feliratait; 

10. önkényesen elbocsátanak magyar közösségi, oktatási intézmények éléről magyar 

vezetőket; 

 

8. Konklúzió 

 

Az elcsatolt területeken élő magyarság – így a kárpátaljai magyarságot is beleértve – 

megmaradásának és boldogulásának conditio sine qua non-ja az anyanyelv korlátlan 

használata, a minőségi anyanyelvi oktatás biztosítása és személyes szabadságuk, biztonságuk 

megőrzése. Ezzel szemben Kárpátalján a magyarok szabadsága és személyes biztonsága 

fenyegetés alatt áll, anyanyelvhasználathoz való általános jogukat egyáltalán nem tartják be, 

hivatalos személyekhez nem lehet magyarul szólni, noha az anyanyelvhasználat általánosan 

elfogadott alapjog, különösen az EU-ban, ahová Ukrajna csatlakozni kíván.  

További feltételnek számít a nemzeti kultúra ápolása, egyenrangú állampolgárság, 

pénzügyi és gazdasági függetlenség.  

Egyszóval, a szubszidiaritás elvének biztosítása, hiszen csakúgy, mint más 

közösségeknek (katalán, flamand, finnországi svéd, belgiumi német, olaszországi dél-tiroli), a 

magyar nemzeti közösségeknek is alanyi jogon jár az önrendelkezés az utódállamokban, nem 

csupán valamiféle kegy, amelyet a többségi nemzet saját elhatározásából megad vagy sem. A 

kettős állampolgársággal kapcsolatos problémák és visszaélések éppen ezért kizárólag 

diplomáciai úton orvosolandók, ezért el kell érni, hogy Ukrajna elfogadja az ukrán 

állampolgárságú magyarok magyar állampolgárságát.  



37 
 

 37 

Elengedhetetlen, hogy a külhonban, szülőföldjén élő magyarság jogai megerősödjenek. 

Ugyan a kommunizmus összeomlása után az elmúlt évben megfogalmazódtak az 

autonómiaigények, megszülettek a vonatkozó tervezetek, és egyúttal belső viták mellett 

tematizálódott ez a kérdés, a többségi állam részéről azonban fő szabályként negatív 

viszonyulás tapasztalható, nemzetközi porondon megfogalmazódtak ugyan pozitív javaslatok, 

de kevés a kötelező érvényű dokumentum ezen a téren, illetve azok (lásd ratifikált 

dokumentumok) kikényszerítése problematikus, vagy egyáltalán nem végrehajthatók.  

Levonható tehát az a következtetés, miszerint bár Ukrajna az EU társult tagja és most  

már tagjelöltje, vállalta az Európa Tanács és az ENSZ kötelező emberi jogi dokumentumainak 

betartását, de ennek ellenére nem tartja be azokat az európai kisebbségvédelmi normákat, 

amelyeket az Európa Tanácshoz való csatlakozása során a Keretegyezmény és a Karta 

ratifikálásával vállalt, sőt, egyes, legelementárisabb emberi jogi normákat sem biztosítja az 

őshonos nemzetiségek, így a kárpátaljai magyarok számára.  

Megállapítható az is, hogy Ukrajna nem szándékozik végrehajtani, mutatis mutandis, a 

Keretegyezményben és számos nemzetközi szerződésben a nemzeti és nyelvi kisebbségek 

jogainak védelmét illetően vállalt kötelezettségeit, de még csak saját alkotmányában vállalt 

felelősségvállalásoknak sem tud eleget tenni, amelynek 10. cikke, inter alia, előírja, hogy 

Ukrajnában biztosítani kell az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelveinek szabad fejlődését, 

használatát és védelmét. Ez esetben viszont az autonómia legitimációja nem lehet kérdés, hiszen 

a nemzeti kisebbségnek csak ez biztosíthatja a túlélését és reprodukcióját. 

Messzemenően egyet lehet érteni Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2014-ben, a 

kormányfő beiktatási beszédében tett nyilatkozatával49: "A magyar ügy a II. világháború óta 

megoldatlan, a magyar ügyet európai ügynek tekintjük. A Kárpát-medencei magyarokat 

megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. 

Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában.  

Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezer magyar helyzete, melynek 

meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és 

meg kell kapnia az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új 

Ukrajnával szemben…". 

