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BEVEZETÉS 
 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 150. § a) pontja szerint a Kormány kétévente áttekinti a Magyarországon élő 

nemzetiségek helyzetét, és arról az Országgyűlésnek beszámol. A törvényi kötelezettségnek 

eleget téve a Kormány a 2017. január – 2018. december közötti időszakra vonatkozóan a 

következőkben számol be az Országgyűlésnek. Jelen beszámoló átfogó képet kíván nyújtani 

mindarról, ami a hazai nemzetiségpolitika területén az elmúlt két év során történt. Összegezni 

kívánja az európai szinten is példaértékű nemzetiségi politika eredményeit, a kormányzati 

kezdeményezések sorát, a nemzetiségi közösségek aktivitásának irányait. Emellett 

természetesen kitér hazánk nemzetközi dokumentumokból fakadó kötelezettségeinek a 

végrehajtására, a nemzetiségpolitikai együttműködés nemzetközi eseményeire is.  

 

A 2018. évi országgyűlési választások következtében a hazai német közösséget – 

kedvezményes mandátummal rendelkező – nemzetiségi képviselő, a bolgár, a görög, a horvát, 

a lengyel, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán 

nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben – rajtuk keresztül továbbra is 

valamennyi nemzetiség közvetlenül részt vesz a Parlament munkájában. Az Országgyűlés 

Magyarországi nemzetiségek bizottságával – melynek a nemzetiségi képviselő és a 

nemzetiségi szószólók a tagjai – való hatékony együttműködésnek is köszönhetően a 

nemzetiségi célú előirányzatok kerete tovább emelkedett. Míg a beszámolási időszak első 

évében, 2017-ben 8688,9 M Ft állt rendelkezésre, addig a nemzetiségi szakterület kezelésében 

lévő támogatási keretek összege 2018-ban 10.377,7 M Ft volt, mely a 2010. évi e célú 

forrásokhoz képest mintegy háromszoros (2,89-szeres vagy 189%-os) növekedést mutatott. 

2019-ben még tovább nőtt a támogatások összege, azonban ez már a következő 

beszámolókban kerül kibontásra. 

 

A beszámoló összeállítása során részanyagokat, információt és adatokat kértünk és kaptunk 

 a Kormány minisztériumaitól, államtitkárságaitól, az érintett szakterületektől és 

háttérintézményektől,  

 a fővárosi és megyei kormányhivataloktól (a továbbiakban: kormányhivatalok),  

 a megyei közgyűlésektől, 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól és a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alaptól, 

 az országos nemzetiségi önkormányzatoktól, 

 a nemzetiségi szószólóktól, 

 az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától, 

 az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól, 

 a Központi Statisztikai Hivataltól, 

 az Állami Számvevőszéktől, 

 valamint a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézettől. 

 

Az egyes területekről érkezett ismertetők feldolgozását követően készült el a beszámoló, 

amely az adott két év nemzetiségpolitikai folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, a 

kultúrában és a médiában történtekről, valamint az önkormányzati szférában zajló 

folyamatokról részletes információkat és adatokat közvetít az Országgyűlés és a terület iránt 

érdeklődők számára.  
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I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS HELYZETLEÍRÁS 
 

 

1. A NEMZETISÉGEK ÁLTALÁNOS HELYZETE 

 

 

1.1. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtései 

 

A 2016. évi mikrocenzus vonatkozó eredményei 

 

Ahogyan arra az előző, a 2015 és 2017 közötti beszámolási időszakra vonatkozó beszámoló is 

utalt, 2016 októberében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 10%-os 

mintán, 2148 település mintegy 440 ezer háztartásában mikrocenzust, azaz kis népszámlálást 

hajtott végre. Az adatfelvétel célja az volt, hogy a társadalom legfontosabb jellemzőiben a 

legutóbbi népszámlálás óta bekövetkezett változásokat megfigyelje, és öt kiegészítő felvétel 

keretében aktuális társadalmi témákban (pl. akadályozottság, társadalmi rétegződés) gyűjtsön 

adatokat. A mikrocenzus alapprogramja követte, bizonyos adatkörök esetében az aktuális 

igényeknek megfelelően módosította a 2011. évi népszámlálás kérdésköreit. A kérdőív 

nemzetiségi kérdésblokkja az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a 

népszámláláséval azonos volt: két kérdés tudakolta a nemzetiséghez tartozást, egy-egy kérdés 

vonatkozott az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben használt nyelvre. A 

nemzetiségekre vonatkozó adatok 2018 decemberében jelentek meg a Mikrocenzus 2016. – 

Nemzetiségi adatatok c. kiadványban
1
. 

 

A mikrocenzus során 624 ezren vallották magukat valamelyik hazai nemzetiséghez 

tartozónak.
2
 A legnagyobb létszámú nemzetiség a roma volt, 310 ezer fővel, amelyet a közel 

200 ezer fős német nemzetiség követett. A románok, szlovákok és a horvátok száma 20–40 

ezer körüli, míg a szerb, az ukrán és a lengyel nemzetiség 10 ezer fős volt. A görög, a bolgár, 

a szlovén, a ruszin és az örmény közösségek 2–4 ezer főt számláltak 2016-ban. A 

mikrocenzus nemzetiségi adatait az 1. sz. táblázat foglalja össze részletesen: 

 

1. sz. táblázat: A nemzetiséghez tartozók számának alakulása 

 

Nemzetiség 

Nemzetiséghez tartozók 

száma számának alakulása, % 

2001 2011 2016 
2001 és 

2011 között 

2011 és 

2016 között 

2001 és 2016 

között 

13 hazai nemzetiség 442 739 644 524 623 974 145,6 96,8 140,9 

       

Bolgár 2 316 6 272 4 022 270,8 64,1 173,7 

Cigány (roma) 205 720 315 583 309 632 153,4 98,1 150,5 

Görög 6 619 4 642 4 454 70,1 96,0 67,3 

Horvát 25 730 26 774 22 995 104,1 85,9 89,4 

Lengyel 5 144 7 001 8 245 136,1 117,8 160,3 

                                                           
 

1
 http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/kotet_12_nemzetisegi_adatok  

2
 A népszámlálási módszertan szerint adott nemzetiséghez tartozónak számít a válaszadó, ha a négy kérdés közül 

legalább egy esetében jelezte kötődését.   

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/kotet_12_nemzetisegi_adatok
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Német 120 344 185 696 178 837 154,3 96,3 148,6 

Örmény 1165 3 571 2 324 306,5 65,1 199,5 

Román 14 781 35 641 36 506 241,1 102,4 247,0 

Ruszin 2 079 3 882 2 342 186,7 60,3 112,7 

Szerb 7 350 10 038 11 127 136,6 110,8 151,4 

Szlovák 39 266 35 208 29 794 89,7 84,6 75,9 

Szlovén 4 832 2 820 2 700 58,4 95,7 55,9 

Ukrán 7 393 7 396 10 996 100,0 148,7 148,7 

 

Forrás: Mikrocenzus 2016. – 12. Nemzetiségi adatok (KSH) 

 

2001 és 2016 között a nemzetiségekhez tartozók száma mintegy 40%-kal gyarapodott. 

A növekedés főként a 2001 és 2011 közötti időszakra volt jellemző, ekkor tíz nemzetiség, 

2011 és 2016 között négy nemzetiség körében volt megfigyelhető növekedés. A két 

legnépesebb nemzetiségi csoportban – a romák és a németek körében – a 2001 és 2011 között 

történt jelentős lélekszámbővülés. 2011 és 2016 között számottevő növekedés jellemezte az 

ukrán, a lengyel és a szerb nemzetiséget. Három csoportban – a szlovének, a szlovákok és a 

görögök körében – 2001 óta lélekszámcsökkenés tapasztalható. A hazai nemzetiségekhez 

tartozók nagyobb részben magyarországi születésűek, az ukránok 88, a románok 79, a szerbek 

66, a lengyelek 50%-a viszont külföldön született. 

 

A hazai nemzetiségi nyelvek közül a németet 55, a romanit vagy a beást 40, a románt 18 ezren 

beszélték anyanyelvként 2016-ban. A nemzetiségi nyelvet anyanyelvként beszélők aránya a 

románok, a bolgárok, az ukránok, a görögök és a horvátok körében meghaladta az 50%-ot, a 

legmagasabb a lengyelek és a szlovének körében volt (56, illetve 61%): 

 

1. sz. ábra: A hazai nemzetiségi nyelveket anyanyelvként beszélők száma, 2016 

 

 
Forrás: Mikrocenzus 2016. – 12. Nemzetiségi adatok (KSH) 

 

Az eredmények alapján a romák és a németek területi elhelyezkedése a legkiegyenlítettebb, a 

kisebb nemzetiségi csoportokra általában nagyobb térbeli koncentráció jellemző. A roma 

népesség két megyében kiemelkedő arányban volt jelen: 2016-ban Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében élt a romák 19%-a, Szabolcs-Szatmár-Beregben 14%-a (60 ezer, illetve 45 ezer fő). 

Az ország három észak-nyugati megyéjében (Vas, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-

Sopron megye) ugyanakkor a romáknak mindössze 1–1%-a élt. A második legnagyobb 

lélekszámú nemzetiség, a németek egyharmada Közép-Magyarországon élt (Budapesten 

19,5%, Pest megyében pedig 13%), és magas volt az arányuk Baranya megyében (15%).  
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A görögöknek, a lengyeleknek és a bolgároknak valamivel több, az örményeknek valamivel 

kevesebb, mint a fele volt fővárosi. Az ukránok, a szerbek és a románok körében is a 

budapestiek adták a legnagyobb csoportot (40, 37, illetve 25%). A szlovákok a fővárosban és 

Békés megyében voltak jelen nagyobb arányban (18–18%). A szlovének 55%-át a Vas, a 

ruszinok 49%-át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek adták. A horvátok 28%-a Baranya 

megyében élt 2016-ban. 

 

2. sz. ábra: A három legnépesebb hazai nemzetiséghez tartozók országos 

területi megoszlása, százalék, 2016 

 

 

Forrás: Mikrocenzus 2016. – 12. Nemzetiségi adatok (KSH)  
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A nemzetiség vizsgálata a KSH más adatgyűjtéseiben 
 

Annak érdekében, hogy a népszámlálások közötti időszakban is rendelkezésre álljanak a 

legalapvetőbb információk, 2013-ban a legnagyobb rendszeres, lakossági kikérdezésen 

alapuló felvételben – a Munkaerő-felmérésben –,  2014-től pedig a Háztartási költségvetési és 

életkörülmény adatfelvételben bevezettük az etnikai hovatartozásra vonatkozó kérdést, melyet 

a tapasztalatok alapján fokozatosan valamennyi társadalomstatisztikai felvétel 

alapváltozójaként tervezzük szerepeltetni. A bevont adatgyűjtések: 

 Európai Lakossági Egészségfelmérés (2014); 

 A lakosság közérzeti körképe (2015); 

 Lakásfelmérés (2016); 

 Miből élünk? (2017); 

 Felnőttek készség- és kompetenciamérése (2017/2018). 

 

A Munkaerő-felmérés a KSH legnagyobb folyamatos lakossági kikérdezésen alapuló 

felvétele, amely 36 ezer háztartás, mintegy 64 ezer ember válaszai alapján becsüli a felnőtt 

lakosság gazdasági aktivitását és egyéb jellemzőit. A mintába bekerülő háztartásokat az 

összeírók 6 negyedéven keresztül keresik fel. A nemzetiségre vonatkozó kérdésblokkot 2013-

ban és 2014-ben csak a hatodik (utolsó) alkalommal válaszolóktól kérdezték, részben 

tesztelési jelleggel. 2015-től kezdődően azonban már valamennyi hullámban szerepel a 

nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdés. Roma népességhez tartozónak tekintették 

azokat a válaszadókat, akik a Munkaerő-felmérésben a nemzetiségi hovatartozást tudakoló 2 

kérdés valamelyikére azt a választ adták, hogy cigány (roma). A felmérés során alkalmazott 

kérdések az alábbiak voltak: 

 

Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

 magyar (1) 

 cigány (roma) (2) 

 más, Magyarországon bejegyzett kisebbség/nemzetiség (3) 

 egyéb nemzetiség (4) 

 nem kíván válaszolni (5) 

 

Az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez? 

 nem tartozik másik nemzetiséghez (0) 

 magyar (1) 

 cigány (roma) (2) 

 más, Magyarországon bejegyzett kisebbség/nemzetiség (3) 

 egyéb nemzetiség (4) 

 nem kíván válaszolni (5) 

 

A 2017 és 2018. évi legfontosabb eredményeket az alábbi grafikon szemlélteti (3. sz. ábra): 
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3. sz. ábra: A 15-74 éves roma és nem roma népesség aktivitási mutatóinak alakulása, 

százalék, 2017, 2018 

 

 
 

Forrás: Munkaerő-felmérés, 2017, 2018 (KSH) 

 

 

A Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel a háztartások jövedelméről, 

fogyasztásáról, különböző társadalmi-gazdasági jellemzőiről, lakáskörülményeiről, a 

szegénység vagy kirekesztődés kockázatának kitettekről szolgáltat adatokat csaknem 9 ezer 

háztartás, 17 ezer személy válaszai alapján. Az adatfelvétel a 16 éves és idősebbek körében 

kérdezi a nemzetiséget. Azokat a 16 éves és idősebb személyeket tekinti romának, akik – két 

kérdés közül valamelyikben – roma nemzetiségűnek vallották magukat. Az ennél 

fiatalabbakra vonatkozó adatok becsültek, mivel azokat a 15 éves és fiatalabbakat tekintjük 

romának, akiknek a háztartásában a 16 éves és idősebbek körében többségben vannak a 

magukat roma nemzetiségűnek vallók. Roma háztartásnak pedig azt tekintjük, ahol legalább 

egy roma személy él. 2017-ben a roma és a nem roma háztartások egy főre jutó éves átlagos 

bruttó jövedelmének megoszlása az alábbiak szerint alakult. 
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4. sz. ábra: A roma és a nem roma háztartások egy főre jutó éves bruttó jövedelmének 

megoszlása, százalék, 2017 

 

 
 

Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, 2018 (KSH) 

 

 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek nemzetiség szerinti 

különbségeit 2017-ben a következő, 5. sz. ábra szemlélteti:  

 

 

5. sz. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek 

aránya, százalék, 2017 

 
Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, 2018 (KSH) 

 

 

A Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel az emberek szubjektív egészségi 

állapotáról valamint a szubjektív jóllétről is ad információkat. Az ezekre a kérdések adott 

válaszok 2018 tavaszára vonatkoznak.  
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A kérdőív többek között arról gyűjt adatokat, hogy a válaszadó milyennek ítéli meg az 

általános egészségi állapotát. Az egészségi állapot romák és nem romák körében eltérő 

megítélését mutatja a 6. sz. ábra. 

 

 

6. sz. ábra: Vélt egészség, százalék, 2018 

 
Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, 2018 

 

 

A Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel vizsgálja, hogy milyen különbségek 

adódhatnak az egyén által megélt jóllét-érzetben, attól függően, hogy roma nemzetiségű-e a 

válaszadó, vagy sem. A különböző elégedettségeket egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mértük, 

ahol a 0 jelentette azt, hogy egyáltalán nem elégedett, míg a 10-es, hogy teljes mértékben 

elégedett. 

 

 

7. sz. ábra: A különböző életkörülményekkel való elégedettség átlagértékei, 2018 

 
Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, 2018 
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1.2. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 

tevékenysége 

 

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (a 

továbbiakban: nemzetiségi biztoshelyettes) tevékenysége során figyelemmel kíséri, értékeli és 

ellenőrzi azon jogszabályi rendelkezések érvényesülését, amelyek biztosítják a 

Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét. A folyamatos szakmai kapcsolattartás, 

információszerzés és -feldolgozás az ombudsmanhelyettes kiemelt feladata, amely 

valamennyi egyéb tevékenység alapjául szolgál, és elengedhetetlen a szakmai munka érdemi 

megalapozásához. Ennek megfelelően a nemzetiségi biztoshelyettes törekszik arra, hogy jelen 

legyen a közösségek mindennapi életében, és nyomon kövesse, gyűjtse és rendszerezze a 

hazai nemzetiségek jogainak érvényesülésével, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetiségi 

közösségek aktuális helyzetével és a nemzetiségi közélettel kapcsolatos információkat. 

 

A nemzetiségi biztoshelyettes tevékenysége során, számos módon szerzi meg a nemzetiségi 

jogterületet érintő, munkáját segítő információkat. Ombudsmanhelyettesként számos 

alkalommal vesz részt a magyarországi nemzetiségi közösségek választott képviselőivel, 

kiemelten a német nemzetiségi képviselővel, a nemzetiségi szószólókkal, az országos 

nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, a közösségek helyi vezetőivel és a nemzetiségi 

területen érintett szakemberekkel szakmai megbeszéléseken, szakmai fórumokon, 

konferenciákon és nemzetiségi kulturális rendezvényeken. Tevékenységi köréhez tartozik, 

hogy a nemzetiségek és a többségi társadalom tagjai számára egyaránt folyamatosan 

információval szolgál a hazai közösségek helyzetéről. Ennek kiemelt csatornái: az aktív 

médiajelenlét, a saját médiafelületek
3
, a megyelátogatások és helyszíni vizsgálatok, a 

társadalmi szemléletformálás és emberi jogi oktatás, valamint a gyermekkonzultációk. A 

nemzetiségi biztoshelyettes nemzetközi tevékenységével elősegíti a nemzetiségi jogokkal 

kapcsolatos hazai intézményrendszer értékeinek bemutatását.  

 

Egyéni panaszügyek, beadványok, hivatalból indított vizsgálatok típusai, tárgykörei 

 

A nemzetiségi biztoshelyettes – a beszámolási időszakban Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet – 

éves beszámolóiban szereplő statisztikai adatok (2013-ban 163 panaszügy, 98 program; 2017-

ben 353 panaszügy, 231 program; 2018-ban 385 panaszügy, 242 program) egyértelműen arra 

utalnak, hogy a nemzetiségi biztoshelyettesi intézmény ismertsége, az intézmény iránti 

bizalom növekvő tendenciát mutat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a panaszügyek 

számának fokozatos növekedése nem azt jelenti, hogy a magyarországi nemzetiségi 

közösségek helyzete romlott volna az elmúlt években. A panaszoknak és megkereséseknek 

nem pusztán a mértéke nőtt, hanem az érintett nemzetiségi jogterületek szerkezete is változott: 

egyre több a klasszikus nemzetiségi jogokat érintő kérdés. 

 

A nemzetiségi ügyek tárgykörök szerinti kategorizálása rálátást biztosít arra, hogy milyen 

jellegű beadványok érkeznek a nemzetiségi biztoshelyetteshez, és milyen típusú ügyekben 

indított hivatalból vizsgálatot. A nemzetiségi biztoshelyettes tevékenysége alapján kitűnnek 

azok a különbségek, amelyek a nemzetiségi közösségek eltérő problémáit jellemzik. 2017-ben 

és 2018-ban növekedett az egyéni és közösségi nemzetiségi jogokat, ehhez kapcsolódóan a 

kulturális és önkormányzati jogokat érintő ügyek száma, amelyek többsége nem roma 

nemzetiségű panaszosokat érintett, hanem a többi nemzetiségi közösség tagjaitól, 

                                                           
 

3
 www.nemzetisegijogok.hu  

http://www.nemzetisegijogok.hu/
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képviselőitől érkezett, illetve hivatalból figyelemmel kísért vagy vizsgált ügy volt. A roma 

nemzetiségű állampolgárok esetében változatlanul magas az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesülését, illetve a társadalmi státuszukat, életkörülményeiket 

kifogásoló beadványok aránya. A szociális, gyermekvédelmi, lakhatási, valamint büntetőjogi 

ügyek is elsődlegesen roma származású panaszosokat érintettek. 2017-ben és 2018-ban 

jellemző ügytípusok voltak: 

 nevelési-oktatási ügyek; 

 nemzetiségi önkormányzati, valamint kulturális jogokkal kapcsolatos közösségi 

nemzetiségi jogi ügyek; 

 névviseléssel, névhasználattal kapcsolatos egyéni nemzetiségi jogi ügyek; 

 nemzetiségi származás miatti diszkrimináció; 

 szociális életkörülményekkel kapcsolatos ügyek; 

 egészségügyi ellátással, közszolgáltatással és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyek; 

 büntető- és szabálysértési ügyek. 

 

Kiemelt ügyek a nemzetiségi jog területén 

 

(1) A nemzetiségi pedagógusképzés utóvizsgálata, valamint a nemzetiségi hallgatók 

pályakép vizsgálata a 2017. év egyik legjelentősebb nemzetiségi jogi területet érintő ügye, 

amely korábbi vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása, több éves tapasztalat áttekintése, 

elemzése és összegzése eredményeként született meg. Öt évvel a jelentés kiadását követően az 

utóvizsgálat azt mérte fel, hogy a 2011-ben tett ajánlások megvalósítása megtörtént-e, illetve 

– kiterjesztve a korábbi vizsgálatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: felsőoktatási törvény) hatálybalépésével miként változott a jogszabályi 

környezet, és a gyakorlatban milyen módon biztosított a nemzetiségi szakirányú képzés, 

továbbképzés, továbbá milyen esélyekkel indulnak a fiatalok a munkaerőpiacon. Az átfogó 

vizsgálat keretében a biztos és a nemzetiségi biztoshelyettes feltárták, hogy a 2011-es 

jelentésben tett ajánlások közül mi valósult meg, illetve a nemzetiségi pedagógusképzés 

milyen problémákkal küzd napjainkban. Megvizsgálták azt is, hogy milyen szakmai 

gyakorlatok, ösztöndíjak, anyaországi kapcsolatok álltak a vizsgált időszakban a nemzetiségi 

pedagógushallgatók rendelkezésére és milyen lehetőségeik voltak a munkaerőpiacon a 

diploma megszerzését követően. A vizsgálat során a biztos és a nemzetiségi biztoshelyettes 

megállapították, hogy jelentős előrelépések történtek a 2011-es jelentésben foglaltakhoz 

képest a nemzetiségi pedagógusképzés fejlesztése és előmozdítása érdekében. Ugyanakkor a 

képzések sokasága, a feltételek bonyolultsága, és az eltérő jogalkalmazás bizonytalanságot 

eredményezett a hallgatók és a felsőoktatási intézmények körében is. 

 

(2) Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes 2016-ban sajtóhírekből értesült 

az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájában (a 

továbbiakban: Tarnazsadányi Tagiskola) kialakult súlyos közegészségügyi állapotokról. A 

Tarnazsadányi Tagiskola épületegyüttesének rossz állapotával és infrastrukturális 

fejlesztésének elmaradásával kapcsolatos vizsgálatot eredményező cikkek elsődlegesen az 

iskola udvarán található vizesblokk tarthatatlan körülményeire hívták fel a figyelmet, az ott 

kialakult helyzet nem felelt meg a minimális higiéniai követelményeknek sem. Emellett 

jelezték, hogy gondot okoz a köznevelési intézmény épületegyüttesének, udvarának, 

kerítésének rossz állapota, illetve a tornaterem hiánya is. A Tarnazsadányi Tagiskola 

infrastrukturális problémái és hiányosságai miatt az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi 

biztoshelyettes hivatalból közös vizsgálatot indított. (Fontos megjegyezni, hogy a település 

1355 lakosa közül a rendelkezésünkre álló adatok szerint a roma nemzetiséghez tartozó 
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lakosság aránya 80% körüli. Ennek következtében – figyelemmel a helyszíni vizsgálat 

tapasztalataira is – az állapítható meg, hogy a Tarnazsadányi Tagiskolában lényegében csak 

roma nemzetiségű gyermekek tanulnak.) 2018-ban a nemzetiségi biztoshelyettes nyomon 

követte a jelentésben kezdeményezett felújítás megvalósítását; majd 2018. november 29-én 

ünnepélyes keretek között került sor a Tarnazsadányi Tagiskola felújított épületegyüttesének 

átadására.  

 

(3) A nemzetiségi biztoshelyettes 2017-ben, a roma holokauszt oktatásával kapcsolatban 

kiadott elvi állásfoglalása kiemelkedő jelentőségű volt. A nemzetiségi biztoshelyettes 

állásfoglalásának célja általában, hogy felhívja a jogalkotó és a nyilvánosság figyelmét a hazai 

nemzetiségi közösségek tagjai egyéni és kollektív jogainak megőrzésével kapcsolatos teendők 

fontosságára, a nemzetiségi alapjogok vagy az egyenlő bánásmód elvének sérelmével 

fenyegető helyzetre és aggályos gyakorlatra, illetve felmutasson olyan jó gyakorlatokat, 

amelyek a nemzetiségi jogok minél sikeresebb érvényesítését szolgálják. Az alapvető jogok 

biztosának helyettese fontosnak tartja, hogy munkájában a társadalmi tudatformáló és 

felvilágosító tevékenység is helyet kapjon. „A roma holokauszt oktatásának társadalmi 

szemléletformáló szerepéről és hazai helyzetéről” szóló elvi állásfoglalás az Országgyűlés 

Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési és Kulturális Albizottságának 2017. 

október 26-i ülésén került bemutatásra. Az állásfoglalás átfogó módon foglalkozik a 

témakörrel, többek között áttekinti és elemzi a holokausztoktatás hazai szabályozási 

környezetét, a roma holokauszt formális és nem formális oktatásban való megjelenését, a 

tankönyvi reprezentációját, a közvetve és közvetlenül kapcsolódó hazai ombudsmani 

tevékenységet, valamint a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat. Az állásfoglalás elkészítése 

során a nemzetiségi biztoshelyettes a Roma Ellenállás Napjához kapcsolódóan kerekasztal-

beszélgetést és forrásgyűjtemény bemutatót szervezett, melynek keretében lehetőség nyílt a 

téma szakértőivel való konzultációra. 

 

Az elvi állásfoglalás felhívja a figyelmet arra, hogy a roma holokauszt elismertetése – az 

áldozatok kárpótlása, az emléknap elfogadása, emlékhelyek létrehozása és a tudományos 

kutatás – több évtizedes munka eredménye, amelyben nagy szerepet játszott a roma és szintó 

aktivisták, művészek munkája, munkássága. Az európai roma közösségeket ért veszteségek és 

azokról való állami hallgatás az 1970-es években indult nemzetközi roma mozgalmat arra 

sarkallta, hogy a roma holokauszt témáját, valamint az áldozatok kárpótlását napirendre 

vegye, és végül a célkitűzéseket több évtized alatt megvalósítsa. A nemzetiségi 

biztoshelyettes elvi állásfoglalása szerint a holokauszt roma áldozataira való emlékezés, a 

roma holokauszt formális és nem-formális oktatásban betöltendő szerepe kapcsán érdemes 

hangsúlyozni, hogy a bekövetkezett szörnyűségeknek hosszas előtörténete volt, hiszen az 

1944-es eseményeket megelőzően lépcsőzetesen történt meg a roma közösségek jogfosztása. 

A nemzetiségi biztoshelyettes állásfoglalásában kifejti, hogy meggyőződése szerint a roma 

holokauszt megfelelő módon történő oktatása olyan eszközzé válhat Magyarországon, amely 

nemcsak azt segítheti elő, hogy a roma közösségek az Alaptörvényben meghatározott 

önazonosságuk szabad vállalásához és megőrzéséhez való jogukkal élhessenek, hanem arra is 

alkalmas, hogy a társadalom tagjaiban kialakítsa és megerősítse azt az értékrendet, amely az 

emberi jogok tiszteletén alapszik. 

 

(4) A nemzetiségi biztoshelyettes 2018. június 1-jén elvi állásfoglalást adott ki a nemzetiségi 

közösségek szerepéről a helyi és regionális gazdaságfejlesztésben, turizmusban a Szlovén 

Mintagazdaság példája alapján. Az állásfoglalás célja, hogy a Szlovén Mintagazdaság 

programot, a nemzetiségi önszerveződés és együttműködés pozitív, modellértékűnek 

tekinthető példájaként megismertesse a szélesebb nyilvánossággal. A felsőszölnöki Szlovén 
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Mintagazdaság olyan, nemzetiségi összefogással létrehozott és működtetett projekt, amely 

nem csak az érintett nemzetiségi közösség építéséhez, identitásának erősítéséhez járul hozzá, 

de elősegíti a helyi lakosság megtartását, erőteljes hatást gyakorol arra, hogy az érintett táj 

visszanyerje eredeti jellegét, és a környezet megóvásával hozzájárul a jövő generációk 

örökségének fennmaradásához. A Mintagazdaság rendszeresen teret biztosít számos, a helyi 

szlovén kultúra és hagyomány ápolását szolgáló kulturális rendezvénynek, így hozzájárul a 

nemzetiségi közösség identitásának erősítéséhez és fontos színterévé vált a szlovén 

nemzetiség mindennapjainak.  

 

(5) A nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmairól kiadott elvi állásfoglalás kiadásával a 

nemzetiségi biztoshelyettesnek az volt a célja, hogy feltárja és bemutassa a nemzeti 

értékgyűjtés nemzetiségi tartalmakkal kapcsolatos helyi, megyei és országos gyakorlatát, 

valamint elősegítse, hogy a hazánkban élő nemzetiségi közösségek értékei beazonosítható és 

jól látható módon, növekvő mértékben jelenjenek meg nemzeti értékeink különböző 

gyűjteményeiben. Ennek érdekében párbeszédet kezdeményezett valamennyi érintett között. 

A 2018-as év folyamán egyes nemzetiségi közösségek jelzései nyomán megvizsgálta az 

úgynevezett nemzeti értékgyűjtés gyakorlatát, és azt találta, hogy a különböző értéktárak 

egyáltalán nem, vagy alig jelenítenek meg nemzetiségekhez kapcsolódó értékeket. További 

tapasztalata volt, hogy ha van is nemzetiségi jelenlét a különböző értéktárak 

adatállományaiban, az alig látható, és nehezen, sokszor egyáltalán nem beazonosítható. A 

magyarországi nemzetiségi közösségek asszimilációjának folyamata erős, az azonban, hogy 

ez milyen mértékben nő tovább, a társadalom közös felelőssége. A nemzetiségek nyelve, 

tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai olyan különleges értékek, amelyek 

megőrzése, ápolása és gyarapítása nem csak maguknak a nemzetiségi közösségeknek az 

alapvető joga, hanem a többségi társadalom érdeke is. A kérdés kiemelt fontosságára és a 

jelenlegi szabályozás esetleges módosítási lehetőségeire tekintettel a nemzetiségi 

biztoshelyettes az állásfoglalásában azt javasolta, hogy az Országgyűlés Magyarországi 

nemzetiségek bizottsága – az országos nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek bevonásával, 

illetve véleményük kikérésével – tekintse át a nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmaival 

kapcsolatos jelenlegi gyakorlatot, és fontolja meg a szabályozás módosításával kapcsolatosan 

közös álláspont kialakítását. 

 

(6) A nemzetiségi ombudsmanhelyettes még 2016-ban indított átfogó vizsgálatot a 

nemzetiségi jogok médiában történő érvényesüléséről, amely egyben a 2004-ben publikált 

ombudsmani nemzetiségi média-vizsgálat utóvizsgálataként is szolgált. „A nemzetiségi 

kulturális autonómia érvényesülése a közszolgálati médiaszolgáltatás területén” című 

elvi állásfoglaláshoz kapcsolódó átfogó vizsgálat keretében a biztoshelyettes a 2004-ben 

publikált nemzetiségi média-vizsgálat tapasztalatait vetette össze a jelenlegi helyzettel, illetve 

részleteiben is elemezte a közszolgálati médiaszolgáltató nemzetiségekkel kapcsolatos 

kötelezettségeinek tényleges megvalósulását. Az utóvizsgálat első szakaszában – az országos 

nemzetiségi önkormányzatoktól kapott tájékoztatások alapján – a nemzetiségi biztoshelyettes 

összeállította a közszolgálati nemzetiségi médiaszolgáltatás problématérképét, és ennek 

alapján a legfontosabb kérdésekben tájékoztatást kérő levéllel fordult a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) vezérigazgatójához is. 2017 

nyarán – a vizsgálat következő szakaszában – a biztoshelyettes szakértői kerekasztal-

beszélgetést szervezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a nemzetiségi jogok 

közmédiában való érvényesüléséről a nemzetiségi közmédia helyzetének alaposabb 

megismerése és a problémák megoldási lehetőségeinek megvitatása érdekében. 2017-ben és 

2018-ban a közmédia egyes vezetőivel az említett megkeresésen túl személyes egyeztetésekre 

is sor került.  
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A vizsgálat alapján elkészült elvi állásfoglalásban a nemzetiségi ombudsmanhelyettes 

megállapította, hogy a terület jogi szabályozása rendezett, a vizsgálat során feltárt problémák 

és visszásságok elsősorban a rendelkezések gyakorlati végrehajtásával, illetve az 

intézményrendszer működ(tet)ésével függnek össze. Ennek megfelelően az elvi 

állásfoglalásban kiemelt fókuszpontok a nemzetiségi közösségek és a közmédia vezetése 

közötti koordináció és kooperáció, a nemzetiségekről kialakuló médiakép, a nemzetiségi 

média infrastruktúrája, szervezete és finanszírozása, a nemzetiségi adásokhoz való technikai 

és organikus hozzáférés, illetve a nemzetiségi közmédiára vonatkozó átfogó stratégiai 

koncepció hiányának kérdései. A fentiek alapján a biztoshelyettes javasolta, hogy a 

közszolgálati médiaszolgáltató vezetése és a magyarországi nemzetiségek reprezentatív 

testületei között induljon valós és érdemi párbeszéd a helyzet áttekintése, a nemzetiségek 

részéről felvetett problémák érdemi vizsgálata és a megoldási lehetőségek megvitatása 

érdekében, továbbá az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az országos 

nemzetiségi önkormányzatok vezetői és az érintett szakértők bevonásával – tekintse át a 

közszolgálati médiaszolgáltatással kapcsolatos jelenlegi helyzetet. 

 

(7) 2018-ban a nemzetiségi biztoshelyettes egy másik, szintén a nemzetiségi kulturális 

autonómia egy speciális vonatkozását vizsgáló elvi dokumentumot is kidolgozott: „A 

nemzetiségi kulturális autonómia érvényesülése a hazai filmművészet és filmgyártás 

területén” című elvi állásfoglalás a hazai filmművészet és filmgyártás területén tekinti át a 

nemzetiségi kulturális autonómia érvényesülését. Az állásfoglalás célja, hogy a nemzetiségi 

jogok, különösen a nemzetiségi kulturális autonómia hazai filmművészet és filmipar területén 

történő érvényesülésének komplex helyzetét feltárja. A nemzetiségi biztoshelyettes vizsgálata 

a nemzetiségi filmalkotások előállítását, terjesztését és megőrzését elősegítő, valamint a 

nemzetiségi filmművészet értékeinek bemutatását célzó intézkedések összegzése mellett 

kiterjedt a nemzetiségi közösségek jogszabályokban biztosított aktív önreprezentációs 

eszközeinek és lehetőségeinek feltárására is. Az állásfoglalás ennek keretében bemutatja 

azokat a kihívásokat, amelyekkel a nemzetiségi filmműhelyek alkotói, a filmalkotások 

forgalmazói és azok megőrzői szembesülnek az említett jogok biztosítása, érvényre juttatása 

és gyakorlása során, bemutatja ugyanakkor a feltárt hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat is. 

Vizsgálata során felhasználta a nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 

által 2010-ben folytatott vizsgálatának tapasztalatait és azokat vetette össze a jelenlegi 

helyzettel, részleteiben is elemezte a nemzetiségi filmalkotások előállítását, támogatását, 

terjesztését és archiválását érintő jogszabályi környezetet és gyakorlati tapasztalatokat, 

továbbá feltárta a hazai nemzetiségi filmművészet és filmipar értékeit.  

 

A nemzetiségi biztoshelyettes az állam nemzetiségi filmművészethez és filmgyártáshoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségével összefüggésben strukturális problémát nem tárt 

fel, azonban számos olyan nehézséget tapasztalt, amely a területet érinti, legyen szó 

filmalkotások előállításáról, forgalmazásáról, megőrzéséről vagy más módon történő 

felhasználásáról. A vizsgálat során szerzett tapasztalatai segítségével állásfoglalásában 

szakmai javaslatokat tett és elvi irányvonalakat vázolt fel a nemzetiségi filmgyártás, 

filmterjesztés és a nemzetiségi filmalkotások megőrzésének fejlesztése, valamint a 

nemzetiségi filmalkotásokkal összefüggő kollektív nemzetiségi jogok minél hatékonyabb 

érvényre juttatása érdekében. Javaslataival felhívta a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságát, valamint az egyéb érintetteket, hogy egymással is együttműködve – az országos 

nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek bevonásával, illetve véleményük kikérésével – 

tekintsék át a nemzetiségi filmipart és filmművészetet érintő jogszabályi és finanszírozási 

környezetet, és a jogi szabályozás és a mozgóképszakmai támogatási rendszer módosításával 
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kapcsolatosan fontolják meg közös, a Magyarországon élő nemzetiségek igényeit és érdekeit 

egyaránt kielégítő álláspont kialakítását. 

 

 

1.3. Nemzetiségpolitika a kormányzatban és az önkormányzati rendszerben 

 

A 2017-2018 közötti időszakban változott a nemzetiségpolitika kormányzati felügyelete. A 

nemzetiségekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység központja a beszámolási időszak során 

kettévált. Az átszervezés eredményeképp 2018-ban a romák ügyei az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkárságához kerültek, míg a nemzetiségpolitika egyéb szakterületei az 

EMMI-től átkerültek a Miniszterelnökségre, ahol a miniszterelnök általános helyettese alá 

tartozó Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság hatáskörébe 

tartoznak a 12 hazai nemzetiséget érintő kapcsolattartási, támogatáspolitikai, kulturális és 

nemzetközi ügyek. A beszámolási időszakban az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságán, majd a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságán belül továbbra is a Nemzetiségi 

Főosztály dolgozott a nemzetiségeket érintő ügyeken – elsősorban ez a terület a felelős a 

nemzetiségek jogaiért, illetve a nemzetiségeket érintő kérdésekért. Az államtitkárság évente 

több alkalommal szervez megbeszéléseket a nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel, a 

Nemzetiségi Főosztály napi kapcsolatban áll a nemzetiségek országos önkormányzati 

vezetőivel, illetve az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjaival. A 

felsorolt területeken kívül a nemzetiségpolitikához kapcsolódó ügyek természetesen érintenek 

egyéb (EMMI) szakterületeket is – mint például az oktatás vagy a kultúra –, illetve 

valamennyi egyéb tárca munkáját is. E vonatkozásokat részletesen is bemutatjuk a későbbi 

fejezetekben. 

 

A nemzetiségek képviseletének további területeit a korábbi beszámolók részletesen 

bemutatják: Tartalmazzák a települési, területi, és az országos nemzetiségi önkormányzatok 

rendszerének, a nemzetiségi szószólók országgyűlési munkájának és a Magyarországi 

nemzetiségek bizottságának ismertetését. Újdonság volt a beszámolási időszakban, hogy a 

2018. áprilisi országgyűlési választások során több nemzetiség új országgyűlési szószólót 

választott, valamint az addigi német szószóló, Ritter Imre a magyarországi német közösség – 

teljes jogú – nemzetiségi képviselője lett. Szóltunk arról is, hogy munkája során a bizottság 

szorosan együttműködik az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével, 

nemzetiségi szószóló tagjai kapcsolatot tartanak az országos önkormányzatok elnökeivel, akik 

állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a testület ülésein. A bizottság 

kiemelt partnerének tekinti a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárságát, valamint az alapvető jogok biztosának a nemzetiségi jogok védelmét 

ellátó helyettesét, aki rendszeresen tájékoztatja az országgyűlési szószólókat a lezárt 

nemzetiségi tárgyú vizsgálatokról. Az Emberi Jogi Munkacsoport keretén belül a beszámolási 

időszak során továbbra is rendszeresen ülésezett a Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus 

Munkacsoport. A – korábbi beszámolókban szintén bemutatott – Roma Koordinációs Tanács, 

valamint a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság is megalakulása óta 

folyamatosan működik. (A romákhoz kapcsolódó egyeztető bizottságokat és testületeket jelen 

beszámoló társadalmi felzárkózásról szóló, későbbi fejezete tárgyalja.) E területek, valamint 

működésük nem változott a beszámolási időszakban, így az alábbiakban a megyei 

közgyűlések tájékoztatása alapján a helyi és regionális együttműködésekhez kapcsolódóan 

mutatunk be néhány konkrét, jó példát a beszámolási időszak vonatkozásában. 
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 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatása szerint kiemelt 

feladatként kezelte a területén élő nemzetiségekkel való kapcsolattartást, együttműködést. 

A megyei önkormányzat feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során 

együttműködik a települési és más megyei önkormányzatokkal, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, gazdasági, szakmai 

kamarákkal, tudományos műhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal, valamint a megye 

gazdasági szereplőivel. A nemzetiségekkel való kapcsolattartás a közgyűlés Jogi, 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának feladata. A Hajdú-Bihar Megyei 

Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 6-án „Utolsó esély” címmel 

konferenciát szervezett, melynek helyszíne Debrecenben a Megyeháza Árpád Terme volt. 

A konferencia szervezésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a megyei 

önkormányzati hivatal látta el. Az eseményen mintegy 100 fő vett részt, köztük a Hajdú-

Bihar megyében található települési roma nemzetiségi önkormányzatok elnökei, elnök-

helyettesei, valamint a testületek képviselő tagjai. 

 

 A Somogy Megyei Önkormányzat két saját pályázata (az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű 

felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi 

programokhoz kapcsolódóan”, valamint a TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglakoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívás) 

keretében együttműködő partner a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

Az EFOP projekt keretében kialakított Somogy Megyei Felzárkózási Fórum partnerei egy 

olyan partnerségi rendszert alakítottak ki, melynek segítségével a jelenleg futó pályázatok, 

valamint a jövőbeni társadalmi felzárkózást segítő intézkedések a közös gondolkodásnak 

köszönhetően, a társadalmi igények figyelembevételével összehangoltabban kerülnek 

megvalósításra. A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzattal a Somogy Megyei 

Önkormányzat együttműködése sajátos, Horvátország közelsége miatt számos külföldi 

kapcsolatuk irányul a horvát nyelvterület felé, akár mezőgazdasági, akár pályázati 

együttműködési feladatok ellátására vonatkozóan. Pályázati együttműködés keretében 

szakmai nemzetközi vásárokat szerveznek, több ízben tartottak rendezvényt Bjelováron 

közösen; jövőbeni közös pályázati elképzeléseik között szerepel az oktatás támogatására, 

szemléletformálásra nemzetközi pályázatok benyújtása, együttműködések megkötése.  

 

 A Tolna Megyei Önkormányzat szakmai támogatásával és koordinálásával működő Tolna 

Megyei Bűnmegelőzési Tanács előadásainak rendszeres meghívottai és résztvevői, 

együttműködő partnerei a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és 

tagjai. Minden évben megrendezésre kerül egy roma tematikus nap, amelyen a romák 

oktatásával, társadalmi beilleszkedési lehetőségeivel, a roma fiatalokat veszélyeztető és 

kriminalizáló tényezőkkel kapcsolatos előadások meghallgatására nyílik lehetőség. 2016. 

január 1-től a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke roma koordinátort foglalkoztat. A 

roma koordinátor eredményesen segíti a megyei elnök roma nemzetiséggel kapcsolatos 

munkáját, feladatai közé tartozik a kapcsolattartás a települési és megyei roma 

nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel; a kapcsolattartás a települési 

önkormányzatokkal, amennyiben a roma nemzetiséget érintő kérdések egyeztetése 

szükséges; a kapcsolattartás nemzetiségi ügyekben a Tolna Megyei Rendőr-

főkapitánysággal és a megyében működő bevett egyházakkal. Fentieken kívül a Tolna 

Megyei Értéktár Bizottság számos, a megyében élő nemzetiségekhez kapcsolódó értéket 

vett nyilvántartásba Tolna megye kiemelkedő értékeiként (többek között: Bogyiszlói 

zenekar, Bukovinai székelyek élő népművészete, Bukovinai székely betlehemes, 

csobányolás, Grábóci görögkeleti szerb templom, Szerb ortodox búcsú – Grábóc, 

Györkönyi német nemzetiségi hagyományőrző füzetek, Medinai szerb szokások és 
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hagyományok, Görögkeleti szerb templom – Medina). Az értékek sajtónyilvános 

kommunikálására nagy hangsúlyt fektetnek sajtótájékoztatóval, illetve megyei napilapban, 

Facebook oldalon és a www.kincsestolnamegye.hu honlapon való megjelenéssel. 

 

 A Békés Megyei Önkormányzat szervezésében 2016 óta hagyományosan minden év 

szeptember első hétvégéjén kerül megrendezésre a Megyenap. A program fő pillérei a 

nemzetiségek, a megyében fellelhető értékek, hagyományok, a kézművesek, a 

kistermelők, a családok és a gyermekek. A Megyenapon a nemzetiségek felvonultathatják 

mindazon hagyományaikat, amelyekre büszkék, és amelyeket elkötelezetten őriznek. 

Békés megye legnagyobb kézműves vásárán és termelői piacán külön faházakban 

mutathatják be népviseletüket, kézműves értékeiket, szellemi örökségüket fotókon, 

kiállított tárgyakon, prospektusokban. A színpadon kulturális életükbe lehetett 

belepillantani, ének, zene, tánc, vers bemutatásával, valamint minden nemzetiség a rá 

jellemző ételt kóstoltathatott a rendezvény résztvevőivel. 

 

 Komárom-Esztergom megyében 2017-ben a Nyergesújfalun megrendezett XIII. 

Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozó a helyi önkormányzat, az 

óvoda, az iskola és a német nemzetiségi önkormányzat segítségével zajlott le. A település 

kiváló házigazdája volt a 21 együttes által nyújtott csodálatos programnak. A XXII. 

Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozóra és a Nemzetiségek Napjára 2017 

decemberében Oroszlányon, a HUNG 2017 pályázat keretében szervezett „Értékeink a 

középpontban” című megyei értéktár napon került sor, melyen 16 együttes mutatta be 

fergeteges produkcióit. A szervezésben a helyi önkormányzat és a szlovák nemzetiségi 

önkormányzat is részt vett. A 2018. évben kidolgozott Megyei identitás erősítése program 

keretében településpárokat képeztek a Gerecse-Vértes hegységek által kettévágott megye 

településeiből, hogy a két rész lakói jobban megismerhessék egymást. Ezen 

településpárok kialakításánál arra is figyelemmel voltak, hogy a nemzetiségi jellegű 

települést olyan településsel párosítsuk, ahol nincsenek nemzetiségi hagyományok. 

 

 

1.4. Jogszabályi változások 

 

Magyarország Alaptörvénye deklarálja a nemzetiségeket érintő, és alkotmányi szintű 

szabályozást igénylő alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyeknek érvényesülését a 

sarkalatos törvényi formát öltő nemzetiségi törvény biztosítja. A nemzetiségi törvény a 

hatálybalépése óta széles körben meghatározza a nemzetiségeket megillető egyéni és 

közösségi jogokat, rendszerezi az oktatási, a kulturális és médiajogokat, valamint szabályozási 

keretet biztosít a nemzetiségi önkormányzatok választására, működésére és gazdálkodására 

vonatkozóan.  

 

A kormányzati szerkezetátalakítás következtében a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum) foglaltak 

alapján változás következett be a nemzetiségpolitikai szakterülethez tartozó hatáskörökben. A 

Statútum 32. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a miniszterelnök általános helyettese a Kormány 

nemzetiségpolitikáért felelős tagja, a belügyminiszter kivételesen a Statútum 40. § (2) 

bekezdésében taxatív módon felsorolt jogszabályok tekintetében és azon belül is a roma 

nemzetiség vonatkozásában minősül a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagjának.  

Mindezekre tekintettel – a Statútumban foglalt rendelkezéseknek megfelelően – átalakításra 

került a vonatkozó jogi szabályozás. 

 

http://www.kincsestolnamegye.hu/


21 

A nemzetiségi törvényben meghatározott nemzetiségi önkormányzatok költségvetési 

támogatásainak részletszabályait 2016 decemberéig a nemzetiségi célú előirányzatokból 

nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet tartalmazta. 2017. január 1-jétől – a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény hatályba lépésével – a szabályozás 

kormányrendeleti szintről törvényi szintre emelkedett, amelynek eredményeképpen a 

nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak feltételeit és azok 

elszámolási rendjét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Emellett ugyancsak 

2017. január 1-jétől vált irányadóvá a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, 

felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 38/2016. (XII.16.) EMMI 

rendelet, amelyben a jogalkotó a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára 

meghatározott központi költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt jelölte ki. 2018. március 15-től a nemzetiségi célú 

támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait a 

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet határozta meg. 

 

 

2. A NEMZETISÉGI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA 

 

 

A magyarországi nemzetiségek számára biztosított közvetlen központi támogatásokat a 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvények (Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény) tartalmazzák. Az 1. számú melléklet tartalmazza 

a 2017. január 1-je és 2018. december 31-e közötti időszak költségvetéseiben nevesített 

nemzetiségi vonatkozású tételek összevont táblázatát, az egyedi és a pályázatos támogatásokat 

pedig a 2. számú melléklet összesíti. Amint azt az előző fejezetben már jeleztük, a 2018. évi 

országgyűlési választásokat követően a nemzetiségpolitikáért felelős szakterület – a 

nemzetiségeket érintő kapcsolattartási, támogatáspolitikai, kulturális és nemzetközi ügyek – 

átkerült a Miniszterelnökségre, a roma ügyekért felelős terület 2018-ban az EMMI-nél 

maradt. A nemzetiségi célú támogatások – függetlenül a szakterület intézményi 

keretrendszerétől – a következő főbb területeket érintették: 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása; 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása; 

 Pályázati úton és egyedi kérelem elbírálása útján nyújtott támogatások; 

 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása (működési és 

feladatalapú támogatás); 

 Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció támogatása; 

 Ösztöndíjak, díjak (Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj; Nemzetiségekért Díj; Pro 

Cultura Minoritatum Hungariae Díj). 

 

A feladatok finanszírozására szolgáló keretösszegeket a mindenkori költségvetési törvény, a 

részletszabályokat pedig annak 9. melléklete tartalmazza. Az alábbiakban a felsorolt 

területeket részletesen is bemutatjuk.  

 

 

2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása 

 

A nemzetiségi törvény által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott 

feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem 
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működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel 

kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy 

a megyei önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben 

meghatározott – érdek-képviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az 

általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét. A 

nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében pedig országos szintű nemzetiségi 

intézményhálózatot tart fenn. 

 

2. sz. táblázat: Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatásai 

 

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

Országos nemzetiségi önkormányzat 2017 (M Ft) 2018 (M Ft) 

Bolgár Országos Önkormányzat és Média 70,2 70,2 

Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 70,9 70,9 

Országos Horvát Önkormányzat és Média 181,6 181,6 

Országos Lengyel Önkormányzat és Média 84,5 84,5 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 294 294 

Országos Örmény Önkormányzat és Média 57,7 57,7 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 137,5 137,5 

Országos Ruszin Önkormányzat és Média 67,3 67,3 

Szerb Országos Önkormányzat és Média 119,8 119,8 

Országos Szlovák Önkormányzat és Média 166 166 

Országos Szlovén Önkormányzat és Média 88 88 

Ukrán Országos Önkormányzat és Média 77,4 77,4 

Összesen: 1776,1 1776,1 

 

Forrás: Miniszterelnökség 

 

A média támogatás kapcsán fontos kiemelni, hogy a nemzetiségeknek joguk van az 

információkhoz való – saját anyanyelvükön történő – szabad hozzáféréshez, és azok 

továbbadásához a tömegkommunikációs eszközök útján való – anyanyelvükön történő – 

tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és sajtótermék eléréséhez és 

terjesztéséhez. 

 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a kötelező és önként vállalt feladataik ellátására, 

hivatalaik működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására 

részesülnek működési támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési 

törvény rendelkezik, amely 2017-ben 1776,1 M Ft összeget rögzített a fent nevezett célra, és 

ezzel megegyező összeget tartalmazott a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény is.  
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2.2. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális 

autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az 

országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan vagy részben működtetett 

nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének 

támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos illetve 

regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének 

támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves 

költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi 

önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. Az 

előirányzat keretösszege 2017-ben 1192,5 M Ft volt. A 2018. évre az előirányzat keretösszege 

1220,2 M Ft-ra emelkedett. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézmények támogatásának 2017–2018. közötti időszakra vonatkozó önkormányzatonkénti 

megoszlását foglalja össze az alábbi kimutatás.  

 

3. sz. táblázat: Országos nemzetiségi önkormányzatok intézményi támogatása 

 

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Országos nemzetiségi önkormányzat 
2017  

(M Ft) 

2018  

(M Ft) 

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 72,8 72,8 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 

Mo-i Görögök Orsz. Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
35,5 35,5 

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 145,9 145,9 

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 53 53 

Mo-i Németek Orsz. Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
211 238,7 

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 33,4 33,4 

Mo-i Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
48 48 

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 35,3 35,3 

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 114 114 

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 197,9 197,9 

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmény támogatása  58,4 58,4 

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmény támogatása 21,4 21,4 

Összesen: 1192,5 1220,2 

 

Forrás: Miniszterelnökség 
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2.3. Pályázati úton és egyedi kérelem útján nyújtott nemzetiségi támogatások 

 

A mindenkori költségvetési törvény által meghatározott Nemzetiségi támogatások 

megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat jelentős részét képezi azon támogatások 

forrásának, mely elősegíti, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és 

közösségi jogaik, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így 

különösen hozzájárul a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, 

történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy 

regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 

meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdítja a nemzetiségek kulturális 

autonómiáját megvalósító intézményrendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal 

kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB) 

ajánlásaiban megfogalmazottak teljesülését. Az egyes nemzetiségi intézmények fejlesztési 

támogatási céljainak finanszírozására 2015-től új előirányzatként megjelent a Nemzetiségi 

intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre megnevezésű fejezeti 

kezelésű előirányzat. E nemzetiségi célú előirányzatok a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő módon és célra elsősorban pályázati úton és egyedi kérelmek benyújtása útján 

fedezik:  

 a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatását; 

 a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatását; 

 a nemzetiségi kultúra támogatását; 

 a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi táborok megvalósításának 

támogatását; 

 az anyaországban szervezett pedagógus-továbbképző programok megvalósításának 

támogatását; 

 a Nemzetiségekért Díj és az átadó ünnepség megszervezésének költségeit; 

 a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj fedezetét; 

 a nemzetiségi intézmények átvételével kapcsolatos feladatbővülés többletkiadásainak 

támogatását; 

 intervenciós támogatások nyújtását az önhibájukon kívül bajba jutott nemzetiségi 

önkormányzatok, nemzetiségi intézmények támogatásait, valamint nemzetközi 

kötelezettségként a KVB-k jegyzőkönyveiben a magyar fél által vállaltak forrásait. 

 

A 2017. évi nemzetiségi pályázatok 

 

A 2017. támogatási évre az alább részletezett négy kiírásra került pályázati kategóriában 

összesen 2764 db pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 2456 db volt érvényes. A támogató 

EMMI döntését követően 2112 db pályázat részesült támogatásban, amely az érvényes 

pályázatok 76,4%-át tette ki. A kiírási keretösszeg 1075 M Ft volt. 

 

A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok költségvetési támogatása kategóriában 

benyújtott 1756 db pályázat közül 1564 pályázat volt érvényes. Az érvényes pályázatok 

80,2%-ának, 1255 pályázónak ítélt költségvetési támogatást a Támogató. A kiírás 

keretösszege 350 M Ft volt. 

 

A nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása kategóriában 481 pályázat került 

benyújtásra. A roma, valamint a német nemzetiséghez tartozó szervezetek pályázási aktivitása 

kimagasló volt. A benyújtott pályázatok 86,9%-a (418 db) volt érvényes, 412 pályázat lett 

nyertes. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2017-ben 350 M Ft volt. A 
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benyújtott pályázatokon igényelt támogatás teljes összege (1.099.662.567 Ft) a keretösszeg 

több mint háromszorosa volt. 

 

Magyarországon és az anyaországban megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatása kategóriában benyújtott 518 

db pályázat közül 467 db volt érvényes. Az érvényes pályázatok 93,8%-ának (438 db) ítélt 

költségvetési támogatást a Támogató. A kiírás keretösszege 360 M Ft volt. 

 

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 

megvalósításának támogatása kategóriában 9 db pályázatot nyújtottak be. A benyújtott 

pályázatok közül 7 db volt érvényes. A kiírás keretösszege 15 M Ft volt, amelyre 23.798.068 

Ft összegű támogatási igény érkezett be. 

 

2018. évi nemzetiségi pályázatok  

 

A 2018. évi nemzetiségi pályázatok kiírása során a nemzetiségi civil szervezetek (500 M Ft), 

a nyelvi környezetben megvalósuló táborok (400 M Ft), a nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések (500 M Ft), valamint az anyaország közreműködésével megvalósuló 

nemzetiségi pedagógus-továbbképzések (15 M Ft) támogatása valósult meg. 

 

A 2018-ban kiírt nemzetiségi célú támogatásokat biztosító pályázati felhívásokra 2904 

pályázat érkezett. A pályázatok 92%-a (2671 db) érvényes lett, befogadásra került. A 

Nemzetiségi Támogatási Bizottság javaslata alapján a Támogató végül 2365 pályázat 

támogatásáról döntött. 

 

A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása kategóriában 

összesen 1781 db benyújtott pályázatból 1382 db volt nyertes. A nemzetiségi civil szervezetek 

2018. évi költségvetési támogatása kategóriában a beérkezett 514 db pályázatból 455 volt 

nyertes. A nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatása 

kategóriában 599 db pályázat érkezett, ebből 557 db érvényes és 518 db nyertes pályázat volt. 

Az anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 

támogatása kategóriában beérkezett mind a 10 db pályázat érvényes és támogatott lett.  

 

A 2017. és 2018. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

 

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás 

elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a valamely nemzetiséghez tartozó, 

kiemelkedő képességű középiskolai tanulókat. Az ösztöndíj mértéke tanulónként, két tanéven 

keresztül havonta 60.000 Ft, amely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját 

követő két tanítási évben kerül folyósításra. A 2017. és 2018. évben is 18-18 fő tanuló részére 

került megítélésre a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj.  

 

A 2017. és 2018. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások 
 

Az egyedi támogatási döntések során kiemelt prioritást élveznek a KVB-k jegyzőkönyveiben 

foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek. Egyedi támogatásként 2017-ben 157 db 

pozitív elbírálásban részesült kérelemre összesen 1386,072 M Ft, 2018-ban pedig 149 

támogatott kérelemre összesen 1870,53 M Ft került megítélésre. 
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A 2017. évi egyedi támogatások közül a következők kiemelendők:  

 

 A városlődi Iglauer Park felújításának folytatása – 160 M Ft; 

 A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja új általános iskolai 

épületének befejező munkálatainak támogatása – 25 M Ft; 

 A Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2017. évi támogatása – 10 M Ft;  

 A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2017. évi kiegészítő támogatása – 21,5 M Ft; 

 A „Magyarországi Szerb Színház” Nonprofit Kft. 2017. évi kiegészítő támogatása – 

21 M Ft; 

 Nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (8 db támogatás) – 100 M Ft; 

 Helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési 

intézmények beruházási, felújítási projektjeinek támogatása, valamint a fenntartó 

nemzetiségi önkormányzat kiegészítő működési támogatása – 150 M Ft. 

 

A 2018. évi egyedi támogatások közül a következők kiemelendők:  

 

 A nemzetiségi óvodapedagógus ösztöndíjprogram támogatása a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatán keresztül – 75 M Ft; 

 A gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium 

felújításának támogatása – 50 M Ft; 

 A mányi német közösségi ház befejező munkálatainak, felszerelésének támogatása – 

44 M Ft; 

 A Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2018. évi támogatása – 12,5 M Ft;  

 A Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum épülete felújításának befejező munkálatai – 25 

M Ft; 

 Nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (8 db támogatás) – 100 M Ft; 

 Helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési 

intézmények beruházási, felújítási projektjeinek támogatása, valamint a fenntartó 

nemzetiségi önkormányzat kiegészítő működési támogatása – 317 M Ft; 

 A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tornacsarnokának 

építése – 130 M Ft; 

 A Bolgár Művelődési Ház bővítése és felújítása II. ütemének támogatása – 120 M Ft. 

 

 

2.4. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésben 

megállapított támogatásai 

 

2017. január 1-től a vonatkozó jogszabályok a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvények 9. mellékletében szerepelnek. A támogatás forrását 2017-ben és 2018-ban is a 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet szerinti Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet XX./21.2. Települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatás előirányzat adta, melynek keretösszege 2017-ben 3217 M Ft, míg 

2018-ban 3629,6 M Ft volt. A keretösszegből 2017-ben a működési támogatásra 1568,5 M Ft, 

feladatalapú támogatásra 1648,5 M Ft, 2018-ban működési támogatásra 1882,5 M Ft, 

feladatalapú támogatásra 1747 M Ft-ot meghaladó keretösszeg volt fordítható. A települési és 

területi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok támogatására vonatkozó részletes 

adatokat jelen beszámoló 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. 
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A helyi nemzetiségi önkormányzatok működését biztosító támogatás 

 

A működési támogatás automatikusan megilleti a működő települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatokat, a keret terhére, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül 

kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló támogatás kerül 

megítélésre. 2014-től a legutóbbi népszámlálás adatai alapján kerülnek megállapításra a 

működési költségvetési támogatás összegei. A 2017-es és a 2018-as költségvetési években a 

települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési 

támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső fajlagos összegének 

100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen nem haladta meg az 50 főt; illetve 

200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet. A területi 

nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy 

települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső fajlagos összegének kétszerese, ha a 

megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok 

száma legalább 10, illetve legfeljebb 20; illetve négyszerese, ha a megyében (fővárosban) 

működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 

húszat. A működési támogatáshoz kapcsolódó feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látta el. A 2017. január 1-jén működő települési nemzetiségi 

önkormányzatok száma 2053 db, míg a területi nemzetiségi önkormányzatok száma 59 db 

volt. 2018. január 1-jén 2032 települési és 59 területi nemzetiségi önkormányzat működött. 

 

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi feladatainak ellátását 

biztosító támogatás 

 

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi 

nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott 

legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét – és ha a nemzetiségi 

törvény szerinti közmeghallgatás megtartására nem az igazolt képviselő-testületi ülés egyikén 

került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet – a kormányhivatalon keresztül a 

jogszabály szerinti határidőben eljuttatja a Támogató részére. A feladatalapú támogatás az 

egyes nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgálja, úgymint a nemzetiségi kulturális 

autonómiával kapcsolatos kezdeményezések, a nemzetiségi kultúrával, oktatással kapcsolatos 

feladatok, programok. A feladatalapú támogatás összegének megállapítása érdekében a 

megküldött jegyzőkönyvekben szereplő határozatok a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvények 9. mellékletében meghatározott szempontrendszer szerint 

kerültek értékelésre. A feladatalapú támogatás az egyes nemzetiségi közfeladat ellátását 

szolgálja, úgymint a nemzetiségi kulturális autonómiával kapcsolatos kezdeményezések, a 

nemzetiségi kultúrával, oktatással kapcsolatos feladatok, programok. Más kategóriában 

értékelendő még a kulturális kezdeményezések, úgymint a nemzetiségi jellegű rendezvények 

szervezése, támogatása, a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok, mint például a civil 

kapcsolatok rendszere, anyanyelvű hitélet, esélyegyenlőség, és a nemzetiségi 

érdekképviselettel összefüggő feladatok önkormányzati feladatokhoz kötődő 

kezdeményezések, nyelvhasználattal kapcsolatos kezdeményezések, kistérségi 

együttműködések. 

 

2017-ben a támogatói döntés alapján 1935 nemzetiségi önkormányzat részesült összesen 

1 648,4 M Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési támogatásban. A támogatások 

átlagos összege a támogatásban részesült települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 

829.571 Ft, míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 1.600.674 Ft volt. 2018-ban 

1908 nemzetiségi önkormányzat részesült összesen több mint 1747 M Ft összegű feladatalapú 
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költségvetési támogatásban. A támogatások átlagos összege a támogatásban részesült 

települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 892.663 Ft, míg területi nemzetiségi 

önkormányzatok esetén 1.654.279 Ft volt.  

 

 

2.5. Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció 

 

2017-ben és 2018-ban is a nemzetiségi szakterület kezelésében volt a nemzetiségi 

intézmények fenntartói részére biztosított bérkompenzáció nyújtásának feladatköre. A 

támogatást támogatási szerződések megkötése útján biztosította a szakterület a nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 

bérkompenzációjára. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. 

határozat alapján 23,9 M Ft került átcsoportosításra a forrást biztosító előirányzatra. Az 

előirányzat kiegészült 1 M Ft 2016. évi maradvánnyal és 0,2 M Ft 2017. évi többletbevétel 

előirányzatosításával, amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből 

keletkezett. Így az előirányzat 25,1 M Ft-ra módosult. A kedvezményezettek részére 24,7 M 

Ft került kifizetésre. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. 

határozat alapján 16,4 M Ft került átcsoportosításra a forrást biztosító előirányzatra. A 

kedvezményezettek részére az általuk benyújtott igények alapján 16,3 M Ft került kifizetésre. 

