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A honos népcsoporttá nyilvánítás szabályait tartalmazó, a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) és annak 148. § (3)
bekezdése alapján alkalmazandó, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 23. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglalt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom.

Döbrei István magánszemélyként 2018. február 1-jén az orosz népcsoport
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítása tárgyában az alábbi
kezdeményezést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz:

.Alutirott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXX/X. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy
nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. §
(3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az
orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek
megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett
nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki."

A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján, ha a törvény 1. mellékletében felsoroltakon
kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a törvényi
feltételeknek, legalább ezer, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal
rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

A kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság 2018. február 16-án meghozott,
115/2018. számú határozatával hitelesítette, mely döntés jogorvoslat hiányában
2018. március 5-én jogerőre emelkedett.

Döbrei István az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos határidőn belül
kezdeményezése támogatására több mint ezer, magát az orosz nemzetiséghez
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tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár érvényes aláírását
gyűjtötte össze. Az aláírás-ellenőrzés eredményéről a Nemzeti Választási Bizottság
1028/2018. számú határozatával döntött, mely jogorvoslat hiányában 2018.
szeptember 17-én jogerőre emelkedett.

A Bizottság a Nektv. 148. § (5) bekezdésének megfelelően az oroszok honos
népcsoporttá nyilvánítása törvényi feltételeinek fennállásáról kikérte a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását is, mely dokumentumot az
1028/2018. NVB határozattal egyidejűleg jelen levelemhez mellékelek.

Kérem Elnök Urat, hogy a fentiek alapján szíveskedjék tájékoztatni az Országgyűlést
a kezdeményezésről.

Budapest, 2018. szeptember }'-.><, ·

Megkülönböztetett tisztelettel:

Dr;RádiPéter
í'

Melléklet:
- az MTA elnökének állásfoglalása (hiteles másolat)
- az NVB 1028/2018. számú határozatának anonim példánya



NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A Nemzeti Választási Bizottság
1028/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Döbrei István magánszemély (a továbbiakban:
Szervező) által benyújtott, az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására
irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában - 11 igen és 0 nem
szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

,,Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy
nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. §
(3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az
orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek
megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett
nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki."

honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezés támogatására gyűjtött
érvényes aláírások száma legalább ezer.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen,
levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054
Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018.
szeptember 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi
képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet
nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus
dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője
minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus
okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A
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felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

1.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

[1] A Nemzeti Választási Bizottság 2018. február 16-án hozott 115/2018. szamu
határozatával hitelesítette Szervező 2018. február 1-jén benyújtott ,,Alulírott magyar
állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a
magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján
kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően
indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek
felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki." honos népcsoporttá nyilvánítása
iránti kezdeményezését.

[2] A Bizottság határozata jogorvoslat hiányában 2018. március 5-én 16.00 órakor
jogerőre emelkedett. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 148. § (3) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítás
iránti kezdeményezésekre a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvénynek (a továbbiakban: Nsztv.) az országos népszavazási eljárásra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni a (4)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

[3] A Nektv. fentiekben hivatkozott rendelkezése alapján alkalmazandó, az Nsztv.
18. § (1) és (4) bekezdéseire figyelemmel, a kezdeményezést támogató aláírások
gyűjtése az aláírásgyűjtő íveknek a 2018. május 18-ai átadását követően kezdődött
meg és arra Szervezőnek az Nsztv. 19. (1) bekezdése alapján 120 nap állt
rendelkezésére. Szervező a 2018. szeptember 15-i határidő előtt, 2018. augusztus
27-én nyújtotta be ellenőrzés céljából az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó íveket.

[4] Az Nsztv. 21. § (1) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzése a Nemzeti
Választási Iroda feladata.

[5] A Nektv. 148. § (3) bekezdése szerint, ha a törvény 1. mellékletében
felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a
feltételeknek, legalább ezer, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal
rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

[6] Az Nsztv. 21. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Irodának az
aláírások ellenőrzése során azt kellett vizsgálnia, hogy teljesülnek-e az Nsztv. 15. §
ában foglalt követelmények, azonosítani kellett a választópolgárokat, és ellenőriznie
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kellett, hogy a kezdeményezést támogatók megfelelnek-e a Nektv. 148. § (3)
bekezdésében előírt kritériumnak. Az Nsztv. 21. § (5) bekezdése alapján az
ellenőrzést addig kellett folytatni, amíg bizonyossá nem vált, hogy érvényes aláírások
száma az ezret eléri, vagy ezer alatt marad.