 

 

 
49 https://2010-2014.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/orban-

viktor-beszede-a-miniszterelnoki-eskutetelet-kovetoen 



38 
 

 38 

Függetlenül attól, hogy Ukrajna jelenleg – a korábbi figyelmeztetések ellenére magyar 

részről támasztott feltételek nélkül -  társult tagja az EU-nak, sőt most már tagjelöltje és széles 

körű támogatást kapott ezen státus és a vízummentesség elnyerése körében, több aggasztó jelet 

tapasztaltunk, amelyek szerint a kárpátaljai magyarság élethelyzete, jogai súlyosan sérülnek.  

Az Ukrajna számára is kötelező nemzetközi emberi jogi normák a Kárpátalján magyar 

nemzeti közösség tagjai számára nem érvényesülnek megfelelően.  

Ezért is rendkívül fontos, hogy tiszta képet kaphassanak a döntéshozók, és ezért 

végeztük el ezt a fajta jogi monitorozást és készítettük el a Jelentést és a „Magyarok prés alatt 

Kárpátalján” című dokumentumfilmünket, hogy minél tényszerűbben és eredményesebben 

segíthessünk a kárpátaljai magyarság érdekében.  

Utalnunk kell arra is, hogy aki önrendelkezésre hivatkozik az ENSZ Alapokmány 1.2 

és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány 1. cikkével összhangban az nem 

feltétlenül területi elszakadást akar (ez az un. külső önrendelkezés), hanem területen belüli 

önigazgatást, azaz területi autonómiát a negyvenhét tagállamból álló Európa Tanács (Ukrajna 

is tagja) Parlamenti Közgyűlése 1334/2033, 1832/2011 és 1985/2014. sz. határozatainak 

megfelelően50. 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi vizsgálata azt igazolta, hogy Ukrajna megbukott az 

emberi jogi vizsgán. Ez az állam súlyosan megsérti a Kárpátalján élő őshonos magyarok 

nemzeti kisebbségi egyéni és közösségi jogait. Sőt sajnos ki kell mondani: egyfajta nyelvi 

genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amelyek jelenségek közel állnak a 

nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez.  

Drámai tény továbbá, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a korábban több 

mint ezer évig Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a háború előtti még 200 ezres lélekszámú 

magyarság legalább fele, a katonaköteles férfiaknak pedig legalább több mint kétharmada a 

kényszerítő és fenyegető körülmények hatására elmenekült már szülőföldjéről és jelenleg 

Magyarországon vagy más európai államban kényszerül tartózkodni.  

 

 

 
50 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1832/2011 sz. határozata 7. pontja a következőket állapítja meg: 

„Az önrendelkezéshez való jogot elsődlegesen a kisebbségi jogok védelme révén kell megvalósítani, amint azt az 

Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezménye (ETS 157. sz.) és az autonóm régiók 

pozitív tapasztalatairól, mint az európai konfliktusmegoldás inspirációs forrásáról szóló 1334 (2003) közgyűlési 

határozat, valamint a nemzetközi jog egyéb vonatkozó eszközei előírják.” 

https://pace.coe.int/en/files/18024/html 

https://pace.coe.int/en/files/18024/html
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Ehhez hasonlókat már megélt a Kárpát-medencében Trianon óta szétszakítva élő 

magyar nemzet a XX. század során. Mindezt nem nézhetjük tétlenül. Nekünk, 

anyaországiaknak az a dolgunk, hogy megvédjük honfitársainkat, éljenek bárhol a világban, 

mert "minden magyar felelős minden magyarért".  

 

Ajánlások: 

1. A magyar nyelvet beszélő, őshonos nemzeti közösségként élő kárpátaljai magyarok 

jogait a bevált haladó európai modelleknek és a vonatkozó ukrán nemzetközi 

kötelezettségvállalásoknak megfelelően biztosítani kell, illetve tiszteletben kell 

tartani. 

2. A magyarság nemzeti kisebbségi egyéni és közösségi jogait garantálni kell a bevált 

haladó európai modelleknek megfelelően, ideértve a Bereg-vidéki magyar lakta 

többségű terület számára biztosított területi autonómiát és lehetővé kell tenni, hogy 

megalakuljon a Kárpátaljai Magyar Nemzeti Tanács, mint önigazgatási szerv. 