 

 

2.6. A roma nemzetiség támogatása 

 

A nemzetiségpolitikai szakterület kettéválása okán az alábbiakban külön jelezzük a hazai 

roma nemzetiség beszámolási időszakra vonatkozó támogatásait. 

 

4. sz. táblázat: A roma nemzetiség támogatásai 

 

Támogatás 2017 (Ft) 2018 (Ft) 

Országos Roma Önkormányzat működési és média 

támogatása (a média támogatás 2011-től épült be az 

előirányzatba) 

361 200 000 361 200 000 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 

intézmények támogatása 
165 900 000 165 900 000 

Egyedi döntésen alapuló támogatások 52 617 000 11 500 000 

Pályázati úton nyújtott támogatások 342 175 000 504 175 000 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

működési és feladatalapú támogatása 
1 375 349 024 1 585 534 872 

Összesen: 2 297 241 024 2 628 309 872 

 

Forrás: EMMI 

 

A pályázati úton nyújtott és megítélt nemzetiségi támogatásokat tekintve a beszámolási 

időszak két éve során 1562 pályázat keretében 856,2 M Ft felhasználásával, közel 200 roma 

civil szervezet működéséhez, több mint 700 kulturális program megszervezéséhez, és 441 
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tábor támogatásával, közel 9000 gyermek nyári táboroztatásához nyújtott segítséget a keret. 

Az alábbi táblázat összesíti a vonatkozó adatokat.  

 

5. sz. táblázat: Roma nemzetiségi pályázatok 

 

Roma nemzetiségi pályázatok (2017-2018) 

Konstrukció/év 

Beérkezett 

Pályázatok 

száma (db) 

Beérkezett 

pályázati igény 

(Ft) 

Összesen 

megítélt 

(db) 

Összesen 

megítélt (Ft) 

NEMZ-CISZ-17 (civil szervezetek) 209 573 503 477 181 131 556 000 

NEMZ-KUL-17 (kulturális programok) 467 375 319 989 322 82 594 000 

NEMZ-TAB-17 (táborok) 218 323 682 862 184 137 935 000 

Összesen: 894 1 272 506 328 687 352 085 000 

NEMZ-CISZ-18 (civil szervezetek) 230 651 015 476 203 198 709 000 

NEMZ-KUL-18 (kulturális programok) 503 405 732 317 415 130 762 000 

NEMZ-TAB-18 (táborok) 288 432 686 440 257 174 704 000 

Összesen: 1021 1 489 434 233 875 504 175 000 

 

Forrás: EMMI 

 

 

 

3. A NEMZETISÉGI KÖZNEVELÉS, OKTATÁS 

 

 

A köznevelésért felelős tárca a nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos feladatait a 

beszámolási időszak két évében is az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, az Országos 

Nemzetiségi Tanáccsal, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságával és az 

Alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 

helyettesével együttműködésben látta el.  

 

 

3.1. A nemzetiségi nevelés-oktatás tartalma, struktúrája, szabályozása 

 

A korábbi jelentésekben már bemutattuk, hogy a 2011-ben megváltozott jogszabályi 

környezet is biztosította a nemzetiségi nevelés-oktatás korábbi években elért eredményeinek 

az érvényesülését. Az óvodai nevelés, ezen belül a nemzetiségi óvodai nevelés továbbra is a 

helyi önkormányzatok kötelező feladata maradt. Az iskolai nevelés-oktatást és annak 

részeként a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az állam kötelező feladataként határozta meg 

az új jogszabály. Ennek megfelelően az iskolák működéséről 2013. január 1-től a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, 2017. január 1-től pedig az újonnan létrejött tankerületi 

központok gondoskodnak. A fenti intézkedés eredményeként lényegesen csökkent a 

nemzetiségi iskolarendszernek a korábbi években tapasztalt finanszírozási problémáinak a 

kockázata. Bemutattuk azt is, hogy a jogszabályi változások során a jogalkotó kiemelten 

figyelt arra, hogy a nemzetiségi nevelésnek, oktatásnak a nemzetiségi közösségekkel szoros 

együttműködésben kialakított értékei megmaradjanak. Legalább nyolc szülő 

kezdeményezésére továbbra is meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai 
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nevelést és iskolai nevelés-oktatást. A nemzetiségi nevelést, oktatást érintő fenntartói 

döntések esetén megmarad a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési joga, továbbá a 

nemzetiségi önkormányzatok átvehetnek, fenntarthatnak köznevelési intézményeket. A 

nemzetiségi oktatásnak e népcsoportok képviseleti szerveivel együttműködésben történő 

alakítása és az, hogy nemzetiségi köznevelési intézményeket a nemzetiségi önkormányzatok 

valóban fenntarthatnak, a nemzetiségi autonómia egyfajta megnyilvánulása.  

 

Emellett a nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmát meghatározó jogszabályok (kerettantervek és 

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzetiségi nevelést-oktatást érintő kérdései, a 

nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve) 

kiadásához az új törvényi rendelkezések alapján is be kell szerezni az országos nemzetiségi 

önkormányzatok egyetértését. A települési nemzetiségi önkormányzat tagot delegálhat az 

iskolaszékbe, illetve az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége az újonnan 

alakuló tankerületi tanácsokba. Fentieken túl az oktatásért felelős miniszter tanácsadó 

testületeként működő Országos Nemzetiségi Tanács a nemzetiségi nevelés-oktatással 

kapcsolatos intézkedésekről, tervezetekről véleményt nyilváníthat. Fontosnak tartjuk azt is, 

hogy a jogszabálytervezeteket az államigazgatási egyeztetés során véleményezésre megkapják 

az országos nemzetiségi önkormányzatok is. Fentiek alapján megállapítható, hogy a 

jogszabályok továbbra is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatás 

alakításába az érintett nemzetiségi önkormányzatok érdemben beleszólhassanak.  

 

2017-ben módosult az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet. A 

módosítás alapján a tankerületi központok mellett javaslattevő, véleményező, tanácsadó 

testületek, tankerületi tanácsok jöttek létre. A tankerületi tanácsokba a jogszabályi 

rendelkezések szerint (mások mellett) az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 

is delegálhatott tagokat. A tankerületi tanácsok 2018-ban létrejöttek, információink szerint 

több tankerületi tanácsba delegált tagot az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 

Szövetsége. 

 

A nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő intézmények számát, illetve gyermekek, 

tanulók létszámát a beszámolási időszakban az 5. számú melléklet mutatja be. 

 

 

3.2. A nemzetiségi önkormányzatok mint intézményfenntartók 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok nevelési-oktatási 

intézményeket alapíthatnak és működtethetnek, valamint átvehetik más fenntartók által 

létesített nemzetiségi nevelési, oktatási intézmények fenntartását. Ennek eredményeként az 

elmúlt évek során az országos és a települési nemzetiségi önkormányzatok számos 

köznevelési intézmény fenntartását vették át. A kezdeti időszakban elsősorban az országos 

nemzetiségi önkormányzatok vették át az adott nemzetiségek legfontosabb intézményeinek a 

fenntartását. Ebben az időszakban a települési nemzetiségi önkormányzatok jellemzően 

nemzetiségi óvodák fenntartóivá váltak olyan településeken, ahol több óvoda működött, és a 

helyi önkormányzat feladat-ellátását nem veszélyeztette a fenntartói jog átadása. Az utóbbi 

években a települési nemzetiségi önkormányzatok aktivitása nőtt meg, évente 8-10 

nemzetiségi iskola és 4-5 nemzetiségi óvoda fenntartói jogának átadására került sor. Az 

országos nemzetiségi önkormányzatok az alábbi köznevelési intézményeket tartották fenn a 

beszámolási időszakban:   
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6. sz. táblázat: Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézmények 

 

Fenntartó Intézmény neve, település 
Átvétel 

időpontja 

Magyarországi 

Németek 

Országos 

Önkormányzata 

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézet, Pécs 
2004 

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

Pilisvörösvár 
2004 

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Budapest 2015 

Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Szarvas 2004 

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, 

Békéscsaba 
2005 

Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely 
2007 

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Tótkomlós 
2013 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium, Budapest 
2014 

Országos Horvát 

Önkormányzat 

Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és 

Kollégium, Hercegszántó 
2000 

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium, Pécs 
2012 

Szerb Országos 

Önkormányzat 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, 

Battonya 
2011 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, Budapest 
2013 

Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Felsőszölnök 
2012 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Apátistvánfalva 
2012 

Magyarországi 

Románok 

Országos 

Önkormányzata 

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, Battonya 2011 

Eleki Román Általános Iskola, Elek 2012 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, 

Kétegyháza 
2012 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda, Körösszakál 
2012 

Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium, Gyula 
2013 



32 

Románvárosi Óvoda, Gyula 2014 

Országos Roma 

Önkormányzat 

Tiszapüspöki Általános Iskola, Tiszapüspöki 2012 

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola, Szirák 2012 

Magyarországi 

Görögök 

Országos 

Önkormányzata 

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda, Beloiannisz 2012 

Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató 

Iskola (Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás) 
2004 

Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 2007 

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (Kiegészítő nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 
2004 

Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (Kiegészítő nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 
2004 

 

Forrás: EMMI 
 

A budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 2015-ben bővült, az intézmény tagintézményévé vált a szerb nevelés-oktatást 

biztosító Lórévi Általános Iskola és Óvoda. A Szerb Országos Önkormányzat dolgozik azon 

is, hogy Szegeden egy szerb iskolaközpontot hozzon létre, e törekvésüket a Kormány 

támogatja. 2017-ben az iskolaközpont céljára a helyi önkormányzattól az állam megvásárolta 

a Szeged I. kerület, Kálvin tér 6. szám alatti épületet, majd 2018-ban a 1398/2018. (VIII. 30.) 

Korm. határozat alapján az EMMI 1.396.600.000 Ft támogatást biztosított az épület 

átalakítására. Az Országos Horvát Önkormányzat úgy döntött, hogy a nyugati régióban, 

Szombathelyen létre kíván hozni egy a budapesti és pécsi intézményükhöz hasonló 

iskolaközpontot. A pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium tagintézményeként 2016-ban megkezdte működését a horvát óvoda, az iskolát 

felmenő rendszerben vezetik be. Jelezzük azt is, hogy a Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata is 2016-ban döntést hozott egy budapesti nappali rendszerű iskolaközpont 

létrehozásáról. Az intézmény létesítése megtörtént, a nevelés-oktatás indításáról még nem 

hoztak végleges döntést. 

 

A jelen beszámolási időszakban az országos nemzetiségi önkormányzatok újabb köznevelési 

intézmények átvételéről, létesítéséről nem döntöttek. Mint jeleztük, az utóbbi években 

ugyanakkor nőtt a települési nemzetiségi önkormányzatok által átvett, helyi beiskolázású 

nemzetiségi intézmények száma. A települési nemzetiségi önkormányzatok az alábbi 

intézményeket tartják fenn:   

 

7. sz. táblázat: Települési nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézmények 

 

Fenntartó Intézmény Település Nemzetiség 

Bólyi Német Önkormányzat Bólyi Óvoda és Bölcsőde Bóly német 
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Bólyi Német Önkormányzat 
Bólyi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Bóly német 

Vaskúti Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Vaskúti Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Vaskút német 

Hajósi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Hajósi Szent Imre Általános Iskola Hajós német 

Harta Nagyközség Német 

Nemzetiségi Önkormányzata 

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Harta német 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Komlóska ruszin 

Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Ágfalvi Napsugár Óvoda Ágfalva német 

Mosonmagyaróvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc 

Általános Iskola 

Moson-

magyaróvár 
német 

Soproni Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Soproni Német Nemzetiségi 

Általános Iskola - Deutsche 

Nationalitätenschule Ödenburg 

Sopron német 

Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ágfalvi Váci Mihály Általános 

Iskola 
Ágfalva német 

Német Önkormányzat Fertőrákos 
Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Fertőrákos német 

Kópháza Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nakovich Mihály Általános Iskola 

és Óvoda 
Kópháza horvát 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Mátraszentimre 

Felső-Mátrai Zakupszky László 

Általános Iskola és Óvoda 

Mátra-

szentimre 
szlovák 

Baji Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Baji Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
Baj német 

Nézsa Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskola 
Nézsa szlovák 

Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Meserét Óvoda 
Szendehely német 

Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Szendehely német 

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Pilisvörösvár német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Taksony 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Taksony német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Újhartyán 

Újhartyáni Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Újhartyán német 

Vecsés Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 

Iskola 

Vecsés német 

Budakeszi Város Német 

Önkormányzata 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Budakeszi német 
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Német Önkormányzat Törökbálint 
Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű 

Óvoda 
Törökbálint német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Taksony 
Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda Taksony német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Újhartyán 

Gyermekvár Német Nemzetiségi 

Óvoda 
Újhartyán német 

Fővárosi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Európai Roma Nemzetiségi 

Szakgimnázium, Általános Iskola, 

Szakközépiskola és Szakiskola 

Budapest  

XI. kerület 
roma 

Szekszárdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Wunderland Kindergarten A 

Szekszárdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Óvodája 

Szekszárd német 

Györkönyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Györkönyi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Györköny német 

Szombathely Megyei Jogú Város 

Német Önkormányzata 

Szombathelyi Reguly Antal 

Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 

Iskola 

Szombathely német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Márkó 
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda Márkó német 

Úrkút Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút német 

Úrkút Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Hauser Lajos Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 
Úrkút német 

Balatoncsicsói Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Balatoncsicsó német 

Piliscsaba Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Hauck János Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Piliscsaba német 

Kökényi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Baranya Alapfokú Művészeti Iskola Pécs horvát 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Solymár 

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 

Óvoda 
Solymár német 

Bakonynánai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Bakonynánai Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 
Bakonynána német 

Városlődi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Városlődi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 
Városlőd német 

Német Önkormányzat 

Nemesnádudvar 

Nemesnádudvar-Érsekhalma Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

Nemes-

nádudvar 
német 

Rajkai Német Önkormányzat 
Békefi Ernő Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Rajka német 

Tatabányai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Felsőgallai Széchenyi István 

Általános Iskola 
Tatabánya német 

Harta Nagyközség Német 

Nemzetiségi Önkormányzata 

Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini 

Bölcsőde 
Harta német 
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Vaskúti Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Vaskút-Bátmonostor Német 

Nemzetiségi Óvoda 
Vaskút német 

Német Önkormányzat 

Nemesnádudvar 

Nemesnádudvari Német 

Nemzetiségi Óvoda 

Nemes-

nádudvar 
német 

Hajósi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Hajósi Óvoda és Bölcsőde Hajós német 

Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Császártöltési Német Nemzetiségi 

Óvoda 
Császártöltés német 

Pécsváradi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Pécsváradi Szivárvány Német 

Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 
Pécsvárad német 

Német Önkormányzat 

Mecseknádasd 

Mecseknádasdi Schlossgarten 

Óvoda és Bölcsőde 

Mecsek-

nádasd 
német 

Véméndi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Véméndi Óvoda Véménd német 

Városlődi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Városlődi Német Nemzetiségi 

Óvoda 
Városlőd német 

Magyarpolányi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Magyarpolányi Német Nemzetiségi 

Óvoda és Mini Bölcsőde 

Magyar-

polány 
német 

Csolnoki Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Csolnoki Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Csolnok német 

Szajki Német Önkormányzat Szajki Óvoda Szajk német 

Érd Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Érd német 

Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Császártöltési Bánáti Miklós Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
Császártöltés német 

Gyula Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 
Németvárosi Óvoda Gyula német 

Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini 

Bölcsőde 
Pusztavám német 

Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Pusztavám német 

Méhkerék Község Román 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat* 

Méhkeréki Román Nemzetiségi 

Óvoda 
Méhkerék román 

Rátkai Német Nemzetiségi 

Települési Önkormányzat* 

Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini 

Bölcsőde és Konyha 
Rátka német 

 

*A legutóbbi, 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások során ismét lehetőség volt az átalakult 

nemzetiségi önkormányzat létrehozására, melynek során, ha a helyi önkormányzat tagjainak több mint 50 %-át 

nemzetiségi jelöltként választották meg, a testület első ülésén dönthetett arról, hogy a helyi önkormányzati 

feladatok mellett a nemzetiségi önkormányzati feladatokat is el kívánja látni. Két településen, Méhkeréken 

(román) és Rátkán (német) éltek ezzel a lehetőséggel. Fentiekre tekintettel az említett két átalakult nemzetiségi 

önkormányzat román, illetve német nemzetiségi feladatot ellátó óvodát tart fenn. 

 

Forrás: EMMI 
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3.3. A nemzetiségi intézmények működtetése, finanszírozása 

 

Mint jeleztük, az óvodák, köztük a nemzetiségi óvodák fenntartása továbbra is a helyi 

önkormányzatok kötelező feladata maradt. Finanszírozásuk 2013. január 1-től megváltozott, a 

normatív finanszírozás helyébe feladatfinanszírozás lépett. A normatívák, közte a nemzetiségi 

normatíva megszűnt, helyette a bérköltségekhez és a dologi kiadásokhoz nyújt támogatást a 

központi költségvetés. Az éves költségvetési törvény ennek megfelelően 2013-tól átlagbér-

bértámogatást és működési támogatást biztosít a feladat ellátásához a helyi önkormányzatok 

részére. Ennek összege 2013-ban 52.000 Ft/fő/év volt, amely 2019-re fokozatosan 97.400 

Ft/fő/év összegre emelkedett. A finanszírozás tekintetében a helyi önkormányzatok által 

fenntartott óvodák és nemzetiségi óvodák támogatásai között nincs különbség, ugyanazt a 

bér- és működési támogatást vehetik igénybe a költségvetési törvény alapján. A nemzetiségi 

nevelés finanszírozása ebben a rendszerben a nemzetiségi óvodapedagógus átlagbérének és a 

nemzetiségi feladatellátás dologi kiadásainak a támogatását is jelenti. Azt is jeleztük, hogy 

2013 januárjától az iskolákat, köztük a nemzetiségi iskolákat is a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ tartotta fenn. 2017 januárjától a rendszer megváltozott, az 

intézményfenntartást a tankerületi központok vették át. A tankerületi központok önálló 

költségvetéssel rendelkeznek, létrehozásukkal az intézményfenntartással kapcsolatos 

meghatározó döntések az intézményekhez közelebb kerültek. 

 

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása is 

biztosított. A költségvetési törvény alapján az átlagosnál alacsonyabb tanulólétszám, 12 fő 

helyett 8 fő esetén vehetik igénybe a bértámogatást, és az egyházi fenntartókkal egyezően 

gyermekenként, tanulónként 200.000 Ft/fő/év működési támogatás igénybevételére is 

jogosultak. Amennyiben az alacsony tanulólétszám miatt a fenti források nem elegendőek, a 

miniszterrel kötött köznevelési szerződés keretében további kiegészítő támogatást kaphatnak. 

A beszámolási időszak során négy országos nemzetiségi önkormányzattal (szerb, szlovén, 

szlovák és román) és egy települési nemzetiségi önkormányzattal (Mátraszentimre) kötött 

köznevelési szerződést a szaktárca. Fontosnak tartjuk azt is jelezni, hogy az országos 

nemzetiségi önkormányzati fenntartókkal 2017-től ismét ötéves időtartamra kötötte meg a 

köznevelési szerződést a szaktárca.  

 

Fentiek mellett köznevelési szerződés keretében részesül támogatásban két nemzetiségi 

feladatot is ellátó, közalapítványi fenntartású intézmény működése is. A Baján működő 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja és a győri AUDI Hungaria 

Általános Művelődési Központ a magyar-német kapcsolatok szempontjából is kiemelt 

intézménynek minősül. Mindkét intézményben németországi program alapján működő 

külföldi intézményegység is működik. A két fél megbízásából a bajai intézmény koordinálja a 

DSD-I németországi nyelvvizsga magyarországi megvalósítását. Az Audi intézménye óvodai 

nevelési feladatainak ellátását szolgáló fejlesztését az EMMI kormányhatározat alapján 2016-

ban 300 M Ft-tal támogatta, az Audi gyár ugyanilyen mértékben járult hozzá a régi 

óvodaépület bontásához és az új épület felújításához, amely 2017-ben került átadásra. 

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2017-ben áttekintette a nemzetiségi 

óvóképzés helyzetét és egy nemzetiségi óvodapedagógus programot dolgozott ki. A 

program költségvetési fedezetét a 2018. és 2019. évi központi költségvetés biztosította. A 

nemzetiségi óvodapedagógus program az alábbi elemekből áll: 
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1) Nemzetiségi pótlékemelés: 2018. január 1-től a pótlékalap 10%-áról 15%-ára (2019. 

január 1-től a pótlékalap 30%-ára emelkedett). A 30%-os pótlékemelés minden 

nemzetiségi pedagógust érint, nem csak a nemzetiségi óvodapedagógusokat.  

 

2) Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram: A bizottság és az 

országos nemzetiségi önkormányzatok közösen dolgozták ki a program részleteit a 

Klebelsberg Ösztöndíjprogram mintájára. Ösztöndíjra első alkalommal a 2018/2019-es 

tanévben felvételt nyert nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók jelentkezhettek. Az 

ösztöndíjjal a hallgatók vállalják, hogy tanulmányaik befejezését követően legalább az 

ösztöndíj igénybevételének idejével egyező időszakra nemzetiségi óvodában vállalnak 

állást. 

 

3) Nemzetiségi óvodapedagógus képzés minőségének javítását szolgáló programok 

támogatása: A bizottság fontosnak tartotta a nemzetiségi óvóképzés minőségének 

javítását szolgáló programok támogatását is.  

 

A nemzetiségi óvodapedagógus program hozzájárul a nemzetiségi óvodapedagógusok pályán 

tartásához, a nemzetiségi pedagógushivatás választáshoz, vonzóbbá tételéhez. A bizottság 

azon dolgozik, hogy a programot a tanítóképzésre és tanárképzésre is kiterjessze. 

 

 

3.4. Nemzetiségi tananyagfejlesztés, nemzetiségi tankönyvbeszerzések támogatása 

 

A nemzetiségi nyelv és irodalom és a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelven 

oktatott közismereti tantárgyak oktatásához többségében biztosítottak a tankönyvek. Mint 

arról már korábban beszámoltunk, 2016-ig a nemzetiségi tankönyvfordítási és 

tankönyvfejlesztési program megvalósítása EU-s támogatással történt (TÁMOP 3.4.1.A). A 

kétfordulós pályázat keretében számos nemzetiségi tankönyv, munkafüzet, digitális tananyag 

készült el. A pályázat lezárását követően az országos nemzetiségi önkormányzatokkal való 

együttműködésben megtörtént a nemzetiségi tankönyvek felülvizsgálata, valamint a 

hiányterületek felmérése. Az EMMI az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet közreműködésével a 2018 és 2020 közötti időszakra – a fejlesztések 

egymásra épülő rendszerét figyelembe véve – hároméves tankönyvfejlesztési tervet dolgozott 

ki. A cca. 900 taneszközt érintő fejlesztési terv közel egyharmada (31%-a) nemzetiségi 

tankeszköz (tankönyv, munkafüzet, digitális tananyag). 

 

A nemzetiségi tankönyvek a tanulók számára ingyenesek. A nemzetiségi tankönyvek 

beszerzését hosszú évek óta támogatja a tárca. A beszámolási időszakban a tankerületi 

központok által fenntartott nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyvbeszerzéseihez a 

központok költségvetése nyújtott fedezetet. A nem állami fenntartású (nemzetiségi 

önkormányzatok, egyházak, alapítványok) nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyveinek 

beszerzéseit az elmúlt időszakban a szaktárca támogatta. A támogatás összege a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által nyújtott nemzetiségi tankönyvrendelési adatok alapján, a 

központi költségvetés által az intézmények számára biztosított tankönyvbeszerzési támogatás 

figyelembevételével került megállapításra. A szükséges támogatás mértéke évről-évre 

csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka a nemzetiségi tankönyvárak fokozatos mérséklése, 

amely az elkövetkezendő időszakban tovább csökken. Ezt jelzi az is, hogy a nemzetiségi 

tankönyvek árkorlátja csökkent, közelített a nem nemzetiségi tankönyvek árkorlátjához. A 

nem állami fenntartású nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyveinek beszerzéseihez 

nyújtott támogatásokat a beszámolási időszakban az alábbi táblázat mutatja be:   
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8. sz. táblázat:  

Nem állami fenntartású nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyveinek beszerzése 

 

Év 
Fenntartók 

száma 

Intézmények 

száma 

Támogatás 

összesen 

2017 42 59* 136.972.270 Ft 

2018 37 49* 60.378.229 Ft 

 

*A nemzetiségi tankönyveket (az 1-2. évfolyam kivételével) négy évig tartós tankönyvként kell használni, nem 

minden évben rendelhetik meg az intézmények, ez magyarázza az intézmények eltérő számát. 

 

Forrás: EMMI 

 

 

3.5. Anyaországi továbbképzések, tanulói programok  

 

A kétoldalú tárcaközi munkatervek több relációban tartalmaznak a nemzetiségi nevelést-

oktatást segítő anyaországi pedagógus-továbbképzési vagy a nyelvismeretet, népismeretet és 

az anyaország jobb megismerését szolgáló tanulói programokat. Ezen programoknak az 

anyaországban felmerülő költségeit a fogadó fél, az utaztatás költségeit az EMMI biztosítja. 

Az anyaországi továbbképzések a vonatkozó kormányhatározat alapján beszámítható a 

pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésébe. Szlovák relációban vendégtanár 

program is működik. A beszámolási időszakban az alábbi programok valósultak meg: 

 

Horvátország:  

 2017-ben Splitben 30, 2018-ban Porečben ugyancsak 30 magyarországi horvát 

nemzetiségi pedagógus vett részt horvátországi továbbképzésen.  

 

Németország:  

 A Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága projektlistáján 

szereplő oktatási együttműködési feladatokat, köztük számos továbbképzést az EMMI 

megbízásából a Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete szervezi. A programok 

megvalósítását a tárca 2017-ben és 2018-ban is 6-6 M Ft-tal támogatta. 

 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezésében valósult meg minden 

évben, így 2017-ben és 2018-ban is a magyarországi német nemzetiségi versenyek 

országos győzteseinek németországi körútja (Mettelberg – Baden-Württemberg), a 

program megvalósítását az EMMI 1,4 M Ft-tal támogatta mindkét évben, a programon 40-

40 tanuló vett részt. 

 Kétoldalú megállapodás alapján történik a DSD-I németországi nyelvvizsga 

magyarországi megvalósítása. A program megvalósítását a két fél megbízásából a 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja végzi. A beszámolási időszak 

alatt 2017-ben 1200, 2018-ban 1300 általános iskolai tanuló szerzett a Közös Európai 

Referenciakeret szerinti A2 vagy B1 szintű nyelvvizsgát. A program megvalósítását az 

EMMI mindkét évben 18 M Ft-tal támogatta. 

 

Szlovákia:  

 2017-ben 6 továbbképzési és 7 tanulói program valósult meg 27 magyarországi szlovák 

pedagógus és 124 magyarországi szlovák tanuló részvételével. 
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 2018-ban 3 továbbképzési és 5 tanulói program valósult meg 22 magyarországi szlovák 

pedagógus és 110 magyarországi szlovák tanuló részvételével. 

 2017-ben és 2018-ban is a szarvasi Gál Ferenc Főiskola 17-17 szlovák szakos hallgatója 

(tanítók, óvodapedagógusok) két-két hetes pedagógiai szakmai gyakorlaton vett részt 

Losoncon, a Losonci Pedagógiai Akadémián. 

 Tárcaközi munkaterv alapján 6 magyarországi szlovák iskolában (Budapest, Békéscsaba, 

Jásd, Sátoraljaújhely, Szarvas, Tótkomlós) dolgozik összesen 10 szlovákiai vendégtanár. 

A vendégtanárokat a szlovák oktatási tárca küldi az iskolák igényei alapján, bérüket az 

intézmények költségvetéséből biztosítják, de emellett a szlovák fél számukra 

bérkiegészítést is biztosít. 

 

Szlovénia:  

 2017-ben Terme Čatežben (Szlovénia) került megrendezésre 22 magyarországi szlovén 

nemzetiségi pedagógus szlovéniai továbbképzése. 

 

 

3.6. A nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó szakmai együttműködések 

 

A köznevelésért és a felsőoktatásért felelős szakterületek a beszámolási időszakban is 

együttműködtek a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 

biztoshelyettessel. 2017 és 2018 között az Alapvető jogok biztosa és helyettese több 

vizsgálatot is folytatott, melyek részeként több ajánlást is tett a tárca felé. A nemzetiségi 

biztoshelyettessel jó a szakterület kapcsolata, a lefolytatott vizsgálatokat érintően vitás kérdés 

nem maradt fenn. 2017-ben megtörtént a nemzetiségi pedagógusképzés helyzetéről szóló 

korábbi jelentés utóvizsgálata, melynek során az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egy 

intézkedési javaslat nem teljesülését állapította meg, a nemzetiségi pedagógusképzésben 

érintettek nagyobb tájékozottsága érdekében egy fórum összehívására tettek javaslatot. A 

megállapítás alapján a tárca 2017. szeptember 21-én Nemzetiségi Pedagógus Konferenciát 

szervezett. 2017-ben egy konkrét szekszárdi üggyel kapcsolatban vizsgálta a hivatal a 

nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogát a körzethatárok kijelölésével összefüggésben. 

A vizsgálat alapján a tárca jogszabály-módosításra tett javaslatot, amelyet a nemzetiségi 

biztoshelyettes elfogadott. 2017-ben a nemzetiségi biztoshelyettes vizsgálta a kiegészítő 

nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő tanulók osztályzatainak beszámításával kapcsolatos 

gyakorlatot is. Az ebben felvetett problémákra reagálva jogszabály módosításra került sor, 

amelyet a nemzetiségi biztoshelyettes ugyancsak elfogadott. 2018-ban a nemzetiségi 

biztoshelyettes több kérdést intézett a tárcához a lengyel kiegészítő nemzetiségi oktatást 

érintően, az EMMI arra adott válaszát a nemzetiségi biztoshelyettes maradéktalanul elfogadta. 

 

Az EMMI a nemzetiségi nevelés-oktatás kérdéseiben szorosan együttműködik az 

Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságával és annak Köznevelési, 

kulturális és egyházügyi albizottságával is. A beszámolási időszak során a Nemzetiségi 

óvodapedagógus program kidolgozásában is együttműködött a szaktárca a bizottsággal, 

adatokat szolgáltatott, vezetői és szakértői szintű egyeztetésekre került sor, 2017-ben és 2018-

ban támogatta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

köznevelési törvény) két lépcsőben megemelt nemzetiségi pótlék folyósításához szükséges 

módosítását, amelyet a bizottság kezdeményezett. Emellett a köznevelési terület a 

beszámolási időszakban az EMMI miniszter éves meghallgatásán túl a nemzetiségi nevelés-

oktatást érintő szakmai kérdésekben többször is részt vett a bizottság és albizottsága ülésein. 

Az Alapvető jogok biztosa és helyettese több vizsgálatánál is az EMMI és a bizottság vagy 
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albizottsága együttműködésében kidolgozott intézkedésre tett javaslatot. 2017 októberében a 

kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő tanulók osztályzatainak beszámításával 

kapcsolatos jelentést vitatták meg az albizottság ülésén, melynek eredményeként jogszabály-

módosításra került sor. 2018 októberében a bizottság tájékoztatást kért a tárcától a 

magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetéről. 2018 novemberében az albizottság 

napirendjére tűzte a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogának érvényesüléséről szóló 

AJB jelentést a körzethatárok kijelölésével összefüggésben, a feltárt problémák kezelésére az 

érintettek ebben az esetben is jogszabály-módosításról állapodtak meg.  

 

 

3.7. A roma gyermekek, tanulók oktatási esélyeinek javítását célzó intézkedések, 

esélyegyenlőség a köznevelés/felsőoktatás területén 

 

A roma nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás 

 

A köznevelési törvény alapján 2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodai 

nevelésben való részvétel, ami a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek esetében a 

nemzetiségi identitás, a nemzetiségi nyelvi kompetenciák fejlesztésén túlmenően a későbbi 

sikeres iskolai beilleszkedést és eredményes előremenetelt is szolgálja. A nemzetiségi óvodai 

nevelésben való részvétel önkéntes, a szülők írásos kérelme alapján valósul meg. Legalább 

nyolc azonos nemzetiséghez tartozó szülő írásos kezdeményezésére a feladat ellátására 

kötelezett helyi önkormányzat köteles megszervezni. A jogszabályban foglaltak szerint a 

romani vagy beás nyelven nevelő óvodák mellett önálló nevelési formaként megtalálhatók a 

magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodák is. 

  

A nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban való részvétel önkéntes, a szülők írásos 

kérelme alapján valósul meg. Legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartozó szülő írásos 

kezdeményezésére a fenntartó köteles megszervezni. A szülők joga megválasztani a 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás formáját (anyanyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, 

kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, magyar 

nyelvű roma nemzetiségi nevelés-oktatás, kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás.): a roma 

nemzetiség esetében a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, valamint a magyar nyelvű 

roma nemzetiségi nevelés-oktatás a jellemző a mindennapi gyakorlatban. A nemzetiségi 

iskolai nevelés-oktatásban a nemzetiségi nyelv és irodalom mellett kötelezően oktatni kell a 

nemzetiségi népismeretet. A romák esetében a romani vagy beás nyelv oktatását a szülői 

igények figyelembevételével kell biztosítani. 

  

A roma nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást biztosító köznevelési intézmények száma 

valamelyest csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a jogszabályi változások hatására 

(nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmi szabályozóinak módosulása, a feladatalapú 

finanszírozás bevezetése) a rendszerből kikerültek azon köznevelési intézmények, 

amelyekben nem folyt a jogszabályi előírásoknak megfelelő, valódi nemzetiségi nevelés-

oktatás. A 2016/2017-es tanév során a nemzetiségi normatívát igénybe vevő intézmények 

száma 532-re csökkent, ezzel párhuzamosan csökkent a nemzetiségi oktatásban résztvevő 

diákok létszáma is. Ekkor 4 romani nyelvű óvoda működött Budapesten, Hosszúpályiban, 

Kecelen és Hodászon, ahol a közösség még beszéli a nyelvet. 8 általános iskolában és 3 

középiskolában folytattak 883 gyermek és tanuló részvételével romani nyelvoktatást, a beás 

nyelvet pedig 4 általános iskolában és 3 középiskolában tanították összesen 495 gyermek 

számára. A 2017/2018. tanévben két anyanyelvű (Alsószentmárton-beás, Kálló-romani), egy 

kétnyelvű (Kecel-romani) óvoda, valamint 6 anyanyelvű és egy kétnyelvű (Szarvas, Rozsály, 
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Csapi, Tornyospálca, Hajdúdorog, Biharkeresztes) általános és középiskola vette igénybe a 

nemzetiségi oktatási feladatok megszervezéséhez szükséges kiegészítő költségvetési 

támogatást, valamint 11 iskolában tanították a romani vagy a beás nyelvet. További 22 

intézményben pedig magyar nyelvű cigány népismereti oktatást szerveztek. 

 

A romológiai ismeretek részét képezik a pedagógusképzésnek. Tanító- és óvóképzésben az 

általános pedagógiai, módszertani ismereteken túl önálló szakképzettséget eredményező 

szakirányként, „cigány-roma képzési irányultság” elnevezéssel is jelen van a képzés. A 

többciklusú képzésben megindult osztott képzésben a romológia szak, majd a romológiatanár 

szak és a 2013-ban megindult osztatlan képzésben az idegen nyelvek műveltségi területen a 

romológiatanár (romani nyelv és kultúra, illetve a beás nyelv és kultúra tanára specializációk 

választásának lehetőségével) a beás nyelv és népismeret vagy a romani nyelv és népismeret 

tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására történő felkészítéssel. 

Problémát jelent a roma nemzetiségi pedagógusképzésre jelentkező hallgatók számának 

eljárásról eljárásra tapasztalható alacsony volta. A romani és beás nyelvoktatást biztosító 

köznevelési intézmények csak az átmeneti szabályoknak megfelelő, romani, vagy beás 

nyelvvizsgával rendelkező pedagógusokat alkalmazhatják. A megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező pedagógusok hiánya hátráltatja a romani és beás nyelvű oktatás minőségének 

fejlesztését.  

 

A beszámolási időszakban három pedagógiai főiskolán (Apor Vilmos Főiskola – Vác, Eötvös 

József Főiskola – Baja, Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara – Szarvas) képeztek roma 

óvodapedagógusokat, illetve tanítókat. A Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi 

képzési területén, a többciklusú képzés bevezetésével, a korábbi romológus képzésre épült az 

alapképzési, valamint romológia és romológia tanár mesterképzési szak, illetve PhD program. 

A képzési kínálat így lehetőséget biztosított az óvodai és általános iskolai, a középiskolai 

oktatók és a felsőoktatási szakemberek felkészítésére, illetve a doktori fokozat megszerzésére 

is. 2018-tól a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi tagozata is akkreditáltatta a romológia 

képzést. A gyakorló pedagógusok részére egy szakmai továbbképzés áll rendelkezésre: a 

Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszéke által „A romológia alapjai – bevezetés a 

roma/cigány nemzetiségi népismeretbe” címmel
4
 kidolgozott továbbképzési program. 

Kifejezetten a romani és beás nyelvek oktatására vonatkozóan a beszámolási időszakban nem 

volt továbbképzési lehetőség. 

 

A beszámolási időszakot megelőzően Európai uniós forrás felhasználásával – két lépcsős 

pályázat keretében – lehetőség nyílt a nemzetiségi nevelés-oktatás tanulói, tanári eszközeinek 

fejlesztésére, a pályázóknak két év állt rendelkezésükre a taneszköz-fejlesztést célzó projekt 

megvalósítására. A pályázat keretében tankönyvek, munkafüzetek, szemléltető eszközök, 

mérőeszközök, digitális tananyagok, pedagógus-továbbképzési programok és a nemzetiségi 

óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást segítő módszertani anyagok fejlesztésére volt 

lehetőség. A roma konzorciumot az Országos Roma Önkormányzat vezette. A tervezett 

taneszközök elkészítése számos akadályba ütközött (konzorciumi tag cseréje, közbeszerzési 

pályázat elhúzódása). A beszámolási időszakban a romani és a beás nyelv vonatkozásában a 

tankönyvek elkészültek, s a Croatica Kiadó által 2016-ban és 2017-ben kerültek beadásra 

tankönyvvé nyilvánítás céljából. A 2016-os eljárások közül több zárult elutasítással, ezek 

közül néhányat 2017-ben ismételten beadott a kiadó. A Croatica Kulturális, Információs és 

                                                           
 

4
 http://kp-m600a/PedAkkred/Establishment/EstablishmentRequestEdit.aspx?Id=9478 

http://kp-m600a/PedAkkred/Establishment/EstablishmentRequestEdit.aspx?Id=9478
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Kiadó Nonprofit Kft. 2016-ban és 2017-ben benyújtott roma nemzetiségi kiadványait az 5. 

számú táblázat szemlélteti. 

 

9. sz. táblázat: Roma nemzetiségi kiadványok 

 

2016
5
 

TKV/925-5/2017 
Rostás Csaba: E ROMANI GINADYI anda trito klasa 3. 

osztály - Lovari olvasókönyv 3. osztály, CT-7123 

határozatot kapott 

(2017.03.01.) 

TKV/928-6/2017 
Rostás Csaba: E RROMANI IRKA anda trito klasa - 

Lovari munkafüzet 3. osztály, CT-7123/m 

határozatot kapott 

(2017.03.01.) 

TKV/150-

16/2016 

Radics József: Cigány népismeret 1-2. osztály 

munkafüzet CT-7132 

határozatot kapott 

(2016.07.22.) 

TKV/151-

18/2016 

Radics József: Cigány népismeret 3-4. osztály 

munkafüzet CT-7133 

határozatot kapott 

(2016.07.22.) 

TKV/152-

16/2016 

Nagy Anna Magdolna: Cigány népismeret 5-6.osztály 

CT-7135 

határozatot kapott 

(2016.07.22.) 

TKV/153-

16/2016 

Kiss Zoltán József: Cigány népismeret 7-8.osztály CT-

7137 

határozatot kapott 

(2016.07.22.) 

2017 

TKV/17-9/2018 
Csonka Anna - Ignácz Mária: Bajsescsé 3. osztály - 

Kényvé 3., CT-7113 

határozatot kapott 

(2018.08.22.) 

TKV/18-9/2018 
Csonka Anna- Ignácz Mária: Bajsescsé 3. osztály 

munkafüzet - Irka da lukru, CT-7113/m 

határozatot kapott 

(2018.08.22.) 

TKV/19-8/2018 
Csonka Anna- Ignácz Mária: Bajsescsé 4. osztály 

olvasókönyv - Kényvé 4., CT-7114 

határozatot kapott 

(2018.08.22.) 

TKV/20-9/2018 
Csonka Anna- Ignácz Mária: Bajsescsé 4. osztály 

munkafüzet - Irka da lukru 4., CT-7114/m 

határozatot kapott 

(2018.08.22.) 

TKV/21-5/2018 E ROMANI GINADYI anda shtarto klasa, CT-7124 
határozatot kapott 

(2018.02.15.) 

TKV/22-5/2018 E ROMANI IRKA anda shtarto klasa, CT-7124/m 
határozatot kapott 

(2018.02.15.) 

 

Forrás: EMMI 

 

A roma gyermekek és tanulók oktatási esélyeinek javítását célzó intézkedések, 

esélyteremtés a köznevelés területén 

 

A társadalmi leszakadás megakadályozásában, az iskolai sikeresség elősegítésében kiemelten 

fontos szerepe van a kisgyermekkori nevelés megerősítésének. Amint azt már jeleztük, a 

köznevelési törvény értelmében 2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodai 

nevelésben való részvétel, ezáltal is elősegítve a későbbi sikeres iskolai beilleszkedést és 

eredményes előremenetelt, ami a korai iskolai elhagyás megelőzését is szolgálja. Az 

óvodáztatási kötelezettség bevezetése férőhely-fejlesztéseket igényelt. A 2017. évi 

                                                           
 

5
 Bár a 2016. év nem tartozik jelen beszámolási időszakhoz, azonban a 2016-ban tankönyvvé nyilvánítás céljából 

felterjesztett könyvek közül néhány elutasításra került, s azok újbóli bírálata, illetve elfogadása már a 2017-es 

évre tehető. 
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költségvetés elkülönített 3.5 Mrd Ft összegű forrást, a felmerülő kapacitásbővítések 

támogatásához, amely összegre a települési önkormányzatok óvodafejlesztési projektekre és 

gyermekétkeztetési infrastrukturális feltételek javítására nyújthattak be pályázatot. A megtett 

intézkedések megalapozták azokat a feltételeket, amelyekkel a gyermekek – köztük a roma 

gyermekek is – már a korai éveiktől azonos eséllyel és hozzáféréssel kezdhetik meg az 

intézményes keretek között biztosított nevelést. 

 

Az eredményes iskolai előmenetel támogatása területén a beszámolási időszakban is 

folytatódtak a középfokú köznevelési intézményekbe történő bejutást, a sikeres továbbtanulás 

élősegítését célzó esélyteremtő, egyéni előrehaladást segítő programok (Arany János 

Programok, Útravaló- Ösztöndíjprogram). A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a 

nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen 

intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák 

által ajánlott diákok jelentkezhetnek. Az EMMI-től 2017-ben a roma pályázók közül három 

tanuló részesült ösztöndíjban.  

 

Az EFOP-3.1.2 projekt keretében kidolgozott elvek és módszerek együttese a Komplex 

Alapprogram, amelynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére 

fókuszáló tanulástámogató alapmódszerek állnak. A program személyiségfejlesztő alapelvei: 

együttműködés, egyenrangúság, közösségi lét, normativitás, esélynövelés-

hátránykompenzáció. A módszertan beépül a pedagógusképzésbe, valamint a pedagógusok 

továbbképzési programjaiba. Cél, hogy 2020-ra minél több pedagógus sajátítsa el és tudja 

majd alkalmazni a módszert. 

 

A köznevelésről szóló törvény előírja, hogy a tanulók az általános iskolában részt vegyenek a 

tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Ez az oktatásszervezés komoly segítséget jelent 

a munkában levő szülőknek, miután biztonságban, szakszerű felügyelet alatt tudják 

gyermeküket, továbbá a délutáni időszakban a tanulók sokszínű iskolai programokban 

vehetnek részt a szakköröktől kezdve a korrepetálásig. Az intézkedés célja, hogy azon tanulók 

számára is elérhető legyen a tanórákra történő felkészüléshez nyújtott segítség, illetve az 

érdeklődésnek megfelelő programban történő részvétel, akik esetében ezt a család nem tudja 

biztosítani. 

 

Folytatódott felmenő rendszerben, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a 

gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam által annak biztosítása, hogy a tanulók számára 

a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. (2020-ra minden alap- és középfokú 

képzésben résztvevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen juthat 

hozzá a tankönyvekhez.) 

 

A nemzetiségi pótlék 2018. január 1-jétől az illetményalap 10%-áról 15%-ára emelkedett 

(2019. január 1-től pedig az illetményalap 30%-a). Az intézkedés a nemzetiségi pedagógusok 

munkájának nagyobb elismerését hivatott segíteni, amely hozzájárulhat a nemzetiségi 

pedagógus pálya vonzóbbá tételéhez, a képzett munkaerő pályán tartásához. 

 

A gyermekek és tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. szeptember 1-

jétől került sor az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésére valamennyi 

köznevelési intézményben. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a család- és 

gyermekjóléti központok kötelező jelleggel biztosítják. A szolgáltatás célja a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel 
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támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, családjaiknak és a 

köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek. 

 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló esélyteremtő programokban a deszegregáció, 

az esélyteremtés és a befogadó nevelés-oktatás megvalósítása kiemelt hangsúlyt kapott. A 

fejlesztések fontos eleme az oktatási esélyteremtés biztosítása: a méltányos oktatás 

megteremtése, az esélyegyenlőséget javító intézkedések megvalósítása, olyan oktatás-

szervezési gyakorlatok támogatása, amelyek heterogén összetételű tanulói csoportok 

differenciált oktatását segítik, az egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó korszerű pedagógiai 

módszerek elterjesztése, a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai 

sikerességének támogatása.  

  

A köznevelési szakterületet érintő EFOP konstrukciókat az alábbi, 10. sz. táblázat foglalja 

össze. Minden konstrukció célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a 

hátránykompenzáció és a szegregáció megszüntetése a köznevelési intézményekben. A 

konstrukciók e célok eléréséhez infrastrukturális fejlesztéseket tesznek lehetővé.  

 

10. sz. táblázat:  

A beszámolási időszakban a köznevelési szakterületet érintő EFOP konstrukciók 

 

Konstrukció: Rövid tartalmi bemutatás: 

EFOP-3.1.2-16-2016-00001  

A pedagógusok módszertani 

felkészítése a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése érdekében 

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében 

alkalmazható módszertani ismeretek elsajátítása vonatkozásában. 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001  

A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények 

támogatása 

Területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer 

fejlesztése által és ágazati, helyi közösségi együttműködések 

hozzájárulásával komplex és célzott intézményfejlesztő programok 

megvalósulása a kiválasztott végzettség nélküli iskolaelhagyással 

veszélyeztetett, illetve szegregáltan oktató és az országos 

kompetenciaméréseken alulteljesítő köznevelési intézményekben. 

Cél, hogy csökkenjen a tanulók lemorzsolódási kockázata, a 

beavatkozások hozzásegítik a tanulókat végzettségek, a 

munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák 

megszerzéséhez. 

EFOP-3.2.2-15-VEKOP-15-

2016-00001  

A köznevelés tartalmi 

szabályozóinak megfelelő 

tankönyvek, taneszközök 

fejlesztése és digitális 

tartalomfejlesztés  

A kísérleti tankönyvek kipróbálásának, majd átdolgozásának, 

véglegesítésének folytatása; 

Pedagógusok szakmai-módszertani támogatása az új taneszközök 

használatában, az iskolai alkalmazás szakmai támogatása; 

Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása és honosítása; 

A Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése, funkcióbővítése 

és használatának elterjesztése; 

A digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerben való 

hosszú távú beépülését, hasznosulását szolgáló fejlesztések a 

nemzetiségi tanulók számára és az SNI-s tanulók számára, illetve a 

hiányterületek lefedésére taneszközök fejlesztése, vagy létező 

taneszközök átdolgozása. 
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EFOP-3.2.5-17   

Pályaorientáció, kiemelten az 

MTMI készségek és 

kompetenciák fejlesztése a 

köznevelés rendszerében 

A pályaorientáció megerősítése a köznevelési 

intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, 

természettudományos, informatikai és műszaki pályák 

választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák 

fejlesztésére. 

EFOP-3.2.6-16-2016-00001  

A tanulók 

képességkibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési 

intézményekben 

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani 

megújítása és művészeti eszköztárának bővítése, a méltányos és 

minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint 

a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése 

érdekében. 

EFOP-3.2.13-17-2017-00002  

Az alap- és középfokú iskolák 

pályaorientációs 

tevékenységét, kiemelten az 

MTMI készségeket és 

kompetenciákat támogató 

pályaorientációs szakmai 

módszertan átfogó 

megalapozása és fejlesztése 

A pályaorientáció köznevelési intézményekben történő 

megerősítéséhez nyújtott szakmai módszertani támogatás 

biztosítása, a matematikai, természettudományos, informatikai és 

műszaki pályák választásának népszerűsítése. 

EFOP-3.11.1-17  

"Szülő-Suli" - a tanulók 

iskolai elmenetelének javítása 

és a korai lemorzsolódás 

visszaszorítása az iskola-

család együttműködésére 

alapozott egyéni fejlesztésen 

keresztül 

A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia 

intervenciós beavatkozása: egyéni tanulási utakat támogató 

módszerek kialakítása és alkalmazása, családi környezet 

támogatása, szülők, nagyszülők számára elérhető, a gyermekek 

tanulmányi előrehaladását és a korai iskolaelhagyás visszaszorítását 

támogató alapinformációinak elsajátítását célzó programok 

kidolgozása és megvalósítása. 

EFOP-4.1.2-17    

"„Iskola 2020” Köznevelési 

intézmények infrastrukturális 

fejlesztése a 

hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi 

oktatás megteremtése 

érdekében 

Az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és 

hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett 

intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani 

megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a 

mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő 

funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása. 

EFOP-4.1.3-17  

Az állami fenntartású 

köznevelési intézmények 

tanulást segítő tereinek  

infrastrukturális fejlesztése 

A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával 

hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények 

megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói 

lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát 

elsősorban azon köznevelési intézményekben, amelyek tanulóinak 

teljesítménye - az intézménytípusuk szerinti számítások alapján – 

gyengébb az átlagosnál. További cél a középiskolai (azon belül 

gimnáziumi és szakközépiskolai) kollégiumok tanulást segítő, 

valamit közösségi tereinek fejlesztése révén a tanulók 

eredményessége növekedésének elérése. 

EFOP-4.1.5-16  

Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

A minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében a kisebb 

tanulólétszámú egyházi fenntartású, a nemzetiségi önkormányzatok 

és a civil szervezetek által fenntartott köznevelési intézmények 

beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó 

oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése érdekében. 
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EFOP-4.1.6-16  

A köznevelés támogató 

szerepének erősítése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó 

intézmények infrastrukturális fejlesztés, továbbá a minőségi 

pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a 

szakszolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális 

fejlesztésével a befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. 

EFOP-3.1.3-16  

Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása 

 

 

Az óvoda alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek 

eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai 

beilleszkedését és elősegítse a későbbi iskolai sikerességét. Az 

óvodák pedagógiai módszerekben való megújulása annak 

érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek a hátrányos 

helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére, későbbi 

oktatására. 

Képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő 

szerepének és hátránykompenzációs képességeinek erősítése 

EFOP-3.1.7-16  

Esélyteremtés a 

köznevelésben 

A leszakadó intézményekben esélyteremtő nevelést-oktatást 

lehetővé tevő módszertani kultúra kialakítása, megerősítése, a 

megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti 

beágyazódásának elősegítése, megerősítése, kiterjesztése, 

összességében az intézmény eredményességének, esélyteremtő 

képességének növelése.  

Az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzációt növelő 

tevékenységek (Tanoda, Második Esély, Roma lányok korai 

iskolaelhagyásának megelőzése programok) eredményességének 

növelése, nyomon követhetőségének fejlesztése, továbbá 

köznevelési intézményekkel való szorosabb összekapcsolása. 

Szakmai szolgáltatások nyújtása elsősorban az országos 

kompetenciamérések eredményei alapján alulteljesítő hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban nevelő 

intézményeknek. 

 

Forrás: EMMI 

 

 

3.8. Felsőoktatás, nemzetiségi pedagógusképzés 

 

Magyarország Alaptörvénye deklarálja a nemzetiségek anyanyelvi oktatásához való jogát, 

ennek megfelelően a nemzetiségi törvény, illetve a köznevelésről szóló törvény biztosítja a 

nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás megszervezését, fenntartását a nemzetiségi közösségek 

igényeinek megfelelően anyanyelvű vagy kétnyelvű óvodai nevelés, illetve anyanyelvű, 

kétnyelvű, nyelvoktató vagy kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében. A magyar köznevelési 

rendszer szerves részeként biztosítja a nemzetiségi nevelés, oktatás kereteit, amelyhez a 

felsőoktatás elsősorban – a pedagógusképzés részeként – a nevelés, oktatás személyi 

feltételeinek biztosításával járul hozzá. A felsőoktatásban alapképzésre, mesterképzésre 

illetve osztatlan képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a 

jelentkezők teljesítménye, az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám 

szakos hallgatói kapacitása, valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend 

figyelembevételével – a mesterképzés kivételével – országosan egységes rangsorolás alapján 

dönt. A felsőoktatási törvény az oktatásért felelős miniszternek biztosít jogkört arra, hogy 

évente meghatározza a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos képzésben igénybe 

vehető ösztöndíjas létszámot és a felvételhez szükséges minimális pontszámot. A felvételi 

eljárásnak e területen sajátos eleme, hogy a magyarországi nemzetiségi középiskolában 
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nemzetiségi nyelvből érettségi vizsgával rendelkezők 20 többletpontra jogosultak, ha az 

érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkeznek [a felsőoktatási 

felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (4)].  

 

A nemzetiségi pedagógusképzés bázisát jellemzően hagyományos, több évtizedes nemzetiségi 

pedagógusképző múltra visszatekintő felsőoktatási intézmények alkotják. A jogszabályi 

változások során a jogalkotó kiemelten figyelt arra, hogy a nemzetiségi nevelésnek, 

oktatásnak a nemzetiségi közösségekkel szoros együttműködésben kialakított értékei 

megmaradjanak. A felsőoktatási intézmények a felvételi eljárás során dönthetnek a képzések 

meghirdetéséről, a továbbtanulás lehetősége a létszámok tekintetében biztosított. A felvételi 

eljárás során az alacsony számú jelentkező ellenére is biztosítva volt az adott nemzetiségi szak 

indítása a jelzett időszakban. Sajnos hiányzik az örmény és a ruszin tanárképzés. Nincs 

tanítóképzése az örményeknek, a ruszinoknak, a bolgároknak, a görögöknek, a szlovéneknek, 

az ukránoknak és a lengyeleknek. Nincs ruszin, bolgár, görög, lengyel, örmény és ukrán 

óvodapedagógus-képzés. Ugyanakkor a tanító, óvodapedagógus és tanárképzésben a 

nemzetiségi képzési helyek meg vannak őrizve a cigány-roma, horvát, szlovén, német, román, 

szlovák és szerb képzésben. A romológiai ismeretek ma már részét képezik a 

pedagógusképzésnek. Tanító- és óvóképzésben az általános pedagógiai, módszertani 

ismereteken túl önálló szakképzettséget eredményező szakirányként, cigány-roma képzési 

irányultság elnevezéssel is jelen van a képzés.  

 

A többciklusú képzésben indul osztott képzésben a romológia szak, a romológiatanár szak, 

valamint osztatlan képzésben az idegen nyelvek műveltségi területen a romológiatanár 

(romani nyelv és kultúra/beás nyelv és kultúra tanára specializációk választásának 

lehetőségével) a beás nyelv és népismeret vagy a romani nyelv és népismeret tantárgy 

tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására történő felkészítéssel. A Pécsi 

Tudományegyetemen indul a romológia szak alap- és mesterképzésben, valamint az osztatlan 

romológiatanár szak. Alapképzésben a szak elvégzésével beás nyelvből B2-es szintű 

nyelvvizsga szerezhető. Mesterképzésben a záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex 

nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja a választás szerinti romani vagy beás 

nyelvből. Az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó romológiatanár (romani nyelv és 

kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy 

beás nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga. 

 

A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása és a hallgatók 

felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében alapította a kormány a Klebelsberg 

Képzési Ösztöndíjat. 

 

A felsőoktatási intézmények nemzetiségi képzést érintően szakirányú továbbképzéseket is 

indítanak. Az alap- vagy mesterképzés önálló szakképzettséget adó szakirányát mint 

második/további szakirány elvégzését biztosító képzések szakirányú továbbképzésben 

végezhetők el. A melléklet szerint, a nemzetiségi tanító és óvodapedagógus képzésben a 

nemzetiségi szakirányokat a már tanítói és óvodapedagógusi diplomával rendelkezők 

továbbképzésben is elvégezhetik. A pedagógusképzési területhez tartozó szakirányú 

továbbképzések szintén beszámíthatóak a pedagógusok hétévenkénti kötelező 

továbbképzésébe. A pedagógus továbbképzés, feladatait tekintve a köznevelési feladatok 

körébe tartozik. Valamennyi nemzetiségi oktatással is rendelkező közösség számára 

biztosított a pedagógus-továbbképzés lehetősége.  A szakirányú továbbképzéshez és a 

pedagógus továbbképzéshez kapcsolódó adatokat részletesen tartalmazza a 6. számú 
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melléklet. A köznevelés különös figyelmet fordít a nemzetiségi nyelvet, irodalmat és 

népismeretet oktató pedagógusok továbbképzésének a kiemelt támogatására. Fentieken túl – 

ahogy azt az előző fejezetben jeleztük – a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága nyilvános pályázat keretében évek óta támogatta az 

anyaországban vagy anyaországi szakemberek részvételével megvalósuló nemzetiségi nyelvi, 

módszertani és szaknyelvi továbbképzéseket. Az anyaországi továbbképzések a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 

beszámíthatóak a pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésébe. 

 

Az oktatásért felelős miniszter kiemelt feladatának tekinti a kis létszámú szakok indításának, 

fenntartásának támogatását. Az állami és nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

tekintetében 2017-ben a nemzetiségi képzés támogatása 160,94 M Ft-t volt, 2018-ban a 

támogatás kételeművé vált – egyrészt megmaradt a már évek óta biztosított fix összegű 

támogatás (182,8 M Ft), másrészt új elemként jelent meg a nemzetiségi képzés kiegészítő 

támogatása (350,74 M Ft többlettámogatás). A képzések jellegénél fogva kis szakok 

támogatása céljából mindkét évben 276,50 M Ft-t támogatás is biztosított volt. A nemzetiségi 

felsőfokú képzést folytató felsőoktatási intézmények címkézve kapják ezeket a 

támogatásokat, amelyet csak a nemzetiségi képzés támogatására használhatja fel. 

 

 

3.9. Nemzetközi ösztöndíjak 

 

Az elmúlt két évben is arra törekedett az oktatási ágazat, hogy a kétoldalú tárcaközi 

egyezmények kínáljanak magyar ösztöndíj lehetőségeket anyaországi teljes idejű képzésre a 

magyarországi nemzetiségi fiatalok számára, biztosítsanak lehetőségeket részképzésekre és 

doktori képzésre, nyelvi-módszertani és szaknyelvi pedagógus-továbbképzésekre, a 

nemzetiségi gyermekek anyaországi programokon való részvételére, legyen lehetőség 

anyaországi lektorok, vendégtanárok fogadására, anyaországi tankönyvek és módszertani 

segédletek behozatalára. A nemzetiségekhez tartozó fiatalok anyaországi tanulmányainak 

(teljes vagy részképzés) lehetőségeit az érintett országokkal kötött kormányközi vagy 

tárcaközi munkatervek tartalmazzák. 

 

A kormányzat folyamatosan támogatja a hazai nemzetiségiek kulturális, oktatási lehetőségeit, 

hogy az anyaországban felsőfokú továbbtanulást, kutatást, tanulmányutat nyerjenek el és a 

nyelvszakos hallgatók nyári egyetemen vegyenek részt. 

  

Horvát-magyar viszonylatban a két ország közötti tudományos és oktatási munkaterv alapján 

a horvát fél ösztöndíjakat ajánl fel teljes- és részképzésre, PhD-képzésre, nyári egyetemre és 

kutatásra. A horvát fél saját ösztöndíjával magyarországi horvát nemzetiségű fiatalokat fogad 

teljes, rész- és PhD képzésre.  

 

A román-magyar tárcaközi megállapodás ösztöndíjazásról szóló 19. és 26. munkatervi 

pontjában foglaltak az utóbbi két tanév során alig valósultak meg. A nyári egyetem 

megrendezését a román fél felfüggesztette évekkel ezelőtt. A Román Oktatási Minisztérium 

román nemzetiségű fiatalokat nem fogadott képzésre az utóbbi 2 évben. Csak a korábban 

kezdett nemzetiségi hallgatók fejezhették be a tanulmányaikat Romániában. Azóta csak a 

kutatók és doktori képzésen résztvevők kiutazása megoldható. 
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2015. július 1-jén Balog Zoltán miniszter úr és szerb partnere aláírták a 2015-2017 évekre 

szóló oktatási, tudományos és kulturális munkatervet, melyben a magyar fél 50 ösztöndíjat 

ajánlott szerb diákok részére. Új munkatervet írtak alá 2018. február 9-én a 2018-2020-as 

időszakra. A szerb fél évente 10 magyar hallgatónak ajánl fel mesterszakos és doktori 

képzésre szóló ösztöndíjat bármely, érdeklődésre számot tartó területen, beleértve a 

művészeteket is. Ez idáig még nem volt nyertes ösztöndíjasa a szerb fél által felajánlott 

ösztöndíjnak. 

Szlovákia tekintetében oktatási, tudományos munkaterv alapján történik az ösztöndíjasok 

küldése és fogadása, valamint biztosított a szlovákiai tanár-továbbképzés a Magyarországon 

működő szlovák tanítási nyelvű, illetve szlovák nyelvet oktató tanintézmények pedagógusai 

számára. Az elmúlt két tanév ösztöndíj-forgalmára a szlovák—magyar relációban az volt 

jellemző, hogy magyarok csak nagyon kevesen utaztak ki Szlovákiába, minimális érdeklődés 

mutatkozott ugyanis a rendelkezésre álló államközi ösztöndíj-lehetőségek iránt. 

 

A magyar-szlovén oktatási és kulturális együttműködéshez az 1992-ben aláírt tudományos, 

oktatási és kulturális egyezmény, valamint a végrehajtására kötött munkaterv biztosít keretet. 

Magyarországon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyik szlovén nyelvoktatás. A 

hallgatók számára biztosított nyári nyelvi kurzusok népszerűek és a beszámolók alapján igen 

hatékonyak. 

 

A Magyarország és Ukrajna között 2016. február 24-én aláírt Oktatási Csereprogram 

Megállapodás alapján Ukrajna is részese a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak, 

ami a „keleti és déli nyitás” külpolitikája jegyében, 2013-ban alapított ösztöndíjprogram, 

aminek oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, 

minőségfejlesztését. A program külpolitikai és gazdasági célja, hogy elősegítse a hazánkban 

végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, megalapozva 

ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási 

törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Az Oktatási Csereprogram 

Megállapodás hatálya 2018. december 31-én lejárt, de diplomáciai úton 2021-ig 

meghosszabbításra került.  

 

Az alábbi táblázat összesíti a fentiekben tárgyalt ösztöndíjakat: 

 

11. sz. táblázat:  

A hazai nemzetiségiek kulturális, oktatási lehetőségeinek felsőoktatási ösztöndíj lehetőségei 

államközi források keretében 

 

Képzés 2016/2017 2017/2018 2018/2019* 

Ösztöndíjak Horvátországba 

teljes képzés 2 0 0 

részképzés 2 0 0 

PhD tanulmányok 0 0 0 

Rész PhD 0 0 0 

nyári egyetem 3 0 2 

tanulmányút 1 0 0 

Ösztöndíjak Romániába 
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teljes képzés 0 1 (doktori) 0 

tanulmányút 7 1 6 

Szerb hallgatók a Stipendium Hungaricum Programban 

Kvóta  50 50 50 

Jelentkezett hallgató 16 22 35 

Jelölt hallgató 14 22 32 

Nyertes ösztöndíjas 12 16 24 

Lemondás/Megszűnt 5 5  

Ösztöndíjak Szlovákiába 

tanulmányút 0 
0 

(visszalépett) 
1 

rész doktori 1 0 0 

nyári egyetem 0 0 0 

Ösztöndíjak Szlovéniába 

tanulmányút 0 0 0 

nyári egyetem 3 2 0 

Ukrán hallgatók a Stipendium Hungaricum Programban 

Kvóta  100 100 100 

Jelentkezett hallgató 50 60 78 

Jelölt hallgató 48 55 67 

Nyertes ösztöndíjas 36 46 48 

 

*A beszámoló összeállításakor, a beszámolási időszakra vonatkozó tervezett ösztöndíj lehetőségek. Nincs 

adatunk arra vonatkozóan, hogy a pályázók nemzetiségiek-e.  

