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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! A 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága Ellenőrző albizottsága ülését megnyitom. 
Köszöntöm az albizottság tagjait, a megjelent szószólókat, munkatársakat, 
meghívottakat, a sajtó képviselőit és a megjelent érdeklődőket. Külön tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a mai ülésünk előadóit, Koós Tamás elnök urat, a Földrajzinév-
bizottság elnökét, valamint Lásztity Pérót, illetve Lásztity Pétert hivatalosan, a Szerb 
Intézet igazgatóját. Köszöntöm a megjelent dr. Kiss Balázs osztályvezető urat az 
Ombudsmani Hivatalból, illetve Tircsi Richárd urat, a Miniszterelnökség 
nemzetiségekért felelős főosztályvezetőjét, Szutor Lászlónét, a Szerb Országos 
Önkormányzat elnökét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az albizottságunk határozatképes, 
négy albizottsági tag személyesen és egy fő helyettesítés útján van jelen, tehát öt 
szavazattal működik az albizottság. A távollevő szószóló Szolga József horvát 
kollégánk, őt Paulik Antal szlovák szószóló fogja helyettesíteni. Mint említettem, 
akkor a teljes öt szavazattal dolgozik a mai ülésén az albizottság. 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívót remélhetőleg 
mindenki megkapta. Kérdezem, hogy esetleg van-e most itt a helyszínen valami 
észrevétel vagy további javaslat a napirendhez. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor kérni fogom az albizottság tagjait, hogy fogadjuk el a napirendet. Aki elfogadja, 
az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 egybehangzó 
igennel a napirendet elfogadtuk.  

Mielőtt továbbmennénk, akkor még kötelességem felhívni a figyelmet a 
járványügyi szabályokra, még ha enyhültek is. A szokásos rend szerint kérem, hogy 
csak az vegye le a maszkot, akinél éppen a szó van, a többiek pedig, mi továbbra is 
használjuk szükség esetén a maszkokat. 

Tájékoztató a közösségi és a nemzetiségi földrajzi nevek 
használatának lehetőségeiről, a magyarországi és a nemzetközi jogi 
háttérről, valamint az általános magyarországi gyakorlatról 

A napirend szerint az első érdemi napirendünk tájékoztató a közösségi és a 
nemzetiségi földrajzi nevek használatának lehetőségeiről, a magyarországi és a 
nemzetközi jogi háttérről, valamint az általános magyarországi gyakorlatról. Itt az 
előadóinkkal beszéltünk az ülés megkezdése előtt, ez a téma érdemtelenül került az 
utóbbi időben kicsit háttérbe, pedig az identitásmegőrzés szempontjából is nagyon 
fontos jelentősége van. Ezenkívül Magyarország több nemzetközi szerződést írt alá 
ebben a témakörben, több kétoldalú szerződés, illetve alapként a magyar Alaptörvény 
is foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Hogy mi nemzetiségiek mit és hogyan használunk 
ezekből a lehetőségekből, ezt fogják előadóink kifejteni. Nyilván vannak nagyon 
pozitív és jó példák, mert itt viccesen az előbb mondtam, hogy a szlovének a saját 
településeiken a szlovén mellett magyarul is kiírják a településneveket, míg azért a 
többieknél nem egységes és főleg nem mindenkinél ilyen a helyzet. Vannak olyan 
nemzetiségek, amelyek ebben az ügyben is elöl járnak, mint például a németek vagy a 
horvátok, de nekünk, többieknek, úgy gondolom, hogy van még mi teendőnk. De 
nyilván nem az én dolgom, hogy elvegyem az előadóink munkáját.  

Az előzetes egyeztetés alapján úgy beszéltük meg, hogy először Lásztity Péter, a 
Szerb Intézet igazgatója tartja meg az előadást, ő legfőképpen nemzetiségi 
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szempontból fogja ezt a témát megközelíteni, és a második előadónk lesz Koós Tamás 
úr, és a Földrajzinév-bizottság szempontjait fogja itt kiemelni. Mindkét előadónk 
előzetesen jelezte, hogy szemléltetni szeretne, erre természetesen megvan a 
hozzájárulásunk, úgyhogy ezzel át is adnám a szót Lásztity Pérónak. Mindenkit arra 
kérnék, hogy takarékoskodjunk az idővel, hisz ebben a teremben 10 óra 30-kor a 
következő albizottsági ülésnek kell elkezdődni, és igyekezzünk ma megbeszélni, 
amennyit lehet. Arra viszont van mód és lehetőség, ha és amennyiben ma úgy 
gondoljuk, hogy maradt még kitárgyalatlan dolog, egy következő alkalommal újra 
napirendre tűzhetjük és folytathatjuk ezt a beszélgetést. 

Átadnám a szót Pérónak. 

Lásztity Péró tájékoztatója 

LÁSZTITY PÉRÓ igazgató (Szerb Intézet): (Az előadó kivetítőt használ az 
előadása megtartásához.) Köszönöm a szót. Rögtön bele is vágnánk. Mint ahogy 
Lyubomir is említette, én a nemzetiségi földrajzi nevek használatának lehetőségeiről 
beszélek Magyarországon, elsősorban a nemzetiségek szempontjából. 

Az első kérdés, ami fölmerül ilyenkor, hogy miért kell foglalkozni ezzel a 
kérdéssel. Amit Lyubomir is említett, a nemzetiségi földrajzi nevek, általában a 
földrajzi nevek feltüntetése, használata, identitásformáló, identitásbefolyásoló 
szereppel rendelkezik, egyben szolgálja a helyi hagyományok őrzését, védelmét, és 
szimbolikus funkciója is van, hiszen jelzi a nemzetiségi közösség történelmi, illetve 
mostani jelenlétét egy adott településen. Ezzel a kérdéskörrel a nyelvi tájkép nevű 
diszciplína, ami a szociolingvisztikához kapcsolódik, foglalkozik. Én itt éppen egy 
horvát szerző, Lena Mirošević zadari kutató cikkéből hoztam egy idézetet, ahol a 
városi toponímiát mint a kollektív identitások hordozóját írja le. Itt horvát nyelvű 
szöveg található a prezentációban. A lényeg az, hogy a kapcsolat a térrel és az érzelmi 
kötődés a helyhez döntő fontossággal bír az egyéni és a kollektív identitás 
kialakításában azoknál a személyeknél, akik ebben a térben, ezen a helyen élnek. 

Milyen földrajzi nevekre gondolunk elsősorban, amik számunkra fontosak? 
Van a földrajzi neveknek egy osztályozása a Földrajzinév-bizottság munkáját 
szabályozó rendeletben, de én itt elsősorban azokat másképp csoportosítva egy kicsit 
azokat emelném ki, amelyek számunkra fontosak. Ezek az egyes településeknek, 
helységeknek a nevei, közterek elnevezése a településeken belül vagy a település 
határán a dűlőnevek. Természetesen itt vannak természetföldrajzi képződmények 
nevei, mesterségek objektumok nevei lehetnek, vagy nagyobb tájegységek, 
közigazgatási egységek neveiről is beszélhetünk, de az identitás szempontjából 
elsősorban az előbb fölsorolt, sárgával jelzett három névfajtát emelném ki. A 
parlament nemzetiségi bizottságának albizottságában ülünk, tehát a jogszabályi 
háttér egy fontos kérdés, hogy mire van lehetőség, illetve mi az, ami befolyásolja a 
napi gyakorlatot a hagyományokon túl, tehát mi az a jogi háttér, jogi keret, amiben ez 
a névhasználat megvalósulhat. 