[7] A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti
tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2018. augusztus 27-én benyújtott és
ellenőrzött aláírásgyűjtő íveken szereplő érvényes aláírások száma, figyelembe véve
a kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását támogató választópolgárok
számát is, 1065.

[8] A Nektv. 148. § (5) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az eljárása
során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a
törvényi feltételek fennállásáról.

[9] A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalása 2018. június t-jén
érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[1 O] Mivel az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására vonatkozó
kezdeményezés teljesíti a Nektv. 148. § (3) bekezdésében foglalt feltételt, az Nsztv.
23. § (1 )-(2) bekezdései alapján a Bizottság elnöke jelen határozat jogerőre
emelkedését követő munkanapon az ellenőrzés eredményéről és a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalásáról tájékoztatja az Országgyűlés
elnökét.

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

[11 ]A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében
felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését
követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint az ellenőrzés
során keletkezett technikai nyilvántartást semmisítse meg.

Ill.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]A határozat a Nektv. 148. §-án, az Nsztv. 18. § (1) és (4) bekezdésein, a 19. §
(1) bekezdésén, a 21. §-án, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (1 )-(2) bekezdésein, a
24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. §
(1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án,
az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. §
(1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján
alapul.

Budapest, 2018. szeptember 11.
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Dr. Patyi András elnök úr részére
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Budapest
Pf.: 547
1397

Tisztelt Elnök Úr!

A magyarországi orosz közösség honos népcsoporttá nyilvánítása iránti
kezdeményezéssel kapcsolatos megkeresésére a nemzetiségek jogairól szóló 20n. évi
CLXXIX. törvény 148. § (5) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítás törvényi
feltételeinek fennállásáról az Akadémia az alábbi állásfoglalást alakította ki:

A Nlagyarországon élő orosz kiizosség nem felel meg maradéktalanul a nemzetiségek
elismeréséről sz.óló tortényi[eltételelenel: A JWagyarországon élő oroszok ugyan rendelkeznek a nyelu és
a kultúrafenntartását szolgáló intézményekkel, 11 legalább egy évszázadosfolyamatos, honos népcsoporti
jelenlét nehezen igazolható, a XX. századfolyamán inkább kiilónféle migrációs hullámoknak kósz.önhető
jelenlétük. A magyarországi orosz népcsoport too éoesjolyamatosjelenléte nem állapítható meg, ezért a
magyarországi orosz kózó:l'ség honos népcsoporttá nyilvánítását az Akadémia nemjavasolja.

Az .NlTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete által a
magyarországi orosz népcsoportról készített állásfoglalást szíves felhasználásra mellékelem.

Budapest, 2m8. május 23-

Üdvözlettel:

Lovász László

ro5r Budapest, Széchenyi István tér 9. (1245 Budapest, Pf. rooo)

Telefon: +36 1 332-7176, +36 r 33r-9353 Fax: +36 1 332-8943 E-mail: elnokscg@titkarsag.mta.hu www.mta.hu



E mtatkki MTA Társadalomtudományi Kutiltókö1:p~r.t • Kisebbségkutató Intézet 1

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének
állásfoglalása a magyarországi orosz nemzetiségi kezdeményezésről

Iktatószám: 1-FOIG 58-3/2018

Jogi keret, előzmények

A hatályos, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CL-XXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 148. § (3)

(6) értelmében lehetőség van a torvény 1. mellékletében felsorolt (taxálr) tizenhárom nemzetiség (bolgár,

görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) körének

bővítésére:

,,(3) Ha az ! . mdléklétbmfelsorottaeo» kíviil touábbi mmzetú!g kív,ín bizol!Jságot tenn! arrál, hogy megfelelafeltétdekmk,

leg,1/ább ezer, 111t{~ál e nemzrtú{~hez lartoz.ónak valló, a he!Ji ó'ttkormál!Jzati képtiselók is po£~ámmtmk választásán

szam::;_ati joJga! renddke::;_ó mc~!?Jar ál/4llnpolgár vál,,sztópolgár kezdemb!Jez.heti a nm1zdisrfg A!agyarorszdgon honos

