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ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG 

KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK JOGAI ÉS VÉDELMÜK 

 

Magyarország Alaptörvénye a hazai nemzetiségeket a politikai közös-

ség részeként és államalkotó tényezőként definiálja. A nemzetiségnek 

joguk van az önazonosságuk vállalásához, az anyanyelvük használatá-

hoz, a kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvi oktatáshoz, egyúttal  

létrehozhatnak helyi és országos önkormányzatokat. A jogaikat érintő 

szabályok sarkalatos törvények.  

 

A kisebbség kifejezés tartalma térben és időben változó fogalom,  

amelyet a jogalkotó a döntéseivel formál annak függvényében, milyen 

személyiségvonásokat helyez védelem alá, milyen kisebbségi többletjo-

gokat kíván támogatni, illetve milyen intézkedéseket foganatosít.  

A kisebbségi jogok jellege az adott ország történelméhez és társa-

dalmához igazodnak.  

A kisebbségpolitika széleskörűen alkalmazott fogalom, az ország kultú-

rájához igazodva feladata lehet a gazdasági-társadalmi egyenlőtlensé-

gekre való reagálás, a vallásszabadság szavatolása, az őslakosok  

védelme, vagy a hátrányos társadalmi csoportok támogatása. A kisebbség 

nem minden esetben jelenti a számszerűsíthető kisebbséget, néhány eset-

ben az utóbbiak rendelkeznek jelentősebb hatalommal (pl.: dél-afrikai 

helyzet az apartheid idején).  

A faji, etnikai és nemzetiségi kifejezések használata a nemzetközi jog-

ban vagy a szakirodalomban nem következetes. A New Yorkban 1965-

ben elfogadott nemzetközi egyezmény a „faji megkülönböztetés” kife-

jezést az alábbi módon értelmezi: "minden olyan különbségtételt, kizá-

rást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja  

a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás,…" 

(1969. évi 8. törvényerejű rendelet).  

A nemzeti kisebbség kifejezés értelmezéséhez az Európa Tanács aján-

lása (1201 (1993) Ajánlás) ad támpontot. Az értelmezést átvette Az Eu-

rópai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről és a megkülön-

böztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában dokumentum 

(2005/2008(INI)) (Pap, 2017). A fentiek értelmében a nemzeti kisebb-

ség olyan személyek csoportja, amelyek: 

 adott állam területén laknak (az Európa Tanács ajánlásban állampol-

gársággal, az Európai Parlament állásfoglalása szerint lakóhellyel 

rendelkeznek); 

A háttéranyag a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által be-

nyújtott T/10303. számú törvényjavaslathoz készült. Az összeállítás 

bemutatja a nemzetiségi kisebbség fogalmát és hazai szabályozás 

főbb ismérveit, valamint a gyakorlatban felmerülő panaszokat.    

KISEBBSÉG, NEMZETISÉG 

 A 2016. évi mikrocenzus 
alapján 624 ezren  
tartoznak valamelyik 
hazai nemzetiséghez.  

 A legnagyobb számú 
nemzetiségek:  
a roma (310 ezer fő) és  
a német (179 ezer fő).  

 A nemzetiségi adatok 
statisztikai gyűjtése az 
1880. évi népszámlás-
kor kezdődött.  

 A statisztikai  
felméréseknél 1941-ig 
az anyanyelv volt a  
nemzetiséghez tartozás 
egyedüli kritériuma,  
a felmérés ezt követően 
kiegészült a nemzeti-
ségre vonatkozó  
kérdéssel.  

 2001-ben az alábbi négy 
tényezőre bővül az adat-
gyűjtés:  

- nemzetiség;  

- anyanyelv;  

- családi, baráti  
közösségben  
használt nyelv;  

- kulturális kötödés.  