Felmerül a jogszabályokban egy olyan kifejezés, hogy közösségi névhasználat. 
Ez a fogalom nincs precízen meghatározva a magyar jogrendben. Én először azzal 
kapcsolatban találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy a kisebbségi európai 
keretegyezményben szerepel az, hogy a nemzetiségi földrajzi nevek közösségi 
használatáról beszélnek, azonban ez az angol szövegben „public”-ként szerepel, tehát 
a nyilvános használatra utal. Kérdés, hogy a közösségi névhasználat nyilvánosat 
jelent-e. Vagy ha megnézzük, az alkotmányban meg a nemzetiségi törvényben fogjuk 
látni, hogy a kollektív jogokhoz kapcsolódóan jelentkezik, és szemben vagy 
párhuzamosan jelentkezik a személynévhasználattal. Tehát akkor valami olyan dolog 
elnevezéséről van szó, amihez a közösség kapcsolódik, nem az egyén? Vagy esetleg a 
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közösségi névhasználat azt jelenti, hogy egy közösségen belüli névhasználatról, vagy 
esetleg hivatalos névhasználatról beszélünk? Ezek olyan kérdések, amelyeket tisztázni 
kellene. Én ezekre majd utalni fogok a megfelelő jogszabályoknál. 

Most egy kicsit előbbre szaladtunk, mint kellett volna. Ha a jogszabályok 
hierarchiáját követjük, akkor a nemzetközi jogi háttérrel kell foglalkoznunk. Mik 
azok, amelyek ratifikálás révén a magyarországi belső jogrend részévé váltak? Első 
helyen a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját kell említenünk, amely 
1992-ben lépett életbe, és az Európa Tanácshoz kapcsolódik, aztán a keretegyezményt 
a nemzeti kisebbségek védelméről - ez is Európa Tanács-i, 1995-ös -, és végül a 
különböző kétoldalú kisebbségvédelmi egyezményeket emelhetjük ki, amelyeket 
Magyarország több szomszédos országgal is megkötött, és az ottani szabályozás is 
ratifikálás révén bekerült a magyarországi jogrendbe. 

Ha megnézzük, hogy mit mond a charta szövege - ez itt most elolvasható, aki el 
tudja olvasni, elég nagy betűnek tűnik a képernyőn -, ebbe most nem megyek bele, 
mert ennél érdekesebb lehet a keretegyezmény szövege. A 11. cikk 3. pontja 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy fogalmaz, hogy olyan körzetekben, amelyek 
hagyományosan nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által jelentős számban 
lakottak, a felek, tehát a csatlakozó országok, a keretegyezményhez csatlakozó 
országok törekedni fognak arra, ezek mindig kormányok, hogy jogrendszerük 
keretében, beleértve, ahol helyénvaló, a más államokkal való megállapodásokat és 
figyelembe véve sajátos körülményeiket, a hagyományos helységneveket, utcaneveket 
és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is 
kiírják, ha megfelelő igény van ilyen jelzésekre. Megpróbáltam sárgával kiemelni a 
szempontokat, tehát olyan településekről van szó, ahol hagyományosan él a 
nemzetiség, és jelentős számban is jelen vannak. A nevek, amelyeket fel lehet tüntetni 
nyilvánosan, hagyományos elnevezések, és a többség vagy az állam nyelve mellett a 
kisebbség nyelvén is fel lehet tüntetni, ráadásul, ha megfelelő igény van. Tehát látjuk, 
hogy rendkívül óvatos a fogalmazás, hogy az országok minél szélesebb köre 
csatlakozzon ehhez az egyezményhez. 

A harmadik a kétoldalú megállapodások. Én itt a Szerbiával kötött - illetve 
akkor még Szerbia Montenegróval kötött megegyezést - szerződést emelném ki, amely 
2005-ben lett kihirdetve, de 2003-ban lett aláírva. Az 5. cikk (5) bekezdése 
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Azt fogalmazza meg ez a megállapodás, hogy a 
szerződő felek, Magyarország és Szerbia-Montenegró belső jogrendükkel 
összhangban a nemzeti kisebbségek által jelentős számban lakott vagy számukra 
különleges kultúrtörténeti jelentőséggel bíró helyeken lehetővé teszik, hogy a 
kisebbségek anyanyelvén és helyesírása szerint feltüntessék településeik, az utcák és 
egyéb közterületek neveit, helyrajzi adatokat, feliratokat és közterületi információkat 
és a többi, tehát további másra is kiterjed az 5. cikk (5) bekezdése. 

Amit fontos kiemelni, hogy nem önmagában a létszám és az arányok 
számítanak már, hanem figyelembe veszik - elsősorban a magyarországi szerb 
nemzetiség miatt - azt, hogy olyan helyeken is ki lehessen tenni a nemzetiség nyelvén 
ezeket az elnevezéseket, amelyek különleges kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak az 
adott közösség számára. Vegyük Magyarországon, mondjuk, Szentendrét, ahol a 
szerbek aránya ma rendkívül kicsi, azonban az egész város múltja, a szerb közösség 
múltja, kultúrája szempontjából ez egy központi jelentőségű település, illetve a 
település múltja szempontjából a szerb hagyományok a meghatározóak. Itt fölmerül a 
kérdés, hogy ebből a megfogalmazásból nem egészen világos, hogy kinek a feladata a 
feltüntetés és a kihelyezés. Ez egy elég nyitott kérdés, magának a kisebbségi 
közösségnek lenne joga ezt megtenni, de tudjuk, hogy ez nem így van. 
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Továbblépve, a belső jogrendre áttérve, az Alaptörvény van a hierarchia 
csúcsán. Már magában a preambulumban, amit Nemzeti hitvallásnak kereszteltek, 
áll, csak mondatokból kiragadom a részleteket, hogy elférjen a prezentációban a slide-
on, hogy „vállaljuk, hogy a magyarországi nemzetiségek nyelvét ápoljuk és megóvjuk”. 
A névállomány fontos része a nyelvnek. Akkor az Alapvetések között a H) cikkben az 
áll, hogy Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar, Magyarország védi a magyar 
nyelvet. A Hitvallásban óvják a nemzetiség nyelvét is a magyar mellett, az 
Alapvetésben csak a magyar nyelvet védi. Végül a szabadságok és egyéb kategóriában 
a vége felé a XXIX. cikk foglalkozik a magyarországi nemzetiségek jogaival. Itt az 
szerepel, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, joguk van 
az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz. 
Itt látjuk, hogy az egyénivel van párhuzamba állítva a közösségi megnevezés. Ez 2011-
es törvény. 

Maga a nemzetiségi törvény, amely szintén 2011-es, több szempontból is 
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Az alapvető rendelkezésekben az áll, hogy a 
nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit külön törvényben 
meghatározott esetekben az állam biztosítani köteles. Most nem tudjuk, hogy melyik 
ez a külön törvény, ezt nekem nem sikerült megtalálni. 

A közösségi jogok között a 18. § foglalkozik a nemzetiségekkel, a közösségi 
névhasználathoz fűződő jogaik gyakorlása során joguk van a történelmileg kialakult 
helységnevek, utcanevek és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi megjelölések 
használatához. Itt az a kérdés, hogy az a kitétel, hogy „a közösségi névhasználathoz 
fűződő jogaik gyakorlása során”, egy szűkítő megfogalmazás vagy megerősítő 
megfogalmazás. De látjuk, hogy összhangban áll nagyjából a megfogalmazás a 
nemzetközi előírásokkal. 