!lf/Jt".füforllá '!YÍ/1únításcí!../1.z e!Járús során a népszava::;_ds kezdem,!,!yezésiró/, az eunJpaipo/gá,i kezdetnb!yezisró/, valamin:

a 11épszm·a:;f-ÍSÍ e!Jdrdsról szóló /rin·b!)ttek a::;_ onzágos népszal'ilz,ís kezda11é11yezés!re /JOthllM::;_ó n:ndelkezéseit kell

alkahnaZ!IÍ, a (--1-) és (5) bekezdésbenfoglalt eltérisse!.

(·I) A kezdeméJ!yezés szmezrfj,! a:::_ a magyar áll.11J1po/gdr vcíla,zjópolgár lehet, aki a he!yi iin.komú,ryzati képziselők és

polgd,westaek válaszjdscín vcílaszjható.

(5) A Nemzdi Vál,uz!ási Hi:,,ot';.{R az e!fíníSd során kólás kikirni a :\í,{gyar Tmlomú,!ytJs Akadémia elniikimk

állágóglaftfoít a tijnifD(felté!,'Íe f. [cn r:dllásáró!.

(6) Az Országgy;i/és elutasitcí .f,,i:t;rént.k m(ghozdtaUtól szdmított sgY ere» bdiil úmi!elt kirdem nem tajesz!hető elő. "

Dőbrei b t\ án magánszemél. , :; ~'I) 17-ben B,J<lapestcn bejegyzett Orosz Örókség Egyesület alelnöke 2018.

felirn:ir 1 ífr, kczdcrnénve, · · 1·. ,·qtotr be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVH) az orosz népcsoport

h,,n >:' n:; ,:,,uportcá nyih 1 :J,J cii-gy:iban..\ kezdeményezést az NVB a 1 l 5í2018. sz. határozatával

hitek,i:u1c. .\ népsza\·:,<-; kez<leményezésén:51, az európai polgári kezckrnényezésr6I, rnlamint a

népsz,1; ,íi :> ;\ eJjúásrÓI SZ\ ,l,', j)! 3. é,·j C:CXXX\'fil. törvény értelmében, az aJáírásgyújto Íveket azok

át\·ételh !,J,\ etó százhús,: napon lehet benyújtani a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése

céljából. .-\z összegyűlt al:íírá5ok ellenőrzését az N\TB hatvan napon belül végzi el, az ellenőrzés eredményét

határozatban állapítja meg, és amennyiben összegyűlt a kívánt számú aláírás, az NVB dnóke az eredményről

a határozat jogerórc emelkedését köYetÓ munkan,1pon tájékoztatja az Országgyú!és elnökét, aki a

k·~zdeményezésr a !tgkhzelebbi ülésnapon bejdenti. ,-\ kezdeményczésr61 a rájékoztatástól sz;Ímított

harminc napon belúl köteles dönteni az Országg:,úlés.

1
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:\ kezdeményezés szervezői kijelentették, hogy ,,alu!ilvt! !ii,~gy,;r áliampo{gáruk a/4iírá.sunkkil bi::y,!)'S,tgot lcszjink

arrái; hogy a mmzetis{gek J~gairól szóló 2011. fri (L':\XIX. tön'h:Y (a továbbiakban: 1\'i•ktv.) 1. § (!) h<'kezde'.,-ébm

j~g!alt fe!t.itáknek t11~efeleíii11k, éJ a (2) br:kezdh ala/yd11 úgv '!YilatkoZfmk, hog; a magJarvrszdgi orosz. kúbbs{ghrz.

tartozunk. A 1\Tektz>. 1./8. § (3) be.kezdése ai:IJ>}ín ke~iemin_yrzzjik, és kérjiik a Tiszje!t Országg;•1í!istől a::;, orosz

11n11zetiség Magyarországon honos nipcsoporttá '!Yilvánftcísát, és ennek meg/elelően indftvátf)'OZ,Zlfk, bog;• a Nek!!'. 1. sz.
melléklelébm 1mg11evezett nemzetiségekfelsorvkísát az orosz n,:mzetiségge/ egész!tse ki." A Nektv. 148. § (S) bekezdése

alapján a fő vizsgálandó kérdés, hogy a magyarországi oroszok megfelelnek-e a törvény feltételeinek, a