 A négy tényezőre adott 
válaszok alapján a  
magyarországi  
nemzetiségek 96%-a 
magyar nemzetiségűnek 
is minősül a 2016-as 
mikrocenzus adatai 
alapján.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=96900008.tvr
http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9770a388-447c-4f8d-ac1d-4f082de9ac32/language-hu
https://ijoten.hu/uploads/kisebbsegek.pdf
https://www.parlament.hu/web/guest/heti-osszesites-a-benyujtott-onallo-inditvanyokrol?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_AnUIJksBobhg&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=CjpahUqv&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_AnUIJksBobhg_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D10303
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 régi, szilárd és tartós kapcsolat köti össze 

az állammal; 

 sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy 

nyelvi jellegzetességgel bírnak; 

 számszerű kisebbségben élnek, azonban 

kellően reprezentatívak; 

 törekednek közös identitásuk megőrzésére, 

kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk vagy 

nyelvük ápolására.  

Az Alaptörvény elfogadásával Magyarországon 

a nemzetiségeket érintő fogalomhasználat is 

megváltozott, a jogalkotásban korábban hasz-

nált nemzeti és etnikai kisebbség kifejezést fel-

váltotta a nemzetiség fogalma. A nemzetiségek 

jogait korábban szabályozó, időközben hatályát 

vesztett 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogairól (Nektv.), valamint 

a jelenleg hatályos a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) tizen-

három Magyarországon honos népcsoportot 

ismert el: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 

örmény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, 

szlovák, szlovén, ukrán.  

A két jogi norma közötti különbség, hogy  

a nemzetiséghez tartozást az Njtv. nem köti  

állampolgársághoz. Mindezek mellett a két 

törvény hasonló módon definiálta a nemzetiség 

(korábban nemzeti és etnikai kisebbség) fogal-

mát: 

 Magyarország területén legalább egy év-

százada honos népcsoport; 

 számszerű kisebbségben élők;  

 megkülönbözetett nyelvvel, kultúrával és 

hagyományokkal rendelkeznek; 

 olyan összetartozás-tudatról tesznek  

bizonyságot, amely mindezek megőrzé-

sére, történelmileg kialakult közösségeik 

érdekeinek kifejezésére és védelmére  

irányul (Njtv.).  

 

A nemzetiségek jogait szabályozó Njtv. rögzíti 

a nemzetiségek alapvető egyéni és közösségi jo-

gait, részvételüket az Országgyűlésben, a nem-

zetségi önkormányzatok megalakításának és 

működésének feltételeit, valamint az oktatást, 

kultúrát és médiát érintő jogokat.  

A 2018-as országgyűlési választáson a hazai 

nemzetiségek második alkalommal kaptak lehe-

tőségek parlamenti képviseletre. Amíg a 2014-

es választás eredményeképpen a nemzetiségek 

13 szószólóval képviseltették magukat, addig a 

2018-es választáson a Németek Országos Ön-

kormányzatának listájára 26.477 szavazat érke-

zett, a német nemzetiségi jelölt kedvezményes 

mandátumhoz jutott (valasztas.hu). A többi 

nemzetiség – az előző ciklushoz hasonlóan – 

szószólókkal képviselik magukat az Országgyű-

lés munkájában.  

A 2019-ben lezajlott nemzetiségi önkormány-

zati választáson a névjegyzékben regisztrált 

nemzetiségi szavazók 61 %-a vett részt. A vá-

lasztás eredményeként 2188 települési önkor-

mányzat kezdte meg munkáját. Összesen 7971 

települési, 434 megyei, és 291 országos nemze-

tiségi önkormányzati képviselő vette át mandá-

tumát (Nemzeti Választási Iroda, 2019).  

Az elmúlt évben változások következtek be a 

kormányzati struktúrában. A Kormány tagjai-

nak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  

Kormányrendelet értelmében a nemzetiségpo-

litikáért megosztva két minisztérium felelős. 

A roma nemzetiség vonatkozásában a belügy-

miniszter, a fennmaradó nemzetiségeknél  

a miniszterelnök általános helyettese a felelős.  