Végezetül, ami a nemzetiségi törvényben még fontos, az az, hogy a 6. § mondja 
ki azt, hogy azokon a településeken, ahol 10 százalékot eléri az utolsó népszámlálás 
alkalmával egy adott nemzetiség létszáma, ha ott a nemzetiségi önkormányzat 
kezdeményezi, akkor a település köteles kitenni ezeket a helységnévtáblákat és a 
kétnyelvű utcanévtáblákat. De a nemzetiségi önkormányzat mellett akár a helyi 
székhellyel rendelkező nemzetiségi egyesület is lehet kezdeményező, és ha nem éri el 
a 10 százalékot a lakosságban a nemzetiség, de jelen van, akkor is lehet 
kezdeményezni, de nincs kötelezettség. 

A jogi szabályozásban az alapvető, amit meg lehet állapítani, hogy összhangban 
van a nemzetközi előírásokkal, annak az elveit követi. Azonban fölmerül a kérdés, 
hogy miért csak külön kezdeményezésre és automatikusan bizonyos százalék esetén 
nincs ilyen kötelezettség, mit jelent az, hogy történelmileg kialakult hagyományos 
név, mi van az új településekkel, mi van a hagyományok, örökség megjelenítésével, 
ami benne van például a Szerbiával kötött kétoldalú megállapodásban, és végül is 
kinek a hatásköre ezekben az ügyekben intézkedni, például megállapítani, hogy mi a 
nemzetiségi név. 

Most a földrajzi nevekre vonatkozóan van egy részletesebb szabályozás, ami 
egy kormányrendelet 2007-ből, amely meghatározza, hogy mi a földrajzi név, mi a 
hivatalos földrajzi név. Azt írja, hogy hivatalos célra megállapított földrajzi név. 
Nekem az a kérdésem, hogy mi a hivatalos cél. 

A hivatalos földrajzi neveknek vannak különböző típusai, majd ettől 
függetlenül van egy olyan kategória, hogy nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi név: 
a helységeknek és az országban található földfelszíni részleteknek az ott élő 
nemzetiség által használt, történelmileg kialakult földrajzi neve. A definícióban nincs 
benne a hivatalos, hogy mit jelent, hogy ez hivatalos-e vagy sem, viszont a neve az, 
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hogy hivatalos. Van egy kis ellentmondás ebben a rendszerben. Tehát nem a hivatalos 
nevek típusai között van fölsorolva. 

A földrajzi nevek kezelésével egy Földrajzinév-bizottság van megbízva, 
melynek 12 tagját kormányzati szervek delegálják. Ez a bizottság azon kormányzati 
szerv vagy tárca mellett működik, amely felelős a kartográfiáért, a térképészetért. Öt 
olyan tag van, akit szakmai szervezetek delegálhatnak, és esetenként meghívhatók 
mások is az ülésre. Most ennek a bizottságnak a feladata - erről fogunk részletesen 
utána hallani, gondolom -, hogy megállapítja a hivatalos földrajzi neveket. A (3) 
bekezdésben lévő bizonyos földrajzi nevekről van szó, ezekben nincsenek benne a 
nemzetiségi hivatalos nevek. A bizottság véleményezi a bizonyos földrajzi nevek 
kategóriát, azokat, amelyek alapvetően a települések hatáskörében vannak, a 
települési önkormányzatok hatáskörében, mint az utcák elnevezése, és így tovább, és 
végül a bizottság megkeresésre állást foglal például a nemzetiségi hivatalos földrajzi 
nevek helyességéről, de csak megkeresésre. 

A nemzetiségi földrajzi nevekkel kapcsolatban még van egy rendelkezés, hogy a 
hivatalos földrajzi nevek lehetnek, nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi név is 
megállapítható, illetve ezzel kapcsolatban megállapítják, hogy a nem latin betűt 
használó nemzetiségi nyelvű földrajzi név megállapításakor a magyar ábécén alapuló 
átírása és az adott nemzetiségi nyelvi írásmódja egyaránt hivatalos, miközben a 
nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi név meghatározásában a magyar esetében, sok 
esetben, itt egy-két kivétellel a hivatalos földrajzi nevek nemzetiségi nyelvű alakja 
csak a magyar nyelvű névvel együtt állapítható meg. Ebben az esetben kérdéses, hogy 
miért fontos a latin betűs átirat, mikor a nemzetiségi név a nemzetiségi nyelven belül 
él. 

Érdemes egy nagyon rövid kitekintést tenni a környező országokra. Azok a 
településnevek, helységnevek, amelyek feltüntetésre kerülnek, hivatalosak ezekben az 
országokban, hiszen hivatalos közlönyökben teszik közzé ezeket a neveket. 
Ausztriában ez nagyon kevés, 3-4 település magyar nyelvi szempontból, Szlovákiában 
vagy Szerbiában ez több száz elnevezés. Szerbiában meg van nevezve, hogy ki a felelős 
a nemzetiségi nevek meghatározásában: a nemzetiségi nemzeti tanácsok, tehát 
például a Magyar Nemzeti Tanács az, amelynek a hatásköre ezeknek a hivatalos 
neveknek a megállapítása, amit utána közlönyben közzétesznek. Ezeket a közzétett 
neveket a helyhatóság nem külön kezdeményezésre, hanem ezután köteles külön 
kérés nélkül kitenni az „államnyelv” mellett, az alatt pontosabban, de azonos 
méretben. 

Amit a szerb gyakorlatról lehet mondani, az kimondja, hogy a kisebbségi 
nyelvek használata hivatalos helyi szinten bizonyos feltételek teljesülése esetén a 
szerb mellett. Milyen feltételek vannak, például létszámarányos feltételek a 
helyhatóságon belüli lakosság arányában? Például Finnország nem környező ország - 
ez a legkedvezőbb szabályozás -, ott 8 százalékos arány esetén ez lehetséges. 
Szlovákiában 20 százalékban van meghatározva, Szerbiában 15 százalékban, de akkor 
egyben az hivatalos is. Szlovéniában nincs küszöb, de két nemzetiség esetén egy 
bizonyos területen mindenhol, Horvátországban viszont 33 százalékban van 
meghatározva. Magyarország egy ilyen középhelyet foglal el, de fontos eltérés, hogy 
nem automatikusan. 

A gyakorlatról pár mondatot mondanék. Első helyen arról szólnék, ami az 
utánam következő napirendhez tartozó Földrajzinév-bizottság hatáskörében van. 
Magyarországon a nemzetiségi helységneveket, a hivatalos helységneveket a 
Magyarország helységnévtára tartalmazza, amely interneten elérhető, a KSH 
gondozza. De ebben a listában nincsenek benne a nemzetiségi nevek, hanem a 
helységnévtáblán szereplő „nemzetiségi helységnevek” címszó alatt lehet őket 
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megtalálni, tehát a hivatalos mivolta ezeknek a neveknek nem egyértelmű. 
Természetesen létezik a Földrajzi nevek tára is - amely kartográfiai szempontú -, ahol 
nagyon nagy számban találunk tudományosan gyűjtött nemzetiségi toponímiákat. 
Hangsúlyos a gyakorlatban, hogy csak helyi, és csak hagyományos. Ez egy kérdés, 
mondjuk, Dunaújváros esetében, amely Dunapenteléből lett. Akkor most 
Dunaújvárost szerbül Dunaújvárosnak kell-e nevezni, vagy Dunapentelének, 
Pentelének? Főleg az nem látszik, hogy ki az illetékes a nemzetiségi hivatalos név 
meghatározásában, kezdeményezésében. Azon kívül olyan problémák is felmerülnek, 
hogy a nemzetiségek elnevezik azokat a településeket is, amelyeken nem élnek, de 
amelyekkel kapcsolatban vannak, tehát egy nemzetiségi település körül lévő 
településeknek is van nemzetiségi nevük, vagy nagyobb településeknek is 
hagyományosan van nemzetiségi nevük. 

