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A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése 

FÓRIKA LÁSZLÓ 

Az asszimilációról 

A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú 

felboml{sa és gyors nyelvvesztése adja. Jelen helyzetben csak a kisebbségi oktat{si rendszer adhat 

esélyt arra – feltéve, ha a rendszer hatékonys{g{t t{rsadalmi akarat és {llami t{mogat{s megnöveli –, 

hogy meg{llítható és (esetleg) visszafordítható legyen ez a folyamat. Jelenleg ink{bb aggodalomra, 

semmint bizakod{sra van ok.  

Szociológiai kutat{sok bizonyítj{k,1 hogy a hagyom{nyos nemzetiségi falusi települések népessége 

egyre öregszik és fogyatkozik, így a falusi nemzetiségi csal{d nyelvőrző szerepe is folyamatosan 

csökken, a csal{d és a kisközösség nemzetiségi nyelvet {törökítő szerepét tulajdonképpen m{r nem 

l{tja el. Az idősebb gener{ció egy része szűk közegben értékes nemzetiségi t{jnyelvet beszél, a 

középgener{ció zömmel csak magyarul tud, a fiatalabb koroszt{lyok sz{m{ra pedig az ősök nyelve 

m{r nem anyanyelv, hanem tanult nyelv.  

Egyéni szinten a kisebbségi nyelv, mint az ősök anyanyelve újratanulható. A kisebbségi közösségek 

fennmarad{s{hoz azonban nem egyesek sz{ndék{ra, hanem egy m{sfajta minőséget jelentő csoportos 

akaratra van szükség. Értelemszerű a kérdés: van-e ilyen akarat, ha igen, az anyanyelv-újratanul{s 

hatékonys{g{t mi befoly{solja? Az óvodai, iskolai nemzetiségi nyelvtanít{s sikeressége függ többek 

között a tanult nyelv motiv{ciós erejétől (1), attól, hogy ezt a nyelvet a csal{d és a helyi közösség 

„megéli-e”(2), és hogy van-e helyi szinten igény a nemzetiségi hagyom{nyok {pol{s{ra (3).  

1. A nemzetiségi csoporthoz tartoz{s és az egyéni karrier között (a németet lesz{mítva) kétséges a 

kapcsolat: a szülők ugyanis nem elvi alapon, hanem gyakorlati hasznoss{g alapj{n v{lasztanak iskol{t 

és nyelvet. Tény, hogy az iskola ir{ny{ban t{masztott szülői elv{r{sok fontoss{gi sorrendjében a 

karrier, a „boldogul{s” {ll első helyen, emiatt az idegen nyelv tanít{s{t, illetve a tov{bbtanul{sra, a 

felsőfokú tanulm{nyokra való felkészítést l{tj{k a (közép)iskola elsődleges feladat{nak.  

                                                           
1 Pl.: Részletes besz{moló az „Asszimil{ció, nyelvhaszn{lat, identit{s – a kettős identit{s összehasonlító vizsg{lata a 

magyarorsz{gi német, horv{t, szerb, szlov{k és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakron dimenzióban” c. kutat{sról T 

037400, http://real.mtak.hu/194/1/37400_ZJ1.pdf: „<a nyelvi asszimil{ció oly mértékben van jelen mindenütt, hogy az etnikai 

identit{sban lassan mindenütt jelentőségét veszti. Ezt pótolja a kultúra területén a népi hagyom{nyok őrzésében és {pol{s{ban 

manifeszt{lódó etnikai identit{s. Bebizonyosodott, hogy az identit{sőrzésnek ez a form{ja minden gener{cióban, de legink{bb a 

legfiatalabbakn{l vehető sz{mít{sba; esetükben a hagyom{nyok m{r csak a színpadon előadva élhetők meg; a nyelvtanul{s, és a 

múltra való emlékezés pedig a nemzetségi iskol{kban – m{r ahol van, iskolai tananyagg{ v{lt.” M{s példa: Erb M{ria–Knipf 

Erzsébet: A Magyarorsz{gi német kisebbség nyelve és nyelvhaszn{lata az ezredfordulón, 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/Nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_mo_on%20a%2020_sz/pa

ges/026_moi_nemet.htm „<*a német nemzetiségi+ nyelvj{r{s anyanyelvből < „nagyanyanyelvvé” v{lt. Az adott körülmények 

között legteljesebb, b{r kor{ntsem teljes haszn{lata a legidősebb gener{ciókra szorítkozik, igen gyakori a nyelvhaszn{lat 

tekintetében aszimmetrikus kommunik{ció, ahol nyelvj{r{si kérdésre magyar v{lasz érkezik< A magyar nyelv a 

kommunik{ció minden szintjén az elsődleges nyelv szerepét tölti be. Nemcsak a nyilv{noss{g nyelve, hanem a priv{t szfér{ból 

is egyre ink{bb kiszorítja a nyelvj{r{st. A magyar nyelv frekvenci{j{t növelik a m{r több gener{ción keresztül adatolható 

vegyes h{zass{gok, valamint az a tény is, hogy ma m{r nem lakik több gener{ció egy fedél alatt, így a nyelvj{r{s nagyszülők 

{ltali esetleges tov{bbad{sa nehézkessé v{lik, vagy egy{ltal{n nem következik be.” 
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Az iskolav{laszt{s szempontrendszere, persze, sokrétű. Helyet kap ebben a nyelvtud{s 

kulcsfontoss{gú szerepének felismerése részeként az is, hogy a megszerzett tud{s piaci értékét 

részben az {ltal{nos haszn{lhatós{g (ez tipikusan az angolnak kedvez), részben a v{rható helyi piaci 

előnyök megszerzésének lehetősége is motiv{lja. Ez utóbbi kapcs{n: a német nyelv elterjedtsége 

azokban az orsz{grészekben volt és van {tlag felett, ahol a szomszédos Ausztria közelsége miatt a 

német nyelvtud{s jelent komolyabb tőkét. Fontos szempont lehet, hogy a helyi viszonyok közt „mi a 

kín{lat”, a helyi vagy környékbeli iskol{kban mire adottak a személyi feltételek. A település és az 

iskola nagys{ga sem mellékes körülmény, hiszen egy olyan intézményben, ahol sokféle igényt ki 

tudnak elégíteni, a tömegigény mellett a kissz{mú kereslet kielégítését is anélkül v{llalhatj{k, hogy az 

az intézmény létét veszélyeztetné.2 

A nemzetiségi programmal működő óvoda és {ltal{nos iskola v{laszt{sa jellemzően sz{rmaz{s 

kérdése, de valamelyik középiskola mellett m{r a boldogul{si esélyek mérlegelése alapj{n döntenek a 

szülők. Ennek az a következménye, hogy miközben a nemzetiségi óvod{k és {ltal{nos iskol{k ir{nti 

igény növekedése a természetes reprodukcióval meg sem magyar{zható, a nemzetiségi nevelést-

oktat{st is folytató középiskol{kat a nemzetiségi program szerint működő {ltal{nos iskol{kban 

tanulók elenyésző töredéke, kb. 7 sz{zaléka v{lasztja.3 (Ennek zömét is a német adja.) Kimondható, 

hogy nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulókat elsősorban a magyar közoktat{s {ltal{nos 

iskolai szegmensében tal{lunk. 

Fordulat akkor következhetne be a kisebbségi nyelvek helyzetében, ha a nemzetiségi nyelvek 

tanul{sa a jelen t{rsadalmi-gazdas{gi környezetben is az érvényesülés perspektív{j{t adhatn{, ennek 

megfelelően az {ltal{nos iskolai képzésnek tömegesen lenne középiskolai és felsőoktat{si folytat{sa is. 

Vagy – b{r ez jelenleg irracion{lis elv{r{snak l{tszik – m{r az {ltal{nos iskolai nevelés-oktat{s olyan 

szintű nyelvtud{shoz juttatn{ a nemzetiségi tanulót, hogy az tanult tud{s{t a mindennapokban 

hasznosítani, élővé, a következő gener{ció sz{m{ra pedig hagyom{nyozhatóv{ is tudn{ tenni.4 

2. A „megélhető” nemzetiségi nyelvvel több gond van is. Az asszimil{ciós mechanizmusok miatt 

m{r csak a nagyszülők gener{ciója beszéli a nemzetiségi nyelvet (de ők is szűk körben, s a 

kétnyelvűekre jellemző „kevert” módon). Ehhez hozz{adódik az is, hogy a magyar kisebbségi oktat{si 

rendszerben kiz{rólag az anyaorsz{gok irodalmi nyelvét oktatj{k, ami a még létező (de folyamatosan 

csökkenő sz{mú) kisebbségi nyelvi szigetek sz{m{ra többé-kevésbé idegen. 

3. A közösségi léttől, a megélt csoporttudattól m{r elszakadt iskolai ünnepen színj{tékként előadott 

népi j{ték, az iskolai v{s{rból kuriózum l{tv{nyoss{gként ismert népi mesterség, és különösen a 

tiszt{n tankönyvi nemzetiségi hagyom{ny, szok{s alig hat jobban a kisebbségi identit{studatra, mint 

b{rmely tananyag, b{rmely t{rgyi tud{s. Megl{t{som szerint ugyanis, a hagyom{ny{pol{snak akkor 

                                                           
2 A tém{ról bővebben: Imre Anna: Az idegennyelv-oktat{s kiterjedésének hat{sa a nemzetiséginyelv-oktat{sra 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=Tartalmi-valtozasok-07-Imre  

 

3 Oktat{s-statisztikai Évkönyv 2009/2010, 29. o., http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_100907.pdf 

. 

 

4 Érdekes és tanuls{gos kutat{si téma volna, hogy nyolc év nyelvtanul{s eredményeként a nemzetiségi tanulók h{ny sz{zaléka 

szerez nyelvvizsga-bizonyítv{nyt a nemzetiségi nyelvoktató, a kéttannyelvű, illetve az anyanyelvi oktat{si form{k szerint 

működő {ltal{nos iskol{kban. 
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van igazi közösségmegőrző funkciója, ha élő, az iskol{n kívüli kultur{lis tud{son is alapulhat, ha a 

t{rsadalmi viselkedést szab{lyozó valós{gos funkciója is van. 

A hagyom{ny{pol{s népismeret keretében való tanít{s{nak – a jelen asszimil{ciós viszonyok 

között – mégis van értelme. A nemzetiségi nyelvtanít{st és nyelvtanul{st ugyanis megkönnyíti, ha az 

összekapcsolható helyi hagyom{ny{pol{ssal, sőt – ha legal{bb sz{rmaz{studatra épülhet – még az is, 

ha a hagyom{ny{pol{s csak néprajz-, népismeret- és egyéb könyvekbe leírt, elj{tszott szertart{sként, 

ünnepként, és csak intézményi szinten jelenik meg.  

Összegezve az előzőeket meg{llapítható, hogy a hazai nemzetiségi nyelvek közösségmegőrző, 

összetartoz{s-tudatot erősítő, identit{studatot megalapozó funkciój{t, és ehhez kapcsolódóan, az 

anyanyelvtanul{s hatékonys{g{t t{mogató kisebbségi népismeret, kultúra {tad{s{t egyre ink{bb a 

közoktat{si intézmények, pontosabban fogalmazva, a kisebbségi feladatot is ell{tó közoktat{si (és 

kisebb részben: a közművelődési) intézmények l{tj{k el. Az asszimil{ció meg{llíthatós{ga érdekében – 

tudatos nyelvpolitik{val – a jelenleginél hatékonyabb eszközökkel kell t{mogatni a kisebbségi 

nyelvek, mint tanult nyelvek iskolav{laszt{st befoly{soló motiv{ciós erejét, megélhetővé tételét, a 

helyi nemzetiségi hagyom{nyok {pol{s{t.  

Az intézményfenntartói jogról 

A kisebbségi nevelést, oktat{st is folytató intézmények fenntartói jellemzően a helyi önkorm{nyzatok, 

ezért elsősorban az ő felelősségük – a rendszer a működtetése útj{n, a kisebbségi kultur{lis jogok 

keretén belül – a kisebbségi közoktat{s megszervezése is. 

Kisebbségi kultur{lis autonómia nem értelmezhető a kisebbségi közösségek fenntart{s{ban lévő, 

kisebbségi feladatot ell{tó nevelési-oktat{si intézmények nélkül. A kisebbségi jogok érvényesítésének 

biztosít{sa ugyanakkor a települési önkorm{nyzat egyik kötelező feladata,5 míg a kisebbségi 

önkorm{nyzatok sz{m{ra a Nektv. csak az {truh{zott feladat-, és hat{skörök6 között hat{roz meg 

ilyen jellegű feladatot. Ennek megfelelően a Közoktat{si tövény (Kotv.) a kisebbségeket megillető 

közoktat{si jogok biztosít{s{t is a települési, illetve a megyei önkorm{nyzat feladat{v{ teszi.7  

A Nektv.8 szerint a magyarorsz{gi nemzeti és etnikai kisebbségek települési és orsz{gos 

önkorm{nyzatai intézményeket hozhatnak létre, illetve vehetnek {t. Ez tulajdonképpen nem jelent 

m{s jogalanyokhoz képest többletjogosítv{nyt, hiszen, csak példaként említve a közoktat{st, a Kotv. 

szerint b{rki9 alapíthat közoktat{si intézményt. A közoktat{si, közművelődési intézmények {tvételére 

                                                           
5 Ötv. 8. § (1) bekezdés, Nektv. 43. § (4) bekezdés. 

