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Kárpátaljai helységnevek kisebbségi környezetben 
való használatát szabályozó nemzetközi és ukrajnai 

jogszabályok (1989–2012)

A nyelvi egyenjogúság egyik alapvető feltétele a helység- és utcanevek, 
egyéb földrajzi elnevezések, nyilvános feliratok nemzeti kisebbségi nyel-
ven történő használatának szavatolása. A hagyományos-történeti helység- 
és utcanevek, egyéb földrajzi elnevezések magukban hordozzák egy-egy 
közösség múltjának, történelmének fontos elemeit, így azok mind szóban, 
mind írásban magán-, nyilvános és hivatalos szférában anyanyelven tör-
ténő használatának, valamint védelmének jelentős szerepe van a nemzeti 
kisebbségek etnikai, kulturális és nyelvi identitásának megőrzésében. 
Különösen fontos olyan régiók estében, mint a mai Kárpátalja, melynek 
területén a 20. század során gyorsan változtak a földrajzi nevek, főleg 
a helységnevek. A térség múlt századi viharos történelme során több 
hatalomváltás is történt, amelyek mindig együtt jártak a hivatalos nyelv 
és ezáltal a helységnevek módosulásával. Így, a mai Kárpátalja területén 
található településnevek rendezésére és szabályozására csaknem ötször 
került sor a 20. század során:1

Az első programszerű helységnév-változtatás a régió területén, mely 
az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék túlnyomórészét 
foglalja magába, 1898 és 1912 között történt, az Osztrák–Magyar Mo-
narchia idején;

A második tömeges településnév-változtatásra 1919 és 1938 között 
került sor, amikor a mai Kárpátalja területe az első Csehszlovák Köztár-
sasághoz tartozott;

A 20. század harmadik, széleskörű helységnév-változtatása a régi-
óban szintén politikai fordulat következtében zajlott le, miután az ismét 
Magyarország szerves részét képezte 1938-39 és 1944 között;

A II. világháborút követően, 1945–46 folyamán következett immár 
a negyedik átfogó helységnévreform, miután az 1945-ös szovjet–cseh-
szlovák szerződés rögzítette a terület kiválását az első Csehszlovák Köz-
társaságból és Kárpátontúli Ukrajna (később Kárpátontúli terület) néven 
Szovjet-Ukrajnához történő csatolását;

1  Dobos Sándor: Magyar helységnevek Kárpátalján: kodifikációs kísérletek és ered-
mények (1989–2000). = Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015. 17. évf. 1. sz. 
101–103., 109–118.
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Sorrendben az ötödik helységnév-változtatás még a szovjet érában, 
az 1980-as évek végén a korábbiaktól eltérően alulról jövő kezdeménye-
zésként indult, de a hivatalossá tétele már a független Ukrajna idején 
következett be, 1991 és 2000 között. A kárpátaljai magyar lakosság a 
hatályos nemzetközi és ukrajnai jogszabályok adta lehetőségek révén a 
helyi tanácsok által kiírt közvélemény-kutatásokon és népszavazásokon 
kezdeményezte a kárpátaljai magyarlakta települések eredeti-történelmi 
neveinek visszaállítását. A népszavazások eredményeit a helyi önkor-
mányzatok az alkotmány értelmében az ukrán parlamenthez, mint jóvá-
hagyásra illetékes szervhez továbbították, amely csaknem félszáz kár-
pátaljai magyarlakta település eredeti-történelmi nevének visszaállítását 
hagyta jóvá.

Jelen tanulmányban az ötödik helységnévreformhoz kapcsolódóan a 
helységnevek kisebbségi környezetben való használatát szabályozó nem-
zetközi és ukrajnai jogszabályokat mutatom be.