 

Forrás: EMMI 
 

Felhívjuk a figyelmet a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett 

továbbképzésekre is, amelyek a témához kapcsolódóan szintén relevanciával bírhatnak. A 

pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (4) 

bekezdése előírja, hogy a továbbképzési jegyzék részeként közzé kell tenni a 

továbbképzésekben figyelembe vehető, a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján 

szervezett továbbképzéseket. A Magyarország által kötött, illetve a korábban aláírt, 

jogfolytonos, hatályban lévő kétoldalú kormányközi oktatási, kulturális és tudományos 

együttműködési egyezmények, valamint az EMMI által aláírt tárcaközi megállapodások 

végrehajtására aláírt, meghatározott időszakokra szóló munkatervek, együttműködési 

programok és jegyzőkönyvek alapján szervezett formában, Magyarországon, illetve a 

szerződő országban megvalósuló pedagógus-továbbképzések a következő – a hazai 

nemzetiségek tekintetében releváns – országok tekintetében továbbképzésként elismerhetőek: 

Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Németországi Szövetségi Köztársaság [Baden-

Württemberg, Bajorország, Türingia, Szászország és Magyarország vegyes bizottságainak 

munkaprogramjai, közös nyilatkozatok (Gemeinsame Erklärung) valamint a Magyar 

Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1994. 
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március 1-jén létrejött kulturális együttműködési egyezmény alapján], Románia, Szlovákia, 

Szlovénia, és Ukrajna.  

 

 

4. A NEMZETISÉGI KÖZMŰVELŐDÉS, HAGYOMÁNYŐRZÉS, NEMZETISÉGI 

KULTÚRA 

 

 

4.1. Közművelődési szakterület 

 

A közművelődési szakterület vonatkozásában a beszámolási időszak alatt a következő 

projektek és támogatások kapcsolódtak a hazai nemzetiségekhez. 

 

2017-ben a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Hagyományok Háza, Muzsikáló Budapest 

címmel pályázatot írt ki az éttermi cigányzene hagyományainak támogatására és 

népszerűsítésére. A projekt kerete 165 M Ft volt. A sikeren felbuzdulva 2018-ban a 

turisztikailag kiemelt vidéki helyszínekre is kiterjesztette a programot a kormányzat. A 

Muzsikáló Magyarország címmel közzétett pályázaton eredetileg 8 vidéki és 8 budapesti 

étterem kapott lehetőséget arra, hogy 2018. május 19. és augusztus 20. között a hét hat napján 

minimum napi három órában, 4-5 fős cigányzenekart foglalkoztasson. A nagy érdeklődésre 

tekintettel és a beérkezett pályázatok nem várt nagy száma miatt azonban Magyarország 

Kormánya kiterjesztette a támogatást 25 budapesti és 50 vidéki helyszínre, 773.437.500 Ft-ra 

emelve a keretet. 

  

Az INTERREG IPA CBC Magyarország-Szerbia Program támogatásával megvalósuló, 

HUSRB/1601/31/0005 „Colourful Cooperation” projekt keretében a határmenti szerb-magyar 

lakosság találkozóinak, rendezvényeinek teret biztosító kulturális központ valósul meg 

Mórahalmon, illetve Palicson, melyek a két nemzet számára kölcsönösen segítik a kulturális 

értékek és a kulturális örökség megőrzését. A teljes projekthez az uniós hozzájárulás 

3.177.510,20 euró. A mórahlami épület (Kolo Szerb Kulturális Központ) alapkőletétele 

2018. január 26-án történt, Branko Ruzić szerb államigazgatási és helyi önkormányzati 

miniszter, valamint dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért 

felelős államtitkára részvételével. Ugyancsak megtörtént az alapkőletétel Palicson. Az 

épületet 2019. július 8-án adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint 

Vladan Vukosavljev szerb kulturális és tájékoztatási miniszter. A központ ezer 

négyzetméteres, 400 fő befogadására alkalmas előadóteremmel rendelkezik, az emeleti 

kiállító-társalgó térben külön rendezvények, kis előadások, képzőművészeti tárlatok 

megrendezésére biztosít helyszínt. Az intézmény célja, hogy otthont adjon a szerbiai, és 

balkáni kultúrának, kiemelt figyelmet fordítva a Balkán, mint Kelet-Európa egyik 

legerőteljesebb kulturális impulzusának átörökítőjére. Az épület egyik részében szerb 

szakrális teret, imaszobát is kialakítottak, ahol a kulturális és hitéleti funkció kerül előtérbe, 

hozzájárulva az ortodox keresztény vallású személyek szabad vallásgyakorlásához. 

 

A beszámolási időszakra vonatkozó egyéb támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze:  
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12. sz. táblázat:  

A közművelődési szakterülethez kapcsolódó, nemzetiségi vonatkozású támogatások 

 

Szervezet Támogatás célja 
Támogatás 

összege  

Összefogás a Magyarországi 

Romákért Egyesület 

A 2018 márciusában megrendezett berkesdi 

kulturális rendezvények megvalósítása 
0,5 M Ft 

Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 

Szakmai programjainak és a Magyarörmény 

Tudástár elkészítésének támogatása 
1,5 M Ft 

Magyarországi Németek Pécs-

Baranyai Nemzetiségi Köre 

A GULAG Emlékév alkalmából rendezett 

Lágerjárat című vagonkiállítás megvalósítása 
24 M Ft 

Cigány Kulturális és 

Közművelődési Egyesület 

A Baranyai Cigányok XX. Tavaszi 

Fesztiváljának megrendezése 
1,5 M Ft 

A ChaChe Rom  

A fellépéseihez szükséges felszerelések 

megvásárlása (autentikus roma népzenét 

játszó együttes) 

1,5 M Ft 

ZSUTIPE 2012 Sport- és 

Kulturális Egyesület 

2018-as program megvalósítása (A szervezet 

célja a Pécsett és vonzáskörzetében élő 

hátrányos helyzetű, többségében roma 

származású csonka családban, illetve 

nevelőintézetben nevelkedő gyermekek 

elkallódásának megakadályozása) 

0,9 M Ft 

Szombathely Megyei Jogú 

Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Képzőművészeti tábor megvalósítása 1 M Ft 

 

Forrás: EMMI adatai alapján 

 

 

4.2. Nemzetiségi színjátszás, előadó-művészeti tevékenység 

 

A nemzetiségi előadó-művészeti szervezetekről az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a 

továbbiakban: előadó-művészeti törvény) rendelkezik. Az előadó-művészeti törvény, 

preambuluma szerint, egyebek mellett a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és 

értékeinek gyarapítása, az előadásoknak, koncerteknek a közönség széles rétegeihez való 

eljuttatása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a hazai 

nemzetiségek művészeti életének támogatása, valamint a kulturális jogok érvényesülése 

érdekében jött létre. Az előadó-művészeti törvény 1.§ (1) bekezdés g) pontja szerint a törvény 

célja, hogy elősegítse hazai nemzetiségek nyelvén születő alkotások létrejöttét és bemutatását. 

Az előadó-művészeti törvény 7. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervként vagy 

közhasznú szervezetként működő előadó-művészeti szervezetekről és az ágazati 

érdekegyeztetésben részt vevő előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekről a 

kijelölt szerv nyilvántartást vezet. E nyilvántartásban a (2) bekezdés bc) pontjában az előadó-

művészeti szervezet működése szerinti típusmegjelöléseként szerepel a nemzetiségi színház 

megjelölés.  

 

Az előadó-művészeti törvény Értelmező rendelkezések, 44. § 24. pontjának meghatározása 

szerint a nemzetiségi színház az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával 
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elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az 

adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e 

nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek 

a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz. Az előadó-művészeti 

szervezetek nyilvántartásában szereplő, nemzetiségi színház típusmegjelölést viselő 

szervezetek a következők:  

 „Magyarországi Szerb Színház” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 

 Magyarországi Német Színház (költségvetési szerv); 

 Pécsi Horvát Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 

 Karaván Színház és Művészeti Alapítvány; 

 Országos Szlovák Önkormányzat Vertigo Színháza (költségvetési szerv); 

 Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság; 

 Hókirálynő Egyesület az Egészséges és Kulturált Gyermekekért és Családokért; 

 Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány; 

 Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület; 

 Urartu Örmény Színház (költségvetési szerv); 

 Romano Teatro Kulturális Egyesület. 

 

A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács az előadó-művészeti törvény. 5. § (1) 

bekezdés szerint az e törvény által szabályozott jogviszonyokat érintő szakmai, 

szakmapolitikai és támogatási kérdések érdekegyeztetési fóruma. A 24 tagból álló Nemzeti 

Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács véleményezi az előadó-művészeti bizottságoknak 

az előadó-művészeti szervezetek minősítésére vonatkozó javaslatát, valamint az előadó-

művészeti bizottságok által előkészített, a nem állami fenntartású, minősítéssel rendelkező 

előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó felosztási szabályzatokat, továbbá 

ellátja az (1) bekezdésben meghatározott szerepéből eredő további feladatokat. A Nemzeti 

Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tagjai között a nemzetiségi szervezetek is 

képviseltetik magukat.  

 

Az alábbiakban részletesen is bemutatjuk a nemzetiségi színházak tevékenységét a 

beszámolási időszakban. 

 

„Magyarországi Szerb Színház” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A társulat huszonhetedik éve működik, célja, magas színvonalú, professzionális előadások 

létrehozása szerb és magyar nyelven. Néhány színpadi műfajt (passiójáték, operett, zenés 

vígjáték, rockopera) elsőként szólaltattak meg szerb nyelven.  Magyarország teljes területén 

szolgálják ki a szerb anyanyelvű közönséget.  2017. évben 8 bemutatót tartott a színház:  

 2017. január 28. Svetosavka akademija; 

 2017. február 11. Sretenje; 

 2017. május 3. Mudar Milos i carobna; 

 2017. május 18. London – Pomáz; 

 2017. június 1. Sudbine u magli; 

 2017. június 1. Moja Pesta; 

 2017. október 4. Szentendrei evangélium; 

 2017. november 11. Najdrazi ucitelj. 

2018-ban 4 új bemutatót tartottak:  
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 2018. március 22. Levesben (koprodukcióban az Artashat Örmény Nemzetiségi 

Színházzal és a Magyarországi Nemzetiségi Társulattal);  

 2018. május 28. Naszreddin Hodzsa; 

 2018. szeptember 25. Milovan Vitezovic: Janko Katic; 

 2018. október 21. Milosevits Péter – Cseh Tamás – Bereményi Géza: Gradovi – 

Turjena. 

 

Egyéb programok 2018-ban:  

 Főszervezői voltak a JELEN/LÉT Nemzetiségi Színházak Fesztiválnak (18 előadás); 

 2018. augusztus 28. – szeptember 2. Lórévi Kulturális és Színházi Napok Fesztivál.  

A Magyarországi Szerb Színház minden évben részt vesz a szerbség jelentős ünnepeinek 

megszervezésében és azokon művészi programok összeállításával lép fel:  

 Szent Száva Napi Akadémia és Bál;  

 A Szerb Államiság Napja; 

 Szent Vid Napja;  

 A Szerb kultúra hónapja.  

 

Alternatív Művészeti Alapítvány 

 

Az Alternatív Művészeti Alapítvány – Malko Teatro fő feladatának tekinti a bolgár közösség 

anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését, a bolgár kultúrával való találkozás 

elősegítését, valamint a két ország közötti kulturális kapcsolatok életben tartását.  2017 és 

2018 között a színház összesen 3 új bemutatót tartott, valamint több mint 10 produkciót 

repertoáron tartott. Új bemutatók voltak a beszámolási időszakban:   

 2017. március 21. Nikola a tengernél; 

 2018. szeptember 17. Virágzó szemek;  

 2018. november 8. Semmi művészet. 

A színház 2018. évben 12 előadást fogadott az anyaországból. A társulat meghívást kapott és 

nagy sikerrel vett részt A dinnye szíve című előadással  a Magiata na vjatara – „Magic of 

wind” elnevezésű nemzetközi művészeti Fesztiválon Bulgáriában. (2018. április 18.)  

 

Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 

 

A Pécsi Horvát Színház, mint önálló művészeti intézmény, 1995 óta működik (előzőleg a 

Pécsi Kisszínház Horvát Tagozataként működött). 2018 májusától a színház egy állami 

támogatásból megvalósult új színházi komplexumban folytathatja a munkát, játszóhelyei 

felújításra kerültek, melyek ünnepélyes átadására 2018. április 19-én került sor. 2018. 

decemberben a szervezet fenntartóváláson esett át, a Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának fenntartásából a Horvát Országos Önkormányzat fenntartása alá került.   

2018. évben a Pécsi Horvát Színház 2 új bemutatót, valamint 4 korábbi előadást tartott 

műsoron, összesen 36 horvát nyelvű előadást, valamint 19 nyári színházi előadást tartott. Új 

bemutatók voltak a beszámolási időszakban:  

 2018. május 4. Miroslav Krleza: Katinovicz hazatérése; 

 2018. június 20. Francis Veber: Balfácánt vacsorára. 

 

Urartu Örmény Színház 

 

A 2014-ben alakult Urartu Örmény Színház a magyarországi örmény közösség hivatalos 

örmény színházi intézménye, melynek fenntartója az Országos Örmény Önkormányzat.   
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A színház az elmúlt két évben egy új bemutatóval jelentkezett, valamint több előadását 

továbbjátszotta. Az új ősbemutató a „JEREVÁN 2800 Program – 2800 éves az örmény 

főváros” program kapcsán született meg.  Új bemutató volt a beszámolási időszakban a 2018. 

szeptember 29-én bemutatott „Hotel Jereván – avagy az örmény mindent tud”. 

 

Vertigo Szlovák Színház 

 

A Vertigo Szlovák Színjátszó Csoport 1997-ben alakult, 2004-től Vertigo Szlovák 

Színházként működik, fenntartója az Országos Szlovák Önkormányzat. 22 éve kapcsolódik be 

a magyarországi szlovák kulturális élet vérkeringésébe amatőr és professzionális 

művészekkel.  A színház 2008. január óta plusz feladatokat vállalt: rendeltetése ezentúl 

nemcsak az előadások létrehozása és utaztatása, hanem olyan szakmai területek felkarolása, 

rendezvények szervezése, melyek az egyetemes szlovák színjátszással, a 

gyermekszínjátszással, a drámapedagógiával függnek össze. Ilyenek a gyermek színjátszó 

táborok, színjátszó szemlék, drámapedagógiai továbbképzések, gyerekelőadások tájolása, 

színjátszó találkozók és filmes rendezvények. A színház nem rendelkezik állandó társulattal.  

A színház 2017-ben 2 új bemutatót tartott:  

 2017. május 3. Társkereső; 

 2017. július 15. Rafiková asszony. 

2018-ban 4 új bemutatóval jelentkezett:  

 2018. február 2. Zsírszegény élet; 

 2018. június 10. Helver éjszakája; 

 2018. október 6. Női öltöző; 

 2018. október 15. A pillangó szárnyai. 

 

A színház a professzionális előadó-művészeti tevékenysége mellett közművelődési 

tevékenységet is ellát. 2017 elején elkezdte működését a Vertigo Szlovák Színház Fiatalok 

Stúdiója, amely egy előadással be is mutatkozott az országos színjátszó szemlén. A 2018. év 

közművelődési programjai az alábbiak voltak:  

 2018. május 12. Gyerekek a gyerekeknek XXV. Országos Szlovák Színjátszó Szemle 

(Szarvas); 

 2018. június 25. – július 1. Színjátszó tábor általános iskolai tanulók részére 

(Szlovákia);  

 2018. július 10-16. Színjátszó műhely gimnazisták és egyetemisták részére 

(Szlovákia);  

 2018. október 10-12. Együtt a színpadon X. Nemzetközi Szlovák Színjátszó Szemle 

(Szarvas);  

 2018. november 12-14. 26. szlovák filmszemle és szeminárium (Budapest).  

 

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 

 

A Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy létrejöjjön 

Magyarország első önálló roma színháza, amelynek célja a társadalmi kérdésekre, problémás 

élethelyzetekre keresve a választ a roma nemzetiség gazdag kultúrájának, zenei világának, 

tehetségének és érzékenységének széles körű megismertetése. A színház roma és nem roma 

művészei hátrányos helyzetű fiatalok, valamint professzionális művészek. 2016 óta a színház 

állandó játszóhelye a Budapesti Rácz Gyöngyi Kulturális Központ. A színház a beszámolási 

időszakban a „Szuno Dikjom!” c. előadást mutatta be, 2018. július 14-én. A színház 2018-ban 

összesen 104 előadást, rendezvényt, tehetségkutatót, rendhagyó irodalomórát tartott. Egyéb 

szakmai tevékenységei (2018-ban):  



56 

 

 2018. április 8. A Roma Kultúra Napja;  

 2018. augusztus 2. Roma Holokauszt emléknap; 

 Rendhagyó, beavató színházi irodalomóra (8 alkalom); 

 Tehetségkutató verseny (3 alkalom). 

 

Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 

 

A Karaván Színház és Művészeti Alapítvány tevékenységének két fő területe a színház és a 

tehetséggondozás. Az alapítvány 2000-ben alakult Budapesten azzal a céllal, hogy alapítványi 

színészképző stúdiót működtessen elsősorban színészetben tehetséges roma és minden olyan 

gyermek, fiatal számára, aki mögött nincs meg a szükséges támogató háttér, és képességeinek 

kibontakoztatását, érvényesülését számos veszélyeztető tényező determinálja. Az alapítvány 

célja, hogy elősegítse e fiatalok esélyeinek javítását és társadalmi mobilizációját, valamint 

jelen legyen a roma kultúrában, és a kultúra eszközeivel segítse a romák és nem romák 

együttélését. A színház 2017. és 2018. évben bemutatott előadásai a következők voltak: 

 2017. szeptember 12. Egerek (a Csiky Gergely Színházzal közös koprodukció); 

 2017. november 30. Váradi R. Szabolcs: Holnemvoltfa;  

 2018. június 9. Váradi R. Szabolcs: Továbbisvan. 

 

Az alapítvány rendszeresen részt vesz társadalmi célú projektekben, amelyekben eszközül a 

színházat és a drámapedagógiát használják: 

 371 csillag – A roma bátorság és ifjúság napja (2016, 2017); 

 Művészeti alkotótábor Fonyódon (2016, 2017, 2018); 

 Előadó-művészeti foglalkozássorozat a Református Cigány Szakkollégiumban (2017); 

 „Legyen más a szenvedélyed” EFOP 1.8.9.-17-2017-00009 prevenciós művészeti 

nevelési program megvalósítása a balatonboglári Kikötő Gyermekotthonban (2018). 

Az alapítvány a következő elismeréseket kapta 2018-ban:  

 Bonis Bona – Kiváló tehetséggondozó szervezet díj;  

 Nemzetiségekért Díj.  

 

A Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 2000 óta alapítványi színészképző stúdiót 

működtet Budapesten, 2014 óta pedig Kaposváron is. E két helyszínen a nem egyenlő 

esélyekkel rendelkező gyermekek is hozzáférhetnek a színészképzéshez. 2018-ban 14 

tehetségkutató rendezvényt, meghallgatást, kedvcsináló foglalkozást tartott az alapítvány.  

 

Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

A Cervinus Teátrum 2000 januárjában alakult meg Weöres Sándor Regionális Színház néven. 

Mai nevén a magyarországi szlovák nemzetiség számára 2004 óta működik önálló 

színházként Szarvason. A szervezet fenntartója Szarvas Város Önkormányzata. A színház 

részt vett 2008 novemberében a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 

megalapításában. Előadásait szlovák nyelven is játssza. A színház 2017. és 2018. évi új 

bemutatói az alábbiak voltak: 

 2017. szeptember 30. Peter Karvaš: Szigorúan tilos!; 

 2017. november 25. Fenyő Miklós - Novai Gábor: Hotel Menthol;   

 2018. február 17-18. Soóky László: Dögölj meg, drágám!; 

 2018. március 24. Schiller-Belinszki-Gulyás-Tatár-Varga: Ármány és szerelem; 

 2018. április 20. Janko Drotár Drótos Jankó;  
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 2018. szeptember 29. Molnár Ferenc: Az ibolya; 

 2018. október 3. Podmorská Roprávka Tengeri mese; 

 2018. november 17. Somogyi Gyula - Eisemann Mihály – Zágon István: Fekete Péter.  

A Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 óta minden évben 

megrendezi a Cervinus Művészeti Fesztivált a Szarvasi Vízi Színházban.  

 

Egyéb szakmai aktivitás 

 

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület 2010-ben a magyarországi 

nemzetiségi színjátszás érdekképviseleti szervezeteként jött létre tizenhárom alapító taggal, 

akik együttes erővel képviselik a hazai roma, örmény, német, szlovák, ukrán, görög és szerb 

nemzetiségi színjátszást. Jelenleg 17 tagja van a szövetségnek. A szövetség feladatai közül a 

színházi értékek védelme, az oktatási struktúrán belüli tömegbázis fejlesztése kiemelten 

fontos szerepet tölt be. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség folyamatos 

tevékenységet fejt ki a magyarországi nemzetiségi színjátszás és színházi élet törvényi szintű 

szabályozása érdekében. Arra törekszik, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás 

területén működő szakmai szervezetek tevékenységét koordinálja, továbbá állandó és nyitott 

szakmai kapcsolatot alakítson ki a magyar és nemzetközi színházi szakmával. Az egyesület 

irányításával és részvételével kerül megrendezésre a Nemzetiségi Színházi Találkozó. 

Javaslatot tehet művészeti díjak adományozására. 

 

Minden évben megrendezésre kerül a JELEN/LÉT Nemzetiségi Színházi Fesztivál, amely 

lehetőséget nyújt a nemzetiségi színházak országos seregszemléjére. 2018-tól a helyszínt a 

Nemzeti Színház biztosítja a fesztiválnak. A rendezvény célja, hogy ösztönözze, támogassa és 

fejlessze a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű színjátszását, elősegítse kapcsolataik 

építését: egymás között, a magyar színházi szakmával és nemzetközi téren is. A JELEN/LÉT 

Fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzetiségi színjátszás a “saját” nemzetiségi 

közönségen túl a nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatkozzon, elfogadottá váljon. 

 

Nemzetiségi színházi támogatások a beszámolási időszakban 

 

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága a magyarországi nemzetiségi színházakat – az 

előadó-művészeti területen belül elfoglalt speciális helyzetükre figyelemmel – az előadó-

művészeti szervezetekre vonatkozó működési célú pályázati konstrukcióban önálló, zárt 

pályázói csoportként határozza meg és különíti el, annak érdekében, hogy társadalmi 

szerepvállalásuk alapján kelljen a pályázat bírálóinak és a döntéshozónak ítélkeznie. Ennek 

köszönhető, hogy e nemzetiségi színházakat – ugyanazon speciális (köz)feladatot ellátó 

szervezetekként – egymással állítja rangsorba a pályázatuk, és nem színházszakmai 

szempontok alapján. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a hazai nemzetiségi színházak előadó-

művészeti területről történő támogatása megnyugtató módon, megfelelő szakmai és 

szakmapolitikai koncepció mentén történik. A nemzetiségi színházak pályázói köre 

viszonylag állandó, támogatásuk – kiegészítve egyéb támogatásokkal – az elmúlt években a 

következők szerint alakult:  
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13. sz. táblázat(ok):  

A nemzetiségi színházak EMMI kulturális szakterületéhez kapcsolódó  

különböző támogatásai 

 

A. Működés és szakmai program megvalósításának támogatása 

 

A minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2008. évi 

XCIX. törvény szerinti működésének és szakmai program megvalósításának támogatására kiírt 

pályázat nemzetiségi kategóriájában 

Támogatott szervezett 2017 2018 

„Magyarországi Szerb Színház” Nonprofit Közhasznú Kft. 19 100 000 Ft 18 500 000 Ft 

Alternatív Művészeti Alapítvány 4 600 000 Ft 4 800 000 Ft 

Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft.  23 100 000 Ft 23 000 000 Ft 

Urartu Örmény Színház 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 

Vertigo Szlovák Színház 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 3 100 000 Ft 2 500 000 Ft 

Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 14 100 000 Ft 14 000 000 Ft 

Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft.  
23 000 000 Ft 24 200 000 Ft 

Összesen:  90 000 000 Ft 90 000 000 Ft 

 

B. Támogatások a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 

 

Év Támogatott szervezet Támogatás célja 
Támogatás 

összege 

2017 - 20/50/13 - Arany 

János - emlékév 

programjainak támogatása 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

Arany emlékévhez 

kapcsolódó programok 

támogatása 

5 000 000 Ft 

2018 - 20/13/04 - Művészeti 

tevékenységek és egyéb 

fejezeti feladatok támogatása 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft 

Szarvasi Vízi Színház 

padozatcseréje 
5 000 000 Ft 

 

C. Az NKA Színházi Kollégiuma által megítélt támogatások 

 

Támogatott szervezet Pályázat leírása 
Támogatás 

összege 

2017-ben 

Kollátosz Jorgosz  

A Nemzetiségek Színházi Társulat részvételére az 

International Youth Theatre, Music and Atletic Meeting 

Festival-on és workshop megvalósítása 

600 000 Ft 

Alternatív Színházi Műhely 

Alapítvány 

A Tékozló fiú című protestáns iskoladráma új produkció 

megvalósítása  
500 000 Ft 
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Artashat Örmény 

Nemzetiségi Színház 

Kulturális Egyesület 

A Moms the Word/ Eltűnt nők nyomában című előadás 

létrehozása  
1 100 000 Ft 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

Soóky László: Dögölj meg, drágám - című ősbemutató 

megvalósítása 
1 000 000 Ft 

Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

Rusz Milán: Hol volt, hol nem volt című zenés gyermek 

és ifjúsági színdarab bemutatása 
900 000 Ft 

Karaván Művészeti 

Alapítvány  
A Digesztor című produkció létrehozása és bemutatása 800 000 Ft 

Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft.  

Miroslav Krleza: Filip Latinovicz hazatérése című 

előadás ősbemutatója 
1 200 000 Ft 

Karaván Művészeti 

Alapítvány 

A Négyszögletű kerek erdő, a Banyamesék és az IM 

ONLINE című előadások infokommunikációs 

akadálymentesített megvalósítása 

600 000 Ft 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

A Csodaszarvas legenda című előadás belföldi 

forgalmazása 
500 000 Ft 

Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

A Pólika - cigány sorsdráma, zenés vándorlás című 

előadás Magyarországon történő forgalmazása 
700 000 Ft 

Karaván Művészeti 

Alapítvány  
Az IM ONLINE című produkció továbbjátszása 1 000 000 Ft 

Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft.  

Gátai Zoltán: Marica című horvát nyelvű 

népszínművének belföldi forgalmazása 
800 000 Ft 

Összesen:  9 700 000 Ft 

2018-ban 

Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft.  

Nemzetközi kapcsolatok elmélyítése: neves horvát 

társulatok magyarországi bemutatkozása 
800 000 Ft 

Karaván Színház és 

Művészeti Alapítvány  
A Hűvös című színházi nevelési előadás megvalósítása  700 000 Ft 

Alternatív Színházi Műhely 

Alapítvány 
Philoktétész drámájának színrevitele  400 000 Ft 

Artashat Örmény 

Nemzetiségi Színház 

Kulturális Egyesület  

Genocídium - Az örmény holokauszt című előadás 

megvalósítása  
800 000 Ft 

Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

A Ne játszd magad, játssz magadért! - komplex színházi 

nevelési program megvalósítása  
800 000 Ft 

Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

Rusz Milán - Jónás Judit: Szaffi a szépséges cigánylány 

című zenés ifjúsági és gyermekdarab megvalósítása  
800 000 Ft 

Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

Rusz Milán: Pólika - cigány sorsdráma, zenés vándorlás 

című előadás forgalmazása  
800 000 Ft 

Magyarországi 

Nemzetiségek Színházi 

Társulata Kulturális 

Egyesülete  

A Princess/Princípium – Levesben című össznemzetiségi 

előadás továbbjátszása 
1 000 000 Ft 

Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft.  

A Mesteremberek című ifjúsági előadás belföldi 

forgalmazása 
400 000 Ft 

Összesen:  6 500 000 Ft 
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D. Támogatások a Miniszteri keret terhére 

 

Év Támogatott szervezet Támogatás célja 
Támogatás 

összege 

2017 Karaván Művészeti Alapítvány  

A Karaván Művészeti Alapítvány 

2016/2017. évi színházi programja 

megvalósítása 

25 000 000 Ft 

2018 
Magyarországi Szerb Színház 

Nonprofit Közhasznú Kft.  

A Jelen/Lét – Nemzetiségi Színházi 

Fesztivál megrendezése  
5 000 000 Ft 

 

Forrás: EMMI 

 

A nemzetiségi előadó-művészeti szervezetek 2017-ben összesen 129,7 M Ft, 2018-ban 

összesen 106,5 M Ft támogatásban részesültek a kulturális szakterülethez kapcsolódóan. 

 

Mindezen kívül a nemzetiségi színházak közül többen a nemzetiségpolitikai szakterülettől is 

részesültek egyedi támogatásokban, szakmai programjuk megvalósítása és eszközbeszerzések 

céljából, amely támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

14. sz. táblázat: Egyedi nemzetiségi színházi támogatások 

 

Nemzetiség Támogatott szervezet 
2017  

(egyedi) 

2018  

(egyedi) 

horvát Pécsi Horvát Színház 21,5 M Ft 21,5 M Ft 

szerb 
„Magyarországi Szerb Színház” Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
21 M Ft 21 M Ft 

német Magyarországi Német Színház 19 M Ft 18,5 M Ft 

szlovák 
Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
18,5 M Ft 19,5 M Ft 

bolgár Alternatív Művészeti Alapítvány 4,5 M Ft 4 M Ft 

szlovák Vertigo Szlovák Színház 3,5 M Ft 3 M Ft 

roma Karaván Művészeti Alapítvány 9 M Ft 8,5 M Ft 

roma Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 3 M Ft 3 M Ft 

Összesen: 100 M Ft 99 M Ft 

 

Forrás: Miniszterelnökség 
 

Mindezen kívül a Miniszterelnökség (korábban: EMMI) nemzetiségpolitikai szakterülete 

egyéb egyedi támogatásokat is nyújt a nemzetiségi színházak részére. A Jelen/Lét 

Nemzetiségi Színházi Fesztivál hosszú idő után 2018-ban újra megrendezésre került, és 

ehhez 10 M Ft támogatásban részesült.  

 

 

4.3. Könyvtári szakterület 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

A nemzetiségi könyvtári ellátásról több jogszabály is rendelkezik. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
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törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) preambuluma szerint a nemzetiségi kulturális 

hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, 

szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó 

tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezek 

működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. A kulturális törvény az alapelvek 

körében kimondja, hogy mindenkinek joga, hogy megismerhesse a kulturális javakat és ezek 

jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, 

valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a 

könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a 

tömegtájékoztatás útján. A nyilvános könyvtárak a feladataikat a nemzetiségi lakosság 

számára is ellátják: a mindenkit megillető jog érvényesülése érdekében a könyvtári 

szolgáltatásokra vonatkozóan a kulturális törvény 54. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

nyilvános könyvtárak mindenki által használhatók, valamint az e) pontja szerint, a helyben 

nyújtott alapszolgáltatásaik ingyenesek. A kulturális törvény 55. §-a alapján minden nyilvános 

könyvtár alapfeladata, hogy gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza 

és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és 

szolgáltatásainak elérését; valamint részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 

információcserében.  

 

A kulturális törvény 64. § (3) bekezdése szerint a települési nyilvános könyvtár fenntartása 

helyett az önkormányzat a megyei hatókörű városi könyvtárral megállapodást köthet és a 

tőle igénybe vett könyvtári szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és 

közösségi helyet működtethet. Ezeken a helyeken a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 3. § 1. pontja szerint a lakosság számára 

a szolgáltatást végző megyei hatókörű városi könyvtárak a nemzetiségi könyvtári 

dokumentumok (könyv, újság, folyóirat, CD, DVD, idegen nyelvű dokumentumok és egyéb 

könyvtári dokumentumok) helyben történő használatát, kölcsönzését és beszerzését is 

lehetővé teszik. Az EMMI miniszteri rendelet alapján a nemzetiségi könyvtárat fenntartó 

nemzetiségi önkormányzat is igénybe veheti a megyei hatókörű városi könyvtár 

szolgáltatásait megállapodás alapján, annak érdekében, hogy megfelelő kínálatú és minőségű 

könyvtári szolgáltatásokat biztosíthasson a nemzetiségi lakosság számára. A kulturális 

törvény 66. §-a szerint a megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére 

vonatkozóan „végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 

A megyei hatókörű városi könyvtár ennek keretében a kistelepülések mellett a nagyközségek 

és városok könyvtári nemzetiségi ellátásában vesz részt (dokumentum-szolgáltatás, 

programkínálat).  

 

A nemzetiségi törvény 41. § (1) – (2) bekezdései szerint a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári 

ellátását az Országos Idegennyelvű Könyvtár (a továbbiakban: OIK) koordinálja, a 

szolgáltatásokat az OIK, a megyei hatókörű városi könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja. Azokon a településeken, ahol 

nincs települési önkormányzat által fenntartott települési könyvtár, a nemzetiségi lakosság 

részére az anyanyelvű könyvtári ellátást az ágazati törvényben meghatározottak szerint kell 

biztosítani. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos 

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) 

EMMI rendelet a nemzeti könyvtár kiemelt feladataként határozza meg (8. § 17. pont) azt, 

hogy együttműködik a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását koordináló országos 

szakkönyvtárral, az OIK-kal. Ez a feladat erősíti a könyvtárak együttműködését a 
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nemzetiséghez tartozók könyvtári ellátásának korszerű színvonalon történő megvalósítása 

érdekében.  

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár  

 

Az OIK építi 1985-től a Nemzetiségi Adatbázist, ami a kisebbségkutatást, a nemzetiségekkel 

kapcsolatos tájékozódást szolgálja. A könyvtár országos feladata a 13 hivatalosan elismert 

nemzetiség államilag finanszírozott dokumentum-ellátásának irányítása. A nemzetiségi 

dokumentum-ellátásban részt vesz 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 

Ennek keretében ajánlójegyzékek készít az anyaországok és a hazai könyvpiac kínálata 

alapján, a partnerek által megrendelt dokumentumokat beszerzi és nyilvántartja. Az állam 

éves támogatása 2000 óta az országos gyűjteményfejlesztésre 6 M Ft. 2018-ban a fenti 

összegből 2.119.975 Ft-ot az OIK nemzetiségi gyűjteményének gyarapítására, a 

magyarországi nemzetiségek legfrissebb hazai és anyaországi szépirodalmi kiadványainak, és 

a róluk szóló szakirodalmi munkák beszerzésére fordított. A 19 megyei könyvtár és a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére mind a 13 nemzetiségi nyelvterület (ukrán, görög, 

roma, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ruszin, örmény, bolgár) hazai és 

anyaországi kiadványaiból készült ajánlójegyzék. A partnerkönyvtárak számára összesen 786 

db dokumentumból álló ajánlólista készült, nyelvek szerinti bontásban, amelyből mind a 

20  partnerkönyvtár rendelt 1078 db  dokumentumot. Ebből 1042 db érkezett be 3.938.576 Ft 

értékben. Fentieken kívül könyvtáranként 10.000 Ft-ot kötelezően roma könyvek beszerzésére 

kellett fordítani. A megyei könyvtárak ezt a keretet felhasználták, de sok esetben ezen felül is 

rendeltek roma könyveket, így összesen 108 db roma nyelvű vagy témájú dokumentum 

beszerzése történt meg 231.429 Ft értékben. 

 

2019-ben a 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére szintén mind a 

13 nemzetiségi nyelvterület hazai és anyaországi kiadványaiból készült ajánlójegyzék. A 

partnerkönyvtárak számára összesen 814 db dokumentumból álló ajánlólista készült, nyelvek 

szerinti bontásban, amelyből minden partnerkönyvtár rendelt, összesen 989 db 

dokumentumot. A dokumentumok beérkezése folyamatban van.  

 

15. sz. táblázat: Nemzetiségi dokumentumellátás 

 

Év 

Nemzetiségi ellátás keretében 

dokumentumvásárlásra 

felhasznált összeg 

Beszerzett 

dokumentumok száma 

A beszerzett 

dokumentumokból roma 

nyelvű vagy témájú 

2017 6 M Ft 1050 db 102 db 

2018 6 M Ft 1078 db 108 db 

 

Forrás: EMMI 

 

Mindemellett a nemzetiségek kulturális és tudományos életét konferenciák, könyvbemutatók, 

irodalmi és zenei programok szervezésével támogatja az OIK, amelyeket mindig nemzetiségi 

kulturális szervezettekkel, önkormányzatokkal együttműködve szerveznek meg. A 

nemzetiségek kulturális és tudományos életét támogató programok a beszámolási időszakban 

az alábbiak voltak:  
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16. sz. táblázat:  

Nemzetiségi kulturális és tudományos könyvtári programok 

 

2017 

2017-01-17: Mikszáth Kálmán és a tótok – szlovákok 

2017-03-22: „Nemzetiségkutatás és helytörténet” – szakmai konferencia 

2017-04-06: Beszélgetés Szofija Andruhovics ukrán írónővel  

2017-04-12 Magyarországi szerb irodalom magyar nyelven - könyvbemutató 

2017-05-10: Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 – Szlovák írásbeliség  

Magyarországon 1989 után 

2017-09-18: Ranok kiadó (Kharkiv, Ukrajna) új gyermekkönyveinek bemutatója  

2017-09-26: Ruszin könyvek 2017-ben. Partner: Fővárosi Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat  

2017-10-05: Táncház a Mydros együttessel az Országos Könyvtári Napok keretében  

2017-10-06: Görög irodalmi est  

2017-10-27: Viski János, Kodály Zoltán magyarörmény tanítványa.  

2017-11-21: „A magyarországi nemzetiségek néprajza" – 2017-es kötetek bemutatója 

2017-11-15: „Élni, ez a fontos. Mert nincs szebb az életnél, ha szép. (...)". A Vonat – O 

Zibano: táncos egyfelvonásos  

2017-12-06:  A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének zenei kiadványai  

2017-12-11:  „Élni, ez a fontos. Mert nincs szebb az életnél, ha szép. (...)". Khamoro 

Budapest Band koncertje 

2017-12-18 : Mikszáth Kálmán és a szlovákok a dualizmus kori Magyarországon – A 

Noszty fiú esete Tóth Marival című regény új szlovák fordítása tükrében  

2018 

2018-01-08-2018-02-28: Ferkovics József roma festőművész kiállítása 

2018-05-17-2018-06-29: A spirituális Örményország varázsa. Üveg miniatúrák és üveg 

ikonok. Ermone Zabéi Martaian kiállítása 

2018-09-10-2018-09-28 Ruszinok a múló időben. Partner: Udvari István Magyarországi 

Ruszinok Könyvtára 

2018-09-28: Nemzetiségi könyvtárak Magyarországon - konferencia 

2018-01-12: Hodinka Antal megemlékezés és könyvbemutató. Partner: Udvari István 

Magyarországi Ruszinok Könyvtára 

2018-01-15 Fried István: Az európai romantika szlovén poétája. Francé Preseren pályaképe 

magyar irodalmi aspektusból. Partner. Lucidus Kiadó 

2018-11-26: Prof. Dr. Kari Manherz / Manherz Károly köszöntése 75. születésnapja 

alkalmából (3 laudáció) A magyarországi nemzetiségek néprajza c. kiadványsorozat 2018-

ban megjelent köteteinek a bemutatója. Partner: Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi 

Szakosztálya 

2018-12-17 Magyarországi szlovén népmesekötetek bemutatója az OIK-ban. Partner: 

Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya, Szlovén Nemzetiségi Szószólói 

Kabinet, Országos Szlovén Önkormányzat 

2018-06-07: Tölgyfa-testvér - Szvorák Katalin lemezbemutató koncert. Partner: V. kerületi 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat; KÖNYV(tár) TÁMASZ Egyesület 

2018-01-24 író-olvasó találkozó Iván Malkovych ukrán költővel. Partner: Ukrán 

Hagyományok Háza 

2018-01-25: Derenk 300, a magyarországi lengyelség emblematikus közössége. Partner: 

Szláv Művelődéstörténeti Kruzsok 
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2018-09-28 Megemlékezés Stumpf Benedek Andrásról, ruszin hagyatékának bemutatása az 

OIK Nyílt Napján: Partner: Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 

2018-11-23: A gyermek a görög irodalomban. Partnerek: Manolisz Glezosz Iskola és a II. 

Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Forrás: EMMI 

 

 

4.4. Levéltári szakterület  

 

A jogszabályi előírások teljesítése esetén lehetőség van arra, hogy az országos nemzetiségi 

önkormányzatok közlevéltárat alapítsanak. Az országos nemzetiségi önkormányzat mint 

egyéb közfeladatot ellátó szerv, az általa keletkeztetett 15 évnél régebbi köziratai megőrzésére 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 21. §-a szerinti közlevéltár létesítésére jogosult. Erre irányuló szándék esetén 

ugyanakkor az alapító a levéltári törvény 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt – a levéltár 

működését meghatározó – feltételek teljesüléséről köteles gondoskodni. Az országos 

nemzetiségi önkormányzatnak tehát vállalnia kell legalább egy felsőfokú végzettségű, 

levéltárosi ismeretekkel rendelkező munkatárs alkalmazását, valamint az iratok megfelelő 

őrzését és kutathatóságát biztosító feltételek (zárható, az iratvédelmi szempontoknak 

megfelelő levéltári raktár kialakítása, savmentes irattároló dobozok vásárlása, kutatóterem 

működtetése) határidőre történő megteremtését. Erre irányuló kérelem az emberi erőforrások 

miniszteréhez még nem érkezett. Az önkormányzatok által keletkeztetett 15 évnél régebbi, 

maradandó értékű iratok mennyisége jelenleg alig haladja meg a pár iratfolyómétert, amelyre 

levéltárat alapítani nem lenne indokolt. 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 17. § (1a) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Nemzeti Levéltár 

illetékességébe tartozik a nemzetiségi önkormányzatok testülete, hivatala és intézménye 

levéltári anyaga. A nemzetiségek országos önkormányzataihoz kapcsolódik a Bolgár 

Kulturális, Információs és Dokumentációs Központ, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma 

és Levéltára, az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, az Országos 

Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár, a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata által fenntartott Dokumentációs és Információs Központ, a Magyarországi 

Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, az Országos Szlovák Önkormányzat 

Dokumentációs Központja, és a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ.   

 

 

4.5. Múzeumi szakterület 

 

A magyarországi nemzetiségek tárgyi emlékeinek gyűjtésével a Néprajzi Múzeum, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, számos egyházi gyűjtemény, valamint a megyei hatókörű 

városi múzeumok és a települési fenntartású muzeális intézmények egyaránt foglalkoznak. A 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum különböző tájegységeiben a német, horvát, szlovák, 

roma, ruszin, görög épületek, tárgyak, dokumentumok is megtalálhatók, és évente többször 

nemzetiségi folklór programokra is sor kerül. Más skanzenek az országban további 

nemzetiségek tárgyi kultúrájára is kiterjesztik a gyűjtőkörüket. Gazdag szakrális anyaggal 

rendelkezik a miskolci Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, a szentendrei Szerb Ortodox 

Egyházművészeti Gyűjtemény és a kecskeméti Görög Ortodox Egyházművészeti 

Gyűjtemény.    
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Nemzetiségi bázisintézmények 

 

A kulturális törvény 39. § (4) bekezdésének 2013. január 1-jével hatályba lépett módosítása a 

jogalkalmazás elősegítése és megkönnyítése érdekében régebben is használt, jogilag 

megelőzőleg nem definiált új fogalmat, a nemzetiségi bázisintézmény fogalmát iktatta be. A 

korábbi években többször felmerült az igény a kategória jogszabályi rendezésére, és 

használatban is volt a fogalom, elsősorban a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum (horvát, 

szerb és szlovén anyag), a tatai Kuny Domokos Múzeumhoz tartozó Német Nemzetiségi 

Múzeum, valamint a szlovák és román anyagot gondozó békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum vonatkozásában – annak ellenére, hogy jogszabályokban nem létezett. A módosítás 

és a nemzetiségi bázisintézmény jogi kategóriájának bevezetése ezt a hiányt orvosolta. A 

definíció szerint a nemzetiségi bázisintézmény olyan muzeális intézmény, amelynek 

alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy amelynek állományában 

nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak 25%-ot elérő arányban 

találhatók. Fontos hangsúlyozni, hogy a módosítás nem a nemzetiségi bázismúzeum fogalmát 

vezette be, annak érdekében, hogy nyitva maradjon a lehetőség a közérdekű muzeális 

kiállítóhelyek és gyűjtemények számára is, részben Szentgotthárdra figyelemmel. A kultúráért 

felelős miniszter a működési engedély kiadására irányuló eljárás során – erre irányuló külön 

kérelem esetén – minősítheti nemzetiségi bázisintézménynek a muzeális intézményt. A 

beszámolási időszakig öt önkormányzat kezdeményezte, hogy az általa fenntartott muzeális 

intézményt a miniszter nemzetiségi bázisintézménnyé minősítse (szentgotthárdi Pável 

Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény, tatai Német Nemzetiségi 

Kiállítás, mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, bajai Türr István Múzeum, Himesháza Német 

Nemzetiségi Tájház – Heimatmuseum Nimmesch).  

 

A kulturális törvény 2017-es módosítása (2017. évi LXVII. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról) óta rögzíti, hogy a nemzetiségi 

bázisintézmény címmel rendelkező muzeális intézmény közművelődési programjaiban és 

állandó kiállításában a nemzetiségi kultúrát hangsúlyosan mutatja be. Továbbá a miniszter a 

működési engedély kiadására irányuló eljárás során a muzeális intézmény részére – a 

fenntartó erre irányuló külön kérelme esetén – nemzetiségi bázisintézmény címet adományoz, 

ha a muzeális intézmény alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, 

vagy állományában a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak 25%-

ot elérő arányban találhatóak. 

 

Országos múzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok nemzetiségi feladatellátása 

 

A 2015. januártól hatályos, a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei 

hatókörű városi könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. 

(XII. 10.) EMMI rendelet értelmében a múzeumok teljesítményértékelésének szempontjai 

jogszabályi szinten is determinálttá váltak. A múzeumok teljesítményértékelésének 

szempontjai között megjelennek a nemzetiségi feladatellátás szempontjai is. A 

közönségkapcsolati feladatellátás terén szakmai mutatóként jelenik meg a nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma, a múzeum 

dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű tudományos kiadványok és publikációk 

között külön mutató szolgál a nemzetiségű nyelvű kiadványokra. A kiállítási tevékenység 

keretében pedig szakmai mutató méri a nemzetiségek anyaországában megrendezett 

kiállítások számát és látogatószámát. Az elmúlt évek tapasztalata alapján – a nem kifejezetten 
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nemzetiségi gyűjtemények esetében – elsősorban a közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység keretében jelennek meg nemzetiségi programok.  

 

17. sz. táblázat: Nemzetiségi identitást erősítő múzeumi programok 

 

Megyei hatókörű városi múzeum Település 

Nemzetiségi identitást erősítő programok 

2017 2018 

program résztvevő program résztvevő 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum 
Kecskemét 3 362 3 347 

Janus Pannonius Múzeum Pécs 17 422 0 0 

Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 8 324 4 182 

Herman Ottó Múzeum Miskolc 2 130 2 100 

Móra Ferenc Múzeum Szeged 4 312 2 120 

Szent István Király Múzeum Székesfehérvár 1 1200 2 1478 

Rómer Flóris Művészeti és 

Történeti Múzeum 
Győr 4 554 2 355 

Déri Múzeum Debrecen 3 82 8 149 

Dobó István Vármúzeum Eger 0 0 0 0 

Damjanich János Múzeum  Szolnok 3 38 1 16 

Kuny Domokos Múzeum Tata 9 750 16 1200 

Dornyay Béla Múzeum Salgótarján 2 221 2 150 

Ferenczy Múzeum Szentendre 0 0 0 0 

Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár 171 7048 79 4656 

Jósa András Múzeum Nyíregyháza 15 2950 14 2932 

Wosinsky Mór Múzeum Szekszárd 7 140 10 178 

Savaria Múzeum Szombathely 1 450 1 503 

Laczkó Dezső Múzeum Veszprém 9 245 8 231 

Göcseji Múzeum Zalaegerszeg 3 95 n.a. n.a. 

EMMI fenntartásában működő múzeumok 

Nemzetiségi identitást erősítő programok 

2017 2018 

program résztvevő program résztvevő 

Magyar Nemzeti Múzeum 120 3100 135 3270 

Szépművészeti Múzeum 6 340 7 160 

Iparművészeti Múzeum (Ráth György-Villa) 0 0 5 125 

Magyar Természettudományi Múzeum 1 18 2 37 

Néprajzi Múzeum 28 1370 3 200 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 6 9471 3 9560 

Petőfi Irodalmi Múzeum (Magyar Nyelv Múzeuma) 2 210 10 500 

Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum 4 45 3 60 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1 12 0 0 
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Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 8 206 3 140 

 

Forrás: EMMI 

 

Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek 

 

Magyarországon a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek – vagyis a tájházak, 

helytörténeti, egyház- és intézménytörténeti gyűjtemények, emlékházak stb. – a lokális 

területi-települési kulturális élet fontos alapelemei. Fenntartótól, tulajdonostól, illetve 

jogállástól függetlenül a népi-közösségi kultúra megtartó erejét, a lokális közösségi élethez 

való ragaszkodást jelenítik meg. Az intézmény a kollektív emlékezet objektív formája, egy 

település/tájegység múltjának megőrzött népi kultúráját, tárgyi örökségét tárja elénk, a 

hagyományőrzés egyik súlyponti színtere. Az épület, a berendezés az egykori életformákat 

mutatja be, segít megérteni a közösség történelmét, életvitelét, az azonosságtudat kognitív 

elemeit. Természetes tehát, hogy a tájház gyűjtőnévként említhető kiállítóhelyek a hazai 

nemzetiségek identitás-megőrző és átörökítő intézményei sorában kiemelkedő szerepet 

játszanak. 

 

A magyarországi tájházak száma európai viszonylatban is jelentős. Működtetőjük többnyire 

valamilyen önkormányzat, esetleg civil szervezet vagy magánszemély. A magyarországi 

nemzetiségekhez köthető tájházak több mint fele a budaörsi Heimatmuseum által koordinált 

német, míg 25% a szlovák anyagot őrző, bemutató intézmény. Természetesen horvát 

(lakócsai, illetve kópházi horvát tájház), román (kétegyházi Román Tájház), szerb, szlovén 

(Kühár Emlékház), roma (hodászi Roma Tájház) és kisnemzetiségi – lengyel, ruszin, ukrán, 

örmény – kiállítóhelyekről is tudunk, igaz, kisebb számban. Fenntartójuk legtöbb esetben a 

helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat. A Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum kiemelt szakmai feladatai között szerepel a tájházak szakmai fejlesztésével, 

kulturális és turisztikai szerepüknek erősítésével kapcsolatos módszertani feladatok 

koordinálása. Fejlesztésükhöz az állam pályázati úton támogatást biztosít. Szakmai 

érdekképviseleti szervezetük a Magyarországi Tájházak Szövetsége. A szövetség céljai 

megvalósítása érdekében regionális szervezeteket hozott létre. Az elnökségi tagok 

mindegyike egy-egy régiót, illetve a határon túli területek és a nemzetiségi tájházak szakmai 

érdekképviseleti feladatait fogja össze. 

 

Támogatások a beszámolási időszakban 

 

A közgyűjteményi terület nemzetiségi forrásokkal nem gazdálkodik. A nemzetiségi feladatot 

ellátó muzeális intézmények – amennyiben a települési önkormányzat fenntartásában, vagy a 

települési önkormányzat támogatásával működnek – pályázhatnak a Kubinyi Ágoston 

Programra, amely a muzeális intézmények szakmai fejlesztését célzó pályázat. A 

pályázathoz – nemzetiségi feladatok ellátása esetén – az érintett települési, ennek hiányában 

területi, ennek hiányában országos nemzetiségi önkormányzat véleménye is szükséges. A 

bírálóbizottságban hagyományosan részt vesz a nemzetiségpolitikáért felelős szakterület 

képviselője is. Az elmúlt két év nemzetiségi tematikájú támogatásai a Kubinyi Ágoston 

Program keretében a következők voltak: 
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18. sz. táblázat: A Kubinyi Ágoston Program nemzetiségi tematikájú támogatásai 

 

Település Muzeális intézmény Támogatás célja 
Támogatás 

összege 

2017 

Császártöltés Község 

Önkormányzata 
Császártöltési Sváb Tájház 

Teljes körű felújítás (nyílászárók, 

ereszcsatorna javítása, külső-

belső festés, padlócsere, vakolás) 
2 M Ft 

Himesháza Község 

Önkormányzata 

Heimatmuseum – Német 

Nemzetiségi Tájház 

Kiállítótér, valamint az állandó 

kiállítás felújítása 
2 M Ft 

Budaörs Város 

Önkormányzata 

Bleyer Jakab Helytörténeti 

Gyűjtemény, Heimatmuseum 
Állandó kiállítások felújítása 2 M Ft 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

Pável Ágoston Helytörténeti 

és Szlovén Nemzetiségi 

Múzeum 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

létrehozása 
2 M Ft 

2018 

Baja Város 

Önkormányzat 
Türr István Múzeum 

Új állandó kiállítás (régészet, 

néprajz, helytörténet) 
8 M Ft 

Császártöltés Község 

Önkormányzata 
Császártöltési Sváb Tájház Épület állagmegóvó felújítása 2 M Ft 

Himesháza Község 

Önkormányzata 

Heimatmuseum – Német 

Nemzetiségi Tájház 
Fűtéskorszerűsítés 2,5 M Ft 

Ófalu Község 

Önkormányzata 

Ófalui Német Nemzetiségi 

Tájház 
Épület állagmegóvó felújítása 2 M Ft 

Albertirsa Város 

Önkormányzata 
Albertirsai Faluház Szociális blokk kialakítása 2 M Ft 

Budakeszi Város 

Önkormányzata 

Budakeszi Helytörténeti 

Gyűjtemény és Tájház 
Épület felújítása 2 M Ft 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

Pável Ágoston Helytörténeti 

és Szlovén Nemzetiségi 

Gyűjtemény 

Állandó kiállítás bővítése 

interaktív elemekkel 
1 M Ft 

 

Forrás: EMMI 
 

A kulturális ágazat a beszámolási időszakban is kitüntetett figyelmet szentelt a 

kedvezményezett intézmények között a tájházaknak, amelyek népi, helytörténeti jellegük 

okán erősen kötődnek a helyi közösségekhez és – a közösségek fejlesztésére irányuló 

kultúrpolitikai célokkal összhangban – kiemelt szerepet játszhatnak a helyi közösségek 

megerősítésében. A Kubinyi Ágoston Program lebonyolítása során a Magyarországi Tájházak 

Szövetsége évek óta együttműködő partnere a szakterületnek, ugyanakkor az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján a fejlesztések megvalósítása során is szervezett szakmai-módszertani 

segítségnyújtásra van szükség. Ezt célozza 2017-től a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

szervezetében működő Tájház Igazgatóság bevonása a fejlesztések monitoring feladataiba. 

Az elmúlt évek pályázatainak és fejlesztéseinek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a tájházak 

tudatos fejlesztő tevékenységgel a közösségi szerepvállalásra készülnek. Fejlesztésükkel 

nemcsak szakmai színvonaluk emelkedik, de hangsúlyosabbá válik jelenlétük a helyi és 
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regionális – de akár az országos – közbeszédben, kitüntetett helyük lehet a köztudatban és a 

közösségek mindennapi életében, valódi közösségi színtérként működhetnek.  

 

Nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmények kulturális tevékenységének 

támogatása 

 

A kulturális terület az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított mind az ágazati irányítás, 

mind pedig az intézmények szintjén arra, hogy elősegítse és támogassa mindazon 

módszertani, szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek célja a látogatói elvárások 

minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása, különös tekintettel a gyermekek és a 

fiatalok igényeire. A szaktárca számít az óvodahálózatra, mint a kultúra közvetítőjére, hiszen 

a kulturális értékekhez való hozzáférést a legkisebb korban kell elkezdeni – e cél 

teljesítésében stratégiai partnerek a nemzetiségi és nemzetiségi nevelést folytató óvodák, 

továbbá azok a kulturális és művelődési intézmények, amelyek a kisgyermekek korosztályát 

és családjaikat leginkább meg tudják szólítani. 

 

A fenti cél megvalósítása érdekében a kulturális és köznevelési ágazat együttműködéseként 

2015 óta megszakítás nélkül kerül sor a „Kincses Kultúróvoda” pályázat meghirdetésére. A 

pályázat célja, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítve, 

illetve elősegítve a kulturális tartalmak beépüljenek az óvodák helyi pedagógiai programjába, 

ebből adódóan az óvodák tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények által kínált, 

nevelést segítő programokat. A nyertes pályázók három éven keresztül viselhetik a „Kincses 

Kultúróvoda” kitüntető címet; az óvodák egy, a cím adományozását igazoló dísztáblát 

helyezhetnek el intézményük épületén, és emellett anyagi támogatásban részesülnek, amely 

lehetőséget biztosít egy, a soron következő nevelési évben történő komplex kulturális 

programcsomag kidolgozására és megvalósítására. 

 

A 2017-2018. évi „Kincses Kultúróvoda” pályázatok keretében nemzetiségi nevelést folytató 

óvodák is benyújtották pályamunkájukat, amelyek fókuszában a német és roma nemzetiségi 

kulturális, valamint hagyományőrző nevelés állt. A pályázat keretében a következő 

nemzetiségi, illetve nemzetiségi nevelést megvalósító óvodák támogatására nyílt lehetőség.  

 

19. sz. táblázat: „Kincses Kultúróvoda” pályázatok nemzetiségi támogatásai 

 

„Kincses Kultúróvoda 2017” 

Település Intézmény Támogatás célja 
Támogatás 

összege 

Erdősmecske Község 

önkormányzata 

Erdősmecskei Óvoda és 

Konyha 

Német nemzetiségi 

hagyományos ápolása 
1,25 M Ft 

„Kincses Kultúróvoda 2018” 

Település Intézmény Támogatás célja 
Támogatás 

összege 

Dunabogdány Község 

Önkormányzata 

Dunabogdányi Német 

Nemzetiségi Óvoda 

Német nemzetiségi 

hagyományőrző és kulturális 

tevékenység  megvalósítása 

1,3 M Ft 

Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Hódmezővásárhelyi 

Egyesített Óvoda Oldalkosár 

Utcai Tagintézményének 

Szabadság Téri Telephelye 

Német nemzetiségi kulturális 

nevelés megvalósítása 
1,3 M Ft 
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Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Néri Szent Fülöp Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

Roma nemzetiségi kulturális 

és hagyományőrző nevelés 

megvalósítása 

1,3 M Ft 

Paks Város 

Önkormányzata 
Paksi Napsugár Óvoda 

Német nemzetiségi kulturális 

és hagyományőrző nevelés 

megvalósítása 

1,3 M Ft 

 

Forrás: EMMI 

 

 

4.6. Nemzetiségi kutatások 

 

A beszámolási időszakban folytatódtak a nemzetiségek által, valamint a nemzetiségek 

anyanyelvén folytatott kutatások. Nemzetiségekkel összefüggő kutatási programokat 

valósított meg a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézete (a továbbiakban: Kisebbségkutató Intézet). Az interdiszciplináris 

intézetben szociológusok, történészek, antropológusok, jogászok és politológusok dolgoznak 

együtt (átlagosan 21 kutató). A kutatások egyebek mellett a magyarországi nemzetiségek, a 

romák viszonyait vizsgálják. A főbb eredményekről az utóbbi években több rangos publikáció 

is megjelent neves nemzetközi kiadóknál, valamint vezető, impakt faktoros 

világfolyóiratokban. A munkatársak kiterjedt hazai és nemzetközi konferencia-részvétele, 

ismeretterjesztő előadásai elősegítették a kutatási eredmények szélesebb körben való 

megismertetését. A kutatók rendre sikerrel szerepelnek a hazai és nemzetközi pályázatokon, 

köztük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt kutatási pályázatokon. 

EU-s szinten, a 2018 végén, konzorciális partnerként elnyert nemzetközi COST kutatás a 

személyi elvű kisebbségi autonómiák európai hálózatait, köztük a magyarországi nemzetiségi 

önkormányzati rendszert vizsgálja. Az intézetben egyaránt folynak alap- és alkalmazott 

kutatások hazai és nemzetközi együttműködésben, valamint nagy hangsúlyt helyez a 

digitalizálásra és az eredmények megjelenítésére (könyvkiadás, internetes tartalomfejlesztés, 

illetve a munkatársak jó része felsőoktatási intézményekben is oktat). Az alábbi kutatások a 

beszámolási időszakban indultak el/valósultak meg. 

 

„Kisebbségi kompetenciák” című kutatás keretében zajlott kutatások 

 

Az iskolák élete, működése szorosan összefonódik a tágabb intézményi és társadalmi 

környezetükkel. A Papp Z. Attila által vezetett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal által támogatott „Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia 

multietnikus környezetben” c. kutatás központi kérdése – roma-nem roma vegyes lakosságú 

településeken található általános iskolák és a helyi közösségek kapcsolatát, kölcsönhatását, 

egymásrautaltságát vizsgálva – az, hogy mitől lehet sikeres egy iskola. A kutatás során 

ugyanis olyan sikeres általános iskolákat keresnek fel a kutatók, amelyek kiugró 

eredményeket értek el a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában. Az iskolai eredményeket 

ugyan nagymértékben a családi háttér határozza meg, de kérdés ugyanakkor, hogyan képesek 

a diákok az iskola külső és belső környezeti adottságaira építve sikeresek lenni, az iskolák és 

a helyi társadalmak viszonya hogyan írható le a közösségi és iskolai reziliencia 

összefüggésében.  

 

A „Társadalmi mobilitás és etnicitás: az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett 

költségei” című, Durst Judit által vezetett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal által támogatott és 2017 végén indult kutatás keretében az iskolai mobilitás többségi 
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és kisebbségi mintázatainak vizsgálata kezdődött meg a meglévő magyarországi oktatási 

adatbázisok, köztük a Tárki-Educatio Életpálya-felmérés adatbázisának segítségével. Másfelől 

pedig azoknak, a tervezett esettanulmányokban elemzésre kerülő, a hátrányos helyzetűek, és 

különösen a romák oktatáson keresztül megvalósuló társadalmi mobilitását elősegítő hazai 

programoknak és non-profit intézményeknek a feltérképezése zajlott le, amelyek közül 

kettőben a beszámolási időszakban megkezdődött a résztvevői megfigyelés és az interjúk 

készítése.  

 

Romológiai tárgyú kutatási eredmények 

 

A „Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században” c., Kállai 

Ernő által vezetett kutatási program célja egy olyan, a meglévő társadalomkutatási 

előzményekre építő, ugyanakkor korszerű, kvalitatív és kvantitatív eszközöket felvonultató új 

módszertan kialakítása és tesztelése, amely lehetővé teszi empirikus adatfelvételen alapuló, 

reprezentatív romakutatások kivitelezését. A tényleges terepmunka Nógrád megyében zajlott, 

amelynek eredményeiről a résztvevők egy 2018. évi konferencián számoltak be, míg az 

összegző tanulmánykötet véglegesítése a beszámolási időszakban folyamatban volt.   

 

A 2018-ban, Kovács Nóra által vezetett „Roma gyerekek örökbefogadása 

Magyarországon” projekt a roma gyerekeknek, köztük az újszülötteknél már néhány évvel 

idősebb gyerekeknek az utóbbi években megemelkedett számú örökbefogadása mögött 

meghúzódó tényezők, szempontok, megfontolások feltárására törekszik és megkísérli feltárni 

az örökbefogadó szülők – köztük a nagy arányban fellelhető városi, magasan képzett 

értelmiségi felnőttek – a roma gyerekek örökbefogadásával kapcsolatos etnopolitikai 

elképzeléseit is. A téma tágabb összefüggésekben, az utóbbi évtizedben a nemzetközi 

családkutatás homlokterébe került. 2018 során a szakirodalmi feltáró munkát az 

örökbefogadás magyarországi online blogirodalmának, az abban tematizált problémáknak az 

elemzése követte. A kutatás első eredményei egy nemzetközi konferencián lettek bemutatva.  

 

Bogdán Péter „A romák oktatásával kapcsolatos kérdések a pedagógiai szaksajtó 

tükrében – Egy társadalmi peremhelyzetben lévő közösség integrációját segítő/gátló 

oktatási programok, tervek, projektek 1978 és 1998 között” című doktori kutatása azzal 

foglalkozik, hogy a vizsgált időszakban milyen oktatásai, nevelési modellek, stratégiák 

jelentek meg a roma gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatosan a mértékadó hazai 

pedagógiai szaklapok hasábjain. Ennek keretében a Köznevelés, a Pedagógiai Szemle, az Új 

Pedagógiai Szemle, az Óvodai Nevelés, a Gyógypedagógiai Szemle és a Magyar Pedagógia 

című szaklapok roma vonatkozású anyagai kerültek szemlézésre. Elkészült a szakcikkek 

összefoglaló adatbázisa, illetve a kutatási összefoglaló, amely 2018-ban kéziratvitán került 

bemutatásra. 