 

6 Nektv. 30/A. §. 

 

7 Kotv. 86. § (1), (6) bekezdés.  
 

8 Nektv. 25. § e) g) pontja szerint a települési kisebbségi önkorm{nyzat – jogszab{lyi keretek között – saj{t hat{skörében 

hat{rozza meg intézmény alapít{s{t, {tvételét és fenntart{s{t, önkorm{nyzati t{rsul{s létrehoz{s{t vagy t{rsul{shoz való 

csatlakoz{st, valamint e törvény 37. § (1) bekezdés i), r) pontja szerint az orsz{gos önkorm{nyzat – jogszab{lyi keretek között – 

hat{rozatban ön{llóan dönt: intézmény alapít{s{ról, fenntart{s{ról, működtetéséről, megszüntetéséről, így különösen alap- és 

középfokú kisebbségi oktat{si intézmények, tov{bb{ felsőoktat{si intézmény vagy felsőoktat{si intézmény keretében 

megvalósítandó képzés alapít{s{ról, fenntart{s{ról és működtetéséről, illetőleg {tvételének kezdeményezéséről, a közoktat{si 

törvény szerinti közoktat{si meg{llapod{snak a helyi önkorm{nyzattal történő megkötéséről.  

 

9 Kotv. 3. § (2) bekezdés.  
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biztosított {ltal{nos lehetőség sem a kisebbségi önkorm{nyzatokat megillető különleges jog, hiszen a 

kor{bbi fenntartó és az {tvevő közötti meg{llapod{s megkötése sincs a jogalanyok meghat{rozott 

típus{hoz kötve.  

Összegezve az előzőeket: mivel valamennyi kisebbségi önkorm{nyzati feladat-, és hat{skör 

önkéntes v{llal{son alapul, az intézményalapít{s, és -{tvétel joga pedig a jogalanyokat {ltal{ban 

megilleti, az intézményfenntart{sban megnyilv{nuló kisebbségi kultur{lis autonómia az 

intézményalapít{shoz és -{tvételhez fűződő, az {llam {ltal biztosított kedvezményeken múlik. 

Az állam által biztosított kedvezmények 

A kisebbségi önkorm{nyzat kezdeményezése alapj{n a helyi önkorm{nyzat képviselő-testülete egyes, 

{truh{zható feladat- és hat{skörét meg{llapod{ssal {truh{zhatja a települési kisebbségi önkorm{nyzat 

testületére.10 (Ha a meg{llapod{s helyi és települési kisebbségi önkorm{nyzat között közoktat{si 

intézmény fenntartói jog{nak {tad{s{t rögzíti, akkor a fenntartói jog kisebbségi önkorm{nyzat részére 

történő {tad{sa nem érinti a helyi önkorm{nyzat feladatell{t{si kötelezettségét.11) 

Az orsz{gos önkorm{nyzat véleményt nyilv{nít12 a települési, illetőleg a területi kisebbségi 

önkorm{nyzat {ltal történő intézmény fenntartói jog{nak {tvétele esetén, egyes – a nem oktat{si és 

kultur{lis intézmények fenntartói jog{val kapcsolatos – feladat- és hat{skörök {tad{sa-{tvétele esetén 

az {tadó (helyi, megyei, kisebbségi) és {tvevő (települési kisebbségi, területi kisebbségi) 

önkorm{nyzatok mellett a meg{llapod{s (harmadik) alanya is.13 Ilyen, az utóbbi körben kötött, a felek 

megegyezésétől függő meg{llapod{sról az ombudsmani joggyakorlat tudom{ssal nem bír, sz{muk 

feltehetően igen kicsi, de a közoktat{s vonatkoz{sban is csak négy olyan települési kisebbségi 

önkorm{nyzatról tudunk,14 amelyek óvoda vagy iskola fenntartóiv{ v{ltak.  

A Nektv. és a Kotv. mindössze egy olyan esetkört szab{lyoz a közoktat{s területén, amikor a 

feladat és hat{skör {tad{sa kötelező. A Nektv. 47. § (4) bekezdése alapj{n a kisebbségi feladatot ell{tó 

iskola, kollégium fenntartói jog{t az intézményfenntartó helyi önkorm{nyzat az orsz{gos kisebbségi 

önkorm{nyzat megkeresésére – néh{ny feltétel fenn{ll{sa esetén – köteles {tadni.  

Melyek ezek a vizsg{landó feltételek?  

1. Az intézmény térségi,15 illetve orsz{gos feladatot16 ell{tó iskol{nak vagy kollégiumnak minősül-

e,17 vagy – ha a nemzetiséghez tartozók orsz{gon belüli elhelyezkedése miatt nem l{that el orsz{gos 

                                                                                                                                                                                     
 

10 Nektv. 30/B. § (1) bekezdés. 

 

11 Nekt. 47. § (8) bekezdés. 

 

12 Nektv. 37. § (3) Az orsz{gos önkorm{nyzat véleményt nyilv{nít a települési, illetőleg a területi kisebbségi önkorm{nyzat {ltal 

történő intézmény {tvétele esetén. 

 

13 Nektv. 30/B. § (3) Az (1) és (2) bekezdés alapj{n – ha e törvény m{sképpen nem rendelkezik – az {tadó és az {tvevő 

önkorm{nyzat, valamint az érintett orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat h{romoldalú meg{llapod{st köt.  

 

14 Törökb{lint, Szeksz{rd, Piliscsaba, Solym{r. 

 

15 Kotv. 121. § (1) 45. térségi feladat ell{t{sa: térségi feladatot l{t el a közoktat{si intézmény, ha öt év {tlag{ban szolg{ltat{sait 

legal{bb ötvenegy sz{zalékban – az intézmény székhelyét lesz{mítva – kettőnél több megyében, illetve a főv{ros hat{rain kívül 

élők veszik igénybe.  
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vagy térségi feladatot – megfelel-e a körzeti feladatot18 ell{tó intézményre vonatkozó törvényi 

meghat{roz{snak,19  

2. alapító okirata alapj{n kisebbségi feladatot l{t-e el,  

3. minden tanuló részt vesz-e a kisebbségi oktat{sban, 

4. a fenntartó önkorm{nyzathoz címzett megkereséshez csatolva van-e az érintett iskola, kollégium 

iskolaszékének, kollégiumi székének, ennek hi{ny{ban szülői szervezetének (közösségének) és az 

iskolai, illetve kollégiumi di{könkorm{nyzat{nak a véleménye. 

A feltételekből kiderül, hogy b{r a jogalkotó a települési és az orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat 

viszony{t mellérendeltként szab{lyozta,20 a települési kisebbségi önkorm{nyzatoknak nincs 

„beleszól{sa” az orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat és a helyi önkorm{nyzat intézmény {tvételére-

{tad{s{ra ir{nyuló meg{llapod{s{ba, még akkor sem, ha az {tadni kért intézmény működése jelentős 

részben helyi kisebbségi közügynek volna minősíthető.  

A jogértelmezés egyik alapelve az, hogy a speci{lis szab{ly lerontja az {ltal{nos szab{lyt.21 Az 

{ltal{nos szab{lyt csak annyiban szabad alkalmazni, amennyiben a speci{lis szab{ly az adott 

élethelyzetre, jogviszonyra eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Az önkorm{nyzatok kötelező 

közoktat{si feladataiban való kisebbségi önkorm{nyzati részvétel vonatkoz{s{ban a kisebbségi 

törvénynek a közoktat{si törvényhez, valamint az intézményfenntartói jogok {tvétele vonatkoz{s{ban 

a kisebbségi törvény 28. § (2) bekezdésének a 47. § (4) bekezdéséhez való viszonya egyértelműen ezen 

jogértelmezési alapelv szerint vizsg{landó. 

                                                                                                                                                                                     
 

16 Kotv. 121. § (1) 27. országos feladat ellátása: orsz{gos feladatot l{t el a közoktat{si intézmény, ha a szolg{ltat{sait igénybe vevők 

legal{bb ötvenegy sz{zaléka – feladatell{t{si helyenként külön-külön vizsg{lva, lesz{mítva azt a megyét (főv{rost), ahol a 

feladatell{t{si hely tal{lható – legkevesebb öt különböző megyéből (főv{rosból) élők közül kerül ki, feltéve, hogy az adott 

feladatot ell{tó, szolg{ltat{st nyújtó közoktat{si intézményből legfeljebb h{rom működik az orsz{gban (péld{ul nemzeti, etnikai 

kisebbségi feladatot l{t el, vall{si, vil{gnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, gyógypedagógiai feladatot l{t 

el); tov{bb{ az e törvény 81. §-a (10) és (12) bekezdésének alkalmaz{s{ban akkor is, ha kisebbségi nevelés, oktat{s feladatait l{tja 

el, illetve vall{si, vil{gnézeti tekintetben elkötelezett nevelést, oktat{st folytat és az orsz{gban legfeljebb egy ilyen intézmény 

tal{lható, amelyik egy településen, a főv{rosban egy kerületben működik.  

 

17 Jogszab{ly nem rendezi, hogy többcélú intézmény fenntartói jogainak az {tvétele sor{n az orsz{gos és a térségi feladat 

ell{t{s{t intézményegységenként kell-e vizsg{lni vagy (ahogy a körzeti feladat meghat{roz{s{n{l), amennyiben a feltételeknek 

az egyik intézményegység megfelel, úgy a fenntartói jogok {tvételét biztosítani kell az intézmény egészére.  

 

18 Kotv. 121. § (1) 20. körzeti feladat ellátása: körzeti feladatot l{t el a közoktat{si intézmény, ha öt év {tlag{ban a szolg{ltat{sait 

igénybe vevők legal{bb ötvenegy sz{zaléka a székhelytelepülés hat{rain kívül élők közül kerül ki, beleértve a település 

külterületén élőket is; többcélú intézmény esetén akkor is, ha e feltételnek valamelyik intézményegysége megfelel.  

 

19 A jogalkotó sz{ndéka nyilv{nvalóan az volt, hogy az egy tömbben élő hazai kisebbségek orsz{gos önkorm{nyzatai sz{m{ra 

lehetőséget biztosítson a fenntartói jog {tvételéhez, de nem szab{lyozta ennek vizsg{lati módszerét. Nem egyértelmű teh{t, 

hogyan, milyen ismérvek alapj{n {llapítható meg az adott kisebbség orsz{gon belüli elhelyezkedése.  

 

20 Nektv. 24/D. § (2) A kisebbségi önkorm{nyzatok között, illetőleg a kisebbségi önkorm{nyzatok és a helyi önkorm{nyzatok 

között nincs al{-fölérendeltségi viszony.  

 

21 Lex speciali derogat legi generali. 
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Által{nos szab{lyként a Nektv. 28. § (2) bekezdése ugyan egyetértési jogot biztosít minden, a 

kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi önkorm{nyzati döntés meghozatala esetére, de 

mivel e törvény a 47. § (4) bekezdésében meghat{rozott {tad{si-{tvételi elj{r{sra speci{lis elj{r{si 

rendet {llapít meg, az itt szab{lyozott feltételrendszer lerontja az {ltal{nos szab{lyt. Ezek szerint a 

települési kisebbségi önkorm{nyzatnak a helyi kisebbségi közügyek nyilv{nvaló érintettsége esetén 

sincs még véleményezési joga sem akkor, ha az orsz{gos önkorm{nyzat intézményfenntartói jogok 

{tvételére ir{nyuló kérésének a fenntartó önkorm{nyzat köteles eleget tenni.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az orsz{gos önkorm{nyzatnak biztosított form{lis 

jogszab{lyi felhatalmazotts{g érvényesítése sem j{rhat az érintett helyi kisebbségi közösség 

érdekeinek a sérelmével. És fordítva. A szülői szervezetet és a di{könkorm{nyzatot megillető 

véleményezési jogokkal visszaélve a helyi kisebbségi politika sem akad{lyozhatja meg az orsz{gos 

önkorm{nyzat jogainak az érvényesítését.  

Új iskola alapít{s{t a Nektv. csak akkor t{mogatja kifejezetten, akkor ad hozz{ kiemelt segítséget az 

orsz{gos önkorm{nyzatoknak, ha a létrehozni kív{nt intézmény orsz{gos feladatot l{t el. Ekkor az 

oktat{sért felelős miniszter köteles közoktat{si meg{llapod{st kötni az orsz{gos önkorm{nyzattal, 

amely az ebben rögzített egyedi t{mogat{son kívül m{s előnyökhöz is jut. Így a helyi 

önkorm{nyzatokkal azonos jogcímen és feltételekkel igényelheti a mindenkori költségvetésről szóló 

törvényben meghat{rozott hozz{j{rul{sokat és a központi költségvetés terhére igényelheti a 

kisebbségi fenntartói kiegészítő t{mogat{st, valamint részt vehet minden olyan p{ly{zaton, amelyet a 

helyi önkorm{nyzatok részére írtak ki.22 

Ha települési kisebbségi önkorm{nyzat alapít új iskol{t, csak akkor részesülhet külön 

t{mogat{sban, ha az adott településen nincs olyan iskola, amelyik ell{tn{ az adott kisebbségi oktat{si 

feladatokat.23 Ekkor a helyi önkorm{nyzat köteles közoktat{si meg{llapod{st kötni a kisebbségi 

önkorm{nyzattal. A kisebbségi önkorm{nyzat ezt követően a helyi önkorm{nyzatokkal azonos 

jogcímen és feltételekkel igényelheti a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghat{rozott 

hozz{j{rul{sokat és a központi költségvetés terhére igényelheti a kisebbségi fenntartói kiegészítő 

t{mogat{st, valamint részt vehet minden olyan p{ly{zaton, amelyet a helyi önkorm{nyzatok részére 

írtak ki. (A központi költségvetésből a kisebbségi önkorm{nyzatnak kifizetett (tulajdonképpen: a helyi 

önkorm{nyzat helyett megelőlegezett) kisebbségi fenntartói kiegészítő t{mogat{ssal a helyi 

önkorm{nyzatnak el kell sz{molni.24  

Összegezve az előzőeket meg{llapítható, hogy települési kisebbségi önkorm{nyzat két esetkörben 

v{lhat intézményfenntartóv{: maga alapíthat intézményt, vagy fenntartói jogot {tvéve, a helyi 

önkorm{nyzattal közoktat{si meg{llapod{st köthet.  