Az európai kisebbségvédelem nemzetközi jogi szintű szabályozása – több 
elakadást követően az 1980-as években, majd még inkább azok végén 
bekövetkezett közép- és kelet-európai politikai változások miatt – csak 
az 1990-es évek elején gyorsult fel. Bozóki Antalt idézve röviden úgy 
fogalmazhatunk, hogy ez az az időszak, amikor egyrészt jogilag kötelező, 
másrészt jogilag ugyan nem, de politikailag kötelező nemzetközi doku-
mentumokat alkotnak, amelyek a kisebbségi jogokat az emberi jogok 
szerves részének tekintve kiemelik a belügyekbe való be nem avatkozás 
elve alól, és a nemzetközi együttműködés kereteibe tartozóként kezelik. 
Ugyanakkor ezek a dokumentumok az aláíró országok esetében jobbára 
nem a kisebbségeknek megadandó, nemzetközileg kikényszeríthető jo-
gokat írnak elő, hanem az állam számára kötelezettségeket állapítanak 
meg a kisebbségekre vonatkozóan.2

Ukrajna által aláírt nemzetközi dokumentumok közül a Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját,3 valamint a Nemzeti Ki-

2  Bozóki Antal: Földrajzi nevek a nemzetközi jogban. In: Délvidéki/Vajdasági Mag-
yar Helységnevek. Szerk.: Cehák Kálmán – Szakma József – Bozóki Antal, Újvidék, 
2000. 30. (továbbiakban: Bozóki, 2000.)
3  A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája. Európa Tanács, Stras-
bourg, 1992. október 2. (továbbiakban RKNyEC) In: A nemzetközi kisebbségvédelem 
alapdokumentumai 1990–2002. Szerk.: Nádor Orsolya – Szarka László – Vékás János. 
Online: http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/921002h.htm – 2016. január 
25. (továbbiakban Nádor – Szarka – Vékás, 1990–2002.)
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sebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt4 fontos először is kiemel-
nünk, mivel ezek konkrét kötelezettségvállalásokat fogalmaznak meg 
a földrajzi nevek, helység- és helynevek kisebbségi környezetben való 
használatával kapcsolatban.

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját az Euró-
pa Tanács 1992. november 5-én, Strasbourgban nyitotta meg aláírásra 
tagállamai előtt, majd 1998. március 1-jén lépett életbe.5 A Charta célja 
Európa történelmi, regionális vagy kisebbségi nyelveinek védelme, így a 
helyneveknek a regionális vagy kisebbségi nyelveken6 való használatával 
kapcsolatban az aláíró államok részére a 10 cikk 2. pontja g. bekezdése 
a következő konkrét intézkedést írja elő:7 „Azon helyi és regionális ható-
ságokat illetően, melyek területén a regionális vagy kisebbségi nyelveket 
használók száma indokolja, a Felek vállalják, hogy megengedik és/vagy 
bátorítják a helyneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyo-
mányos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hi-
vatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva.” Ukrajna 
a Chartát 1996. május 2-án írta alá.8 A ratifikációjára 1999. december 24-
én került sor. A dokumentum azonban nem lépett hatályba, nem helyez-
ték letétbe az Európa Tanácsnál, mert az Alkotmánybíróság 2000. július 
12-én hatályon kívül helyezte a ratifikációt formai hibára hivatkozva. Ezt 
követően több ratifikációs törvénytervezet készült Ukrajnában, s a Charta 