 

Magyarországi nemzetiségi kutatási eredmények 

 

A 2016-ban indult, Vizi Balázs által koordinált és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal által támogatott „Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és 

kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában” c. kutatás célja, hogy megvizsgálja, 

hogyan érvényesülnek a közép- és délkelet-európai térségben megkötött bilaterális 

szerződések kisebbségvédelmi normái. Kiemelt figyelmet kap a Magyarország és szomszédjai 

között megszületett alapszerződések és más kisebbségvédelmi megállapodások 

keletkezésének körülményei, alkalmazásának tapasztalatai és problémái. 2018-ban egy átfogó 

tanulmány született az olasz-horvát és olasz-szlovén kisebbségi jogi együttműködésről, 
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valamint a ljubljanai Etnikai Tanulmányok Intézetével együttműködésben, a beszámolási 

időszak végén megjelenés előtt állt a magyar-szlovén kisebbségi szerződést elemző 

tanulmánykötet. 

 

A regionális és kisebbségi közösségek autonómiatörekvései, akárcsak a kialakított területi és 

személyi alapú autonómiamodellek régóta ismert jelenségek Európában. Utóbbiak, és 

idetartozik a közel 25 éves magyarországi nemzetiségi önkormányzati rendszer is, napjainkra 

már tipikus közép-európai és balkáni kisebbségvédelmi modellnek tekinthetők. Bár máshol is 

lenne rá igény, a térség öt országában (Észtország, Horvátország, Magyarország, Szerbia, 

Szlovénia) ezt a típusú autonómiát választott kisebbségi tanácsok vagy önkormányzatok 

formájában építették ki, amelyek létrehozásában csak a regisztrált kisebbségi szavazók 

működhetnek közre. A Dobos Balázs által vezetett és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal által támogatott, „A személyi elvű autonómiák belső dinamikája 

Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése” c. posztdoktori kutatás 

célja, hogy feltárja és elemezze a nem területi, és ezen belül is a személyi elvű, tehát nem 

funkcionális alapokon nyugvó kisebbségi autonómiák szerves részét képező választások főbb 

jellemzőit a rendszerváltás után, a kelet-közép- és délkelet-európai térség iménti öt 

országában, köztük Magyarországon.  

 

A Tóth Ágnes által vezetett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 

támogatott „Németek Magyarországon 1950-1990” c. kutatás célja a magyarországi 

németség korszakbeli történetének monografikus feldolgozása, vizsgálva a nemzetiség 

társadalmi integrációját a hivatalos nemzetiségpolitika, valamint a magyar-német, 

mindenekelőtt az NDK-val fenntartott kapcsolatok összefüggésrendszerében. A vizsgált 

időszakban folytatódott a hazai és németországi levéltári forrásfeltárás, valamint az 

összegyűjtött forrásanyag feldolgozása különösen arra a kérdésre összpontosítva, hogy a 

kitelepítést követően, milyenek voltak a Magyarország területén maradt német nemzetiségű 

lakosság társadalmi-gazdasági és anyanyelvi oktatási feltételei, illetve, hogy a politikai 

vezetés hogyan és milyen módon képzelte, akarta-e a kitelepítést követően a Magyarország 

területén maradt német nemzetiségű lakosság társadalmi integrációját. Ezen túlmenően a 

nemzetiségi oktatás és oktatásirányítás 1950 és 1970 közötti történetének és a magyar-német 

kulturális kapcsolatok elemzése történt meg. A feltáró munka ezeken túlmenően arra is 

koncentrált, hogy a nemzetiségekkel való államhatalmi bánásmódban milyen 

„munkamegosztás” volt megfigyelhető a politikai hatalom felső és közép-, valamint alsó 

szintjei között, továbbá miként szerveződhettek a helyi német közösségek. Az eredmények 

konferencia-előadások és tanulmányok mellett az elkészült monografikus kéziratban lettek 

összegezve. 

 

A „’die helfte hier und die helfte zu hause’ A magyarországi németek története 1944-

1953” c. kutatás a baden-würtenbergi-magyar államközi közös kutatások között szerepel. A 

Tóth Ágnesnek az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-vel közösen 

zajló kutatásának a célja a Magyarországot érintő második világháború utáni migrációs 

folyamatok (országon belüli telepítések, németek kitelepítése, szlovák-magyar lakosságcsere, 

bukovinai székelyek „hazahozatala”, a szomszédos országokból érkező magyar menekültek 

elhelyezése) és ezek körülményeinek, politikai, gazdasági, társadalmi összefüggéseinek 

feltárása, e folyamatok európai kontextusának vizsgálata, és az eredményeknek egy-egy 

magyar és német nyelvű dokumentumkötetben való közzététele. A beszámolási időszakban 

elkészült a dokumentumkötetet bevezető tanulmány, a dokumentumok jegyzetelése és 

fordítása, valamint a témához kapcsolódó ajánló bibliográfia. 
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Az Eiler Ferenc által vezetett és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 

támogatott „A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 

és 1945 között” c. projekt keretében folytatódott a levéltári forrásfeltárás, illetőleg a 

magyarországi németek lapjaiban fellelhető adatok adatbázisba rendezése is, hogy azok 

egyúttal helyet kapjanak egy, az intézeti honlapon kialakítandó térképes adatbázisban is.  

 

Az Eiler Ferenc által vezetett, „A bevándorlás kérdésének helye a magyarországi német 

szervezetek emlékezetpolitikai törekvéseiben (1920-1945)” c. kutatás keretében, 2017-ben 

újabb levéltári forráscsoportok kerültek be a kutatásba, amelyek a magyarországi németek 

csoportépítő törekvéseiben megjelenő emlékezetpolitikai szálra reagáltak, valamint az 

akkoriban kurrens magyar szerzők alapállását tisztázó cikkek feltárásával a megírandó 

monográfia fontos fejezetének alapdokumentumait sikerült összegyűjteni. 2018 során a 

magyarországi németek két világháború közötti hetilapjaiban folytatódott a forrásfeltárás 

azokra a cikkekre vonatkozóan, amelyek közvetett módon, vagy közvetlenül a német 

bevándorlás kérdésével foglalkoztak. Azt is vizsgálta a kutatás, hogy mennyiben különböztek 

a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület és a Volksbund emlékezetpolitikai 

törekvései, és ebben milyen szerepet játszott az adott problematika. A kutatás 

részeredményeiről egy magyar könyvfejezet jelent meg, amely mellett folytatódott a kutatás 

eredményeit összegző monográfia megírása is. 

 

A Tóth Ágnes által vezetett „Jugoszláviai svábok Magyarországon 1944-1950” című 

kutatás a második világháború utolsó szakaszában, illetve azt követően a jugoszláviai 

megtorló akciók, és az internálótáborokból Magyarországra menekült németek itteni helyzetét 

tárja fel. Egyik törekvése a második világháború végén Bácskából Magyarországra menekülő 

németekkel szemben alkalmazott magyar állami politika feltárása, másrészt pedig két 

menekült német nő naplójának elemzése révén az egyéni sorsok közönség elé tárásával a 

nagypolitika hétköznapokra gyakorolt hatásának bemutatása. Ezen belül a magyar társadalom 

és államhatalmi viselkedés mintázataira, a menekülők egyéni stratégiáira helyezi a hangsúlyt. 

Ez utóbbiak keretében került sor két napló elemzésére és jegyzetelésére.  

 

A Marchut Réka által vezetett, 2018-ban indult „A magyarországi németek története a 20. 

század első felében” című kutatás keretében a lokális közösségek vizsgálatán van a hangsúly 

a levéltári forrásfeltárás során. Az első részeredményekről egy magyar nyelvű előadás és 

könyvfejezet számolt be.  

 

A Kisebbségkutató Intézet munkatársai által kiadott publikációk részletes listáját a 8. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

 

4.7. Ünnepek, nemzetiségi elismerések 

 

Az Országgyűlés 1995-ben december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és 

Nyelvi Kisebbségekhez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját, 

a Kisebbségek Napjává (2012-től új elnevezése szerint: Nemzetiségek Napja) nyilvánította. A 

nemzetiségek nyelvi-kulturális értékeinek megőrzésében aktív személyek és közösségek 

elismerésének céljából 1995-ben a miniszterelnök „Kisebbségekért Díjat” (későbbi 

elnevezése: „Nemzetiségekért Díj”) alapított. A Díjat minden évben december 18-ához 

kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adják át a nemzetiségi közösségek érdekében, a 

közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a 

tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén kiemelkedő tevékenységet 
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végző személyek és szervezetek részére. A díjat – a Hazai Nemzetiségi Bizottságnak a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére – a miniszterelnök 

adományozza. A Díj 2017-ben és 2018-ban kitüntetett hazai díjazottainak listáját a 7. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat a Nemzeti Művelődési Intézet jogelődje 

alapította 2005-ben, a Magyarországon élő nemzetiségi közművelődési szakemberek, 

közösségek munkájának és kulturális tevékenységének elismerésére, „Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae” (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel. A díj 2017-

től – a Nemzeti Művelődési Intézet fenntartóváltása miatt – az EMMI szakmai elismerései 

közé került. Átadását a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelettel módosított, az emberi erőforrások 

minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 

szabályozta. Mivel a nemzetiségi szakterületnek van egy hasonló tematikájú, komoly 

hagyományokra visszatekintő elismerése – a Miniszterelnök által alapított, december 18-án a 

nemzetiségek napján átadásra kerülő Nemzetiségekért díj –, ezért az újonnan átvett díjat eltérő 

időponthoz, május 21-éhez, az UNESCO által alapított kulturális sokszínűség, párbeszéd és 

fejlődés világnapjához kapcsolták. Szellemiségét megtartva tehát a Díjat 2017-ben az EMMI 

szakmai elismeréseként adták át. 2018-ban az intézmény-átalakítások miatt az esemény az 

EMMI és a Miniszterelnökség közös szervezésében valósult meg, október 13-án. Az 

elismerés olyan Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó természetes személyeknek, vagy 

szervezeteknek adományozható, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a 

Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű, kulturális örökség megtartásáért, 

fejlesztéséért, és a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén kimagasló 

tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. A kitüntetettek 

köszöntésére, az emlékplakettek átadására május 21-éhez kötődően, a Nemzetiségi Gála 

rendezvény keretén belül kerül sor. A díjjal bronz emlékplakett és díszoklevél jár. Az alapítás 

óta több mint száz, ebből 2017-ben 9 jelölt, 2018-ban 13 jelölt részesült elismerésben. 

 

A Nemzetiségek Napja időszakában országszerte is – regionális, megyei és települési –

rendezvényekre, kiállításokra, kulturális bemutatókra kerül sor. Számos megyében adnak át a 

nemzetiségekhez kapcsolódó kitüntetéseket is. Az alábbiakban – a megyei közgyűlések 

tájékoztatása alapján – ezeket mutatjuk be. 

 

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által alapított „Baranyai 

Cigányságért” díj átadására a beszámolási időszak során a 2017. február 24-én megrendezett 

Kulturális és Díjátadó rendezvényen, valamint a 2018. december 14-én a Közmeghallgatás 

keretében került sor. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. november 28-án és 

2018. december 1-én a Megyei Horvát Napon adta át az általa alapított „Baranyai Horvátokért 

Díjat”. A Baranya Megyei Önkormányzat a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 

szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete értelmében évente „Nemzetiségekért díjat” 

adományoz az Ügyrendi Bizottság véleménye és rangsorolását követően, a 

képviselőcsoportok vezetőivel történt egyeztetés után. A Baranya Megyei Önkormányzat 

2017-ben a „Nemzetiségekért díjat” Horváth Etelének, a Véméndi Német Nemzetiségi 

Táncegyüttes alapítójának és vezetőjének, a német nemzetiségi kultúra, és hagyományok 

ápolása, Baranya megye és Véménd község kulturális életében betöltött meghatározó 

szerepének elismeréseként adományozta. 2018-ban Dr. Jarjabka Ákos egyetemi docensnek, a 

Diaszpóra Program vezetőjének, a kisebbségi szórvány és diaszpóra helyzetben lévők magyar 

identitásának megőrzése érdekében végzett szakmai tevékenységének elismeréséül 

adományozta a „Nemzetiségekért díjat”.  
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A Békés Megyei Önkormányzat minden év decemberében megrendezi a Nemzetiségek 

Napját. A rendezvény helyszínéül évente más-más békés megyei település szolgál, mégpedig 

olyan község vagy város, ahol jelentős nemzetiségi élet zajlik. A rendezvényen kerül 

kiosztásra a „Nemzetiségi Díj” kitüntetés (nemzetiségenként egy-egy). A kitüntető díj 

adományozására a megyében működő települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

tehetnek javaslatot. A Nemzetiségek Napja a kitüntetések kiosztásán túl lehetőséget teremt 

továbbá a megyében élő nemzetiségek bemutatkozására, hiszen a rendezvényen minden 

nemzetiség kulturális műsort, éneket, táncot ad elő, emelve így az ünnepség színvonalát. 

 

A fővárosban a Budapesti Művelődési Központ nemzetiségi ifjúság, ifjúság és nemzetiség 

tematikájú szakmai fórumot szervezett 2017. december 19-én a Nemzetiségek Napja 

(december 18.) tiszteletére. 2018. április 24-én „Barátság és szolidaritás” című nemzetiségi 

fórumot tartottak a Budapesti Művelődési Központban. A fórumon bemutatkoztak a lengyel 

és görög közösségek. A központ nemzetiségi honlapján közölt híranyagok között a kulturális 

sokszínűség, az esélyegyenlőség, a nemzetközi és határon átnyúló kulturális 

együttműködések, valamint a hagyományőrzés és a kulturális örökségvédelem témaköreiben 

is olvashattak cikkeket. Az oldal látogatottsága 2018-ban 3566 volt.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hagyományosan megrendezi, illetve 

társrendezőként részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Nemzetiségi Nap 

megszervezésében. Az önkormányzat 2017. június 17-én, Undon (Und Község 

Önkormányzatával közösen) szervezte meg a Megyei Nemzetiségi Napot. Az esemény sikeres 

lebonyolításhoz a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 600.000 Ft-ot 

biztosított, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

120.000 Ft fellépési díjjal támogatta a rendezvényt. A nemzetiségi nap során szentmisét 

követően a nemzetiségi napon a megyében lévő nemzetiségek mutatták be műsoraikat, illetve 

kitüntető díjakat adományoztak. A részt vevők között voltak a megyei német, lengyel, bolgár, 

roma és horvát nemzetiségek. Színvonalas műsorral készült valamennyi nemzetiség, amely 

zárásaként vacsorával ünnepelték a nemzetiségi hovatartozásukat. Koloszár István, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Győr-Moson-Sopron 

Megye Szolgálatért Díj Nemzetiségi tagozatának kitüntetését vehette át.  

 

2018-ban június 23-án került megrendezésre Rajkán a Győr-Moson-Sopron Megye 

Önkormányzata és Rajka Önkormányzata által szervezett Megyei Nemzetiségi és Értéknap. A 

szentmise után a nemzetiségek átvonultak a Mosonszentmiklósi fúvószenekar kíséretében, 

többen népviseletben, a faluházba. Az ünnepi műsor keretében Holczinger Lajost, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat képviselőjét a Győr-Moson-Sopron Megye 

Szolgálatért Díj Nemzetiségi tagozatával tüntették ki, valamint felléptek a német, horvát, 

lengyel, roma nemzetiségek művészeti csoportjai. A műsor közben a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke díjat adományozott Greznár Zoltán szanyi 

cigányprímásnak. Az esemény sikeres lebonyolításához a megyei önkormányzat ebben az 

évben is 600.000 Ft-ot biztosított, a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 

150.000 Ft-tal támogatta a sátorállítást és vendéglátást, valamint a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 120.000 Ft fellépési díjjal támogatta a 

rendezvényt.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet elfogadásával megalapította 

a „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme”, „Hajdú-Bihar Megye 

Nemzetiségeiért” feliratú díjat, mely azon személyeknek adományozható, akik a megyében 
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élő nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak 

megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az integrált nevelés-oktatás 

elősegítése érdekében kimagasló munkát végeznek. A díj adományozásáról a Jogi, Ügyrendi 

és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményezését és javaslattételét követően a megyei 

közgyűlés elnöke dönt. A díj évközben, a javasolt személy életének jelentős évfordulóján, 

illetve a kimagasló eredmény elismeréseként is átadható, egy évben több személy 

kitüntetésére is sor kerülhet a felterjesztések függvényében. 

 

2018 decemberében Komárom-Esztergom megyében is megemlékeztek a Nemzetiségek 

Napjáról. 2018-ban Esztergom városa adott otthont a rendezvénynek, a megyei értéktár nap 

keretében, mivel a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárban megjelennek a nemzetiségek 

értékei is. 2017-ben felvételt nyert a megyei értéktárba a Für das Deutschtum des Komitates 

Komorn-Gran kitüntetés, Mikonya József irodalmi hagyatéka, a tatai Német Nemzetiség 

Múzeum, az Oroszlányi Szlovák Tájház, a Komárom-Esztergom megyei szlovák népdalkincs, 

a Táti Német Nemzetiségi Dalkör és megyei érték lett a Komárom-Esztergom Megyei 

Nemzetiségi Találkozó és Gyermektalálkozó is. 2018-ban tovább gazdagodott a megyei 

értéktár a Kesztölci pávakörrel és a település szlovák dalkincsével és a Csolnoki 

Fúvószenekarral. 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által alapított, Vályi Istvánról elnevezett díj a 

hátrányos helyzetű roma gyermekekkel, diákokkal és felnőttekkel foglalkozó pedagógusok, 

továbbá az oktatás, nevelés és közösségszervezés területén tevékenykedők elismerését 

szolgálja, akik e munkájukkal a közösségek fejlődését, vagy az érintettek életpályájának 

előmenetelét segítették, illetve konfliktusokat oldottak meg, vagy az érintettek érdekében 

rendhagyó programokat bonyolítottak le. A díj célja, hogy segítsen a pedagógusi, oktatói, 

nevelői, a közösségszervezői pálya folyamatosan csökkenő presztízsének helyreállításában, 

különösen azon a területen, ahol hatványozottan igaz, hogy új látásmódra, még nagyobb 

türelemre és plusz energiákra van szükség. A díj alapítása és adományozása egyben üzenet- és 

példaértékű is lehet a társadalom számára az önkormányzatok és egyházak közötti 

együttműködés ezen új formájával. A Vályi István Díjat emlékplakett valamint díszoklevél, 

illetve pénzfelajánlás testesíti meg. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben szeptember 1-jén – a 

Megyenapon – adja át kitüntető díjait karöltve a két területi nemzetiségi önkormányzattal, 

akik a példás együttműködést is reprezentálva szintén ez alkalommal adják át elismeréseiket. 

 

Vas megyében 2018. június 2-án Szentgotthárdon nagy érdeklődés mellett zajlott az 

Országos Szlovén Találkozó, amelynek keretében első ízben került átadásra a Magyarországi 

Szlovénekért Díj. 

 

Évente más-más régióban kerül megrendezésre a Veszprém Megyei Nemzetiségi  Gála, itt 

kerül átadásra az „Ehrenpreis” kitüntetés olyan személy részére, aki a megyei német 

nemzetiség ügyéért végzett tevékenységével arra érdemessé vált. 
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5. A NEMZETISÉGEK ANYANYELVŰ HITÉLETE 

 

 

5.1. Anyanyelvű vallásgyakorlás 

 

A Kormány az egyházi területen is támogatja a nemzetiségek saját kultúrájának megőrzését, 

fejlesztését, és e feladatok ellátásában számít az egyházak segítségére. A jelentős 

magyarországi történelmi múlttal rendelkező bevett egyházak hangsúlyt fektetnek a 

nemzetiségi pasztorációk ellátására, a legnagyobb létszámú bevett egyházak a hívek igénye 

szerint nemzetiségi nyelvű szolgálatot is ellátnak. Így pl. a Magyar Katolikus Egyház német, 

szlovák, horvát, lengyel és szlovén nyelvű, a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház 

(Görögkatolikus Metropólia) ruszin, ukrán és román nyelvű, a Magyarországi Evangélikus 

Egyház német és szlovák nyelvű pasztorációt is ellát. Katolikus szempontból a burgenlandi 

horvátok és a magyarországi horvátok között aktív kapcsolat van, és e kapcsolatot erősíti, 

hogy a burgenlandi püspök helyi horvát. A magyarországi horvátok rendszeresen 

zarándokolnak Mariazellbe, horvát papok pedig Ausztriából járnak horvát misét tartani 

Magyarországra. Egy örmény rítusú vallási közösség is működik Magyarországon. A 

nemzetiségi ortodox egyházak – szerb, román, bolgár, konstantinápolyi – mind liturgiájukban, 

mind pedig ügyvitelükben értelemszerűen anyanyelvüket használják
6
.  

 

A katolikus egyháznak több olyan intézménye van, amelyben nemzetiségi nyelvű oktatás is 

folyik (pl. német – Baja, Budaörs, Budapest-Óbuda, Érd, Esztergom, Mohács, Mór, 

Szekszárd; szlovák – Dabas-Sári, Kétsoprony; roma – Alsószentmárton, Rakacaszend, stb.). 

Az evangélikus egyház Soltvadkerten német nyelvű köznevelési intézményt, Békéscsabán és 

Tótkomlóson szlovák nyelvet oktató egyházi tanintézményeket működtet. A soproni 

Berzsenyi Dániel Líceumban német nemzetiségi gimnáziumi oktatás folyik, míg az 

esztergomi Vitéz János Katolikus Főiskola német és szlovák, az Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola német nemzetiségi pedagógusokat is képez. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

pedagógusképzésén cigány-roma nemzetiségi szakirány is van. Az esztergomi és váci római 

katolikus főiskolákon romológiai képzés, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán pedig szlavisztikai képzés folyik. 

 

Bármely nemzetiségi felekezethez tartozó személy a honvédségben és a büntetés-végrehajtási 

intézetekben anyanyelvén is igénybe veheti a számára megfelelő egyházi szolgáltatást, mivel 

törvény biztosítja a tábori lelkészség működését, valamint a börtönlelkészi szolgálatot és a 

börtönpasztoráció lehetőségét. 

 

 

5.2. Cigánypasztoráció, romamisszió 

 

A magyarországi vallási közösségek jelentős szerepet vállalnak a romák felkarolásában, 

integrációjának és felzárkózásának elősegítésében a cigánypasztoráció és romamisszió által. 

A bevett egyházak cigánypasztorációs munkája mind a romák felé való szolgálatban, mind a 

papok és lelkészek továbbképzése terén is intenzív (pl. református, katolikus, görögkatolikus 

                                                           
 

6
 Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy bevett egyházként működik az Orosz Ortodox Egyház (Moszkvai 

Patriarchátus) Magyar Egyházmegyéje is, amely ugyanolyan jogokat élvez a liturgia és az egyházkormányzat 

nyelvét illetően, mint a többi bevett ortodox egyház, attól függetlenül, hogy az orosz nem minősül elismert 

nemzetiségnek. 



78 

képzések). Ezen képzések egyik fő célja, hogy a romamissziót végző vagy ez iránt érdeklődő 

lelkészek egy olyan kapcsolati hálóba léphessenek be, ami segítséget és támogatást jelenthet 

majd a romák közt végzett szolgálatukban. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymissziója bibliaiskolája keretén belül lehetőség van a bibliai ismeretet és gyakorlati 

készségeket fejlesztő képzéseken való részvételre lelkészek és laikusok részére egyaránt. 

Számos helyen, kifejezetten a romák lakta telepeken hoztak létre imaházakat, amelyek 

egyúttal a közösség mindennapi életének színtereivé is váltak (pl. Magyarországi Metodista 

Egyház első roma temploma Alsózsolcán). Kisvárdán a Sója Miklós Szociális Ház az 

önkormányzat és a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség közös beruházásaként épült és 

fontos szerepet játszik a roma közösség életében, a társadalmi befogadás terjesztése, valamint 

az integráció feltételeinek megvalósítása terén.  

 

A roma lakosság számára kulturális és liturgikus programokat szerveznek, a gyermekek 

részére oktatási és nevelési (tanodák, családi napközik, közösségi házak) tevékenységet 

folytatnak, szociális szolgáltatást, valamint szabadidős, közösségi programokat, táborokat 

szerveznek. A szerzetesrendek (női és férfi egyaránt) szintén kiemelkedő munkát végeznek a 

roma lakosság életminőségének javításában, különösen a gyerekekkel való foglalkozás, 

nevelés által. A Magyar Katolikus Egyházban a Boldog Ceferino Intézet működésének célja, 

hogy a cigánypasztorációban résztvevő lelkipásztorokat és munkatársakat képezze, a 

munkákat összehangolja, segítse. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése után 

(2015-ben) megjelent a lovári nyelvű temetkezési szertartáskönyv, amely a papság számára 

lehetőséget biztosít a szertartás egyes részeinek a gyászoló közösség nyelvén történő 

végzésére. Szintén ezt segíti a „Leszállt közénk a Szent Isten” című hittankönyv, amelyben 

egyes imádságok lovári nyelven is olvashatók. 

 

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat olyan intézménytípus, amely csak 

Magyarországon működik. Céljuk, hogy segítsék a magyar-roma kettős identitás megélését, a 

diákok tanulmányi, nevelési és személyiségfejlődésének támogatása, a közösségi 

felelősségvállalás iránt elkötelezett, keresztény szellemiségű roma értelmiség megerősítése. A 

beszámolási időszakban 8 egyházi fenntartású kollégium működött Magyarországon: a 

Jezsuita Roma Szakkollégium (Budapest), a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, a 

Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium, a Wáli István Református Cigány 

Szakkollégium (Debrecen), az Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza), a Szent 

Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium (Debrecen), a Református Roma Szakkollégium 

(Debrecen), valamint a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium.  

 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának intézménye, a Cigány 

Módszertani és Kutató Központ kutatásokat, felméréseket végez, szakmai párbeszédeket 

folytat, segítve a roma lakosság társadalmi elfogadottságát, a feszültségek enyhítését. A 

protestáns egyházak romamissziós vezetőinek (református, evangélikus, baptista, metodista, 

pünkösdi) együttműködésében rendszeresen megjelenik a Cigánymissziós Módszertani Füzet, 

amely által az egyházak romamissziói összefogásban kívánnak kilépni a társadalom elé a 

romák elfogadásáért, amely kulcskérdés a hazánkat is sújtó társadalmi problémák rendezése 

érdekében. A füzetek a romák elérését és az együttélés sok területét érintő kérdésére keresik 

és adják meg a választ. Ugyancsak a protestáns egyházak romamissziói összefogásával 

létrejött a „Tükör” című negyedévente megjelenő lap, amely tájékoztatást nyújt az egyes 

szolgálatokról, gyülekezeti életről. 

 

A Kormány elismeréssel és tisztelettel tekint a vallási közösségek – egyházak, vallási 

egyesületek – romák felzárkózását segítő munkájára, a romák társadalmi megítélésének, 
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életminőségük javításában végzett szolgálatára, és persze a többségi társadalom 

érzékenyítéséért, szemléletformálásáért, az emberek közötti közeledés elősegítéséért küzdő és 

tevékenykedő, hittel és imával végzett példaértékű szolgálatára. A vallási tevékenységet 

végző szervezetek részére biztosított előirányzat ezen szervezetek működésének és/vagy az 

általuk végzett fakultatív hitoktatásnak, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, 

felújítások támogatására használható.  2017-ben 14 M Ft-ot, 2018-ban mintegy 20 M Ft-ot 

fordítottak ezek a szervezetek közvetlenül romapasztorációval összefüggő célokra.  

 

2017-ben Wallenberg-díjjal tüntették ki Dr. Beer Miklós római katolikus püspököt, Békési 

Róbert tervezőművészt, Gavallérné Kancsal Ágnest, a Raoul Wallenberg Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatóját, Hofher Józsefet jezsuita szerzetest, Járóka Líviát, a 

Tehetségmentő Egyesület alapítóját és vezetőjét, valamint a Tan Kereke Egyesületet 

(Szlovákia). 2018-ban a Wallenberg-díj díjazottai Déri Ildikó, a Gandhi Gimnázium korábbi 

igazgatója, Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház Igazgatója, Incze Zsuzsa, a Csellengők című tévéműsor 

szerkesztője, Kamarás István író, szociológus, Landauer Attila kisebbségkutató, nyelvész, 

Rózsahegyiné Juhász Éva, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője és 

Pusztadobos önkormányzata volt. A díj az emberi méltóság, a humánum melletti kiállás 

elismerését fogalmazza meg. 

 

 

5.3. Egyházak nemzetiségi vonatkozású támogatásai 

 

A nagy bevett egyházak olyan köznevelési intézményeket is fenntartanak, amelyekben 

nemzetiségi nyelven folyik az oktatás-nevelés. Az egyházi köznevelési intézmények a 

bértámogatáson túl működési támogatásban is részesülnek, az állami intézményekkel azonos 

mértékben. Az állami költségvetés támogatja az egyházak szociális, egészségügyi és 

kulturális (lényegében közfeladatot ellátó) intézményeit is. (A közfeladat ellátó egyházak 

mindenben az állami, önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásban 

részesülnek.) A nemzetiségi ortodox egyházak közül a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 

tart fenn három szociális intézményt, illetve a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 

Magyarországi Exarchátusa is végez szociális tevékenységet, valamint köznevelési 

intézményt is fenntart. Az egyházi közgyűjtemények működését is támogatja az állami 

költségvetés, ezen belül támogatást kap a szentendrei szerb ortodox és a gyulai román ortodox 

egyházi gyűjtemény. A támogatási adatokat a 9. sz. melléklet részletezi. A beszámolási 

időszakban az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat 

szolgálta az egyházak belföldi és határon túli, valamint az egyházi roma missziók munkáját is. 

Az egyházak hitéleti tevékenységét az állam a következő módon támogatja:  

 

 Az állampolgárok rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról, és ezzel a 

lehetőséggel élhetnek a nemzetiségekhez tartozók is, akik saját egyházaik számára 

ajánlhatják fel az 1%-ot. Ezt az állami költségvetés a befizetett Szja 1%-ig kiegészíti, a 

bevett egyházakra felajánlók számának a figyelembe vételével. (Az állami költségvetés 

további kompenzációt is biztosít az Szja 1%-os felajánlások figyelembe vételével.) 

 

 Az érintett egyházak a volt államosított ingatlanaik egy részének igényléséről az állammal 

való megállapodás alapján évente folyósított járadék fejében lemondhattak. A 

nemzetiségekhez tartozó egyházak közül jelentős járadékban részesül a Budai Szerb 

Ortodox Egyházmegye. A járadék összegét a Kormány évente valorizálja, a járadék 

összege 2017-ben 102,306, 2018-ban 108,33 M Ft volt. 
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 Az állam anyagilag is támogatja a hitoktatást, az állami köznevelési intézményekben az 

állami erkölcstan helyett a bevett egyházak a tanrendbe illesztett hit- és erkölcstanoktatást 

tarthatnak, amelyet teljes egészében az állam finanszíroz. Erre természetesen joga van a 

nemzetiségi jellegű bevett egyházaknak, illetve a többi egyház is tarthat nemzetiségi 

nyelven hit-és erkölcstanoktatást az iskolákban. Ugyanakkor a vallási közösségek 

fakultatív hitoktatását is támogatja az állami költségvetés. A vizsgált időszakban három – 

a szerb, a román, valamint a görög – nemzetiségi ortodox egyház igényelt és kapott 

fakultatív hitoktatási támogatást. Több kisebb, nem bevett egyházként működő 

neoprotestáns közösség is kapott egy külön keretből állami támogatást iskolán kívüli 

fakultatív hitoktatásra, amelynek romapasztorációs vetülete is van.  

 

 A kistelepüléseken szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelmét az állam az egyházakkal való 

megállapodás alapján kiegészíti. A nemzetiségi egyházak közül ilyen megállapodás van a 

Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével, a Magyarországi Román Ortodox Egyházzal és a 

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával. Ez érinti a 

nagyobb egyházak pl. a katolikus, evangélikus, valamint a baptista vidéki, nemzetiségi 

nyelvű szolgálatot ellátó papjait is. Megemlítendő, hogy a Görögkatolikus Metropólia 

2017-ben 10 M Ft támogatást kapott az ukrán, 5 M Ft-ot a ruszin görögkatolikus hívek 

magyarországi, anyanyelvű lelkipásztori ellátása céljára. 

 

Alapvetően a hitéleti tevékenységet segítik elő az egyházi épített örökségre vonatkozó és 

egyéb beruházások, illetve az egyházi közösségi célú programok és beruházásokat célzó 

támogatások, amelyeknek azonban közcélú vonatkozásai is vannak, pl. a műemlék épületek 

esetében, de ez a támogatás természetesen közfeladat ellátására szolgáló egyházi épületre is 

felhasználható.  

 

 

5.4. A nemzetiségi egyházak ingatlanrendezése 

 

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. sz. 

törvény végrehajtása a nemzetiségi egyházak vonatkozásában is befejeződött a beszámolási 

időszakban. A Magyarországi Román Ortodox Egyház által benyújtott igények közül 8 

ingatlan ügyét a Kormány rendezte az egyház javára. 7 ingatlanért az egyház összesen 62 M 

Ft kártalanítást kapott, 1 ingatlan természetben került vissza az egyházhoz. A Budai Szerb 

Ortodox Egyházmegye 41 volt ingatlanára nyújtott be igényt, és ezek közül valamennyi 

rendeződött. 21 kormánydöntéssel (13 pénzbeli kártalanítás, 8 természetbeni átadás) 1088 M 

Ft értékben, 5 közvetlen megállapodással, 2 ingatlan járadék-megállapodással (848 M Ft 

értékben), a járadékot a költségvetés ki is egészíti. (Az egyház 1999-től folyamatosan kapja az 

évente valorizálódó ingatlanjáradékot. A járadékot az egyház szabadon, elszámolási 

kötelezettség nélkül használhatja fel működésre. Mint korábban jeleztük, a járadék összege 

évente jelenleg már több mint 100 M Ft). 13 ingatlanigény – mint a törvény hatálya alá nem 

tartozó – elutasításra, illetve visszavonásra került. (Ezek vonatkozásában külön 

kormányhatározattal folyamatban van a Váci u. 66. sz. ingatlan lakásainak az egyház javára 

történő kivásárlása.) A Kormány 1013/2006. (II. 8.) Korm. határozatával az egyház 

tulajdonába adta a legjelentősebb szentendrei ingatlant, amelyben korábban a Megyei 

Múzeumi Igazgatóság és a Ferenczy Múzeum volt található. A volt egyházi épületen kívül az 

egyház megkapta az új építésű irodaházat is.  A Kormány a múzeum kihelyezésére 550 M Ft 

költségvetési forrást biztosított.   
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6. A NEMZETISÉGEK ANYANYELVŰ MÉDIÁJA 

 

 

Magyarországon a nemzetiségi törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény garantálja a nemzetiségi média 

működését, illetve működtetését. A közszolgálati műsorszolgáltatók rendszeresen sugároznak 

anyanyelvű rádió- és televízió műsort mind a 13 hazai nemzetiség részére. A központi 

költségvetés a beszámolási időszakban az országos önkormányzatok támogatása során 

továbbra is anyagi forrásokat biztosított a nemzetiségek anyanyelvű újságjainak a 

megjelentetésére. Amint az az előző beszámolókban is szerepelt, 2011-től a nemzetiségi lapok 

– a nemzetiségek országos terjesztésű, anyanyelvű újságjai – állami támogatása beépült az 

országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetésébe, így az egyes médiaműhelyek a 

költségvetési támogatáshoz közvetlen módon, pályáztatás nélkül juthatnak hozzá. A 

nemzetiségek anyanyelvű újságjai mellett költségvetési támogatást kapott a Barátság című 

interetnikus – valamennyi nemzetiséggel foglalkozó – folyóirat is. 

 

 

6.1. Nemzetiségi műsorok Magyarországon  

 

Az MTVA szervezetében a beszámolási időszakban 2017. január – 2018. július között a 

Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőség, azt követően pedig 2018. július 

– december között a Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőség látta el a nemzetiségi műsorok 

vonatkozásában a közszolgálati médiaszolgáltató által megrendelt tartalmak létrehozásával 

kapcsolatos kezdeményezési, általános koordinálási és tartalomfelügyeleti tevékenységeket.  

 

Nemzetiségi műsorok 2015-től kezdődően kisebb részben belső gyártásban Budapesten, 

nagyobb részben külső gyártásban, Pécsett, Szegeden, Szombathelyen és Budapesten 

készültek. A nemzetiségi műsorok éves összköltsége a beszámoló által érintett időszakban 

éves szinten az 1 Mrd Ft-ot meghaladta. Az MTVA nemzetiségi műsorai széles spektrumot 

mutattak be a nemzetiségek életéből, valamint fontos missziót teljesítettek a Magyarországon 

élő nemzetiségek életének, kultúrájának, hagyományainak bemutatásával, a nemzeti 

összetartozás nyelvi, kulturális erősítésével. A nemzetiségi műsortartalmak 

megfogalmazásánál kiemelt közszolgálati cél a nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak, 

anyanyelvének ápolása és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése. 

 

A nemzetiségi képi tartalmak a Duna TV és a Duna World Televízió műsoraiban jelennek 

meg, a hangzó tartalmak kisebb része a nemzeti rádióadó, a Kossuth Rádió 

műsorfolyamában, míg többségük a Nemzetiségi Rádió (MR4) hullámhosszán szólnak. 

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy Európában egyedülálló módon csak Magyarországon 

működik önálló nemzetiségi rádióadó, napi 24 órás adásidőben. Napközben igényes, élő 

anyanyelvi nemzetiségi műsorokkal jelentkeznek a szerkesztőségek, az éjszaka az 

ismétléseké. A Magyar Rádió által 1998 óta sugárzott nemzetiségi rádióműsorok 2007 óta 

egységes szerkezetűek: a nap 24 órájában, azonos hosszban és időpontokban hallhatók a 

Nemzetiségi Rádióban: reggel 8 és este 8 között a 12.00-14.00 közötti műsorsávot kivéve élő 

műsorokról beszélhetünk, ezt követően másnap reggel 8-ig a nappali adást ismétli az adó a hét 

minden napján. Az elkészült műsorok tartalmi szempontokat figyelembe véve megfelelnek az 

eredeti célkitűzésnek, jórészt egységes, jól kiszámítható struktúrával, kiegyensúlyozott 

szerkesztési elv alapján készülnek. 
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A 13 nemzetiségi rádióműsor mindegyike saját anyanyelvén szól a hallgatókhoz, 

témaválasztása, szerkesztési elvei alapján valamennyi megfelel a közszolgálatiság elveinek. A 

műsorok vállaltan az adott nemzetiségi közösségekhez tartozók összefogását, a nemzetiségi 

identitás, öntudat és a kulturális autonómia erősítését tűzték ki célul, ezért is kap hangsúlyos 

szerepet a feldolgozott témák között a nemzetiségi önkormányzatok működésének, 

feladatellátásának sokoldalú bemutatása a nemzetiségi kultúra, a hagyományok, a viselet, a 

népművészet, az ének- és zenei kultúra, valamint a hitéleti-vallási emlékek ápolása, 

terjesztése mellett. A társadalmi problémák konkrét példákon keresztüli megjelenítésén kívül 

időről időre hangsúlyt kap az esélyegyenlőség megteremtésével, valamint a nemzetiségek 

jogainak érvényesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok bemutatása is.  

 

Az MTVA nemzetiségi koncepciójának lényege volt a nemzetiségeket zárványként, néprajzi 

kuriózumként, elszigetelt jelenségként megjelenítő műsorkészítés megszüntetése. A 

beszámolási időszakban a nemzetiségi műsorok tökéletesen illeszkedtek a teljes 

műsorfolyamba, azok szerves részét képezték, több csatornán és platformon is megjelentek. A 

nemzetiségeket érintő információk – tematikától függően – helyet kaptak a közszolgálati 

médiumok egyéb műsoraiban is. A tematikus napok feldolgozása a nemzetiségi nézőpont 

érvényre juttatása nélkül mára elképzelhetetlenné vált. Az M1 és M5 tematikus csatornák 

létrejöttével újabb felületen jelentek meg a nemzetiségi témák, ezáltal a korábbiakhoz képest 

nem hogy szűkült volna, sokkal inkább bővült a nemzetiségi tematika megjelenítése a 

többségi társadalom felé, amely szélesebb körű tájékoztatást jelent. 

 

A nemzetiségi műsorok tematikája messze túlmutatott a törvényi előírásokban 

megfogalmazott nemzetiségi kultúra és anyanyelv ápolásának kötelezettségén. A közmédia 

törekedett a nemzetiségi műsorok minél szélesebb körben történő bemutatására, ugyanaz a 

műsor több csatornán, több platformon is megjelent. Tehát nem elszigetelt nemzetiségi 

blokkokban szerepeltek a műsorfolyamban, hanem illeszkedtek a napi/heti műsorstruktúrához 

és megtalálták helyüket az aktuális témák között. A műsorok egyre bővülő témákkal és 

tartalommal jelentek meg. Kiemelendő, hogy a közmédiában – ún. tematikus napokon és 

műsorfolyamban – kiemelt szerepet kaptak a nemzetiségi műsorkészítők, és a tematikus 

napok nemzetiségi vetületei. Így például: 

 

 A Nemzetiségi Kultúrák Napja a régióban is egy különleges lehetőség a nemzetiségi 

lét bemutatására a közmédia valamennyi csatornáján. Az előző évekhez hasonlóan a 

beszámoló időszakában két alkalommal szerepelt a közszolgálati csatornák műsorán: 

2017. május 21-én, majd 2018. május 22-én. 

 

 A „Lengyel nap” 2018. november 11-én, a lengyel függetlenség 100 éves évfordulója 

alkalmából került megrendezésre. 

 

 A „Jónak lenni jó” adventi karitatív műsor, ahol a nemzetiségi közösségek és tagjaik 

is adakoznak. 

 

 A „Kommunizmus áldozatainak emléknapja”, a német, szlovák lakosságcsere, 

vagy a kitelepítések kapcsán jóval több csatornán és műfajban jelent meg a 

nemzetiségi tematika. 

 

 Ugyanez volt jellemző a „Roma Holokauszt” emléknapja esetén is. 
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 A „Házasság Hete” évente jelentkező műsorstruktúrájában a nemzetiségi vegyes 

házasságok, az ilyen típusú együttélés és az egyes nemzetiségek sajátos 

hagyományainak bemutatása is kiemelt szerepet kapott. 

 

 

6.2. MR4 – Nemzetiségi adások a közszolgálati rádióban 

 

A Nemzetiségi Rádió Európában szinte egyedülálló módon minden államalkotó nemzetiséget 

saját anyanyelvén szólít meg: tájékoztat, szórakoztat, kulturális értéket közvetít és teremt. A 

műsorokban az adott nemzetiség életének, ill. önkormányzatainak hírei mellett szerepeltek 

kulturális intézményeinek programjai, hagyományos ünnepei, az egyházi ünnepek, a vallási 

felekezetek hírei, rendezvényei. Mind a naponta, mind a hetente sugárzott adásokban 

szerepeltek tematikus műsorok, ill. műsorsorozatok, amelyek az adott nemzetiség kiemelkedő 

alkotóival, ill. alkotásaival, mesevilágával, népköltészetével, népzenéjével foglalkoztak. Az 

adásokban kiemelten szerepeltek az anyaország hírei, kulturális eseményei. 

 

A horvát, német, román, szerb és a szlovák nemzetiségeknek napi 2 órás, a bolgár, görög, 

lengyel, örmény, ruszin, szlovén és ukrán nemzetiségek részére heti 30 perces anyanyelvű 

műsor készült. A roma nemzetiség számára heti 5 alkalommal, hétfőtől-péntekig 60 perces 

műsor szólt „Három szólamra” címmel. A roma műsorok napi egy órás adásidején belül heti 

két-két alkalommal félórás lovári, illetve beás nyelvű műsorral jelentkezett a magyar nyelvű 

roma műsorok mellett. A lovári, illetve beás nyelvű műsorok egyik deklarált célja a 

nyelvvesztés megállítása, az anyanyelv és az ahhoz fűződő különleges kultúra megmentése, 

az önazonosság megtartásának elősegítése volt.  

 

A roma nemzetiség további két műsora volt a Kossuth Rádión a „Jelenlét” – roma közéleti 

magazin minden szombaton 24 percben; illetve szintén a Kossuth Rádión a „Jelenlét” – roma 

kulturális magazin minden vasárnap 24 percben. Ezen kívül heti rendszerességgel, vasárnap 

jelentkezett az 55 perces magyar nyelvű műsormagazin, az „Egy hazában” (Nemzetiségi 

Adások + Kossuth Rádió), a szintén vasárnap hallható „Gyöngyszemek” című műsor heti 5 

percben pedig a nemzetiségek irodalmából válogatott. A „Nemzetiségek ünnepei” a jeles 

évfordulók függvényében jelentkezett pénteki adásnapokon, illetve a „Nemzetiségeink 

zenéje” naponta más-más nemzetiség zenei kultúráját mutatta be. 

 

 

6.3. Nemzetiségi műsorok a közszolgálati televízióban 

  

A Magyar Televízióban 40 éve, 1978-ban kezdődött el a nemzetiségi műsorok sugárzása. Az 

1978-ban (Pécsett) német és szerb-horvát (ma már külön szerb, horvát és szlovén magazin) 

műsorokat később Szegeden román és szlovák, 1992-ben pedig a roma műsorok követték. 

1994-ben indult a „Rondó” című (bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, ukrán) műsor. A 

műsorok az adott nemzetiség mindennapjaiba nyújtottak betekintést és mutatták be sokszínű 

kultúrájukat, történelmüket, aktuális híreiket, eseményeiket. Az adások magazinjelleggel 

készültek, alkalmanként azonban egy-egy hosszabb lélegzetvételű, jelentősebb produkció, 

fesztivál-beszámoló, portré, dokumentumfilm is képernyőre került.  

A műsorok heti struktúrája a következőképpen alakult: 

 

 Hétfő: Roma magazin, Domovina (szlovák); 

 Kedd: Srpski Ekran (szerb), Unser Bildschirm (német); 

 Szerda: Hrvatska kronika (horvát), Ecranul Nostru (román); 
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 Csütörtök (kétheti váltásban) a következők alapján:  

 Rondó (’52) – (bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, ukrán), 

 Slovenski Utrinki (szlovén) + Kvartett (A visegrádi négyek közszolgálati 

televízióinak magazin-műsora), 

 Rondó (’26) + Alpok-Adria (a bajor, a horvát, a szlovén, az olasz és a magyar 

televízió közös magazinja), 

 Slovenski Utrinki + Kvartett, 

 Rondó (’52); 

 Péntek (kétheti váltásban): P’amende, Életkerék (roma). 

 

2018. április 7-től új műsorfelülettel bővült a nemzetiségi tv-műsorok kínálata. A Duna World 

csatornán szombat esténként 20 órai kezdettel volt látható a DOKUZÓNA című műsor, amely 

minden héten 52 percben mutatott be rövidebb-hosszabb dokumentumfilmeket.  A korábban 

változó tematikájú műsor 2018. április 7-től nemzetiségi és külhoni műsorkészítők (pl. 

Szabadkai Filmszemle nyertes filmjei), nemzetiségi és külhoni tematikájú filmekből adott 

válogatást hétről-hétre. A válogatást nagyban segítette a közmédia archívuma. 

 

A nemzetiségi adások a reggeli műsorsávban (06.45-07.45 óra között) kaptak helyet a Duna 

Tv-n. Az ismétléseket a Duna World csatornán tekinthették meg a nézők, a beszámolási 

időszakban új időpontban, 13-14 óra között. Minden műsor visszanézhető 60 napig a 

www.mediaklikk.hu weboldalon, azt követően a www.nava.hu-n. A www.mediaklikk.hu 

internetes oldalon minden műsornak megvan a saját oldala, amelyen információk olvashatóak, 

láthatóak, illetve itt látható az egyes adások rövid tartalma is. 

 

 

6.4. A nemzetiségek reprezentációja a hír- és magazinműsorokban  

 

A tömegtájékoztatási eszközökre és a média területére vonatkozó kérdéskörökben a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya a beszámolási időszakban 

is vizsgálta, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok – köztük a hazai 

nemzetiségek – miként jelentek meg a magyarországi hír- és tájékoztató jellegű műsorokban.
7
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálata – a rendelkezésre álló források és 

kapacitások korlátai miatt – a hír- és tájékoztató jellegű programokra terjedt ki. A mintába 

került műsorokról
 

kvantitatív tartalomelemzés készült, hogy az anyagokat különböző 

módokon osztályozva mérhetővé váljanak, bemutatva azt is, hogy ezek milyen képet 

közvetítenek a különböző társadalmi csoportokról. A vizsgálatok eredményei megmutatják, 

hogy mely médiumok/műsorok, mely társadalmi csoportok bemutatására fordítottak nagyobb 

figyelmet, illetve milyen módon, milyen kontextusban mutatták be e csoportok tagjait. A 

kontextus feltárása rávilágított, hogy az egyes médiaszolgáltatók milyen attitűdökkel 

fordultak az egyes társadalmi csoportok felé, illetve a médiafogyasztó milyen képet kapott 

egyfelől a társadalom sokszínűségéről, másfelől az egyes csoportoknak a magyar 

társadalomban elfoglalt helyéről. 

 

                                                           
 

7
 A nemzetiségi csoporthoz való tartozás azonosítása történhet fizikai jellemzők, családi vagy utónév vagy 

„önbevallás” (amikor egy adott csoporthoz tartozó személy ezt saját magáról kijelenti) alapján, illetve kiderülhet 

a kontextusból vagy a narrációból (nemzetiségi kulturális rendezvény, választás stb.). 

 

http://www.mediaklikk.hu/
http://www.nava.hu-n/
http://www.mediaklikk.hu/
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Az elemzés az alapadatokon túl összességében és műsortípusra lebontva egyaránt feldolgozza 

a kategóriákban meghatározott csoportok médiareprezentációjára vonatkozó információkból 

nyert eredményeket, az egyes csoporttagok megjelenésének számszerű adatait, azok 

kontextusát (mely témákban milyen arányban jelentek meg), az egyes csoportok más 

csoportokkal összevetett megjelenési arányait. Választ ad továbbá olyan alapvető kérdésekre, 

hogy az egyes csoportok megjelenése miként reprezentálja azok társadalomban elfoglalt 

helyét. Megmutatja-e őket, vagy „láthatatlanok” maradnak, bemutatásuk sokoldalú és tükrözi-

e az egyes csoportokon belüli sokféleséget, vagy a megjelenések témájának többsége alapján 

sztereotipizált, homogenizált-e a róluk közvetített kép? A vizsgálat mintája egyes műsorok 

megszűnése, illetve újak indulása miatt a beszámolási időszakban kis mértékben változott. 

 

2017-ben a vizsgálati mintába az alábbi műsorszámok kerültek: MTV1: Híradó (esti); Duna 

TV: Híradó; MR1 180 perc, Déli Krónika, Esti Krónika; TV2: Tények; RTL Klub: Híradó; 

ATV: Híradó; Hír TV: Híradó; Echo TV: Híradó. Ebben az időszakban a nemzetiségi 

szereplők 1,9%-os arányban jelentek meg a vizsgált műsorokban, leggyakrabban továbbra is a 

közszolgálati híradókban (2,4%), legritkábban pedig a magazinműsorokban (1,2%). A 

nemzetiségi csoportokon belül a romák (39,8%) voltak a leggyakoribb szereplők, jóval 

kevesebbet szerepeltek a több hazai nemzetiség képviselői (2,4%). A közszolgálati 

hírműsorokban a romák aránya 14,9% volt, a kereskedelmi híradók és a közéleti hírműsorok a 

kategórián belül a romákat preferálták (67,3%). A magyarországi nemzetiségek (összes 

megjelenés: 94) szereplései elsősorban külpolitikai és EU-s témákban (20,2%), az 

egészségügy helyzetét bemutató tudósításokban (18,1%), valamint a megemlékezések, 

ünnepnapok, egyházak, kultúra témáiban (12,8%) voltak a leggyakoribbak. A 

nemzetiségekhez viszonyítva a romák többször (1627 esetben) jelentek meg.  

 

2018-ban az alábbi médiaszolgáltatókra, illetve műsorokra terjedt ki a vizsgálat: M1: Híradó 

(esti), Ma reggel, Ma Este; Duna TV: Híradó; Kossuth Rádió: 180 perc, Déli Krónika, Esti 

Krónika, Ütköző Délben; TV2: Tények, Mokka; RTL Klub: Híradó; Magyar ATV: Híradó, 

Egyenes beszéd; Hír TV: Híradó, Magyarország élőben; Echo TV: Híradó. A nemzetiségi 

szereplők 2,1%-os arányban jelentek meg a vizsgált műsorokban, leggyakrabban továbbra is a 

közszolgálati híradókban (2,6%), legritkábban pedig a magazinműsorokban (1,3%). A romák 

(29,9%) voltak a leggyakoribb szereplők, ennél kevesebbet (ugyanakkor saját, korábbi 

eredményeikhez viszonyítva többet) szerepeltek az egyéb magyarországi nemzetiségek 

képviselői (5,2%). A nemzetiségek médiareprezentációja a megjelenések témáját tekintve 

jelentős különbségeket mutatott. A vizsgált műsorokban a hazai nemzetiségek (összes 

megjelenés: 236) elsősorban a pártpolitikához (24,6%), belpolitikai ügyekhez (15,7%), 

valamint a kormány működéséhez (13,6%) kapcsolódva jelentek meg, a romák ennél jóval 

többször (1311 eset) szerepeltek. 

 

 

6.5. Képzések a nemzetiségi média területén 

 

„Kapcsolódj be a közvetítésbe!” 

 

2016 márciusában indult először a „Kapcsolódj be a közvetítésbe!” című, egy éves szakmai 

gyakorlatra szóló ösztöndíjprogram. A beszámolási időszakban a képzés 2018 

szeptemberében indult 8 fővel. Az ösztöndíj célja, hogy a fiatalok szakmai gyakorlat 

keretében ismeretet szerezzenek a média világáról, betekintést nyerhessenek a televízió 

munkájába, aktív tagjai lehessenek az ott zajló munkafolyamatoknak. A program hozzájárul a 

fiatal, leendő roma értelmiség személyes és szakmai fejlődéséhez, identitásuk megőrzéséhez, 
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médiatapasztalataik bővítéséhez. A programot Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

miniszterének kezdeményezésére az MTVA és a Nemzeti Kulturális Alap indította el 

hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok számára. Az MTVA a gyakorlati helyet és a 

képzést biztosította a gyakornokok számára. Az ösztöndíj összege 200.000 Ft/fő/hónap, 

melyre 18 és 30 év közötti, középfokú végzettséggel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok 

pályázhatnak. 

 

Külhoni tapasztalatcsere 

 

Az MTVA külhoni tudósítóhálózata számára biztosított külhoni tapasztalatcsere a 

beszámolási időszakban is az MTVA épületében és szerkesztőségeiben zajlott. Egy kolléga 30 

napos időtartamra tudta igénybe venni a képzést, erre az időszakra támogatást nyújtott az 

MTVA a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítványon keresztül. A napi feladatok 

megismerésén túl beszédképzésen is részt vettek a kollégák. A Montágh Testület évente több 

helyszínen tartott külhoni beszédképzést (Székelyudvarhely, Lendva, Ungvár, Szabadka, 

Csíkszereda és környéke, Nagyvárad). 

 

Dunaversitas mesterkurzus 

 

A Dunaversitas Egyesület 2018-ban is elindította, a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 

szervezésében immár másodszor, az egyéves mozgókép szerkesztői, rendezői, operatőri 

mesterkurzusát a hazai és határon túli médiában tapasztalatot szerzett fiatal alkotók számára. 

Az egyesületet a magyar szellemi élet jeles képviselői alapították azzal a céllal, hogy a 

magyar nyelvű televíziózás számára képezzen kreatív szakembereket. A 2018. októbertől 

2019. júniusig tartó tanév hallgatói (14 fő) havonta egyszer, háromnapos foglalkozáson vettek 

részt (szerda–csütörtök–péntek), amely elméleti előadásokból, dramaturgiai- és 

műhelygyakorlatokból állt. A műhelymunka során a részvevők filmterveinek részletes 

kidolgozására, a forgatás előkészítésére, a felvett és összeállított anyagok elemzésére került 

sor. Az oktatás költségeit a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány biztosította.  

 

A kreatív dokumentumfilmes kurzus céljainak gyújtópontjában a Kárpát-medence mozgóképi 

felfedezése állt. Határainkon innen és túl azokat az emberi történeteket kívánta összegyűjteni 

és alkotó módon feldolgozni, amelyek az elmúlt két évtized változó és változatlan társadalmi 

jelenségeit tükrözték. Fő tantárgyak voltak: A filmnyelv alapjai, A kép és a hang kifejező 

eszközei, Dramaturgiai ismeretek, Mozgókép-elemzés, Filmtörténeti ismeretek. A 

Mesterkurzuson a filmes szakma rangos képviselői – filmrendezők, operatőrök, filmesztéták, 

hangmérnökök, fotóművészek, televíziós szerkesztők – oktattak. A vezető tanárok nagy 

filmpedagógiai tapasztalattal rendelkező rendezők, operatőrök voltak: dr. Buglya Sándor 

Balázs Béla díjas, a Sapientia Egyetem tanára, dr. Horváth Z. Gergely Balázs Béla díjas, 

Érdemes művész, egyetemi docens, Lugossy László Balázs Béla díjas, Érdemes művész. 

 

Szlovák újságírók képzése 

 

A magyarországi szlovákok „Ľudové noviny (Népújság)” című, Budapesten megjelenő 

szlovák nemzetiségi hetilapjának alapítói és fenntartói jogát az Országos Szlovák 

Önkormányzat gyakorolja. A beszámolási időszakban a lap folytatta az újraindított szakmai 

továbbképzéseket a nemzetiségi elektronikus és nyomtatott sajtó külső munkatársai részére. 

Az évente egy alkalommal megvalósuló továbbképzésen gyakorlati képzést nyújtottak a lap 

jelenlegi és régebbi szerkesztői, elsősorban a nyelvi sajátosságok tekintetében. Az újságírók 
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emellett 2017-ben részt vettek a Határon Túli Szlovákok Hivatala által szervezett egyhetes 

újságíró-továbbképzésen is. 

 

 

7. A NEMZETISÉGPOLITIKA EGYÉB TERÜLETEI 

 

 

Az előző fejezetekben bemutatott szakterületeken kívül számos más aspektusban is 

megjelenik a nemzetiségpolitika. Az egyes tárcák, intézmények, hatóságok, és egyéb területek 

beszámolói alapján az alábbi példákat mutatjuk be ezzel kapcsolatban. 

 

 

7.1. Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 

2017-ben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(a továbbiakban: egyenlő bánásmód törvény) 8. § e) pontja alapján indult eljárásokban 4 

esetben állapította meg a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Ebből 

3 esetben valósult meg az egyenlő bánásmód törvény 10. § (1) bekezdése szerinti zaklatás 

tényállása, és 1 esetben történt közvetlen hátrányos megkülönböztetés. A 4 ügyből 3 egyéni 

kérelemre indult, 1 ügyben közérdekű igényérvényesítőként civil szervezet nyújtotta be a 

kérelmet. Az eljárás alá vont szervek: közszolgáltató, önkormányzat, szórakozóhely és 

munkáltató voltak. Szankcióként az egyenlő bánásmód törvény 17/A. § a)-d) pontjaiban 

foglaltakat alkalmazta a hatóság a jogsértőkkel szemben, mindösszesen 500.000 Ft összegben 

szabott ki pénzbírságot.  

 

2017-ben az egyenlő bánásmód törvény 8. § e) pontja alapján indult eljárásokban 1 esetben 

kötöttek a felek egyezséget, a kérelmező magánszemély volt, szolgáltatóval szembeni zaklatás 

miatt kérelmezte a hatóság eljárását, szórakozóhellyel szemben. 

 

2018-ban az egyenlő bánásmód törvény 8. § e) pontja alapján indult eljárásokban 2 esetben 

állapította meg a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Az egyik 

ügyben az eljárás alá vont szervezetek egyike oktatási intézmény illetve a tankerület volt, 

utóbbinál a jogellenes elkülönítés tényállását állapította meg a hatóság. Az alkalmazott 

szankció a jogsértő állapot jövőbeni eltiltása volt. Másik esetben lakhatás miatt állapította 

meg a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértését egy ingatlanközvetítő 

céggel szemben. Az alkalmazott szankció pénzbírság (100.000 Ft), valamint nyilvános 

közzététel és a jövőbeni jogsértéstől való eltiltás volt. Mindkét esetben közérdekű 

igényérvényesítőként civil szervezett adta be a kérelmet. 

 

2018-ban az egyenlő bánásmód törvény 8. § e) pontja alapján indult eljárásokban 2 egyezség 

született, egyiknél a diszkrimináció területe oktatás, míg a másik ügyben a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés volt. 

 

 

7.2. Állami Számvevőszék 

 

Az Állami Számvevőszék a 2017-2018. években a 13 országos nemzetiségi önkormányzat 

egy-egy intézményének 2014-2016. évek közötti gazdálkodását ellenőrizte, valamint 

elvégezte valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának utóellenőrzését. 

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában 
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lévő ellenőrzött intézmények többségének a gazdálkodása nem volt szabályszerű. A 

költségvetési, zárszámadási határozatok és a számviteli elszámolások a jogszabályi 

előírásoknak nem feleltek meg. Az intézményvezetők nem gondoskodtak megfelelően a belső 

kontrollrendszer kialakításáról, az ellenőrzött intézmények 92%-ánál nem felelt meg a 

jogszabályoknak és a belső szabályozásnak, így a szabályszerű közpénzfelhasználás 

feltételeinek kialakítását nem biztosították. Szinte valamennyi ellenőrzött intézménynél a 

szervezeti és működési szabályzat, az intézmények több mint harmadánál az elemi 

költségvetés, illetve az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása elmaradt. Az ellenőrzött 

intézmények 31%-ánál nem alakították ki a gazdálkodás részletes rendjét, több mint 90%-a 

nem alakított ki és nem működtetett kockázatkezelési rendszert, a belső ellenőrzés 

működtetése az intézmények több mint felénél nem volt megfelelő. A bevételek és kiadások 

felhasználása és elszámolása területén valamennyi intézménynél hiányosságok voltak.  

 

2015-ben intézkedést igénylő megállapításokat és javaslatokat tartalmazó számvevőszéki 

jelentések jelentek meg. Az országos nemzetiségi önkormányzatok utóellenőrzése az ez 

alapján tervezett intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére irányult. Az utóellenőrzések 

tapasztalatai szerint az ellenőrzöttek az intézkedési tervben foglalt feladatok több mint 40%-át 

hajtották végre határidőben. Jelentős volt azonban a nem végrehajtott intézkedések aránya 

(29,4%). Az utóellenőrzések esetében egyaránt volt arra példa, hogy az önkormányzat az 

intézkedési tervben foglalt feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, valamint arra, hogy az 

önkormányzat egy feladatot sem hajtott végre határidőben. Az intézkedési tervben előírt 

feladatok végrehajtását a 13 országos nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő 

ábra szemlélteti:  

 

8. sz. ábra: Az intézkedési tervben előírt feladatok végrehajtása 

 

 
 

Forrás: Állami Számvevőszék 

 

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a feladatokat végrehajtó országos nemzetiségi 

önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenysége szabályozottabbá és szabályszerűbbé vált.    

 

 

7.3. EMMI – Társadalmi felzárkózás 

 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

 

A Kormány az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal elfogadta a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégiát (a továbbiakban: Felzárkózási Stratégia), valamint annak 
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végrehajtásáról a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervet, melynek egyik 

kiemelt célcsoportja a roma népesség. A Felzárkózási Stratégia frissítését a Kormány a 

Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás 

szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. határozattal fogadta el. 2015-ben a Kormány elfogadta a Felzárkózási Stratégia II. 

második intézkedési tervét a 2015-2017. évekre vonatkozóan a Magyar nemzeti társadalmi 

felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési 

tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozattal. A Felzárkózási Stratégia és frissítése 

összhangban van az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti reform program 

szegénységcsökkentést szolgáló céljaival és intézkedéseivel. Az intézkedési terv programjai 

egymáshoz kapcsolódva, komplex és multidiszciplináris szemléletben, a célcsoportokra 

célzottan, az egyéni felelősségvállaláson és a közösség részvételén alapulva valósulnak meg. 

A szegénységben élők számának csökkentését a Magyar Kormány – az átfogó jelentőségű 

gazdaság- és társadalompolitikai intézkedések mellett – elsősorban komplex programokkal, 

valamint a hátrányos helyzetű térségekre fókuszálva integrált területi és esélyegyenlőségi 

programokkal támogatja. A programok, beavatkozások a Felzárkózási Stratégiában rögzített 

elvek mentén a teljes életút összefüggéseit szem előtt tartva nyújtanak segítséget a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportoknak. 