Új intézmény alapít{s{t g{tolja, hogy amennyiben van a településen olyan közoktat{si intézmény, 

amely a kisebbségi közoktat{si feladatot is ell{tja, akkor kiegészítő működési t{mogat{sra a települési 

kisebbségi önkorm{nyzat nem sz{míthat – miközben saj{t bevételei jellemzően nincsenek. Az 

                                                           
22 Nektv. 47. § (6) bekezdés a) pont, (10) bekezdés, (11) bekezdés. 

 

23 A Nektv. 60/F. § (1) bekezdése szerint, az érdekelt kisebbségi önkorm{nyzatok meg{llapodhatnak két vagy több községet, 

illetőleg v{rost és községet ell{tó egy vagy több kisebbségi intézmény közös alapít{s{ban, fenntart{s{ban és fejlesztésében is. 

 

24 Nektv. 47. § (6) bekezdés b) pont, (10) bekezdés, (11) bekezdés.  
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intézményfenntartói jogok {tad{s{hoz ilyenkor a helyi önkorm{nyzatnak nem fűződik érdeke, s 

r{ad{sul a közoktat{si meg{llapod{s megkötéséhez több egyéb feltételnek is egyidejűleg fenn 

kell(ene) {llni.  

Ezek a következők: 

a) az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ennek hi{ny{ban a szülői szervezet (közösség) és az 

iskolai, illetve kollégiumi di{könkorm{nyzat egyetértése;25  

b) a települési önkorm{nyzat azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarj{k 

az {tadott nevelési-oktat{si intézménybe j{ratni gyermeküket, a szolg{ltat{st tov{bbra is megfelelő 

színvonalon biztosítsa oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek ne 

jelentsen ar{nytalan terhet,26 s ennek eldöntéséhez szerezze be a főv{rosi, megyei önkorm{nyzat – 

fejlesztési tervre épített – szakvéleményét; 

c) a közoktat{si meg{llapod{s al{ír{sa előtt27 is létezniük kell olyan garanci{knak, amelyek a 

megkötést követően biztosítani tudj{k, hogy az intézmény fenntartói jog{nak a kisebbségi 

önkorm{nyzat {ltal történő {tvétele ne eredményezze az {tvétel előtti szolg{ltat{sok színvonal{nak 

roml{s{t, az új fenntartó {ltal biztosított szolg{ltat{sok igénybevétele ne okozzon aranytalan terhet a 

tanulónak, a rendelkezésre {lló személyi és t{rgyi feltételek ne csökkenjenek.28 

Fontos, hogy ak{r települési, ak{r orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat intézmény-{tvételi elj{r{s{ról 

van is szó, az intézmény fenntartói jog{nak {tad{sa előtti két éven belül intézmény-összevon{sra, 

intézményszéttagol{sra nem kerülhet sor, mert ezt a törvény (megdönthető vélelemként) a helyi 

önkorm{nyzat fenntartói jog {tad{ssal összefüggő {tszervezési intézkedésének tekinti. A fenntartói 

jogot {tvevő kisebbségi önkorm{nyzat mozg{sterét pedig az szűkíti, hogy az {tad{s időpontj{t követő 

két éven belül ő sem jogosult ebben a körben {tszervezésre.29 (A fenntartói jogok {tad{s{val-

{tvételével vagyon{tad{si, -kezelési kérdések is felmerülnek, s e szab{ly célja az, hogy az ezzel 

kapcsolatos esetleges visszaélések lehetőségét korl{tozza.) 

A kisebbségi önkorm{nyzatok intézményfenntartóv{ v{l{s{t közvetve segítik elő a következő 

körülmények: 

• a kisebbségek anyanyelvű és anyanyelvi oktat{s{hoz az anyanyelvű pedagógusok képzésének, 

tov{bbképzésének biztosít{sa {llami feladat,30 s ennek érdekében az {llam t{mogatja a kisebbségek 

anya-, illetve nyelvorsz{g{ból érkező oktatók magyarorsz{gi vendégtan{ri alkalmaz{s{t is, 

• az {llam biztosítja a kisebbségi oktat{shoz szükséges tankönyvek megjelentetését, taneszközök 

elő{llít{s{t,31 

                                                           
25 Nektv. 47. § (5) bekezdés. 

 

26 Kotv. 88. § (7) bekezdés. 

 

27 Elképzelhető természetesen az is, hogy a felek a meg{llapod{sban ezek jövőbeni biztosít{s{t kifejezetten rögzítik is.  

 

28 Kotv. 4. § (7) bekezdés, 79. § (4) bekezdés b) pont, Nektv. 6/A. § (1) bekezdés 5. pont. 

 

29 Nektv. 47. § (2) bekezdés.  

 

30 Nektv. 46. § (2) bekezdés, 46. § (4) bekezdés. 

 

31 Nektv. 50. § (1) bekezdés. 
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• az {llam nemzetközi szerződésben, illetve jogszab{lyban meghat{rozottak szerint a Magyar 

Közt{rsas{gban szerzett megfelelő oklevéllel, bizonyítv{nnyal egyenértékűnek ismeri el a 

kisebbséghez tartozó {ltal az anyaorsz{gban szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevelét, tov{bb{ az 

iskolai végzettséget vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítv{ny{t.32 

Az {llam {ltal biztosított kedvezmények eredményeként jelenleg a következő nevelési-oktat{si 

intézmény fenntartója kisebbségi önkorm{nyzat:  

Nemzetiségi 

nyelv 

 

Intézmény neve 

 

Település 

 

Fenntartó típus 

 

német 

 

„Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda 

 

Törökbálint 

 

települési kisebbségi 

önkormányzat 

 

német 

 

Wunderland Kindergarten a 

Német Kisebbségi 

Önkormányzat Óvodája 

 

Szekszárd 

 

települési kisebbségi 

önkormányzat 

 

német 

 

Hauck János Német 

Nemzetiségi Általános Iskola  

 

Piliscsaba 

 

települési kisebbségi 

önkormányzat 

 

német 

 

Koch Valéria Középiskola, 

Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium  

 

Pécs 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

német 

 

Lustige Zwerge Német 

Nemzetiségi Óvoda 

 

Solymár 

 

települési kisebbségi 

önkormányzat 

 

német 

 

Friedrich Schiller Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Pilisvörösvár  

 

Pilisvörösvár 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

szlovák 

 

Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium 

 

Békéscsaba 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

szlovák 

 

Magyar–Szlovák Két Tanítási 

Nyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Kollégium 

 

Sátoraljaújhely 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

szlovák 

 

Szlovák Általános Iskola, 

Óvoda és Diákotthon Szarvas 

 

Szarvas 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

bolgár 

 

Bolgár Nyelvoktató 

Kisebbségi Iskola 

Budapest VI. 

ker. 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

                                                           
32 Nektv. 46. § (5) bekezdés. 
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bolgár 

 

Bolgár Kétnyelvű 

Nemzetiségi Óvoda 

 

Budapest VI. 

ker. 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

bolgár 

 

Bolgár Nyelvoktató 

Kisebbségi Iskola 

 

Budapest IX. 

ker. 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

lengyel 

 

Országos Lengyel 

Nyelvoktató Iskola 

 

Budapest X. ker. 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

görög 

 

12 Évfolyamos Kiegészítő 

Görög Nyelvoktató Iskola 

 

Budapest V. ker. 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

horvát 

 

Horvát Tanítási Nyelvű 

Óvoda, Általános Iskola és 

Diákotthon 

 

Hercegszántó 

 

országos kisebbségi 

önkormányzat 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

A kisebbségi óvodai nevelés céljai és formái 

A kisebbségi óvodai nevelés nem külön{lló óvodai rendszerben valósul meg, hanem az egységes 

nevelési-oktat{si struktúr{nk egyik része, így az óvodai nevelés orsz{gos alapprogramj{val 

összhangban, az ott megfogalmazott céloknak és feladatoknak al{rendelten valósítja meg saj{tos 

célkitűzéseit és feladatait. Saj{toss{ga abban {ll, hogy a kisebbség nyelvének és kultúr{j{nak 

megismerését és elsaj{tít{s{t, a kultur{lis hagyom{nyok {törökítését és fejlesztését (is) szolg{lja. A 

kisebbségi óvoda a tevékenységi form{k megv{laszt{sakor is az óvodai nevelés orsz{gos 

alapprogramja szerint j{r el teh{t, azzal, hogy a tartalmakhoz felhaszn{lja a kisebbség nyelvi, 

irodalmi, zenei, szellemi és t{rgyi kultúra értékeit.  

A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének ir{nyelve és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 

oktat{s{nak ir{nyelve kiad{s{ról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a tov{bbiakban: óvodai 

ir{nyelv, iskolai ir{nyelv) négy óvodai célt és feladatot hat{roz meg nyelv, hagyom{ny, identit{s 

témakörében: az óvoda biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek sz{m{ra; {polja és fejlessze a 

kisebbségi életmódhoz, kultúr{hoz kötődő hagyom{nyokat és szok{sokat; készítse fel a gyermeket a 

kisebbségi nyelv iskolai tanul{s{ra; segítse a kisebbségi identit{studat kialakul{s{t és fejlesztését.  

A kisebbségi óvodai nevelés saj{tos célja, hogy tudatosan felépített tematik{val, a kisebbség nyelvét 

beszélő óvodapedagógus és a gyermekek gondoz{s{ban részt vevő m{s felnőttek segítségével az 

óvod{s gyermek kommunik{ciója minél teljesebbé v{ljon a kisebbség nyelvén. (Vagyis a célok és 

feladatok súlyponti része a nyelvelsaj{tít{s, ezzel összefüggő, de – az életkori saj{toss{gok miatt – 

ehhez képest m{sodlagos a kisebbségi kultúrkincs tov{bbörökítése, illetve az identit{studat 

fejlesztése.)  

A kisebbségi óvodai nevelést a következő form{k szerint lehet megszervezni: 

a) anyanyelvű nevelés, 
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b) kétnyelvű nevelés, 

c) cig{ny kultur{lis nevelés. 

Anyanyelvű (kisebbségi nyelvű) óvoda 

Az anyanyelvű (kisebbségi nyelvű) óvoda az óvodai élet egészét a kisebbség nyelvén szervezi meg. Ez 

akkor lehet hatékony, ha a gyermek kisebbségi anyanyelvére, de minimum a csal{dból hozott magas 

szintű nyelvismeretére építhet az óvónő. (Ne feledjük, az óvodai fejlesztő tevékenységek csak a 

szóbeliségre és az ut{nz{sra hagyatkozhatnak.) 

A nemzetiségi anyanyelvű óvodák gyermeklétszáma (2009/2010) 

 

horvát 

 

német 

 

román 

 

szerb 

 

szlovák 

 

szlovén 

 

összesen 

 

487 

 

1541 

 

195 

 

62 

 

279 

 

8 

 

2572 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Mint l{tható, a teljes nemzetiségi óvodai létsz{m (ez 19 043 fő, m{s, de szintén a NEFMI-től sz{rmazó 

adat33 szerint 19 605 fő) töredéke vesz részt ebben a nevelési form{ban, és miközben ennek kb. 60 

sz{zalék{t a német óvod{sok adj{k, hat nemzetiség (lengyel, ukr{n, ruszin, örmény, bolg{r, görög) 

egy{ltal{n nem jut hozz{ az anyanyelvű óvodai neveléshez.  

Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

A kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv (a kisebbség nyelve és a magyar nyelv) 

fejlesztését szolg{lja. Az óvodai élet tevékenységi form{iban mindkét nyelv haszn{lata érvényesül. A 

két nyelv haszn{lat{nak ar{ny{t a nevelési programban az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoport 

nyelvismerete hat{rozza meg, jogszab{ly azonban elv{rja, hogy a hangsúly a kisebbségi nyelv 

fejlesztésére helyeződjék. 

A nemzetiségi kétnyelvű óvodák gyermeklétszáma (2009/2010) 

 

bolgár70

0 

 

horvát 

 

német 

 

román 

 

ruszin 

 

szerb 

 

szlovák 

 

szlovén 

 

összesen 

 

– 

 

757 

 

13119 

 

366 

 

9 

 

112 

 

2052 

 

56 

 

16471 

 

 

 Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly34 

                                                           
33 Oktat{s-statisztikai Évkönyv 2009/2010, 29. oldal, 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_100907.pdf.  

 

34 A bolg{r nemzetiségi kétnyelvű óvoda létsz{madat{ról nem kaptunk inform{ciót a NEFMI-től. 
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A nemzetiségi kétnyelvű (ezen belül kb. a 80 sz{zalékos ar{nyt képviselő német) óvod{k 

gyermeklétsz{ma hat{rozza meg teh{t a nemzetiségi óvod{ztat{s karakterét. A hazai lengyeleknek, 

ukr{noknak, örményeknek görögöknek ezen a szinten sincs óvod{ja, holott ez a forma abban a 

helyzetben is sikeresen alkalmazható, ha a gyermek otthonról hozott kisebbségi nyelvtud{sszintje 

alacsony, vagy teljesen hi{nyzik. 