4  Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről. Európa Tanács, Strasbourg, 
1992. február 1. (továbbiakban KNKV) In: Uo. Online: http://adattar.adatbank.transin-
dex.ro/nemzetkozi/950201h.htm – 2016. január 25.
5  European Charter for Regional or Minority Languages. Treaty Office of the Coun-
cil of Europe. Strasbourg, 01.03.1998. (továbbiakban ECRML) Online: Council of 
Europe http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signa-
tures – 2016. január 25.
6  A Charta 1. cikkének megfogalmazása szerint: „Regionális vagy kisebbségi nyelvek 
kifejezésen azok a nyelvek értendők, amelyeket valamely állam adott területén az állam 
olyan polgárai hagyományosan használnak, akik az állam fennmaradó népességénél 
számszerűen kisebb csoportot alkotnak, és amelyek különböznek ezen állam hivatalos 
nyelvétől/nyelveitől, azonban ez nem foglalja magába sem az állam hivatalos nyelvének/
nyelveinek dialektusait, sem a bevándorlók nyelveit”. RKNyEC. – 2016. január 25.]
7  Uo. – 2016. január 25.]
8  ECRML – 2016. január 25.]
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újabb ratifikációjára 2003. május 15-én került sor.9 A ratifikációs doku-
mentum 2005. szeptember 19-én került letétbe az Európa Tanács főtitká-
ránál, melyben 13 nemzeti kisebbség nyelvének – köztük a magyarnak 
is – a védelmét vállalva, magára nézve kötelezőnek fogadta el – a Charta 
több ajánlása mellett – a fent idézett, a helyneveknek a regionális vagy 
kisebbségi nyelveken történő használatára vonatkozó rendelkezést.10 A 
Charta gyakorlatban történő alkalmazása – a végrehajtási mechanizmusát 
szabályozó megfelelő törvény, rendelet hiányában – azonban Az állami 
nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály11 megalkotásáig megoldat-
lan volt. A 2012. július 3-án aláírásra került nyelvtörvény – tisztázva a 
regionális és kisebbségi nyelvek fogalmát – már olyan intézkedéseket 
tartalmaz, amelyek alapján egyértelműen meghatározhatóvá vált, hogy 
egy-egy adott közigazgatási egységen belül, mely nyelvekre és hogyan 
alkalmazható a Charta Ukrajna által vállalt rendelkezései.

A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt az Eu-
rópa Tanács tagállamai részére 1995. február 1-jén nyitotta meg aláírás-
ra és 1998. február 1-jén lépett hatályba.12 A Keretegyezmény „nem a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által gyakorolható és általuk 
nemzetközi testületek előtt megidézhető jogokat, hanem – elnevezésének 
megfelelően – a részes államok kisebbségvédelmi intézkedéseit irányító 
elveket, az európai kisebbségvédelmi rendszer keretét vázolja fel prog-
ramjellegű rendelkezések megfogalmazásával”.13 A nemzetközi doku-

9  Csernicskó István – Ferenc Viktória: A kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és 
azok gyakorlati alkalmazhatósága Kárpátalján. In: Térvesztés és határtalanítás. A ma-
gyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Szerk. Eplényi Kata – Kántor Zoltán, Bp., 
2012. Online: http://bgazrt.hu/_files/NPKI/oktatas/Tervesztes%20es%20hatartalani-
tas%20%289%29.pdf – 2016. január 25.
10  European Charter for Regional or Minority Languages. List of declarations 
made with respect to treaty Nr. 148. Treaty Office of the Council of Europe, Strasbourg, 
19.09.2005. Online: Council of Europe,
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=&-
CL=ENG – 2016. január 25.
11  Закон України про засади державної мовної політики/Ukrajna törvénye az 
állami nyelvpolitika alapjairól. Kijev, 2012. július 3. Elérhető ukrán nyelven Ukrajna 
Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján. Online: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/5029-17/page – 2016. január 25. (továbbiakban UTÁNyA)
12  Framework Convention for the Protection of National Minorities. Treaty Office of 
the Council of Europe, Strasbourg, 01.02.1998. Online: Council of Europe,
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures – 
2016. január 25. (továbbiakban FCPNM)
13  Bozóki, 2000. 32–33.
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mentum 11. cikkének 3. pontja konkrét rendelkezést tartalmaz a nem-
zeti kisebbségek történeti helységneveinek használatára vonatkozólag: 