 

A Magyarországon elő nemzetiségek jogainak 

védelmét a nemzetiségi biztoshelyettes látja 

el. A biztoshelyettes feladatait az 2011. évi 

CXI. törvény (Ajbt.) határozza meg. Szalayné  

A NEMZETISÉGEK JOGAI  
A NEMZETISÉGI JOGOK VÉDELME 

Nemzetiségek jogait érintő infojegyzetek: 

2020/5. Infojegyzet, Magyarországi  

nemzetiségi színházak 

2019/28. Infojegyzet, Nemzetiségi  

önkormányzati választások  

2017/20. Infojegyzet, Nemzetiségek  

parlamenti képviselete 

2017/19. Infojegyzet, Nemzetiségek 

jogai - nemzetiségi önkormányzatok; 

 

Nemzetiségek jogait érintő infojegyzetek: 

2020/5. Infojegyzet, Magyarországi  

nemzetiségi színházak 

2019/28. Infojegyzet, Nemzetiségi  

önkormányzati választások  

2017/20. Infojegyzet, Nemzetiségek  

parlamenti képviselete 

2017/19. Infojegyzet, Nemzetiségek 

jogai - nemzetiségi önkormányzatok; 

 

Nemzetiségek jogait érintő Infojegyzetek: 

2020/5. Infojegyzet, Magyarországi  

nemzetiségi színházak 

2019/28. Infojegyzet, Nemzetiségi  

önkormányzati választások  

2017/20. Infojegyzet, Nemzetiségek  

parlamenti képviselete 

2017/19. Infojegyzet, Nemzetiségek 

jogai - nemzetiségi önkormányzatok 

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300077.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv
https://www.valasztas.hu/jelolo-szervezet-adatlap?p_p_id=ogyszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_ogyszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=244&_ogyszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=556&_ogyszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet_szervezetKod=1002
https://www.valasztas.hu/documents/20182/2909600/A+Nemzeti+V%C3%A1laszt%C3%A1si+Iroda+eln%C3%B6k%C3%A9nek+besz%C3%A1mol%C3%B3ja+a+helyi+%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati+k%C3%A9pvisel%C5%91k+%C3%A9s+polg%C3%A1rmesterek%2C+valamint+a+nemzetis%C3%A9gi+%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati+k%C3%A9pvisel%C5%91k+2019.+okt%C3%B3ber+13-%C3%A1n+megtartott+v%C3%A1laszt%C3%A1s%C3%A1val+kapcsolatos+%C3%A1llami+feladatok+megszervez%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+%C3%A9s+lebonyol%C3%ADt%C3%A1s/0b03e7a2-e90e-0b8d-aa5b-871d07093be4?version=1.1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100111.tv
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_5_nemzetisegi_szinhazak.pdf/b2ee5855-48e9-504c-1a7e-eacb7fd84758?t=1583830499973
https://www.parlament.hu/documents/10181/1789217/Infojegyzet_2019_28_nemzetisegi_onkormanyzati_valasztasok.pdf/a67030c8-c1e9-1140-190f-8aa6394c6d84
https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_20_nemzetisegek_parlamenti_kepviselete.pdf/26869007-1838-46ac-a0a2-835e8b9a5110
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_5_nemzetisegi_szinhazak.pdf/b2ee5855-48e9-504c-1a7e-eacb7fd84758?t=1583830499973
https://www.parlament.hu/documents/10181/1789217/Infojegyzet_2019_28_nemzetisegi_onkormanyzati_valasztasok.pdf/a67030c8-c1e9-1140-190f-8aa6394c6d84
https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_20_nemzetisegek_parlamenti_kepviselete.pdf/26869007-1838-46ac-a0a2-835e8b9a5110
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_5_nemzetisegi_szinhazak.pdf/b2ee5855-48e9-504c-1a7e-eacb7fd84758?t=1583830499973
https://www.parlament.hu/documents/10181/1789217/Infojegyzet_2019_28_nemzetisegi_onkormanyzati_valasztasok.pdf/a67030c8-c1e9-1140-190f-8aa6394c6d84
https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_20_nemzetisegek_parlamenti_kepviselete.pdf/26869007-1838-46ac-a0a2-835e8b9a5110


 
 A magyarországi nemzetiségek jogai és védelmük 

2020/28. 