Tendenciák 

Az utóbbi húsz évben (1989/1990–2009/2010) a nemzetiségi nevelés ir{nti érdeklődés összességében 

jelentősen megnőtt. A nemzetiségenkénti v{ltoz{sok azonban rendkívül széles mezőben szóródnak. A 

nemzetiségi nevelést is folytató óvod{k ir{nti igény, nyilv{nvaló demogr{fiai abszurdumként, 

{tlagosan 42,4 sz{zalékkal nőtt, miközben a horv{t, a szlovén, a szerb óvod{k ir{nti kereslet csökkent, 

a szlov{k ir{nti stagn{lt, a rom{n esetén 16 sz{zalékkal (effektíve: 79 fővel), a német esetén 70 

sz{zalékkal nőtt. (A 20 év alatt bekövetkezett mintegy hatezer fős növekedés mögött alapj{ban véve 

teh{t a német óvod{k népszerűségének intenzív javul{s{t kell l{tni, ami önmag{ban is több mint 

hatezres létsz{mbővülést élt meg. 

Mindeközben Magyarorsz{gon a teljes óvodai létsz{m több mint 63 ezerrel, azaz 16 sz{zalékkal 

csökkent.35  

Ha azt feltételezem, hogy az óvod{skorúak demogr{fiai jellemzői {ltal{nosak, ami alól a 

nemzetiségek sem jelentenek kivételt, akkor azt is ki kell mondani, hogy nemzetiségi nevelést is 

folytató óvod{k ir{nti igénynövekedés jelentős h{nyada csak a kisebbségi jog alkalmaz{s{nak 

diszfunkciójaként jöhetett létre: a többségi lakoss{g idegennyelv-tanul{si igényeit szolg{lja ki.  

Cigány kulturális nevelést folytató óvoda 

Cig{ny kultur{lis nevelést folytató óvod{ban a kisebbségi nevelés folyhat36 

a) a kisebbség nyelvén (romani és be{s), 

b) két nyelven (magyar és romani vagy be{s), 

c) cig{ny kultur{lis nevelés keretében, magyar nyelven. 

                                                           
35 Oktat{s-statisztikai Évkönyv 2009/2010, 16. p. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_100907.pdf. 

 

36 Az óvodai ir{nyelv (1. sz{mú melléklet) IV.C.1. pontja szerint.  
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A cig{ny kisebbségi óvodai nevelés keretében az óvoda nevelési programja tartalmazza a cig{ny 

kultúra, művészetek és hagyom{nyok értékeit. 

Valamelyik cig{ny óvodai programban nyilv{ntartott óvod{sok sz{ma 20 év alatt h{romszorosra 

nőtt, s ezzel ők adj{k a nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelésben érintett összgyermeklétsz{m 

52 sz{zalék{t. A 2009/2010-es tanévben a cig{ny kultur{lis nevelésben részt vevő több mint 21 ezer 

gyermek közül 2,4 sz{zaléknyi, azaz alig több mint 500 kapott anyanyelvi nevelést is.37  

Ha egy-egy óvodapedagógusnak van is romani vagy be{s nyelvből {llamilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítv{nya, vagy esetleg óvodapedagógi{t kifejezetten cig{ny szakir{nyon tanult, szembe kell 

néznie azzal, hogy a helyi nyelvhaszn{lat az „irodalmi” cig{nyhoz képest jelentős eltérést mutathat. 

(Egységesítést erősítő hazai cig{ny nyelvű ír{sbeliségről rövid ideje beszélhetünk, sőt egyik cig{ny 

nyelvj{r{snak sem jött létre a vil{g minden orsz{g{ban elfogadott és kötelezően haszn{landó38 

nyelvtana, de még {bécéje sem.) És ahogy nincs egységes cig{ny nyelv, úgy egységes cig{ny kultúra 

sincs. 

Cigány kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma (2009/2010) 

 

beás nyelvet is 

oktatnak  

 

romani nyelvet is 

oktatnak 

 

cigány nyelvet nem 

oktatnak 

 

Összesen 

 

175 

 

340 

 

20764 

 

21279 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Mivel cig{ny anyanyelvű óvoda nincs, a kétnyelvűek ar{nya pedig csekély, az alapvető forma a 

magyar nyelven folyó cig{ny kisebbségi nevelés. Ennek egyik oka az lehet, hogy cig{ny 

óvodapedagógus-képzés ugyan több intézményben39 is folyik, de a képzéssel érintett létsz{m nagyon 

alacsony. Baj{n pl. a 2009/2010-es tanévben indult ez a szakir{ny, akkor 3 nappali tagozatos hallgatót 

vettek fel, idén egyet a levelező tagozatra. V{cott most nyolc hallgató tanul a cig{ny szakir{nyon. A 

cig{ny nyelvű kisebbségi nevelésben részt vevő, speci{lis szaktud{ssal rendelkező 

óvodapedagógusok sz{ma még kevesebb, ha tudjuk, hogy a cig{ny szakir{nyon végzettek kb. fele 

„többségi” óvod{ban, vagy m{shol helyezkedik el.40 (A roma szakir{nyon megszerzett nyelvtud{s 

hatékony aj{nlólevél az elhelyezkedéshez.)  

                                                           
37 Oktat{s-statisztikai Évkönyv 2009/2010, 19. p. 

 

38 1971-ben tartott{k meg az I. Roma Vil{gkongresszust. Megfogalmazt{k a romani nyelv egységesítésének szükségességét, 

addig is, ideiglenes jelleggel a lovari dialektust fogadt{k el hivatalosnak. Elfogadt{k ideiglenesen az első cig{ny {bécét, azzal az 

{ll{sfoglal{ssal, hogy ki kell alakítani a romani ír{s végleges, {ltal{nosan alkalmazható form{j{t.  

 

39 Szent Istv{n Egyetem Pedagógia Kara (Szarvas), Apor Vilmos Katolikus Főiskola (V{c), Eötvös József Főiskola Pedagógiai 

Fakult{s (Baja). 

 

40 Dr. Pethő J{nosné intézetvezető, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, V{c. 
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Az adatokból értelemszerűen kitűnik, hogy a magyar nyelven folyó cig{ny kultur{lis nevelést 

olyan óvodapedagógusok l{tj{k el, akik elsöprő többsége nem cig{ny szakir{nyon végzett, s alapos 

okkal feltehető, hogy romológiai képzésben m{sként sem vett részt. Ennek „köszönhető”, hogy az 

óvónők cig{ny j{tékokat, meséket, verseket, dalokat – ombudsmani vizsg{latok sor{n szerzett 

tapasztalataim szerint – nem ismernek, s ha készítenek is a cig{ny kisebbségi neveléshez form{lisan 

munkaanyagot, akkor azt nem hiteles forr{sokat felhaszn{lva, hanem az internet vagy a köztudom{s 

alapj{n szerkesztik össze. Jellemző példa: a cig{ny t{nckultúra elemei, ha megjelennek egy{ltal{n az 

óvod{ban, akkor az a gyerekek szabad t{ncaként jelenik meg, népszerű cig{ny popénekesek 

sl{gereire. Vagyis, cig{ny t{nc az, amit a cig{ny gyerekek t{ncolnak, cig{ny zene pedig a cig{ny 

előadó popsl{gere.  

A hasonló péld{k t{rh{za, sajnos, igen nagy. A kisebbségi ombudsman munkat{rsaként sz{mos 

olyan vizsg{latban vettem részt, amelyek sor{n  

• az óvónő nem tudta megmondani, hogy mi volt a legutolsó (!) {ltala {tadott kisebbségi tartalom, 

hogy miért nincs egyetlen cig{ny mesére, versre utaló jel sem a csoportnaplóban, és hogy az óvoda 

{ltal össze{llított cig{ny szöveggyűjteményt miért a vezető óvónő irod{j{ból kell kihozni, s hogy az 

miért olyan újszerű;  

• a cig{ny óvoda környezete egy{ltal{n nem tükrözte „a kisebbség kultúr{j{t, a kisebbség 

életmódj{t, szok{sait, hagyom{nyait és t{rgyi emlékeit”; 

• az derült ki, hogy a cig{ny szülőknek nincs tudom{suk arról, hogy gyermekeik cig{ny kisebbségi 

nevelésben vennének részt. 

A nemzetiségi és a cig{ny kisebbségi óvodai nevelés között h{rom szembeötlő különbség olvasható 

ki az óvodai ir{nyelvből:41  

1. Cig{ny kisebbségi nevelés megvalósítható kisebbségi nyelv {tad{sa nélkül is.  

2. A nemzetiségi kisebbségi kultúra egyes elemeinek a megfogalmaz{s{t, részletezését a jogalkotó 

nem tartotta szükségesnek, a cig{ny kultur{lis nevelés esetén viszont a nevesítés mellett döntött. Így 

megemlíti, hogy cig{ny j{tékokat, meséket, verseket, dalokat kell {tadni a cig{ny gyerekeknek, illetve 

helyet kell kapnia e nevelésben a saj{tos cig{ny szín- és formavil{gnak, t{ncnak.  

3. Míg a kisebbségi óvodai nevelés egyik {ltal{noss{gban megfogalmazott célja és feladata a 

felkészítés a kisebbségi nyelv iskolai tanul{s{ra, addig a cig{ny kisebbségi nevelés vonatkoz{s{ban az 

ir{nyelv azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy az óvoda készítse fel a cig{ny gyermekeket a sikeres 

iskolai előmenetelre ({ltal{ban) is. Ez, mint evidencia, a nemzeti kisebbségek esetén fel sem merül.  

Mindenesetre jelentős részben ennek köszönhető, hogy az óvodai nevelési programokban kultur{lis 

elemekről jellemzően még form{lisan, „szlogen” szintjén sincs szó: cig{ny kisebbségi nevelésként a 

cig{ny gyerekek szociokultur{lis h{tr{nyainak42 a kompenz{l{sa {ll.  

Meglepő, s úgy vélem, hogy ez nem egyszerűen kodifik{ciós hiba, hogy a kisebbségi nevelésnek 

h{rom alapform{ja van, a harmadiknak, a cig{ny kisebbségi kultur{lis nevelésnek pedig h{rom 

altípus{t jelöli meg az ir{nyelv, miközben az a)–b) pontban megjelölt altípusok megfeleltethetőek 

voln{nak a kisebbségi anyanyelvű, illetve kétnyelvű nevelésnek. Magyar{n, külön típusként 

                                                           
41 1. sz{mú melléklet I. 2. , III. 3.  

 

42 Cig{ny kisebbségi nevelésként ezért jelenhet meg pl. a vízöblítéses WC-haszn{lat{nak, az étkezés előtti kézmos{snak, az 

evőeszközök haszn{lat{nak a megtanít{sa.  

 



14 
 

szab{lyozni elegendő lett volna a magyar nyelven folyó cig{ny kultur{lis nevelést is. Ebben a 

megfogalmaz{sban az sem teljesen egyértelmű, hogy a romani/be{s, illetve magyar és romani/be{s 

nyelveken folyó cig{ny kultur{lis nevelésre, mint az ön{lló cig{ny óvodai nevelés altípusaira 

vonatkoznak-e az anyanyelvű és a kétnyelvű kisebbségi nevelés, mint szintén ön{lló típusok (pl. a 

nyelvhaszn{lati ar{nyokra elírt) szab{lyai.  

A kisebbségi oktatás céljai és formái  

A kisebbségi oktat{s – a magyarorsz{gi közoktat{s részeként – megvalósítja az iskolai nevelés és 

oktat{s {ltal{nos céljait és feladatait, és emellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanul{s{t, a kisebbség 

nyelvén való tanul{st, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúr{j{nak megismerését, a 

hagyom{nyőrzést, az önismeret kialakít{s{t, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorl{s{t. 

Az identit{ssal kapcsolatos feladat az óvodai neveléshez képest hangsúlyozottabb{ v{lik: a 

kisebbségi oktat{s segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtal{lja, megőrizze és 

fejlessze identit{s{t, v{llalja m{ss{g{t, elfogadja és m{soknak is megmutassa a kisebbség értékeit, 

erősítse a közösséghez való kötődést. 

A kisebbségi oktat{st a következő oktat{si form{k szerint lehet megszervezni: 

a) anyanyelvű oktat{s, 

b) kétnyelvű kisebbségi oktat{s, 

c) nyelvoktató kisebbségi oktat{s, 

d) cig{ny kisebbségi oktat{s, 

e) kiegészítő kisebbségi oktat{s. 

Anyanyelvű oktatás 

Az anyanyelvű oktat{sban – a magyar nyelv és irodalom kivételével – az oktató-, és nevelőmunka a 

kisebbség nyelvén folyik. A pedagógiai program tartalmazza a kisebbségi anyanyelv és irodalom 

tant{rgy és a kisebbségi népismeret43 tanterveit. 

A nemzetiségi anyanyelvű általános iskolák tanulói létszáma (2009/2010) 

 

bolgár 

 

görög 

 

horvát 

 

német 

 

román 

 

szerb 

 

szlovák 

 

szlovén 

 

Összesen 

 

11 

 

53 

 

181 

 

1 225 

 

124 

 

149 

 

125 

 

14 
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Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

 

 

 

                                                           
43 A népismeret körébe tartozó ismeretanyag közé tartozik különösen a kisebbség és az anyaorsz{g történelmének, kultur{lis 

értékeinek és hagyom{nyainak a megismerése. 
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Nemzetiségi anyanyelvű középiskolai tanulólétszám (2009/2010) 
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Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Ez a forma a tanuló részéről nagy nyelvtanul{si motiv{lts{got, az iskola részéről pedig olyan 

személyi, szaktan{ri feltételrendszert igényel, aminek kevesen tudnak megfelelni. Ha a magyar nyelv 

és irodalom órasz{mait lesz{mítom, akkor egy nyolcadikos nemzetségi tanuló az anyanyelvi 

nemzetiségi {ltal{nos iskol{ban heti 15–17 (vagy még több) ór{ban tal{lkozik az anyanyelvével.  