Nektv. alábbi nemzetiség-fogalmának (1. § (1)):

,.E tijmé,9 értelmében nemzetiség minden oiyan - Magyarország teliileté11 legalább egy évszázµda honos - 11Jpcsoport, ame!J az

dllam lakossága körében számszerii kisebbségben m11, a !akoss,{~ többi részétól sqjcíl '!}elve, k1dtúrcfja is h,igyomdn__yai

kiiló'nbó.zjetik meg, egyben o!Jan összett1rto~is-1t1d,1tról test; bizo'!Jsdgot, avN!J mindezek megőrzésére, ló'rti11e!mi!e~~ kialakult

kii:::_ó'sségeik érdekeinek k,gi:jezésére és véddmére irJt!Ylll. "

A hatályos rendelkezések szerint a Nektv. személyi körébe az elismert nemzetiséghez tartozó, azt

kinyilvánító, Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek tartoznak, a népcsoporttá nyilvánítást

viszont kizárólag csak a helyhatósági választásokon választójoggal és magyar állampolgársággal rendelkezők

kezdeményezhetik. A törvény számos objektív feltételt állapít meg: a százéves honosságot, a számbeli

kisebbséget, valamint a saját nyelv, kultúra és hagyományok meglétét. Szubjektív eleme a meghatározásnak

az összetartozás-tudat, amely mindezek kifejezésére, a közösség érdekének kifejezésére és védelmére irányul.

Korábban, 2005-2006 fordulóján már volt két kezdeményezés, amely a magyarországi oroszok hivatalos

kisebbségi státusának elnyerését célozta: a budapesti Levitin Jakov által, az ,,lsztoki" Orosz-Magyar

Egyesület nevében benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését az Országos Választási

Bizottság (OVB) formai okokra hivatkozva megtagadta (Id. 44/2005. (XII. 1.) OVB határozat), a Gokieli

Szvetlana által, az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete nevében benyújtott kezdeményezést

azonban hitelesíteni tudta 0d. 84/2006. (TII. 9.) OVB határozat). Ez utóbbinak azonban nem sikerült a kellő

számú támogató aláírás összegyűjtése.

Álláspontunk: szerint a !Ylagyarországon élő orosz közösség nem felel meg maradéktalanul a

nemzetiségek elismeréséről szóló törvényi feltételeknek. A Megyarorszégon élő oroszok ugyan

rendelkeznek a nyelv és kultúra fenntanását szolgáló intézményekkel, a legalább egy évszázados

folyamatos, honos népcsoporti jelenlét nehezen bizonyítható, a 20 század folyamán inkább

különféle migrációs hullámoknak köszönhetőjelenlétük.
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INDOKLÁS

Keleti szláv eredetű népesség bizonvitharóan élt mar a magyar honfoglalás időszakában i~ a Kárpát

medencében: I. István fia, Imre herceg a .xlux Ruizorum" (oroszok hercege) címet viselte, de az akkori

nyugat-magyarországi, határvédelmi telepítés mellett ugyanakkor bizonytalan, hogy az érintett, középkori

eredetű helységnevek (Oroszvár, Kisoroszi, N agyoroszí, Gyöngyösoroszi, Vámosoroszi stb.) mögött

ténylegesen orosz vagy inkább ruténZruszin eredetű népcsoport, ,-agy egyéb névadási indíttatás állt-e.1 I.

(Nagy) Péter cár a 18. század elején kereskedelmi képviseletet nyitott Tokajban a bor felvásárlására és e

mellé ortodox missziót is küldött . .-\. tokaji ún. ,,orosz" kolónia, a Borvásárló Bizottság a források szerint

közel száz évig még fenn is maradt." ,\ magyar-orosz kapcsolatok jeles alakja József nádor felesége,

Alexandra Pavlovna (1783-1801 ), akinek ürömi sírkápolnáját kiemelt emlékhelvként tisztelik a

magyarországi oroszok.