 

2015-ben létrejött egy komplex monitoring rendszer, melynek fejlesztése folyamatos. 2017-

ben a KSH és a TÁRKI szakértőinek közreműködésével áttekintésre és frissítésre kerültek az 

indikátor rendszer mutatói. A frissített mutatórendszer nyomán a TÁRKI – az EMMI 

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának megbízása 

nyomán – elkészítette a Felzárkózási Stratégia félidei társadalmi környezeti értékelését. Az 

elkészült értékelés a Felzárkózási Stratégia második ilyen jellegű áttekintése. A kialakított 

mutatórendszer nyomán lehetőség nyílik hatásvizsgálatokra, a stratégia intézkedéseivel elért 

társadalmi változások pontosabb nyomon követésére. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program a Felzárkózási Stratégia települési-önkormányzati 

leképeződése, a helyi szinten megvalósítható felzárkózás elvű fejlesztéspolitika elemi szintű 

dokumentuma. Az egyenlő bánásmód törvény 31. § (1) bekezdése írja elő, hogy 

Magyarország önkormányzatainak helyi esélyegyenlőségi programot kell készíteniük 

helyzetelemzéssel és intézkedési tervvel, amelynek időarányos megvalósulását 2 évente felül 

kell vizsgálni. A helyi esélyegyenlőségi program célcsoportjai az egyenlő bánásmód törvény 

31. § (2) bekezdése alapján különös tekintettel „a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 

fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek”. A helyi esélyegyenlőségi 

program helyzetelemzése egy helyi, települési szintű állapotfelmérés és intézkedési terv, 

amely a sérülékeny helyzetű társadalmi csoportok oktatási, képzettségi, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális területen történő előre lépését valósítja meg. A 

program keretében a települések összesen közel 20.000 felzárkózási intézkedést valósítottak 

meg a 2013-2018 évekre szóló öt éves időszakban. 2017 év végéig 2599 település végezte el a 

2. felülvizsgálatot, ezzel az év végéig esedékes felülvizsgálatok 90%-a határidőre 

megvalósult. 2017-ben a helyi esélyegyenlőségi program szabályozási környezetének 

fejlesztésére, a fejlesztés konkrét lehetőségeinek áttekintésére – a helyi önkormányzati, és 

szakértői tapasztalatokra alapozva – kutatás készült „A helyi stratégiaalkotás felzárkózási 

szempontú értékelése” címen. Ennek köszönhetően rendelkezésre állnak azok a szakmai 

háttérmunkák, amelyek alapján megalapozott szabályozási és fejlesztési javaslatcsomag 

készülhet a jövőben. 
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a települési önkormányzatok helyi 

esélyegyenlőségi programjának elkészítését segítő Országos Esélyegyenlőségi Mentor 

Hálózatot működtet. Az ország 3154 települése és a 23 fővárosi kerülete rendelkezik 

összesen 3177 hatályos, a képviselőtestület által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programmal. 2791 önkormányzati alkalmazott helyi esélyegyenlőségi program referens vette 

igénybe az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat támogató szolgáltatásait, amelyek 

képzést, helyszíni mentorálást, valamint irodai fogadónap és a helyi esélyegyenlőségi 

program fórum lebonyolításában segítettek. A helyi esélyegyenlőségi program öt éves 

futamideje alatt jelentős fluktuáció következett be az önkormányzatoknál az önkormányzati 

helyi esélyegyenlőségi program referensek hálózatában. Az Országos Esélyegyenlőségi 

Mentor Hálózat folyamatosan, minden megyében megszervezi az újonnan belépő 

önkormányzati referensek számára a helyi esélyegyenlőségi program készítésre és 

megvalósításra felkészítő képzéseket. 2017-ben a 19 megyében 29 csoportban valósultak meg 

az új önkormányzati helyi esélyegyenlőségi program referens képzések összesen 379 

résztvevővel. 

 

Társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatások 

 

2017. január 1-jétől a foglalkoztatási törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap Start előirányzatából finanszírozhatóak legyenek a közfoglalkoztatást 

érintő kutatások. Az új lehetőségnek köszönhetően 2017 végén egy kvalitatív kutatás indult 

„A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra és társadalomra” címmel. A fejlesztésre 

vonatkozó javaslatokat is eredményező kutatás 2018 júliusában zárult le. 

 

A Miniszterelnökség az EMMI szakértőivel együttműködve alakította ki az uniós 

programokban résztvevő személyek személyi kérdőívének az önkéntes nemzetiségi 

hovatartozásra vonatkozó kérdését. Így a kérdőív – a KSH nagymintás adatfelvételeiben 

alkalmazott kérdésformulának megfelelően – lehetővé teszi a kettős identitás vállalását. 

Ennek nyomán valamennyi bevonáson alapuló, a társadalmi felzárkózás céljait szolgáló uniós 

fejlesztési programban mód nyílik a résztvevők önkéntes bevalláson alapuló nemzetiségi 

identitásáról szóló adatgyűjtésre. Az adatokból információink lehetnek a roma népesség 

részvételének arányairól az egyes fejlesztési programokban. 

 

A roma népesség létszámának becslését, alapvető demográfiai jellemzőinek feltárását 

szolgálta a népszámlálási adatok alapulvételével a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 

vizsgálata. Az e vizsgálatból az ún. ”roma kötődésű népességre” vonatkozó adatok jó alapot 

jelenthetnek a fejlesztések tervezéséhez, nyomon követéséhez, valamint különböző 

módszertani fejlesztések kidolgozásával az eddigieknél pontosabb becslések készítéséhez. A 

felmérések szerint a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség minden jelentősebb 

társadalmi csoportban csökkent, a legnagyobb mértékben a két- és háromgyerekes háztartások 

körében. A szegénységnek ugyanakkor van egy rurális jellege is: a települési hierarchiában 

lefele haladva egyre nő a szegénységben vagy kirekesztettségben élők aránya.  

 

Egyeztető Bizottságok, Testületek  

 

2010-től működik a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, 

amelynek célja, hogy a Felzárkózási Stratégia mindinkább beépüljön az egyes általános 

szakpolitikákba. A bizottság biztosítja az összkormányzati koordinációt a mélyszegénységben 

élő személyek életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítása, valamint társadalmi 

integrációjának elősegítésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolása érdekében. A 
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Felzárkózási Stratégia intézkedési terve, indikátorainak meghatározása határterületi-

ágazatközi munkacsoportok keretei között zajlott. A határterületi munkacsoportok 

előkészítését és összehívását az EMMI végzi. A különféle állami forrásokból támogatott 

felzárkózási programok megvalósítói között jelen vannak a civil és egyházi szervezetek, non-

profit szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, szociális szövetkezetek is. 

A civil szervezetekkel való együttműködéseknek és egyeztetéseknek adnak teret az 

alábbiakban részletesen bemutatott partnerségi fórumok.   

 

A 2011-től működő Roma Koordinációs Tanács a felzárkózási intézkedésekkel 

kapcsolatban teremt lehetőséget a romák érdekében párbeszédre és együttműködésre. A 

testület 29 tagból áll, melyek között 7 országos civil szervezet, 5 megyei roma nemzetiségi 

önkormányzat, és 5 egyház képviselete jelenik meg. A tanács állandó meghívottja többek 

között az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a KSH, továbbá az Országgyűlés Kulturális 

Bizottságának és Népjóléti Bizottságának az elnöke. 2017 elején lezajlott az első olyan ülés, 

amelyre meghívást kaptak a megyei roma vezetők is. A tanács feladatai közé tartozik, hogy 

felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a romák felzárkózását 

segítő intézkedések megvalósulását; véleményt nyilvánít intézkedési javaslatokról, valamint a 

hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról; javaslatokat fogalmaz 

meg, közreműködik a felzárkózást elősegítő szakmai hálózatok kialakításában, fejlesztésében. 

Részt vesz továbbá a romák társadalmi helyzetének javításával, valamint társadalmi 

integrációjának elősegítésével kapcsolatos feladatok hatásának értékelésében, így a 

Felzárkózási Stratégia megvalósításának nyomon követésében, a stratégia intézkedési 

tervének évenkénti értékelésében, illetve a stratégia rendszeres revíziójában.  

 

2017-ben a Roma Koordinációs Tanács munkájának kiszélesítése céljából tematikus 

szakpolitikai testületek felállítására került sor: foglalkoztatás, oktatás-gyerekjóllét, lakhatás, 

roma kultúra, területfejlesztés és cigánypasztoráció területeken. A testületekben gyakorlati 

tapasztalatokkal bíró szakemberek dolgoznak, a 6 szakpolitikai testület keretében 60 fő, 

többségében civil szervezetet képviselő szakértő bevonására került sor. A szakpolitikai 

testületek feladata, hogy a Felzárkózási Stratégia beavatkozási pillérei mentén szakpolitikai 

javaslatokat fogalmazzanak meg a Roma Koordinációs Tanács számára. 

 

A Felzárkózási Stratégia intézkedési terveiben megvalósuló Gyermekszegénység elleni 

Stratégia végrehajtásának nyomon követését, monitorozását végzi a „Legyen Jobb a 

Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság. A bizottság 26 tagú testület, 

melynek 13 kormányzati delegált és 13 civil és egyházi szervezet a tagja. Hozzájuk 

csatlakoznak az állandó meghívottak, akik tanácskozási joggal rendelkeznek. Az értékelő 

bizottság évente 4 alkalommal ülésezik, szakmai programját az aktualitások mellett egész 

évre meghatározott témakörök köré csoportosítja, melyekre a témában járatos előadókat hív 

meg. 

 

Az Emberi Jogi Munkacsoport fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok 

érvényesülését Magyarországon; hogy civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai 

szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel konzultáljon, emellett pedig elősegítse az 

emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt. Az 

Emberi Jogi Munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt hozott létre, melynek keretében 11 

tematikus munkacsoport működik. A Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport 

elnöke a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. A munkacsoportban összesen 

17 civil szervezet képviselteti magát, melyek között vannak kifejezetten roma ügyekkel 
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foglalkozó civil szervezetek, valamint más profilú civil szervezetek egyaránt. A tematikus 

munkacsoport a romák helyzetének kérdését a társadalmi felzárkózás oldaláról közelíti meg.  

 

Az Antiszegregációs Kerekasztal létrehozásával a kormányzat szándéka az volt, hogy 

minden olyan jogellenesen elkülönítő/szegregáló oktatást, ami akadályozza a hátrányos 

helyzetű és/vagy roma gyerekek felzárkózását, ne csak szabályozással tiltsa, hanem hatékony 

intézkedéseket hozzon a szegregáció felszámolására. A kerekasztal a hátrányos helyzetű 

gyerekek integrált nevelése terén gyakorlatban tevékenykedő szakemberekből illetve az 

oktatásirányításban dolgozó vezetőkből és más közjogi szereplőkből áll. Az Antiszegregációs 

Kerekasztal a beszámolási időszakban is működött.  

 

Fentieken kívül működnek országos felzárkózási fórumok, a helyi esélyegyenlőségi 

programokhoz kapcsolódó települési szintű egyeztetési fórumok, valamint uniós forrásból 

számos helyen a járási egyeztető fórumok (az ÁROP-1.A.3-modellprogram keretében Járási 

Felzárkózási Kerekasztalok néven), de mindeddig hiányzott a megyei szintű 

felzárkózáspolitika konzultációs szintje és a különböző területi szintek közötti rendszeres 

kapcsolat és kommunikáció. Ezt a hiányt pótolja az EMMI központi szervezésben 

tevékenykedő Roma Platform program, amely a felzárkózás-politika megyei szintekre 

történő kiterjesztését segíti. Első körben a romák által felülreprezentált három megyében 

(Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében), majd további négy 

megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar és Nógrád megyében) jöttek létre 

felzárkózási kerekasztalok az aktuális felzárkózási kérdések megvitatására. A kerekasztal 

résztvevői a megyei, helyi döntéshozók, központi és területi közigazgatási szervek 

munkatársai; a roma nemzetiségi önkormányzatok; civil és egyházi szervezetek; 

közszolgáltató intézmények képviselői csakúgy, mint a roma és nem roma érintettek. A 

program első évében (2016. június 1 – 2017. május 31.) 11 rendezvény keretében 1082 fő volt 

bevonva. A 2017. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti második évben 12 megyei roma 

platform ülés és egy országos rendezvény volt megtartva. 

 

A Roma Platform programot terjeszti ki és teszi rendszeressé, mintegy „intézményesíti” az 

EFOP-1.6.3-17 konstrukció keretében 18 megyében létrejövő Megyei Felzárkózási 

Fórumok hálózata, annak érdekében, hogy a hazai felzárkózás-politika célkitűzései, a 

Felzárkózási Stratégiában megfogalmazott szemlélete és alapelvei valamint a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok az ország különböző 

részein egyaránt hatékonyabban érvényesüljenek. 

 

A társadalmi felzárkózás előmozdítása és a területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése nem 

képzelhető el együttműködés és szakmai párbeszéd nélkül. Az Országos Esélyegyenlőségi 

Mentor Hálózat nagy hangsúlyt fektet a települési és járási szintű társadalmi felzárkózást 

célzó párbeszéd és együttműködés elősegítésére, ennek legfontosabb eszköze a helyi 

esélyegyenlőségi program fórumok rendszeres megvalósítása. 2017-ben a mentorhálózat 370 

települési helyi esélyegyenlőségi program fórum megvalósítását segítette elő. A Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság helyi esélyegyenlőségi program osztálya által működtetett 

mentorhálózat további feladatul tűzte ki 2018. évre a Járási Esélyteremtő Felzárkózási 

Fórumok megszervezését, kiemelten a 290/2014. (XI.26.) kormányrendelet szerinti komplex 

programokkal fejlesztendő 36 járásban.  

 

A társadalmi felelősségvállalás erősítése érdekében a gazdasági szférával megvalósuló 

partnerségi együttműködés céljából létrehozott Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum célja 

a Felzárkózási Stratégia megvalósítása során a felelős, fenntartható gazdasági tevékenységet 
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folytató vállalkozók hozzájárulásának ösztönzése volt a társadalmi felzárkózás folyamatának 

erősítésében. A fórumnak 47 vállalati és 4 kormányzati tagja volt. A végső cél az alacsony 

iskolai végzettségű, ezen belül is elsősorban roma emberek foglalkoztatásának növelése volt. 

 

A roma nemzetiség helyzetének javítását szolgáló főbb célzott intézkedések, programok 

 

Gyermek jól-lét: 

 

A bölcsődei ellátás 2017. január 1-vel átalakult a családi és a munkahelyi feladatok 

összeegyeztetésének és a gyermekek napközbeni ellátásának hathatósabb támogatása 

érdekében. A 3 éven aluli gyermekek számára új ellátási formák jelentek meg, mint a mini 

bölcsőde, családi bölcsőde. Uniós források kiegészítéseként első alkalommal 2017-ben a 

központi költségvetési forrásból 69 önkormányzat részesült támogatásban 656,1 M Ft 

összegben, ezzel 483 db új mini bölcsődei férőhely kialakítására került sor, és 69 új 

településen biztosított helyben a bölcsődei ellátás. A TOP-1.4.1-15, TOP-1.4.1-16 „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével”, a TOP-6.2.1-15, TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”, valamint a VEKOP-6.1.1. 

„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” fejlesztési programok 

keretein belül 2018. február végéig 779 projekt nyert el 96,03 Mrd Ft támogatást. Ebből az 

összegből 4559 db újonnan létrehozott bölcsődei férőhely és 10.183 db meglévő bölcsődei 

férőhely került fejlesztésre, továbbá 3499 db újonnan létrehozott óvodai férőhely, valamint 

57.779 db fejlesztett óvodai férőhely került megvalósításra. A fenti intézkedések 

kiegészítéseként került meghirdetésre a 9,8 Mrd Ft keretösszegű GINOP-5.3.11-18 

„Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” program. Így 

összességében tehát, a 2014-2020-as fejlesztési időszakban több mint 120 Mrd Ft áll 

rendelkezésre (TOP/VEKOP/GINOP források összesen) a 3 éves kor alatti gyermekek 

napközbeni elhelyezésének és a 3-6 éves gyermekek óvodai elhelyezésének fejlesztésére (új 

férőhelyek, meglévő férőhelyek korszerűsítésére).  

 

A települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása – a szülő kérelmére –, nem csak a nyári, 

hanem valamennyi iskolai szünidőben és a bölcsőde, óvoda ennek megfelelő zárva tartása 

idején. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 19,377 Mrd Ft értékben 

alapvető étkezési (RSZTOP-1.1.1) és 2,290 Mrd Ft értékben fogyasztási cikkeket – köztük 

tanszereket – (RSZTOP-2.1.1) hivatott biztosítani a leginkább rászoruló, gyermekes családok 

számára.  

 

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan szolgáltatás, ahol a szülő a gyermekével együtt végig 

jelen van, azért, hogy megtanulja, mit kell tennie annak érdekében, hogy gyermeke 

egészségesen fejlődjön, emellett pedig segítséget kap egyéb kompetenciáinak 

megerősítéséhez is. Cél, hogy a mélyszegénységben élő, többségében roma származású, 

súlyos szocializációs hiányokkal küzdő kisgyerekek – a szülők bevonásával – a későbbi 

fejlődésük szempontjából legfontosabb korai életszakaszban segítséget kapjanak készségeik 

és képességeik kibontakoztatásához, amely elengedhetetlenül szükséges későbbi óvodai 

beilleszkedésükhöz és iskolai sikerességükhöz. A beszámolási időszakban a gyerekházak 

száma országosan 110 volt. 2017-ben a Gyerekházat szüleivel rendszeres látogató gyerekek 

száma 2446 fő volt, 58%-uk hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  
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Az Esélyteremtő óvoda program kiemelt célja a hátrányos helyzetű, köztük roma 

gyermekeket nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 

éves kortól kötelező óvodai nevelés során az intézmények/óvodák alkalmasak legyenek a 

magas színvonalú pedagógiai munkára. A kiemelt projekt, az óvodák esélyteremtő szerepének 

és hátránykompenzációs képességeinek megerősítése érdekében 2016. november 16-tól 2020. 

szeptember 30-ig terjedő időszakban 4,2 Mrd Ft forrást biztosít 570 óvodának. A projekt 

keretében 1123 óvodapedagógus alkalmazása, továbbá 2018 márciusától 25, majd 2018. 

október 1-jétől 40 fő roma dajka foglalkoztatása valósult meg. A hálózati tanulás segítése 

céljából 3 db hálózat került felállításra, valamint 1143 fő óvodapedagógus képzése zárult le, 

amely képzésről valamennyi résztvevő az e-tanúsítványt már megkapta. 

 

A roma gyermekek és tanulók oktatási esélyeinek javítása: 

 

Az egyenlő bánásmód törvény egyértelműen rögzíti az oktatási szegregáció tilalmát. A 

törvény végrehajtása folyamatos feladata és felelőssége valamennyi érintett közigazgatási 

szervnek, a végrehajtást a független Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi. A törvény 

részletesen szabályozza az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának kérdéseit, valamint az 

egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket.  

A köznevelési törvény alapelvei között szerepel az egyenlő bánásmód követelményének 

megtartása és tartalmazza a jogellenes döntés semmisségének és érvénytelenségének 

megállapítására irányuló eljárás lehetőségét. A törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a beszámolási időszakban megyei szinten 

köznevelés-fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek intézkedéseket kell megfogalmaznia – 

többek között – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében is.  

 

A társadalmi leszakadás megakadályozásában, az iskolai sikeresség elősegítésében kiemelten 

fontos szerepe van a kisgyermekkori nevelés megerősítésének – a 3 éves kortól az óvodai 

nevelésben kötelező részvétel elősegíti a későbbi sikeres iskolai beilleszkedést és eredményes 

előremenetelt, ami a korai iskolai elhagyás megelőzését is szolgálja. Az óvodáztatás 

kiterjesztésének eredményeként a 2016/2017. nevelési évben a 2014/2015. nevelési évhez 

képest a 3 évesek részvételi aránya 3,8%-kal nőtt, a 4 évesek 95%-a óvodás (ez meghaladja az 

OECD átlagot). Magyarországon a roma gyerekek 90%-a részt vesz az óvodai nevelésben, 

ami az uniós országok között a legmagasabb arány.
8
 Az EFOP-3.1.1-14 „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” című kiemelt projekt célja az óvoda és a családi napközi esélyteremtő 

szerepének és hátránykompenzációs képességének az erősítése. A projekt keretében 

kifejlesztettek és akkreditáltattak 8 db 30 órás pedagógus-továbbképzést, illetve a képzők 

képzésére 1 db 30 órás pedagógus-továbbképzést. A projekten belül 73 db tematikus 

workshop lett megtartva. A képzéseken részt vevő pedagógusok száma 4436 fő, 

továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma 646 fő 

volt. Az eredményes iskolai előmenetel támogatása érdekében a beszámolási időszakban 

folytatódott a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége, a 

szociális helyzetéből eredő hátrányainak ellensúlyozása érdekében működtetett iskolai 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés.  

 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. 

határozatban foglaltak alapján egy modellértékű nevelési program adaptálása valósul meg a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató köznevelési 

                                                           
 

8
 Forrás: EU-i Bizottság Alapjogi Ügynökségének felmérése, 2016. 
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intézményekben. A program kiválasztásánál kiemelkedő szempont volt, hogy az alkalmas 

legyen a hátránykompenzációra, a tehetséggondozásra, alkalmazható legyen heterogén 

csoportokban, valamint járuljon hozzá a digitális pedagógia elterjedéséhez. Meghatározott 

szempontrendszer alapján kiválasztásra került 13 köznevelési intézmény.  

 

Az alkalmazott Komplex Instrukciós Program olyan differenciált, személyközpontú 

nevelés-oktatási módszer, amely az érintett tanulói csoportok (hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, ill. tanulási 

nehézségekkel küzdő, roma nemzetiséghez tartozó gyermekek, stb.) iskolai sikerességét segíti 

elő. A Komplex Instrukciós Program módszer a tanulók aktivitására építő és a tanulás 

eredményességét növelő pedagógiai eszköz, önálló ismeretszerzési és kooperatív tanulási 

megoldások, eljárások alkalmazásával, amely egyúttal támogatja a tanulók 

tehetséggondozását is, továbbá a köznevelés hátránykompenzációs képességét. Az EFOP-

3.1.2 projekt keretében egy új módszertani csomag került kidolgozásra Komplex 

Alapprogram néven, amely a Komplex Instrukciós Program elveit veszi alapul, de 

tartalmiságában annál összetettebb. 

 

Elkészült az új képzési módszertant alkalmazó, az iskolai lemorzsolódás megelőzését 

támogató komplex és differenciált intézményfejlesztés keretrendszer szakmai tartalma. Az 

intézményfejlesztés keretrendszer kialakításának célja, hogy a projektbe bevont köznevelési 

intézményekben a befogadó oktatást erősítő, deszegregációs fókuszú fejlesztések során 

csökkenjen a tanulói lemorzsolódás aránya.  

 

A beszámolási időszakban folytatódtak a középfokú köznevelési intézményekbe történő 

bejutást, a sikeres továbbtanulás elősegítését célzó esélyteremtő, egyéni előrehaladást segítő 

programok is.  

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja, hogy a hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók 

körében csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás. Az 

alprogramok („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”, „Út a szakmához”, „Út a 

felsőoktatásba”, „Út a diplomához”) személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújtanak. 

A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de 

az ösztöndíj mértéke függ a tanulmányi eredménytől is. Az Útravaló Ösztöndíjprogram 

keretében 2700 mentor kap képzést és legalább 7000 mentorálásban résztvevő tanuló vesz 

részt egy egész napos élményt adó programon. A 2016-2017-es tanévben a programból 1735 

lépett felső évfolyamba, 609 pedig szakmai vizsgával zárta tanulmányait. Az Útravaló 

ösztöndíjprogramokkal évente elért tanulók, hallgatók száma a 2017-18-as tanévben 13.840 fő 

volt. A diákok 7000 – 15.000 Ft közötti összeget kaphattak, a támogatottak legalább 50%-a 

roma származású tanuló volt. Az Út a szakmához alprogramban a támogatott tanulók száma a 

2017-2018-as tanévben 3546 fő volt. Az Út a diplomához alprogram esetében a támogatásban 

részesült hallgatók száma minden tanévben 800 fő felett volt.  

 

A 2017-18-as tanévben új belépőként az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő 

évfolyamán 559 tanuló, az Arany János Kollégiumi Program előkészítő évfolyamon 225 

tanuló, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program 9. évfolyamon 187 tanuló 

tanult. Évente összesen több mint 4000 fő hátrányos helyzetű, 9-12. évfolyamos tanuló vesz 

részt a programokban. 

 

A Tanoda programok közösségi-szociális alapú iskolán kívüli non-formális 

kezdeményezések a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük többnyire roma 
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tanulók esélyeinek javítása, sikerességének támogatása érdekében. A tanodák nemcsak 

oktatási feladatokat vállalnak fel, a programnak a szocializációval, életpálya-építéssel, 

kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással 

kapcsolatos tevékenysége is hasonlóan hangsúlyos. 2016-tól összesen 7,35 Mrd Ft európai 

uniós forrásból több mint 289 tanodában zajlott 8500 tanuló komplex személyiségfejlesztése 

és hátrányainak kompenzálása. A tanoda programnak a folyamatosság, a kiszámítható, 

átlátható működés és finanszírozás, az elért eredmények rendszerszintű beágyazottságának 

biztosítása érdekében a hazai jogrendszerbe történő illesztéséhez szükséges munka 2017-ben 

elkezdődött. 2018. december 4-én hatályba lépett a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak 

szakmai feladatairól és működések feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet, mely 

többek között a tanoda teljes körű szabályozását is magában foglalja. Ennek 

következményeként a tanoda mint új gyermekjóléti alapellátás bekerült a Magyarország 2019. 

évi központi költségvetésébe, megteremtve a kiszámítható finanszírozás feltételeit. 

 

A Második Esély programok célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles 

koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, 

szakképesítés megszerzésének támogatása. A második esély programok erősen 

személyközpontú, rugalmas tanulási útvonalakat biztosító komplex és alternatív pedagógiai 

hatásrendszerükkel, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a 

fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a 

hagyományos oktatás kudarcot hozott. A második esély típusú fejlesztések esetében az EFOP-

3.1.9. programban összesen 16 projekt támogatásáról született döntés, a hatályos támogatási 

szerződéssel rendelkező projektek száma 13, a szerződések alapján 379 tanuló bevonása 

történik meg. 

 

A Bari Shej – Nagylány – Fată Máré „Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” 

program célja a roma nők társadalmi helyzetének javítása. Társadalmi hátrányaik egyik 

alapvető forrása az alacsonyabb iskolai végzettségük. Elsőrendű feladata a szakterületnek, 

hogy minél korábbi életkortól hatékony eszközökkel támogassa iskolai és munkaerő-piaci 

esélyeik növelését. A program a hátrányokkal küzdő 10-18 éves általános iskolás vagy 

középiskolás roma lányok fejlesztését szolgálja. Cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok 

tanulási motivációjának és családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése. A 

program hazánkban az elmúlt években két pilot projekttel került bevezetésre. Az EFOP-1.4.4-

17 „Bari shej – Nagylány – Fátă máré Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” 

című, 2017. március 30-án megjelent felhívásra 90 szervezet nyújtott be sikeres pályázatot. 

Ezt követően 2018-tól több mint 2,68 Mrd Ft-os Európai Uniós finanszírozású keretösszeg állt 

rendelkezésre, melyből 24 hónapos futamidővel megközelítőleg háromszor több nyertes 

szervezet valósíthatta meg tevékenységét, mint a korábbi pilot projektek esetében. E feltételek 

mellett 1800 hátrányokkal küzdő fiatal lány fejlesztése történt meg. 

 

Az Együtt, testvérként – Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 

elnevezésű program 2018-tól újra indult 164 köznevelési intézmény bevonásával az EFOP-

3.1.8-17- „Együtt testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” keretében. A program 

célja, hogy már gyermekkorban felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás 

kialakulásának fontosságára, és lehetőséget teremt arra, hogy a különböző társadalmi hátterű 

tanulók (határon innen és túl) találkozzanak egymással, közöttük kapcsolat alakuljon ki. A 

diákok megismerkedhetnek a sajátjuktól lényegesen eltérő élethelyzetekkel, 

életminőségekkel, ezáltal erősödhet tolerancia-képességük. A program 8200 tanulót érint, 

közülük legalább 3300-an hátrányos helyzetűek. 
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A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra (korábbi nevén Szakiskolai Tanulmányi 

Ösztöndíj) 2017-ben 34.341 fő volt jogosult. 

 

Felsőoktatás, nemzetiségi pedagógusképzés: 

 

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat a közös jövőt építő roma értelmiség képzése 

érdekében indult el. A beszámolási időszak végén (2018/2019-os tanév) 11 db 

szakkollégiumban összesen 327 fő hallgatóval működtek a roma szakkollégiumok, 

Nyíregyházán, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, Budapesten, Pécsett, Egerben, 

Hajdúböszörményben, és Kaposváron. Az EFOP-3.4.1-15 „Roma szakkollégiumok 

támogatása” című felhívás 9 roma szakkollégium támogatására nyújtott lehetőséget 270-300 

fő hallgató bevonásával. A 2017-18-as tanév I. félévében összesen 327 fő hallgató került 

bevonásra a programba. A Kormány 2017 végén elfogadta a Roma Szakkollégiumi Tanács 

létrehozásáról és működéséről, valamint az ezzel kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló Korm. rendeletet. A jogi szabályozással a roma szakkollégiumok 

egységes szakmai szempontok alapján történő működésének megalapozása volt a cél. A roma 

szakkollégiumok hosszú távú fenntarthatósága érdekében 2018-tól először hazai költségvetési 

előirányzat állt rendelkezésre a szakkollégiumok működési költségeinek finanszírozására. A 

VEKOP keretében pedig további két roma szakkollégium került támogatásra. 

 

2012-től uniós források (TÁMOP, EFOP, VEKOP) segítik fejlesztésüket. Az EFOP  (1,151 

Mrd Ft) 9 db roma szakkollégium, a VEKOP (0,259 Mrd Ft) 2 db roma szakkollégium, azaz 

327 diák bevonásával összesen 11 db roma szakkollégium fejlesztésére 1,41 Mrd Ft 

támogatást biztosított. A hazai finanszírozás tekintetében a 2018-as költségvetésben új, önálló 

sorként szerepel a Roma Szakkollégiumok finanszírozása 140 M Ft-os kerettel. A támogatási 

forrás Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben 

meghatározott XX/20/59/1 „Roma szakkollégiumi hálózat” fejezeti kezelésű előirányzaton áll 

rendelkezésre. Az alábbi táblázat a roma szakkollégiumok támogatásait hasonlítja össze. 

 

20. sz. táblázat: Roma szakkollégiumok támogatásai 

 

Roma szakkollégiumok 

EU-s 

támogatások 
Hazai támogatások 

Mindösszesen EFOP NTP Egyedi 
Összesen 

2016-2018/19 2011 - 2017 2011 - 2017 

Evangélikus Roma 

Szakkollégium, 

Nyíregyháza 

126 501 000 25 700 000 76 452 200 102 152 200 330 805 400 

Görögkatolikus Egyetemi 

és Főiskolai Cigány 

Szakkollégium 

124 927 767 25 200 000 73 250 000 98 450 000 321 827 767 

Wáli István Református 

Cigány Szakkollégium, 

Debrecen 

128 605 996 25 000 000 85 760 000 110 760 000 350 125 996 

Jezsuita Roma Kollégium 

és Szakkollégium 
129 999 148 28 500 000 120 400 000 148 900 000 427 799 148 

Szegedi Keresztény Roma 

Szakkollégium 
122 173 576 25 200 000 67 140 000 92 340 000 306 853 576 
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Református Cigány 

Szakkollégium, Budapest 
130 000 000 10 000 000 36 000 000 46 000 000 222 000 000 

Szent Miklós 

Görögkatolikus 

Diákotthon, Debrecen 

129 999 321 6 000 000 34 000 000 40 000 000 209 999 321 

Pécsi Roma 

Szakkollégium 
126 328 279 2 700 000 2 646 000 5 346 000 137 020 279 

Hajdúböszörményi Roma 

Szakkollégium 
129 393 840 2 000 000 15 482 000 17 482 000 164 357 840 

Egri roma Szakkollégium 129 993 450 0 8 000 000 8 000 000 145 993 450 

Kaposvári Roma 

Szakkollégium 
125 055 572 3 000 000 0 3 000 000 131 055 572 

Összesen: 1 402 977 949 153 300 000 519 130 200 672 430 200 2 747 838 349 

 

Forrás: EMMI 

 

A HÖOK mentorprogram – felsőoktatási mentorhálózat az első éves hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti. A 2017/2018-as tanévben 2800 

mentorált és 332 mentor vett részt a programban. A Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2017. 

évi pályázati fordulójában 23.710 fő pályázott az ösztöndíjra. A települési önkormányzati 

támogatás 22.122 támogatott pályázatot tett ki 1.097.121.000 Ft támogatási összeggel. Az 

EMMI és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája között 2018 márciusában 

létrejött megállapodás értelmében mintegy 40%-kal emelkedett a felsőoktatási szociális 

ösztöndíjakra fordítható keret 2018. szeptembertől. 

 

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pedagóguspótlékra jogosultak köre 

területi alapon kibővült. Ennek eredményeként már a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

településeken dolgozók is a jogosultsági körbe tartoznak. 2018. január 1-jétől pedig sor került 

a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék feladatalapú kiterjesztésére is. A 

nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék további kiterjesztésének célja, hogy 

differenciált bérösztönzéssel elismerhető legyen az a többletteljesítmény, amelyet a hátrányos 

helyzetű tanulók eredményes előrehaladása érdekében végeznek a pedagógusok. 

 

Roma kultúra támogatása: 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felkérésére – egy, a témában kiírt kutatás-fejlesztési 

pályázat részeként – a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék kutatói megvizsgálták a roma kultúra tankönyvi 

reprezentációjának jelenlegi helyzetét. Munkájuk során összesen 262, az iskolák által 

jelenleg is használt (és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által gondozott) tankönyvet 

elemeztek. Ezek közül csak 67 esetén találtak a roma kultúra témájára vonatkozó 

hivatkozásokat, amelyek – meglátásuk szerint – több esetben is javításra vagy kiegészítésre 

szorulnak. A további 195 tankönyvből pedig 141-nél látnak lehetőséget arra, hogy a tankönyv 

tartalma kiegészülhessen ezzel a témával. A 2016/17. tanévben 40 tankönyvben vált 

érvényesíthetővé a roma reprezentáció elvárás rendszere. A Pécsi Tudományegyetem 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszékén dolgozó szakértőkből álló munkacsoport az 

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által fejlesztett taneszközök 

közül 2017-ben újabb 20 taneszközt vizsgált át, észrevételeiket írásban közölték. Az 

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet elvégezte a vélemények 
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összegzését és a módosított átdolgozási terv szerint a roma vonatkozású tartalmak 

szempontjából átdolgozta az érintett könyveket. 2017-ben az Oktatási Hivatalhoz javítási 

kérelmet nyújtott be az átdolgozásokról, mivel a tankönyvek 10%-ot meghaladó mértékben 

nem módosultak. A 2018–2020. közötti időszakra vonatkozó taneszköz fejlesztési terv 

megvalósítása során újabb tankönyvek felülvizsgálatával folytatódik az együttműködés. 

 

A roma nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében több, a roma kultúrát fejlesztő programot 

támogatott az EMMI a Nemzeti Kulturális Alap és uniós források felhasználásával. A – 

korábbiakhoz hasonlóan a – beszámolási időszak minden évében kiírásra került a roma 

kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 

tételének támogatását célzó pályázat hazai forrásból. A program kiemelt célja a különböző 

kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. A pályázat lehetővé tette, 

hogy kis településekre is eljussanak roma kultúrával kapcsolatos programok, tekintettel arra, 

hogy a pályázói kör legnagyobb részét a helyben működő roma nemzetiségi önkormányzatok 

tették ki. Más szervezetek abban az esetben vehettek részt a pályázaton, ha együttműködtek a 

roma nemzetiségi önkormányzatokkal. A program évente 25-50 ezer embert szólított meg 

közvetve vagy közvetlenül. A többéves tapasztalat szerint a pályázat keretében két nagy 

kategóriába tartozó programok jönnek létre, egyrészt rendezvénysorozatok, amelyek általában 

több művészeti ág bemutatását tűzik ki célul, ilyenek a roma irodalmi esték zenei koncertek, 

roma képzőművészeti bemutatók kiállítások, filmvetítések, színházi- és táncelőadások. 

Kötelező elem a Roma Holokauszt megemlékezés, illetve a roma példaképek bemutatása, ami 

főleg a fiatalok identitás-megőrzése miatt fontos. A másik helyi vagy kistérségi komponens 

keretében fesztiválok, roma napok, roma ünnepségek, hitéleti események, roma búcsúk, lelki 

gondozási események kulturális programjai valósulnak meg, ezek általában a helyi lakosság 

és a roma közösség tagjait szólították meg. és az együttműködésre ösztönözte a partnereket.  

 

Szintén a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzését, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését 

és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködését szolgálja az uniós 

társfinanszírozással indult EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” 

konstrukció az alábbi részcélok megvalósítása érdekében:  

 A cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése; 

 A roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb 

korosztályoknak; 

 A roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának 

megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások); 

 A különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. 

 

2017-ben és 2018-ban is április 8-án került megrendezésre a Cigánykerék – Roma értékek 

fesztivál, melynek célja, hogy a kulturális megértésen keresztül közelebb hozza egymáshoz a 

különféle nemzetiségeket. A fesztivál programján keresztül az érdeklődők 

megismerkedhetnek a magyarországi roma kultúra sokszínűségével és értékeivel. 

 

A Roma Produkciós Iroda minden évben ünnepi megemlékező műsort rendezett a Bátorság és 

a Roma Ifjúság Napján, a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság támogatásával a Nemzeti Színházban, 371 CSILLAG – Emlékezés a 

Bátorság és a Roma Ifjúság napjára címmel. Európa számos országában 

emlékeznek  Auschwitz-Birkenau-i Cigányláger 1944. május 16-án tanúsított ellenállásáról. 

 

A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Magyarország és egyben 

Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amelyet 1994-ben a Gandhi 
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Alapítvány hozott létre. Az alapítókat az a fontos cél vezérelte, hogy az intézménybe járó 

tanulóknak úgy kell átadni a roma értékeket – nyelv, kultúra, népismeret, hagyományok, stb. 

–, hogy az identitásuk szerves része legyen, és egyben képesek legyenek a romák érdekeinek, 

társadalmi szerepvállalásának erősítésére, valamint képviseletére is. A Gandhi Gimnázium 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2011. július 29-én alapították azzal a 

céllal, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi Gimnázium Közalapítvány céljait, tovább vigye 

annak munkáját, ellássa feladatait, vagyis fenntartsa és üzemeltesse az intézményt.  A pécsi 

székhelyű iskolában, a magyarországi roma közösség által beszélt mindkét – beás és lovári – 

nyelvet tanítják. A tanulók többsége szociálisan hátrányos helyzetű.  Az intézményben – 

annak nemzetiségi jellegéből adódóan – a tanulók a cigány nyelvoktatás és népismeret 

tantárgy tanulása során megismerkednek a roma hagyományokkal, kultúrával, a romák 

történelmével, nyelvészettel, nép- és műköltészettel, művészeti ágak képviselőivel és 

alkotásaikkal. A modern oktatás tárgyi feltételeit az intézmény igyekezett biztosítani a tanulói 

számára, alternatív módszereket alkalmazva a nevelés-oktatás területén. Az iskola 2017 

szeptemberében történetének legrangosabb szakmai elismerésében részesült azáltal, hogy az 

intézmény roma szellemi kulturális örökség megőrzésének pedagógiai programja felkerült az 

UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló jó gyakorlatok nemzeti 

nyilvántartásába. 

 

Komoly törekvés volt a roma kultúra széles körű, méltó bemutatása érdekében színvonalas 

roma-nemzetiségi multifunkcionális központ és hálózatának létrehozása. A cél 

megvalósítását segítette a TIOP 1.2.6.-13/1 pályázat. A Multifunkcionális Nemzetiségi – 

Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése érdekében meghirdetett TIOP 1.2.6 pályázat tekintetében az A) komponens 

területileg Dél-Baranyára, a B) komponens Észak-Magyarországra terjed ki, mivel a 

népszámlálási adatok alapján, Magyarországon az északi megyékben és Dél- Dunántúlon él a 

legtöbb roma lakos. A pályázat keretében az alábbi infrastrukturális beruházások jöttek létre:  

 Pécsett, a Gandhi Nonprofit Kft. központi irányításával egy kreatív digitális 

információs és alkotóközpont; 

 Alsószentmártonban oktatási és kreatív alkotóház;  

 Komlón a Nemzetiségek Háza;  

 Nagynyárádon kiállító tér, élményközpont, kézműves, művészeti tér; 

 Ózdon Multifunkcionális Oktatási és Kulturális Központ;  

 Hajdúdorogi Főegyházmegye által: Tudás Háza Kántorjánosi, Hagyományok Háza 

Hodász, Művészetek Háza Tuzsér, Nemzetiségek Háza Máriapócs; 

 Kisvárda: Nemzetiségi- Roma Kulturális Integrációs Központ.  

 

A Gandhi Gimnáziumban hozták létre és működtetik a Nemzetiségi Roma Oktatási és 

Kulturális Központot, amely egy Kreatív Digitális Információs és Alkotóközpont 

háromdimenziós technikát (Leonar3do 3D) alkalmazó bemutató-oktató termet, egy 28 fős 

nyelvi labort, valamint egy videó- és hangstúdiót foglal magába. A központ a nemzetiségi, 

főleg roma kulturális programok mellett a társadalmi felzárkózás és a kulturális 

különbözőségek elfogadása érdekében pedagógusok, szociális szakemberek továbbképzését, 

tréningek megszervezését szorgalmazza tevékenysége során.  

 

A hatékony módszertan elsajátítását felnőtt képzések, továbbképzések szervezésével, 

indításával is támogatja a központ. Ennek fő színtere az Alsószentmártonban létrejövő 

oktatási és kreatív alkotóház, a Komlón létrehozott Nemzetiségek Háza, valamint 

Nagynyárádon kiállító tér, élményközpont, kézműves, művészeti tér. A maga nemében 

egyedülálló mozgószínpad lehetőséget teremt arra, hogy olyan helyszínekre is eljussanak a 
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kulturális és egyéb programok, amelyekre mindeddig nem volt mód. Akár fesztiválokon, 

nagyközönség előtt is bemutatkozhatnak professzionális körülmények között a „gördülő 

kultúrház” jóvoltából a különböző nemzetiségekhez tartozó előadóművészek, ily módon a 

társadalom széles rétegei is megismerkedhetnek a nemzetiségi kultúra értékeivel, 

néphagyományaival, szokásaival. A „Kultúr Karavánt” a legkorszerűbb audiovizuális, fény-, 

stúdió-, hang- és színpadtechnikai eszközökkel, illetve azok működtetéséhez szükséges egyéb 

kiegészítőkkel szerelték fel. A színpadtechnika részét képezi továbbá egy speciális ledfal, 

amelyből mindösszesen 5 darab van Magyarországon.  

 

A pályázat kapcsán létrejött kulturális hálózat nagyon széles körben szervezett programokat a 

Gandhi Gimnáziumban, illetve a többi helyszínen. Ilyen volt például a „Nemzetiségi Ki Mit 

Tud?” vetélkedő, a roma népismereti vetélkedő, „A Mi országunk...” című fotó- és 

rajzpályázat, a Cigányság Világnapja alkalmából szervezett ünnepség, a pécsi Nemzetiségi 

Nap, a roma táncokat bemutató táncház, de szerveztek több kiállítást, koncertet, nemzetközi 

és hazai konferenciát is. 

 

A Cziffra Központ lesz az az intézmény, amely összegyűjti és mindenki számára 

hozzáférhetővé teszi a magyarországi roma nemzetiségi kultúra kincseit, színvonalas színtere 

lehetőséget teremt az alkotóknak a megjelenésre, a roma kultúra értékeinek – a társadalom 

minél szélesebb körben való – megismertetésére. A Központ helyszíne Budapest VIII. 

kerülete, számos díjat elnyerve az egyik leginnovatívabban fejlődő budapesti kerületnek 

számít, amely a romák legnagyobb lélekszámú közösségével rendelkezik. A Tavaszmező u. 6. 

sz. alatti ingatlan eredetileg bérház volt, de több éven keresztül otthont nyújtott roma civil 

szervezeteknek is, így ismert a fővárosban és az országban élő romák körében. A helyszín 

meghatározásával elkezdődött a Központ tartalmi- szakmai tervezése is. Európa egyetlen és 

első roma kulturális központjának létrehozásához szükséges volt számos művész, szakértő 

bevonása, hogy a felépülő Központ megfelelő beágyazottsággal rendelkezzen, és Európában 

elsőként Magyarországon jöhessen létre olyan központ, ami romák és nem romák szakértő 

javaslatán alapul. A Központ a híres magyar roma származású zongoristáról, Cziffra 

Györgyről kapja a nevét, népszerűsítésére ismert roma művészek, fiatal roma előadók felkérésével 

megelőző kommunikációs és a beharangozó események indultak. A Központ művészeti 

koncepciójának tervezetét Balázs János Junior Prima-, Liszt-, és Prima Díjas zongoraművész, 

a Cziffra György Fesztivál alapító művészeti vezetője készítette el, akit Balog Zoltán 

miniszter úr felkért a leendő Központ művészeti vezetésére is.  

 

A korábbi beszámolókban már bemutatott „Kapcsolódj be a közvetítésbe!” című 

médiagyakornoki programot 2016-ban az emberi erőforrások miniszterének 

kezdeményezésére az MTVA, valamint a Nemzeti Kulturális Alap indította el hátrányos 

helyzetű, elsősorban roma fiataloknak. A program eredményeképpen az MTVA-ban két fiatal 

tehetség folytatta pályafutását. 2017-ben nyolc, 2018-ban szintén nyolc fiatalnak biztosított a 

program alkotói támogatást. Az ösztöndíj célja, hogy a kedvezményezettek szakmai gyakorlat 

keretében ismeretet szerezzenek a média világáról, betekintést nyerjenek a televízió 

munkájába, aktívan részt vegyenek az ott zajló munkafolyamatokban.  

 

Az „EFOP-1.3.1-15 „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt 

programot három kulturális háttérintézmény valósítja meg: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

keretében működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, mint a konzorcium vezetője, 

továbbá a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi 

Könyvtár keretében működő Könyvtári Intézet, mint konzorciumi partnerek. A program célja, 

hogy szakmai-módszertani támogatással, azaz folyamatos helyszíni tanácsadással, 
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mentorálással, képzésekkel, módszertani útmutatókkal nyújtson segítséget a helyi 

közösségfejlesztési folyamatokhoz. A programban felkészítik a kulturális intézményeket 

működésük társadalmasítására, a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok 

eredményeinek fenntartására, valamint további, a közösségek fejlesztését célzó tevékenységek 

megvalósítására. A kiemelt projekt a TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” és 

a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése”, kiírások esetében nyertes 

pályázatokat benyújtók számára szakmai-módszertani támogatást nyújt, amelyben 300 

település részesülhet. Ezek részben akkreditált képzések, amelyekre 2017-től 120 M Ft 

költségvetési forrás állt rendelkezésre. A képzés akkreditációja 2018-ban történt meg, a 

képzési alkalmak 2018-ban indultak, a hátrányos helyzetűek bevonása – esélyegyenlőségi 

alapismeretek, kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a közösségfejlesztésben, 

közösségfejlesztés és közösségszervezés, valamint kulturális kapcsolatteremtés 

témakörökben. Míg a TOP-5.3.1-16 felhívás a kevésbé fejlett régiók települései (kivéve 

megyei jogú városokat) számára lett kiírva 12,05 Mrd Ft keretösszeggel, addig a TOP-6.9.2-

16 felhívás a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városai számára 6,7 Mrd Ft keretösszeggel.  

 

Foglalkoztatás, képzés, gazdasági integráció: 

 

2017. márciusban jelent meg a GINOP-5.1.7-17 „Társadalmi célú vállalkozások támogatása” 

című felhívás, a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 Mrd Ft volt. Időközben a 

társadalmi vállalkozások, köztük a szociális szövetkezetek fejlesztését célzó pályázat 

keretösszegének változatlanul hagyása mellett a 2018. december 3-án megjelent közlemény 

értelmében 2019. június 27. 14 órára módosult a támogatási kérelmek benyújtásának 

határideje. A társadalmi vállalkozások erősítésével olyan társadalmi célokkal összefüggő 

fenntartható munkalehetőségek létrehozása a cél, amelyek nagyrészt hátrányos helyzetű 

munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet. E cél érdekében az 

IFKA NKft. a pályázni kívánó társadalmi vállalkozások projektterveit előminősíti, az 

előminősítés eredményei alapján fejleszti, a fejlesztett projektterveket minősíti és a 

minősítésen megfelelt projekttervekre Minősítő tanúsítványt állít ki. A társadalmi célú 

vállalkozások kizárólag a Minősítő tanúsítvány birtokában, a minősített projekt terv 

megvalósítására nyújthatnak be támogatási kérelmet a GINOP-5.1.7-17 felhívás keretében. 

 

A „Munkahelyvédelmi akcióterv” elsődleges célja a munkahelyek megőrzése, és a 

hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának védelme. 2017-ben 150 ezer 

munkáltató 907 ezer munkavállaló (az egy évvel korábbihoz képest 24 ezerrel több) 

foglalkoztatásához kapott segítséget. 

 

Az „Ifjúsági Garancia” munkaerőpiaci program célja a 25 év alatti fiatalok körén belül a 

munkaügyi szervezetnél regisztrált fiatalok foglalkoztathatóságának javítása. A programban 

2018 márciusáig 80 899 fő fiatal vett részt, míg a program keretében foglalkoztatásban levő 

résztvevők száma 53 772 fő volt. A képesítést vagy tanúsítványt szerzettek száma 11.297 fő, 

illetve a programból való kilépés után hat hónappal foglalkoztatásban levő résztvevők száma 

13.880 fő volt.  

 

Az uniós társfinanszírozásból megvalósuló, a roma nők képzését és szociális és 

gyermekjóléti/gyermekvédelmi rendszerben való foglalkoztatását támogató „Nő az esély” 

program keretén belül 1107 fő vett részt támogatott képzésben, ebből sikeres vizsgát 1012 fő 

tett. A program eredményeként a képzettek közül 499 szociális és gyermekjóléti rendszerben 

való foglalkoztatása valósult meg. A programmegvalósítás tapasztalataira építve a 2014-2020-

as programozási időszakban EFOP forrásból folytatódott a program. A program keretében a 
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megvalósítás két – egy kiemelt és egy pályázatos – projekt keretében történik, a 24 hónapos 

támogatott foglalkoztatást 12 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatás követi. Ezek keretében 

1100 (900+200 fő) roma nő foglalkoztatásba ágyazott képzése valósult meg. A roma identitás 

erősítése és a szolgáltató intézményekben a szakember – páciens/kliens kapcsolatban a roma 

nyelvhasználat lehetőségeinek növelése érdekében, a program képzési elemében a 

Magyarországon beszélt két roma nyelv (lovári, beás) elsajátítását, elmélyítését szolgáló 

modul is beépítésre került, amely mellett idegen nyelvként az angol/német nyelv alapmodul is 

megjelent. 

 

A 214 Mrd és 17,8 Mrd Ft keretösszeggel megvalósuló GINOP-5.1.1 és a VEKOP-8.1.1 „Út 

a munkaerőpiacra” kiemelt projektek a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok tartós elhelyezkedési esélyeinek növelését, illetve a nyílt munkaerőpiacra való 

visszatérését segítik elő kizárólag aktív munkaerő-piaci eszközök segítségével. 2018. március 

1-jéig a programokban résztvevők száma 100.633 fő, míg a megvalósított programokban 

résztvevő, alap- vagy alsó középfokú (ISCED 1,2) végzettséggel rendelkezők száma 29.903 

fő volt. A programból való kilépéskor foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – 

levők száma 22.907 fő, a képesítést vagy tanúsítványt szerző résztvevők száma 9207 fő volt. 

A programokba bevont romák száma 6352 fő volt. 

 

A közel 22,9 Mrd Ft-ból megvalósuló GINOP-6.1.2 „A digitális szakadék csökkentése” című 

program célja a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális 

készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú személyek digitális kompetenciáinak 

bővítése. 2017. december végéig a digitális kompetenciafejlesztésben részt vevő digitálisan 

írástudatlanok száma 117.723 fő volt, ebből tanúsítványt szerzők száma 95.369 fő volt. A 

képzésben részt vevő alacsonyan képzettek száma (a programba lépéskor legfeljebb alapfokú 

(ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők) száma 

44.500 fő volt, ebből tanúsítványt szerzett 38.343 fő. A projekt keretén belül eddig 284 képző 

intézménnyel került sor együttműködési megállapodás megkötésére (ebből 28 szakképzési 

centrum).  

 

Közfoglalkoztatás: 

 

A beszámolási időszakban a Kormány elfogadta az egyes munkaerő-piaci intézkedésekről 

szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozatot, amely számos intézkedést tartalmaz a 

közfoglalkoztatás célzottságának erősítése érdekében. A közfoglalkoztatás fontos felzárkózást 

segítő eszköz, de a végső cél a közfoglalkoztatáson keresztül az elsődleges munkaerő-piacra 

minél nagyobb számban történő belepés. A kormányhatározat szerint a 25 év alatti 

személyek csak abban az esetben kerülhetnek bevonásra a közfoglalkoztatásba, amennyiben 

az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál 

számukra egyéb reális lehetőséget. A közfoglalkoztatás 2017. évi céljai között – a korábbi 

évekhez hasonlóan – kiemelt szerepet kapott a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők 

(különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek, 

hajléktalanok és romák) foglalkoztatása. A közfoglalkoztatottak éves összesített havi átlagos 

létszáma 2017-ben 179,5 ezer, 2018-ban 135,6 ezer fő volt, a résztvevő romák becsült aránya 

átlagosan 20% volt a vizsgált időszakban. 

 

A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram és a Kertkultúra és 

kisállattartási szociális földprogram 7800 család mindennapi megélhetését segítette elő, 

összesen 184 települést érintve. A szociális földprogramokban roma nemzetiségi 

önkormányzatok is részt vettek: 2017-ben 78 roma nemzetiségi önkormányzat jutott 
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támogatáshoz. 2017-ben a Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogram 137, 6 M Ft-tal, 

a Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram 24,1 M Ft-tal került meghirdetésre. 

A két programban összesen 179 szervezet nyert támogatást. 2018-ban a konyhakerti és 

kisállattartási szociális földprogramra 137 M Ft állt rendelkezésre, és 161 szervezet hajthatta 

végre a szakmai programját. 

 

Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” konstrukció célja az alacsony iskolai végzettségű 

vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező, 18-55 év közötti személyek 

foglalkoztathatóságának javítása. Ennek érdekében a program az általános iskola befejezését 

támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, illetve alapkészségeiket, 

kompetenciáikat fejlesztő képzéseket valósít meg. 2018. március végéig 7537 főt ért el a 

program, ebből 4655 fő részesült képzésben is. Annak érdekében, hogy a képzéseken való 

részvétel az ilyen képzési programokban résztvevők és családjaik napi megélhetését ne 

veszélyeztesse, lehetőség volt az egyenlő bánásmód törvény által bevezetett felzárkózást 

elősegítő megélhetési támogatásra.  

 

A GINOP-5.1.1 és a VEKOP-8.1.1 kiemelt projektek 214 Mrd és 17,8 Mrd Ft pénzügyi 

kerettel valósultak meg. A programok a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok tartós elhelyezkedési esélyeinek növelését, illetve a nyílt munkaerőpiacra való 

visszatérését segítik elő kizárólag aktív munkaerő-piaci eszközök segítségével, munkaerő-

piaci szolgáltatások, tanácsadás, elhelyezkedést és vállalkozóvá válást segítő támogatás és 

képzések személyre szabott, komplex csomagba rendezése révén. 2018. március 1-ig az NGM 

és a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megvalósított programokban résztvevők 

száma 100.633 fő, míg a megvalósított programokban résztvevő, alap- vagy alsó középfokú 

(ISCED 1,2) végzettséggel rendelkezők száma 29.903 fő volt. A programból való kilépéskor 

foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levők száma 22.907 fő, a képesítést vagy 

tanúsítványt szerző résztvevők száma 9207 fő volt. 2018. március 1-ig a programokba bevont 

romák száma 6352 fő volt. 

 

A kevésbé fejlett régiókban a 2016-2020 közötti években megvalósuló, 31,15 Mrd Ft 

támogatási összegű GINOP-6.1.1 kiemelt program célcsoportja a munkaerő-piaci 

hátrányokkal küzdők, kiemelten a közfoglalkoztatottak, akik számára a projekt képzési 

lehetőséget nyújt, valamint a képzéshez kapcsolódó mentori szolgáltatást összhangban a 

vonatkozó országspecifikus ajánlással (közfoglalkoztatás aktivizáló elemeinek erősítése), 

figyelembe véve a helyi munkáltatói igényeket is. A GINOP-6.1.1 kiemelt projekt a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, majd 2018-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

szakmai irányításával, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a konzorciumvezető, 

a Belügyminisztérium és a konvergencia régióbeli 18 kormányhivatal (mint konzorciumi 

partnerek) együttműködésével valósult meg. A közfoglalkoztatottak a képzés ideje alatt 

közfoglalkoztatási bérben részesültek, melynek pénzügyi hátterét a Belügyminisztérium 

biztosította a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási előirányzatából. A 2017-2018. 

évi téli képzések indítására 2017. december 1-től volt lehetőség, az indított tanfolyamok 60%-

a OKJ-s, illetve OKJ+hatósági, 30%-a szakmai képzési program volt, amelyek között – a 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelően – a hiány szakképesítések megszerzésére irányuló 

képzések is megjelentek. A GINOP-6.1.1 kiemelt projektbe 2017. december 31-ig 

mindösszesen 64.441 fő került bevonásra, ebből a képzést sikeresen befejezők száma 47.466 

fő, a képzésből lemorzsolódottak száma 4345 fő volt. A képzésbe vont romák száma 22.277 

fő volt. A lemorzsolódás megakadályozását, illetve csökkentését átlagosan 118 fő mentor 

segítette.  
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A Közép-magyarországi régióban és a kevésbé fejlett régiókban a VEKOP-8.5.1-17 és 

GINOP-6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” felhívás jelent meg 2017 márciusában. 

A konstrukciók a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségeinek növelését szolgálják, az 

adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező célcsoport, 

valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében a készségek 

magasabb szintre történő fejlesztését biztosítják. A projekt keretében 2018 második felében 

44 szakképzési centrum kapott támogatást. 

 

Az EFOP-1.11.1-17 „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb 

helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások 

együttműködése révén" című 2017. március 28-án meghirdetett konstrukció keretösszege 0,78 

Mrd Ft. A leghátrányosabb helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű emberek 

munkalehetőségeinek a szociális gazdaság eszközrendszerével történő bővítését célozza, 

úgy, hogy a projektbe bevont emberek fokozatosan képessé váljanak pl. a GINOP által 

nyújtott programokban való részvételre. A program eredményeképp létrejött szociális 

gazdaságban működő vállalatok száma 17 db; a szociális gazdasághoz kapcsolódó 

képzésekbe, programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 100 fő volt. 

 

2017. november 22-én került meghirdetésre az EFOP-5.1.1. EFOP pénzügyi eszköz 

Hitelprogram c. felhívás 1,37 Mrd Ft keretösszeggel. Célja az EFOP kapcsolódású 

szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és 

társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, illetve 

kulturális szolgáltatások) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához 

hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, 

beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. 

 

Területi hátrányok csökkentése, lakhatási integráció: 

 

Az intézkedés a komplex telepprogramok, egészséges életkörülmények vonatkozásában a 

periférikus élethelyzetek felszámolása, a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, 

megélhetési, iskolázottsági, egészségügyi, lakhatási, közösségi, szociokulturális és 

diszkriminációs természetű hátrányok felszámolását jelentette az eszközök összehangolt, 

integrált módon történő folyamatos biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, 

az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek aktív részvételével. A fejlesztések alapja a 

célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét és szociális munka volt.  

 

A 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakban több operatív programból is induló, 

elmaradott településrészeket érintő programok lakhatási felzárkózással kapcsolatos 

feladatainak egységes megközelítését segíti elő a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a 

telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia. A Kormány partnerségi 

megállapodásban vállalta, hogy minden hetedik szegregátumot eléri a telepprogramokkal. A 

2014-2020-as uniós programozási időszakban a szegregátumokban élő emberek integrációját 

három operatív program célozza: 

 TOP megyei jogú városok és városok szegregátumai; Forráskeret: 48,796 Mrd Ft, 

várhatóan kb. 200 pályázat; 

 VEKOP a fővárosi és Pest megyei szegregátumok; Forráskeret: 13,802 Mrd Ft, 

várhatóan kb. 20 pályázat; 

 EFOP nem városi szegregátumok; Forráskeret: 44,17 Mrd Ft, megközelítőleg 100 

pályázat. A programokkal több mint 30 ezer személy érhető el. 
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A 2017. április 28-án megjelent EFOP-1.5.1-17 „Végtelen lehetőség – Kísérleti program a 

leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” című felhívás célja a 

legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítása. A 

modellprogramok az érintett legelmaradottabb térségek további leszakadásának fékezésére, a 

leszakadás megállítására, továbbá a helyi közösség fejlesztése révén és a közösségi 

gondolkozás előmozdításával a térségen belüli nagy fejlettségbeli különbségek csökkentésére 

irányultak. Ezen kívül cél volt még a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, hátránykezelését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását 

szolgáló beavatkozások működtetése; valamint a kapacitáshiányos és alulmotivált 

szolgáltatások támogatása, fejlesztése, valamint a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő 

lehetőségek kiaknázása. Az EFOP-1.5.1-17 konstrukció lehetőséget adott a közösségi tér 

(Jelenlét pont) kialakításához és működtetéséhez nélkülözhetetlen eszközbeszerzésre. 

Pályázat benyújtására két szakaszban volt lehetőség: 2017. július 1. – 2017. augusztus 23. és 

2017. augusztus 30. – 2017. szeptember 29. között. 2017. augusztus 30-án a Felhívás 

felfüggesztésre került. A rendelkezésre álló időben 7 támogatási kérelem érkezett be. Az 5 

nyertes pályázóval megtörtént a szerződéskötés 2018 februárjában, a programok március 1-én 

elindultak. A megvalósító szervezetek az alábbiak voltak: 

 Katolikus Karitász – Caritas Hungarica: Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási 

modellprogram a Sellyei járásban; 

 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy: Jelen-Lét, Program a 

Baktalórántházai járás felemelkedéséért; 

 Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány: Végtelen lehetőség – Komplex 

fejlesztés a cigándi járásban; 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: Segítő jelenlét születéstől a szakképzésig 

a Kunhegyesi járásban; 

 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: Végtelen lehetőség – A Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet modellprojektje a Gönci járásban. 

 

A telepszerű lakókörnyezetben élők helyzetének javítását több Operatív Program (EFOP, 

VEKOP, TOP) szolgálja: a nem városi jogállású településeken az EFOP, a városi jogállású 

településeken a TOP, míg a Közép-magyarországi régióban a VEKOP keretéből kerülnek 

támogatásra. A beszámolási időszak során az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal (ESZA)” konstrukció a szegregált lakókörnyezetben, 

mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és 

integrációjának segítését célozta humán eszköztárral. A konstrukcióra összesen 134 db 

pályázat érkezett be, 2018. február végéig 82 db pályázattal kapcsolatban született támogatói 

döntés, amelynek segítségével 155 telepen több mint 34.000 személyhez jutott el a program. 

Ahogyan az előző időszakban is, most is a legmagasabb pályázói érdeklődés a legrosszabb 

helyzetben lévő megyéktől (Szabolcs-Szatmár- Bereg megyéből 28 db, míg Borsod-Abaúj-

Zemplén megyéből több mint 34 db) érkezett, tekintettel arra, hogy az érintett megyékben 

magasabb a szegregátumok száma. 

  

 

7.4. EMMI – Egészségügy 

 

Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez (XX. 

cikk). A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi 

erőforrás is, melynek megőrzése és fejlesztése nemzeti érdek. A lakosság egészségi állapota 

alapvetően meghatározza egy nemzet sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, valamint az ország 
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gazdasági versenyképességét. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény célként 

fogalmazza meg, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával 

hozzá kell járulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez; továbbá rögzíti, 

hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell az 

esélyegyenlőségnek. Az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a következő 

beavatkozások szükségesek:  

 a hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében meglévő különbségek csökkentése;  

 az alapellátás új integrált működési módjának kialakítása, fókuszban a lemaradott 

térségek speciális hozzáférési és betegút-szervezési problémáinak kezelésére;  

 a betöltetlen háziorvosi és védőnői körzetek betöltése;  

 a társadalom minden rétegét elérő népegészségügy;  

 a kormányzati tevékenységek összehangolása az egészséget befolyásoló tényezőkre 

vonatkozóan (foglalkoztatottság, oktatás, szociális ellátás).  