Az iskolai ir{nyelv lehetővé teszi, hogy a tanulók intenzív nyelvi előkészítő évfolyamban csak 9.-

esként, vagy – hatoszt{lyos gimn{zium esetén – 7–8. oszt{lyosként tal{lkozzanak először a 

nemzetiségi anyanyelvi képzéssel. Ez a szab{ly, ha valós t{rsadalmi igények alapj{n született meg, 

akkor több kérdést is felvet: 

1. A szülő és a tanuló identit{sa és elkötelezettsége a közoktat{sban eltöltött hosszú idő ut{n 

jelentkezett, t{madt fel? A nemzetiségi oktat{s ir{nti igénynek vajon mennyiben forr{sa a valós 

identit{s?  

2. Egy-két év alatt behozhatja a nemzetiségi nyelvvel kor{bban nem tal{lkozó tanuló azt a h{tr{nyt, 

ami a nyolcéves, több ezer (!) tanór{nyi anyanyelvi képzésben részt vevő tanulóhoz képest 

kialakulhatott? Vagy ez a kérdés azért nem vetődik fel, mert nem versenyt{rsak: az anyanyelvű 

{ltal{nos iskolai oktat{sban részt vevők nyelvi előkészítő évfolyamra nem jelentkeznek? (A sz{mok 

mindenesetre azt mutatj{k, hogy a nemzetiségi anyanyelvű {ltal{nos iskol{k tanulói zömmel nem 

nemzetiségi anyanyelvű középiskol{ban folytatj{k tanulm{nyaikat.) 

3. A középiskolai nemzetiségi anyanyelvi oktat{s ut{npótl{si b{zis{nak mennyire tekinthető a 

nemzetiségi nevelést folytató {ltal{nos iskolai rendszer?44 Az iskolai oktat{snak a nemzetiségi 

identit{ssal kapcsolatos hangsúlyos szerepét mennyire lehet komolyan venni? Vagy a „dolog” 

jellemzően csak a nyelvoktat{sról szól?  

Kétnyelvű kisebbségi oktatás 

A kétnyelvű kisebbségi oktat{sban a kisebbségi nyelv és a magyar nyelv a tanít{s nyelve, s mindkettő 

külön tant{rgyként is szerepel. A pedagógiai program tartalmazza a kisebbségi anyanyelv és 

irodalom tant{rgy és népismeret tantervét is. A magyar nyelv és irodalom kivételével valamennyi 

tant{rgy tanítható a kisebbség nyelvén, de az anyanyelven és irodalmon kívül legal{bb h{rom 

tant{rgyat a kisebbség nyelvén kell oktatni, a heti kötelező órakeret legal{bb ötven sz{zalék{ban.  

Mivel a kisebbség nyelvén oktatott tant{rgyakat az iskol{k pedagógiai programja hat{rozza meg, 

ezért a kisebbségi nyelven oktatott t{rgyak a készségt{rgyak is lehetnek, amelyek viszonylag kevés 

nyelvtanul{si lehetőséget hordoznak. Ezzel a lehetőséggel az iskol{k élnek is.  

                                                           
44 Érdekes ön{lló kutat{si téma volna.  
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Nemzetiségi kétnyelvű általános iskolák tanulói létszáma (2009/2010) 

 

horvát 

 

német 

 

román 

 

szlovák 

 

szlovén 

 

Összesen 

 

500 

 

4 080 

 

372 

 

791 

 

54 

 

5 797 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Nemzetiségi kétnyelvű középiskolai tanulólétszám (2009/2010) 
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Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

A nyelvi előkészítő évfolyamra vonatkozó előír{sokat a kétnyelvű kisebbségi oktat{s e form{j{ban is 

alkalmazni kell, vagyis a kétnyelvű középiskolai oktat{sban is részt vehetnek azok, akik kor{bban 

nem nemzetiségi {ltal{nos iskol{ba j{rtak. Vagyis, feltehető, hogy a nemzetiségi kétnyelvű {ltal{nos 

iskol{k tanulóinak jóval több, mint a fele nem nemzetiségi kétnyelvű középiskol{t v{laszt.  

Nyelvoktató kisebbségi oktatás 

A nyelvoktató kisebbségi oktat{s két form{ban valósítható meg: 

a) Hagyom{nyos nyelvoktató kisebbségi oktat{s, amelyben a tanít{s nyelve a magyar nyelv, a 

kisebbségi nyelv és irodalom tant{rgyat tanít{si óra keretében az első évfolyamtól kell oktatni. 

b) Bővített nyelvoktató kisebbségi oktat{s, amelynek célja a kétnyelvű kisebbségi, illetve az 

anyanyelvű oktat{si form{ra való felkészítés. A kisebbségi nyelv és irodalom tanul{sa, illetve a 

kisebbség nyelvén való tanul{s egyidejűleg folyik. Legal{bb h{rom tant{rgy kisebbség nyelvén való 

tanul{s{t kell lehetővé tenni. A kisebbségi nyelv és irodalom, illetve a kisebbségi nyelvű ór{k ar{nya a 

heti órakeret legal{bb harmincöt sz{zalék{t teszi ki.  

A nemzetiségi nyelvoktató általános iskolák tanulói létszáma (2009/2010) 
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Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 
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Nemzetiségi nyelvoktató középiskolai tanulólétszám (2009/2010) 
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Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Mint l{tható, a nemzetiségi nyelvoktató típus a nemzetiségi {ltal{nos iskol{k alapvető form{ja: több 

mint 5,5-szer több tanuló j{r ide, mint az anyanyelvű és a kéttannyelvű {ltal{nos iskol{kba együtt. (Ez 

önmag{ban is jól mutatja az otthonról és a kisközösségekből hozott nyelvtud{s alacsony szintjét, az 

asszimil{ció magas fok{t.) 

A nemzetiségi középiskol{k meghat{rozó form{ja azonban nem a nyelvoktató, hanem a két tanít{si 

nyelvű, ami feltehetően annak köszönhető, hogy azon kevesek, akik nemzetiségi középiskola mellett 

döntenek, a tov{bbtanul{si esélyeket növelendő, magasabb fokú nyelvtud{sra szeretnének szert tenni.  

Cigány kisebbségi oktatás  

A cig{ny kisebbségi oktat{s biztosítja a cig{ny tanulók sz{m{ra a cig{nys{g kultur{lis értékeinek 

megismerését, történelméről, irodalm{ról, képzőművészetéről, zenei és t{nckultúr{j{ról, valamint 

hagyom{nyairól, a cig{nys{g helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló ismeretek 

oktat{s{t. A pedagógia eszközeivel – asszimil{ciós elv{r{sok nélkül – segíti a cig{nys{g integr{ciój{t. 

E programnak nem kötelező eleme a cig{ny nyelv tanul{sa, de a szülők igénye alapj{n biztosítja a 

cig{ny nyelv (romani és be{s) oktat{s{t. 

A cig{ny kisebbségi oktat{sban kötelező a cig{ny népismeret oktat{sa, a kisebbségi önismeret 

fejlesztése és a folyamatosan szervezett cig{ny kultur{lis tevékenység.45 A jogszab{ly a cig{ny 

kisebbségi önismeret fontoss{g{nak teh{t külön súlyt ad azzal, hogy e fogalmat a kisebbségi oktat{s 

egészére vonatkozó {ltal{nos rendelkezések mellett itt külön is megjeleníti; mintha a cig{ny önismeret 

kialakít{sa fontosabb feladat volna, mint a nemzeti kisebbségi önismereté.  

Ha az iskola a romani, illetve a be{s nyelvet oktatja, akkor ez (a hagyom{nyos nyelvoktató forma 

alkalmaz{s{val) csak a cig{ny nyelv és irodalom tant{rgyak oktat{saként lehetséges, miközben ezek 

kötelező órasz{ma jellemzően heti kettő. A nemzeti kisebbségek a hagyom{nyos nyelvoktató 

form{ban heti minimum négy kisebbségi nyelv és irodalom ór{t kapnak, a németek ötöt. Sőt, a 

nemzeti kisebbségek a négy, illetve öt ór{t megnövelhetik a negyedik–nyolcadik évfolyamon az 

idegen nyelv, a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon a m{sodik idegen nyelv oktat{s{hoz biztosított 

órasz{m terhére is.  

Magyar{n, ha egy iskola személyi feltételei – valami csoda folyt{n – biztosítottak voln{nak a cig{ny 

két tannyelvű vagy ak{r az anyanyelvű form{ra is, a jogszab{lyi korl{t miatt ez akkor sem volna 

lehetséges: az iskola csak a bemutatott, erősen „lereduk{lt” hagyom{nyos nyelvoktató forma szerint 

működhetne. M{sfelől, ha a cig{ny gyermek cig{ny alapnyelvtud{s és otthoni nyelvkörnyezet nélkül 

                                                           
45 A „folyamatosan szervezett cig{ny kultur{lis tevékenység” fogalm{t, tartalm{t jogszab{ly nem értelmezi.  
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érkezik az iskol{ba, úgy, ahogy jellemzően a nemzetiségi tanulók is, akkor a heti két nyelvi ór{val 

esélye sincs megtanulni ősei anyanyelvét, míg ez a lehetőség „adva van” a nemzeti kisebbségek 

esetén: a h{tr{nyos megkülönböztetés teh{t kétségtelen.  

Cigány kisebbségi általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma 

(2009/2010) 

 

beás nyelvet is 

oktatnak 

 

romani nyelvet is 

oktatnak  

 

cigány nyelvet nem 

oktatnak 

 

összesen 

 

987 

 

932 

 

47 365 

 

49 284 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Cigány kisebbségi oktatásban részesülő középiskolai tanulók létszáma (2009/2010) 

 

beás nyelvet is 

oktatják  

 

romani nyelvet is 

oktatják  

 

cigány nyelvet nem 

oktatják 

 

összesen 

 

165 

 

1 112 

 

1 289 

 

2 566 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

Tény, hogy a cig{ny kisebbségi nevelésben részt vevő közel ötvenezer {ltal{nos iskol{s mindössze 3,9 

sz{zaléka kap cig{ny nyelvoktat{st is. M{sként megfogalmazva ugyanez, a nagy többség sz{m{ra 

csak heti egy tanóra népismeretet, s heti két integr{lt (ének-zene, t{nc és dr{ma, vizu{lis kultúra stb.) 

tanóra keretébe illesztett „kultur{lis tevékenységet” kell biztosítani, s ezzel a cig{ny kisebbségi oktat{s 

m{r „szab{lyszerű” is. De mivel a népismeret is „{tadható” integr{lt form{ban, a cig{ny kisebbségi 

oktat{s kiz{rólag „lepapíroz{s” is lehet; megvalósítható úgy is, hogy az „érintett” cig{ny gyerekek 

nem is tudnak róla. Ombudsmani vizsg{latok sor{n szerzett személyes tapasztalataim mindenesetre 

ezt t{masztj{k al{; a cig{ny kisebbségi oktat{s így gyakran a szegreg{ció eszközének tekinthető. 

Igaz, hogy a cig{ny kisebbségi oktat{st folytató szakiskol{kban 46 sz{zalék, a gimn{ziumokban 

68,85 sz{zalék, a szakközépiskol{kban pedig 86,15 sz{zalék a cig{ny nyelvet is tanulók ar{nya, de 

ezek az ar{nyok összességükben is csak kb. 1300 tanulót jelentenek.46  

Kiegészítő kisebbségi oktatás 

Ha az ugyanazon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók létsz{ma nem teszi lehetővé, hogy 

egy településen belül a kisebbségi oktat{st megszervezzék, az érintett orsz{gos kisebbségi 

                                                           
46 Oktat{s-statisztikai Évkönyv 2009/2010, 19. p. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_100907.pdf.  
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önkorm{nyzat kezdeményezésére a főv{rosi, megyei önkorm{nyzat megszervezi a kiegészítő 

kisebbségi oktat{st.47  

A kiegészítő kisebbségi oktat{s megszervezhető egy adott iskola tagozataként, külön nyelvoktató 

kisebbségi iskola létrehoz{s{val vagy utazó pedagógusok alkalmaz{s{val.48 Az oktat{s a kisebbségi 

nyelv és irodalom, tov{bb{ a népismeret elsaj{tít{s{t külön megszervezett kötelező tanórai 

foglalkoz{sok keretében biztosítja. Tartalm{ra és időkeretére a nyelvoktató kisebbségi oktat{s előír{sai 

érvényesek. 

Kiegészítő kisebbségi oktatásban részt vevő középiskolai tanulók létszáma 

(2009/2010) 

 

bolgár 

 

görög 

 

lengyel 

 

szerb 

 

Összesen 

 

23 

 

155 

 

64 

 

13 

 

255 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly 

A kisebbségi nevelés, oktatás tartalmi elemei 

A Nemzeti alaptanterv49 tartalmazza a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktat{s alapelveit, 

a kerettanterv50 pedig a kisebbségi iskolai oktat{s egyes tant{rgyainak kerettanterveit, a kisebbségi 

oktat{s óraterveit. Tov{bb{, a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést biztosító óvoda, iskolai 

nevelést és oktat{st végző iskola az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv 

elkészítésénél köteles figyelembe venni a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének ir{nyelve, 

                                                           
47 Kotv. 86. § (6) bekezdés. 

 

48 A megszervezés részletszab{lyait a nevelési-oktat{si intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/B §-a 

tartalmazza. 

 

49 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiad{s{ról, bevezetéséről és alkalmaz{s{ról. 