14 „Olyan körzetekben, amelyek hagyományosan nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek által jelentős számban lakottak, a Felek törekedni 
fognak arra, 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.” A Keretegyezmény 
rendelkezéseihez fűzött megjegyzések szerint az idézett cikk elsődleges 
célja az, hogy elősegítse a kisebbségi nyelven is a nyilvánosság számára 
szánt helységnevek, utcanevek és más földrajzi nevek használatának le-
hetőségét, ugyanakkor ez nem jelenti a kisebbségi nyelvű helységnevek 
semmiféle hivatalos elismerését.15 Mindazok az államok, amelyekben a 
magyarság kisebbségben él, aláírták, illetve ratifikálták is a Keretegyez-
ményt. Ukrajna 1995. szeptember 15-én írta alá a dokumentumot, amely 
az 1998. január 26-ai ratifikációját követően 1998. május 1-jén lépett 
hatályba.16

Az Európa Tanács kezdeményezésére elfogadott nemzetközi kisebb-
ségvédelmi dokumentumok mellett nem feledkezhetünk meg a Magyaror-
szág és a szomszédos államok, közte és Ukrajna között létrejött kétoldalú 
dokumentumokról sem. Magyarország a szomszédos államokkal 1991 
és 1996 között a kisebbségek jogait érintő kétoldalú alapszerződéseket, 
kisebbségvédelmi egyezményeket, nyilatkozatokat kötött, amelyek a 
felek kölcsönös vállalásai ellenőrzése céljából vegyes bizottságok mű-
ködtetését is előírták.17 A Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Horvát-
országgal, valamint Szlovéniával kötött, a kisebbségek védelmét célzó 
kétoldalú nemzetközi dokumentumokba is beépítették a Keretegyezmény 
rendelkezéseit, illetve az érintett országok önmagukra nézve kötelezőnek 
ismerték el még hatályosulása előtt.18

Az 1991. május 31-én, Budapesten aláírt Nyilatkozat a Magyar 
Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműkö-

14  Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről. Európa Tanács, Strasbourg, 
1992. február 1. In: Nádor – Szarka – Vékás, 1990–2002. Online: http://adattar.adat-
bank.transindex.ro/nemzetkozi/950201h.htm – 2016. január 25.
15  Bozóki, 2000. 32–33.
16  FCPNM – 2016. január 25.]
17  Bozóki, 2000. 34.
18  Uo. 33–34.
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désének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén 
volt az első olyan dokumentum, amelyben Magyarország és a vele 
szomszédos államok közül Ukrajna kölcsönösen vállalta, hogy elisme-
rik, védelmezik a területükön élő nemzeti kisebbségek jogait, továbbá 
nemzetközi kapcsolataikban önállóan és közösen is fellépnek a nemzeti 
kisebbségek jogainak érvényesítése érdekében.19 A nyilatkozat bár eléggé 
széleskörűen foglalkozik a kisebbségeket megillető jogok védelmével, a 
településneveknek kisebbségi nyelveken való használatával kapcsolatban 
mégsem tartalmaz egyértelmű intézkedéseket. A 9. pontja ugyanakkor 
általános értelemben mégis elegendő jogi alapot teremthet azok szabad 
használatára a kisebbségek nyelvén mindkét ország területén.20 Ennek a 
pontnak a szövege a következő:21 „A Felek meghozzák a szükséges tör-
vényi, államigazgatási és egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a nemzeti kisebbségek szabadon élhessenek anyanyelv-használati joguk-
kal a személyes és a társadalmi életben, az írott és a beszélt nyelvben 
egyaránt, ideértve nemzeti keresztneveik és családneveik használatát is.” 
A magyar-ukrán nyilatkozatot követően Magyarország és a többi szom-
szédos államok között megkötött kétoldalú szerződésekben ugyanakkor 
már találunk konkrét rendelkezéseket a földrajzi elnevezések kisebbségi 
nyelvhasználatára vonatkozóan, mindez valószínűleg azzal magyarázha-
tó, hogy a fent tárgyalt nemzetközi dokumentumokkal vagy egyidejűleg, 
vagy azokat követően kerültek aláírásra.