 

Az egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése multiszektorális 

megközelítést, hatékony ágazatközi együttműködést igényel a stratégiaalkotástól a 

végrehajtásig, amelynek ugyanúgy szerves részei az edukáció, a szociális hálózat és az 

önkormányzatok (infrastrukturális fejlesztések, úthálózat, tömegközlekedés, szakellátó 

helyekre történő szervezett utaztatás), valamint az érintett közösségek aktív bevonása. Az 

EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága rendszeres és folyamatos együttműködést 

folytatott a stratégiai dokumentumokban, és jogszabályokban rögzített feladatok tervezésében, 

előkészítésében, megvalósításában, értékelésében – az egészségügyet, és a társadalmi 

felzárkózás-politika egészségügyi szakterületeit érintően – az egészségügyi ágazaton belül 

csakúgy, mint az EMMI-hez tartozó más államtitkárságokkal, valamint háttérintézményekkel, 

tudományos és szakmai szervezetekkel. Az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására számos program indult. Az alábbiakban az – elsősorban – roma nemzetiségű 

lakosság egészsége javítását célzó beavatkozások, intézkedések összefoglalása olvasható. 

 

Az egyes nemzetiségi csoportok egészségügyi állapotának elemzése során nehézséget jelent, 

hogy az egészségügyi ellátásban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint történik az 

egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok és az azokhoz kapcsolódó személyes adatok 

kezelése és védelme. A kötelező, vagyis a törvényen alapuló egészségügyi adatkezelés, 

adattovábbítás keretében nem történik adatgyűjtés a nemzetiségi hovatartozásról, 

származásról, az egészségügyi tevékenység dokumentációjában erre vonatkozó információ 

nem szerepel. Emiatt indirekt módon lehet eljutni egy olyan adatállományhoz, amely jó 

közelítéssel engedi becsülni a vizsgálni kívánt populáció egészség/egészségügyi adatait, és 

lehetővé teszi az összehasonlítást az országos átlaggal.  

 

Alapellátás fejlesztése 

 

A háziorvosi praxisokat érintő Praxisprogram I. és II. célja, hogy a tartósan betöltetlen 

felnőtt és vegyes háziorvosi körzetekben is biztosítva legyen az orvosi ellátás, megfelelő 

feltételekkel rendelkező, háziorvosi szakvizsgával még nem rendelkező orvosok 

közalkalmazottként történő alkalmazásával. A Praxis I. program célcsoportja a tartósan 

betöltetlen körzetekkel rendelkező önkormányzatok csoportja, valamint a háziorvostan 

szakvizsgával nem rendelkező orvosok csoportja. 2018 közepéig 112 orvos lépett a 

rendszerbe, és kezdte meg a munkát korábban tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben. Ebből 

30 orvos kedvezményezett járásban, 14 orvos fejlesztendő járásban, míg 31 orvos komplex 

programmal fejlesztendő járásban kezdte meg háziorvosi tevékenységét. A Praxis II. program 
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célcsoportja olyan önkormányzatok, ahol a háziorvosi feladatátvállalási szerződés megszűnt 

és nincs háziorvostan szakképesítéssel rendelkező utánpótlás; valamint a klinikai 

szakképesítéssel rendelkező orvosok köre,  akik háziorvostan szakvizsgával még nem 

rendelkeznek. 2018  közepéig 289 orvos lépett be a rendszerbe, és szerezte meg ezáltal a 

jogosultságot a háziorvosi tevékenység gyakorlására.  

 

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és 

fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi és 

fogorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi és fogorvosi ellátás) magasabb 

színvonalon és minőségen történő végzése érdekében kerültek kiírásra pályázatok. A tartósan 

betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására 2018-ban összesen 1.250.000.000 

Ft forrás állt rendelkezésre, amely magában foglalja a nyertes pályázók részére folyósított 

nettó támogatási összegeken túl az ezek után fizetendő adó- és járulékterheket is. 2014 és 

2018 között letelepedési pályázaton nyertes háziorvosok száma 188 fő, fogorvosok száma 74 

fő, a kifizetett támogatási összeg háziorvosi pályázók esetében 2801,9 M Ft, fogorvosi 

pályázók esetében 1661,1 M Ft, összesen az összeg közel 4500 M Ft volt.  

 

A Háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok 

részére nyújt a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatást a háziorvosi 

életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. 2015 és 2018 között a praxisjog vásárlási 

pályázattal praxisjogot cserélt 220 orvos, az erre kifizetett támogatási összeg több mint 1100 

M Ft volt. 

 

A Svájci Hozzájárulás keretében megvalósuló „Egészségügy forrásainak felhasználásával 

népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ 

támogatásával” című, SH/8/1 azonosító számú, 2017. évben zárult projekt keretében, az 

Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 

praxisközösség került kialakításra (Berettyóújfalu, Jászapáti, Borsodnádasd, Heves 

központokkal). A program célja a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők 

gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a roma 

lakosságot – bevonó egészségügyi alapellátási modell kidolgozása és tesztelése volt a helyi és 

nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi 

karokkal való szoros együttműködésben, továbbá a tapasztalatok alapján ajánlások 

kidolgozása az országos egészségpolitika számára. Prioritásként szerepelt 

 

 a praxisközösség területén élő roma nemzetiségű lakosok alapellátáshoz való 

hozzáférése esélyegyenlőségének és minőségének javítása;  

 a praxisközösség közösségi irányú fejlesztése, amely bevonja a helyi roma 

közösségeket is;  

 a roma közösség megszólítása a közösségből származó, abban ténylegesen benne élő, 

és a közösség standardjaitól nem különböző személy által (roma anya-gyermek 

egészségprogram; roma segéd-egészségőr és egészségfelelős képzés). 

 

A projekt eredményeképp a fenti négy kistérség 40.000 fő lakosára kiterjedően zajló, 

megelőzés, egészségnevelés és korszerű, egyénre szabott beteggondozás fókuszú 

Modellprogram keretében jelentős szolgáltatás-bővítés történt az érintett térségek 

egészségügyi alapellátásban. A Modellprogram eredményességét mutatja, hogy a 

praxisközösségek által szervezett programban résztvevők közel 80% értékelte úgy, hogy 

javult az ellátás a településén, és közel 100% elégedett volt a nyújtott szolgáltatásokkal. 



109 

Mintegy 100 együttműködési megállapodás született a helyi véleményformáló szereplőkkel 

(köztük – mások mellett – nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel), akik 

aktívan részt is vettek az egészségmegőrző programokban. A modell kiterjesztése és országos 

szintű bevezetése érdekében a fenti modellprogram tapasztalataira építve 2017-ben került 

kiírásra az EFOP-1.8.2-17 és a VEKOP-7.2.3-17 (KMR) „Az alapellátás és népegészségügy 

rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” standard pályázat háziorvosi 

praxisközösségek létrehozására és működtetésére. A támogatásra rendelkezésre álló eredeti 

keretösszeg: 7,43 Mrd Ft (EFOP: Eredetileg 6,46 Mrd, azonban a módosított pályázati 

felhívás értelmében a tényleges kötelezettségvállalás összege: 5,93 Mrd Ft), VEKOP: 0,97 

Mrd). A projekt 2017-2018 közötti időszakában az EFOP konstrukció keretében 54 db 

kérelem érkezett be 7,17 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyből 45 db kérelem került 

támogatásra 5,93 Mrd Ft támogatási összegben. A VEKOP felhívás keretében 12 db kérelem 

érkezett be 1,67 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyből 6 db kérelem került támogatásra 859 M 

Ft támogatási összegben. 

 

A védőnők a népegészségügy és a prevenció magasan képzett szakemberei, akik 

közreműködnek a nő-, anya-, csecsemő- gyermek-, ifjú- és a család egészségnek védelme 

mellett a közegészségügyi, a járványügyi, az egészségfejlesztési feladatok ellátásban. A 

norvég finanszírozási mechanizmus „A roma közösségekben dolgozó védőnők 

munkafeltételeinek javítása” projekt célja volt, hogy hozzájáruljon a védőnők speciális 

megelőző és egészségnevelési feladatainak megvalósításához, segítse hátrányos helyzetű, 

főként roma közösségekben dolgozó védőnők munkáját, kiemelt figyelmet fordítva az e 

csoportokkal kapcsolatos kihívásokra, valamint az újszerű, pozitív szakmai tevékenységek és 

kezdeményezések kiaknázására. A 2017. április 30-án záró projekt Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves megyékben valósult meg. A program keretében – egyebek 

mellett – megvalósult a jó gyakorlatok összegyűjtése és értékelése a védőnő, a helyi és a roma 

önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködéséről (34 pályamunka), egy 

felmérés/kutatás a roma nők egészségtudatos magatartásáról, valamint a Roma Egyeztető 

Testület felállítása a problémák feltárása és ajánlások megfogalmazása céljából. 

 

Átfogó népegészségügyi intézkedések 

 

Magyarország Kormánya a 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti 

Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 

2017. és 2018. évre vonatkozó cselekvési tervét, amelyben négy, a daganatos és keringési 

megbetegedések visszaszorítását célzó intézkedést nevesít, a „Helybe visszük a 

szűrővizsgálatokat” program, a szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés 

országos kiterjesztése, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex program keretében. 

E népegészségügyi intézkedések megvalósítását kommunikációs kampány támogatja.  

 

A daganatos betegségek jelenleg növekvő irányának mérséklésére, az életkor alapján 

veszélyeztetettnek minősülő céllakosság minél nagyobb számban történő bevonására 

Magyarországon kiépült a szervezett célzott népegészségügyi szűrővizsgálati rendszer: a 

45-65 év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése (mammográfia), valamint a 25-65 

közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt méhnyak 

szűrővizsgálata (citológia). Európai uniós forrásra alapozva (EFOP 1.8.1-VEKOP-15 

„Komplex népegészségügyi szűrések”, 6,57 Mrd Ft), több éves pilot vizsgálat-sorozatot 

követően, 2018-ban elindult országos kiterjesztésben az eddig hiányzó harmadik szervezett 

szűrővizsgálat, a vastag-és végbélszűrés az átlagos kockázatú 50-70 év közötti férfiak és nők 

körében, ami nagyságrendje, forrásigénye, társadalmi hatása okán is az egészségügy egyik 
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jelentős fejlesztése. A projekt további célja az emlő- és méhnyakszűrésen történő részvételi 

arány legalább 60%-ra növelése, valamint a szájüregi szűrés és melanoma szűrés minta 

jellegű megvalósítása. A projekt keretében a teljes szűrési rendszer szakmai, finanszírozási 

áttekintése és jogi újraszabályozása megtörténik.  

 

Míg a szűrés által korán felfedezésre kerülhet a rákmegelőző vagy a daganatos elváltozás, 

addig a méhnyakrák elleni védőoltással már a betegség kialakulását leggyakrabban okozó 

humán papillóma vírus-fertőzések (a továbbiakban: HPV) válnak megelőzhetővé. A HPV 

elleni védőoltás önkéntes, térítésmentes oltás, amely segíti az esélyegyenlőség 

megvalósulását és hozzájárulhat az ország egyes régiói között fennálló egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez is. Az intézkedés célja, hogy fokozatosan egyre több fiatal leány kapja meg az 

oltást, és ezzel a méhnyakrák hazai előfordulása és az emiatt történő elhalálozás évek, 

évtizedek múlva nagymértékben csökkenjen. A 2016/17. tanévben az átoltottság 75,7%, a 

2017/2018-as tanévben 75,0% volt.  

 

A több megközelítéssel folytatott – a lakosság minden rétegét célzó – dohányzásról való 

leszokás támogatása fontos beavatkozás a rendszeresen dohányzók számának 

csökkentésében. A leszokást segítő telefonos szolgáltatás evidencia alapú, a széles körű, 

egyenlő esélyű hozzáférése térítésmentesen biztosított. A leszokáshoz segítséget nyújtó, 

valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartásával kapcsolatos 

észrevételek fogadására szolgáló 40-es telefonszám 2017. év végére az új, 80-as zöld számra 

változott. A dohányzás leszokás támogatás az országban lévő valamennyi – 148 – 

tüdőgondozó alaptevékenységének körébe tartozik. A tüdőgondozókban történő egyéni és 

csoportos leszokás támogatásra irányuló tanácsadás elősegíti a leszokást. A visszajelzések 

alapján egyértelmű, hogy a csoportos életmódváltó program hatékony. Az Országos Korányi 

Pulmonológiai Intézet szakmai koordinációjával, 2018. évi költségvetési forrásból 

megvalósult 20 tüdőgondozó 50 munkatársának képzése, majd bevonása az egyéni és 

csoportos leszokás támogatás folyamatába, a 2092/2017 (XII. 28.) Korm. határozatban 

jóváhagyott „A keringési betegségek megelőzését célzó komplex program” részeként. 

Kialakításra került az egészségügyi szolgáltatók által történő referálási rendszer, amellyel a 

dohányzó, krónikus betegségben szenvedők elérése biztosítható. Kórházak, intézetek 

bevonásával zajlik e rendszer bővítése, amely által szélesebb körben biztosítható a rászorulók 

elérése. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési alapfeladatok 

rendszeres végzését jelenti, minden tanulóval, a teljes tantestület és alkalmazotti közösség, az 

iskolaegészségügyi szolgálat szakemberei, valamint a szülők és az iskola környezetének 

bevonásával, szakmai ellenőrzés és segítés mellett: 

 Egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés – helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 Mindennapos testnevelés minden tanulónak az egészségfejlesztési kritériumok 

teljesítésével, és az azt kiegészítő egyéb testmozgás; 

 A gyermekek érett személyiséggé válásának, azaz lelki egészségének elősegítése 

személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő 

hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 

rítusjátékok, kézművesség, stb.); 

 Egészségismeretek széles köre készség szintű elsajátításának elősegítése (ezen belül 

baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; személyi higiéné; a szenvedélybetegség 

kialakulásához vezető szerek fogyasztásának, valamint a gyermeket, tanulót 

veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése is).  
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Fentiek alapján a teljes körű iskolai egészségfejlesztés hatékony megvalósítása 

népegészségügyi, pedagógiai és össztársadalmi cél. A teljes körű iskolai egészségfejlesztést 

támogató tematikus kiadványok keretében 2017. évben összesen 14 db, ezen belül 11 EPSA 

füzet, 1 TIE koncepció és 2 szakanyag (mozgás és táplálkozás) készült el. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer támogatására a Kormány a lakosság egészsége iránt érzett 

felelősségtől vezérelve – kidolgozta az egészségügy átfogó megújítására irányuló, a 

legnagyobb egészségveszteségek mérséklését célzó, a 1722/2018. (XII. 18.) Korm. 

határozattal elfogadott öt Nemzeti Egészségügyi Programot: a Nemzeti Rákellenes 

Programot, a Nemzeti Keringési Programot, a Nemzeti Mozgásszervi Programot, a Nemzeti 

Mentális Egészségügyi Programot, a Nemzeti Gyermekegészségügyi Programot; továbbá a 

Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Programot, az Egészséges Budapest Programot, valamint a 

Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Programot. A kidolgozásuk során összehangolt 

programok együttesen biztosítják, hogy széleskörű kormányzati támogatással, szakmai és 

civil szervezetekkel együttműködésben, a lakosság legszélesebb köreinek bevonásával 

Magyarország képes legyen elérni, hogy állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet 

élhessenek. A programok kapcsolódnak a WHO „Egészséget 2020” Európai Stratégiájához, 

több EU tagállam nemzeti egészségügyi programjának és az európai, vonatkozó szakmai 

irányelveknek figyelembe vételével készültek el.  

 

Egyéb egészségügyi intézkedések 

 

Az európai uniós forrásból kialakított 116 db Egészségfejlesztési Iroda járási szinten lát el 

hiánypótló tevékenységeket: egészséges életmódot támogató közösségi egészségfejlesztési 

programok szervezése és megvalósítása, az egészségtudatosság és a prevenciós szemlélet 

terjesztése. Működésük alapvető célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések 

visszaszorításának támogatása, a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget 

meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása. 

Intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez 

oly módon, hogy aktívan működtetik, tartós helyi, kistérségi hálózatba integrálják az 

egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. Tehát nemcsak megvalósítják a helyi 

szintű egészségfejlesztési tevékenységeket, hanem összefogják a helyi kapcsolódó 

szervezeteket, koordinálják a közös munkát. Az Egészségfejlesztési Irodáknak az egészség-

egyenlőtlenségek csökkentésében is kiemelt szerepe van, azáltal is, hogy a hátrányos helyzetű 

csoportok számára is hozzáférést biztosítanak az egészségfejlesztési programokhoz. A 116 

Egészségfejlesztési Irodából 93 rendelkezik lelki egészségfejlesztő funkcióval. Feladatuk az 

adott járás lakossága mentális egészségének támogatása a mentális egészség támogatásában 

résztvevő szolgáltatók munkájának koordinációjával és saját szolgáltatások nyújtásával. 

 

Az Egészségfejlesztési Irodák hálózatához kapcsolódóan 2017. március 21-én került 

meghirdetésre az EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 

fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése”, illetve 2017. március 24-i 

megjelenéssel a VEKOP-7.2.2-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 

fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című, összesen 5,03 Mrd Ft 

keretösszegű felhívás. Az EFOP konstrukció vonatkozásában 46 db kérelem érkezett be 4,1 

Mrd Ft támogatási igénnyel, melyből 41 db hatályos támogatási szerződés van 3,6 Mrd Ft 

támogatási összegben. A VEKOP felhívás keretében 15 db kérelem érkezett be 1,33 Mrd Ft 

támogatási igénnyel, melyből 13 db kérelem került támogatásra 1,15 Mrd Ft támogatási 

összegben. 2017. március 21-én került meghirdetésre az EFOP-1.8.20-17 „Az alapellátás és 
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népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése 

a mentális egészség területén” című 1,44 Mrd Ft keretösszegű felhívás. A konstrukció 

vonatkozásában 42 db kérelem érkezett be 1,65 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyből 36 db 

kérelem került támogatásra 1,4 Mrd Ft támogatási összegben. 

 

Hiánypótló képzésként, az egészségügyi szakképzésben a kulturális különbözőségekből 

eredő ellátási módok elsajátítása érdekében 2015-ben modellként bevezetésre került a szabad 

sávban oktatható bioetika, orvosi etika és interkulturális ismeretek képzési modul. Elsődleges 

célja, hogy a hallgatók megismerjék az etika, az ápolásetika, az egészségügyi etika, 

transzkulturális ápolás alapjait, további cél a bioetikai és az orvosetikai ismeretek bővítése. A 

„Szociológia, romológia” tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismeretei bővüljenek a 

szociokulturális háttér, az egészséggel és betegséggel kapcsolatos nézetetek, valamint az 

egészségügyi ellátás kommunikációs és etnokulturális nézeteinek tekintetében. A modulok 

hallgatói megismerik az ide kapcsolódó alapvető szakkifejezéseket, mint az integráció, 

demográfia, etnikai tudat, kultúra, szocializáció, multikulturalitás, vallás, tolerancia, 

esélyegyenlőség. A tanulókat felkészítik a társadalmi jelenségek magyarázatára, az emberi 

viselkedés törvényszerűségeinek megismerésére. A modell célcsoportjai az egészségügyi 

szakdolgozókon belül kiemelten a felnőtt intenzív szakápoló, gyermek intenzív szakápoló, 

sürgősségi szakápoló, ergoterapeuta, egészségügyi gyakorlatvezető, pszichiátriai szakápoló 

végzettségűek. A 2016-ban bevontak a képzést 2018. szeptember 30-i határidővel fejezték be. 

2017-ben 100 fő kezdte el meg a képzést.   

 

 

7.5. EMMI családügy 

 

A 2016 decemberében a Jagelló egyetemen bejelentett Waclaw Felczak-alap létrehozása 

érdekében a magyar oldalon 2017. november 14-én került elfogadásra a 2017. évi CLXVI. 

törvény a Wacław Felczak Alapítványról, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2018. március 

13-án jegyzett be. Az alapító okirat kimondja, hogy az alapítvány céljai elérése érdekében a 

rendelkezésre bocsátott alapítói vagyont a következő tevékenységek gyakorlása útján 

használja fel: 

 a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és 

egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő, felsőoktatási és tudományos 

tevékenységek; 

 a magyar és a lengyel nemzet történelmi kapcsolatának megjelenítése 

a közoktatásban és ismeretterjesztésben; 

 a magyar és lengyel ifjúsági közösségek alkotó együttlétének támogatása; 

 a testvér-települési relációkban a két nemzet közötti kapcsolatnak a fiataloknak való 

átörökítését szolgáló tartalmi elemek erősítése; 

 társadalmi rásegítés a lengyel országkép-építésre Magyarországon, és a magyar 

országkép-építésre Lengyelországban; 

 a magyar–lengyel barátság eszméjének megszerettetése harmadik országokban, a 

többségi társadalom és a nemzeti kisebbségek körében. 

 

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az alapítvány
9
 nyílt pályázatokat ír ki, 

meghívásos pályázatokat indít, ösztöndíjakat létesít, céltámogatásokat ítél meg és 

                                                           
 

9
 https://wfa.hu/  

https://wfa.hu/
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rendezvényeket szervez. Az eddig eltelt időben elkészült az alapítvány hosszú- és rövidtávú 

stratégiája, kommunikációs stratégiája, belső szabályzatai. Az Alapítvány kapcsolatban állt a 

magyarországi lengyelséggel, az őket képviselő hazai civil szervezetekkel és nemzetiségi 

önkormányzatokkal is.  

 

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak helyet biztosítottak az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság megyei referensei számára. A meghirdetett ügyfélfogadás keretében a jogszabályban 

nevesített ún. védett tulajdonságuk miatt (pl. nemzetiséghez való tartozás) diszkriminációt 

elszenvedő személyek hivatalos panasszal élhettek a Hatóság felé. 

 

A Nemzeti Tehetség Program stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok képességeinek 

kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ebből kiindulva pedig átfogó célkitűzése a 

tehetséges fiatalok megtalálása, a tehetséges fiatalok folyamatos segítése, valamint a tehetség 

hasznosulása. A Nemzeti Tehetség Program közvetett és közvetlen módon nyújt támogatást a 

hazai és külhoni tehetséges magyar fiataloknak. Közvetetten az esélyteremtés, az egyenlő 

hozzáférés lehetőségének biztosítása érdekében nyújt támogatásokat. A program keretében 

célzott pályázatok segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, roma, vagy fogyatékossággal élő 

fiatalok tehetséggondozását, de prioritást élvez a komplex fejlesztendő járásokban működő 

vagy a kisebb tanulói létszámmal működő iskolák programjainak támogatása is. 

 

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és határon túli magyar kettős 

vagy többszörös különlegességű magyar tehetségeket támogató, integráló környezetben 

megvalósuló tehetségsegítő programok támogatása (pályázati kiírás kódja: NTP-KTK-17, 

NTP-KTK-18). A pályázat keretein belül 2017-ben és 2018-ban támogatható volt az a roma 

és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, 

tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program, 

melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató stb.) jött létre. A 

komplex tehetséggondozó program megvalósításakor legalább egy foglalkozás előadójának 

olyan roma vagy korábban szociokulturálisan hátrányos helyzetű, országosan ismert személyt 

kellett meghívni, akinek az életútja pozitív példaként szolgálhat. A pályázaton 2017-ben 

legalább 1 M Ft, illetve legfeljebb 2 M Ft vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető. A 

rendelkezésre álló keretösszeg 36.605.000 Ft volt. 2018-ban a pályázaton legalább 0,5 M Ft, 

illetve legfeljebb 1,5 M Ft vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető, a rendelkezésre 

álló keretösszeg 8 M Ft volt.  

 

A Nemzeti Tehetség Program a kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, 

tehetséggondozó programok megvalósulását 2017-ben és 2018-ban meghívásos pályázat útján 

is támogatta (pályázati kiírás kódja: NTP-KTK-M-17, NTP-KTK-M-18), melynek keretében a 

szervezetek tevékenységei két komponens keretében voltak támogathatóak: Az „A” 

komponens a 12-22 év közötti roma és/vagy hátrányos helyzetű zenei tehetségek felkutatását, 

részükre egy éves komplex tehetséggondozó program megvalósítását támogatta. A „B” 

komponens célja a roma és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok 

felkutatása, kiválasztása, valamint bevonása volt olyan, legalább 60 órás, modell értékű, 

komplex tehetséggondozó programba, amely segítséget nyújt a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez, és hídépítő szerepet tölt be az iskola, a tehetséges fiatal családja és a humán 

szolgáltató központok között. 
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21. sz. táblázat: Meghívásos formában támogatott szervezetek 

 

Konstrukció 

éve 

Pályázati kiírás 

kódja 
Támogatott szervezet 

Támogatás 

összege 

2017 NTP-KTK-M-17 
Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány 
140 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 Számá Dă Noj – Vigyázz Reánk Egyesület 5 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesület 5 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 
Amaro Trajo Életünk Roma Kultúráért 

Alapítvány 
8 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 
Pisont István Tehetségkutató, Fejlesztő és 

Gondozó Alapítvány 
8 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 Művész Gyerekekért Nonprofit Kft. 8 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 Zene a Jövőért Közhasznú Alapítvány 8 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 Palam et Publice – Nyilvánosan Alapítvány 8 000 000 Ft 

2017 NTP-KTK-M-17 Milestone Consulting Kft 12 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 
Amaro Trajo „Életünk” Roma Kultúráért 

Alapítvány  
8 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesület 5 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 Milestone Consulting Kft.  6 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 
Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
8 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 Palam et Publice – Nyilvánosan Alapítvány 11 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 
Pisont István Tehetségkutató, Fejlesztő és 

Gondozó Alapítvány 
8 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 Szama Da Noj – Vigyázz Reánk Egyesület  5 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 Zene a Jövőért Közhasznú Alapítvány 8 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 
Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány 
140 000 000 Ft 

2018 NTP-KTK-M-18 Tihanyi Alapítvány 13 000 000 Ft 

 

Forrás: EMMI  

 

Fentieken kívül a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja 

értelmében a Nemzeti Tehetség Program már hosszú évek óta kiemelt állami célként 

meghatározott előirányzat, ezáltal lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó 1%-nak e 

kormányzati célkitűzésre történő felajánlására. 
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7.6. Belügyminisztérium 

 

Országos Rendőr-főkapitányság 
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és az Országos Roma 

Önkormányzat 1999. szeptember 16-án együttműködési megállapodást kötött a Rendőrség 

és a roma nemzetiség között a konfliktus- és előítélet-mentes viszony megteremtése, a felek 

közötti párbeszéd javítása érdekében. Az együttműködés fő területei a bűnmegelőzés, az 

áldozattá, bűnelkövetővé, illetve szenvedélybeteggé válás elkerülése, az ismeretterjesztő 

kommunikáció, valamint a felek képviselőinek gyakorlati együttműködése. Az általános 

rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti 

együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 

ORFK utasítás) alapján a feladatok végrehajtását az ORFK évente értékeli. Az utasításban 

meghatározottakat – a Rendőrség szervezeti felépítéséhez igazodva – a központi kisebbségi 

kapcsolattartási munkacsoport és a területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok 

hajtják végre. A roma nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolattartást a gyakorlatban 

megyei szinten a területi szerv vezetője, helyi szinten a rendőrkapitányság vezetője által a 

koordinációs feladatok ellátására kijelölt nemzetiségi összekötők és körzeti megbízottak 

végzik. Az információáramlás kölcsönös, több esetben előfordult a közterületen kialakult 

erőszakos események (családi viszályok, rendbontások, garázdaságok, testi sértések) során, 

hogy az illetékes rendőrkapitányságok közvetlenül kérték a nemzetiségi vezetők 

közbenjárását, akik megjelentek a helyszínen és segítettek a kialakult konfliktus 

csillapításában. 

 

A Rendőrség évek óta működteti a célcsoport számára kidolgozott iskolai biztonságra nevelő 

programjait, illetve kidolgozásra került egy trénerképzési modellprogram is, amelynek keretén 

belül átadhatók a modellprogram megvalósítása során szerzett tapasztalatok. A DADA 

készség- és képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Célja, 

hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a 

pozitív és negatív befolyásolásokat, ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik 

következményét, eredményét, továbbá képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező 

csábításnak, kínálásnak is, és konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne 

érezzék vesztesnek magukat. Kiemelt prioritás még az internet veszélyeinek tudatosítása, és a 

biztonságos online jelenlét feltételeinek elsajátítása. A modellprogram a bűnmegelőzési 

programok elsődleges célcsoportját, azaz a gyermekeket és a fiatalokat törekszik 

megszólítani, akik koruknál fogva könnyebben befolyásolhatóak mind pozitív, mind pedig 

negatív irányba. Erre tekintettel fontos csökkenteni annak lehetőségét, hogy a fiatalok 

bűnelkövetővé vagy áldozattá váljanak. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakértői és a 

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa együttműködés keretében alakították ki a 

célcsoportot elérő modellprogramot, a „"SZIVÁRVÁNYFA" Peremhelyzetű fiatalok street art 

alkotóműhelye Egerben és Szomolyán” című projektjük finanszírozásával. A megyei rendőr-

főkapitányságok korábbi években indított felvilágosító kampányainak egy része folyamatosan 

zajlik emberkereskedelem és prostitúció témában. A célcsoport a középiskolások, az 

egyetemisták és a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok. 

 

Valamennyi rendőr-főkapitányság felmérte azon tanintézetek körét, ahol halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célzó programokat hajtanak végre, illetve 

ahol jelentősebb számban vannak hátrányos helyzetű diákok. Ezen oktatási intézmények 

közül többen „Az iskola rendőre”, a DADA, az ELLEN–SZER és az OVI-ZSARU programok 

keretében általános bűnmegelőzési feladatok végrehajtása zajlik, amelyek célja a konfliktus- 
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és előítélet-mentes viszony megteremtése, az áldozattá és elkövetővé válás megelőzése, 

valamint az ismeretterjesztő kommunikáció. A területi kisebbségi kapcsolattartási 

munkacsoportok a programok megvalósításához az anyagi-technikai feltételeket nagyrészt az 

ORFK utasításban a közös feladatok végrehajtására a Rendőrség költségvetésében tervezett 1-

1 M Ft felhasználásával és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműködésével elnyert 

pályázatok segítségével teremtették meg. 

 

Az ORFK utasításban foglalt feladatoknak a 2018. évre vonatkozó végrehajtására kiadott 

országos feladatterv alapján a rendőrkapitányságok figyelemmel kísérték és soron kívül 

felterjesztették a területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok vezetői részére a roma 

lakosság irányából érkező, illetve a jogvédő szervezetek által tett olyan panaszokat, 

feljelentéseket és bejelentéseket, amelyekben kifejezetten a roma származás miatti 

diszkriminatív rendőri intézkedést, eljárást kifogásolták. A roma lakosság, illetve a jogvédő 

szervezetek részéről országos szinten 2017-ben 1 darab, 2018-ban 5 darab panasz beadvány 

keletkezett (utóbbiakból 3 megalapozatlan volt, egyet elutasítottak, egyet pedig visszavontak). 

Összességében a területi rendőri szervek értékelő jelentései alapján elmondható, hogy a 2018. 

évi országos feladatterv egységes végrehajtásával egyértelműen javult a Rendőrség és a roma 

közösségek kapcsolata, a kommunikáció, valamint a kölcsönös tájékoztatás pontossága, a 

területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportokból kialakított kríziskezelő munkacsoport 

alkalmazására nem volt szükség. Az összekötő tisztek és a nemzetiségi vezetők egymással 

napi kapcsolatban állnak, így az esetlegesen felmerülő problémák haladéktalanul 

megvitathatók.  

 

A toborzó munka keretében az ORFK, valamint a rendőr-főkapitányságok 2018-ban is 

pályázati felhívásokat bocsátottak ki a középiskolákban, illetve a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytató roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében.  

A középfokú tanulmányokat folytató roma származású fiatalokat célzó pályázati felhívásra a 

területi rendőri szervekhez 2017-ben 18 fő, 2018-ban összesen 25 fő pályázata érkezett be. Az 

előzetes alkalmassági vizsgálatok eredményeinek értékelését követően 2017-ben összesen 5 

fő, 2018-ban 12 fő felelt meg a pályázati felhívás feltételeinek, akikkel támogatási szerződést 

kötöttek. A roma fiatalokkal különféle módokon (figyelemfelhívó előadások tartása, 

elektronikus hírlevelek, tájékoztatók megküldése a tanintézeteknek és az önkormányzatoknak) 

ismertették a rendőri pályára kerülés lehetőségeit, a kedvező felvételi pontszámítást és a 

támogatásokat. A rendészeti alapképzést folytató gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 

tanuló roma fiatalok között voltak, akik komolyan foglalkoztak a rendőrré válás gondolatával, 

azonban sok esetben nem feleltek meg az alkalmassági vizsgálatokon. Ennek kiküszöbölése 

érdekében több megyében is próbafelvételit tartottak az érdeklődő fiataloknak, amelyek során 

a jelentkezők felmérhették ez irányú képességeiket. 

 

A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésről szóló 27/2011. (XII. 30.) 

ORFK utasításban foglaltak szerint a helyi közösségek konfliktusmentes együttélése 

érdekében a parancsnokok a közrendvédelmi állomány tagjait folyamatosan tájékoztatják a 

kisebbségben élő társadalmi csoportok tagjaival kapcsolatos konfliktushelyzetek 

kezelésének lehetőségeiről. A rendőr-főkapitányságok jelentései szerint a végrehajtói 

állomány eligazításainak rendszeresen tárgyát képezi az intézkedések során elvárt magatartás, 

az objektivitás fontossága, a követendő protokoll, a megkülönböztetés tilalma és az előítélet-

mentes rendőri fellépés jelentősége. 

 

Az együttműködési megállapodás alapján és keretein belül a 19 megyei rendőr-főkapitányság 

az ORFK kezdeményezésére a roma származású és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok részére 



117 

„Ki mit tud?” vetélkedőt hirdetett, amelyre jelentős számú versenyző nevezett. A megyei 

megmérettetések lebonyolítását követően az ORFK Rendészeti Főigazgatóság harmadik 

alkalommal szervezett országos szintű versenyt 2018. október 27-én a budapesti II. 

Klebelsberg Kultúrkúrián, amelyen 50 diák vett részt. A 22. Duna Karnevál Nemzetközi 

Kulturális Fesztivál rendezvénysorozat része volt a 2017. június 6-án megtartott „VI AMEN 

ATHE SAM… MI IS ITT VAGYUNK…” című, a Városmajori Szabadtéri Színpadon 

megtartott Roma Fesztivál, amelynek műsorába a rendezvénysorozat szakmai stábja a 2016. 

évi országos roma „Ki mit tud?” vetélkedőn fellépők közül 7 megyéből 13 gyermek előadását 

válogatta be. 

 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Iroda megkeresése alapján 2017. október 10-11-én érzékenyítő tréninget rendeztek 20 

fő rendőr részére, akik a munkájuk során napi szinten kerülnek kapcsolatba roma származású 

személyekkel. A tréning sikerére való tekintettel a szervezet 2018 második félévére újabb 

képzést tervezett, ezúttal a tiszti állománynak, de ezzel kapcsolatos megkeresés nem érkezett. 

 

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály gyűlölet-

bűncselekmények szakvonala 2017-ben és 2018-ban is együttműködött a Gyűlölet-

bűncselekmények Elleni Munkacsoporttal, amely esettanulmányozásra hívta meg a 

szakértőket. A munkacsoport tagjai a sajtóból, a tagszervezetekhez forduló panaszosoktól és 

internetes oldalakról rendszeresen értesülnek a rasszista, romaellenes, illetve más szélsőséges 

eseményekről. Az esettanulmányozás keretében a tényállások megvalósulásához szükséges 

történeti tényállási elemeket és jogértelmezésüket vitatták meg a Rendőrség képviselőivel. A 

cél az volt, hogy a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos vitás kérdésekről szóban, 

személyesen egyeztessenek a hasonló esetek jövőbeli hatékonyabb kezelése és az egységes 

jogértelmezés érdekében. A munkacsoportot félévente, illetve a tagok igénye és 

kezdeményezése alapján hívták össze, a meghívottak az előre megadott témajavaslatok 

alapján kibővültek más szakterületek – így különösen a rendészet, a kommunikáció, a 

bűnmegelőzés vagy a Belügyminisztérium – képviselőivel is. A munkamegbeszélésen 

felvetett problémák alapján a területi rendészeti képzést a bűnügyi és a rendészeti 

szakterületet érintően is bővítették. Az esettanulmányozások alkalmával a civil szervezetek 

által felvetett konkrét ügyek tapasztalatait a Rendőrség az országos szakkoordinátor és a 

területi szakvonaltartók közreműködésével az egyedi ügyekben végzett átfogó elemzést 

követően a szakirányítási tevékenységéhez használta fel.  

 

Az ORFK gyűlölet-bűncselekmény szakvonala a 2018. évben a Gyűlölet-bűncselekmények 

Elleni Munkacsoporttal együtt kidolgozta és jóváhagyta az „Előítélet-indikátorok” című 

dokumentumot, ami segítséget nyújt az elkövető előítéletes indítékának feltárásában. A 

nemzetközi mintára elkészített lista olyan objektív tényeket, körülményeket sorol fel, 

amelyekből arra lehet következtetni, hogy egy bűncselekményt részben vagy teljes mértékben 

előítéletes indítékból követtek el. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az indikátorok 

ugyan önmagukban nem bizonyítják az előítéletes indítékot, ugyanakkor már egyetlen 

indikátor jelenléte is megköveteli, hogy a nyomozás az esetleges előítéletes indítékra is 

kiterjedjen. Ugyanakkor, ha valamelyik indikátor nincs jelen, az nem jelenti azt, hogy az 

előítéletes indíték kizárható. Az indikátorok hasznos eszközt jelentenek a nyomozati 

cselekmények megtervezése során is: ha felmerül az előítéletes indíték gyanúja, valamennyi 

indikátort fel kell tárni, dokumentálni, és a vádemelési indítványban és a vádiratban 

szerepeltetni, így megkönnyítve az ügyészség, illetve bíróság munkáját a motiváció 

bizonyítására. Az indikátor lista alkalmazása jelentős segítséget nyújthat, ha a büntetőeljárás 

későbbi szakaszában az indikátorok bizonyítékká válhatnak. 

http://dunakarneval.hu/vi-amen-athe-sam-mi-is-itt-vagyunk/
http://dunakarneval.hu/vi-amen-athe-sam-mi-is-itt-vagyunk/
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Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 2012-ben kialakította a roma fiatalok elhelyezkedését 

szolgáló ösztöndíjrendszerét és megalkotta annak jogszabályi hátterét is. 2012. július 30-án 

hatályba lépett a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése 

érdekében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által 

biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról 

szóló 9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás. Az utasításban foglalt támogatási rendszer a 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oktatási rendszerében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben nappali, valamint levelező 

munkarendben tanulmányokat folytató és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó 

rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalokra terjed ki. Az 

ösztöndíjrendszer célja a roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének 

elősegítése, valamint a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére szolgáló 

támogatási rendszer létrehozása. 

 

A kialakított ösztöndíjrendszer keretében a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2017-ben és 

2018-ban 2-2 alkalommal, továbbá 2018 januárjában a Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központban induló egységes tűzoltó moduláris szakképzésben résztvevőkre vonatkozóan 

tett közzé pályázati felhívást. A pályázati felhívások a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet és a Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ honlapján is megjelentek. A pályázati felhívásokat valamennyi alkalommal 

megküldték az Országos Roma Önkormányzat számára. A moduláris tűzoltóképzésre történő 

beiskolázások kapcsán a toborzások alkalmával kiemelt célcsoportként kezelték a hátrányos 

helyzetű térségek nemzetiségi identitású fiataljait, számukra külön tájékoztatókat szerveztek 

több esetben közvetlen kapcsolatfelvétel keretében. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 

megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok jó kapcsolatot alakítottak ki az Országos Roma 

Önkormányzattal, és a területi szinten működő roma önkormányzatokkal, a rendezvényeken 

(nyílt napok, pályaorientációs bemutatók, lakossági tájékoztatók, stb.) megjelenő nagyszámú 

fiatal érdeklődéssel fogadta a tájékoztatókat, a hozzá kapcsolódó anyagokat és a bemutatott 

technikai eszközöket. Mindazonáltal a kiírt pályázatokra a lelkiismeretes toborzó munka, a 

széleskörű tájékoztatás és a közvetlen kapcsolatfelvételek ellenére sem érkezett számottevő 

érdeklődés, pályázat.  

 

2018. január 1-től a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Esélyegyenlőségi Terve megújításra 

került, amely kimondottan tiltja többek között a nemzetiségi, etnikai alapon történő hátrányos 

megkülönböztetést, jogellenes elkülönítést. 

 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

 

A fogvatartottak nemzetiségi, vallási hovatartozása tekintetében a büntetés-végrehajtási 

szervezet külön nyilvántartást nem vezethet, csak állampolgárság szerint. A nemzetiségi 

jogok érvényesülését ezzel együtt az ügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, azon 

belül az OPCAT
10

 nemzeti megelőző mechanizmus is figyelemmel kíséri. Fentieken 

                                                           
 

10
 Az Országgyűlés 2011. október 24-én fogadta el az ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT – 

Optional Protocol to the Convention Against Torture) kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvényt (a 
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túlmenően a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, valamint a szabadságvesztés, az 

elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet önálló címben, illetve fejezetben 

szabályozza a nem magyar állampolgárságúakra vonatkozó rendelkezéseket. Az önmagukat 

valamely nemzetiséghez tartozónak valló magyar állampolgárok mindegyike beszéli a magyar 

nyelvet. Az újonnan befogadott, nyelvi nehézségekkel küzdők esetében oktatás keretében 

biztosítható igény szerint a magyar nyelv elsajátítása, amelyet az érintett büntetés-végrehajtási 

szervvel együttműködésben álló oktatási intézmény végez. 

 

A nemzeti hovatartozás tematikájával kapcsolatban az alábbi foglalkozások érhetők el a 

fogvatartottak számára az egyes intézetekben: 

 

 „Lássunk világot” csoportos foglalkozások tartása roma fogvatartottak részére (Fővárosi 

Büntetés-végrehajtási Intézet). A foglalkozás egy színes, lefűzhető kártyákból álló 

ismeretanyagra épül, amely földrészek csoportosításában foglalja össze és mutatja be a 

Föld országait, fővárosait, nevezetesebb városait, képekkel illusztrálva. A kártyák 

segítségével a foglalkozáson résztvevő fogvatartottak lehetőséget kapnak arra, hogy az 

általuk kiválasztott ország kultúráját, főbb jellemzőit röviden bemutassák. 

 

 „Dönthetsz másként”: A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet már évek óta tart 

konferenciát a témakörben, roma származású fogvatartottak részére. A rendezvény célja 

annak bemutatása, hogyan képesek kiemelkedni társaik közül, helyt állni társadalmunkban 

(elismert roma zenészek, írók, szociológusok, festők meghívása, interaktív beszélgetés a 

társadalmi elfogadottságról és a beilleszkedés lehetőségeiről). 

 

 A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködő Pannon Oktatási 

Központ „roma irodalom” tantárgyat oktat romák részére. Célja a roma nyelv 

elsajátíttatása, a roma kultúra megismertetése és fenntartásának elősegítése. 

 

 Több büntetés-végrehajtási intézet (pl. Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Pálhalmai 

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet) mesekört működtet romák részére, amelynek célja 

a roma mesék megismerése, az abból levonható tanulságok feldolgozása. Nagyon mély, 

érzelmi indíttatású meséik vannak, a fogvatartottak között rendkívül közkedvelt a 

foglalkozás. 

 

 Roma elítéltek kezdeményezésére Pálhalmán összegyűjtötték azokat az étel- és 

italkülönlegességeket, amelyek kifejezetten a nemzetiségiség történelmi fejlődése során 

alakultak ki. A gyűjteményt a büntetés-végrehajtási intézet könyv formájában 

megjelentette, majd adományként a lakosság körében elérhetővé tette, amely kiemelkedő 

példa a resztoratív gyakorlatok alkalmazására. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

továbbiakban: jegyzőkönyv), amelynek célja, hogy a kínzás, a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés 

vagy bánásmód tilalmának gyakorlati megvalósulását biztosítsa. A jegyzőkönyv egy olyan rendszert hozott létre, 

amelyben független nemzetközi és nemzeti testületek rendszeresen látogatják azokat a helyszíneket, ahol a 

szabadságuktól megfosztott emberek tartózkodnak. A jegyzőkönyv által létrehozott rendszer egyrészt az ENSZ 

mellett működő, 25 független szakértőből álló Megelőzési Albizottságra, másrészt a tagállamok által működtetett 

nemzeti megelőző mechanizmusra épül. 
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 A Roma Hagyományőrző Szakkörök népszerűek, a roma kultúra megismertetésére, 

ápolására irányulnak, a hagyományok „apáról-fiúra” átadásra kerülnek. A férfiak 

jellemzően az ősi roma zene művelésében mutatják meg tudásukat (kanna, evőeszköz-

hangszerek), a nők pedig a klasszikus roma táncokat sajátítják el. 

 

 Számos büntetés-végrehajtási intézet működtet színjátszó kört roma népszokások 

témakörben. A foglalkozásokon kifejezetten a roma kultúrából merítenek történeteket és 

azokat dolgozzák fel. A darabokat fogvatartott társaik és a személyi állomány részére 

mutatják be, főleg jeles napokhoz kapcsolódóan. 

 

 Több büntetés-végrehajtási intézet rendelkezik együttműködési megállapodással a helyi 

roma nemzetiségi önkormányzattal. Ezek célja többek között a roma kultúra ápolásának 

elősegítése, valamint a romák mindennapi ügyeinek hivatalos intézésében való 

közreműködés. 

 

 A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkésze a német nemzetiségi 

fogvatartottak részére szervez heti rendszerességgel foglalkozásokat. Célja a német 

kultúra fenntartásának elősegítése, a hitélet gyakorlása. 

 

 A Márianosztrai Fegyház és Börtönben a magyar és a nemzetiségi kultúra kölcsönös 

megismerésére folytatnak csoportos foglalkozásokat. Célja, hogy az abban résztvevő 

magyarok és nemzetiségiek egymás kultúrájáról, történelmi hagyományairól minél többet 

megismerjenek. 

 

Előfordul, hogy a nemzetiségi magyar állampolgár saját anyanyelvének elsajátítása 

érdekében nyújt be kérelmet. Ebben az esetben szakköri tevékenység keretében, részben külső 

tanárok, részben a személyi állomány tagjai – amennyiben beszélik az adott nyelvet – útján 

biztosítják a nyelvtanulás lehetőségét. A legjellemzőbb a lovári nyelv elsajátítása iránti igény. 

A határ menti büntetés-végrehajtási intézeteknél több olyan reintegrációs tiszt teljesít 

szolgálatot, aki anyanyelvi szinten beszéli a szomszédos ország nyelvét (román, ukrán, 

szlovák, szerb, horvát, német). Ez azért is fontos, mert a nemzetiségek körében az adott 

nyelvet annak szinten tartása érdekében kölcsönösen gyakorolhatják, amely hozzájárul a 

fogvatartottak nyelvismeretének fenntartásához. Ez abban az esetben kifejezetten előnyös, ha 

a nemzetiségi elítélt hozzátartozói a nemzetisége szerinti ország állampolgárai. A 

reintegrációs tisztek ezekben az esetekben a kapcsolattartás fenntartásának elősegítésében is 

közreműködnek. Jogi szaknyelvi kompetenciával rendelkező tolmácsokat elsődlegesen a 

megyei rendőr-főkapitányságok biztosítanak a büntetés-végrehajtási szervek részére. Az 

együttműködés eredményes, az ügyintézés (tolmács biztosítása) hatékony. Hangsúlyozandó 

ugyanakkor, hogy nem elsősorban a nemzetiségi elítéltek, hanem a külföldi állampolgárságú 

fogvatartottak ügyeinek intézésében járnak el elsődlegesen, hiszen a nemzetiségi 

fogvatartottak szinte mindegyike beszéli a magyar nyelvet. A büntetés-végrehajtási szervek jó 

kapcsolatot ápolnak a konzulátusokkal is, igény szerint ők is tudnak tolmácsot biztosítani. A 

kommunikáció elősegítésében a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal is aktívan 

közreműködik. 

 

A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya részére összeállított alapképzési 

tematika szerves részét képezi az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának oktatása, 

valamint a különböző nemzetközi jogi dokumentumok, nyilatkozatok megismertetése.  

A „Reintegrációs ismeretek” tantárgy esetében az egész tananyag alappillére a 

megkülönböztetés tilalmának elve. A „Szolgálati ismeretek” tantárgy oktatása során kiemelt 
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figyelmet fordítanak az emberi méltóság feltétlen védelmére, valamint a kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmára. A Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási, 

Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában működő pszichológusok a „Szolgálati 

viselkedés lélektana” tantárgyat tréningek formájában oktatják a tanulóknak, ahol az 

előítéletes megnyilvánulásokról is szó esik. A „Biztonsági ismeretek” tantárgy keretében 

részletesen ismertetésre kerülnek azok a szabályok, amelyek alkalmazása kizárja, hogy az 

intézkedések során az emberi jogok sérüljenek. A szaketika órák során is foglalkoznak a 

megkülönböztetés tilalmával. Ebben a tantárgyban kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a személyi 

állomány tagjainak tartózkodniuk kell mindennemű megkülönböztetéstől a munkájuk 

végrehajtása során, és minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell akadályozniuk, hogy más 

személyek a diszkrimináció eszközével élhessenek. A „Közigazgatási alapismeretek” tantárgy 

keretében oktatják az emberi és kisebbségi jogokat, az állampolgári jogokat, a magyar 

állampolgárok státuszjogait, a magyar állampolgár, mint EU polgár státusz jogait, a 

kisebbségek, és a kisebbségi jogok védelmét, az emberi és kisebbségi jogok garanciáit.  

 

A romaintegrációs tevékenység elősegítése érdekében a 29 büntetés-végrehajtási intézetben és 

3 intézményben romaügyi referens, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán pedig 

esélyegyenlőségi referens tevékenykedik. 

 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a 2/2017. (VI.15.) BVOP utasításban 

rendelkezett a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának 

elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer 

létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel 

kapcsolatos feladatairól. A szabályozó alapján a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága ösztöndíj pályázatot hirdetett a középfokú oktatási intézmények első, 

második vagy harmadik évfolyamán tanuló, valamint a felsőoktatási intézmények nappali 

tagozatán jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen 

tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére. A 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a hivatkozott időszakban egy 

ösztöndíjszerződést kötött. 

 

Több éve rendezik meg a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók egyhetes táborát, ahol 

szakma-specifikus programokkal mutatják be a rendvédelmi hivatást. 

 

A beszámolási időszakban a fentieken kívül ún. érzékenyítő tréningeket tartottak a személyi 

állomány részére (107 alkalommal, 141 órában, 2369 fő részére). A tréning fő célkitűzése, 

hogy a résztvevők képesek legyenek kellő empátiával kezelni a különböző interperszonális 

helyzeteket, megtanuljanak decentralizálni, azaz a másik fél szempontjából is értékelni a 

szituációt, és annak figyelembevételével reagálni. A tréning segíti a résztvevőket abban, hogy 

felismerjék azokat a társadalmi jelenségeket, amelyek a személyközi konfliktusokat 

generálják és ennek tudatában képesek legyenek objektíven értékelni a konfliktushelyzeteket. 

 

Közfoglalkoztatás 
 

A nemzetiségi törvény 1. mellékletében felsorolt nemzetiségek közül a közfoglalkoztatás 

tekintetében a roma nemzetiséghez való tartozásnak van relevanciája. A közfoglalkoztatással 

összefüggő egyes kérdésekről szóló 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat 1. pont d) és k) 

alpontja szerint a Kormány a közfoglalkoztatás 2019. évi céljaiként (…) az elsődleges 

munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális 
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ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka 

nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert 

menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának 

és foglalkoztathatóságának növelését, (…) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi 

integrációjának elősegítését (…) határozza meg. A roma népesség közfoglalkoztatásban 

történő részvételéről az alábbi három forrásból nyerhetünk információt.  

  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett, az álláskeresők nyilvántartására 

szolgáló informatikai rendszerben kerül rögzítésre az álláskeresők regisztrálása során 

önbevallás útján, hogy az ügyfél mely nemzetiséghez tartozónak vallja magát. A rendszerből 

kinyert adatok alapján a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2017-ben 179,5 ezer fő, 2018-

ban pedig 135,6 ezer fő volt. Közülük 2017-ben 10.662 fő volt a magát roma nemzetiségűnek 

vallók átlagos létszáma, az összes közfoglalkoztatott 5,9%-a. 2018-ban ez a létszám 8404 fő 

volt, a közfoglalkoztatottak 6,2%-a. A magukat romának vallók között 2017-ben 88,2%, 

2018-ban pedig 88,9% volt a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzettek aránya. 

 

A KSH munkaerő-felmérése a társadalom egy szűkebb csoportján végzett felmérés adatait 

terjeszti ki széles körre. A munkaerő-felmérésén alapuló adatok szerint 2017-ben a 15-74 éves 

népességen belül a foglalkoztatottak száma 4,421 M fő volt, 2018-ra a foglalkoztatottak 

száma 4,469 M főre emelkedett. Közülük a roma etnikumhoz tartozók száma – önbevallás 

alapján – 2017-ben közel 92 ezer főt (2,1%-ot) tett ki. A foglalkoztatott romák száma a 2018-

as adatfelvételek alapján 81,5 ezer fő volt (1,8%). A foglalkoztatott romák között a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek aránya 2017-ben 70,3%, 2018-ban pedig 70,9% volt. A KSH 

becslése szerint 2017-ben a közfoglalkoztatottként alkalmazottak száma 194,2 ezer fő, 2018-

ban pedig 149,3 ezer fő volt. A közfoglalkoztatottak között a romák aránya 2017-ben 17,3% 

volt (33,6 ezer fő). 2018-ban az előző évhez hasonlóan a közfoglalkoztatottak 17,3%-a 

vallotta magát romának (25,9 ezer fő). A közfoglalkoztatott romák között a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek aránya 2017-ben 84,2%-os, 2018-ban pedig 90,8%-os volt. A 

foglalkoztatott romák között a közfoglalkoztatottként alkalmazottak aránya 2017-ben 36,6%-

os, 2018-ban pedig 31,7%-os volt. 

 

A Belügyminisztérium szakmai becslésével megállapított adatok a járási- és 

kormányhivatalok, valamint a közfoglalkoztató települési önkormányzatok adatszolgáltatásán 

alapulnak. Eszerint a közfoglalkoztatásban lévő roma nemzetiségű személyek valós aránya 

kb. 20% lehet (közel 27 ezer fő).   

 

Az eltérő módszereken alapuló adatgyűjtés eredményeként a romák közfoglalkoztatásban 

mutatkozó számossága is jelentős eltérést mutat, azonban nagy valószínűséggel a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában magukat roma nemzetiségűnek vallók létszáma 

elmaradnak a valós értékektől. A három adatforrás összegzését az alábbi, 22. sz. táblázat 

tartalmazza. 
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22. sz. táblázat:  

Foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak és ezeken belül a romák száma és aránya 
 

  

  

KSH munkaerő-

felmérés (15-74 éves 

korosztály) 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma az álláskeresők 

(közfoglalkoztatottak) 

nyilvántartásából 

Romák száma a 

közfoglalkoztatottak között 

(a Belügyminisztérium 

szakmai becslése) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Foglalkoz-

tatottak  
fő 4 421 382 4 469 468         

 - ebből romák 
fő 91 977 81 484         

% 2,1% 1,8%         

Közfoglal-

koztatottak 
fő 194 228 149 296 179 492 135 620 179 492 135 620 

 - ebből romák 
fő 33 636 25 871 10 662 8 404 35 898 27 124 

% 17,3% 17,3% 5,9% 6,2% 20,0% 20,0% 

 - romák közül 

legfeljebb 

alapfokú 

végzettségűek 

száma 

fő 28 315 23 478 9 401 7 468     

% 84,2% 90,8% 88,2% 88,9%     

 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

A Kormány célja a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése, összhangban az 

Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését 

szolgáló céljaival és intézkedéseivel, csatlakozva a Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó 

Uniós keretrendszeréhez. A roma lakosság felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése, 

társadalmi integrációja, a mélyszegénység elleni küzdelem és a leszakadó társadalmi rétegek 

felemelése kormányzati szándék, gazdasági és társadalmi érdek, melyben a 

Belügyminisztériumnak több területen is kiemelt szerepe volt az elmúlt években és van 

jelenleg is. A közfoglalkoztatás fő célkitűzése, hogy munkát biztosítson mindenki számára, 

aki dolgozni képes és akar, de a nyílt munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni. A hátrányos 

helyzetű településeken élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szakképzettség nélküli 

közfoglalkoztatottak között megtalálható a roma nemzetiség is.
11

 A közfoglalkoztatás 

rendszerében a foglalkoztatás mellett jelentős mértékben megjelenik a közfoglalkoztatottak 

munkaerő-piaci képzése is, amely irányulhat felzárkóztatásra, hiányzó kompetenciák, iskolai 

végzettség vagy szakmai tudás, szakképzettség megszerzésére, szakképzésbe való belépés 

előkészítésére, továbbképzésre, amely a 2016-2019 közötti időszakban megvalósuló GINOP-

6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” című kiemelt projekt keretében valósul meg. A kiemelt projekt elsődleges célja a 

munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, kompetenciák megszerzése. Bár a sikeres 

elhelyezkedés nem célindikátor, de számos ágazatban (pl.: vízügy, katasztrófavédelem, 

erdészet, közlekedés) megfigyelhető a képzés utáni munkába állás. 

 

                                                           
 

11
 A roma közfoglalkoztatottak elsődleges munkapiacra történő kilépési arányairól – tekintettel arra, hogy a 

közfoglalkoztatottak adminisztratív nyilvántartásában csupán 6,2%-uk vallja magát romának – nem lehetséges 

megbízható információt kinyerni. 
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A kiemelt projekt keretében lehetőség nyílik a roma lakosság felzárkóztatására, az 

esélyegyenlőség megteremtésére, társadalmi integrációjára, amely kormányzati szándékot a 

Belügyminisztérium kiemelten figyelemmel kíséri. Ennek érdekében az indítandó képzési 

szakirányok kialakításakor a Belügyminisztérium kiemelten hangsúlyozta, hogy a kiemelt 

projekt képzési jegyzékén a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó képzések, illetve a 

helyi munkaerőpiac szereplőinek és a roma önkormányzatoknak az igényei is jelenjenek meg. 

Ennek megfelelően a 2018. december 31-ig bevont létszám alapján a tanfolyamok többsége 

(58,9%) államilag elismert OKJ-s és OKJ+hatósági szakképesítést, illetve „B” körös egyéb 

szakmai képzést (27,4%) nyújt. A romák esetében hasonló megoszlások figyelhetőek meg 

képzési körönként. A projekt felhívása az esélyegyenlőség elősegítése és biztosítása 

érdekében kiemelt figyelmet fordít a roma nemzetiségű személyekre azzal, hogy a 

célcsoportot a programba vonáskor előnyben kell részesíteni. A romák számossága nem a 

projektre vonatkozó input indikátor és elvárt célérték, de ezen adatokat a Belügyminisztérium 

statisztikai adatszolgáltatásában priorizáltan kezeli.  

 

A kiemelt projekt célcsoportjának sajátosságait (pl. motiváció és mobilitás hiánya; mentális, 

egészségügyi, szociális problémák) figyelembe véve az ügyfelek kiemelkedően magas 

hányada a munkaerőpiaci programok legnehezebben integrálható, földrajzi szempontból 

legkevésbé mobilis rétegéhez tartozik, ezért a képzésben tartást és a képzés sikeres 

befejezését, a lemorzsolódás minél hatékonyabb megakadályozását mentori szolgáltatás 

támogatja. A mentor személyes segítségnyújtása kiemelt fontossággal bír, mert a hátrányos 

helyzetű személyek és közfoglalkoztatottak esetében a képzési időszak alatt számos probléma 

veszélyeztetheti a képzés eredményes befejezését (pl. egészségügyi, szociális, családi, 

párkapcsolati probléma, beilleszkedési nehézség). A problémák feltárása és megoldása során 

a mentor szoros kapcsolatot alakít ki a képző intézmény és a képzésben részt vevő között. 

Igény esetén a segítő folyamatba a közfoglalkoztató vagy más szociális intézmény bevonása 

is megtörténhet a pozitív kimenet biztosítása érdekében. Alapvető nehézségként jelenik meg a 

kiemelt projekt végrehajtása során, hogy a bevont roma népesség kulturális és szociális 

jellemzői (pl. roma nők családi szerepei, korai családalapítás, romák közoktatási részvétele) 

eltérőek, amely a mentori támogatásnak köszönhetően feloldható, kezelhető.   

 

A kiemelt projektbe 2016. február és 2018. december között mindösszesen 83.812 fő került 

bevonásra, amelyből mindösszesen 81.039 fő (96,7%) részesült mentori szolgáltatásban. 

Önkéntes nyilatkozatuk alapján, a képzésbe bevontak közel egyharmada 28.447 fő (33,9%) 

volt roma nemzetiségű, akik közül 27 296 fő részesült mentori szolgáltatásban. A kiemelt 

projekt keretében 2018. december 31-ig a képzést sikeresen befejezők összlétszáma 72.368 fő 

volt, amely az összesen bevont létszám 86%-a. A konvergencia régiók mind a 18 megyéjében 

jelen lévő mentori szolgáltatást 2017 és 2018 között átlagosan 119 fő mentor biztosította, 

amely 2017-ben átlagosan 120 fő, míg 2018-ban átlagosan 118 fő volt. 2017 és 2018 között a 

kiemelt projekt keretében képzésbe vont létszám megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

2017-ben a bevont 30.028 főből 9459 fő roma nemzetiségű résztvevő kapott mentori 

szolgáltatást. 2018-ban 19.371 fő kapcsolódott be, akik közül 6775 fő roma nemzetiségű 

részesült mentori szolgáltatásban. Figyelembe véve, hogy az önkéntes nyilatkozat alapján a 

mindösszesen bevontak közel egyharmada roma nemzetiségűnek vallotta magát, ez egyes 

megyékben a megyei bevont létszámhoz képest még magasabb (legalább 40%) roma 

számosságot is képviselhet (Nógrád megye: 48%; Heves megye: 47%; Borsod-Abaúj 

Zemplén megye: 43%; Somogy megye: 41%; Szabolcs-Szatmár Bereg megye: 40%). 
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7.7. Miniszterelnökség 

 

A Miniszterelnökségnél a nemzetiségi szakterület mellett a hatósági szakterület is kapcsolódik 

a nemzetiségpolitikához. A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 2. függelék 14.2.2. e) pontja alapján a Hatósági Ügyekért 

Felelős Helyettes Államtitkárság Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztálya a 

törvényességi felügyelet irányítása körében együttműködik a nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének szakmai irányításában. Továbbá a 14.2.7. b) pont szerint 

közreműködik a hatósági jogalkalmazást érintő problémák feltérképezésében és kezelésében, 

a közigazgatási hatósági eljárási tárgyú, illetve ehhez kapcsolódó megkeresések, javaslatok 

vizsgálatában, ezáltal a nemzetiségi nyelv közigazgatási eljárásban történő használatával 

kapcsolatos kérdésekben. 

 

Törvényességi felügyelet 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban vizsgálja a 

nemzetiségi önkormányzat működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; 

döntéseinek jogszerűségét; jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási kötelezettségének 

teljesítését. A nemzetiségi törvény 146-147. §-ai alapján amennyiben a nemzetiségi 

önkormányzat a törvényen alapuló feladat-ellátási kötelezettségét elmulasztja, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás bíróság által történő megállapítását, 

egyidejűleg kezdeményezi, hogy a bíróság határidő tűzésével kötelezze a nemzetiségi 

önkormányzatot a kötelező feladat ellátására. A fővárosi és megyei kormányhivatal – az 

elmaradt nemzetiségi önkormányzati döntés pótlása kivételével – a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének rendjével egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A mérlegelési jogkörben hozott önkormányzati 

döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja. A nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletére vonatkozó részletszabályokat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletezi. A fővárosi és megyei 

kormányhivataloknak a beszámolási időszakban megvalósuló törvényességi felügyeleti 

tevékenysége alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működésének 

törvényessége megfelelő volt. Tevékenységük központjában a kötelezően tárgyalandó 

napirendeken kívül a különböző települési rendezvények megszervezése, illetve az ilyen 

rendezvények anyagi támogatása állt. A kormányhivatalok beszámolói alapján a visszatérő 

vagy jellemzően előforduló problémák a következők voltak. 

