
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK 

 

 

Nemzeti kisebbség (nemzetiség): van anyanemzete  

Törvényi elismerésük alapja (1991):  
Minimum egy évszázados ittlét 

Németek, szlovákok, ukránok, horvátok, szerbek, szlovének, 
románok, lengyelek, görögök, bolgárok, örmények 

 

 

Etnikai kisebbség: nincs anyanemzete  

Cigányok  

    



A magyar Szent Korona országainak ethnográphiai térképe 
az 1880-ik évi népszámlálás adatai alapján. Budapest 1886 





Németek 

Beszterce vidéki szászok Küküllő vidéki szász férfi 



Németek 
  

A legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbség 
Magyarországon.  
 
Első betelepülők:  a feudális magyar állam megszervezése 
körüli időkben 
 
13. század elejétől jelentős beköltözések: szászok 
 -  Nyugat-Magyarországra 
  -  a felvidéki vármegyék területére  
              (Szepesség - cipszerek) 
 -   a bányavidékekre  (Erdély – erdélyi szászok) 
 
A 17-18 század elejétől:  svábok 
állami és földesúri telepítés a török alól felszabadított 
területekre 

   



Dél-magyarországi német 
asszony Sváb gazda 



Vallásuk:  
- római katolikus  
- evangélikus 
- kis számban református 
 

Létszámcsökkenés:  
- 1930. évi népszámlálás: 478 630 fő 
Jelentős számú kiköltözés a II. világháború után a 
visszavonuló német hadsereggel 
 
- 1945: Potsdami határozat  
(kollektív büntetés – lengyelországi, csehszlovák, 
magyarországi  németség kitelepítése) 
Magyarország 1946-47: kitelepítés  
 
- 1960. évi népszámlálás:  50 765 fő 
  







A német nemzetiségű lakosság Magyarország területén 
létszámuk sorrendjében: 
  
    - Baranya megye (teljesen német falvak: Óbánya, Ófalu) 
 
    - Tolna megye (Mecsek északi lejtői, Sió-parti falvak) 
 
    - Bács-Kiskun megye (Kalocsától délre: Hajós,   
      Érsekhalma) 
 
    - Budapest környékén (Budaörs, Solymár, Pilisvörösvár,  
       Csolnok) 
 
    - Budapest (Soroksár – XXIII. Ker. – soroksári svábok) 
 
   - Komárom – Esztergom, Veszprém, Fejér, Somogy, Vas, 
     Békés megye néhány települése 

 
 



Német népesség elhelyezkedése Magyarországon 



Tolnai németek 



Szlovákok  

Tót asszony Tót gazda 



Szlovákok (tótok):  
2. legnagyobb lélekszámú nemzetiség 

 
Betelepülési hullámok 
 Első bevándorlási hullám: 1690-1711 között  
Az északabbi vármegyékből az ország lakatlan 
helyiségeibe:  
              - az ország nyugati felén 
              - az ország közepén és keleten 
              - a nyelvhatáron lévő vármegyék 
 
A második hullám: 1711-től 1740-ig  
Szervezett betelepítése  
- Földesurak hozattak be szlovákokat elhagyott 
birtokaikra 
-Állami engedéllyel, telepítési szervezők segítségével 
telepítették le a szlovák lakosokat.  



 
Harmadik szakasz: 18. század  2. fele 
- A mai Szerbia és Bácska, Bánát területére 
- Az Alföldön másodlagos telepítések, illetve 
továbbvándorlások 
 
 
 
Negyedik szakasz: A 19. században  
-Másodlagos telepítések 
 
 

II. világháború után: Lakosságcsere (Beneš  dekrétum: 
1945) 
-Szlovák lakosság létszámának csökkenése  
- Zárt közösségek felbomlása 



Szlovák menyecske 



Vallásuk:  
 

- elsősorban evangélikus 
- kisebb számban római katolikus 
 
 
 
Szlovákok lakta területek Magyarországon: 
 
- Békés megye 
- Nyíregyháza környéki bokortanyák (tirpákok) 
- Pilis hegység falvai (Pilisszántó, Piliscsév, Kesztölc) 
- Nógrád megye (elszórtan élő szlovákság) 

 



Teszéri tót népviselet  



Szlovák búcsúsok Nagytapolcsányban 



Drótos tót  Üveges tót 



Szlovák népesség elhelyezkedése Magyarországon 
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