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Csernicskó István – Tóth-Orosz Enikő

Az UKrán nYElvpoliTiKA 
Új iránYA és Az orszáG 
nEMzETKözi
KöTElEzETTséGvállAlásAi

1. Az uKrán nyElVpoliTiKA új irányA

Az elmúlt néhány évben Ukrajna több olyan jogalkotási lépést hajtott 
végre, amelyek közvetlenül érintik a nyelvhasználat rendjét és a nyelvi 
jogokat. ilyen volt például az elektronikus sajtó nyelvének szabályozását 
megváltoztató törvény (2017. május 23.)1, az új oktatási kerettörvény (2017. 
szeptember 5.)2, az államnyelvi törvény (2019. április 25.)3, valamint az 
általános középfokú oktatásról szóló törvény (2020. január 16.)4 elfogadása, 
illetve a 2012-es korábbi nyelvtörvény5 hatályon kívül helyezése az Alkot-
mánybíróság határozata alapján (2018. február 28.)6.

A velencei Bizottság komoly kritikával illette a 2017-es oktatási törvényt7 
és a 2019-es államnyelvi törvényt egyaránt.8 Az Ukrajnában élő magyar 
nemzeti kisebbség képviselői is úgy ítélték meg, hogy a fent említett jogsza-
bályi átalakítások jelentős mértékben visszaszorították a magyar kisebbség 
nyelvi jogait.9 Azonban a kijevi kormányzat és több ukrajnai jogtudós azzal 
érvel, hogy az új ukrán nyelvpolitikai irány teljességgel összeegyeztethető 
Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival.10

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy egy független nemzetközi 
testület, mégpedig az Európa Tanács Szakértői Bizottsága11 jelentése alapján 
Kijev hogyan teljesíti a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája 
ratifikációja során vállalt kötelezettségeit.

Mivel a Karta több pontban, részletesen írja le, milyen intézkedéseket 
vár el a csatlakozó tagállamoktól a kisebbségi nyelvek támogatása kapcsán, 
terjedelmi korlátok miatt itt csak arra térünk ki, hogyan tesz eleget Ukrajna 
azoknak a vállalásoknak, melyeket a nemzetközi kisebbségvédelmi doku-
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mentum 11. cikkének alkalmazása kapcsán vállalt az ország. A Karta 11. 
cikke a kisebbségi nyelveknek a tömegtájékoztatásban való használatára 
vonatkozó ajánlásokat tartalmazza.

2. A KErETEgyEzmény éS A KArTA rATiFiKá-
ciójA: Az ElSő lépéSEK Az EurópAi inTEg-
ráció úTján

Az 1991-ben a szovjetunó széthullása után függetlenné vált Ukrajna szá-
mára az Európa Tanácshoz (ET) való csatlakozás az európai integráció egyik 
első és nagyon fontos lépése volt. Az ET Parlamenti Közgyűlésének 190. 
(1995) számú dokumentumában az országnak az Európa Tanácshoz való csat-
lakozás feltételei között előírta, Ukrajna pedig vállalta az alábbiak teljesítését:

a) a csatlakozást követő egy éven belül ratifikálja a Keretegyezmény a 
nemzeti kisebbségek védelméről12 című dokumentumot (a továbbiakban: 
Keretegyezmény);

b) az etnikai kisebbségekkel szembeni politikát a Keretegyezmény és az 
ET 1201. (1993) Ajánlásaival13 összhangban folytatja;

c) a csatlakozást követő egy éven belül Kijev aláírja és ratifikálja a Regi-
onális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját14 (a továbbiakban: Karta).15

A fiatal ukrán állam 1995. november 9-én vált az Európa Tanács tagjává.16 
Bár némi késéssel, de Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa a vállaltak szerint 1997-ben 
ratifikálta a Keretegyezményt17, 1999-ben pedig a Kartát.18 Azt gondolhatnánk, 
hogy ezzel e két nemzetközi dokumentum az ukrajnai jogrend részévé vált. 
A helyzet azonban ennél összetettebb. A Karta ratifikálásáról szóló törvényt 
ugyanis Ukrajna Alkotmánybírósága 2000-ben formai okok miatt hatályon 
kívül helyezte.19 Az indok az volt, hogy a nemzetközi dokumentum ratifikálása 
során a parlament nem tartotta be az ügyrendet. Elemzők szerint azonban 
a politikai szán dék az volt, hogy Ukrajna eleget tegyen az ET előtt vállalt 
nemzetközi kötelezettségeinek azzal, hogy formailag ratifikálja a Kartát, 
de a nemzetközi dokumentum ne lépjen hatályba, így Kijevnek ne kelljen a 
gyakorlatban alkalmaznia a ratifikációval vállalt kötelezettségeit.20