 

A törvényességi felügyelet tárgyában a kormányhivatal, valamint a nemzetiségi 

önkormányzat közötti kommunikáció főszabály szerint a Nemzeti Jogszabálytár felületén 

zajlik. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül kell a 

Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül 

megküldeni a kormányhivatalnak. A jogsértés miatti törvényességi felhívások túlnyomó része 

mulasztás miatt került kibocsátásra, illetve a jegyzőkönyvek jelentős késedelemmel való 

felterjesztése miatt. Előfordul, hogy a jegyzőkönyvek nem a megfelelő feladó által kerülnek 

feltöltésre az informatikai rendszerbe, pl. a közös önkormányzati hivatali kód alatt töltik fel a 

nemzetiségi önkormányzathoz tartozó jegyzőkönyveket. Ezen kívül a jegyzőkönyvek formai 

és tartalmi követelményére vonatkozó előírások megsértése fordult elő (pl. aláírás 

hiányossága).  

 

A nemzetiségi önkormányzatok működésének törvényességi felügyelete során tapasztalt 

jellemző jogsértések közé tartozik, hogy a határozat nem tartalmazza pontosan, 
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egyértelműen a döntést, illetve a végrehajtáshoz felhasználható összeget és annak forrását, 

továbbá a pénzügyi kötelezettséggel járó döntést utólag – a felhasználást követően - hozták 

meg. Több esetben előfordult törvényességi felhívás a zárszámadás vagy a költségvetési 

határozat elfogadásának elmulasztása miatt. A nemzetiségi önkormányzatok és társulások 

költségvetéséről, zárszámadásról szóló határozatainak vizsgálata során megállapítást nyert, 

hogy azok gyakran hiányosak voltak. Esetenként feltárásra került, hogy a képviselő-testület 

olyan feladatra biztosított forrást, amely nem sorolható a nemzetiségi közügy fogalmába. A 

nemzetiségi törvény 113. § c)-d) pontok alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat át nem 

ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének 

feltételeit: vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának 

szabályait, valamint a használatába adott, tulajdonba vagy vagyonkezelésbe vett, egyéb 

módon rendelkezésére bocsátott állami vagy önkormányzati vagyon kezelésére, használatára, 

működtetésére vonatkozó szabályokat. Továbbá e körben megköti a szükséges 

megállapodásokat. A kormányhivatali vizsgálat alapján a körülményeikben, vagyonukban 

bekövetkezett változással összefüggésben több helyi nemzetiségi önkormányzat elmulasztotta 

a szükséges döntések meghozatalát. Ezért törvényességi felhívások kibocsátása történt új 

vagyonelem besorolásának és a vagyonleltár elfogadásának hiánya miatt. 

 

A nemzetiségi törvény 80. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a települési 

nemzetiségi önkormányzattal a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 

választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi 

önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti 

a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását 

követő harminc napon belül. A fenti kötelezettséggel összefüggésben a helyi önkormányzat és 

a nemzetiségi önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

sok esetben késett vagy elmaradt, illetve az együttműködési megállapodás tartalmi 

hiányosságai miatt történt intézkedés. 

 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt eljárás kezdeményezésére azért került sor több 

esetben, mert a nemzetiségi önkormányzat a törvényességi felhívást követően sem tett eleget a 

2018. évi költségvetésről szóló határozat vagy a 2017. évi zárszámadásra vonatkozó 

határozathozatali kötelezettségének. Ezen kívül előfordult nemzetiségi önkormányzat elnöke 

és tagjaival szembeni méltatlansági eljárás kezdeményezése is a törvényszéknél. 

 

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a beszámolási 

időszakban, többségükben törvényesen működtek, illetőleg a feltárt jogszabálysértések a 

kormányhivatalok közreműködésével megszüntetésre kerültek.  A kormányhivatalok általános 

célkitűzése a törvényességi felügyelet ellátása során, hogy elsődleges a prevenció, a közvetlen 

és szoros kapcsolat kialakításával, amely során tájékoztatók, segédletek, konzultációk, 

szakmai segítségnyújtás alkalmazásával megelőzhető a jogsértő helyzet kialakulása. A 

nemzetiségi önkormányzatok működését befolyásoló körülmény a nemzetiségi önkormányzat 

és az adott települési önkormányzat kapcsolata, ezen belül különösen a nemzetiségi elnök és a 

jegyző viszonya. Általános tapasztalat, hogy minél nagyobb mértékű segítséget nyújt a helyi 

önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére, annál kevesebb törvényszegésre 

kerül sor a nemzetiségi önkormányzat működése során. 

 

A nemzetiségi törvény 101. § (1) bekezdés e) pontja rögzíti, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt 

venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen. Az új 
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mandátumot szerzett képviselők kötelező képzése a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott. 

Kiemelendő, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők képzését 2017. április-október hónapok közötti időszakban 16 képzési napot 

biztosítva tartotta meg, amelyeken 668 képviselő vett részt. A Kormányhivatal nyilvántartása 

szerint 93 nemzetiségi képviselő nem vett részt a 2017. évi képzési napok egyikén sem, ezért 

a 2018. évben újabb 2 képzési nap szervezésére került sor, amelyeken összesen 46 fő vett 

részt. Komárom-Esztergom megyében a kormányhivatal által kifejlesztett e-learning képzést 

alkalmazták. 

 

Nemzetiségi nyelvhasználat a közigazgatási eljárásokban 

 

A hatósági eljárásban történő nemzetiségi nyelvhasználat vonatkozásában az Alaptörvény 

XXIX. cikkének (1) bekezdése szerint a Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az 

anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 

kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A nemzetiségi törvény 5. § (2) bekezdése 

alapján a polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban az 

anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják. A beszámolási időszakra 

tekintettel a közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában, az alábbi eljárásjogi törvények 

biztosították a nemzetiségi nyelv használatát.   

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: közigazgatási eljárási törvény) 9. § (3) bekezdése alapján a 

nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál 

használhatja az adott nemzetiség nyelvét. A nemzetiség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában 

hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell 

fordítani. A közigazgatási eljárási törvény 2018. január 1-jén hatályát vesztette, de még 2016-

ban kihirdették a helyébe lépő új eljárásjogi kódexet, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvényt, amelynek 20. § (3) bekezdése a közigazgatási eljárási 

törvénnyel azonos módon biztosítja a nemzetiségi nyelvhasználat lehetőségét. Ez azt jelenti, 

hogy a közigazgatási hatósági eljárások során, a közigazgatási eljárási törvény szabályai nem 

korlátozzák és semmilyen körülménytől nem teszik függővé a nemzetiségi nyelv 

használatának jogát. Tehát lakóhelytől, a nemzetiség számarányától és eljárási szakasztól 

függetlenül bármely hatóságnál, az ország bármely pontján használhatják nemzetiségi 

nyelvüket a nemzetiségek tagjai. A fővárosi és megyei kormányhivatalok tájékoztatása 

alapján a nemzetiségi nyelvhasználat csekély arányban fordul elő, amelynek jellemző oka, 

hogy a nemzetiségi nyelvet használók többsége a magyar nyelvet is ismeri, és ennek 

birtokában jár el a közigazgatási hatósági ügyek intézése során. 

 

 

7.8. Honvédelmi Minisztérium 

  

Az önkéntes alapon szerveződő Magyar Honvédség társadalmi kötelezettsége és alapvető 

foglalkoztatáspolitikai érdeke, hogy megfeleljen az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

követelményeinek. A minisztérium jogszabályai nem tartalmaznak diszkriminatív elemeket, a 

katonai szolgálatvállalás lehetősége minden magyar állampolgár számára adott, amennyiben 

megfelel az alkalmassági feltételeknek. Az illetmény megállapítása a rendfokozathoz, a 

beosztáshoz és a munkavégzés sajátosságaihoz kapcsolódik, garanciát nyújtva arra, hogy az 

nemtől, kortól és származástól független legyen. A szociális ellátórendszer elemei valamennyi 

katona számára ugyanolyan eséllyel érhetőek el. A Magyar Honvédség – mind a 
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vezetőképzésben, mind a továbbképzések során – nagy hangsúlyt fektet az állomány 

esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos tudatosságának növelésére, 

ismereteinek bővítésére, az előítéletesség csökkentésére, az eltérő gondolkodás elfogadására.  

 

A 2017. évtől a tárca igény esetén részt vesz a Miniszterelnökség, illetve az Igazságügyi 

Minisztérium által szervezett, Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésein és 

együttműködik az általuk szervezett programok megvalósításában. Jelenleg zajlik a tárca 

toborzórendszerének korszerűsítése, a feladatok között szerepel azoknak a kommunikációs 

csatornáknak a megtalálása, amelyeken keresztül a roma fiatalok is elérhetőek, különös 

tekintettel arra, hogy az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök nem eléggé hatékonyak ebben 

a körben. A tárca tervei között szerepel, hogy a vezetőképzésben a korábbiaknál is nagyobb 

hangsúlyt kapjon a hátrányos és/vagy a többségitől eltérő kulturális közegből érkező 

beosztottakra vonatkozó kompetenciák fejlesztése.  

 

A honvédelmi tárca 2003 óta működteti a Lippai Balázs ösztöndíj-programot. Az 

ösztöndíjat azon hátrányos helyzetű vagy magukat roma származásúnak valló, nappali 

tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók nyerhetik el, akik a 

katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják vagy a honvéd kadét 

ágazati szakképzésben tanulnak, illetve felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat. Az 

ösztöndíjra legfeljebb egy tanév (10 hónap) időtartamra a 3,00 feletti tanulmányi eredményt 

elérő, legalább jó magaviseletű tanulók pályázhatnak. 2018-ban a kedvezményezettek száma 

15 főre növekedett. Az ösztöndíj a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott honvédelmi illetményalap 25%-a, a fejlesztési javaslatok között szerepel ennek 

növelése.  

 

 

7.9. Agrárminisztérium 

 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a 

továbbiakban: hungarikum törvény) önálló értékfogalmat nem tartalmaz, a nemzeti érték 

fogalmát jeleníti meg. Eszerint a nemzeti érték a magyarság és a magyarországi államalkotó 

nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a 

magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során 

felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy 

termék, (…) amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi 

kapcsolatáról. A hungarikum törvény befogadó természetű, az értékek gyűjtése, azok 

regisztrálása önkéntes jellegű. Amennyiben Magyarországon bármely itt élő nemzetiség tagja, 

az adott közösség a magyar nemzet közösségéhez tartozónak vallja magát, és azt is gondolja 

magáról, hogy van a birtokában olyan dolog, amely az értékek között méltán kaphat helyet, 

akkor az a dolog bekerülhet a helyi értéktárba, a megyeibe is, és akár még a kiemelkedő 

nemzeti értékek és hungarikumok közé is. Ezek az értékek is a hungarikum piramis egészéhez 

tartoznak, nincs megkülönböztetés, nincs külön nemzetiségi értéktár. 

 

A Hungarikum Bizottság a beszámolási időszakban három alkalommal ülésezett (Eger, 

2017. március 21., Kecskemét, 2017. június 20., Budapest, 2017. december 5.). A bizottság 

döntései alapján 10 nemzeti érték került be a jelenleg 70 elemet tartalmazó Hungarikumok 

Gyűjteményébe (Egri Bikavér, Magyar pásztor- és vadászkutyafajták, Kodály-módszer, Tiszai 

halászlé, Torockó épített öröksége, A magyar huszár, A magyar tanya, Magyar Pálos Rend, 

Hollóházi porcelán, Magyar gulyásleves). A jelenleg 161 kiemelkedő nemzeti értéket 

tartalmazó Magyar Értéktár 18 elemmel bővült az adott időszakban. A tárgyalt, 2017-2018-as 
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éveket felölelő időszakban nem került be a Hungarikumok Gyűjteményébe és a Magyar 

Értéktárba a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési 

kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz kapcsolódó nemzeti érték. 

 

Az elmúlt években szoros együttműködés és eredményes szakmai kapcsolat alakult ki a 

nemzetiségi gasztronómiai kultúra fenntartása érdekében az Agrárminisztérium és a 

következő önkormányzatok között: Az Aldebrői Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben 

nyerte el a Hagyományok-Ízek-Régiók (a továbbiakban: HÍR) védjegy használati jogot a sült 

derelye és aldebrői fojtott tájjellegű ételeivel. 2018-ban a nemzetiségi önkormányzat a német 

nemzetiségi gasztronómiai kultúra fenntartása érdekében folytatott aktív közösségi 

tevékenységéért miniszteri elismerő oklevélben részesült a 2018. évi Közösségi Díj a 

Hagyományos Termékekért pályázaton. Pilis Város Önkormányzata 2018-ban nyerte el a HÍR 

védjegy használati jogot a kapusztnyik és pecsenyka tájjellegű ételeivel, amely szlovák 

nemzetiségi étel. Az önkormányzat 2018-ban a szlovák nemzetiségi gasztronómiai kultúra 

fenntartása érdekében folytatott kiemelkedő közösségi tevékenységéért miniszteri elismerő 

oklevélben részesült a 2018. évi Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért pályázaton. 

 
 

8. A NEMZETISÉGEK ÉS A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI 

KAPCSOLATRENDSZERE 

 

 

Magyarország nemzetiségeket érintő nemzetközi tevékenysége több fórumon zajlik. A 

Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés 

alapintézményei a KVB-k, emellett hazánk kiemelt figyelmet fordít a multilaterális 

kapcsolatokra, a nemzetközi szervezetekre. Magyarország az elmúlt évtizedekben számos 

olyan vállalást tett, melyek a nemzetiségek jogainak biztosítását, kultúrájuk fennmaradását 

szolgálják. A hazai nemzetiségpolitikára hatással van  

 az ET Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Egyezménye, a 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a továbbiakban: Nyelvi Karta), 

valamint a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye (a 

továbbiakban: Keretegyezmény);  

 az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében végzett munka;  

 a Koppenhágai Dokumentum;  

 az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi 

Egyezségokmánya;  

 valamint az Európai Unió.  

 

 

8.1. Kétoldalú államközi kapcsolatok 

 

Magyarország számára kiemelt fontosságú kérdés a bilaterális diplomáciai kapcsolatok terén a 

hazánkban élő nemzetiségek helyzete, amely számos kétoldalú fórumon megjelenik: a 

kisebbségvédelmi egyezményekben, a vegyes bizottságokban, a felsőszintű diplomáciai 

találkozókon, valamint a Miniszterelnökség mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a 

szomszédos országokban működő magyar nagykövetségek, kulturális intézetek és a 

hazánkban élő nemzetiségek vezetőinek folyamatos kapcsolattartásában. 

 

  



130 

Kisebbségi vegyes bizottságok 

 

A nemzeti kisebbségek védelme eredendően a nemzetközi politika és jog tárgya, így 

cselekvésünk a vonatkozó multilaterális intézményekben, egyezményekkel, azok jogi 

normáival, valamint a fejlesztési trendekkel összhangban történik. A nemzetpolitika külügyi 

dimenziója a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozik, de a kormányközi 

kapcsolatok kihatnak a magyarországi nemzetiségek helyzetére is. A Magyarországon élő 

nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei 1992 

óta a kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodásokon alapuló KVB-k. A Magyarország és a 

szomszédos országok – Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – 

között, a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös biztosítására és védelmére létrejött 

kormányközi KVB-k feladata a nemzetiségek/nemzeti kisebbségek helyzetének elemzése és 

értékelése; az e területen megvalósítandó államközi együttműködésre vonatkozó ajánlások 

megfogalmazása, illetve azok végrehajtásának figyelemmel kísérése.  
 

A KVB-ket a Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Horvátországgal, Szlovéniával az 1990-

es években kötött kétoldalú alapszerződések hozták létre, Szerbia-Montenegró 

vonatkozásában 2003-ban született meg a törvény. Céljuk a jó szomszédságról, baráti 

együttműködésről, a két országban élő kisebbségek külön jogainak védelméről, a nemzeti 

kisebbségekkel kapcsolatos kétoldalú együttműködés kérdéseiről szóló kétoldalú 

szerződésekben rögzített elvek végrehajtásának figyelemmel kísérése. A bizottságok rendre 

áttekintik mindazokat a kérdéseket, amelyek e közösségek számára fontosak, és ajánlásokat 

fogadnak el a kormányaik számára. A KVB üléseken elfogadott jegyzőkönyvek mind 

Magyarországon, mind a szomszédos országokban kormányhatározatban kerülnek 

megerősítésre. Magyarországon ezen felül a kormány-előterjesztés alapján felelősökkel, 

határidőkkel rögzített akcióterv is készül. Utóbbi nem minden szomszédos országban 

gyakorlat.  

 

A KVB-k a kisebbségpolitikai együttműködés fontos keretét adják, az ezzel kapcsolatos 

feladatok hatékonyabb elvégzését szolgálja a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

kötelékében a Magyarország Szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztosi kabinet, amely kiegészítette a kormány és a Külgazdasági és Külügyminisztérium – 

szomszédjaink helyzetét is érintő – külkereskedelem-, gazdaságfejlesztő és nemzetpolitikai 

programjait. Miniszterelnöki kinevezés (63/2015. (VII.27.) ME határozat) alapján 2015 óta – 

és így a beszámolási időszakban is – az összes KVB magyar társelnöke Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. A KVB 

magyar delegációiban minden esetben részt vesznek a nemzetiségi szószólók, az országos 

nemzetiségi önkormányzatok elnökei, adott esetben más nemzetiségi szervezetek elnökei is. 

 

Magyar–Horvát KVB 

 

A horvát belpolitikai viszonyok rendezése után a KVB Zágrábban, 2017. február 23-án ült 

össze, az ülés jegyzőkönyv aláírással végződött. 2018 márciusában megtartották a soron 

következő KVB ülést, ezúttal Budapesten, az ülés szintén jegyzőkönyv aláírásával zárult. 

2018. október 24-én a magyar és a horvát társelnökök letették a kollégium alapkövét. A 
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beszámolási időszakban elért fontosabb eredmény volt a Pécsi Horvát Ház és a Pécsi Horvát 

Színház átadása.
12

  

 

Magyar–Román KVB 

 

Romániával nem volt aláírt jegyzőkönyv a tárgyalt beszámolási időszakban sem, KVB ülést 

2012 óta nem sikerült összehívni a nézetek markáns különbsége miatt. Az újabb ülést a román 

fél szorgalmazta, de a magyar közösséget érintő kérdéseket (oktatási, egyházi vagyon-

visszaszolgáltatás, jogbizonytalanság) csak korlátozottan kívánta tárgyalni. 2017. február 27-

én Budapestre látogatott Melescanu román külügyminiszter. A kétoldalú tárgyaláson magyar 

részről nyilvánvalóvá tettük, hogy a román fél által nagyon szorgalmazott jegyzőkönyvet a 

magyar fél nem fogja aláírni. A KVB összehívásának viszont hívei vagyunk. A magyar 

társelnök még 2017-ben levélben javasolt a román társelnöknek egy találkozót melynek 

napirendjére is javaslatot tett. Válasz 2018 áprilisában érkezett, melyben a román fél a 

külügyminiszteri megállapodás ellenére továbbra is a jegyzőkönyv aláírását szorgalmazta. 

2018 őszén, Ciamba államtitkár miniszterré való kinevezését követően román részről Victor 

Micula államtitkárt jelölték társelnöknek, aki újra a fent említett jegyzőkönyv aláírására hívta 

magyar partnerét. (A magyar álláspont szellemében 2019 februárjában – az új román 

társelnök kinevezésének apropóján – elkészült és megküldésre került társelnöki válaszlevél 

egy teljesen új, a reláció érzékeny kérdéseinek rendezését szem előtt tartó jegyzőkönyv 

szövegezésére tett javaslatot, és egy új társelnöki és titkársági találkozó megszervezését 

indítványozta.) Tekintettel arra, hogy a beszámolási időszakban újabb KVB megrendezésére 

nem került sor, újabb eredményről nem tudunk beszámolni, azonban folyamatos a román 

féllel való kapcsolattartás.  

 

Magyar–Szerb KVB 

 

A magyar fél aktívan részt vett a Szerbia által kidolgozott kisebbségi akcióterv 

véleményezésében és javaslatokkal is élt. A beszámolási időszak előtt, 2016. április 4-én, 

Szabadkán ülésezett a KVB. Hosszú és nehéz tárgyalások után sikerült aláírni a 

jegyzőkönyvet. 2017-ben a magyar fél feladata volt megszervezni a soron következő KVB-t, 

sajnos azonban addigra a szerb társelnököt leváltották, és újabb kinevezésről – minden 

csatornán történő szorgalmazás ellenére – hivatalosan nem érkezett hír. Tekintettel arra, hogy 

a beszámolási időszakban újabb KVB megrendezésére nem került sor, újabb eredményről 

nem tudunk beszámolni, azonban folyamatos a szerb féllel való kapcsolattartás.  

 

Magyar–Szlovák KVB 

 

A beszámolási időszak előtt, 2016 novemberében Budapesten került sor az esedékes KVB 

ülés megrendezésére.
13

 2017-ben a szlovák fél csak novemberben kezdeményezte a KVB ülés 

megrendezését, így a 2017. december 8-án, Pozsonyban tartott társelnöki találkozón döntés 

született arról, hogy a magyarországi választásokat követően folytatódik a soron következő 

                                                           
 

12
 A két üléshez kapcsolódó, elfogadott ajánlások: 1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat a Magyar-Horvát 

Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról. És: 1742/2018. 

(XII.20) Korm. határozat a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott 

ajánlások jóváhagyásáról.  
13

 Az üléshez kapcsolódó, elfogadott ajánlások: 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat a Magyar–Szlovák 

Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról. 
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KVB szervezése. (Ennek megfelelően 2019. február 20-án sor került a Magyar-Szlovák KVB 

14. ülésére Pozsonyban.) A beszámolási időszakban elért eredmény volt, hogy a 

magyarországi szlovák nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek költségvetési 

támogatása folyamatosan növekedett. 

 

Magyar–Szlovén KVB 

 

A Magyar-Szlovén KVB keretében zajló magyar-szlovén együttműködés nagyon jó, a KVB 

ülésekre rendszeresen, általában éves jelleggel kerül sor. A beszámolási időszakra eső ülésen, 

2017. november 21-én Ljubljanában, több pontban is megegyezés született. 2018 során a 

júniusi szlovéniai parlamenti választások következtében nem került sor KVB ülésre. A 

beszámolási időszakban elért jelentősebb eredmény, hogy a magyar állam által 

a  középiskolások számára biztosított nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjban részesülők között 

folyamatosan szlovén nemzetiségi diákok is vannak, valamint a magyar fél biztosítja 

a Szentgotthárdon lévő Szlovén Kulturális és Információs Központ kulturális és nonprofit 

tevékenységének támogatását.
14

 

 

Magyar–Ukrán KVB 

 

A legutolsó társelnöki találkozóra 2017. április 12-én került sor Kijevben, azonban a 

napirenden szereplő kérdéseket nem sikerült teljes egészében áttekinteni, így újabb társelnöki 

találkozóról született döntés. Ennek megfelelően 2017. augusztusban a magyar társelnök 

levélben kezdeményezett találkozót Fomenko kulturális miniszterhelyettes asszonnyal 

Budapesten, választ azonban nem kapott. Az új oktatási törvény kihirdetését követően újabb 

levelet küldött Fomenko kulturális miniszterhelyettesnek, melyben felhívta a figyelmét az 

Alapszerződésben foglalt oktatási jogok védelmére. Az ukrán féltől egyáltalán nem érkezett 

válasz. A beszámolási időszakban nem volt aláírt kétoldalú KVB jegyzőkönyv, a bizottság 

tevékenysége teljesen „befagyott”. Fentiekre tekintettel újabb eredményről nem tudunk 

beszámolni.  

 

Egyéb nemzetközi együttműködések 

 

Történelmi okokból – mivel a németség több államhoz is kötődik, illetve a német 

államszerveződésben és nemzeti öntudatban is erős a regionalizmus elvének hagyománya – a 

német nemzetiséget segítő nemzetközi együttműködések KVB-k helyett más formában 

valósulnak meg, amellett, hogy egyes részterületeken (oktatás, kultúra) léteznek ilyen jellegű 

kapcsolatok. Több német tartomány és Magyarország közötti kulturális megállapodások, 

munkatervek tartalmaznak igen sok, a magyarországi németség érdekét szolgáló programot 

(Bajorország, Türingia, Baden-Württemberg). Ez utóbbi relációkban hoztak létre oktatási és 

kulturális vegyes bizottságokat, amelyek rendszeresen üléseznek. A Német–Magyar 

Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága kétévente – felváltva Németországban és 

Magyarországon – ülésezik. A beszámolási időszakban 2017. október 24-25. között Baján 

tartották soron következő (21.) ülésüket a felek.  

 

Azon nemzetiségek esetében, ahol nem működnek KVB-k, az anyaországokkal történő 

együttműködés keretei ugyan szűkebbek, az együttműködés azonban ezekkel az államokkal – 

                                                           
 

14
 Az üléshez kapcsolódó, elfogadott ajánlások: 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat a Magyar–Szlovén 

Kormányközi KVB XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról . 
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a korábbi évekhez hasonlóan – rendszeres. Mára a nemzetiségek anyaországainak többsége az 

Európai Unió tagja, így a velük való együttműködés sokoldalú és jónak mondható. A 

kormányközi vegyes bizottságok mellett nemzetközi megállapodások is formálják 

Magyarország külföldön megvalósuló kulturális politikáját. A határ menti együttműködéseket 

az uniós forrásokból megvalósuló interregionális kapcsolatok segítik: eurorégiók a határ 

menti, jelentős nemzetiségi lakossággal rendelkező területeken.  

 

A magyar közösségi diplomaták és Magyarország európai külképviseletei sikeresen, 

hatékonyan és nagy erőket megmozgatva vettek részt a Minority SafePack aláírásgyűjtés 

kampányában a kezdeményezésre vonatkozó figyelemfelkeltő ismertetésekkel, a 

támogatásgyűjtést végző civil szervezetek aktivizálásával. 

 

 

8.2. Anyaországi kapcsolatok 

 

A magyarországi nemzetiségek alanyi jogon közvetlen kapcsolatokat létesíthetnek és 

tarthatnak fenn az anyanyelvük szerinti országokkal, amely a települési, civil szervezeti, 

iskolai, intézményi, regionális és állami kapcsolatokig sokféle formát ölt. E közösségek a más 

országokban nemzetiségként élő nemzettársaikkal is gyümölcsöző – főként kulturális és 

média – kapcsolatokat építettek ki. A hazai nemzetiségi közösségek zöme és/vagy 

szervezeteik szoros kapcsolatot tartanak fenn anyaországukkal (óhazájukkal), annak állami 

intézményeivel, valamint az anyaországaikban működő, kulturális vagy oktatási 

tevékenységet végző kormányzati és civil szervezetekkel. E kapcsolatokat közös 

rendezvények, az érintett kulturális intézetekkel és nagykövetségekkel történő együttműködés 

jeleznek. Számos település kiépítette és folyamatosan kamatoztatja testvértelepülési, 

partnertelepülési kapcsolatait, kölcsönös meghívásokkal. A hazánkban élő nemzetiségek 

anyaországainak szinte mindegyikével kialakultak az együttműködés formái. A 

nemzetiségpolitikáért felelős vezetők az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökein és a 

nemzetiségi szószólókon keresztül rendszeresen találkoznak a nemzetiségek képviselőivel. A 

Magyarországon élő nemzetiségi közösségek és az anyanemzetek közötti közvetlen 

kapcsolatot, a nemzetiségek ilyen irányú megkereséseit a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága is támogatja: jellemző támogatott 

kezdeményezések a különböző nyári (ifjúsági vagy gyerek) táborok megszervezése, a 

pedagógus továbbképzés, illetve a tudományos megállapodások, cserék. Az államtitkárság 

munkája mellett az anyaországokat érintő diplomáciai kapcsolatokon, rendszeres – miniszteri 

szintű – egyeztetéseken keresztül a Külgazdasági és Külügyminisztérium is folyamatosan 

belekapcsolódik a nemzetiségügybe. 

 

 

8.3. Kapcsolatok nemzetközi szervezetekkel 

 

A hazai nemzetiségi ügyekért felelős szakterületek az itt élő nemzetiségek anyaországaival 

történő kapcsolattartás és párbeszéd mellett együttműködnek az Európai Unió, az Európa 

Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ), illetve az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségügyhöz, nemzetiségekhez, roma ügyekhez, 

nyelvi jogokhoz, illetve rasszizmus elleni és emberi jogokhoz kapcsolódó intézményeivel és 

területeivel is. Az alábbiakban a legfontosabb kapcsolatokat mutatjuk be. 
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Európa Tanács 

 

Magyarország aktívan részt vesz az Európa Tanács tíz monitoring mechanizmusában, 

amelyek közül a két nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló nemzetközi egyezmény, a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Nyelvi Karta monitoring mechanizmusa 

nemzetpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségű. Hazánk elsők között csatlakozott a két 

egyezményhez, melyek hatályba lépésének 20. évfordulóját a beszámolási időszakban 

ünnepeltük. A két nemzetközi jogi érvényű dokumentumhoz kapcsolódóan, a két egyezmény 

végrehajtásáról rendszeresen beszámoló készül a nemzetiségi jogok, valamint kifejezetten a 

nemzetiségi nyelvi jogok megvalósulásáról. Magyarország ez ideig négy alkalommal, 1999-

ben, 2004-ben, 2009-ben és 2015-ben terjesztette be az Európa Tanács részére a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezményben megfogalmazott elvek megvalósítását célzó 

törvényhozási gyakorlatáról, a magyarországi nemzetiségek érdekében tett intézkedésekről 

szóló országjelentését. (Az ötödik körös magyar országjelentésének benyújtására 2019. 

februárban került sor.) A Nyelvi Karta kapcsán Magyarország – 1999, 2002, 2005, 2009, 

2012, majd 2015 után – a hetedik jelentését a beszámolási időszakban, 2018 áprilisában 

nyújtotta be az Európa Tanács Főtitkárának. A két egyezménnyel kapcsolatos 

országjelentések összes eddigi, előző beszámolási időszakra vonatkozó anyagai elérhetőek – 

több nyelven – az Európa Tanács honlapján.
15

 A Nyelvi Karta monitoring 

mechanizmusának 2018-as reformja során magyar részről vezető szerepet töltöttünk be, 

hogy növeljük a mechanizmus hatékonyságát. A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény kapcsán 

is folyamatosan hangsúlyozzuk a proaktív fellépés szükségességét. Mindkét monitoring 

testületnek van magyar tagja, Kardos Gábor és Szalayné Sándor Erzsébet jogászprofesszorok 

személyében. A Nyelvi Karta munkáját egy szekondált nemzeti szakértő, Pákozdi Csaba 

segíti, amely egyben jelentős pénzügyi támogatást is jelent a szervezet részére. 

 

Egyesült Nemzetek Szervezete 

 

Magyarország 2017 januárjától három évig ismét tagja az ENSZ 47 tagállamból álló Emberi 

Jogi Tanácsának – a 2012-2014 közötti korábbi tagságát követően immár második 

alkalommal. Az Emberi Jogi Tanácsban hazánk kiemelt figyelmet fordít a nemzeti, etnikai 

kisebbségek jogainak védelmére. A beszámolási időszakban Magyarország Dr. Dancs Ferenc 

helyettes államtitkár úr, valamint elődje részvételével magas szinten képviseltette magát az 

ENSZ kisebbségi kérdésekkel foglalkozó Fórumán (United Nations Forum on Minority 

Issues) is. Az Emberi Jogi Tanács kisebbségi ügyekkel foglalkozó magyar Független 

Szakértőjének (Independent Expert on minority issues), a korábbi beszámolókban is említett 

dr. Izsák Ritának a mandátuma a beszámolási időszakban, 2017. július 31-én ért véget. (Az 

ENSZ Független Szakértője az ENSZ összes tagállama tekintetében figyelemmel kíséri a 

nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek helyzetét, ország-látogatást kezdeményezhet, 

jelentéseket, sajtóanyagokat adhat ki.) A Faji megkülönböztetés valamennyi formájának 

kiküszöböléséről szóló egyezmény végrehajtását felügyelő bizottságba (CERD Bizottság) 

történő beválasztását követően Dr. Izsák Rita 2018 januárjában kezdte meg 4 éves időszakot 

felölelő mandátumát. 

 

                                                           
 

15
 Keretegyezmény: https://www.coe.int/en/web/minorities/hungary  

Nyelvi Karta: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-

recommendations#{%2228993157%22:[9]} 

https://www.coe.int/en/web/minorities/hungary
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[9]}
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[9]}
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Magyarország a beszámolási időszak során, 2018 augusztusában nyújtotta be 

kormányjelentését a Faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 

egyezmény (CERD) végrehajtásáról. A benyújtott 18-25. összevont időszakos magyar 

kormányjelentés védésére 2019 áprilisában került sor Genfben. 

 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

 

Lamberto Zannier, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Nemzeti Kisebbségi 

Főbiztosa 2018. február 27-én tett látogatást Budapesten. Megbeszélései során hangsúlyozta, 

hogy mandátuma alapján a nemzeti kisebbségek helyzetét elsősorban konfliktus megelőzési 

szempontból és nem pedig emberi jogi oldalról közelíti meg, ugyanakkor hangsúlyt helyez az 

emberi jogi kötelezettségvállalások érvényesülésének, különösen a kisebbség integrációja és a 

kisebbségi oktatás vizsgálatára is. Látogatásának célja elsősorban az ukrán-magyar 

kapcsolatok és az ukrán oktatási törvény körül kialakult helyzettel kapcsolatos tájékozódás 

volt, ugyanakkor a vizit egyúttal lehetőséget teremtett a magyarországi nemzeti 

kisebbségekkel kapcsolatos kérdések (nemzetiségeket érintő jogszabályi keretek, kormányzati 

intézkedések) megvitatására, illetve a külhoni magyarok helyzetének és a feléjük irányuló 

kormányzati intézkedések áttekintésére. A főbiztos a romák szegregációja kapcsán 

fogalmazott meg kérdéseket, amely témában klasszikusan elsősorban a szociális ügyekkel 

(foglalkoztatáshoz való hozzáférés, lakhatással kapcsolatos problémák, közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés, oktatási szegregáció) kapcsolatban fordulnak hozzá. 

 

A főbiztos tájékoztatást kapott a nemzetiségek parlamenti képviseletének törvényi 

szabályozásáról, valamint a nemzetiségi szószólók országgyűlési jogosítványairól és 

munkájáról. Sikernek könyvelték el, hogy a törvény adta lehetőségek és országgyűlési 

bizottság törvénykezdeményezési és véleményezési jogkör révén számos módosító javaslatot 

tudtak beterjeszteni (az átvett iskolák épületeire vonatkozóan, a hungarikumokról szóló 

törvény kapcsán, a civil törvény nemzetiségeket érintő rendelkezései esetében, illetve a 

Minority Safe Pack támogatása során). Kiemelték, hogy a nemzetiségi szószólók között 

konszenzus szükséges a jogszabály-kezdeményezéshez, amely a nemzetiségek közötti 

együttműködés szorosabbra fűzését eredményezi, és korábban példa nélküli összefogáshoz 

vezet. A látogatás során magyar részről 50.000 eurós önkéntes támogatását ajánlottunk fel a 

főbiztos irodájának nemzeti kisebbségek oktatási jogainak és a kisebbségi nyelvek médiában 

való használatának vizsgálatát támogató projektjéhez.  

 

 

8.4. Határon átnyúló programok 

 

Magyarország részvételével a 2014-2020 közötti programidőszakban 7 határon átnyúló 

együttműködési program valósul meg, amelyek a partnerországok státuszától függően 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (a 

továbbiakban: IPA) vagy Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből kerülnek 

társfinanszírozásra. Habár ezek az Európai Területi Együttműködési Programok által nyújtott 

lehetőségek nem célzottan a Magyarországon élő nemzetiségek nemzetiségi nyelvhasználatát 

hivatottak támogatni, minden együttműködési programdokumentumban kerültek olyan 

területek jóváhagyásra, amelyek nem zárják ki ennek lehetőségét (pl. kulturális, 

örökségvédelmi intézkedések, intézmények közötti együttműködések támogatása). 
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Interreg V-A Magyarország-Horvátország Program  

 

A két tagállam közötti program összesen 60,8 M euró EU-támogatást biztosít közös projektek 

számára. Természetesen a magyar-horvát program is nyitva áll a nemzetiségek, illetve non-

profit szervezeteik számára, így ők is be tudnak nyújtani együttműködési elképzeléseket, a 

környezetvédelem, turizmus-fejlesztés, együttműködés helyi hatóságok és polgárok között, 

valamint oktatási együttműködés területén, az óvodáktól az általános- és középiskolákon át a 

felsőoktatási intézményekig. Az első nyílt pályázati felhívás 2016-ban jelent meg, a benyújtott 

208 pályázatból a kétoldalú Monitoring Bizottság 53-at választott ki támogatásra, összesen 

23,5 M euró értékben. A programra sikeresen pályázott a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, amely összesen 44.789 euró EU-támogatásban 

részesült. A Mura Régió Európai Területi Társulás 285.643 euró EU támogatást nyert vízi 

turizmus fejlesztésére, amelynek tagjai jelentősebb horvát lakossággal rendelkező helyi 

önkormányzatok. A program nyitva áll a magyarországi horvát közösségen kívüli, további 

nemzetiségek számára, amelyek közül a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium sikeres pályázóként a támogatási szerződés megkötését követően 41.628 euró 

EU-támogatásban részesült. 

 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Program  

 

Az együttműködési projektek végső kedvezményezettjei elsősorban, de nem kizárólag a 

magyar és szlovák határ mentén élő lakosság. A jogosult terület sajátosságaiból adódóan a 

program végrehajtása során az angol nyelv mellett a magyar és szlovák nyelv használata 

elengedhetetlen. Speciálisan nemzetiségekre szabott pályázati felhívás a programban nem 

került meghirdetésre, azonban a program 4. prioritási tengelyén belül (Közintézmények és a 

határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása) nincs kizárva ilyen 

irányú projekt finanszírozása, mert támogatható tevékenységnek minősül a határvidék 

polgárai közötti fenntartható együttműködés kezdeményezésére és megerősítésére, valamint a 

programterület társadalmi kohéziójának erősítésére irányuló akciók. A program első pályázati 

felhívásán belül, a 4. prioritási tengelyén nyertes pályázatai között található „A Tátrától a 

Tiszáig” című projekt (SKHU/1601/4.1/020), amely a régiók közötti együttműködést kívánja 

elősegíteni egy közös kommunikációs infrastruktúra létrehozásával. A projekt teljes 

költségvetése 308.632 EUR (magyar partner: 158.332 EUR, szlovák partner: 150.300 EUR). 

 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Program  

 

A program jogosult programterülete négy megyét és tájegységet foglal magába, Podravje és 

Pomurje régiót Szlovéniában, valamint Vas és Zala megyét Magyarországon. A 

programterület többnemzetiségű lakossága hozzájárul a sokszínű kulturális hagyományok 

bőségéhez. A programterületen szlovén és magyar nemzeti kisebbség és több más etnikai 

csoport (német és roma közösség) is képviselteti magát. A szlovén-magyar határon átnyúló 

együttműködési program 1. prioritási tengelyének keretében (felhasználható összeg 10 M 

euró) az indikatív támogatható tevékenységek listáján szerepel a helyi vállalkozók és/vagy 

alkalmazottaik képzése és kapacitásbővítése a turizmushoz kapcsolódó releváns készségek 

területén (nyelvtanfolyamok, speciális szakmai képzések, konferenciák, stb.), hozzájárulva a 

turisztikai szolgáltatások minőségének és a versenyképességének növeléséhez, valamint 

közvetve a helyi munkahelyteremtéshez. A 2. prioritási tengely keretében (felhasználható 

összeg 3,3 M euró) az indikatív támogatható tevékenységek listáján szerepel a kulturális 

együttműködés, melynek keretében elképzelhető, hogy az intézményi együttműködések 

színvonalát a partnerek nyelvi képzések tervezésével és megvalósításával kívánják javítani. A 
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program eddig támogatásra kiválasztott projektjei között a SIHU18 Green Excercise projekt 

partnerségében szerepel a Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft., illetve a jelentős nemzetiségi lakossággal bíró Szakonyfalu és Alsószölnök 

települések, de a projektben végzett tevékenységeik nem kifejezetten a nyelvhasználatot 

támogatják, hanem a fő fókusz a turisztikai attrakciófejlesztésen van, amely tevékenységeket 

a projekt keretében a szlovén nemzetiség által lakott területen hajtják végre. 

 

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program  

 

A program támogatásra jogosult területe Ausztriában Nordburgenland, Mittelburgenland és 

Südburgenland, továbbá Niederösterreich Süd, Wiener Umland/Südteil, Wien, Graz és 

Oststeiermark NUTS 3 régiókat, valamint Magyarországon – az együttesen a Nyugat-

Dunántúli NUTS 2 régiót adó – Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket (NUTS 3 

régiókat) fedi le. A Program 4. prioritása (A határokon átívelő intézményi együttműködés 

fejlesztése az integráció erősítése érdekében) keretében támogathatók az úgynevezett „people-

to-people“ tevékenységek, melyeknek célja elsősorban a helyi közösségek közvetlen 

együttműködésének támogatása. A támogatott intézkedéseknek többek között hozzá kell 

járulni egymás kultúrájának jobb megértéséhez és megismeréséhez. A támogatható projektek 

körében így lehetőség van olyan kulturális projektek megvalósítására, melyek a 

Magyarországon élő nemzetiségek támogatására fordíthatók. A program teljes Európai 

Regionális Fejlesztési Alap forrásából (78,8 M euró) a 4. prioritási tengely keretében 

felhasználható összeg 19 M euró.  

 

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Program  

 

A program 12,7 M euró közösségi forrást szán arra, hogy a turizmus és kulturális 

örökségvédelem területén a határmenti régióban az együttműködést ösztönözze. A területen 

az indikatív támogatható tevékenységek között szerepel a közös turisztikai és marketing 

stratégiai, intézkedési terv kidolgozása, közös turisztikai termékek fejlesztése, 

örökségvédelmi intézkedések finanszírozása, valamint a kisebb léptékű kulturális, közösségi 

együttműködések a kultúra, szabadidő, sport, természetvédelem és hagyományok területén. A 

program első, stratégiai felhívása keretében nyert 3,18 M euró támogatást a DKMT Nonprofit 

Közhasznú Kft. a ColourCoop c. projekt megvalósítására, amelynek keretében a magyar-szerb 

határtérség számára került kidolgozásra egy átfogó kulturális stratégia, valamint kulturális 

centrumok létrehozása a határtérség közösségeinek kultúrája és hagyományőrzése céljából. 

Az első nyílt pályázati felhívás keretében 128.434 euró EU támogatást nyert a deszki „Bánát” 

Szerb Kulturális Egyesület a határtérség népzenei kultúrájának és hagyományának feltárása és 

népszerűsítése céljára.   

 

Interreg V-A Románia-Magyarország Program 

 

A program keretén belül mintegy 232 M euró áll rendelkezésre a határtérség együttműködési 

projektjei számára. A program teljes allokációja már lekötésre került 6 pályázati felhívás 

keretében, amelynek 50%-a stratégiai jelentőségű projektek megvalósítására fordítható. A 11. 

tematikus célkitűzésen belül van lehetőség az intézmények kapacitásának növelésére, 

eredményes közigazgatás kialakítására, valamint az emberek közötti együttműködési 

projektek támogatására. A program keretében 29.750 euró EU támogatást nyert a Csabai 

Szlovákok Szervezete a térségben élő szlovák kisebbség kultúrája, hagyománya és története 

feltárása és népszerűsítése céljára. Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 

Önkormányzata 24.106,85 euró EU támogatást nyert a romániai Madaras községgel közösen 
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megvalósítandó közösségi együttműködési projektjére. A „Nicolae Bālcescu” Román 

Gimnázium Általános Iskola és Kollégium 18.815,38 euró EU támogatást nyert a romániai 

Iris Kutató Egyesülettel és a Temesvári Nyugati Egyetemmel közösen megvalósítandó 

kutatási projektjére.  

 

Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 

 

A program keretén belül mintegy 74 M euró áll rendelkezésre a határtérség együttműködési 

projektjei számára. Az első, stratégiai felhívás 2017. február 15-én került meghirdetésre, 

amelynek keretében 5, egyenként 2,5 M eurót meghaladó infrastrukturális komponenssel 

rendelkező pályázatok támogatására került sor. A 2017. május 17-én megnyitott második, 

nyílt pályázati felhívás keretében 35 projekt részesült támogatásban. A program 11,8 M euró 

EU támogatást szán a helyi kultúra népszerűsítésére és a történelmi örökségek megőrzésére, 

amely lehetőséget biztosít a határtérségben élő nemzeti kisebbségek által megvalósítandó 

együttműködések támogatására is.  

 

 

 

II. RÉSZ: AZ EGYES NEMZETISÉGEK HELYZETE 
 

 

Az alábbiakban a nemzetiségek beszámolói alapján röviden összefoglaljuk az egyes 

nemzetiségi közösségekhez kapcsolódó változásokat, valamint a fejlődés irányát a 

beszámolási időszakban. Az egyes nemzetiségekhez kapcsolódó részletes pénzügyi 

támogatásokat az 1-3. sz. mellékletek tartalmazzák. 

 

 

1. A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROKRÓL 

 

 

A Bolgár Országos Önkormányzat elnöke dr. Muszev Dancso, a bolgár nemzetiségi szószóló 

Varga Szimeon volt a beszámolási időszakban is. A bolgár közösség nemzetiségi 

tevékenységét a Bolgár Országos Önkormányzattal, a fővárosi és települési bolgár 

önkormányzatokkal, a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Bolgár Kulturális Intézettel, 

a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházzal, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával, a 

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs 

Központtal együttműködve fejti ki, nemzetiségi célkitűzéseit a fenti intézmények vezetésével 

együttgondolkodva valósítja meg. A nemzetiségi tevékenységet szoros együttműködés 

jellemzi a Miniszterelnökséggel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Külgazdasági és 

Külügyminisztériummal, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával, továbbá az anyaországgal.  

 

A Magyarországon élő bolgárok a beszámolási időszak második évében ünnepelték a 

budapesti Bolgár Iskola fennállásának 100 éves jubileumát. 2018. február 25-én a 

résztvevők megkoszorúzták azon épületek emléktábláit, amelyekben a budapesti Bolgár 

Iskola korábban működött, majd a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjai adtak 

műsort a Bolgár Művelődési Házban. Az ünnepségsorozat 2018. szeptember 28-án egy 

konferenciával folytatódott, amelyen részt vett Tanya Mihajlova bolgár oktatási 

miniszterhelyettes, valamint számos vendég Bulgáriából és a határon túli bolgár iskolákból. 
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Szeptember 29-én délelőtt került sor az új emléktábla felavatására a Lónyay utca 4. sz. alatti 

iskola épületén, ahol az első bolgár iskola megnyitotta a kapuit, majd öregdiák-találkozót 

rendeztek a Bajza utca 44. sz. alatti épületben, ahol 1954-től 2011-ig működött az iskola. Az 

ünnepségsorozat este gálakoncerttel zárult a Bolgár Művelődési Házban, a műsorban felléptek 

a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola tanulói és a bulgáriai Bodra szmjana gyermekkórus. 

 

2017-ben a magyar-bolgár barátság napja központi ünnepségeire Szófiában került sor. 

Magyar részről több magas rangú delegáció, a magyarországi bolgár közösség vezetői és 

képviselői, valamint a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, a Halásztelki Hunyadi Mátyás 

Iskola és a Sármelléki Általános Iskola és zalavári tagiskolája tanulói és tanárai vettek részt az 

ünnepségsorozaton. 2018-ban ismét Budapest adott otthont az ünnepségsorozatnak, amelynek 

keretében 2018. október 19-én délelőtt a magyarországi bolgár közösség – a 

bolgárkertészeknek is emléket állító – ivókutat avatott Szigetszentmiklóson. Az est folyamán 

a Bolgár Nemzeti Rádió Népi Zenekara adott egész estés koncertet a Művészetek Palotája 

Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A magyar-bolgár barátság napját megtisztelte 

jelenlétével Iliana Jotova, a Bolgár Köztársaság alelnöke, valamint Valeri Szimeonov bolgár 

miniszterelnök-helyettes is. 

 

2018 őszén megkezdődtek a Bolgár Művelődési Ház felújítási munkálatai. A több mint egy 

évig tartó építkezési projekt keretében új zuhanyzókat és öltözőket alakítanak ki, továbbá 

művészbejáróval látják el az épületet. Új szintet emelnek az előtér fölé, ahová lift vezet. Az új 

emeleti multifunkcionális terem táncpróbák, kiállítások és konferenciák megtartására is 

alkalmas lesz. Ezen kívül tervben van a homlokzat és a kert teljes felújítása. A projekt a 

Miniszterelnökség és a bolgár kormány támogatásával valósul meg. 

 

Az egyik legfontosabb feladat a bolgár közösséghez tartozó gyerekek anyanyelvi oktatása. A 

Bolgár Nyelvoktató Nemzeti Iskola stabil diáklétszámmal, 94 tanulóval folytatta a 

tevékenységét, és Halásztelken is volt telephelye a beszámolási időszakban. A Bolgár 

Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda a Bolgár Országos Önkormányzat vagyonkezelésében levő 

Bajza utca 44. szám alatti épületben, egy csoporttal, három óvónővel és két dajkával 

működött. Az óvodába 21 gyerek járt, a legkisebbeknek ezen kívül szombati játszóház is 

működött az óvodában. A Bolgár Országos Önkormányzat a Fővárosi Bolgár 

Önkormányzattal közösen minden évben ösztöndíjpályázatot ír ki a bolgár közösséghez 

tartozó középiskolások és egyetemisták számára. 

 

A Bolgár Országos Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a jól működő kapcsolatrendszer 

kiépítésére a bolgár civil szervezetekkel, köztük is elsősorban a Magyarországi Bolgárok 

Egyesületével, valamint a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel. Az országos önkormányzat 

rendszeresen egyezteti a kulturális tervét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és közös 

fórumon fogadják el azt. Így elkerülhetők a felesleges ellentétek és ismétlődések a 

programban. A Bolgár Országos Önkormányzat a beszámolási időszakban is együttműködött 

a magyarországi bolgár tánccsoportokkal (Jantra Néptánc Egyesület, Martenica Néptánc 

Egyesület, Zornica Hagyományőrző Egyesület), valamint a Malko Teatróval, és közös 

rendezvényeket szerveztek meg a Bolgár Kulturális Intézettel és a Bolgár Ortodox Egyházzal.  

 

A hazai bolgár közösségből 2017-ben Nemzetiségekért Díj elismerésben részesült a Roszica 

Bolgár Gyermek Néptáncegyüttes, a bolgár nemzetiségi tánc és zenei kultúra átadásáért. 

2018-ban Nikola Parov, a balkáni és a bolgár népzenei hagyományok hazai 

megismertetésében és kultúrájuk megőrzésében vállalt érdemeiért kapta meg a 
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Nemzetiségekért Díjat. 2017-ben a Biljana Néptáncegyüttes, 2018-ban Kozsuharov Ognjan 

részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

2. A MAGYARORSZÁGI ROMÁKRÓL 

 

 

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke Balogh János, a roma nemzetiségi szószóló Farkas 

Félix maradt a beszámolási időszakban is.  

 

Az Országos Roma Önkormányzat korábbi 8 intézményét 2017-ben átszervezte, a hat 

intézmény (Országos Roma Foglalkoztatási Központ, Országos Roma Kulturális és Média 

Centrum, Országos Roma Misszió, Országos Roma Sportközpont, Teleki József Általános 

Iskola és Szakközépiskola, Tiszapüspöki Általános Iskola) köznevelési, kulturális és 

foglalkoztatási és szociális feladatkörrel rendelkezik. Az intézmények működése stabil volt, 

az állami támogatás az alapvető működtetésüket biztosította. Az elmúlt években az országos 

önkormányzat saját lehetőségeihez mérten folyamatosan fejlesztette iskoláit: a minimális 

eszközjegyzékben előírtak teljesítése, az eszközpark bővítése, az infrastruktúra állagmegóvása 

folyamatos volt (festés, karbantartás). Az Országos Roma Önkormányzat pályázatot adott 

be EFOP-4.1.5-16-2017-00173 azonosító számú „Köznevelési intézmények infrastrukturális 

fejlesztése” c. felhívásra, a pályázat a Tiszapüspöki Általános Iskola vonatkozásában volt 

eredményes, a beruházás, fejlesztés a döntés során 300 M Ft támogatást nyert. 

 

A nemzetiségi támogatásoknak köszönhetően a roma önkormányzatoknál (is) több helyen és 

sokkal több kulturális program, anyanyelvű táboroztatás, nemzetiségi nyelven történő oktatás 

valósult meg. A Nemzetiségi támogatások roma célokra fordított forrásaiból három 

kategóriában került meghirdetésre pályázat, mely a roma társadalmi szervezetek 

működéséhez, kulturális rendezvényekhez, programokhoz, illetve roma gyermekek 

táboroztatásához nyújtott támogatást. Bár a felosztható költségvetési keret évről- évre 

növekszik, a benyújtott igények a korábbi évekhez hasonlóan többszörösen felülmúlják a 

lehetőségeket.   

 

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum még 2015-ben pályázatot nyújtott be a 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához, „Romédia romák médiája – romák a médiában 

konferenciasorozat és filmbemutatók megvalósítására” címmel (4908/02133 sz. pályázat 

azonosító), a megítélt támogatás összege 3 M Ft volt. A média területén széles körben 

tevékenykedő roma származású szakembereket és a témával foglalkozó vezetőket célzó 

rendezvény három fázisban valósult meg, az előadássorozat záró, III. szakasza 2017. március 

30-án került megrendezésre. 

 

Az Országos Roma Önkormányzat által létrehozott „Roma Képzőművészek Digitális 

Archívumában” a ROKEDIA honlapon
16

 a Mediátor Egyesület munkatársai és partnerei 

segítségével létrehozta a magyarországi roma képzőművészek alkotásainak gyűjteményét. A 

látogató közel 1200 alkotást tartalmazó képzőművészeti gyűjteménybe nyerhet bepillantást a 

múlt század hatvanas éveinek végétől napjainkig. E gyűjtemény folytatását képezi a Roma 

fotó és filmtár archívuma, amely a 19. századtól gyűjti össze a magyarországi roma ábrázolás 

                                                           
 

16
 https://rokedia.oronk.hu/  

https://www.oronk.hu/orszagos-roma-foglalkoztatasi-kozpont/
https://rokedia.oronk.hu/
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fényképes anyagait. Egyfelől egy „fényképtárban” kategorizálva, másfelől „kiállításban” 

tematikus bontásba tár az érdeklődő közönség elé. A részletesebb ismeretszerzést a 

„könyvtárban” található fotográfiai albumok, illetve több száz Magyarországon készített roma 

témájú mozgóképes anyag filmográfiája segíti. A gyűjtemény a több mint 1600 leltározott és 

kategorizált fényképen kívül könyvtárat és egy filmes adatbázist is tartalmaz. 

 

A hazai roma közösségből 2017-ben Nemzetiségekért Díj elismerésben részesült Nagy 

Gusztáv pedagógiai és szépirodalmi munkásságáért, valamint a magyar irodalmi művek 

romani nyelvre történő lefordításával a romák kulturális felzárkóztatásáért tett erőfeszítéseiért; 

Rézműves Gyula a romák hétköznapjainak bemutatásáért és társadalmi helyzetének művészeti 

ábrázolásáért; valamint Szőke Péter a társadalmi felzárkózásért, valamint az idegengyűlölet és 

rasszizmus visszaszorításáért végzett munkásságáért. 2018-ban a Karaván Színház és 

Művészeti Alapítvány kivételes tehetséggondozó munkájáért és a fiatal nemzedékek felé 

szemléletformáló magatartás közvetítésében vállalt szerepéért; ifj. Kunhegyesi Ferenc a roma 

képzőművészetre támaszkodó pedagógiai programjával önazonosságuk megőrzéséért és az 

elfogadásért vállalt munkájáért; a Parno Graszt zenekar a roma zenei hagyományok 

megőrzéséért, valamint a romani és magyar nyelven előadott dalaival a roma kultúra 

népszerűsítése és elismertetése érdekében vállalt szerepéért kapta meg a Nemzetiségekért 

Díjat. Farkas András 2018-ban részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

3. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖKRŐL 

 

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke Kukumzisz György volt a 

beszámolási időszakban is. A görög nemzetiségi szószóló a beszámolási időszak első 

részében Koranisz Laokratisz volt (2014-2018), majd a 2018. április 8-i országgyűlési 

választásokat követően a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának listájáról 

Sianos Tamás szerzett mandátumot. 

 

Az országos önkormányzat fenntartásában két oktatási intézmény működött, és elmondható, 

hogy Magyarország teljes területén elérhetővé vált a görög nyelvoktatás. A Magyarországi 

Görögök Országos Önkormányzata által működtetett Manolisz Glezosz Tizenkét 

Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolában a budapesti székhely mellett 19 

telephelyen folyt országszerte az oktatás, melyet a beszámolási időszak végén, a 2018-2019-

es tanévben 8 fő teljes állású és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott pedagógus, 6 óraadó 

pedagógus, valamint 3 görögországi vendégtanár közreműködésével látott el az iskola. Az 

intézmény vezetője a beszámolási időszakban Kakukné dr. Partics Krisztina volt. A tanulói 

létszám a 2016/2017-es tanévben 241 tanuló és 17 óvodás, a 2017/2018-as tanévben 250 

tanuló és 10 óvodás, a 2018/2019-es tanévben 227 tanuló és 17 óvodás volt. 

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2016-ban gazdasági okokból az általa 

fenntartott Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központ struktúrájának átalakításáról 

döntött. A négy intézményt magában foglaló intézményhálózatban (iskola, óvoda, könyvtár, 

művelődési ház) a testület szétválasztotta az oktatási és a közművelődési intézményeket, így 

jött létre a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda, illetve a Nikosz Beloiannisz 

Művelődési Ház és Könyvtár. A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda a térség más 

településeiről is jelentős mértékben fogadott be tanulókat és óvodásokat. Az intézmény 

megbízott vezetője a beszámolási időszakban dr. Orosházi Györgyné volt. A tanulói létszám a 
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2016/2017-es tanévben 107 tanuló és 24 óvodás, a 2017/2018-as tanévben 102 tanuló és 29 

óvodás, a 2018/2019-es tanévben 98 tanuló és 26 óvodás volt. 

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által alapított Magyarországi Görögök 

Kutatóintézete több konferenciát szervezett, könyvkiadásban, valamint online 

digitalizációban vett részt a beszámolási időszakban. A kutatóintézet 2017-ben „Magyar és 

görög szabadság- és sporteszmények” címmel az Országgyűlés felsőházi üléstermében, 

„Dumtsa Jenő Emlékkonferencia” címmel Szentendrén, a Városházán rendezett konferenciát. 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által létrehozott Magyarországi 

Görögök Kulturális Intézetének célja a leendő művelődési központ működtetése. A 

kulturális intézetet 2015-2017 között megbízott intézményvezetőként Szamarintisz Tamás, 

majd 2018-tól kinevezéssel Csonka Krisztina vezette. A Debrecen MJV Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Magyarországi Görögök Kutatóintézete projektjeként a beszámolási 

időszakban (2018. májusban) történt Hondromatidisz Rigasz görög származású 

szobrászművész emléktáblájának leleplezése Debrecenben.  

 

Az országos önkormányzat 2018 végén a Magyarországi Görögök Kutatóintézete, a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete és a Magyarországi Görög Színház 

összevonásáról döntött. Az összevonás utáni új intézmény, a Görög Intézet látja el 

mindhárom elődszervezet tevékenységi körét. Az új szervezet vezetője Hadzopulu Görög 

Athéna lett. A Magyarországi Görög Színház vezetője a beszámolási időszakban Lantos-Lyka 

Antal hangmérnök, zenész volt, aki a régi görög kereskedő diaszpóra leszármazottja. 

Kollatosz Fotisz színművész vezetésével görög nyelvű színházi csoport is működött, amely 

évről évre új színdarabokat mutat be. 

 

Fontos eredmény volt a beszámolási időszakban, hogy az OIK az elmúlt években immáron 

csaknem minden Magyarországon megjelent görög nyelvű írott médiumot digitalizált, 

amelyek elérhetőek az olvasók számára is az OIK hivatalos honlapján.  

 

A Magyar Kormány még 2016. december 9-én együttműködési megállapodást kötött 

közfeladat ellátásáról a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox 

Exarchátussal, amelynek értelmében a patriarchátus dialógusközpontot hoz létre Budapesten. 

A megállapodást Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Arszeniosz Kardamakisz 

ausztriai metropolita, magyarországi és közép-európai exarcha írták alá. A budapesti, 

Múzeum utca 11. szám alatti egykori Károlyi-palota hivatalos átadására 2017 augusztusában 

került sor dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Bartholomeosz konstantinápolyi 

pátriárka személyes jelenléte mellett. Azóta az épületben kialakításra került az Isten 

Bölcsessége kápolna, mely heti rendszerességgel tart görög nyelvű liturgiát. Az Egyetemes 

Patriarchátus égisze alatt kezdte meg működését Szigetszentmiklóson is a Szent Miklós 

görögkeleti kápolna. Az Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának vezetője 

Paisziosz Larentzakisz segédpüspök, akinek felszentelésére 2018 októberében került sor 

Bécsben. Sajnálatos esemény volt 2018 januárjában Kalota József protopresbiter halála.  

 

2017-ben Diószegi György Antal vette át a görög közösségből a Nemzetiségekért Díjat, a 

kárpát-medencei görögök kultúrtörténetének kutatásáért. 2018-ban a Pyrgos Hagyományőrző 

Görög Néptáncegyüttes részesült az elismerésben, a görög nemzetiség zenei- és 

tánchagyományainak bemutatása révén a kulturális hagyományok megőrzésében játszott 

szerepért. A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat 2018-ban Notis Georgiou (Georgiou 

Panagiotis) ciprusi görög származású karmester és gitárművész kapta meg a magyarországi 

görögök közül.    
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4. A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOKRÓL 

 

 

Az Országos Horvát Önkormányzatnál – amelynek elnöke Gugán János volt a beszámolási 

időszakban is – a megválasztott szakbizottságok külső szakemberek bevonásával végezték 

feladataikat, a kiemelten fontos területeket – horvát köznevelés, stratégiai tervezés – 

tanácsnokok felügyelték. A horvát nemzetiségi szószóló 2018-ig Hepp Mihály volt, akit 

Szolga József követett a 2018. évi országgyűlési választások után.  

 

Az Országos Horvát Önkormányzat folyamatosan biztosította és bővítette a különböző 

területeken működő intézmények feladatellátását. Az előző időszakban megvásárolt 

ingatlanon megkezdődött a hazai horvát közösség közművelődési, kulturális, tudományos és 

politikai centrumának kialakítása Pécsett. A Horvát Ház első ütemének átadására – 67,8 M Ft 

állami támogatás felhasználását követően – 2018. március 5-én került sor. A működéshez 

szükséges eszközök beszerzésére az EMMI 10 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 

Többszöri határidő módosítást követően 2018-ra elkészült a Pécsi Horvát Színház modern 

épülete. Az ingatlan vagyonkezelésbe vételével és a nonprofit kft. megvásárlásával az 

országos önkormányzat remélhetőleg hosszú távra tudja biztosítani a nemzetiségi színjátszás 

feltételeit. 

 

A beszámolási időszakban tovább folytatódott a szombathelyi horvát iskolaközpont önálló 

intézménnyé szervezésének megalapozása. A nemzetiségi óvoda megnyitását követően 2017 

szeptemberétől elindult az általános iskola első évfolyamával a lépcsőzetes beiskolázás. Az 

intézményépület kialakítása érdekében 2017-ben 28 M Ft, 2018-ban évben 90 M Ft-os állami 

támogatással indult meg a felújítás I. és II. üteme. 

 

A kulturális autonómia szélesítése érdekében 2018-tól bajai székhellyel megkezdte működését 

a Bácskai Horvátok Kulturális Központja, amelynek elhelyezéséhez önálló ingatlan 

megvásárlására került sor. 

 

Az elhelyezésül szolgáló régi ingatlan 2018. évi értékesítésével lehetőség nyílt a Croatica 

Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. számára, hogy a megvásárolt épületben 

emelkedjen a szolgáltatás színvonala. A feladatul szabott kulturális színtér működtetése is 

biztosítottá vált a jobb infrastrukturális ellátottság révén. 

 

A Horvát Köztársaságtól használatba kapott Pag szigeti Magyarországi Horvátok 

Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja telephelyének infrastrukturális felújítását 

követően tízezer fölé emelkedett a vendégéjszakák száma. A nyári időszakban több mint 

négyszáz horvát közösséghez tartozó gyermek számára került biztosításra az anyanyelvi 

környezet az identitás erősítéséhez és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Mindkét évben hazai 

és anyaországi előadók részvételével megtartásra került a nemzetiségi pedagógusok 

továbbképzése. 