 

50 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiad{s{ról, bevezetéséről és alkalmaz{s{ról. 
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illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktat{s{nak ir{nyelve {ltal meghat{rozott fejlesztési 

feladatokat is.51  

Az említett szab{lyok a kisebbségi nevelés két tartalmi elemére, területére nézve hat{roznak meg 

fejlesztési feladatokat, ezek: az anyanyelv (kisebbség nyelve) és irodalom, valamint a kisebbségi 

népismeret. A kisebbségi oktat{sban kiemelt szerepe van, mint l{ttuk, az anyanyelv (a kisebbség 

nyelve) és a kisebbségi irodalom tanít{s{nak, de elvileg fontos kiegészítő feladatot kap a kisebbségi 

népismeret, kultúra megismertetése is.  

Kiegészítő kisebbségi oktatásban részt vevő általános iskolai tanulók létszáma 

(2009/2010) 

 

bolgár 

 

görög 

 

horvát 

 

lengyel 

 

német 

 

román 

 

szerb 

 

szlovák 

 

összesen 

 

23 

 

127 

 

135 

 

98 

 

54 

 

43 

 

31 

 

79 

 

590 

 

 

Forr{s: NEFMI, Statisztikai Oszt{ly  

A kisebbségi népismeret tanít{sa ön{lló tant{rgyként, illetve a Nemzeti Alaptanterv műveltségi 

területeibe integr{ltan folyhat. A népismeret ön{lló tant{rgyként történő tanít{sakor az oktat{s nyelve 

a kisebbség nyelve, integr{lt feldolgoz{sakor a kisebbség nyelve, a magyar nyelv vagy mindkettő 

lehet. 

Egy 2003-as tanulm{ny52 szerint az integr{lt form{jú, magyar nyelvű, heti egyór{nyi népismeret a 

jellemző a kisebbségi közoktat{sban. A nem magyar nyelvű népismerethez elsősorban németül (13 

sz{zalék) juthatnak hozz{ a di{kok. Ezt követi a szlov{k (5 sz{zalék), a horv{t és a rom{n nyelvű (3-3 

sz{zalék) népismeret-oktat{s ar{nya.  

A kisebbségi oktatás iránti igények felmérése 

A kisebbségi oktat{shoz való jogot a Nektv. egyéni és közösségi jogként is megfogalmazza. A 

kisebbséghez tartozó személynek joga van részt venni anyanyelvű oktat{sban és művelődésben,53 a 

kisebbségi közösségeknek pedig ahhoz, hogy kisebbségi óvodai nevelés, kisebbségi alap- és 

középfokú nevelés és oktat{s, tov{bb{ felsőfokú képzés, illetve az orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat 

útj{n a kiegészítő kisebbségi oktat{s feltételeinek megteremtését kezdeményezzék és kialakít{s{ban 

közreműködhessenek,54 az igényfelmérésben együttműködhessenek a helyi önkorm{nyzattal.55  

                                                           
51 A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének ir{nyelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktat{s{nak ir{nyelve 

kiad{s{ról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet. 

 

52 Mari{n Béla – Szabó Ildikó: A kisebbségi oktat{s intézményi környezete Magyarorsz{gon, Regio, 2003/3. 

 

53 Nektv. 13. § b) pont. 

 

54 Nektv. 18. § (3) bekezdés a) pont.  

 

55 Nektv. 46. § (1) bekezdés. 
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A Kotv. az egyéni kisebbségi jogot a tanuló56 és a kisebbségi sz{rmaz{sú szülő jogaként,57 míg a 

kisebbségi oktat{s ir{nti igények felmérését a kisebbségi önkorm{nyzatnak (a kisebbségi oktat{s ir{nti 

igényeknél szűkebb körben) „a kisebbség nyelvén folyó nevelés-oktat{s ir{nti” igények évenkénti 

felmérésében való közreműködési jogaként értelmezi.58  

Fontos, hogy a kisebbségi szülők közoktat{si jogai – az új intézmény alapít{s{nak esetét lesz{mítva 

– függetlenek a kisebbségi önkorm{nyzat kisebbségi oktat{s megszervezésére ir{nyuló 

kezdeményezésétől vagy ennek hi{ny{tól. A szülők kérésére meg kell szervezni a kisebbségi nevelést, 

oktat{st még akkor is, ha azzal a kisebbségi önkorm{nyzat nem ért egyet, míg a kisebbségi 

önkorm{nyzat hi{ba szeretne kisebbségi nevelést az óvod{ban, nevelést-oktat{st az iskol{ban, ha a 

szülők ezt maguk nem kérik. A kisebbségi oktat{sra ir{nyuló igények felmérésében a helyi és a 

kisebbségi önkorm{nyzat együttműködik: a felmérés évente történik, amit a képviselő-testületnek 

(közgyűlésnek) az érdekelt települési, területi kisebbségi önkorm{nyzat, illetve közgyűlés esetén 

orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzatnak a bevon{s{val kell végrehajtania.59 A kisebbségi önkorm{nyzat 

az igényfelmérésben közreműködési joga alapj{n a kisebbségi nevelés-oktat{s előnyeinek 

propag{l{sban, valóban létező pluszterheinek t{rgyszerű bemutat{s{ban vehet részt, illetve 

t{jékoztathat arról, hogy a kisebbségi oktat{st ki igényelheti jogszerűen. Az igényfelmérés sor{n 

keletkezett adatokat nem kezelheti. Az igényfelmérés kötelezettsége alapj{n a helyi önkorm{nyzat 

együttműködik a kisebbségi önkorm{nyzattal, az érintett szülőket pedig a kisebbségi nevelés-oktat{s 

kezdeményezési jogosults{g{ról, illetve tartalm{ról t{jékoztathatja. 

A kisebbségi nevelés, oktat{s ir{nti igények felmérése sor{n a gyermek törvényes képviselőjét az 

intézményfenntartó önkorm{nyzatnak minden olyan inform{cióval el kell l{tnia, ami a v{laszt{s 

{tgondolts{g{t-megalapozotts{g{t lehetővé teszi. Önmagukban a jogszab{lyi hivatkoz{sok – 

közérthető és részletes tartalmi kibont{s nélkül – e célt nem szolg{lj{k megfelelően. Feltétlenül 

t{jékoztatni kell a szülőket arról, hogy a kisebbségi nevelés, nevelés-oktat{s megv{laszt{s{nak joga kit 

illet meg, és mi a kisebbségi nevelés-oktat{s célja, tov{bb{, ismertetni kell az adatkezelés legfontosabb 

szab{lyait is. T{jékoztatni szükséges a szülőket arról, hogy a nevelési-oktat{si intézmény szabad 

megv{laszt{s{nak joga alapj{n saj{t nemzeti vagy etnikai hovatartoz{s{nak megfelelően kisebbségi 

pedagógiai program szerint működő óvod{t, iskol{t is v{laszthat gyermeke sz{m{ra. Arról, hogy a 

kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktat{s nem egyszerűen több, hanem minőségileg m{s, 

mint az idegennyelv-oktat{s. Feladat- és célmeghat{roz{s{ban ugyanis nemcsak a szimpla 

idegennyelv-tud{s, hanem kisebbségi történelem, kultúra, hagyom{nyőrzés, népismeret, önismeret, 

kisebbségi jog {tad{sa is szerepel, ami segíti a kisebbséghez tartozót abban, hogy megtal{lja, 

megőrizze és fejlessze identit{s{t, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

                                                           
56 Kotv. 10. § (3) bekezdés b) pont. 

 

57 Kotv. 13. § (1) bekezdés. 

 

58 Kotv. 102. § (5) bekezdés. 

 

59 E szab{ly, azaz hogy mely szintű kisebbségi önkorm{nyzattal köteles együttműködni a képviselő-testület illetve a megyei 

közgyűlés, a kézikönyv szerzői sz{m{ra sem egyértelmű. 
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Az igényjogosultság kérdése 

A kisebbségi jog, ennek részeként a kisebbségi neveléshez-oktat{shoz való jog, különjog, alanya, 

jogosultja a kisebbségi közösség és a kisebbséghez tartozó személy. Jogsértő, ha e jogot a jogosultak 

sz{m{ra a kötelezett (alapvetően: a helyi önkorm{nyzat) nem biztosítja. Jogsértő, ha az alanyi körön 

kívüli él a Nektv. és m{s törvények {ltal e személyi kör sz{m{ra a saj{tos kisebbségi kultúra, 

hagyom{ny, nyelv megőrzését szolg{ló jogosults{gokkal. Jogsértő, ha a kisebbségi nevelést-oktat{st 

csak form{lisan és/vagy egy adott személyi kör jogellenesen elkülönítő és/vagy alacsonyabb 

színvonalú oktat{s{ra haszn{lj{k fel. Jogsértő azonban az is, ha a kisebbségi nevelést-oktat{st azok 

sz{m{ra szervezik meg, akik azt nem is kérték. A kisebbségi nevelés-oktat{s ir{nti igények felmérése, 

mint a kisebbségi oktat{sra jogosult személyi kör feltérképezése teh{t a kisebbségi nevelés-oktat{s 

egyik kulcskérdése.  

A jogalkotó a kisebbségi jogok gyakorl{s{nak alapjaként a szabad identit{sv{llal{st fogalmazta 

meg, azonban tényleges jogi garanci{k hi{ny{ban, lényegében a szabad identit{sv{laszt{snak, így a 

joggal való visszaélésnek nyílik t{g tere. A kisebbségi törvény csak a kisebbség közösséget defini{lja, 

objektív kritériumokat csak a nemzeti, etnikai kisebbségi közösség vonatkoz{s{ban tal{lunk. A 

törvény nem tartalmaz semmiféle utal{st arra, hogy a közösséggel szemben t{masztott feltételek az 

egyénnel szemben érvényesíthetőek-e, és ha igen, miként.  

A szülőnek joga, hogy a gyermekének adandó nevelést saj{t nemzeti és etnikai hovatartoz{s{nak 

megfelelően megv{lassza. E v{laszt{s önkéntes nyilatkozat alapj{n történik. A Kotv. nem hat{rozza 

meg a szülői nyilatkozat konkrét tartalm{t, de azt igen, hogy a kisebbségi oktat{s v{laszt{s{hoz való 

jog a kisebbségi hovatartoz{sa alapj{n a szülőt (és gyermekét) illeti meg, és a tanuló a kisebbségi 

nevelésben-oktat{sban csak a szülő kérése, nyilatkozata alapj{n részesülhet. Meg{llapítható teh{t, 

hogy a törvény e kisebbségi jogot sz{rmaz{si nyilatkozathoz kötötte. A kisebbségi nevelés-oktat{s 

igénylését tartalmazó önkéntes nyilatkozatnak értelemszerűen tartalmaznia kell a szülő 

igényjogosults{g{ra való direkt vagy indirekt, de egyértelmű elemet. 

Ha a kisebbségi oktat{s igénylési jog{ról és tartalm{ról szóló korrekt leír{s ut{n ugyanazon az íven 

nyilatkozik a szülő, akkor e nyilatkozat a sz{rmaz{sra-identit{sra tett direkt jelzés nélkül is igazolja az 

igény törvényességét. Direkt sz{rmaz{snyilatkozatra van szükség akkor, ha az előzőekben részletezett 

„t{jékozott beleegyezés” a szülői nyilatkozatból nem derül ki minden kétséget kiz{róan, illetve a 

törvényben szab{lyozott előnyben részesítési helyzetekben. Sz{rmaz{snyilatkozat nélkül ugyanis a 

sz{rmaz{s alapj{n való előnyben részesítés értelmezhetetlen volna.  

A Nektv. és a Kotv. is tartalmaz a kisebbséghez tartozókat előnyben részesítő szab{lyokat. A 

Nektv. 48. § (1) bekezdés az előnyben részesítésről: „A kisebbségi nevelési, oktat{si intézményt az 

érintett kisebbséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott kisebbség 

igényeinek kielégítése ut{n – betöltetlen férőhellyel rendelkezik. A felvétel (beiratkoz{s) előzetesen 

nyilv{noss{gra hozott szab{lyok alapj{n történhet.” A Kotv. 82. § (6) és (8) bekezdései az előnyben 

részesítésről: „A kötelező felvételt biztosító óvod{nak, {ltal{nos iskol{nak a felvételi kérelmek 

teljesítésénél előnyben kell részesítenie a halmozottan h{tr{nyos helyzetű gyermekeket, tanulókat. Ez 

az előnyben részesítés nem érinti a nemzeti etnikai kisebbségi nevelést és oktat{st, illetve nem {ll a 

kisebbségi sz{rmaz{sú tanulót megillető előnyben részesítés előtt.”  

Mint l{tható, a kisebbségi sz{rmaz{sú tanulót a kisebbséginek minősülő intézménybe való felvételi 

elj{r{s sor{n az adott kisebbséghez nem tartozókkal, illetve, ennél t{gabb körben, a halmozottan 
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h{tr{nyos helyzetű gyermekeket megillető előnyben részesítéssel szemben is előnyben részesítés illeti 

meg.  

A kisebbségi nevelés, oktat{s ir{nti igényt megfogalmazó, kisebbségi hovatartoz{s alapj{n ki{llított 

szülői nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy melyik nevelési, nevelési-oktat{si forma megszervezését 

kéri, ha az adott településen vagy annak egy konkrét közoktat{si intézményében többféle forma 

szerint folyik kisebbségi nevelés, oktat{s, s értelemszerűen szükség van erre akkor is, ha a kisebbségi 

nevelés-oktat{s legelső csoportj{nak, évfolyam{nak megszervezéséről van szó. A kisebbségi 

hovatartoz{sra vonatkozó adat a szülő önkéntes hozz{j{rul{sa alapj{n törvényesen kezelhető még 

akkor is, ha a Kotv. a gyermek, a tanuló nyilv{ntartható adatai között kifejezetten nem említi ezt.  