Ukrajnában a vizsgált időszakban – a már fentebb ismertetett nem-
zetközi kötelezettség-vállalásokon kívül – különböző nemzeti jogsza-
bályok határozzák meg: 1) a helység- és utcaneveknek, egyéb földrajzi 
elnevezéseknek az államnyelven és a nemzeti kisebbségek anyanyelvén 
történő használatát, 2) a települések és egyéb közigazgatási egységek el- 
és átnevezésének menetét.

Az ország függetlenségének kikiáltása előtt, 1989. október 28-
án került sor az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságnak az Ukrán 

19  Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén. Bp., 
1991. május 31. (továbbiakban NyMKUSzK) In: Nádor – Szarka – Vékás, 1990–2002.  
Online: http://adattar.adatbank.transindex.ro/ketoldalu/dec-uk-h.htm – 2016. január 25.
20  Bozóki, 2000. 35.
21  NyMKUSzK – 2016. január 25.]
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SZSZK-beli nyelvekről szóló törvényének elfogadására.22 A nyelvtörvény 
2. cikkelye államnyelvként definiálja az ukrán nyelvet, 4. cikkelye értel-
mében továbbra is megmarad az orosz a népek közötti érintkezés nyelvé-
nek, míg az 5. cikkely szavatolja az állampolgárok számára anyanyelvük 
és bármely más nyelv használatát. A nyelvtörvény 38. cikkelye pedig a 
toponímiák és térképészeti kiadványok nyelvére vonatkozólag előírja, 
hogy az Ukrán SZSZK-ban a toponímiák (a települések, közigazgatá-
si-territoriális egységek, utcák, terek, folyók stb. nevei) ukrán nyelven 
szerepelnek, amelyek ezen kívül lefordíthatók az adott vidéken élő lakos-
ság többségének anyanyelvére is, ugyanakkor az ukrán toponímiák más 
nyelvekre történő átültetése transzkripciós módon történik. Az 1989-es 
nyelvtörvény 2012. július 3-ig volt érvényben, ugyanis ekkor életbe lé-
pett – Ukrajna állampolgárainak anyanyelv-használati jogait napjainkban 
is meghatározó – Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály.23

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 1991. november 1-jén fogadta el Uk-
rajna nemzetiségeinek jogairól szóló nyilatkozatát, amely általános 
előírásokat tartalmaz a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmére vo-
natkozólag.24 A nyilatkozat 2. cikkelye garantálja az ukrán állam minden 
nemzetisége számára a jogot hagyományos településeik megőrzésére, 3. 
cikkelye pedig előírja, hogy az ukrán állam minden népnek és nemzetisé-
gi csoportnak biztosítja a jogot anyanyelve használatára a társadalmi élet 
minden területén. Ezen előírások, ha konkrétan nem is, de bizonyos ér-
telemben megalapozzák az ukrajnai nemzeti kisebbségek hagyományos 
helységneveinek védelmét, s azok anyanyelven való használatát is.

Ukrajna elnöke által 1992. június 25-én aláírt Ukrajnában élő nem-
zeti kisebbségekről szóló törvény ugyancsak nem tartalmaz konkrét köte-
lezettség-vállalásokat a helységnevek kisebbségi nyelven való használa-
tával, azok védelmével kapcsolatban.25 Ezzel szemben az 1989-es ukrán 
nyelvtörvény és Ukrajnában élő nemzeti kisebbségekről szóló törvény 

