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• Hossz: 7 dia

• Tartalom:
– Fogalmi elhatárolások

– Kisebbségpolitika az 1950-es évektől a 
rendszerváltásig

– Kisebbségek megoszlása Magyarországon 2011

– Kisebbségben élő magyarok I-IV.

• A diasor áttekintésére ajánlott minimum 
időtartam: 30 perc

• A tanulást a diasorhoz tartozó olvasólecke és a 
kötelező irodalom vonatkozó fejezeteinek 
elsajátítása jelenti, NEM csak a diasor átnézése!

TANSEGÉDLET



FOGALMI ELHATÁROLÁSOK

• Etnikai csoportok:

– közös kulturális identitástudattal rendelkezik, ami 
megkülönbözteti őket a többségtől 

• Nemzeti kisebbségek:

– egy adott társadalom azon tagjainak csoportja, akik 
nem a többségi nemzettel identifikálódnak, hanem 
egy olyan másik nemzettel, amelynek van állama, 
vagy annak létrehozására törekszik

• Homogenizáció

• Asszimiláció

• Integráció



KISEBBSÉGPOLITIKA AZ 1950-ES ÉVEKTŐL 

A RENDSZERVÁLTÁSIG

• Elsorvadó szerveződések VAGY 
központi hatalom kiszolgálása

• Automatizmus szemlélete:

– a szocializmus társadalomépítésének 
köszönhetően a kisebbségi kérdés is 
magától – automatikusan – meg fog oldódni

• Szemléletváltás az 1960-as évek végén, 
’70-es évek elejétől:

– DE csak az oktatás és kultúra dimenzióiban

• Rendszerváltás után: 

– kisebbségvédelmi intézmények kialakítása



KISEBBSÉGEK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON 2011

FORRÁS:HTTP://WWW.KSH.HU/NEPSZAMLALAS/TABLAK_NEMZ

ETISEG (2020. 09. 10.)

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_nemzetiseg


KISEBBSÉGBEN ÉLŐ 

MAGYAROK I.

Körzet

Magyar nemzetiségűek 

aránya a körzet 

lakosságához képest 2001 

körül (%)

Magyar nemzetiségűek 

aránya a körzet 

lakosságához képest 2011 

körül (%)

Erdély 19,6 19

Szlovákia 9,8 9,1

Vajdaság 14,9 13,7

Kárpátalja 12,1 11,3

Muravidék 4,8 3,4

Burgerland 2,4 3,5

Észak-Baranya 

megye
3,0 2,8

1. táblázat: Magyar nemzetiségűek aránya a körzet lakosságához képest 2001-2011 körül (%)
Saját készítésű táblázat forrás: Kapitány 2015. p.239.



KISEBBSÉGBEN ÉLŐ MAGYAROK II. 

ROMÁNIA

• 1950-től kisebbségi jogok erodálódása:

– Szövetségek, kultúrális intézetek megszüntetése

• 1968: Magyar Autonóm Tartomány 

felszámolása:

– Oktatás, betelepítések

• Ceausescu-korszakban:

– Nemzeti homogenizálás, falurombolás

• Az 1990-es évektől:

– RMDSZ, EU csatlakozás, Székelyföld 

autonómia?



KISEBBSÉGBEN ÉLŐ MAGYAROK III. 

(CSEH)SZLOVÁKIA



KISEBBSÉGBEN ÉLŐ MAGYAROK IV. 

VAJDASÁG



• A diasorban használt képek online, ingyenesen 

letölthetők

• A diasorban használt saját szerkesztésű 

táblázatok a kötelező irodalom és a KSH 

vonatkozó adatsorai felhasználásával készültek

• A tananyaghoz tartozó kötelező és ajánlott 

irodalmat, valamint az ellenőrző kérdéseket az 

olvasólecke tartalmazza.



A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007

azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 

társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 

foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című 

projekt támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