2003-ban Ukrajna ismét ratifikálta a Kartát.21 A ratifikációs dokumen-
tum azonban csak két évvel később: 2005. szeptember 19-én került letétbe 
az ET főtitkáránál, s így a Karta csupán 2006. január 1-től lépett hatályba 
Ukrajnában.
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3. uKrAjnA VállAláSAi

A Kartát ratifi káló államok – bizonyos megkötésekkel – à la carte rend-
szerben válogathatnak a dokumentumban kínált rendelkezések közül. A 
választás egyik része az, hogy az állam választhat, mely nyelvekre terjeszti 
ki a Karta hatályát. A másik része pedig az, hogy az államok – a dokumentum 
I. Rész 2. cikkében foglalt előírásokat fi gyelembe véve – úgy válogathatnak 
a Karta rendelkezései közül, hogy a ii. részt mindenképpen alkalmazzák, 
a iii. rész rendelkezései közül pedig „legkevesebb harmincöt bekezdést 
vagy pontot” alkalmaznak, mégpedig „legalább hármat-hármat a 8. és 12. 
Cikkből és egyet-egyet a 9., 10., 11. és 13. Cikkből”.

A Karta hatályos (2003-as) ratifi kációs törvénye 13 nyelvet von a Karta 
védelme alá Ukrajnában. A törvény azonosan kezeli ezeket a nyelveket, annak 
ellenére, hogy közöttük van olyan, amelynek több millió beszélője van Ukraj-
nában (az orosz), több olyan, amelyek jelentős számú beszélővel rendelkeznek 
(például a krími tatár, a moldáv, a magyar, a román) és olyanok is, amelyeknek 
csak néhány ezer beszélője él az országban (német, jiddis, szlovák; 1. ábra). 
Érdekes, hogy bár a ratifi kációs törvénynek a hivatalos kormányzati honlapon 
megtalálható22 változatában, illetve a hivatalos közlönyökben nyomtatásban 
megjelent verzióiban23 is csak a fent említett 13 nyelv szerepel, az ET felé benyúj-
tott ukrán országjelentésekből kiderül, hogy a Karta II. Rész 7. cikkét a karaim, 
a krimcsak, a romani és a ruszin nyelvre is alkalmazza Ukrajna.24 Az írásunk 
tárgyát képező 11. cikk alkalmazása azonban ez utóbbi nyelveket nem érinti.

1. ábra. A kisebbségi nyelvek anyanyelvi beszélőinek száma Ukrajnában 
a 2001-es cenzus adatai alapján

orosz anyanyelvű: 14.273.670
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Ha azt vizsgáljuk meg, milyen kötelezettségeket vállalt Ukrajna a Karta 
első és második ratifikációja során, kitűnik, hogy 2003-ban sokkal keveseb-
bet vállalt az ország, mint 1999-ben.25 Konkrétan a 11. cikk vonatkozásában 
nem tűnik jelentősnek az eltérés az 1999-es és a 2003-as ratifikációs törvény 
vállalásai között (1. táblázat).

1. táblázat. A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját ratifi-
káló két ukrajnai (az 1999-es és 2003-as) törvényben a dokumentum 11. cikke 
kapcsán vállalt kötelezettségek összehasonlítása

Az 1999-es ratifikációs 
törvényben vállalt 

kötelezettségek
A 2003-as ra ti fi kációs törvényben 

vállalt kötelezettségek

11. cikk. Tömegtájékoztatási eszközök
1. pont

a) a (ii), a (iii) a (iii)
b) b (ii) b (ii)
c) c (ii) c (ii)
d) d d
e) e (i), e (ii) e (i)
f) – –
g) g g

2. pont 2. pont 2. pont
3. pont 3. pont 3. pont

Nézzük pontosan, mit is vállalt 2003-ban Ukrajna a Karta ratifikációja 
során a kisebbségi nyelveknek a tömegtájékoztatásban való használata 
területén:

11. cikk – Tömegtájékoztatási eszközök
1. A regionális vagy kisebbségi nyelvek használói számára, e nyelvek haszná-
latának területein, és e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően, abban a 
mértékben, ahogy a közhivatalok közvetlen vagy közvetett módon hatáskörrel, 
hatósági jogkörrel vagy szereppel bírnak e területen, és tiszteletben tartva a tö-
megtájékoztatási eszközök függetlenségének és autonómiájának elveit, a Felek 
vállalják, hogy
a. abban a mértékben, ahogy a rádió és televízió közszolgálatot lát el:
iii. megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy a műsorszórók regionális vagy 
kisebbségi nyelveken készült műsorokat is programjukba iktassanak;
b. ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelven készült 
rádióműsorok rendszeres sugárzását;
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c. ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelveken 
készült televízió-műsorok rendszeres sugárzását;
d. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelvű audiovi-
zuális műalkotások készítését és terjesztését;
e. i. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy, regionális vagy kisebbségi 
nyelveket használó sajtóorgánum létesítését és/vagy fenntartását,
g. támogatják regionális vagy kisebbségi nyelveket használó tömegtájékoztatási 
eszközök számára újságíróknak és egyéb személyzetnek a képzését.
2. A Felek vállalják, hogy biztosítják a szomszédos országokból egy regionális 
vagy kisebbségi nyelvvel azonos vagy hasonló nyelven készült rádió- és tele-
vízióadások közvetlen vételének szabadságát, és nem támasztanak akadályt a 
szomszéd országok ilyen nyelvű rádió- és televízióadásainak továbbsugárzása 
elé. Ezen túlmenően gondoskodnak arról, hogy egy regionális vagy kisebbségi 
nyelvvel azonos vagy ahhoz hasonló nyelven gyakorolt szólásszabadság és az 
információáramlás szabadsága elé az írott sajtót illetően semminemű korlátozás 
ne tétessék. Fent említett szabadságjogok gyakorlása, mivel az kötelezettségeket 
és felelősséget is tartalmaz, a nemzetbiztonság, a területi integritás vagy a közbiz-
tonság, a közrend védelme és a bűncselekmények elkövetésének megakadályo-
zása, az egészség vagy a közerkölcs védelme, mások jó hírnevének és jogainak 
védelme, bizalmas jellegű információk kiszivárgásának megakadályozása, vagy 
az igazságszolgáltatás tekintélye és pártatlanságának biztosítása érdekében a 
törvény által előírt, egy demokratikus társadalomban szükséges eljárási sza-
bályoknak, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak rendelhető alá.
3. A Felek gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket 
használók érdekeit képviseltessék vagy vegyék tekintetbe a törvényeknek 
megfelelően esetleg létrehozott, a tömegtájékoztatási eszközök szabadságát és 
pluralizmusát garantáló testületekben.

nézzük meg, mit tartalmaz a Karta azon két pontja (a. ii és e. ii), melyek 
kimaradtak a 2003-as vállalásokból:

a. ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy-egy, a regionális vagy kisebb-
ségi nyelveken sugárzó rádióállomás és televíziós csatorna létesítését;
e. ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelveken 
készült sajtócikkek rendszeres közlését.

Összevetve a hatályos ratifikációs törvényben vállalt, illetve a 2003-as 
vállalásokból kihagyott pontokat, látható, hogy az eltérés az 1999-es és a 
négy évvel későbbi (máig hatályos) törvény között jelentős. Korántsem 
mindegy ugyanis, hogy Ukrajna megteszi „a megfelelő intézkedéseket, hogy 
a műsorszórók regionális vagy kisebbségi nyelveken készült műsorokat is 
programjukba iktassanak”, vagy pedig bátorítja és/vagy megkönnyíti „lega-
lább egy-egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó rádióállomás 
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és televíziós csatorna létesítését”. Előbbi azt jelenti, hogy az egyébként ukrán 
nyelven sugárzó rádió- vagy televízióadók egy-két kisebbségi nyelven ké-
szült műsort vegyenek fel az adásrendbe, utóbbi azonban azt, hogy kisebbségi 
nyelven szolgáltató rádió- és tévécsatorna létesítését teszi lehetővé az állam. 
A Tv21 Ungvár és a pulzus rádió vonatkozásában egyáltalán nem mindegy, 
hogy ezek magyar nyelvű műsorokkal jelentkezhetnek (mint ahogyan azt a 
Karta 1999-ben ratifikált, majd hatályon kívül helyezett változata lehetővé 
tette), vagy pedig lehetnek magyar nyelvű műsoraik is az államnyelven su-
gárzottak mellett (mint ahogyan ez a Karta Ukrajna által ratifikált hatályos 
változatában szerepel, és amiként ez jelenleg működik).