3. Ukrajnának végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait és haladéktalanul 

meg kell változtatnia a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek és a bevált haladó 

európai modelleknek megfelelően az elnyomó, diszkriminatív nyelvtörvényt és 

oktatási törvényt. 

4. Ukrajnának el kell fogadnia és tiszteletben kell tartania a kárpátaljai ukrán 

állampolgárságú magyarok állampolgárságát, a korábban emiatt kiszabott 

szankciókat meg kell szüntetni. 

5. Ukrajnának tartózkodnia kell attól, hogy a kárpátaljai magyarok határon átívelő 

kapcsolattartását bármilyen önkényes módon korlátozza, biztosítania kell a gyors és 

szükségtelen zavarástól mentes határátkelést számukra. 

6. Ukrajnának tartózkodnia kell attól, hogy a kárpátaljai magyarokat az orosz fronton 

kötelezze katonai szolgálatra, a korábban emiatt kiszabott szankciókat meg kell 

szüntetni. 

7. A közszolgálati médiát – beleértve annak helyi szintjeit is – szigorúbb, a 

kormányzati beavatkozást kizáró́ szabályozásnak kell alávetni.  

8. Biztosítani kell az őshonos nemzeti kisebbségek – többek között a kárpátaljai 

magyarok – megfelelő képviseletét az ukrán Parlamentben. 

9. A Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával Foglalkozó Kormányközi Vegyes 

Bizottságnak folytatnia kell ülésezéseit évente két alkalommal.  
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10. Az is megfontolandó, hogy a magyar honosítási eljárás során jogszabály tegye 

lehetővé, hogy születési helyként fiktív, magyarországi településnevet (vagy 

Budapest egy meghatározott kerületét) lehessen rögzíteni a magyar útlevélben annak 

érdekében, hogy az ukrán hatóságok az esetleges zaklató, eljárásaik, visszaéléseik 

során ne azonosíthassák a magyar útlevél alapján a kárpátaljai születésűeket. Ez a 

fenti – hosszútávú célok mellett átmeneti könnyítést jelentene a kárpátaljai, 

hazalátogató magyarok számára anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy az ukrán 

hatóságok őket ukránként azonosítják.  

11. Haladéktalanul vissza kell állítani eredeti helyére a munkácsi várban a turulszobrot 

és meg kell szüntetni minden magyar és magyar műemlék elleni támadást, illetve 

magyarellenes propagandát, ideértve a Mirotvorec halállista felszámolását is. A 

felelősökkel szemben felelősségre vonási eljárásokat kell indítani. 

12. Haladéktalanul le kell állítani a magyar közösségi intézményeknek önkényes 

megfosztását a magyar jelképektől, zászlóktól, feliratoktól, vissza kell állítani az 

eredeti állapotot a jogsértések helyszínein. 

13. Haladéktalanul le kell állítani a magyar vezetők eltávolítását magyar közösségi, 

oktatási intézmények éléről, vissza kell állítani az elbocsájtottak jogviszonyát. 

14.  Megítélésünk szerint az ENSZ szakosított szervei által történő kivizsgálást igényel 

az, hogy a jelen Jelentésben összefoglalt, kárpátaljai magyaroknak súlyos lelki 

sérelmeket okozó jelenségek és a magyar férfiaknak az orosz fronton való katonai 

szolgálatra nagy számban, nem megfelelő kiképzéssel való kötelezés miatti 

haláleseteket eredményező ukrán állami lépések vajon kimerítik-e a népirtás tiltott 

cselekményét vagy annak kísérletét, illetve megsértik-e a nemzetközi jog más 

előírásait. 

15. Meg kell teremteni a szülőföldre való mielőbbi visszatérés feltételeit az elmenekülni 

kényszerült kárpátaljai magyarok számára megfelelő garanciákkal övezett módon. 

16. A fentiek be nem tartása esetén pedig továbbra is blokkolni kell Ukrajna NATO és 

EU csatlakozását, továbbá pénzügyi forrásokkal való ellátását. 
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Az előzményektől is függetlenül azonban lényeges kiemelni, hogy sajnálatos módon 

már 11 hónapja tartó egyre véresebb orosz-ukrán fegyveres konfliktus mielőbbi befejeződése 

és a vitás kérdések diplomáciai eszközökkel való rendezésére irányuló érdemi tárgyalások 

mielőbbi megkezdése a térségben élő minden nép érdeke, így magyar érdek is, különös 

tekintettel a Kárpátalján egyre szorongatottabb helyzetben élő, százkettő éve történt elcsatolás 

ellenére kitartó, de egyre fogyatkozó magyarokra is.  