A törvényes adatkezelés tov{bbi feltétele mindössze az, hogy iratkezelési szab{lyzatban, ha ilyen 

készítése nem kötelező, a közoktat{si intézmény szervezeti és működési szab{lyzat{nak 

mellékleteként kiadott adatkezelési szab{lyzatban meg kell hat{rozni az adatkezelés és adattov{bbít{s 

intézményi rendjét, mivel jelen esetben önkéntes adatszolg{ltat{sról van szó, t{jékoztatni kell a szülőt 

arról, hogy az adatszolg{ltat{sra nem kötelezhető.  

Összefoglalva az előzőeket:  

1. a kisebbségi oktat{s igényléséhez való jog a kisebbségi szülőknek az identit{s megőrzését 

szolg{ló többletjoga {ltal{ban is,  

2. törvényben szab{lyozott konkrét előnyben részesítési helyzetek felold{sa sz{rmaz{snyilatkozat 

nélkül lehetetlen volna, 

3. az intézmény önkéntes adatszolg{ltat{s esetén a nemzeti, etnikai hovatartoz{sra vonatkozó 

különleges személyes adatot is nyilv{ntarthatja. 

A kisebbségi nevelés, oktatás megszervezése 

A nemzeti és etnikai kisebbség {ltal lakott településen a községi, a v{rosi, a főv{rosi kerületi és a 

megyei jogú v{rosi önkorm{nyzat köteles gondoskodni a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók 

óvodai neveléséről és az {ltal{nos iskolai neveléséről és oktat{s{ról. 

Ha ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülője kéri: a kisebbségi nevelést, oktat{st a 

helyi önkorm{nyzatnak meg kell szerveznie, amennyiben az óvodai csoport, iskolai oszt{ly a 

közoktat{si törvény rendelkezései alapj{n megszervezhető.  

A Kotv. 3. sz{mú melléklete az oszt{ly és csoport szervezését – évfolyamonként eltérő módon – 

minim{lis és maxim{lis tanulólétsz{mhoz köti. Oszt{lyszervezésre akkor van mód, ha az érintett 

gyermekek sz{ma eléri az iskola oszt{lyainak {tlaglétsz{m{t, a felső hat{rt pedig egy-egy fix sz{m 

jelöli. Az {tlaglétsz{mtól függő alsó létsz{mhat{r tekintetében eltérést enged a törvény a kisebbségi 

nevelési-oktat{si igények megvalósíthatós{ga érdekében: a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 

tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai oszt{lyt akkor is meg kell szervezni,60 illetve fenn kell 

tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője61 kéri. A kisebbségi oszt{ly, 

óvodai csoport megszervezése kötelező, ha a szülői kérések alapj{n legal{bb nyolc azonos 

                                                           
60 Kotv. 3. sz. melléklet, II. Az oszt{lyok csoportok szervezéséről, 2. pont. 

 

61 A kisebbséghez tartozó gyermek szülője vagy gy{mja dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek részt vesz-e a kisebbségi 

oktat{s valamelyik form{j{ban. Attól az évtől kezdve, amelyben a gyermek a 14. évét eléri – ha nem cselekvőképtelen –, a szülő 

e v{laszt{si jog{t gyermekével közösen gyakorolja.  
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korcsoportú gyermekből {lló oszt{ly, óvodai csoport vagy minimum nyolc főből {lló összevont iskolai 

oszt{ly hozható létre. (Összevont oszt{lyt szervezni legfeljebb négy, egym{st követő iskolai évfolyam 

tanulój{ból lehet.)  

A kisebbségi önkormányzat véleményezési és egyetértési jogai 

Magyarorsz{gon a kisebbségek kultur{lis autonómi{ja – saj{t intézményrendszer hi{ny{ban – az ún. 

együttdöntési jogok gyakorl{s{val valósul meg, azaz a Nektv.-ben és m{s törvényekben felsorolt 

egyes esetekben a kisebbségi feladatot is ell{tó intézmény fenntartója (jellemzően: helyi 

önkorm{nyzat) csak a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértésével illetve véleményének kikérése ut{n 

dönthet.  

A véleményeztetési elj{r{s funkciója az, hogy a vélemények érdemben befoly{solhass{k a döntési 

jogkörrel rendelkező {ll{spontj{t. Alkotm{nyosan vissz{s az az elj{r{s, amelyik nem biztosítja ezt az 

elvi lehetőséget. Az egyetértési jog lényege az, hogy a jog jogosultja a kötelezett tervezett döntését 

ak{r meg is akad{lyozhatja, meg is „vétózhatja”. A jogosult előzetes t{mogató nyilatkozata nélkül a 

kötelezett érvényes döntést nem hozhat, az utólagos jóv{hagy{s jogintézményét pedig sem a Nektv., 

sem a Kotv. nem ismeri. Az egyetértés gyakorl{s{hoz, a megalapozott és felelősségteljes döntéshez 

valamennyi szükséges inform{ciót egyik oldalról biztosítani, a m{sikról – ha ezt a kötelezett fél 

elmulasztja – a megalapozott döntéshez szükséges t{jékoztat{st igényelni kell. A legszélesebb 

véleményezési, egyetértési jogosults{gi kör a közoktat{s területén illeti a kisebbségi 

önkorm{nyzatokat. A Nektv. a kisebbségekhez tartozók képzésére is kiterjedő döntéssel kapcsolatban 

{ltal{nosan,62 a Kotv.63 pedig tételes megfogalmaz{sban biztosít széles körű jogosítv{nyokat az érintett 

kisebbségi önkorm{nyzatnak.  

Míg a kisebbségi lakoss{got e minőségében érintő helyi sajtó, helyi hagyom{ny{pol{s és kultúra, 

valamint a kollektív nyelvhaszn{lat vonatkoz{s{ban az egyetértési jogok érvényesülése szinte 

konfliktusmentesnek mondható – legal{bbis e témakörben mozgó panasz alig-alig érkezik a 

kisebbségi ombudsmanhoz –, addig a kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése ismétlődő 

ütközési felület, visz{lyforr{s a két önkorm{nyzat között. Ennek egyik alapvető oka lehet az 

intézményvezetői hatalom megszerzéséhez fűződő – részben politikai színezetű – érdekek ütközése. A 

kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése (felmentése, vezetői megbíz{s visszavon{sa) körüli 

vit{k kiélesedésének (és tartóss{ v{l{s{nak) m{sik oka a jogi szab{lyoz{s hi{nyoss{ga.  

A Nektv. és a Kotv. a helyi és a települési kisebbségi önkorm{nyzat közötti, az egyetértési jog 

gyakorl{s{val kapcsolatos vita rendezésének alapvető elj{r{si szab{lyait rögzíti. A kisebbségi 

önkorm{nyzat egyetértési joga nem döntési jog, mert akkor az intézményfenntartó helyi 

önkorm{nyzat egyik legfontosabb jogosítv{nya merő formalit{ss{ v{lna, illetve a jogalkotó az 

{ll{spontok ütközésének esetére nem szab{lyozta volna, a Nektv.-ben és a Kotv.-ban is,64 a kötelező 

                                                           
62 Nektv. 28. § (2) bekezdés. 

 

63 Kotv. 85. § (4) bekezdés, 88. § (6), (7), (9), (12) bekezdés, 90. § (4) bekezdés, 102. § (12) bekezdés, 103. § (5) bekezdés.  

 

64 A Nektv. 47/A. § 4. mondata, illetve a Kotv. 102. § (13) bekezdésének 4. mondata így szól: „Ha a kisebbségi önkorm{nyzat az 

egyetértését nem adta meg, és tov{bbi tizenöt napon belül az érdekeltek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, kilenc 

tagból {lló bizotts{got kell létrehozni.” (Ugyanezt a rendelkezést elj{r{si szab{lyként is megfogalmazza a Kotv. 84. § (6) 

bekezdésének 5. mondata: „Ha az egyetértési jog gyakorl{sa sor{n az érdekeltek közötti vit{s kérdés egym{s közötti 

egyeztetéssel nem oldható meg, a nevelési-oktat{si intézményben kilenc tagból {lló bizotts{got kell létrehozni.”) 
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tov{bbi egyeztetést, az egyeztetés eredménytelensége ut{n pedig (szintén kötelező módon) a 9 tagú 

bizotts{g létrehoz{s{t. Az intézményfenntartó döntési joga viszont nem üresítheti ki és nem kerülheti 

meg a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértési jog{t: a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértő hat{rozat{t 

mindenképpen figyelembe kell vennie. A kisebbségi intézmény vezetőjének megv{laszt{sa teh{t nem 

a kisebbségi önkorm{nyzat egyszeri akaratnyilv{nít{si és az intézményfenntartó helyi önkorm{nyzat 

egyetlen, a kisebbségi önkorm{nyzat nyilatkozat{t automatikusan követő, vagy azt elvető 

jóv{hagy{si-kinevezési aktusa, hanem egyeztetések sor{ból {lló, a döntésért viselt felelősséget 

megosztó együttdöntési folyamat. 

A Nektv. 47/A. §-a – és vele összhangban a Kotv. 84. § (6) bekezdése – az egyetértési jog gyakorl{s{t 

30 napos hat{ridőhöz köti, amit egy alkalommal, a joggyakorló kisebbségi önkorm{nyzat kérésére, 

tov{bbi harminc nappal meg kell hosszabbítani. Ha a kisebbségi önkorm{nyzat az egyetértését nem 

adta meg, és tov{bbi tizenöt napon belül az érdekeltek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, 

kilenc tagból {lló bizotts{got kell létrehozni. A bizotts{gba h{rom-h{rom tagot deleg{l a kisebbségi 

önkorm{nyzat, az, akinek az egyetértési jog megad{s{hoz érdeke fűződik, tov{bb{ az Orsz{gos 

Kisebbségi Bizotts{g (a tov{bbiakban: OKB). A döntés az egyetértést pótolja. 

Az együttdöntési folyamat teh{t a következő szakaszokból {ll, illetve {llhat: 

1. A kiírandó p{ly{zat jogszab{lyban nem rögzített, vagyis a kiír{s kötelező feltételein túlmutató 

előnyben részesítési feltételeiben való meg{llapod{s. (Mivel egyes előnyben részesítési szempontok 

érvényesítése alapvetően befoly{solhatja a döntést, a kisebbségi önkorm{nyzatnak m{r e körben is 

egyetértési jogot kell biztosítani.)  

2. A beérkezett – és a p{ly{zati kiír{s kötelező feltételeinek megfelelő – p{ly{zatok és minden m{s, 

a megalapozott nyilatkozattételt elősegítő inform{ció rendelkezésre bocs{t{sa az érintett kisebbségi 

önkorm{nyzat sz{m{ra, azzal, hogy 30 (indokolt, de a kisebbségi önkorm{nyzat egyoldalú 

meghosszabbít{si nyilatkozata esetén legfeljebb 60) nap alatt a kisebbségi önkorm{nyzat hat{rozati 

form{ban fejezze ki, hogy mely jelöltet (jelölteket) t{mogatja.  

3. Az intézményfenntartó helyi önkorm{nyzat képviselő-testületének az ülése, ahol és amikor a 

képviselők megismerik a p{ly{zókat, a p{ly{zatokat, és a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértő 

nyilatkozat{t. Ekkor két jogszerű döntés lehetséges:  

• az egyik p{ly{zó kinevezése a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértő nyilatkozata szerint;  

• a kisebbségi önkorm{nyzatétól eltérő többségi {ll{spont esetén tov{bbi (kötelező) egyeztetés 

kezdeményezése.  

4. Az utóbbi esetén, az egyeztetés – ami maximum 15 napig tarthat – két eredménnyel j{rhat: az 

együttdöntési elj{r{s egyik vagy m{sik alanya az {ll{spontj{t megv{ltoztatja, és így kerül sor 

intézményvezető kinevezésére, mindkét fél megv{ltoztatja a kor{bbi {ll{spontj{t és egy harmadik 

alkalmas p{ly{zó személyében {llapodnak meg.  

5. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor intézkedni kell a kilenctagú bizotts{g 

fel{llít{s{ról, amelynek „döntése az egyetértést pótolja”.  

Garanci{lis biztosíték, hogy a bizotts{g működésének költségei, illetve a szakértők díja azt terheli, 

akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik. Azaz, a kisebbségi önkorm{nyzat nem kerülhet 

olyan helyzetbe, hogy az önkorm{nyzat döntésének elfogad{s{ra kényszerül, mert nincs megfelelő 

anyagi eszköze a bizotts{g működési költségének fedezésére. A szab{lyoz{s pedig arra ösztönzi a 
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települési önkorm{nyzatokat, hogy folytassanak tényleges egyeztetést az egyetértésköteles 

kérdésekben, dolgozzanak ki a kisebbségek érdekeit is figyelembe vevő javaslatokat, m{skülönben a 

bizotts{g hoz döntést, és annak költségei őket terhelik. 

A kilenctagú bizotts{g egy olyan jogintézmény, amit eredetileg a hosszan elhúzódó, patthelyzetet 

eredményező, a közoktat{si intézmények folyamatos működését veszélyeztető vit{k felold{s{ra 

akartak létrehozni. A jogalkotó eredeti sz{ndéka az volt, hogy az érdekelt felek bevon{s{val, külső 

szakértők közreműködésével mégis helyettük, ügydöntő jogkörrel a vit{t lez{rja.65 A megalkotott 

szab{ly azonban a kilenctagú bizotts{g döntésével csak a kisebbségi önkorm{nyzat joggal való 

visszaélést jelentő, vagy m{s okból hib{s joggyakorl{sa esetén oldja meg, z{rja le az egyetértési joggal 

kapcsolatos vit{t.66 

Ha a bizotts{g a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértését nem pótolja, mert úgy ítéli meg, hogy az 

megfelel a jogszab{lyoknak, akkor a két önkorm{nyzat közötti konok vita csak akkor nem folytatódik, 

ha a tov{bbiakban az egyik fél saj{t jósz{nt{ból, önként t{mogatja a m{sik fél {ltal t{mogatott 

igazgatójelöltet. M{sként megfogalmazva ugyanez, ha a kilenctagú bizotts{g a kisebbségi 

önkorm{nyzat egyetértését nem pótolja, az nem jelenti azt, hogy a kinevezési jogkört gyakorló helyi 

önkorm{nyzatnak a kisebbségi önkorm{nyzat {ltal t{mogatott jelöltet ki is kell neveznie igazgatónak. 