2020. május 4. 
 

3 

Sándor Erzsébet 2013-ban foglalta el hivatalát 

nemzetiségi biztoshelyettesként. Személyét az 

elmúlt évben újraválasztották, mandátuma 

2025-ben jár le.   

Az alapvető jogok biztosa március 31-ig 

nyújtja be beszámolóját az Országgyűlésnek. 

A 2019. évi beszámolóból megismerhető, hogy 

a nemzetiségi biztoshelyettes látókörébe mi-

lyen, a nemzetiségeket érintő ügyek kerültek.  

Az elmúlt évek során (2012-2018) a nemzeti-

ségi biztoshelyettes és munkatársai egyre nö-

vekvő számú szakmai programokon – talál-

kozások a nemzetiségi közösségekkel, konfe-

renciák, szakmai megbeszélések, stb. – vettek 

részt. 2019-ben ez a tendencia csökkent, rész-

ben az összegző lezárás, majd újraválasztás 

miatt. Mindezek mellett az egyéni panaszbe-

adványok és hivatalból észlelt visszásságok 

(továbbiakban nemzetiségi ügyek) száma  

folyamatosan nőtt (2019-ben 6%-kal).  

A megvizsgált ügyek nemzetiségek szerinti-

megoszlását tekintve a romákat érintő kérdé-

sek tették ki ügyek legnagyobb arányát  
– 2019-ben a 409 ügyből 172-öt. A problémák 

elsődlegesen a megélhetés, a lakhatás és  

az egyenlő bánásmód hiányára vezethetőek  

vissza. A KSH 2018-as adatai szerint a sze-

génység vagy társadalmi kirekesztődés koc-

kázatának kitettek aránya a roma népesség 

körében 63,2%, a nem roma népesség köré-

ben 17,3%.  

A második legtöbb nemzetiségi ügy 2019-ben 

a németekhez köthető, a harmadik legmaga-

sabb esetszám valamennyi nemzetiséget érin-

tette. A vizsgált kérdések területi megoszlásá-

nál a budapesti ügyek domináltak, mindezek 

mellett a békés megyei esetek ugyancsak  

kiemelkedtek; előbbi meghaladta a 90, utóbbi 

a 70 ügyszámot. A nemzetiségi biztoshelyettes 

valamennyi megyéből kapott beadványt.  

A regisztrált ügyek által érintett témák igen 

szerteágazóak, tárgykörét tekintve a 2019-es 

évben a hadigondozotti ellátás és az okta-

tás/nevelés emelkedett ki. Békés megyéből  

érkezett panasz a málenkij robotra elhurcolt 

németek, és ezzel összefüggésben a hadigon-

dozottaknak járó ellátás elmaradásáról.  

A panasz kivizsgálásakor felmerült az alapjogi 

visszásság gyanúja, a vizsgálat lezárása 2020-

ban várható.  

Az oktatás nevelés a korábbi években is  

kiemelkedő számú ügyet generált. Elsősorban 

a pedagógushiány, az oktatáshoz szükséges 

tankönyvek problémája, valamint a gyere-

kekkel való bánásmód okoz gondot.  

2019-ben zajlottak a nemzetiségi önkor-

mányzati választások, ez ügyben 25 panasz 

érkezett. A beadványok alapján a 

biztoshelyettes a nemzetiségek aktív és passzív 

választójogát érintő, valamint a választási eljá-

rással összefüggő nehézségeket azonosította 

be kiemelt problémakörként.  