A helységnévtáblákból indulnék ki először. A KSH 2019-ből származó 
táblázatában 258 nemzetiségi településnevet találtam. Ebből körülbelül 160 volt a 
német, körülbelül 50 volt a horvát, a szlovák 28, a szlovén 7, ott 100 százalékos a 
lefedettség, a román 6, a szerb 4 vagy 5, attól függ, hogy hogyan nézzük, de hibás az 
adat, a ruszinból egyet, a görögből nullát találtam, pedig van, a bolgárból nullát 
találtam, pedig van. Sasi Attila kartográfus szerint, aki egy szakértője ennek a 
bizottságnak, több mint 300 nemzetiségi név van kitéve, tehát több, mint ami ezen a 
listán szerepel. Ezek között vannak településrésznevek is. Az ő számítása szerint ebből 
csak 261 szerepel a KSH-listán. 

Mi megpróbáltuk terepmunkával feltárni, hogy mi a helyzet. Ötven olyan 
települést vizsgáltunk, ahol vagy helyi szerb önkormányzat létezik - itt vidéki 
településekről beszélünk -, vagy jelentős szerb hagyománya van a településnek. Ebből 
7 esetben találtunk településnév-táblát szerb nyelven. Megjegyezzük, ebből az 50 
településből 26-ban van szerb önkormányzat, és egyben haladja meg a lakosság 
létszámaránya a 10 százalékot a szerb lakosságnak. Szlovák esetben az Országos 
Szlovák Önkormányzat honlapja szerint 54 olyan település van Magyarországon, ahol 
10 százalék fölött van a szlovák népesség aránya a népszámlálás szerint, viszont csak 
22 településen találtunk ebből a KSH-táblázat szerint szlovák nyelvű településnév-
táblát, és 6 olyan településen, ahol 10 százalék alatt van a szlovákság aránya. A 
horvátoknál jobb a helyzet. A helyi önkormányzataikat vizsgáltuk meg, mert ez az 
adat található meg a honlapjukon, az országos önkormányzat honlapján: 99 
településen van önkormányzatuk, Budapestet nem számolva, ha jól számoltam, és 43 
településen van 10 százaléknál magasabb arányban a horvát lakosság. Ötven 
településen van kihelyezve horvát nyelvű településnév-tábla. Ebből 13 olyan település 
van, ahol nem éri el a 10 százalékot a horvátság aránya, de van 7 olyan település, ahol 
meghaladja a 10 százalékot, és nincs ilyen tábla. Tehát amit pozitív példaként le 
tudtam olvasni, az a szlovén, a horvát és a német, mint szó volt róla. Tehát ilyenek 
ezek a táblák, és mint látjuk, nem egyformák. A hivatalosnak a fenti fehér számít, az 
alsó egy informatív táblának számít, más színű. A betűméretekkel nem foglalkoztam, 
de vannak egészen meglepő példák. 

Ami az utcaneveket illeti, ebbe most nem megyek bele részletesen. Az utcák 
elnevezései általában nem hagyományosak, és nem követik a nemzetiségi 
hagyományokat az adott településen. A szerb példát tudnám elmondani. Az 50 
vizsgált településből 27 esetében nem találtam olyan közterület-elnevezést, amely a 
szerb hagyományokra utalna, hétben egyetlenegy szimbolikusat, de találtunk pozitív 
példákat, és itt elsősorban Pomázt emelném ki. A hagyományos neveket feltüntették, 
egyébként német esetben vannak erre pozitív példák, Solymár, Pilisvörösvár 
ismereteim szerint, a szlovákoknál pedig újabban Piliscsév, illetve a szlovén vidéken 
találunk erre példát. Most megint gyorsan egy vetítés, ez itt a Szofrics Pálról vagy 
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Pavle Sofrićról elnevezett utca Szentendrén. Pomázon az utóbbi idők terméke, hogy 4 
utca kétnyelvű táblát kapott, és szerb vonatkozású az elnevezése, és Solymáron a 
magyar elnevezés mellett szerepel a német hagyományos és helyi nyelvjárásban 
feltüntetett név. 

A másik kérdés, hogy az utcanevek két nyelven fel vannak-e tüntetve. Szerb 
esetben az 50 településből 43-ban nincs, háromban van egy utca- vagy köztérnév 
elhelyezve, kettő esetében több, míg kettő esetében minden utcanév kétnyelvű, ez 
Lórév és Hercegszántó, ahol sokácok, horvátok és szerbek élnek. Vannak pozitív 
példák, ilyen Felsőszentmárton, amely horvát többségű település, ki vannak írva az 
utcanevek. Lórév egy szerb többségű település: ez talán még a hetvenes évekből, az 
első korszakból itt maradt, meg nem újított felirat. Békéscsaba a szlovákok egyik 
központja, itt is talán kétnyelvű utcanévtábla van. 

Most át fogom ugrani ezeket a lapokat - itt vannak érdekes példák, tájékoztató 
táblák, térképek és a többi kérdéskör, de nagyon múlik az idő -, és a feladatokra 
térnék rá. Mindenesetre azt tartanám fontosnak, hogy minél többen ismerjék meg a 
pozitív példákat, a jó gyakorlat elterjesztését, annak központi költségvetési és 
kormányzati segítségét rendkívül fontosnak tartanám. Másrészt a nemzetiségi 
földrajzi nevek regisztrálása és akörül vannak feladatok, tehát ezt teljes körűvé kell 
tenni, és a hivatalos státuszt egyértelműen biztosítani kell. A településnév-táblák 
esetében is a teljeskörűségre kellene törekedni a 10 százalék tekintetében és a 
hagyományos településrészek tekintetében, és meg kell vizsgálni, hogy ahol helyi 
nemzetiségi önkormányzat van, ott mindenhol lehet-e, érdemes-e létrehozni ezeket a 
táblákat. 

Településrész-névtáblákat is el kellene helyezni. Közterületek elnevezésénél 
nagyobb figyelmet kell fordítani a nemzetiségi kulturális hagyományokra, sokkal több 
helyen kellene többnyelvű utcanévtáblákat elhelyezni, és törekedni kellene a 
tájékoztató táblák és térképek készítésének a fokozására, tehát nagyobb körben való 
alkalmazására. Ebben fontos szerepe van továbbra is a kutatás támogatásának, 
segítésének és az oktatásban való alkalmazásának. 

Külön a nemzetiségi földrajzi nevek regisztrálása és státusza körében tisztázni 
kell, hogy mit értünk az alatt, hogy egy név hivatalos, hivatalos használat; a hivatalos 
és standard nemzetiségi nevek meghatározásának jogát a nemzetiségi 
önkormányzatokhoz kell telepíteni, szakértők bevonásával természetesen; a 
Földrajzinév-bizottságot ki kell egészíteni a nemzetiségek képviselőivel vagy 
képviselőjével; és a helységnév- és földrajzinév-regisztereket is ki kell egészíteni 
teljeskörűségre való törekvéssel minden nemzetiségi nyelv esetében. 

Tehát dióhéjban ennyit lehetne összefoglalni, amiről szó van. Azt hiszem, 
félórára jöttem ki körülbelül, ami be is volt tervezve. Tehát köszönöm a figyelmüket. 
Úgy gondolom, hogy ezt a témát csak megkezdtük, hogy mik a teendők, vagy 
részletesebben erről érdemesebb lenne többször is közösen beszélni, tanácskozni, 
úgyhogy azért hozzáírtam, hogy köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm az előadást a Szerb Intézet igazgatójának, Lásztity Péter 

úrnak. Megadnám a szót Koós Tamás úrnak, a Földrajzinév-bizottság elnökének, aki 
szintén prezentálni fogja az általa elmondottakat.  