Ez különösen azért is magyar érdek, mert meg kell teremteni a szülőföldre való mielőbbi 

visszatérés feltételeit honfitársaink számára, akik többsége egyébként magyar 

állampolgársággal rendelkezik, dacára annak, hogy a magyar állampolgárság felvételében őket 

az ukrán állam évek óta akadályozni törekszik.  

Fennáll sajnos azonban a veszélye annak, és kaptunk ilyen jelzést is, hogy – csakúgy, 

mint ahogy a délszláv háborúk idején Délvidéken történt – az elmenekülő magyarok helyét 

Kárpátalján túli területekről érkező ukránok foglalják el, ez véglegesség esetén elfogadhatatlan 

és a nemzetközi jogba is ütközik.  

Addig is azonban rögzíthető, hogy az Ukrajnát, mint velünk szomszédos országot érintő 

fegyveres konfliktus miatt otthonaik elhagyására kényszerülő polgári lakosság (túlnyomórészt 

nők és gyerekek) ma már sajnálatosan több milliós nagyságrendű menekülése az első 

biztonságos szomszédos államokba, így hazánkba is a nemzetközi és hazai menekültjogi 

szabályok szerint a menekültekre vonatkozó szabályok alkalmazását indokolja.  

Megállapítható és helyeselhető, hogy Magyarország Kormánya és az állami szervek 

számos civil és egyházi karitatív szervezettel, illetve önzetlen segítséget nyújtó magyarok 

tízezreivel együtt karöltve megadják a menekültek részére a szükséges mindenoldalú segítséget. 

A fegyveres konfliktus kitörése után szinte azonnal – másokkal együtt – pénzügyi támogatást 

adtunk élelmiszer- és ruha segélyszállítmány civil segítséggel történt gyors eljuttatásához 

Kárpátaljára a mezőkaszonyi magyar közösségnek.  

A „Minden magyar felelős minden magyarért!” elv jegyében hasonló cselekvésre 

ösztönzünk minden jószándékú magyart polgárt és civil szervezetet, kiemelve, hogy ebben a 

nehéz helyzetben különösen nem szabad magára hagynunk a szülőföldjén maradó, életüket és 

személyes biztonságukat kockára tevő kárpátaljai magyar testvéreinket, akiknek sok erőt és 

kitartást kívánunk ezúton is. Csak remélni tudjuk, hogy a magyarok humánus segítségét és 

vendégszeretetét megtapasztaló ukrán emberek majd hazájukba visszatérve az ottani vezetésre 

nyomást gyakorolnak annak érdekben, hogy a kárpátaljai magyarok és ruszinok az őket 

megillető egyéni és közösségi jogaikat megmaradásuk érdekében gyakorolhassák.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9vwkqqboE0
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E körben helyesnek látnánk célzott tájékoztatás megadását részükre, hogy megismerjék 

a korábban ezer éven át a Magyar Királysághoz tartozott, a trianoni diktátummal 1920-ban 

elszakított Kárpátalja és az ott élő népek valós történelmét és az iránymutató európai 

autonómia-modelleket, amelyek megoldást hozhatnak a nemzetiségek közötti problémákra. 

Ukrajnának tiszteletben kell tehát tartania és végre kell hajtania a fenti ajánlások alapján 

a területén élő őshonos nemzeti közösségek egyéni és közösségi jogait garantáló kötelező 

európai normákat, amelyeket nemcsak a jogtipró oktatási és nyelvtörvénnyel, hanem a 

nemzetiségek, köztük a kárpátaljai magyarok szisztematikus és beolvasztási célzatú 

elnyomásával, véres háborúban történő katonai szolgálatra való tömeges kötelezéssel is 

megszeg.  

Álláspontunk szerint addig nem lehet tagja az EU-nak és a civilizált európai nemzetek 

közösségének, amíg nem biztosítja a területén élő minden nemzeti közösség, így az őshonos 

nemzeti közösségként saját szülőföldjén több mint 1100 éve élő kárpátaljai magyarok 

önrendelkezését. 