A fenti tőrténeti mozzanatok ellenére kétséges a több évszázadon át tartó, adott településekhez,

tájegységekhez köthető, relatíve nagyobb létszámú, több generáción át kimutatható orosz jelenlét a történeti

Magyarország keretein belül, különösen a modern nemzetfejlódés szempontjából oly meghatározó 18-19.

században. Az ebben az időszakban született történeti és etnográfiai munkák ráadásul az orosz népnévvel

leginkább a görög katolikus rutén/ruszin (ukrán), más kifejezéssel kisorosz népcsoportot jelölték 1, illetve a

későbbiekben, a hivatalos szóhasználatban velük kapcsolatban előfordult még a ,,magyar-orosz" összetétel
• -1
lS.

A 20. század folyamán jelentősebb bevándorlás rögtön az első világháborút követően (hadifoglyok és

kommunisták visszatérte orosz feleségekkel, családdal), döntően az oroszországi polgárháborúhoz

kőthctócn zajlott le, amcl: uck eredményeként egy néhány ezerfős emigráns kolónia alakult ki

:\.lagrnrországon, amely n, m , ,upá'.1 orosz nemzetiségűeket, hanem az orosz kultúrkőrhőz kötődő

ukránokat, örményeket és ?C ,.j :,kat is felolelr. :\z 1920. évi népszámlálás szerint így 3.777 oroszországi

születésű férfi és l.085 n6 ::lr \hgyaronzágon, 1930-ra a számuk 2.453-ra és 1.798-ra változott." A magyar

hatóságok 1923 és 1936 búm kőzel négyezer személyazonossági igazolványt állítottak ki orosz menekültek

1 Krisró Gyula: Oros:ok a:,, 1rpid-1::.11ri .\f:1g;_,arrm:Jg,;11. Acta Univcrsiraris Szegediensi,: acra hisrorica, 1980/ 6..,. S--: -6(,
: \'. \Iolnir László: Tokaji borok a cirok asztalán.. vdalékok a 18 századi hegyaliat borok oroszországi kiviteléhez. [ 'ifúgrörr/!1,!,
is,,;;.; Tav i s z nyá.: 3- 44. h,t;,: / /teJ!-j.rntak.hu/2132/ 1 /\'ilagtortenet 1998.pdf
' U, ,d péid.iu]: \ [ésrim; I<:íroly: A m<1!)arorszJ_gi oro,z1Jk ti:irti11de Pest, 1 SSO. Szabó Oreszt: A m;1!)ar oroszokról: mthinek. Budapest,
Frinklin, 191. 3. Z,Jt';ci-,m !:jlm.ín: Vázlatok a magvarorsaági oroszok életéből. Elsó kózleménv. Bu,úp,:;ti Szmú, 1895/22(). 111.
1 Fedinec C;;ilL1, (,er:uc,kó István: Széljegyzet egy hivatalos lap mugó1ára: Kárpátaljai Közlöny (1939-19+4;. Fónm;
Tfo·adulom:.~d"md1:;i .L:;pn!e, 2016/2. 7 3-88.
i Tarján Gábor: Fgv ,,elfelejtett" politikai rnenekultc soport: a magvarországi orosz emigránsok a két világháború között. Pk..-1
I fo/J6r T!{:!,1mcÍn111r Kíiz/m:i1ryk, 2016/ 17. kóter, 14'i.
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részére, míg egy 1928. májusi belügyminisztériumi kimutatás szerint több mint -1-.700 orosz származású

személy tartózkodott akkor az országban, akiknek kisebb része élt csak az orosz közösség központjának

tartott fővárosban. Az akkori adatok szerint többségük vidéken élt, paraszti vagv munkás társadalmi

háttérrel rendelkező hadifogoly vagy menekült volt, és csak egy kis része volt tekinthető az egykori cári

arisztokrata elit részének."

A későbbi bevándorlás fázisok a második világháború után Magyarországon állomásozó és itt házasodó

katonák, illetve a későbbiekben a Szovjetunióban tanuló, dolgozó magyarokkal kötött házasságok révén,

valamint a paksi atomerőmű építéséhez és üzemeltetéséhez köthetően történtek. :\ magyarországi oroszok

túlnyomó többsége így a 20. századi és napjainkban is zajló migrációs folyamatok következtében került az

országba - ez utóbbit gyakorta támasztják aL-1 napjaink budapesti és hévízi orosz ingatlanvásárlásaival is."