22  Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про мови в Україн-
ській РСР/Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság törvénye az Ukrán SZSZK-beli 
nyelvekről. Kijev, 1989. október 28. Elérhető ukrán nyelven Ukrajna Legfelsőbb Ta-
nácsának hivatalos honlapján. Online: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 – 
2016. január 25.
23  UTÁNyA – 2016. január 25.]
24  Декларація прав національностей України/Ukrajna nemzetiségei jogainak nyi-
latkozata. Kijev, 1991. november 1. In: Botlik József – Dupka György: Magyarlakta 
települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár – Bp., 1993. 299–300.
25  Закон України про національні меншини в Україні/Ukrajna törvénye a 
nemzetiségi kisebbségekről. Kijev, 1992. június 25. In: Uo. 313–315.
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területi érvényesítése céljából 1992. december 17-én, Ungváron Ukrajna 
elnökének kárpátaljai megbízottja által kiadott rendelet 2. pontja előírja, 
hogy a megyében a települések, a közigazgatási területi egységek, utcák, 
terek stb. megnevezését ukrán nyelven, illetve az adott vidéken élő lakos-
ság többsége nemzeti nyelvén kell feltüntetni.26

1996. június 28-án hagyta jóvá a Legfelsőbb Tanács a független uk-
rán állam Alkotmányát, amely elsősorban az általános nyelvhasználatra 
vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket.27 Az alaptörvény 10. cikkelye 
megerősíti az ukrán nyelvnek az 1989-es nyelvtörvényben kodifikált ál-
lamnyelvi státuszát, ugyanakkor az állam szavatolja az orosz és a többi 
ukrajnai nemzeti kisebbség nyelvének szabad fejlődését, használatát és 
védelmét. A cikkely utolsó mondata szerint azonban Ukrajnában a nyel-
vek használatát Ukrajna Alkotmánya szavatolja és törvény határozza 
meg. A 11. cikkely szerint az állam elősegíti az ukrán nemzet és történel-
mi tudata, hagyományai, kultúrája konszolidálódása és fejlődése mellett 
Ukrajna valamennyi őslakos népe és nemzeti kisebbsége etnikai, kultu-
rális, nyelvi és vallási sajátosságának a fejlődését. A 92. cikkely is úgy 
rendelkezik, hogy kizárólag Ukrajna törvényei határozzák meg többek 
között a nyelvhasznált rendjét.

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2005. május 31-én fogadta el A földraj-
zi nevekről szóló törvényt,28 amely a földrajzi elnevezések nyelvét, nyil-
vántartását, megalkotását és azok megváltoztatását szabályozza. A föld-
rajzi elnevezések kisebbségi nyelveken való feltüntetéséről a jogszabály 
6. cikkelye rendelkezik, amely azt is előírja, hogy a kisebbségi nyelven 
megalkotott feliratot az államnyelvi szöveg alatt kell elhelyezni, betűi-
nek mérete pedig nem lehet nagyobb, mint az ukrán nyelven feltüntetett 
földrajzi névé. 1. cikkelye értelmében a közigazgatási egységek (megye, 
járás, település), utcák, terek stb. neve mellett természetesen a hegyek, 
folyók, tavak, patakok stb. neve is a földrajzi nevek közé tartozik. Ez 

26  Ukrajna elnöki megbízottjának rendelkezése az ukrán nyelvtörvény és az Ukra-
jnában élő nemzeti kisebbségekről szóló törvény területi érvényesítéséről. Ungvár, 
1992. december 17. In: Uo. 322.
27  Конституція України/Ukrajna Alkotmánya. Kijev, 1996. június 28. Elérhető uk-
rán nyelven Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján. Online:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page4 – 
2016. január 25. (továbbiakban UA)
28  Закон України про географічні назви/A földrajzi nevekről. Kijev, 2005. május 
31. Elérhető ukrán nyelven Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján. On-
line: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2604-15 – 2016. január 25. (továbbiakban 
FN)
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pedig azt jelenti, hogy azoknak a közigazgatási egységeknek a területén, 
ahol a magyar regionális nyelvi státussal rendelkezik, a folyók, tavak, 
patakok, hegyek stb. nevét az ukrán név alatt magyarul is fel kell tüntetni.