Egy mérlegeléssel j{ró, személyi döntési elj{r{s sor{n ugyanis lehetséges akkor is eredménytelennek 

nyilv{nítani a lefolytatott p{ly{zati elj{r{st, ha a formai p{ly{zati feltételeknek ak{r több p{ly{zó is 

megfelelt.67  

Ha a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértését nem pótolja a kilenctagú bizotts{g, akkor (az egyetértés 

megszerzésének hi{ny{ban) a helyi önkorm{nyzat nem nevezheti ki ugyan igazgatónak saj{t jelöltjét, 

de – a p{ly{zati elj{r{s „eredménytelenségére” hivatkoz{ssal – lehetősége van új p{ly{zat kiír{s{ra. 

Ilyen esetben a kinevezési jogkört gyakorló helyi önkorm{nyzat az {tmeneti időre, maximum egy évre 

a közoktat{si intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ell{t{s{ra – nyilv{nos p{ly{zat kiír{sa 

nélkül – vezető beoszt{s ell{t{s{ra szóló megbíz{st adhat a közoktat{si intézmény megfelelő 

feltételekkel rendelkező közalkalmazottj{nak.68  

Ilyen esetekben természetesen mindig felvethető a joggal való visszaélés kérdése. A 

rendeltetésszerű joggyakorl{s és a joggal való visszaélés tilalma ugyanis a jogrendszer egészét {tható 

{ltal{nos alapelv.69 A rendeltetésszerű joggyakorl{s követelményét a Kotv. 11. § (7) bekezdése 

nemcsak deklar{lja, de értelmezi is. „A jog gyakorl{sa akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha 

az az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajt{s{ra kiadott 

jogszab{lyokban biztosított jogok csorbít{s{ra, érdekérvényesítési lehetőségek korl{toz{s{ra, a 

                                                           
65 2003. évi LXI. törvény indokol{sa a közoktat{sról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosít{s{ról 70. §-hoz fűzött értelezése 

ügydöntő jogkörről beszél.  

 

66 Megjegyezendő, hogy a kilenctagú bizotts{g fel{llít{s{nak és elj{r{snak több megold{sra v{ró része van. 

 

67 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény végrehajt{s{ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az 

eredménytelen p{ly{zat fogalm{nak csak péld{lózó, a jogalkalmazót valój{ban nem orient{ló meghat{roz{s{t adja. 

 

68 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdés. 

 

69 A jogosults{gok gyakorl{sa nem ir{nyulhat a jog rendeltetésével össze nem egyeztethető célra, az alanyi jogok gyakorl{sa 

akkor sz{míthat törvényi védelemre és elismerésre, ha az a jogosults{g rendeltetésének, célj{nak megfelelően történik.  
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véleménynyilv{nít{s elfojt{s{ra, a t{jékozód{si jog korl{toz{s{ra ir{nyul, vagy erre vezet.” Vagyis, 

egyértelműen jogsértő, ha a helyi önkorm{nyzat csak ezért nyilv{nítja az igazgatói poszt betöltésére 

kiírt p{ly{zati elj{r{st eredménytelennek, hogy a kisebbségi önkorm{nyzat egyetértési jogait 

megkerülje.  

A kisebbségi felsőoktatás, mint a kisebbségi közoktatás jövője 

Nemzetiségi képzést is folytató felsőoktat{si intézmények képzési szerkezete, működése, t{mogat{sa 

azonos alapelveken működnek, mint minden m{s {llami és nem {llami felsőoktat{si intézmény: a 

felsőoktat{sról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a tov{bbiakban: Ftv.) egységes szab{lyoz{sként 

funkcion{l.  

Az Ftv. működési alapelvként fogalmazza meg, hogy a felsőoktat{sban folyó képzés nyelve a 

magyar ugyan, de a nemzeti vagy etnikai közösséghez tartozó hallgató a törvényben meghat{rozottak 

szerint – anyanyelvén, illetőleg az anyanyelvén és magyarul vagy magyar nyelven folytathatja a 

tanulm{nyait. A felsőoktat{sban a képzés – részben vagy egészben – nem magyar nyelven is folyhat.70 

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi képzést érintő kérdéseknél a Magyar Akkredit{ciós Bizotts{gnak, 

melybe egy tagot az OKB deleg{l, be kell szereznie az érintett orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat 

véleményét.71  

Az Ftv. pedagógusképzésre vonatkozó különös rendelkezések között72 több, kifejezetten a 

kisebbségi pedagógusképzést segítő szab{ly tal{lható. Ha a felsőoktat{si intézményben – alapító 

okirata szerint – nemzeti vagy etnikai kisebbségi pedagógusképzés folyhat, a felvételi 

követelményeknek megfelelő jelentkező esetén a képzést meg kell szervezni. Vagyis, ak{r egyetlen 

jelentkező sz{m{ra is meg kell szervezni az oktat{st. A nemzeti vagy etnikai kisebbségi 

pedagógusképzésre jelentkezők közül előnyben kell részesíteni azt, aki az adott kisebbséghez tartozik. 

A kisebbséghez tartoz{st, saj{tos módon, nyilv{n a kisebbségi gimn{ziumban és szakközépiskol{ban 

tanulók pedagógiai p{ly{n való tov{bbtanul{s{nak a motiv{l{s{ra, a kisebbségi nyelvből tett érettségi 

vizsga igazolja. A nyelvi kompetenci{k szempontj{ból fontos, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbségi 

pedagógusképzésben a kisebbség nyelvét a képzés teljes időtartama alatt oktatni kell. Finanszíroz{si 

problém{kat enyhíthet, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbségi pedagógusképzés a finanszíroz{s 

szempontj{ból kis létsz{mú szaknak minősül, így külön p{ly{zati forr{sokat is elérhet.73  

Nemzetiségi tan{rképzés 6 felsőoktat{si intézményben folyik: 

1. Az Eötvös Lor{nd Tudom{nyegyetem (ELTE) BTK: német, rom{n, szlov{k, horv{t, szerb, 

szlovén, bolg{r, lengyel, görög, ukr{n; 

2. a P{zm{ny Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba): német és szlov{k; 

3. a Szegedi Tudom{nyegyetem: német, szerb, bolg{r, ukr{n, rom{n, szlov{k; 

4. a Pécsi Tudom{nyegyetem BTK: német, horv{t; 

                                                           
70 Ftv. 8. § (2) bekjezdés. 

 

71 Ftv. 110–111. §. 

 

72 Ftv. 146. §. 

 

73 Ftv. 128. § (1) bekezdés h) pont, 147. § 23. pont. 
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5. a Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Szombathely): horv{t, szlovén;  

6. a Nyíregyh{zi Főiskola: ukr{n.  

Teljesen hi{nyzik a palett{ról az örmény és a ruszin tan{rképzés.  

Nemzetiségi tanítóképzést 6 felsőoktat{si intézmény folytat: 

1. ELTE Tanítóképző Főiskolai Kar – Budapest: szerb, német; 

2. Eötvös József Főiskola – Baja: német, horv{t; 

3. Pécsi Tudom{nyegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar – Szeksz{rd: német; 

4. Apor Vilmos Katolikus Főiskola – V{c: német; 

5. Szent Istv{n Egyetem Pedagógiai Kara – Szarvas: szlov{k, rom{n, német; 

6. P{zm{ny Péter Katolikus Egyetem Vitéz J{nos Kar – Esztergom: német, szlov{k. 

Nincs tanítóképzése az örményeknek, a ruszinoknak, a bolg{roknak, a görögöknek, a szlovéneknek, 

az ukr{noknak, a lengyeleknek.  

Nemzetiségi óvodapedagógus-képzés 6 intézményben tal{lható:  

1. Eötvös József Főiskola – Baja: német, horv{t; 

2. Pécsi Tudom{nyegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar – Szeksz{rd: német, horv{t; 

3. Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar – Sopron: szlovén, német, horv{t; 

4. Szent Istv{n Egyetem Pedagógiai Kar – Szarvas: szlov{k, rom{n, német; 

5. P{zm{ny Péter Katolikus Egyetem Vitéz J{nos Kar – Esztergom: szlov{k, német; 

6. Apor Vilmos Katolikus Főiskola – V{c: német; 

Nincs óvodapedagógus-képzés ruszin, bolg{r, görög, lengyel, örmény és ukr{n nyelvterületen.  

A cig{ny-roma pedagógusképzésben érintett felsőoktat{si intézmények: 

1. Pécsi Tudom{nyegyetem BTK Romológiai Tanszék – Pécs: romológia alapképzés és 

romológiatan{r (romai nyelv és kultúra vagy be{s nyelv és kultúra); 

2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola – V{c: óvodapedagógus, tanító; 

3. Szent Istv{n Egyetem Pedagógiai Kara – Szarvas: óvodapedagógus, tanító; 

4. Eötvös József Főiskola – Baja: óvodapedagógus, tanító. 

A kisebbségi tanító- és óvodapedagógus-képzés a kor{bbi képzési program struktúr{j{t őrizte meg 

azzal, hogy ön{lló szakképzettséget eredményező szakir{ny a nemzetiségi képzés. Ez biztosítja, hogy 

a felvételi meghirdetésnél külön v{lasztható a hallgató sz{m{ra. A tanító- és óvodapedagógus-

képzésben m{r oklevelet szerzettek a nemzetiségi tanítói- és óvodapedagógusi szakképzettséghez 

szakir{nyú tov{bbképzésben juthatnak hozz{.  

Az oktat{si t{rca nyilv{nos p{ly{zat útj{n évek óta t{mogatja a kisebbségi pedagógus-

tov{bbképzések megvalósít{s{t. Az elmúlt években – a kétnyelvű oktat{s térnyerésének segítése 

érdekében – kiemelt t{mogat{sban részesültek a közismereti tant{rgyakat kisebbségi nyelven oktató 

pedagógusok sz{m{ra szervezett tov{bbképzések. E p{ly{zat lényege, hogy a p{ly{zaton részt vevő 

felsőoktat{si kisebbségi tanszék vagy orsz{gos kisebbségi önkorm{nyzat az anyaorsz{gi felsőoktat{si 

intézménnyel kötött közvetlen meg{llapod{s alapj{n, a kétnyelvű vagy tannyelvű nemzetiségi 

iskol{ban közismereti tant{rgyat kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógusok sz{m{ra 

szemeszterenként legal{bb 40 óra elméleti képzést és 40 óra anyaorsz{gi hospitaliz{ciót biztosítson.  

A bolg{r, a cig{ny (romani, illetve be{s), a görög, a lengyel, az örmény, a ruszin, az ukr{n 

pedagógusképzés súlyos hi{nyoss{gai miatt a Kotv. a pedagógusok alkalmaz{si feltételeként 
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megengedi a szakir{nyú végzettség és az érintett kisebbségi nyelvből letett {llami nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű okirat elfogad{s{t is.74 

Az orsz{gban jelenleg nyolc helyen folyik nemzetiségi tanító- és óvodapedagógus-képzés. Ezekre 

a képzésekre kevesen jelentkeznek, és amennyiben lehet, az egyetemek és főiskol{k ak{r egy-két 

hallgatóval is elindítj{k. Az is jellemző, hogy csak az {llamilag t{mogatott képzéseket tudj{k 

elindítani, a költségtérítéses képzésre nincs nagy igény, illetve fizetőképes kereslet.  

A nemzetiségi pedagógusképzésben érintett nyolc intézménybe valamennyi kisebbségi szakir{nyt 

összeadva 2006-ben 79, 2007-ben 87, 2008-ban 66, 2009-ben 93 hallgatót vettek fel, vagyis annyira 

kevesen v{lasztj{k a kisebbségi felsőoktat{st, ami m{r veszélyezteti – a német nyelvterületet 

lesz{mítva – a kisebbségi közoktat{s működésének folyamatoss{g{t is. Érdekes képet mutat az 

oklevelet szerzettek sz{ma is. A nemzetiségi pedagógusképzésben, szakir{nyú tov{bbképzésben 

érintett 8 intézményben 2009-ben 25-en kaptak német óvodapedagógus, 58-an német tanító 

végzettséget, 1 fő szerb, 4 fő szlov{k tanító diplom{t szerzett. Mint l{tható 9 nyelvterület egy{ltal{n 

nem kapott kisebbségi pedagógust, de a négy „szerencsés” nyelvterület pedagógusainak zöme is 

német. A 2008-ban végzettek „színesebb” képet alkottak: a 61 német pedagógus (23 óvodapedagógus, 

28 tanító) mellett feltűnik 2 horv{t, egy szerb, egy szlov{k, két cig{ny tanító, illetve egy cig{ny óvónő 

is.75 

A helyzet teh{t nem ad okot a bizakod{sra, különösen, ha sz{mít{sba vesszük azt a tényt, hogy a 

nemzetiségi pedagógusok jelentős részét – tal{n felét is, minthogy nyelveket beszélnek – a piaci szféra 

cs{bítja el, így viszont a kisebbségi pedagógusképzés {llami beavatkoz{s, tov{bbi kedvezmények 

biztosít{sa nélkül nem képes ell{tni feladat{t.  

 

 

                                                           
74 Kotv. 128. § (3) bekezdés ab) pont.  

 

75 Forr{s: NEFMI. 

 