4. A KArTA VégrEhAjTáSA uKrAjnábAn

Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogyan hajtja végre Kijev a Karta 
ratifikációja során tett vállalásait, vizsgáljuk meg egy független nemzetközi 
testület, mégpedig az Európa Tanács Szakértői Bizottságának26 erről készí-
tett legutóbbi, 2017-ben kiadott elemzését. A Szakértői Bizottság ugyanis 
rendszeres időközönként jelentéseket készít arról, hogyan alkalmazzák az 
egyes államok – köztük Ukrajna – a Karta rendelkezéseit saját területükön. 
Ezek a jelentések egyfajta objektív tükörként szolgálnak a nemzetközi és 
hazai fórumokon a kisebbségi jogok helyzetével kapcsolatban.27

A Karta ukrajnai alkalmazásáról Kijev 2007-ben nyújtotta be az első 
beszámolóját, melyet mindeddig három további követett; a Szakértői Bi-
zottság három jelentést adott közre Ukrajna kapcsán28, a legutóbbit 2017 
márciusában. A Miniszterek Bizottsága szintén három ajánlást adott ki 
Ukrajna számára (2. táblázat).

2. táblázat. A Karta ukrajnai alkalmazásának európai monitoringja29

Első  
ciklus

Második 
ciklus

Harmadik 
ciklus

negyedik 
ciklus

országjelentés 
beérkezett 2007.08.02. 2012.01.06. 2016.01.12. 2019. 09. 04.

szB jelentés 
elfogadása 2008.11.27. 2012.11.15. 2017.03.27.

Az ET Miniszteri 
Bizottságának 

ajánlásai
2010.07.07. 2014.01.15. 2018.12.12.
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A Karta implementációjáról a Szakértői Bizottság által 2017. március 
27-én készített jelentés30 (a továbbiakban szB2017) 2. fejezete azt elemzi, 
hogyan teljesíti Ukrajna a Karta ratifikációs törvényében tett vállalásait a 
dokumentum hatálya alá vont nyelvek vonatkozásában. A szB2017 az alábbi 
kategóriák szerint értékelte, hogy Ukrajna kormánya hogyan teljesítette a 
Karta ratifikációja során tett vállalásait:

(4): Megvalósult: A politikák, a jogszabályok és a gyakorlat megfelel a 
Karta követelményeinek.

(3): Részben teljesült: A politikák és a jogszabályok teljes egészében vagy 
részben megfelelnek a Karta rendelkezéseinek, de a kötelezettségvállalást 
csak részben hajtják végre a gyakorlatban.

(2) Formálisan teljesült: A szakpolitikák és a jogszabályok összhangban 
vannak a Kartával, de a gyakorlatban nincsenek végrehajtva a vállalások.

(1) Nem teljesült: A kötelezettség teljesítése érdekében a politika, a jog 
és a gyakorlat területén nem tettek lépéseket a hatóságok, vagy a Szakértői 
Bizottság több monitoring cikluson át sem kapott semmilyen információt 
azok végrehajtásáról.

( ): Nincs következtetés: A Szakértői Bizottság nem tudja megállapítani 
a kötelezettségvállalás teljesítését, mivel a hatóságok nem nyújtottak ehhez 
elegendő információt.

A 3. táblázatban azt foglaltuk össze, hogyan értékelte a SZB2017 a 
kisebbségi nyelvek használatát a tömegtájékoztatásban Ukrajnában. A táb-
lázatnak összesen 104 olyan cellája van, ahová a Karta 11. cikke megfelelő 
pontjának teljesítésének értékelése kerülhet (13 nyelv szorozva a vállalások 
8 pontjával = 104). Amint azt láthatjuk, 5 cellába nem került semmilyen 
értékelés (a Szakértői Bizottság nem tudta megállapítani a kötelezettség-
vállalás teljesítését, mivel a hatóságok nem nyújtottak ehhez elegendő 
információt), így összesen 99 cellában szerepel szám. A táblázatból kiderül, 
hogy mindössze 26 cellába került 4-es érték, vagyis csupán itt kapott az 
ukrán állam „a politikák, a jogszabályok és a gyakorlat megfelel a Karta 
követelményeinek” értékelést a független nemzetközi testülettől. 3-as (a po-
litikák és a jogszabályok teljes egészében vagy részben megfelelnek a Karta 
rendelkezéseinek, de a kötelezettségvállalást csak részben hajtják végre a 
gyakorlatban) 13 cellában szerepel. Az 1-es értékelés (ami azt jelenti, hogy 
az állam nem hajtotta végre vállalt kötelezettségeit) összesen 60 cellában 
látható (3. táblázat).
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3. táblázat. A Karta ratifikációja során vállalt kötelezettségek teljesíté-
se Ukrajnában a SZB2017 független értékelése szerint (a Karta 11. cikke: 
Tömegtájékoztatási eszközök)