2012. július 3-án írta alá Ukrajna elnöke Az állami nyelvpolitika 
alapjairól szóló jogszabályt,29 amely az 1989-es nyelvtörvényhez hason-
lóan továbbra is megerősíti az ukrán államnyelvi státuszát. A 7. cikkelye 
ugyanakkor 18 nyelvet – köztük a magyart is – regionális vagy kisebbségi 
nyelvként megjelölve szavatolja azok szabadhasználatát a hivatalos szfé-
ra számos területén azon közigazgatási egységeken (megye, járás, város 
stb.) belül, ahol a jogszabály által felsorolt 18 kisebbségi nyelv közül 
egy vagy több anyanyelvi beszélőinek aránya a legutóbbi népszámlálás 
hivatalos adatai alapján eléri a 10%-os arányt. A földrajzi megnevezé-
sek nyelvéről a nyelvtörvény 5. fejezetének 27. cikkelye rendelkezik. Az 
1989-es jogszabályhoz hasonlóan előírja, hogy a földrajzi megnevezé-
seket (toponímiák) a közigazgatási-területi egységek, a vasútállomások, 
az utcák, a terek stb. neveit államnyelven alkotják meg és teszik közzé. 
Ugyanakkor az új nyelvtörvény a már idézett 7. cikkelye feltételeinek 
megfelelően pontosan meghatározza, hogy azoknak a földrajzi körzetek-
nek a határain belül, ahol a regionális nyelv (nyelvek) kiterjed, a föld-
rajzi megnevezés megfelelő változata az államnyelv mellett a regionális 
nyelven (nyelveken) is megjelenítésre kerül. Fontos része a jogszabály 
27. cikkelyének azon rendelkezése, mely kimondja: ha egy földrajzi ne-
vet regionális vagy kisebbségi nyelven tüntetnek fel, akkor azt az adott 
nyelv hagyományai szerint teszik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
magyar helységneveket, a magyarok lakta településeken az utcák, utak, 
terek, vasútállomások nevét a magyar nyelv hagyományai és helyesírása 
szerint írják ki. Az ukrán nyelvű földrajzi neveknek más nyelveken való 
megjelenítése pedig az államnyelvből való transzkripcióval történik.

Ukrajna területén a települések és egyéb közigazgatási egységek 
el- és átnevezésének menetét a vizsgált időszakban az USZSZK 1978-as 
Alkotmánya, a független Ukrajna 1996-os Alkotmánya, az 1991-es or-
szágos és helyi népszavazásokról szóló törvény, az 1997-es helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény és a 2005-ös földrajzi nevekről szóló törvény 
szabályozza.

29  UTÁNyA – 2016. január 25.
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Az USZSZK 1978-as alkotmánya30 és Ukrajna 1996-os alkotmánya31 
hasonló előírásokat fogalmaz meg a területén található települések, köz-
igazgatási egységek el- és átnevezését illetően. Az előző 108. cikkelyének 
6. pontja Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének hatáskörébe, míg az 
utóbbi 85. cikkelyének 29. pontja Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa, azaz a 
törvényhozó hatalmat gyakorló szerv közvetlen döntési körébe utalja a 
járások kialakítása és felszámolása, a járások és városok határvonalainak 
a megjelölése és módosítása mellett, a települések és járások névadását, 
illetve névváltoztatását. Ugyanakkor Ukrajna 1991. július 3-án hatályba 
lépett országos és helyi népszavazásokról szóló törvényének 6. cikkelye 
értelmében helyi népszavazásokon kezdeményezhető a falvak, városok, 
járások és megyék el- és átnevezése.32 A helyi népszavazások kiírását pe-
dig helyi érdekeltségű kérdések esetében a községi, nagyközségi, városi 
tanácsok kizárólagos jogosultságába rendeli Ukrajna – 1997. május 21-én 
elfogadott – helyi önkormányzatokról szóló törvényének 26. cikkelye.33 
A községek névadásának és névváltoztatásának e módját erősítik meg a 
2005-ös földrajzi nevekről szóló törvény 5., 7. és 8. cikkelyei is.34