Koós Tamás tájékoztatója 

KOÓS TAMÁS elnök (Földrajzinév-bizottság): (Az előadó kivetítőt használ az 
előadása megtartásához.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is meg 
szeretném köszönni a Földrajzinév-bizottság nevében, hogy itt jelen lehetünk. Mielőtt 
még bármit elkezdenék, az igazgató urat én most ismertem meg, a két előadás közötti 
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párhuzamok valószínűleg csak abból adódnak, hogy a felkérésben ugyanazokra a 
pontokra kérték föl mind a két szervezetet. Remélem, pár helyen megoldást is tudunk 
nyújtani vagy a megoldás felé el tudunk indulni. 

A témaköröket, amelyeket a bizottságtól megkaptunk, annyival egészítettem ki, 
hogy a Földrajzinév-bizottságot szeretném egy kicsit bemutatni, hogy hogyan 
működik, hogy jobban megértsék a földrajzi nevek döntésével kapcsolatos 
eljárásokat. 

A Földrajzinév-bizottság jogi keretét a földmérési törvény, illetve ennek a 
végrehajtási rendelete, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról 
szóló 303/2007-es kormányrendelet adja meg. A bizottság egy tárcaközi bizottság, az 
előttem szóló igazgató úr is már említette, hogy vannak állami szereplők is, illetve 
vannak különböző szakmai felkért tagok is. Ezenkívül a bizottság szakértők bevonását 
az ülésén felhasználja, meg is hívunk a bizottság ülésére különböző tagokat. 

A bizottság tagjait a delegálásuk alapján a térképészetért felelős miniszter 
nevezi ki. Itt kiegészíteném, már nem 17-en, hanem 18-an vagyunk. 

Sajnos a bizottságnak állandó apparátusa nincs. A Miniszterelnökség egyik 
munkatársa egyéb feladatai mellett látja el a titkári feladatokat. Én a Honvédelmi 
Minisztérium delegáltja vagyok, és így nevezett ki engem a miniszter úr a bizottság 
elnökének. 

Még annyit emelnék ki, hogy a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel 
kapcsolatban a bizottságban van egy tag, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
delegált tag képviseli ezeket a kérdésköröket. 

A technikai megoldása a földrajzi nevek nyilvántartásának, mint ahogy már 
említették előttem, a Földrajzinév-tárban történik.  

A Földrajzinév-bizottság döntéseit három csoportba lehet sorolni, ezekről nem 
volt szó. Az egyik a névmegállapítás, ezt külön kiemeltem. Ezekben a körökben a 
bizottság dönt az elnevezésekről ezeknél a földrajzi neveknél. A föl nem sorolt 
neveknél a bizottság véleményt formál vagy véleményt ad; bizonyos adatkörökben, 
például a településrendezéssel kapcsolatos neveknél kötelező a bizottság véleményét 
kikérni. Sajnos a szakmai vélemény alkalmazása nem mindig kötött. Illetve egyedi 
megkeresések esetén állásfoglalást hoz a bizottság. 

A kormányrendelet meghatározza, hogy a bizottság elé kerülő kérdéseknek kik 
lehetnek az előterjesztői. Sajnos vannak ennek előnyei, hátrányai is. Alapvetően az 
adott területért felelős miniszter vagy minisztérium fordulhat a bizottsághoz 
névmegállapítás, szakmai vélemény kikérése kapcsán; állásfoglalás esetén bárki 
fordulhat a bizottsághoz. 

A 303/2007-es kormányrendelet taxatíve felsorolja a földrajzi nevek típusait. 
Itt kiemelném, hogy a 2. § (4) bekezdés határozza meg a nemzetiségi nyelvű hivatalos 
földrajzi név fogalmát. A kormányrendelet különböző szakaszai foglalkoznak a 
nemzetiségi nevek használatával. Igazgató úr ezekről nagyrészt már említést tett. 

A következő probléma vagy feladatkör a közterületek elnevezése. Közterületek 
elnevezése az önkormányzatokról szóló törvény alapján a helyi önkormányzatok 
felelősségébe tartozik. Itt az önkormányzatok a bizottság véleményét kikérhetik, de 
sajnos ez a vélemény nem kötelező érvényű. Ez vonatkozik az önkormányzatok által a 
nemzetiségi nevekkel kapcsolatos megkeresésekre is. 

Ahhoz, hogy az önkormányzatok a szakmai munkájukat hatékonyabban tudják 
elvégezni, a bizottság összeállított egy útmutatót, ez a bizottság honlapján elérhető, ez 
foglalkozik a nemzetiségi nevek gyakorlatával is. 

A nemzetiségi neveket, a hivatalos földrajzi neveket, az igazgató úr is említette, 
a KSH tartja nyilván. Itt Sasi Attila szakértőnk kezdeményezte, hogy forduljunk a 
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nemzetiségi szószólókhoz. Majd erre a későbbiekben is kitérek. Mi is észleltük, hogy 
itt több anomália van, több probléma van a gyakorlatban. 

Megítélésünk szerint Magyarország Kormánya a hatályos rendelet szövegének 
értelmében megteremtette a jogszabályi feltételeket a nemzetközi szerződésekben 
vállalt kötelezettségeknek. Ugyanúgy, mint ahogy igazgató úr is említette, az 
útmutatókban kiemeljük az európai karta használatát, illetve az Európai Tanács 
nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményére is fölhívjuk az 
önkormányzatok figyelmét, hogy az ezekben foglaltakat tartsák be a névhasználat 
megállapítása során. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény határozza meg, amint igazgató úr is 
említette, hogy hogyan lehet a különböző helységneveknél a nemzetiségi kisebbségi 
neveket kezdeményezni. Itt a törvény 10 százalékot ír elő, de itt az érintett nemzetiség 
kérésére köteles az önkormányzat ezeket a táblákat kihelyezni. 

A gyakorlat azt mutatja, mint ahogy a már fölvetett példa is, készítettünk egy 
részletesebb szöveges indokolást is, ott is nagyon kevés, viszonylag kevés az olyan 
nemzetiségi névtábla kihelyezve ahhoz képest, hogy a népszámlálás alapján mennyit 
lehetne kihelyezni. Hogy mi lett kihelyezve, arról később pár szót említek. 

A hivatalos nevek előírását - az igazgató úr is említette - a 303/2007. számú 
kormányrendelet írja elő. Itt alapvetően arról van szó, hogy hogyan kell a latin betűt, 
illetve a nem latin betűt használó neveknél a hivatalos nemzetiségi nevek írásmódját 
elfogadni. Hogy mikor lesz hivatalos, arra majd szeretnék kitérni. Mi a gyakorlat a 
szomszédos országokban? Alapvetően minden ország a nemzetiségek 
százalékarányához köti a nemzetiségi nevek használatát a helységnévtáblákon, a kis 
térkép mutatja, hogy hány százalékhoz. Ausztriában, illetve Szlovéniában egyszerűbb 
a helyzet. Ausztriában az a három magyar település név szerint szerepel, Szlovéniában 
pedig egyáltalán nincs megkötés a helységnevek nemzetiségi megírásával 
kapcsolatban. 