1.a.iii 1.b.ii 1.c.ii 1.d 1.e.i 1.g 2. 3.
belarusz 1 1 1 1 1 1 4 1
bolgár 3 1 1 1 4 1 4 1

krími tatár    1  1 4 1
gagauz 3 1 1 1 1 1 4 1
német 3 1 1 1 1 1 4 1
görög  1 1 1 1 1 4 1

magyar 3 4 4 1 4 3 4 1
moldáv 3 1 1 1 4 1 1 1
lengyel 3 4 1 4 4 1 4 1
román 3 3 1 1 4 3 4 1
orosz 4 4 4 4 4 4 4 3

szlovák 3 3 1 1 1 1 4 1
jiddis 1 1 1 1 1 1 1 1

Ha az ukrán kormányzat a Karta ratifikálásával vállalt minden kötelezett-
ségének maximálisan eleget tett volna, akkor a 3. táblázat minden cellájában 
4-esnek kellene állnia. Jól látható azonban, hogy ez nem így van. Ameny-
nyiben a Szakértői Bizottság értékelését pontszámoknak tekintjük, akkor a 
Kijev által vállalt kötelezettségek maximális teljesítése esetén (vagyis ha 
mind a 99 cellában, ahol szerepel szám, 4-es állna) összesen 396 pontot ért 
volna az ukrán állam. A cellákban lévő számokat összeadva azonban kiderül, 
hogy mindössze 203 pont jön ki. Ez a maximális pontszámnak csupán az 
51,26 százaléka.

Ha a fentebb alkalmazott módszer alapján azt vizsgáljuk meg, hogy a 
Karta védelme alá vont egyes nyelvek vonatkozásában hogyan teljesítette 
Ukrajna a nemzetközi kötelezettségeit, akkor a vállaltak teljes mértékű 
megvalósulása esetén minden egyes nyelvnél (a krími tatárt és a görögöt 
kivéve, ahol néhány cellában nem szerepel pontszám) 32 pont lenne az 
összpontszám (soronként 8 cella, mindegyikben maximum 4 pont = 32). 
valójában azonban ennél jóval kevesebb szerepel a legtöbb nyelvnél. Az 
orosz nyelv vonatkozásában kiemelkedő arányban tett eleget Ukrajna a Karta 



86

E G Y Ü T T2020
2 

ratifi kálása során vállalt kötelezettségeinek. A többi nyelv vonatkozásában 
azonban a teljesítés elmaradt a vállalásoktól (2. ábra).

2. ábra. A Karta ratifi kálásával vállalt kötelezettségek teljesítésének 
százalékos aránya a SZB2017 értékelése alapján a Karta 11. cikkelyénél 
Ukrajnában, nyelvek szerint

A 3. táblázatban szereplő számokat egy négyjegyű skálán kiosztott iskolai 
osztályzatokként szemlélve (ahol a 4-es a legjobb, az 1-es a legrosszabb jegy) 
kiderül, hogy Ukrajna ezen az értékelésen 2,05 pontos átlagot ért el csupán, 
ami bizony majdnem bukást jelent, a szB2017 értékelésére lefordítva pedig 
azt, hogy nagy átlagban véve a kijevi kormányzat csak formálisan teljesítette 
nemzetközi kötelezettségeit; a SZB értékelése alapján „a szakpolitikák és a 
jogszabályok összhangban vannak a Kartával, de a gyakorlatban nincsenek 
végrehajtva a vállalások”.

5. ÖSSzEFoglAláS

A Szakértői Bizottság által a Karta ukrajnai alkalmazásáról kiadott 2017-
es jelentés még a bevezetőben említett új törvények elfogadása előtt készült. 
A független nemzetközi testület értékelése alapján jól látható, hogy Ukrajna 
már 2017-ben (tehát jóval az említett jogszabályok elfogadása előtt) sem 
teljesítette a nemzetközi kötelezettségeit a kisebbségi nyelvek használatára 
vonatkozó jogok érvényesítése területén.31
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