Forrás: Infoszolg/AJBH 2019. 

https://www.parlament.hu/irom41/08769/08769.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zaa007.html?lang=hu
http://www.parlament.hu/infoszolg
file:///D:/Users/Ida/Downloads/Besz%25C3%25A1mol%25C3%25B3%20az%20alapvet%25C5%2591%20jogok%20biztos%25C3%25A1nak%20%25C3%25A9s%20helyetteseinek%202019.%20%25C3%25A9vi%20tev%25C3%25A9kenys%25C3%25A9g%25C3%25A9r%25C5%2591l.pdf
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Készítette: Simsa Tünde  
Képviselői Információs Szolgálat 

E-mail: infoszolg@parlament.hu  

Internet: www.parlament.hu/infoszolg 
Intranet: intra.parlament.hu/infoszolg/ 
Telefon: (1) 441-6486 

 

Az információs jegyzet az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából készült. 
A dokumentum az összeállítás elkészültének időpontjában fennálló aktuális helyzetet mutatja be. 

Az információs jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

Rendszeresek a névviseléssel, névhasználat-

tal összefüggően visszajelzések. A nemzeti-

ségi biztoshelyettes átfogó vizsgálatot kezde-

ményezett a témában: hivatalból két vizsgálat 

van folyamatban, amelyek várhatóan elvi  

állásfoglalások kiadásával zárulnak 2020-ban.  

Az esedékes népszámlálásra 2021-ben került 

sor (2018. évi CI. törvény). A népszámlálás 

előkészítése és a lebonyolítása számos problé-

mát vetett fel, úgymint az anonimitás ügye, a 

nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdések, 

valamint a nemzetiségi önkormányzatok sze-

repe. A kérdés összetettsége folytán a nemze-

tiségi biztoshelyettes A 2021. évi népszámlálás 

előkészítését és végrehajtását érintő, nemzeti-

ségi jogi vonatkozású kérdésekről címen elvi 

állásfoglalást adott ki 2020 áprilisában 

(2/2020. számú elvi állásfoglalás).   

A szociális életkörülmények miatt indított 

ügyek a roma nemzetiséget érintik, háttérben 

megélhetési nehézségek és lakhatási problé-

mák állnak. A közfoglalkoztatást érintő pana-

szok elsősorban a jogviszony tartalmára és  

annak megszüntetésére vonatkoztak, a biztos-

helyettes számos esetben nem rendelkezett  

hatáskörrel az ügyekben.   

 

A büntető- és szabálysértési ügyeknél egy-

részről a büntetőeljárás során, másrészről a 

büntetés-végrehajtás során felmerülő méltány-

talanságok miatt keletkeztek panaszos beadvá-

nyok. Az utóbbinál esetszámnövekedés volt ta-

pasztalható a fogvatartottak kapcsolattartására, 

illetve a fogva tartás bánásmódjára vonatko-

zóan.   

Közszolgáltatás és szolgáltatás kapcsán beér-

kező panaszok főleg a villamosenergia-szol-

gáltatók eljárásaira vonatkoztak, ugyanakkor a 

végrehajtást érintő ügyek a hitel- és kölcsön-

felvétel és a kezességvállalás gyakorlata miatt 

merültek fel 2019-ben. Ezekben az esetekben 

‒ mint ahogyan más témákat érintő esetekben 

‒ a biztoshelyettes tájékoztatta a panaszosokat 

a jogi szabályozásról és az elérhető jogorvos-

lati módokról.  

Temetkezés nem tekinthető specifikus téma-

körnek, azonban a múlt év folyamán két eset, a 

zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) és 

az etesi diszkriminatív temetkezési ügy is elő-

térbe került. Mindkét eset állásfoglalás kiadá-

sával végződött, előbbi 2020-ban, utóbbi 2018-

ben készült (1/2020. sz. állásfoglalás, AJB-

3540/2018. sz. közös jelentés),   

 

 

 

Források: 

 3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről 

 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2019. 

 Nemzeti Választási Iroda: Nemzetiségi önkormányzati választások 2019 

 A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásával kapcsolatos 

állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról. 2019 

 Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes honlapja  

 Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes elvi állásfoglalásai és jelentései 

 Magyarországi nemzetiségek bizottsága honlapja  

  Pap András László: Kisebbségek. In.: JAKAB András – FEKETE Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi 

Enciklopédia. Szócikk lezárárának dátuma: 2017.   
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