öSSzefoglAláS

A mai Kárpátalja területén a 20. században csaknem ötször változtak a te-
lepülések nevei, összefüggésben az államfordulatokkal, amelyek minden 
alkalommal együtt jártak a hivatalos nyelv és ezzel szoros kapcsolatban a 
településnevek megváltozásával. Sorrendben az ötödik helységnévreform 
még a szovjet érában, az 1980-as évek végén a korábbiaktól eltérően alul-
ról jövő kezdeményezésként indult, mivel a kárpátaljai magyar közösség 
30  Конституція (Основний Закон) Українcької Радянської Соціалістичної 
Республіки/Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Alkotmánya. Kijev, 1978. április 
20. Elérhető ukrán nyelven Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján. On-
line: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html – 2016. január 25.
31  UA – 2016. január 25.]
32  Закон України про всеукраїнський та місцеві референдуми/Ukrajna törvénye 
az országos és helyi népszavazásokról. Kijev, 1991. július 3. Elérhető ukrán nyelven 
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján. Online: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/1286-12/page – 2016. január 25.
33  Закон України про місцеве самоврядування в Україні/Ukrajna törvénye a helyi 
önkormányzatokról. Kijev, 1997. május 21. Elérhető ukrán nyelven Ukrajna Legfelsőbb 
Tanácsának hivatalos honlapján. Online:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page – 2016. január 
25.
34  FN – 2016. január 25.]
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a helyi tanácsok által kiírt közvélemény-kutatásokon és népszavazásokon 
kezdeményezte a kárpátaljai magyarlakta települések eredeti-történelmi 
neveinek visszaállítását, amelyek hivatalossá tétele pedig a független Uk-
rajna idején következett be (1991–2000).

Ukrajna több olyan nemzetközi dokumentumot is aláírt és ratifikált, 
amelyek konkrét kötelezettség-vállalásokat fogalmaznak meg a földrajzi 
nevek, helység- és helynevek kisebbségi környezetben való használatá-
val kapcsolatban, mint például a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartáját, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Kerete-
gyezményt, valamint Magyarország és Ukrajna között létrejött kétoldalú 
kisebbségvédelmi dokumentumokat.

A helység- és utcaneveknek, egyéb földrajzi elnevezéseknek az ál-
lamnyelven és a nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő használatát, 
valamint a települések és egyéb közigazgatási egységek el- és átneve-
zésének menetét Ukrajnában – a nemzetközi kötelezettség-vállalásokon 
kívül – az alábbi nemzeti jogszabályok határozzák meg: az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaság 1978-as Alkotmánya, az Ukrán Szovjet Szoci-
alista Köztársaságnak az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvénye 
(1989), az Országos és helyi népszavazásokról szóló törvény (1991), 
Ukrajna nemzetiségeinek jogairól szóló nyilatkozata (1991), Ukrajnában 
élő nemzeti kisebbségekről szóló törvény (1992), a független Ukrajna 
1996-os Alkotmánya, a Helyi önkormányzatokról szóló törvény (1997), 
Ukrajna törvénye a földrajzi nevekről(2005) és Ukrajna törvénye az álla-
mi nyelvpolitika alapjairól (2012).

A hatályos nemzetközi dokumentumok és ukrajnai jogszabályok 
értelmezése szerint Ukrajna területén a vizsgált időszakban a nemzeti 
kisebbségeknek joguk volt a helyi tanácsok által kiírt népszavazásokon 
kezdeményezni a hagyományos településneveik visszaállítását, melyek 
eredményeit helyi szinteken elfogadva továbbítani kellett a Legfelsőbb 
Tanács felé jóváhagyásra, mivel az alkotmány, mint alaptörvény e szervet 
hatalmazta fel a végső döntés meghozatalára, a referendumok eredmé-
nyeinek országos szinten történő szentesítésére. A fentiekből az is kide-
rül, hogy a kárpátaljai helységnevek megváltoztatása a magyar közös-
ség kezdeményezésére párhuzamosan zajlott az ukrajnai jogi környezet 
kialakulásával.
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