Milyen problémákat észleltünk a nemzetiségi nevekkel kapcsolatban? Első 
körben, mint ahogy már többször említette igazgató úr, nem tudom, hogy hogyan, de 
mi is szinte ugyanazokat a problémákat vettük észre. Különbséget kell tenni a 
helységnevek, illetve az egyéb nevek, a mikrotoponímák nevei között. A nemzetiségi 
helységnevekre többféle lista létezik. Sajnos ezek nem mindig szakmailag 
megalapozott tematikával készülnek el. A nemzetiségi nyelvű mikrotoponímák 
névanyagaira a Lechner Tudásközpont vezeti a Földrajzinév-tárat, náluk van erre egy 
- sajnos egy kis létszámú - gárda, amely ezt a névtárat vezeti, illetve terepi gyűjtéseket 
is folytatnak. Ezeket a terepi gyűjtéseket adatbázisszerűen gyűjtik, de sajnos még nem 
teljes ennek a feldolgozottsága. 

A KSH helységnévtárával is kapcsolatban mi is éreztük, hogy probléma van. A 
valóságban, mint ahogy Sasi Attila cikkében is, amely a Geodézia és Kartográfiában 
jelent meg, illetve 2018-ban a nemzetiségi szószólókat megkerestük ezzel a 
problémával, részletesen bemutattuk a különböző nemzetiségi nyelveken elérhető 
vagy fellelt helységnévjegyzékeket, vagy helységmegírásokat, amelyek kint vannak a 
falu végi táblán, illetve a KSH nyilvántartásában. Itt sajnos eléggé nagy kuszaság van. 
Ahhoz, hogy ezekből a hivatalos nemzetiségi földrajzi nevet meg lehessen állapítani, 
megítélésem szerint ez a kezdeményezés, ahol most vagyunk, nagyon jó, mert ha 
szakértők vesznek részt a Földrajzinév-bizottságban, talán el tudjuk érni, hogy ezek a 
problémák megoldásra kerüljenek. 

A KSH a nyilvántartását az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján vezeti. 
Ezeket a táblákat a nemzeti közútkezelő rakja fel az önkormányzatok megkeresésére. 
Ezek a helységnévtáblára kiírt nevek nem tekinthetők hivatalosnak, ezért kellene egy 
szakértői szintű egyeztetés. A Földrajzinév-bizottság keretén belül erről döntés 
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születhet, hogy a különböző névformák közül melyik legyen az, amely hivatalosnak 
tekinthető, illetve a különböző, az adott nemzetiségi népcsoporton belül is megadja, 
hogy melyek azok a településnevek, amelyek használhatók. A másik ilyen nagy 
problémát jelentik a roma nemzetiség földrajzi nevei. Itt különböző gyűjtések vannak. 
Sajnos helységnévtáblákon egy sem szerepel, illetve közintézményen is csak egyet 
találtak a szakértőink, de véleményük szerint ez is helytelenül van felírva. 

Mi is arra jutottunk, hogy a nemzetiségi nevek státuszát valamilyen jogszabályi 
módosítással lehetne hivatalossá tenni. Lehet, hogy azért kellene, hogy a 
nemzetiségek is hivatalosan részt vegyenek a Földrajzinév-bizottság munkájában, 
mert akkor talán nagyobb eredménnyel tudnánk ezeket a problémákat feldolgozni. 
Említettem már, Sasi Attila gyűjtéséből raktam ide ki, sajnos nem szerb példákat, de 
azt is lehetett volna, például Pécset, a képernyő jobb oldalán láthatók kis betűvel a 
különböző nemzetiségi neveken lévő elnevezései, a horvátot emeltem ki. Ezeket 
mind-mind rendezni kellene, hogy ezekben a nyilvántartásokban meg tudjuk 
állapítani, hogy ezek közül a nevek közül melyik legyen az adott település hivatalos 
nemzetiségi neve. 

Megoldási javaslatok a Földrajzinév-bizottság oldaláról. Szükséges volna 
konkrétan meghatározni azoknak a településeknek a körét, ahol a nemzetiségi 
helyneveket ki kell, illetve ki lehet helyezni. Megítélésünk szerint ezt nem a 
nemzetiségi részarányhoz kellene kötni, hanem jóval szélesebb körben kellene ezeket 
megengedni. A nyilvántartások alapján jóval több olyan település van 
Magyarországon, ahol indokolt lehet a nemzetiségi helynevek meghatározása, illetve 
kihelyezése. Ehhez nagyon jó lenne, ha szakértői szinten egyeztetni tudnánk, mert 
úgy látom, egy irányban gondolkodunk. 

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, tényleg meg kellene erősíteni az ezekkel a 
kutatásokkal foglalkozó intézményeket, mert sajnos, mint ahogy az elején is 
mondtam, a bizottságnak nincs állandó apparátusa. A Lechner Tudásközpontban van 
egy kisebb csoport, amely napi szinten foglalkozik ezzel, illetve egyéb egyetemeken 
vannak különböző kutatások, de megítélésem szerint azok nem mindig egységes 
szempontok alapján készülnek. 

Ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, vagy valami eredményt tudjunk elérni, 
nemcsak a jogszabályokat kell módosítani, hanem valami forrást is kell biztosítani 
erre a célra. Mindig ott akadtunk el, hogy a kezdeményezőkészség megvan, de már 
operatívan nem tudunk lemenni a terepre és ezekben a tevékenységekben részt venni, 
mert nincs meg erre a háttérkapacitása a bizottságnak. Az általam említett útmutató, 
a Földrajzinév-bizottság döntése, a Földrajzinév-bizottság működésével kapcsolatos 
különböző segéd-, illetve háttéranyagok a bizottság honlapjáról elérhetők. Ha 
bárkinek bármi kérdése lesz a jövőben, illetve akár most a bizottság felé, a megadott 
elérhetőségi címeken szívesen vesszük a megkeresést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak az előadást. Külön köszönöm azt, hogy 

a nemzetiségi, illetve a Földrajzinév-bizottság előadója részéről is egyfelé, egy irányba 
mutatott ez a gondolkodás, és gyakorlatilag mindkét megközelítésből azokat az 
eredményeket hallottuk, amelyek a realitást mutatják. 

Mielőtt megkérdezném a kollegákat, hogy kíván-e valaki szólni, csak annyit 
szeretnék mondani, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága Ellenőrző 
albizottságának feladatkörébe tartozik az állami működés területein a nemzetiségeket 
érintő jogszabályok előírásainak a megvalósulása, és mi a magunk részéről is nagyon 
szívesen fölajánljuk az együttműködést.  

Még egy szolgálati közlemény. Elnök úrral már megbeszéltük, hogy ez az 
előadás megvan, és igény szerint átküldik a titkárságunkra, és hozzáférhető lesz a 
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bizottság valamennyi tagja számára, illetve meg fogom kérni az igazgató urat is, ha ez 
nem probléma, hogy az előadás anyagát küldje át a titkárságnak, és mindkét anyag 
akkor elérhető lesz. 

Kérdezem a jelen levő albizottsági tagokat első körben, hogy kíván-e valaki 
szólni. (Jelzésre:) Paulik Antal szlovák szószóló! 

Hozzászólások 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 
vendégeket és a bizottság tagjait is. Ez a földrajzinév-történet nekem elég régi 
vesszőparipám, azért gondoltam, hogy hozzászólok. 