A létszámukat illetően csupán a legutóbbi népszámlálások szolgáltattak egyértelmű adatokat, míg korábban

a kisebbségi hovatartozást tudakoló kérdések összesítésénél az egyéb kategóriába sorolódtak, a már elismert

hazai nemzetiségeken kívüli felrűntetésűkre a statisztikákban nem igen került sor. Ezek alapján ugyanakkor

egy létszámában bővülő közösség képe rajzolódik ki (1. táblázat), amelynek számottevő része orosz

állampolgár (is): ez utóbbiak száma 2001-ben 2.630, úz évvel később pedig 2.512 fő volt (2017-ben pedig

közel Ötezer fó).9 Ezekhez képest a napvilágot látott különböző becslések általában 5-20 ezerre!", de akár

50-100 ezer főre ís teszik a Magyarországon élő orosz nyelvűek számát."

1. táblázat: a magyarországi orosz népesség anyanyelv és nemzetiség szerint, 1990-201112

Anyanyelv Családi, baráti Kulturális Nemzetiség Nemzetiséghez
körben kötődés tartozó
használt nyelv

1990 12001 12011 2001 12011 2001 2001 1 2011 2001 12011
3.902 1 3.257 1 7.382 3.942 1 10.231 2.893 2.341 1 6.170 5.512 l 13.337

6 Kránitz Péter Pál: A nemzetközi menekültügy és Magyarország az első világháború után. Ardimd, 2016/.t
http: / íarchivnet.hu !menekultkerdes migracio magyarorszagoo a 20 szazadban /1. a nemzetkozi menekuln1gv es magyaro
rszag az elso vilaghaboru utan.html Lásd még Halász Iván (szerk.): Az. orosz. ,jehérgJrdista" emigrááó Magyanmz.ágon, 1918 -19-15.
Budapest, BCE Nemzetközi ?\ugrációs és Integrációs Karközi Kutatóközpont; Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa
Kutatásokért Alapítvány, 2011.
0 Lásd például Rátkai Árpád: .\ migráció nyomán létrejött új etnikai közösségek Szegeden. ln: Illés Sándor, Tóth Pál Péter (szerk.):
Mignídd. Ta11u!mirrygpijti!mény II. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 1999. 205.
'Zsuppán András: :\ spájzban vannak. Heti \"álasz, 2013. április 10. http:/ /valasz.hu/itrhon/a-spJjzbm-\;lllnak-62660
" 21) 11. é\1 népszámlálás. 1.1.2.3. .\ népesség az álhmpolgárság országa és nemek szerint.
\\'\nv.ksh.hu1nepszamlalas/docs/rablak/terulettiO/J!OO 1 1 2 3.xls \"ö. Magprországon tartózkodó külföldi állampolgárok
földrészek, országok es nemek szerint Január 1. (1995-)
http:I l\\>'\v,v.ksh.hu/p!, lksh/docs lhun/xstad:1t/xstadat eves/i \vnmOOl b.hrm)
i,: Poór Csaba: Kettős kötődés. HVG, 200-t május 29. http:/ /hvg.huíhetilap/200422H\'GFriss346/20042?ff\'GFriss346
11 Anton Bendarzsevszkij: Magyarországoo élő oroszok - nehéz a beilleszkedés. Kitekintő, 2011. április 1-.
http: I /kitekinto.hu ieú120 l J/04 / 17 ! magyarorszagon el oroszok nehez a beilleszkedes Csonka Anna: Tószt nélkül inni
alkoholizmus. Index, 2015. február 16. hrtps:/ /index.hu/belfo)d/2015/02/16/paks oroszok eromu nemzetiseg putyini
12 Forrás: 2011 évi népszárnl.il.is. 1.1.6.2. ,\ népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közósségben használt nvelv e s
kulturális kötődés szerint. W\\W.ksh.bu!nep,zambb,/doc;s/rahlak/tcruku/(i!lif)/i l 1 (, 2.xl,
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A 2011-cs népszámlálás adatai szermr az orosz kötődésűek túlnvornó többsége a fővárosban cs az
agglomerációban él (2. táblázat).