 

9. Zárszó 

 

2022. december 13-án új törvényt fogadott el a nemzeti kisebbségekről az ukrán 

parlament, amely elviekben garantálja Ukrajna állampolgárainak az alkotmányban 

meghatározott társadalmi, gazdasági, kulturális, nyelvi, és szabadságjogokat, tekintet nélkül 

arra, hogy milyen etnikai származásúak, és hogy nemzeti kisebbségekhez tartoznak-e, vagy 

sem. A törvény rögzíti a "nemzeti kisebbségek (közösségek)" fogalmát, a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait és kötelezettségeit, képviselőinek jogait és azok 

érvényesítését szolgáló állami politika sajátosságait, valamint a központi végrehajtó szerv 

hatásköreit a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelme terén. Csak 

magánintézményben lehet kisebbségi nyelven oktatni.  

Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint ugyanakkor 

a törvénnyel nem történt érdemi előrelépés a kisebbségi nyelvhasználat ügyében. 

„Mindenképpen visszalépés. Az előző törvény konkrét tényekkel operált, tehát teljes mértékben 

körülírta azokat a jogokat, amelyek a nemzeti kisebbségeket megillették. A mostani törvény 

viszont deklaratív, gyakorlatilag üres. Második éve veszünk részt a törvény vitájában, de sajnos 

azt tapasztaltuk, hogy a javaslatainkból semmi nem került be a törvénybe.  
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A nemzeti kisebbségeket ugyanazok a jogok illetik meg, mint minden más állampolgárt, 

különbségtétel nincs, a nyelvhasználat és az oktatás területén sem” – nyilatkozta.51 

A törvényjavaslatot korábban a KMKSZ, a legnagyobb magyar érdekképviseleti szerv 

is kritikával52 illette. Szerintük „a tervezet elfogadása a kisebbségek jogi helyzetének további 

romlásához vezetne.” A KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (a 

továbbiakban: „UMDSZ”) „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvénnyel 

kapcsolatban 2022. december 14-én egy közös nyilatkozatot is kiadtak, melyben a következőket 

adták elő:  

„A törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül hagyták a magyar és más 

kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott konstruktív javaslatokat. A jogszabály 

gyakorlatilag megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, 

illetve újabbakat is eszközöl. Így például nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési 

térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem. A törvény a 

kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható 

jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket (azok közösségeit, szervezeteit) 

bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így 

saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is. Meglátásunk szerint a törvény jelen formájában 

nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon az Alkotmány 

rendelkezései, illetve Ukrajna a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó megfelelő 

nemzetközi jogi kötelezettségeinek végrehajtásához. Az elfogadott törvény nem biztosít 

megfelelő intézményi alapokat és jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak 

érvényesítéséhez és védelméhez.” 53 

 
51  https://infostart.hu/kulfold/2022/12/15/toltelekszovegekkel-gazdagodott-csak-az-ukrajnai-kisebbsegi-torveny-

magyar-allaspont#  
52 https://kmksz.com.ua/2022/07/26/a-kmksz-nyilatkozata-az-ukrajna-nemzeti-kozossegeirol-szolo-

torvenytervezettel-kapcsolatban/  
53 https://politic.karpat.in.ua/?p=65261&lang=hu  

https://infostart.hu/kulfold/2022/12/15/toltelekszovegekkel-gazdagodott-csak-az-ukrajnai-kisebbsegi-torveny-magyar-allaspont
https://infostart.hu/kulfold/2022/12/15/toltelekszovegekkel-gazdagodott-csak-az-ukrajnai-kisebbsegi-torveny-magyar-allaspont
https://kmksz.com.ua/2022/07/26/a-kmksz-nyilatkozata-az-ukrajna-nemzeti-kozossegeirol-szolo-torvenytervezettel-kapcsolatban/
https://kmksz.com.ua/2022/07/26/a-kmksz-nyilatkozata-az-ukrajna-nemzeti-kozossegeirol-szolo-torvenytervezettel-kapcsolatban/
https://politic.karpat.in.ua/?p=65261&lang=hu
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Magyar–román közös kezdeményezésre az Európa Tanács (ET) parlamenti 

közgyűlésének monitoringbizottsága 2023. január 26-án egyhangúlag döntött54 arról, hogy 

felkéri az ET alkotmányjogi tanácsadó szervét, a Velencei Bizottságot, vizsgálja meg, hogy az 

ukrán kisebbségvédelmi törvény összhangban áll-e a nemzetközi normákkal. 