Néhány napig dolgoztam ezt megelőzően, tehát az előző parlamenti 
választásokat megelőzően dolgoztam néhány hónapot az Országos Szlovák 
Önkormányzatnál. Akkor pontosan Sasi Attilával közösen együttműködésben 
dolgoztunk azon, hogy legyen egy olyan szlovák nemzetiségi térkép az országról, 
amelyen azok a szlovák nemzetiségi települések vannak vagy jelennek meg, 
amelyeken működik nemzetiségi önkormányzat. Ez a térkép elkészült, tehát vannak 
hozzá adatbázisok, ez teljesen világossá vált akkor, csak én aztán távoztam a 
munkahelyemről, és innentől azóta nem voltam belevonva abba, hogy hogyan is 
lehetne feldolgozni vagy feldolgoztatni azt a bizonyos tudásközpontbeli iratanyagot, 
amiből kiderülnének például településrészek. 

Rengeteg olyan szlováklakta település van, illetve rengeteget nem mondanék, 
de több olyan településrész van, amely azóta hivatalosan egy nagyobb településbe 
beolvadt. Szentendrét emlegetted. Péró, bocsánat, hogy itt tegeződünk, azt hiszem, 
hogy ez így köztünk belefér. Tehát annak is volt egy szlovák része, ami Szveti néven 
máig megvan, csak nincs kiírva sehol, hiszen ott több szlovák település van a 
környéken, oda betelepültek szlovák családok, és azok elnevezték a saját 
településrészüket. Tehát ezeket mindenképpen. De ilyen van több Békés megyei 
település is. Egyébként Péró anyagából, ott több helyen próbáltad feldolgozni, hogy 
mely nemzetiségek mely települései - azért ennél a szlovák helyzet jobb egy kicsit, 
tehát azért kétnyelvű utcanévtáblák Békésben elég sok helyen vannak már. 

Amikor az előző népszámlálás után volt az első önkormányzati választás, én 
többször tartottam előadást a megválasztott szlovák nemzetiségi képviselőknek, 
elsősorban annak a társaságnak, akik olyan településeken működnek, ahol 10 
százalék feletti a szlovákság aránya, hogy kezdeményezzék a települést jelző táblák, 
illetve a különböző középületek, közterületek kétnyelvűsítését az önkormányzatoknál. 
Többször belebotlottunk abba, hogy azt mondták, nincs rá elég pénz. Én ezt hajlandó 
vagyok elfogadni, de az is biztos, hiszen a szülőfalumban például, ami Békéscsaba 
mellett egy Kétsoprony nevű település, ott 1 millió forintból oldották meg a teljes 
kétnyelvűsítést, tehát olyan nagyon sok pénz ehhez nem kell. Ehhez akarat kell. 
Illetve most az út menti keresztek felújítása lassan-lassan megtörténik, talán a 
minisztérium felé jelzés, hogy esetleg lehetne ilyen természetű pályázatot is kiírni, 
hogy pár százezer forinttal megtámogatni legalább a településnév-táblák kihelyezését, 
bár nem mindig egyszerű, hiszen például Pécsnél nem tudom, hány nyelven kellene 
kirakni a táblát, és ugyanez Tököl, láttuk példaként. Tehát egy településen nem 
mindig egy nemzetiség van nyilván és él, és akkor innentől probléma az, hogy hány 
táblát kell is kihelyezni. 

Egyébként mindenképpen fontos eleme a nemzetiségi identitásnak az, hogy 
meglegyenek ezek a táblák, meglegyenek azok a földrajzi nevek, megjelenjenek, 
amelyeket az idősebbek még használtak, a fiatalok már nem biztos, hogy használnak. 
Például az én egyik kedvenc példám Pilisszántón talán a József Attila utca magyarul, 
szlovákul sztugyenka, és kiírták magyarul a József Attila utcát, és alá kiírták, hogy 
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sztugyenka, sz-szel és gé-vel és y-nal, tehát magyar helyesírás szerint. Egyébként 
szlovák polgármester tette mindezt, és amikor egy volt kollegám megkérdezte tőle, 
hogy mégis miért írta ki, és azt mondta, hogy megkérdezte a bizottságot, a bizottság 
egyetértett vele. Igen, de a Földrajzinév-bizottság nyelvtanügyben, grammatika 
ügyben nem feltétlenül illetékes. Tehát ezek ilyen… 

Igazából nincs átgondolva maga a rendszer. Tehát az, hogy nemzetiségi 
szakértők is lehessenek a Földrajzinév-bizottságban, azt hiszem, hogy nagyon fontos 
lenne. Ugyan azt is olvastuk, hogy amikor az országos önkormányzatokhoz fordultak 
együttműködési kezdeményezéssel, akkor négyen válaszoltak. Ez mondjuk, szomorú, 
azt kell hogy mondjam, hogy ez szomorú, hiszen azért ezt minden országos 
önkormányzatnak el kellene fogadnia, hogy ez az ő elemi érdeke, hogy a saját maga 
által vagy a saját közössége által történelmileg lakott települések anyanyelvű 
elnevezései fennmaradjanak. Ez az egyik fele. A másik, hogy van olyan település, 
amelyben az utóbbi 50-100 évben alakult úgy a lakosság összetétele, hogy oda 
beköltöztek nagyobb számban nemzetiséghez tartozók, vagy, ahogy már említettem, 
beolvadt egy-egy településrész a településbe, és innentől célszerű lenne használni azt 
a nemzetiségek által arra a településre kitalált vagy alkalmazott nevet. Nekem a 
kedvencem Gödöllő, amit szépen szlovákra lefordítottak „Gedenyovnak”, ami azért 
van, mert az ö betűket nem tudják kimondani, illetve korábban nem mondták ki, a 
szlovák nyelv nem ismeri az ö betűt. Tehát ilyen történetek mindenkinél biztosan 
vannak. 

Azt hiszem, hogy ez az albizottsági megbeszélés ebből a szempontból hasznos, 
most esetleg el kellene kezdeni szisztematikusan ezen gondolkodni. A jogszabályi 
hátteret egyébként még annak idején a minisztériumban, az első négy vagy öt 
jelentést a nyelvi karta alkalmazásáról még én írtam, tehát nagyjából képben voltam 
akkor még, hogy hogyan is állnak ezek a történetek. Tehát a jogszabályi háttér adott, 
csak nincs még teljes egészében átgondoltan kiegészülve, hiszen, ahogy itt is felmerült 
ez a bizonyos külön törvény, amely a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevek használatát, 
illetve a nyelvhasználatot általában szabályozná, ilyen nyelvhasználati törvény nem 
született Magyarországon. Tehát el kellene varrni ezeket az elvarratlan szálakat, és 
ahogyan hallottuk Koós Tamás úrtól, fontos lenne, hogy az országos önkormányzatok 
is megérezzék ennek a dolognak a súlyát, és együttműködjenek abban, amiben együtt 
tudnak működni a bizottsággal, hogy akkor szülessenek ilyen térképek. 

Még egy dolgot akartam mondani. A ’80-as évek végén vettem először autót, 
akkor vettem autóstérképet. A Magyarországon vásárolt autóstérképen minden 
további nélkül fel voltak tüntetve olyan települések nevei nemzetiségi nyelven, 
amelyek hagyományosan nagyobb arányban lakottak voltak nemzetiségek által, 
illetve volt neki hagyományos neve. Talán még mindig megvan Budapest szlovákul és 
németül és mindenféle nyelveken. A környező településeken, itt Észak-
Magyarországon viszonylag sok szlováklakta település van, ott is megvoltak 
kétnyelvűen ezek a településnevek, tehát magyarul és szlovákul. Nem tudom, aztán 
valószínűleg ez eltűnt a piacról, mert ez még a hivatalos Cartographia Kiadó, valami 
ilyesmi volt szerintem, annak volt egy kiadványa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak a hozzászólást. Kérdezem a 

jelenlevőket. (Jelzésre:) Ritter Imre, a bizottságunk elnöke. Képviselő úré a szó. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Csak nagyon röviden. Először is szeretném megköszönni az 
albizottságnak, elnök úrnak a témafelvetést, illetve az előadásokat.  
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Azt gondolom, hogy a helységneveknél is elég tragikus a helyzet, hiszen 406 
német önkormányzattal működő településen 160 van feltüntetve.  