2. táblázat: az orosz nemzetiséghez tartozók száma megyénként, 2001-2011

2001 2011
Budapest 3.088 6.158
Pest 565 1.833
Fejér 200 501
Veszprém 179 386
Hajdú-Bihar 144 413
Szabolcs-Szatmár-Bereg 131 749
Jász-Nagykun-Szolnok 125 340
Borsod-Abaúj-Zemplén 124 422
Csongrád 117 327
Bács-Kiskun 114 347
Komárom-Esztergom 100 211
Baranva 99 286
Sornogv 94 197
Győr-Moson-Sopron 90 277
Békés 90 160
Tolna 73 142
Zala 69 181
Vas 43 105
Heves 38 208
Nógrád 29 94

A magyarországi orosz közösség rendelkezik kulturális és művelődési intézményekkel. 1995 óta kerül

kiadásra a Rossziszij Kurier magyarországi orosz lap, amely havonta elsősorban a magyarországi és az

ausztriai eseményekről tudósít, olrnsóközönsége pedig a két országban éló orosz ajkúakon kívűl elsősorban

az ide érkező turisták és iizletcmberek. ll l\ budapesti orosz nag,·kö\·etség mellett orosz nyelvű általános

iskola és gimnázium,P és szintén a fővárosban orosz stúdiószínház működik 1997 óta. i; A fóvárosi Orosz

Kulturális Központ kiterjedt kőnyvrári állománnyal rendelkezik, valamint rendszeres kulturális programokat

szervez. 1'' Az orosz ortodox püspökségnek több egyházközsége van: a budapesti Petófi téren és a Lendvay

utcában, valamint számos vidéki városban.

13 hrrp:1 /\VW\v.kuner.huJ
1' http: / /w,vw.orosziskola.m 1

1 i hrtp: // rusteatr.blogspot hu-'
1' http: / /,vww.rw ~r.hulber.1 'b.1 1mkx.ciJ.p
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Orosz klubok, kulturális é$ hagn,mfoy6rzó egyesületek, baráti társaságuk múkődnek, többek között:

• Budapesten (Alfavit Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapitvánv, 2006 óta; ,,Isztoki" Orosz

Magyar Egyesület, 2005 Óta; Orosz Hölgyek Klubja, 2014 óta; Orosz Öróbég Egyesület, 20 l 7 óta;

Orosz Üzletasszonvok Klubja Egyesület, 2009 óta; Pillangó Ifjúsági Művészeti Alapítvánv, 2010

Óta),

• Debrecenben (Debreceni Orosz-Magyar Egyesület, 2012 Óta),

• Győrben (O.M.E. Orosz-Magyar Egyesület, 2003 óta),

• Hévízen (Hévízi Baráti Kör Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület, 2015 óta),

• Kaposváron (Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete, 2005 Óta; Regionális Magyar-Orosz

Gyermek és Ifjúsági Kulturális Egyesület, 2010 óta),

• Pakson (Paksi Orosz Klub Egyesület, 2002 óta)17,

• Pécsett (Pécsi Magyar-Orosz Társaság, 1997 óta),

• Tamásiban (Orosz nemzetiségi jogokért Alapítvány, 2018 óta), illetve

• Szegeden 1996 és 2015 között működött a l\fagyarországi Oroszok Csongrád Megyei Egyesülete.18

Budapest, 2018. április 17. -.,\Á:\' Lv· <o
~ TK.. Ú'_.:;;; 7,...

~ 1j ; ~,1 f!![/:l
~%. -~~B'tl

* ~&>kut~" * Dr. Papp Attila
4. intézetiga::.;gptó

Kisebbségkutató Intézet
i\fagyar Tudományos Akadémia

Társadalomtudományi 1--:utatóközpont

1
• htqi.J /oroszklubpak,.hu/index.php/hu' Berlinben j:írr a jululaló orosz
http: / /w\vw.telepaks.net/201 J /05 / 19 iberlinben-jarr-a-1ubilaJo.-orosz-klub'
1
' Buruzs Balázs: Orosz közösség múködik Szegeden. Délmagvar,
hrrp· · /www.delmag;:ar.h_u /ueged hirek i' orosz kozgi,ií;g muk~,<i!Lszegeden • 106543 /

klub. Tele Paks Televízió, 2u 11. május 19

20()j, szeptember 21.
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