Ahhoz képest, hogy a nemzeti kisebbségeket garanciális szabályokkal védő a törvény 

elfogadása az egyik feltétele annak, hogy Ukrajna megkezdhesse a tárgyalásokat az EU-hoz 

való csatlakozásáról, a mostani törvény elégtelennek tűnik ehhez.  

Félő azonban, hogy – ahogy az eddig is történt – az EU-t megtéveszti ez a 

látszatmegoldás és ezzel megoldottnak tekinti a nemzeti kisebbségek ügyét, ami a kárpátaljai 

magyarokra nézve végzetes lehet. Jelen helyzetben ugyanis az EU csatlakozás nyomvonalán 

van igazából reális lehetőség, hogy Ukrajnát a tisztességes és őshonos kárpátaljai magyar 

közösség fennmaradását, gyarapodását szolgáló feltételek biztosítására rávegyék.  

Kétoldalú viszonylatban a magyar állam minden törekvése ellenére ez eddig nem 

vezetett eredményre. Érdemes akár az EU tagjelölti státus visszavonását felvetni, ha nem 

történik érdemi javulás a kárpátaljai magyarok egyéni és közösségi jogainak érvényesülése 

terén.  

Indokolt megoldási lehetőségként emlékeztetni az 1991-es kárpátaljai népszavazásra, 

amely nagy többséggel Kárpátalja és ezen belül Bereg-vidéken élő magyar közösség számára 

széleskörű területi autonómiát javasolt bevezetni. Ebből még annyi sem valósult meg, hogy a 

választásokon önálló választási körzet legyen a többségében magyarok lakta határmenti régió.  

A nemzetközi jog azonban lehetővé teszi azt is, hogy az Ukrajna egyik legszegényebb 

régiójának számító Kárpátalján elnyomottan és másodrangú állampolgárként élő magyar és 

ruszin polgárok egyébként – ENSZ felügyelet melletti, természetesen ukránok részvételével is 

zajló népszavazáson - akár arról is dönthessenek, hogy milyen keretek között kívánnak élni.  

 

 
54 „Németh Zsolt: Hazánk és Románia együtt lép fel a jogfosztó ukrán kisebbségvédelmi törvény ellen” 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/01/nemeth-zsolt-hazank-es-romania-egyutt-lep-fel-a-jogfoszto-ukran-

kisebbsegvedelmi-torveny-ellen 

 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/01/nemeth-zsolt-hazank-es-romania-egyutt-lep-fel-a-jogfoszto-ukran-kisebbsegvedelmi-torveny-ellen
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/01/nemeth-zsolt-hazank-es-romania-egyutt-lep-fel-a-jogfoszto-ukran-kisebbsegvedelmi-torveny-ellen
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Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kívánatos mielőbbi befejezése kapcsán tehát csak 

olyan megoldás fogadható el magyar szempontból, amely megfelelő garanciákkal biztosítja az 

Ukrajnához tartozó Kárpátalján szám szerint kisebbségben élő, őshonos magyar közösség, de 

ezen túlmenően minden, Ukrajnában élő nem ukrán nemzeti közösség számára a szülőföldön 

való boldogulást és megfelelő garanciákkal övezett önrendelkezést. 

 

Álljunk ki és védjük meg, érvényesítsük a kárpátaljai magyarok egyéni és közösségi 

jogait! Az európai béke, stabilitás és biztonság érdekében ezt kérjük Magyarország 

Kormányától, de Ukrajna Kormányától is, továbbá az EU, az Európa Tanács, EBESZ és az 

ENSZ szerveitől és az emberi jogokkal kettős mércétől mentesen foglalkozó mértékadó civil 

szervezetektől!  

Nemcsak az ukrán népet, de a szülőföldjén, Kárpátalján élő magyar népet is megilleti 

az emberi jogok teljessége és az önrendelkezés érintettek által támogatott formája. 

 