A másik személyes. 16 éves kudarcom volt, hogy egy olyan német településen, 
mint Budaörs, képtelen voltam budaörsi német elnökként elérni azt, hogy az 
utcanévtáblákon a német nemzetiségi név kikerüljön. Egész egyszerűen bármit 
csináltunk, a települési önkormányzat, nevezetesen ugyanazon polgármesterrel 
irányítva, ezt minden alkalommal megakadályozta, nem szavazták meg, és képtelenek 
voltunk ebben lépni. A mai napig is így van. 

A másik, ami felvetés volt konkrétan, hogy a Földrajzinév-bizottság 
nemzetiségi képviselővel kerüljön kiegészítésre. Szerintem nagyobb munka a 
magyarországi földrajzi nevek nemzetiségi neveit összeállítani, szakszerűen 
megcsinálni, mint magyarul a földrajzi neveket, ami többé-kevésbé egyértelmű. Azt 
kérem az albizottságtól, és a magam részéről is rajta leszek azon, hogy nézzük meg, 
mik azok a törvénymódosítások, amelyekkel tudunk lépni, és hogyan tudunk ebben 
előrelépni, hiszen ahogy megy az idő, úgy egyre több mindent nagyon nehéz lesz már 
hivatalosan és hitelesen megcsinálni és visszaállítani ebből. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak. Esetleg valaki kíván-e szólni? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs jelentkező, akkor én még egyszer megköszönöm 
előadóinknak, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai napra, és hogy egy ilyen 
témában érdemben tudtak minket tájékoztatni. Mint ahogy említettem, úgy 
gondoljuk, hogy az albizottságunknak is van ebben feladata, és örülök annak, hogy a 
főbizottságunk elnöke ezt megerősítette. Úgy gondolom, ez a 10 százalék nyilván egy 
kötelező szám a törvény szerint. Azonban semmi nem kellene, hogy tiltsa, hogy 
legalább a helységnévtáblák olyan településeken, ahol működik, és megvan a 
létjogosultsága egy nemzetiségi önkormányzatnak - láttuk, Tökölön három, Pécsen öt 
nyelven is ki van írva -, legalább tájékoztató jelleggel ott legyenek a települések 
bejáratain. Így aki bejön abba a faluba vagy városba, tudja, hogy ott laknak ilyen-
olyan nemzetiségek, és ne csodálkozzanak rajta nagyon, ha az utcán esetleg a magyar 
szó mellett mást is hallanak. 

Végül is a mai ötletet is az adta, hogy a Szerb Intézettel elkezdtünk ezen 
hónapokkal ezelőtt gondolkodni, dolgozni. Úgy látom, hogy a téma felvetése 
helyénvaló. Annak örülök, hogy a Földrajzinév-bizottság elnök ura is felajánlotta az 
együttműködést az albizottságunk, illetve a bizottság számára. Élni fogunk ezzel a 
lehetőséggel, és reméljük, hogy a közeljövőben elő tudjuk mi is mozdítani, illetve 
javaslatokkal tudunk előállni ebben a témakörben. Még egyszer megköszönöm 
előadóinknak az előadást. Elnök úr jelezte, hogy szeretne még szólni. Öné a szó, elnök 
úr. 

Reflexiók 

KOÓS TAMÁS elnök (Földrajzinév-bizottság): Köszönöm. Csak szeretném 
kiegészíteni az előzőeket. A KSH-nál sajnos csak a településnevek szerepelnek a 
listából. Mi is észrevettük, hogy a településrésznevekkel sajnos probléma van, 
ugyanúgy, mint ahogy ön is említette, ezekre nincsenek hivatalos nevek. A 
Földrajzinév-tárban ezeket mi gyűjtjük. A Földrajzinév-tárban megvannak a hivatalos 
nevek, hogy ha valakinek kell, ezekhez hozzáfér, illetve a nem hivatalos, de gyűjtött 
neveket is tároljuk. Ezeket kellene úgymond validálni a nemzetiségi nevek területén 
is. Ha ezt meg tudnánk valósítani, szerintem nagyon nagy előrelépés lenne nemcsak a 
nemzetiségek, hanem a szakma részére is. Ezeknek az egyik célja pont az lenne, mint 
ahogy említette ön is, hogy például különböző autóstérképek készüljenek. 
Magyarországon az ilyen méretarányú térképek készítését maszek cégek csinálják. 
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Már a Cartographia is maszek cég, de szakmai szempontból mérvadó. Sajnos vannak 
egyéb térképkészítő cégek, amelyeknek a térképműveit nem tekintjük annyira 
irányadónak a nemzetiségi nevek elnevezésével kapcsolatban. 

A szlovák utcanév elnevezésével kapcsolatban nem emlékszem, hogy hozzánk 
került ilyen, vagy hogy mikor volt. Az útmutatóban, illetve a kormányrendeletben is 
úgy van, hogy a latin betűt használó nyelveknél az eredeti nyelvi formát kell 
megtartani. Ilyet a bizottság biztos nem mondott, hogy magyarra át kell írni. A nem 
latin betűt használó nyelveknél kell átírni magyar helyesírás szerint is. 

Egyetértek Ritter úrral is, ezért mi is belevágtunk. Mi is úgy látjuk, hogy a 
nemzetiségi nevek hivatalos megállapítása jóval-jóval nehezebb, mint a magyar nevek 
megállapítása, mert itt az adott nemzetiségek szakmai érdekeit, illetve tudását is 
figyelembe kell venni, ami nem biztos, hogy mindig megvan a bizottság tarsolyában. 
Akkor élek a lehetőséggel. A legközelebbi ülés elvileg - a pandémiahelyzet miatt ezek 
is felborultak - júniusban várható. Nem tudom, hogy ez kontaktülés lesz-e, vagy 
videokonferencián keresztül megy. Ritter úrnak, illetve Alexov Lyubomir úrnak is 
fogunk küldeni a Miniszterelnökségen keresztül egy meghívót, és a delegáltjaikat 
szívesen várjuk. A ppt-ben is ki volt vetítve, hogy a bizottság ülései nyilvánosak, bárki 
eljöhet, hogy ha tudja, hogy mikor kell és hová, de mi nem zárkózunk el, főleg ha 
szakértők jönnek. A különböző témák felvetése során meg is szoktuk kérni a 
beterjesztőt, hogy személyesen jelenjen meg, és ott mondja el a problémáit, ne csak 
egy pároldalas beterjesztéssel kerüljön a bizottság elé az általa fontosnak ítélt téma. 
Köszönöm szépen, ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak a kiegészítést és a meghívást is. Még 

egyszer megköszönve az előadóknak az előadást, az 1. napirendi pontot ezzel lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Az albizottsági szinten nincsen az egyebekben 
mondandónk. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy esetleg valaki kíván-e valamit 
szólni. (Nincs jelentkező.) Ha nincs ilyen, akkor az egyebek napirendi pontot is 
lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az albizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen az előadóknak, önöknek, a 
kollégáknak, a szakértőknek, hogy megjelentek. További jó munkát kívánok a mai 
napra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc) 

  

Alexov Lyubomir 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Földi Erika és Vicai Erika 