 

Az országos önkormányzat a hagyományoknak megfelelően évente megrendezte országos 

jelentőségű programjait (Országos Horvát Nap, Országos Kulturális Turné, Országos 

Horvát Zarándoklat, Országos Anyanyelvi Tábor, Anyaországi Pedagógus Továbbképzés, 

Országos Horvát Színjátszó Találkozó, CROATIADA vetélkedősorozat, Országos Horvát 

Rajzpályázat, Országos Horvát Vers- és Prózamondó Verseny, Anyanyelvi Vetélkedő). 
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Sikerült előrelépést tenni a Horvátországgal való hivatalos kapcsolatok terén. A közösség 

két képviselővel is jelen van a Horvát Köztársaság Kormánya mellett megalakult tanácsadó 

testületben, napi kapcsolatokat ápolnak a Határon Túli Horvátok Hivatalával, közvetlen 

kapcsolatok kiépítésére törekedtek az anyaországi minisztériumokkal és hivatalokkal, 

valamint a magyarországi külképviseleti szervekkel. A zágrábi magyar intézet 

megalapításával további lehetőséget kapott a magyarországi horvát közösség, hogy kulturális 

örökségét az anyaországban is bemutathassa a Balassi Intézet segítségével. Az országos 

önkormányzat és a szerbiai, illetve szlovéniai horvát közösség képviselőivel 2017-ben 

megkötött együttműködési megállapodása előrelépést hozott az érdekérvényesítő-képesség 

erősítése, valamint a kulturális, tudományos, oktatási, sportpartneri kapcsolatok ápolása, és 

közös projektek megvalósítása terén. 

 

A hazai horvát közösséget képviselve 2017-ben Nemzetiségekért Díj elismerésben részesült 

Szili Istvánné az ercsi horvátok nemzetiségi közösségében betöltött szerepéért, és a Tököli 

Délszláv Nemzetiségi Együttes, a délszláv nemzetiségi kultúra megőrzése terén végzett 

munkájáért. 2018-ban Hepp Mihály vette át a Nemzetiségekért Díjat, a horvát nemzetiség 

kulturális önazonosságának megőrzése, közösségük megszervezése és országos 

érdekképviseletük érdekében végzett kitartó munkája elsimeréseként. A Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae díjban 2017-ben Jurinkovits József, 2018-ban Szávai József 

részesült. 

 

 

5. A MAGYARORSZÁGI LENGYELEKRŐL 

 

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke 2018-ig Dr. Rónayné Slaba Ewa, 2018-tól Bátori 

Zsolt volt. A lengyel nemzetiségi szószóló Dr. Csúcs Lászlóné volt a beszámolási időszak 

első felében, a 2018. évi országgyűlési választások után Dr. Rónayné Slaba Ewát választotta 

meg a hazai lengyel közösség. A beszámolási időszakban az Országos Lengyel 

Önkormányzat új intézményt nem alapított, intézményt nem szüntetett meg, köznevelési, 

illetve kulturális intézmény fenntartói jogát nem vette át.  

 

A 2018. év különösen fontos állomás volt az Országos Lengyel Önkormányzat életében, 

amelynek intézményei széles körben ismertek, működésük folyamatos volt. Az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Lengyel Közművelődési Központ 2018-ban ünnepelte 

alapításának 10. évfordulóját, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum pedig alapításának 20. 

évfordulóját. Mindemellett Lengyelország 2018-ban ünnepelte függetlensége 

visszaszerzésének 100. évfordulóját. A centenáriumi ünnepségek szervezésében, 

lebonyolításában az Országos Lengyel Önkormányzat és intézményei aktívan közreműködtek. 

A hagyományosan Szent László napjának időszakára eső Polonia Nap 2018-ban – részben - a 

lengyel függetlenség köré szerveződött.  

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 2017-ben ünnepelte Derenk fennállásának 300. 

évfordulóját. Ennek tiszteletére az Országos Lengyel Önkormányzat a Lengyel Kutatóintézet 

és Múzeummal „Derenk 300 éve” címmel tudományos-ismeretterjesztő konferenciát 

rendezett a Parlamentben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. májusi 

döntése alapján „Derenk – lengyel romfalut” elismerték Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

kulturális örökségeként, és felvételre került a megyei értéktárba. Derenk a közösségi 

összetartozás jelképe: Levéltári források alapján 1717-től telepítettek a lengyelországi 

Szepességből górál lakosokat Derenkre, amely Szögliget közelében a szlovák határ mellett 
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található. A trianoni békediktátum aláírását követően Derenk lett Magyarország egyetlen 

lengyel többségű települése. Az országos önkormányzat minden év júliusában – így a 

beszámolási időszakban is – megrendezi a hagyományos búcsút Derenken, amely lehetőséget 

teremt az elszármazottaknak és a magyarországi Polonia tagjainak az emlékezésre. 

 

Fentieken kívül az Országos Lengyel Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal 

konferenciát szervezett a kereszténység témakörében 2017-ben és 2018-ban. Az országos 

önkormányzat további kiemelt rendezvénye a Lengyel Bál, amely szintén a beszámolási 

időszak mindkét évében várta az érdeklődőket. Miután a magyar Országgyűlés március 23. 

napját a magyar-lengyel barátság napjává nyilvánította, az emléknapnak minden évben a 

másik ország egy-egy városa ad otthont. 2018-ban Magyarországon, Veszprémben rendezték 

meg sikerrel az ünnepségsorozatot. E különböző rendezvények a magyarországi lengyel 

közösség kulturális identitásának megőrzésében fontos szerepet játszottak, illetve 

sokszínűségük révén igyekeztek megszólítani a magyarországi lengyel közösség valamennyi 

tagját. 

 

A beszámolási időszakban Dr. Rónayné Slaba Ewa lengyel szószólóként 4 alkalommal szólalt 

fel az Országgyűlésben, a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló 

törvényjavaslathoz (T/3975), illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 

módosítására vonatkozó törvényjavaslathoz (T/3618) kapcsolódóan, napirend előtti 

felszólalása a lengyel függetlenség napjának centenáriumáról emlékezett meg. Emellett 

találkozókat tartott a lengyel nemzetiség önkormányzatainak és civil szervezeteinek a 

vezetőivel, valamint – számos egyéb, lengyel nemzetiségi kulturális program mellett – 2018-

ban részt vett a lengyel függetlenség napjának centenáriumához kapcsolódó stafétafutáson, 

amely Derenkről indult a nyári búcsú napján, és novemberben Budapesten ért véget. A 

stafétafutásban összességében 24 településen több mint 900 személy vett részt, akikkel a 

szószóló mind személyesen találkozott.  

 

A Nemzetiségekért Díjat 2017-ben Sutarski Konrad a magyarországi lengyelség kulturális és 

tudományos intézményeinek megszervezésében végzett munkájáért vehette át. 2018-ban a 

Nemzetiségekért Díj kitüntetettje volt (a Díjat megosztva) Ducky Krzysztof Józef, elismert 

grafikusművészi tevékenységéért és a lengyel művészek közösségének megszervezéséért, 

valamint Straszewski Andrzej, a hazai lengyel kulturális életben és az anyaországi 

kapcsolatokban vállalt szerepéért. A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban 2017-ben 

a Głos polonii szerkesztősége, 2018-ban Leszko Malgorzata részesült. 

 

 

6. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEKRŐL 

 

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke 2018. augusztus 20-án 

bekövetkezett tragikus haláláig Heinek Ottó volt. A közösség Schubert Olíviát választotta 

utódjául. A magyarországi németek parlamenti szószólója Ritter Imre volt, aki – amint azt 

már jeleztük – 2018 áprilisában a parlamenti választásokon teljes jogú mandátumot nyerve 

immár a magyarországi német közösség parlamenti képviselője lett. 

 

A magyarországi közoktatási-köznevelési intézményhálózatból 215 német-magyar 

kétnyelvű óvoda, 320 német nemzetiségi általános iskola, 14 gimnázium és 1 szakgimnázium 

működött az országban. Három oktatási intézményt, a Koch Valéria Iskolaközpontot (Pécs), a 
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Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumot (Pilisvörösvár) és a Német Nemzetiségi 

Gimnázium és Kollégiumot (Budapest) a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

tart fenn. A pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban 2012 szeptemberében egy egynyelvű, 

német anyanyelvű óvodai csoport indult. A modell olyan sikeresnek bizonyult, hogy a 

beszámolási időszakban az iskolaközpont két óvodájának mind a nyolc csoportja egynyelvű, 

német anyanyelvű program szerint működött, és az általános iskolában is elindult egy német 

anyanyelvű osztály felmenő rendszerben. A Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata által fenntartott oktatási intézmények mellett a települési német nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma a beszámolási időszakban 

folyamatosan emelkedett (47 települési német nemzetiségi önkormányzat tart fenn 61 német 

nemzetiségi óvodát vagy iskolát).   

 

A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja, a „Gyökerek és 

szárnyak“ hosszú távra meghatározta az országos önkormányzat oktatási koncepcióját. A 

koncepció megjelenése (2010) óta önálló, részletesen kidolgozott tervek jelentek meg az 

óvodák és iskolák számára: 

 A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és fejlesztési terve (középtávú 

fejlesztési terv 2016-ig);  

 A magyarországi német óvodák irányelvei és fejlesztési terve;  

 Kerettanterv és kompetenciamodell a nyelvoktató és a kétnyelvű német nemzetiségi 

iskolák számára;  

 A magyarországi német nemzetiségi óvodák bemutatkoznak;  

 Sajátos óvodai koncepciónk;  

 Sikeres oktatási és nevelési utak;  

 Ajánlások az átmenetek szervezéséhez – I. rész: Óvodából az iskolába, II. rész: Alsó 

tagozatból felső tagozatba. Általános iskolából középiskolába. 

Ezzel kapcsolatban több találkozó, konferencia, továbbképzés valósult meg. A Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatának Oktatási Bizottsága a beszámolási időszakban a 

következő öt évre szóló középtávú fejlesztési terv összeállításán dolgozott.  

 

A szintén az országos önkormányzat által fenntartott, szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn – 

Magyarországi Német Színház Magyarország egyetlen állandó, német nyelven játszó és 

saját épülettel rendelkező színháza. A színház – melynek kis létszámú társulata több nemzet 

művészeit egyesíti és önmagát európai műhelyként definiálja – az utóbbi években nagy 

hangsúlyt fektetett koprodukciós előadások létrehozására. Teljes körű felújítása után 2016-

ban nyitotta meg kapuit a színház, amelyre 200 M Ft támogatást nyújtott az állam. Emellett 

német nemzetiségi amatőr színházi tevékenység elsősorban a nemzetiségi iskolákban és 

német nemzetiségi vallási csoportokban (pl.: Budaörsi Passió) folyt. Az iskolai színjátszók 

rendszeresen találkoztak a korosztályuknak megfelelő színházi fesztiválokon és szakmai 

szemináriumokon. A színházi mozgalom támogatói egyesületet hoztak létre „Förderverein für 

deutschsprachiges Laientheater in Ungarn – Egyesület a magyarországi német nyelvű amatőr 

színjátszásért” néven. 

 

Az országos önkormányzat intézménye a Városlődi Villa Nonprofit Kft., melynek feladata a 

városlődi ifjúsági tábor üzemeltetése. A tábor felújítására a fenntartó 2016-ban és 2017-ben 

összesen 250 M Ft támogatásban részesült.  

 

Az országos önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok munkáját 11 regionális irodán 

keresztül segíti. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mindemellett továbbra 
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is szoros kapcsolatban áll a német nyelvű országokkal és régiókkal, az európai német 

kisebbségi szervezetekkel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. 

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és német nemzetiségi civil szervezetek 

felterjesztése alapján 2017-ben Kaszás Sándor a német nemzetiségi zene megismertetésért 

végzett pedagógiai munkássága elismeréséért, Johann Schuth a német nemzetiségi sajtóban 

végzett munkájáért kapta meg a Nemzetiségekért Díjat. 2018-ban dr. Albert Vendel a 

Veszprém megyei német nemzetiség hagyományápolásáért, közneveléséért, és közéletben 

végzett tevékenysége elismeréseként részesült a Díjban. 2017-ben Lohn Zsuzsanna Éva, 

2018-ban a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Fúvószenekar, valamint Tóth Györgyné Bencze Mária részesült a Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

7. A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEKRŐL 

 

 

Az Országos Örmény Önkormányzat elnöke dr. Serkisian Szeván, az örmény közösség 

szószólója a parlamentben 2014 és 2018 között Dr. Turgyán Tamás volt. A 2018. évi 

parlamenti választásokat követően dr. Serkisian Szeván lett a szószóló, azonban 2018. 

december 31-ig mandátumát nem vette át, így az összeférhetetlenség sem valósult meg eddig 

elnöki pozíciójával kapcsolatosan. 

 

Az elmúlt években az Országos Örmény Önkormányzaton belül belső feszültségek, 

összebékíthetetlen ellentétek alakultak ki, amely folyamat végül oda vezetett, hogy 2018-tól 

Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felügyeleti vizsgálatai már súlyos 

működési hiányosságokat tártak fel. Ennek keretében megállapításra került, hogy az Országos 

Örmény Önkormányzat Közgyűlése ezen időszakban nem tartott határozatképes ülést, 

tekintve, hogy a képviselők egy része nem ment el az elnök által összehívott ülésekre. Ebből 

következően a jogszerű működéshez szükséges határozatok (költségvetés és zárszámadás) 

elfogadására sem került sor. Emellett problémaként jelentkezett az is, hogy az elnökhelyettes 

– az elnöki jogkört elvonva – jogszabálysértő módon hívott össze testületi üléseket. A 

kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása keretében tett intézkedései ellenére a 

működést ellehetetlenítő, jogsértő állapot fennmaradt. 

 

Az Országos Örmény Önkormányzat működését  a döntéshozatali kötelezettségek 

elmulasztása, illetve törvénysértő elnöki és elnökhelyettesi magatartás jellemzi, amelyek 

eredményeként az Országos Örmény Önkormányzat a beszámolási időszak végére 

működésképtelenné vált. Ennek következményeként az állami támogatás folyósítása is 

felfüggesztésre került 2018 IV. negyedévétől.  

 

Az örmények saját iskolahálózattal továbbra sem rendelkeznek. Az örmény nyelvoktató 

tevékenység hétvégi együttlétek alkalmával művészetoktatás, vasárnapi örmény óvodai 

foglalkozás működésének keretében valósult meg, a helyi közösségek minél szélesebb 

körének bevonásával.  

 

Az Országos Örmény Önkormányzat intézménye, az Örmény Kulturális, Dokumentációs és 

Információs Központ feladata figyelemmel kísérni a magyarországi örmény nemzetiség 

kulturális helyzetének alakulását, összefogni az örmény civil szervezetek munkáját, a 

nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységét. Az Országos Örmény Önkormányzat 
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2014-ben az önkormányzat új intézményeként egy örmény színházat hozott létre, URARTU 

Örmény Színház néven, amely a beszámolási időszakban is működött. 

 

Az Örmény Kultúráért Alapítvány kiadásában jelenik meg évente négy alkalommal az 

„Arménia” című örmény nyelvű kulturális, közéleti folyóirat. Szintén évi négy száma van a 

„Diaszpóra 21” című magyar nyelvű kulturális, közéleti lapnak. Magyar nyelven kerül még 

kiadásra az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „Füzetek” c. kulturális és 

információs havi lapja, a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint kerületi örmény 

nemzetiségi önkormányzatok támogatása révén. 

 

 

8. A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKRÓL 

 

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke a beszámolási időszakban 

Juhász Tibor volt (aki a beszámolási időszakot követően, 2019-ben tragikusan elhunyt). A 

román nemzetiségi szószóló Kreszta Traján maradt a 2018. évi országgyűlési választásokat 

követően is.  

 

A magyarországi románság jól, példás együttműködéssel integrálódott a magyar 

társadalomba, ez tapasztalható a Romániából áttelepülők esetében is, s az utóbbiak száma – 

bár nem tömeges – kompenzálja az őshonos népesség kismértékű fogyását, többségük 

csatlakozik a hazai román nemzetiségi közösséghez, ezért a következő népszámlálásnál a 

jelenlegihez képest inkább növekvő lélekszámról szóló adatokra számít a közösség. 

Tapasztalatok szerint a hazai románság körében az országos átlagnál jóval kisebb mértékű a 

külföldre költözés, és (éppen a beszámolási időszakban kialakult gyakorlat szerint) inkább 

egyes határmenti megyéinkből a szomszédos nyugat-romániai fejlett (aradi, temesi) 

megyékbe járnak át dolgozni – a legtöbb esetben az ottani munkáltatók által biztosított napi 

oda-vissza szállítással, ami nem okoz törést magyarországi életvitelükben, s így a nemzetiségi 

közösségben való részvételükben sem.  

 

A beszámolási időszakban a magyarországi román nemzetiség életének minden területén 

fellendülés volt tapasztalható, nőtt a gyermek- és tanulói létszám a román óvodákban és 

iskolákban, az anyanyelvű kultúrához és a hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó minden 

tevékenység mind volumenében, mind minőségében fejlődött, intenzívebb az 

önkormányzatok és a szakintézmények működése. A beruházási, felújítási, fejlesztési 

támogatások mind összegben, mind arányukban a legmagasabbak voltak és döntően a 

növekvő létszámú köznevelési intézmények szükségleteit fedezték. A támogatásoknak is 

köszönhetően magasabb iskolai színvonal révén a magyarországi továbbtanulás mellett 

szintén nőtt a romániai felsőoktatásba felvett, illetve ösztöndíjat elnyerő magyarországi román 

diákok száma. A közösség tapasztalatai szerint a kétnyelvűség előnyeit a munkaerő-piacon a 

magyarországi román nemzetiségű foglalkoztatottak, leginkább az egészségügy, az oktatás, a 

szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás, a kereskedelem, a gépjárműjavítás területein 

hasznosítják, és növekvő mértékben vesznek részt a Magyarország és Románia közötti 

gazdasági kapcsolatokban is. Magyarországon a beszámolási időszakban 5 román-magyar 

kéttannyelvű óvoda-általános iskola működött, ezekből 4 a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata, egy a KLIK fenntartásában, egy általános iskola-gimnázium-

kollégium, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában. Ezek 

összlétszáma 426 óvódás, 683 általános iskolai, valamint 203 gimnáziumi tanuló volt, továbbá 

6 román nyelvoktató iskola, mindösszesen több mint 1500 fő gyermek és tanulói létszámmal.  
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A magyarországi román nemzetiségi tanárképzés Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán a Filológiai Tanszék, a tanító-, ill. tanárképzés a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar, az óvodai pedagógusképzés pedig Szarvason, a Gál Ferenc 

Főiskola keretében történik. A magyarországi román nemzetiségi pedagógusok 

felkészítésének segítésére az országos önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az 

aradi Aurel Vlaicu állami egyetemmel, a gyulai Nicolae Bălcescu román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium pedig az aradi Vasile Goldiș Nyugati (magán) Egyetemmel, 

továbbá együttműködés alakult ki a Temesvári Nyugati Egyetemmel és a kolozsvári Babes-

Bólyai Tudományegyetemmel is. Ezek az együttműködések hozzájárultak ahhoz, hogy a 

beszámolási időszakban is folyamatosan nőtt a Romániában felsőfokú tanulmányokat folytató 

magyarországi román nemzetiségű diákok száma. A hazai románság részéről 5 fő vett részt az 

induló óvodapedagógus-programban. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

hivatalában külön pedagógiai szakmai segítő apparátus is működött a beszámolási 

időszakban. 

 

A magyarországi románság körében 7 kulturális, 6 hagyományőrző, 2 kutató-alkotó, 2 

nyugdíjas, 1 szabadidős és sport, 1 pedagógus, 1 turisztikai, 2 gasztronómiai, 1 női, 1 ifjúsági, 

1 vallási, 3 baráti, 10 általános nemzetiségi, 1 érdekképviseleti, 1 színházi egyesület, illetve 

alapítvány működött a beszámolási időszakban. A Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzatának Dokumentációs és Információs Központja, állami támogatással, saját 

szakirányú és rendezvényszervezői tevékenysége mellett, működteti a hagyományőrző népi 

együtteseket, a kétegyházai tájházat és a 2017-ben indult Amatőr Színházat. 

 

A hazai románság közösségéből Nemzetiségekért Díj elismerésben részesült 2017-ben 

Kreszta Traján, a battonyai és a magyarországi románok kulturális és vallási életének, 

oktatásának, sajtójának és intézményrendszerének létrehozásáért, valamint 2018-ban Grósz 

György, a román nemzetiség ének-, zene- és tánckultúrájának megőrzésében és 

továbbadásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért. 2017-ben Nedró János András, 2018-ban 

Oroján István részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

9. A MAGYARORSZÁGI RUSZINOKRÓL 

 

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke Kramarenko Viktor, a ruszin nemzetiségi szószóló 

Giricz Vera volt a beszámolási időszakban is. Az évente bővülő forrásokra alapozva – az 

országos önkormányzat intézményeiként – az önállóan gazdálkodó Udvari István 

Magyarországi Ruszinok Könyvtára, a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű 

Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, valamint a Hodinka Antal Ruszin Tudományos 

Intézet nyújtotta a közösségi szolgáltatásokat a ruszin közösség számára. Az intézményeken 

belül a ruszinsághoz tartozó szakemberekkel sikerült növelni az emberi erőforrásokat a 

beszámolási időszakban. A közösségi színterek bővítésének érdekében 2017-ben 34 M Ft 

kormányzati támogatásnak köszönhetően megkezdődött Debrecenben a Görögkatolikus 

Ruszin Közösségi Ház kivitelezése, amely 5 M Ft támogatásban részesült a berendezésre, a 

funkcionálissá tétel érdekében. A beruházásnak köszönhetően erősödhet az egyházhoz való 

tartozás, ugyanis a jövőbeni működésben a Hajdúdorogi Metropólia is jelentős részt vállal. 

 

A beszámolási időszakban a kulturális autonómia megélése, a nemzetiségi közösséghez 

tartozás erősítése, valamint a ruszin nyelv társadalmi szerepének növelése, köznyelvi 
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szerepének emelése érdekében továbbra is megvalósításra kerültek a hagyományos országos 

jelentőségű programok, amelyek a következők voltak 2017-ben és 2018-ban: 

 A Hodinka Antal Emléknap megünneplése, címadományozás a közélet kiemelkedő 

szereplőinek; 

 a Ruszin Nemzeti Ünnep a kormányzat képviselői és a görögkatolikus egyházi 

méltóságok részvételével Budapesten és Egerben;  

 a görögkatolikus anyanyelvi hitélet megélésének fontos színtere volt a Sajópálfalán 

minden évben megrendezett zarándoklattal egybekötött Ruszin Búcsú; 

 a ruszinok, a „gens fidelissima” nemzetiségi közösség összetartozás megvallásának 

emléknapja alkalmával a történelmi együttélés erősítése érdekében II. Rákóczi Ferenc 

születésének évfordulóján évente sor került az ünnepi rendezvénysorozatra 

Sárospatakon és Borsiban;  

 valamint új kulturális programmal gazdagodott a közösség, mivel 2017-től 

megrendezésre került a Ruszin Művészet Remekei ünnepség, budapesti helyszínekkel. 

 

A beszámolási időszakban pályázati támogatással az országos önkormányzatnak több 

identitást és anyanyelv-használatot erősítő programot sikerült szerveznie a közösség számára: 

 Az első világháborús megemlékezésekhez kapcsolódóan emlékhelyek kerültek 

felkeresésre Szlovéniában, a volt olasz frontvonalon; 

 a romló politikai környezet ellenére Kárpátalján felkutatásra kerültek Hodinka 

Antalhoz és Rákóczi Ferenchez kötődő emlékhelyek; 

 a magyar-ruszin, valamint a ruszin-magyar szótár promotálása; 

 évenkénti bontásban ruszin nyelvű könyvek, dokumentumok beszerzése; 

 ruszin könyvtári rendezvénysorozat megszervezése;  

 valamint ruszin múzeumok éjszakája vonzotta be a látogatókat. 

 

A beszámolási időszak során Giricz Vera nemzetiségi szószóló a szomszédos ország 

ruszinságával is felvette a kapcsolatot, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának 

tagjaként tevékenykedhetett. 

 

2018-ban a Szent Efrém Férfikar a hazai ruszin egyházzenei örökség megismertetése és 

népszerűsítése révén a ruszin önazonosság megőrzésében betöltött szerepéért megkapta a 

Nemzetiségekért Díjat. 2017-ben a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör, 2018-ban 

Manajló András részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

10. A MAGYARORSZÁGI SZERBEKRŐL 

 

 

A Szerb Országos Önkormányzat elnöke Szutor Lászlóné Peity Veronika, a szerb nemzetiségi 

szószóló Alexov Ljubomir maradt a beszámolási időszakban is. A magyar-szerb kapcsolatok 

javulásának szerves része, hogy a Kormány igyekszik hozzájárulni a magyarországi szerb 

nemzetiség identitásának megőrzéséhez, amelynek egyik legfontosabb pillére a nemzetiségi 

köznevelés színtereinek erősítése, fejlesztése, és a felmerülő igényeknek megfelelő bővítése. 

Ennek megfelelően a beszámolási időszakban a Kormány elfogadta a magyarországi szerb 

nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról szóló 1177/2018. (III. 28.) Korm. 

határozatot, amely a szerb nemzetiségi oktatást végző intézmények fejlesztéseit támogatja 

közel 1 Mrd Ft mértékben. 
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A Szerb Országos Önkormányzat fenntartásában köznevelési intézményként működött a 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, valamint a Nikola Tesla 

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapest, Lórév, 

Szeged). A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése szülői kezdeményezésre, 2018. 

szeptember 1-én új oktatási intézményt alapított és sikeresen elindította az első osztályt 

Szegeden. A beszámolási időszakban bérelt épületben folyt az oktató-nevelő munka, a 

felújítás után azonban a Kálvin tér 6. szám alatt fog működni a szerb köznevelési intézmény, 

amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vásárolt meg, és a Magyar Kormány a felújításra és 

bővítésre is biztosított közel 1,4 Mrd Ft anyagi támogatást.  

 

Az országos testület további kulturális és tudományos intézményeket is fenntart, ezek a 

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, a Szerb Pedagógiai és 

Módszertani Központ, a Szerb Intézet és a Magyarországi Szerb Színház. A Magyarországi 

Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ célja rendkívül sokrétű, a könyvkiadástól a hang- 

és videofelvétel sokszorosításáig, az oktatástól az előadó művészeti tevékenységig, az 

utazásszervezéstől a könyvtári és levéltári tevékenységig. Az évente – így a beszámolási 

időszakban is – megrendezésre kerülő Szerb Kultúra Hónapjuk rangos eseménye a hazai és az 

anyaországi kulturális életnek. A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ célja, hogy 

megerősítse, bővítse és megőrizze a meglévő szerb nemzetiségi köznevelési rendszert 

Magyarországon. Amellett, hogy a szakmai pedagógiai és módszertani feladatokat ellátja, 

szerb nyelvi táborokat, szólóesteket, szerb nyelvtanfolyamokat és különböző képzéseket 

szervez. A Szerb Intézet fokozatosan bővítette tevékenységét. A néprajz, nyelvészet, 

történelem, művelődéstörténet és kisebbségi jogok területén folyamatosan kutattak, illetve 

bonyolítottak le konferenciákat, szakmai fórumokat az intézet szervezésében. Fontos célja 

volt a tudományos ismeretterjesztés kiterjesztése a közoktatásba. A repertoárjával szinte 

valamennyi szerb nemzetiségűt elérő Magyarországi Szerb Színház fővárosi, Nagymező utcai 

épülete jelentős bővülés és megújulás elé néz a kormányzati segítséggel megvásárolt 

szomszédos ingatlanok átalakításával. 

 

A 2018. évi Nemzetiségekért Díj kitüntetettje volt dr. Lásztity Jovánka, a szerb nemzetiségi 

oktatásban és nevelésben, valamint nemzetiségi kultúrájuk megőrzésében és átadásában 

vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként. A szerb közösség részéről 2017-ben a „Veseli 

Santovcani” Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, 2018-ban Dr. Emberné Jurkovits 

Hajnalka részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 

 

 

11. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKRÓL 

 

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke Hollerné Racskó Erzsébet maradt a beszámolási 

időszakban is. A szlovák nemzetiségi szószóló 2018-ig Fuzik János (egyben a Magyarországi 

nemzetiségek bizottságának elnöke) volt, akit az országgyűlési választások után Paulik Antal 

követett.  

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat intézményei közül az öt iskola mellett a Békéscsabán 

működő Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja tevékenysége 

kapcsolódott közvetlenül a szlovák nyelvű oktató-nevelő munkához, a módszertani központ 

volt a szakmai felelőse az Országos Szlovák Önkormányzat által indított „A tehetséges 

tanulókért” ösztöndíjprogramnak. A program működésének feltételeit a Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú Alapítvány pályázati úton biztosította. A 2018 szeptemberében 
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elindított Budapesti Szlovák Szakkollégium működéséhez a Miniszterelnökség 3,5 M Ft 

működési támogatást biztosított. 

 

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete néprajzi, nyelvtudományi, történettudományi 

és szociológiai kutatásokat végez, többek között együttműködésben a Szlovák Tudományos 

Akadémiával. Az intézmény 2017-ben öt új kötetet adott ki. A hazaiak mellett szlovákiai 

kutatók, egyetemi tanárok és hallgatók részvételével 2017-ben – immár 35. alkalommal – 

interdiszciplináris kutatását a Komárom-Esztergom megyei Tardoson szervezte meg. 2017 

novemberében a kutatóintézet a Csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója 

alkalmából konferenciát rendezett Békéscsabán, majd 2018-ban 4 önálló kötetet adott ki, 

ezzel az összes kiadott publikációinak száma 82-re nőtt. Abban az évben Tótkomlós adott 

otthont a diákkutatók tudományos konferenciájának. 

 

A szlovák regionális kulturális központok közösségi színtereket működtettek, segítették az 

egyes művelődési közösségek (3 szlovák klub), szakkörök (2 nyelvtanfolyam, 1 bibliaóra, 1 

amatőr színjátszó csoport, 5 népzenei szakkör, 6 énekkar, 3 táncegyüttes, 3 kézműves szakkör 

stb.) folyamatos működését oly módon, hogy számukra termet vagy/és a szakember 

tiszteletdíját biztosították, továbbá lehetővé tették számukra a fellépéseket helyben, regionális 

és országos szinten. A szlovák szervezetekkel együttműködve közel 150 rendezvényt 

szerveztek, így pl. énekkari, táncegyüttesi, zenekari fellépéseket, szlovák nyelvű színházi 

előadásokat, gasztronómia bemutatókat, kézműves foglalkozásokat, táborokat és 

szemináriumokat, kiállításokat és kiadványokat népszerűsítő bemutatókat. A szlovák 

regionális kulturális központok 2017-ben Rákoskeresztúron, 2018-ban a 300. születésnapját 

ünneplő Békéscsabán a kulturális gálaprogram biztosításával járultak hozzá a Magyarországi 

Szlovákok Napja megrendezéséhez, amelyet az országos önkormányzat július első 

szombatján mindig más-más régióban rendez meg, és amely során átadásra kerül a 

Nemzetiségünkért díj, amelyet minden évben két kimagasló érdemeket szerzett személyiség 

és egy kollektíva vehet át. 2014 óta kétévente ezen a rendezvényen kerül átadásra a Lami 

Istvánról elnevezett közművelődési szakmai díj is. A Magyarországi Szlovákok Napját 2017-

ben Rákoskeresztúron, 2018-ban Békéscsabán tartották. Mindemellett a magyarországi 

szlovákok szervezetei és önkormányzatai is rendszeresen szerveznek helyi, regionális, 

országos, és nemzetközi programokat. Az egész közösséget megmozgató nagyrendezvények 

gazdája túlnyomó részt az Országos Szlovák Önkormányzat, illetve intézményei. 2018 

októberében az országos önkormányzat megrendezte a szláv nemzetiségek szemináriumát 

(Budapest, Dabas-Sári, Pilisszentkereszt), melynek ünnepélyes megnyitójára az Országgyűlés 

Magyarországi nemzetiségek bizottságával együttműködve az Országházban került sor. 

 

Amellett, hogy saját kiadványokat jelentetett meg és országos rendezvényeket szervezett, a 

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete tíz helyszínen rendhagyó néprajzi órát tartott 

a „Havasi juhászok – Mesterség és kultúra” című néprajzi vándorkiállítás kapcsán, és további 

kilenc helyszínen történelmi órákat tartott a „Csehszlovák-magyar lakosságcsere szlovák 

szemmel” című kiállítás kísérőrendezvényeként. Évente közel száz alkalommal 

közreműködtek szlovák kulturális rendezvények szervezésében társszervezőként. A művészeti 

csoportok az intézmény támogatásával, számos alkalommal népszerűsítették a hazai 

szlovákok szellemi örökségét külföldön. 2018 decemberében az intézet szervezésében a 

határon túli szlovákokkal együttműködve több magyarországi helyszínen fellépett a 

morvaországi FS Púčik (Brno) tánccsoport. A tehetséggondozási program keretében több 

alkalommal segítették a szlovák nyelvet tanuló diákok tanulmányi versenyre történő eljutását 

és szakmai táborban való részvételét. Az intézet 2017-ben és 2018-ban 6 országos és számos 

regionális rendezvényt szervezett, és sikeresen megrendezte a hazai szlovák tánccsoportok 
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vezetőinek intenzív módszertani képzését (2018 – 60 óra).  Az intézet 2018 novemberében az 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával és az Országos Szlovák Önkormányzattal 

együttműködve megrendezte a Lami István emlékülést. 2018 év végéig sikerült a 

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete által működtetett Zempléni Szlovákok Néprajzi 

Gyűjteményét feldolgozni és az állandó kiállítás tárgyait (700 db tárgy) leltárba venni. 

  

Az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei a beszámolási időszakban is egyre több 

szállal kötődtek a Vajdasági Szlovák Nemzetiségi Tanács és a Romániai Szlovákok és Csehek 

Demokratikus Szövetsége szervezeteihez. 2017-ben és 2018-ban több közös programot 

valósítottak meg, amelyben oktatási intézmények, pedagógusok, diákok és civil szervezetek is 

részt vettek. Az említett országokban élő szlovák közösségek közötti kapcsolatok erősítését 

egy közös pedagógus kitüntetés (Tessedik-díj), egy közéleti kitüntetés (Ondrej Štefanako-díj) 

és egy a kulturlis területen végzett munka elismeréseként 2018-ban alapított díj (Pro Cultura 

Slovaca) is szolgálta. 2018-ban Magyarországon tartotta éves konferenciáját az Európai 

Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) Szláv Kisebbségek Munkacsoportja, amelynek 

első napi programjait az Országgyűlés épületében tartották. Ezt követően ellátogattak a 

budapesti Szlovák Iskolába, valamint Dabasra és Pilisszentkeresztre, ahol a hazánkban élő 

szlovák közösség intézményeivel, lehetőségeivel ismerkedtek. 

 

2017-ben a szlovák közösségből Nemzetiségekért Díjban részesült Andó György, a békési és 

a hazai szlovák népi építészet megőrzéséért, valamint Gmoser Györgyné, a kiskőrösi és a 

Bács-Kiskun megyei szlovákok népi hagyományainak megőrzéséért. 2018-ban Fuzik János a 

szlovák mellett a teljes hazai nemzetiségi műsorok elindítása és működése érdekében, 

valamint a szlovák országos közélet vezetőjeként végzett két évtizedes fáradhatatlan 

munkájáért kapta meg az elismerést. A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat 2017-ben 

a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, 2018-ban a Vertigo Szlovák Színház kapta meg. 

 

 

12. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKRŐL 

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Ropos Márton, a szlovén nemzetiségi szószóló 

Kissné Köles Erika maradt a beszámolási időszakban is. A magyarországi szlovének hat 

községben (Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Alsószölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu) és 

Szentgotthárdon élnek. A közigazgatásban a Közös Önkormányzati Hivatalokban mindenhol 

dolgoztak szlovén nemzetiségű alkalmazottak, akik az idősebbeket anyanyelvükön tudják 

tájékoztatni és segíteni.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alá tartozó Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda mellett 2018. szeptember 1-től a felsőszölnöki Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda kibővült a 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti 

óvoda intézményegységgel. Mind a három óvodában 1 szlovén óvodás vegyes csoport, illetve 

mindkét iskolában 8 szlovén kéttannyelvű osztály működött.  

 

A vizsgált időszakban megvalósult a Szlovén Rába-vidék tájegységként történő azonosítása 

és a térség kétnyelvű táblákkal történő ellátása (a turisztikai jelzőtáblák finanszírozására a 

szlovén közösség 6 M Ft-ot kapott). 2018 őszén az Országos Szlovén Önkormányzat 

irányításával elkészült a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programja. 
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Jelentősebb esemény volt a magyarországi szlovénség vonatkozásában, amikor a szlovén 

szószóló és az országos önkormányzat elnökének közös meghívására 2017. május 22-én a 

szlovén Rába-vidékre látogatott Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A látogatás célja 

volt, hogy házelnök úr közelebbről is megismerje a létszámában legkisebb, átlagéletkorát 

tekintve is öregedőnek mondható, de vitalitásában erős szlovén nemzetiségi közösség értékeit, 

a fennmaradás érdekében tett erőfeszítéseit. 2017. október 12-én a szlovén szószóló 

meghívására Budapestre látogatott a Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlésének Határon túli és 

a világban élő szlovénekkel való kapcsolattartásért felelős bizottság. A delegáció tagjai 

egyeztető megbeszéléseket folytattak az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 

bizottsága és a Nemzeti összetartozás bizottsága tagjaival. Kissné Köles Erika szószóló a 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve közösen 

szervezett ünnepi szentmisét 2017. november 19-én, Szentgotthárdon, a szlovén anyanyelvű 

hitélet ápolásáért kezdeményezett és rendszeressé vált szlovén nyelvű szentmisék 10. 

évfordulója alkalmából. Emellett szintén a beszámolási időszakban, 2018-ban egyéb 

jubileumok sorát is ünnepelte a magyarországi szlovén közösség: 

 

 Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szombathelyi Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület, 1998 novemberében 

az akkori magyar és szlovén köztársasági elnökök jelenlétében ünnepélyes keretek 

között nyitották meg a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusát. 

 

 Szintén 1998 novemberében kezdte meg működését a „Szlovének Házaként” is 

emlegetett Szlovén Kulturális és Információs Központ. 

 

 A szlovén Rába-vidék egyik legpatinásabb művészeti közössége, a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyes Kara is jubilált. A kórus – 

amely kezdetben egyházi énekkarként, majd női karként működött, a ’60-as években 

pedig vegyes karrá vált – fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte. 

 

 125 évvel ezelőtt, 1883. szeptember 4-én nyitotta meg kapuit ünnepélyes tanévnyitó 

keretében a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, amely az első 

magyarországi középiskola volt ahol lehetőséget kaptak a magyarországi szlovének 

nyelvük és kultúrájuk közvetítésére. 

 

A Magyarország és Szlovénia közötti jószomszédi viszony a beszámolási időszakban 

továbbra is példaértékű volt, mely kifejeződött a külpolitikai, diplomáciai kapcsolatokban, 

valamint a gazdasági, oktatási, kulturális és nemzetiségpolitikai együttműködésekben. Ennek 

a szoros és kiegyensúlyozott partneri relációnak ékes bizonyítékai voltak a legmagasabb 

szintű politikai találkozók is: a két ország köztársasági elnökeinek, miniszterelnökeinek és 

országgyűléseik elnökeinek gyakori találkozója, a működő Magyar-Szlovén Kormányközi 

KVB ülések ajánlásai kormányhatározattal intézkedési tervként a szlovén közösség számára 

további fejlesztési eredményeket biztosítottak. 

 

2018-ban a szlovén közösségből Ropos Márton vehette át a Nemzetiségekért Díjat, a szlovén 

oktatási és nevelési intézmények megszervezésében és működtetésében, valamint vezetőként 

az országos nemzetiségi közéletben vállalt példamutató tevékenységéért. 2017-ben Ropos 

Mihály, 2018-ban Bajzek Gyöngyi részesült a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban. 
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13. A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL 

 

 

Az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke Kravcsenko György volt a beszámolási időszakban 

(aki a beszámolási időszakot követően, 2019-ben tragikusan elhunyt). Az ukrán nemzetiségi 

szószóló 2018-ig Hartyányi Jaroszlava, a 2018. tavaszi országgyűlési választásokat követően 

Szuperák Brigitta lett. 

 

A beszámolási időszak újdonsága volt, hogy az ukrán szószóló közreműködésével a 2018-

2019-es őszi tanévben újraindult a szlavisztika-ukrán nyelv és kultúra alapszakos 

bölcsészképzés a Nyíregyházi Egyetemen. 

 

A négy évhez hasonlóan, 2018-ban is sikerült a Magyar Kormánnyal együttműködésben 

gyerektábort szervezni: közel 180 ukrán gyerek táborozott a Velencei-tónál. Emellett a 

magyarországi ukrán közösség jelentősebb eseményei az alábbiak voltak: 

 

 2017. március 24-26. között kerültek megrendezésre a Sevcsenko napok, amikor 

ünnepi megemlékezések keretében tisztelegnek a világ ukránjai nemzetük jelképe, 

Tarasz Hrihorovics Sevcsenko emléke előtt. A költő emlékművei világszerte állnak, 

munkásságát más nemzetek is ismerik és tisztelik. 2018. március 9-én a költő 204. 

születésnapja alkalmából koszorúzta meg a magyarországi ukrán közösség a budapesti 

Sevcsenko szobrot, 2018. április 21-én pedig Budapesten került megrendezésre az 

éves Sevcsenko est. 

 2017. március 25-én az Ukrán Országos Önkormányzat székhelyén működő Ukrán 

Kulturális Központ galériájában megnyílt Iván Marcsuk neves ukrán festőművész 

Sevcsenkiána című ciklusáról készült reprodukció kiállítása. 

 2017. április 28-án az Ukrán Országos Önkormányzat szervezésében emlékkoncert 

került megrendezésre a csernobili katasztrófa áldozatainak tiszteletére. 

 2017. november 23-án a nagy ukrán éhínség emlékére szervezett közös 

ünnepsorozatot az Ukrán Országos Önkormányzat, a Magyarországi Ukrán Kulturális 

Egyesület és Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Budapesten és Szegeden. 

 2018. július 26-án az Ukrán Országos Önkormányzat, Ukrajna Magyarországi 

Nagykövetsége, az ukránok nemzetiségi szószóló és a Tihanyi Bencés Apátság közös 

szervezésében került lebonyolításra a Kijevi Rusz megkeresztelkedésének 1030. 

évfordulója alkalmából megrendezett ünnep, a tradicionális Szent Volodimir Napja. 

 2018. augusztus 8-án a hazai ukrán közösség vatikáni pápai audiencián járt több 

Magyarországon élő gyermek részvételével. 

 2018. november 15-én az ukrán nemzetiségi szószóló az Országgyűlés Széll Kálmán 

termében tudományos konferenciát szervezett a Nagy Ukrajnai Éhínség (Holodomor) 

áldozatai emlékének 85. évfordulója alkalmából. 

 

Ukrán anyanyelvű szentmisék látogatására Budapesten, a Váci utcai Belvárosi Szent Mihály-

templomban volt lehetőség; a közösség szolgálatát a beszámolási időszakban is Damjan 

Haborij atya (anyanyelvű görögkatolikus pap) látta el, aki ukrán nyelven tartotta az 

istentiszteleteket.  
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Szuperák Brigitta, az ukrán szószóló az ukrán közösséghez tartozó magánszemélyeknek 

nyújtott jogi és ügyintézési támogatást, valamint segítséget problémáik megoldásában. 

Kezdeményezésére 2018 augusztusa óta immáron ukrán nyelven is tartanak idegenvezetést a 

magyar Országházban. Az Országgyűlés Hivatala jóvoltából 2018-ban megjelentek ukrán 

nyelven „A magyar Országház”, az „Országházi kalauz”, „A magyar Szent Korona”,  „Az 

1956-os Kossuth téri sortűz és emlékhelye”,  valamint „A magyar törvényhozás ezer éve” 

című kiadványok.  

 

 

 

III. RÉSZ: TOVÁBBI NEMZETISÉGPOLITIKAI FELADATOK 
 

 

A 2014. évi országgyűlési és nemzetiségi önkormányzati választások új helyzetet teremtettek. 

A nemzetiségi szószólók megjelenése a Parlamentben új szintű érdekképviseletet jelentett a 

nemzetiségi autonómiában. A 2018 áprilisában megválasztott Országgyűlésbe – ahogy azt 

már jelen beszámolóban több helyen jeleztük – elsőként jutott be teljes mandátummal 

rendelkező nemzetiségi képviselő, a többi nemzetiséget továbbra is szószóló képviseli a 

Parlamentben. A német nemzetiségi képviselő – aki a Parlament Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke is – leszögezte, hogy valamennyi nemzetiség képviselője kíván lenni. 

 

A beszámolási időszakban hatályos nemzetiségi törvény ugyan ismeri a nemzetiségi szószóló 

fogalmát, azonban nem tartalmaz utalást a szószólók részvételével megalakult Magyarországi 

nemzetiségek bizottságával való együttműködésre sem a kormányzati nemzetiségpolitika, sem 

pedig az országos nemzetiségi önkormányzatok, illetőleg a nemzetiségi érdekképviseletek 

más szintjei vonatkozásában.  

 

A nemzetiségi szószólók az elmúlt időszakban igen nagy aktivitással végezték országgyűlési 

munkájukat. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága több módosítási kezdeményezéssel élt 

a nemzetiségeket érintő szabályozások tekintetében. A legjelentősebb változtatási igény a 

nemzetiségi törvény vonatkozásában állt fenn. A jogszabály módosításával kapcsolatos 

egyeztetések során vált nyilvánvalóvá, hogy a bizottság jelentősebb mértékű revízióját 

javasolja. Az országos nemzetiségi önkormányzatok szintén jelezték, több pontban javasolják 

módosítani a nemzetiségi joganyagot.  

 

Egyebek mellett a fentiek indokolhatják a nemzetiségi törvény áttekintését, aktualizálását, 

illetve több helyen a hatályos szöveg pontosítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések 

folyamatosan zajlanak, az időközben a minisztériumi átalakítások során a Miniszterelnökség 

szervezeti keretébe került Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

konzultációkat folytat az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságával, az 

országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, az Igazságügyi Minisztérium által 

működtetett Emberi Jogi Munkacsoport Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus 

Munkacsoportjának, valamint Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportjának civil 

szervezeti képviselőivel.  

 

A beszámolási időszak költségvetéseiben kiemelkedő mértékben nőtt a nemzetiségi 

önkormányzatok és intézményeik működésére szánt központi források összege. Részben a 

növekedés mértéke, részben pedig az egyéb, elsősorban a helyi nemzetiségi testületek 

finanszírozására vonatkozó változtatási javaslatok indokolták a Támr. szabályainak törvényi 

szintre emelését, így 2017. január 1-jével e Korm. rendelet hatályát vesztette és a benne 
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foglalt rendelkezéseket már a mindenkori költségvetési törvény szabályozza (2017-ben és 

2018-ban a 9. számú melléklet). A változtatás egyik fontos része volt a gyakorlati 

tapasztalatokon alapuló felhasználási határidők meghosszabbítása, melynek következtében a 

nemzetiségi szereplők közfeladat-ellátásának tervezése és szervezése könnyebbé válhatott. 

 

A nemzetiségi köznevelési intézmények, illetve egyes országos nemzetiségi önkormányzatok 

jelzéseiből érzékelhető, hogy a nemzetiségi pedagógusok képzése nem illeszkedik teljes 

egészében a terület igényeihez. Éppen ezért fel kell mérni a nemzetiségi pedagógusokra 

vonatkozó igényeket annak érdekében, hogy a képzés képes legyen lépést tartani a 

megnövekedett kívánalmakkal. E feladat ellátásában a Miniszterelnökség partnerként 

elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatokra számít. A beszámolási időszak végére 

elkészült egy komplex nemzetiségi pedagógus ösztöndíj program, amely 2019. január 1-jével 

indult útjára – visszamenőlegesen a 2018/2019-es tanév első szemeszterére vonatkozóan is. 

 

Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a nemzetiségi terület szereplői – országos és 

helyi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények – hozzáférhessenek az 

európai forrásokhoz. Elsősorban speciális, a nemzetiségek részére kidolgozott programok, 

infrastrukturális fejlesztési operatív programok összeállításával. Biztosítani kell annak 

lehetőségét is, hogy a tankönyvek és pedagógiai segédeszközök kidolgozását szolgáló európai 

projekteknek legyen folytatása a következő években is.  

 

Továbbra is figyelemmel kell kísérni, illetve a közigazgatás szereplői felé kommunikálni kell 

a nemzetiségi törvény 2014 nyarán hatályba lépett, a nemzetiségek nyelvhasználati jogait 

bővítő 6. § rendelkezéseit annak érdekében, hogy a jogalkotói szándék minél szélesebb 

körben érvényesüljön. 

 

A nemzetiségi törvény mellett a beszámolási időszakban hatályos, a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény az anyanyelv használat alapelvének biztosításával összefüggésben 

felmerülő tolmács- és fordítási költségek előlegezéséről és viseléséről szóló 78. § (4a) és (4b) 

bekezdése szerint a nyelvhasználati jog érvényesülése érdekében a fordítási költséget az 

anyanyelvének, regionális vagy nemzetiségi nyelvének használatára jogosult fél helyett az 

állam előlegezi, azzal, hogy pervesztessége esetén a költséget a fél viseli, pernyertessége 

esetén viszont az ellenérdekű fél. Ugyanakkor a bírósági határozatok és megkeresések 

fordításával felmerülő költségek a bíróságok hivatali ügyköre megfelelő ellátásával felmerülő 

olyan költségek, amelyek nem tekinthetők az adott polgári eljárás költségének, így azok 

előlegezésére és viselésére a felek nem kötelezhetők, azt az eljáró bíróságnak – közvetve az 

államnak – kell előlegezni és viselnie. 

 

Fel kell gyorsítani a nemzetiségek kulturális örökségének felmérését, digitalizálását és 

hozzáférhetővé tételét segítő program megkezdett tevékenységét, az országos nemzetiségi 

önkormányzatok, valamint az általuk fenntartott kulturális intézmények, illetve 

kutatóintézetek bevonásával. 

 

2005-ben új fejezet kezdődött a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásában. Az akkor 

hatályos, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

módosításával, valamint a megvalósulását segítő pénzügyi keret létrejöttével felgyorsult 

egyrészről az elsősorban köznevelési intézmények átvételének folyamata, valamint új 

intézmények alapítására vállalkozott az országos nemzetiségi önkormányzatok mindegyike. A 

folyamat ma sem zárult le, különböző intenzitással, de évről-évre új intézmények jönnek létre, 
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illetve kerülnek országos, vagy – egyre nagyobb számban – helyi nemzetiségi önkormányzati 

fenntartásba. 

 

A hatályos nemzetiségi törvény 126. § (3) bekezdése előzetes egyeztetést ír elő az új 

intézményi átvételek, alapítások, illetőleg az új nemzetiségi intézmények központi 

finanszírozásával összefüggésben. A kulturális autonómia ilyen bővülése feltételezi a 

hosszabbtávú tervezést. A szükséges központi források megteremtése érdekében a 

nemzetiségpolitikáért felelős kormányzati szervezet szintjén célszerű ismerni az országos, 

illetve – amennyire ez lehetséges – a helyi nemzetiségi önkormányzatok intézményátvételi, 

alapítási szándékait. 

 

A fentiek megvalósítása érdekében elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatok 

bevonásával át kell tekinteni a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásának és 

fejlődésének az elmúlt évtizedben lezajlott szakaszát, értékelni kell a nemzetiségi 

önkormányzati szándékok megvalósulásának mértékét, az állami források hasznosulását, 

illetve a folyamat folytatásának irányát, pénzügyi forrásigényét. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1. sz. melléklet 

 

Nevesített előirányzatok 

 

Nevesített nemzetiségi tételek a központi költségvetésben 2017–2018  

(adatok M Ft-ban) 

Megnevezés 2017 2018 

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

Bolgár Országos Önkormányzat és Média 70,2 70,2 

Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 70,9 70,9 

Országos Horvát Önkormányzat és Média 181,6 181,6 

Országos Lengyel Önkormányzat és Média 84,5 84,5 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 294 294 

Országos Örmény Önkormányzat és Média 57,7 57,7 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 137,5 137,5 

Országos Ruszin Önkormányzat és Média 67,3 67,3 

Szerb Országos Önkormányzat és Média 119,8 119,8 

Országos Szlovák Önkormányzat és Média 166 166 

Országos Szlovén Önkormányzat és Média 88 88 

Ukrán Országos Önkormányzat és Média 77,4 77,4 

Országos önkormányzatok támogatása összesen: 1776,1 1776,1 

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 72,8 72,8 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 

intézmények támogatása 
35,5 35,5 

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 145,9 145,9 

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása 
53 53 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 

intézmények támogatása 
211 238,7 

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása 
33,4 33,4 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 

intézmények támogatása 
48 48 

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 35,3 35,3 

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 114 114 
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Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása 
197,9 197,9 

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása  
58,4 58,4 

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,4 21,4 

Intézményi támogatások összesen: 1192,5 1220,2 

Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása összesen: 2968,6 2996,3 

Fejezeti egyéb nemzetiségi előirányzatok 

Nemzetiségi támogatások 1620,9 2747,4 

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati 

önrészre  
882,4 1004,4 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3217 3629,6 

 
Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetiségi Főosztály 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Egyedi és pályázati támogatások nemzetiségenként (2017–2018) 

 

2017. évi egyedi támogatások nemzetiségenként 

Nemzetiség Kedvezményezett Támogatás tárgya 
Támogatási 

döntés (Ft) 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Szlovén Rádió Nonprofit Kft. - kész 

műsorjel a stúdió épületéből két 

adótelephelyre való eljuttatása 

5.000.000 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Pável Ágoston mellszobrának elkészítése és 

a székház előtti elhelyezése, valamint 

kétnyelvű táblák készítése és elhelyezése 

9.000.000 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

„A Rába-vidéki szlovének népköltészete” c. 

könyv Rába-vidéki tájnyelven és szlovén 

nyelven történő közös kiadása 

1.000.000 

szlovén Felsőszölnöki Plébánia Alsószölnöki templom felújítása 12.000.000 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Kossics József Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda épületének tetőfelújítása 
30.000.000 

szlovén összesen: 57.000.000     

horvát 

Kökényi Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Baranya Alapfokú Művészeti Iskola 

tárgyi eszköz beszerzéseinek 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.150.000 

horvát 

Kópháza Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és 

Óvoda világításának korszerűsítése, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.650.000 
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horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Magyarországi horvátok lexikonjának 

támogatása 
6.000.000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

A „Zornica” kulturális folyóirat 

megjelentetése 
2.000.000 

horvát 
Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft. 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

21.500.000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 
Horvát ház kialakítása 67.800.000 

horvát 

Szalánta Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ingatlan vásárlása tájház kialakítása 

céljából 
2.950.000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Horvát köznevelési központ kialakítása 

Szombathelyen (I. ütem) 
28.000.000 

horvát 
Nardai Község 

Önkormányzata 

Narda településen horvát nemzetiségi 

óvoda elindításához szükséges fejlesztések 

(I. ütem) 

10.000.000 

horvát összesen: 145.050.000     

szerb 
„Magyarországi Szerb 

Színház” Nonprofit Kft. 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

21.000.000 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

Budapest VI. kerület, Nagymező utca 49. 

sz. alatti ingatlan megvásárlása 
60.000.000 

szerb összesen: 81.000.000 

szlovák 

Nézsa Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskola 

eszközbeszerzései, valamint a felújítási 

munkálatainak támogatása 

3.550.000 

szlovák 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mátraszentimre 

A Felső-Mátrai Zakupszky László 

Általános Iskola és Óvoda felújítási 

munkálatai, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

1.600.000 

szlovák 
Magyarországi Szlovák 

Fiatalok Szervezete 
Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó 2.500.000 

szlovák 
Tárnoki Római 

Katolikus Plébánia 

Tárnoki Római Katolikus Plébánia, 

valamint a Szent Rókus Kápolna felújítási 

munkálatai 

17.500.000 

szlovák 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

18.500.000 

szlovák Vertigo Szlovák Színház  

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

3.500.000 
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szlovák 

Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú 

Alapítvány 

Tehetséges tanulókért Ösztöndíjprogram 

2017. évi támogatása 
7.000.000 

szlovák 
Identita Szlovák 

Egyesület 

2018. évi bibliai tábor és az Egyesület 

tevékenységét segítő eszközbeszerzések 
3.000.000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Országos Szlovák Önkormányzat 

székházfelújításának befejezése (az utcai 

kerítés helyreállítása, cseréje, valamint a 

kert felújítása), továbbá az OSZÖ 

Hivatalának informatikai fejlesztése 

13.000.000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A Békéscsabai Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

felújítása 

5.300.000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 

felújításának támogatása 

60.000.000 

szlovák 

Répáshuta Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 

vizesblokk felújításának támogatása 
3.000.000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

külső felújítás I. ütemének támogatása 

20.000.000 

szlovák 
Csorvási Szlovák 

Önkormányzat 

Csorvási Szlovák Közösségi Ház és a 

Csorvási Szlovák Emlékház létesítése 
10.000.000 

szlovák 

Mezőberényi Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Szlovák közösségi ház kialakítása 1.500.000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Óvoda felújításának 

folytatása 

10.000.000 

szlovák 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mátraszentimre 

Felső-Mátrai Zakupszky László Általános 

Iskola és Óvoda fejlesztésének 

finanszírozása 

3.200.000 

szlovák összesen: 183.150.000     

román 
Magyarországi 

Románok Kutatóintézete 
2017. évi működési támogatás 10.000.000 

román 

Méhkerék Község 

Román Nemzetiségi 

Települési 

Önkormányzat 

Az intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

1.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

(közreműködő: Bihar 

Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda) 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda részére IVECO 

DAILY (22 fős) kisbusz beszerzése  

16.000.000 
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román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

(közreműködő: 

M.R.O.Ö. 

Dokumentációs és 

Információs Központ) 

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs 

Központ irodaépület felújítása 
19.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

(közreműködő: 

Kétegyházi Román 

Nemzetiségi Általános 

Iskola és Óvoda) 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 

Iskola és Óvoda részére melegítőkonyha és 

ebédlő kialakítása 

20.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

A gyulai Román Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium nyílászáróinak cseréje 
4.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi 

Általános Iskola és Óvoda melegítőkonyha 

és ebédlő kialakításának befejezése 

6.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

A Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata székháza fűtési 

rendszerének korszerűsítése 

3.000.000 

román 

Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

A gyulai Románvárosi Óvodában új 

csoportszoba kialakítása (I. ütem) 
18.000.000 

román összesen: 97.000.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 
Bolgár-magyar barátság napja (Szófia) 4.000.000 

bolgár 
Alternatív Művészeti 

Alapítvány 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

4.500.000 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Budapesti Szent Cirill és Szent Metód 

Bolgár Ortodox Templom fűtési 

rendszerének felújítása 

3.500.000 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

A 1062 Budapest, Bajza u. 44. sz. alatti 

épület teljes akadálymentesítéséhez 

szükséges lift cseréje 

20.000.000 

bolgár 

Bolgár Országos 

Önkormányzat 

(közreműködő: 

Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete) 

A Bolgár Művelődési Ház bővítésének 

előkészítése 
4.000.000 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

A Bolgár Művelődési Ház bővítésének 

támogatása 
80.000.000 

bolgár összesen: 116.000.000     
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német 

Magyarországi Németek 

Általános Művelődési 

Központja 

Intézményfenntartó és 

Működtető 

Közalapítvány 

Magyarországi Németek Általános 

Művelődési Központja új általános iskolai 

épületének befejező munkálatai 

25.000.000 

német 
Hercegkúti Római 

Katolikus Egyházközség 

A Hercegkúti Római Katolikus templom 

állagmegóvási munkálatainak támogatása 

(II. ütem) 

6.000.000 

német 

Vecsés Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 

és Kétnyelvű Általános Iskola 

világítórendszerének korszerűsítése, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

3.150.000 

német 

Balatoncsicsói Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola ingyenes 

gyermekétkeztetés biztosításához szükséges 

kiegészítő támogatása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.849.500 

német 
Bólyi Német 

Önkormányzat 

A Bólyi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tankonyha berendezése, 

valamint a Bólyi Óvoda és Bölcsőde 

játszóudvar felújítása és balesetmentesítése 

6.000.000 

német 

Érd Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 

működtetésével kapcsolatos karbantartási 

feladatok ellátása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

1.654.000 

német 

Ágfalvi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tanulók részére történő informatikai 

beszerzések finanszírozása 

3.661.600 

német 

Szekszárdi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Wunderland Óvoda épületének felújítása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

4.900.000 

német 
Rajkai Német 

Önkormányzat 

A Békefi Ernő Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem 

épületének tetőfelújítása, valamint héjazat 

cseréje, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

3.543.700 

német 

Piliscsaba Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Hauck János Német Nemzetiségi 

Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.650.000 
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német 

Vaskúti Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 

Iskola külső felújítási munkálatai, továbbá 

az intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.500.000 

német 

Gyula Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Németvárosi Óvoda eszközbeszerzései és 

felújítási munkálatai, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

3.086.500 

német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Márkó 

A Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 

eszközbeszerzései, fejlesztőszoba, valamint 

felnőtt öltöző kialakításának finanszírozása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.169.100 

német Ófalui Óvodai Társulás 

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

Egységes Óvoda-Bölcsőde ingyenes 

étkeztetésének, valamint a bejáró 

gyermekek szállítási költségeinek 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.725.900 

német 
Német Önkormányzat 

Fertőrákos 

A Fertőrákosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola felújítási munkálatai és 

eszközbeszerzései, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.800.000 

német 
Német Önkormányzat 

Mecseknádasd 

A Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és 

Bölcsőde tálalókonyha bútorzatcseréje, 

konyhafelszereléseinek bővítése, 

épületgépészeti korszerűsítése és mosdó 

felújítási munkálatai, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

1.735.000 

német 

Soproni Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Soproni Német Nemzetiségi Általános 

Iskola ingyenes gyermekétkeztetés 

biztosításához szükséges kiegészítő 

támogatása, valamint oktatási eszközök és 

bútorzat cseréjére, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.550.000 

német 

Bakonynánai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Bakonynánai Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola felújítási 

munkálatai, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

3.461.800 
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német 
Szajki Német 

Önkormányzat 

A Szajki Óvoda szigetelési munkálatainak 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.950.000 

német 

Szombathely Megyei 

Jogú Város Német 

Önkormányzata 

A Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános Iskola nyelvi labor 

kialakítása, valamint eszközbeszerzéseinek 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.400.000 

német 
Német Önkormányzat 

Törökbálint 

A Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 

hagyományőrző rendezvényének, valamint 

eszközbeszerzéseinek finanszírozása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.634.400 

német 

Csolnoki Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Csolnoki Német Nemzetiségi Általános 

Iskola eszköz- és bútorbeszerzései, továbbá 

az intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

3.550.000 

német 

Véméndi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Véméndi Óvoda padozatainak felújítása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.950.000 

német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Solymár 

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 

Óvoda eszközbeszerzéseinek 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

3.443.500 

német 

Tatabányai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Felsőgallai Széchenyi István Általános 

Iskola gyermekétkeztetésének biztosítása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

4.900.000 

német 

Szendehelyi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola részére iskolabusz 

beszerzése 

3.550.000 

német 
Budakeszi Város Német 

Önkormányzata 

A Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 

eszközbeszerzéseire és felújítási 

munkálatai, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

3.100.000 

német 

Pusztavámi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes 

Óvoda- Bölcsőde nyílászáró cseréjére és 

felújítási munkálatai, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.935.000 
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német 

Császártöltési Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Császártöltési Bánáti Miklós Német 

Nemzetiségi Általános Iskolában történő 

tároló kialakítása, valamint sváb ruhatár 

fejlesztése, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.794.000 

német 
Baji Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Baji Szent István Német Nemzetiségi 

Általános Iskola vizesblokk cseréjére és 

felújítási munkálatai, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.200.000 

német 

Pécsváradi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pécsváradi Szivárvány Német 

Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde játszókert 

telepítése, továbbá az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

3.944.800 

német 
Német Önkormányzat 

Nemesnádudvar 

A Nemesnádudvar-Érsekhalma Német 

Nemzetiségi Általános Iskola tanulói úszás- 

és harmonika oktatása és a bejáró tanulók 

szállítási költségei, valamint a 

Nemesnádudvari Német Nemzetiségi 

Óvoda nemzetiségi programjainak, 

felújítási munkálatainak és beszerzéseinek 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

6.146.500 

német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Újhartyán 

A „GYERMEKVÁR” Német Nemzetiségi 

Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

Újhartyán padlótisztításhoz szükséges 

eszközbeszerzése, valamint az Újhartyáni 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

eszközbeszerzéseinek finanszírozása, 

továbbá az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

5.578.200 

német 

Harta Nagyközség 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde óvodai csoportszoba 

bútorzat cseréje, valamint a Hartai Ráday 

Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola számítógéppark bővítésének 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.680.400 

német 

Hajósi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Hajósi Szent Imre Általános Iskola 

bútorbeszerzéseinek finanszírozása, 

valamint a Hajósi Óvoda és Bölcsőde 

eszközbeszerzései, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.206.100 
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német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Taksony 

A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 

csoportszoba kialakításának finanszírozása, 

valamint a Taksony Vezér Német 

Nemzetiségi Általános Iskola nemzetiségi 

táborának megvalósítása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

6.900.000 

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat 

Az intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

700.000 

német 
Pilisszentkereszt Német 

Önkormányzat 

Pilisszentkereszti német diákok erdélyi 

németekkel történő kapcsolattartása 
1.000.000 

német 

Szerencs Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Német nemzetiségi közösség által 

Bodrogkeresztúrban, valamint a Poklos-

dűlőben állított emlékkeresztek felújítása 

1.000.000 

német 
Magyarországi Német 

Színház 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

19.000.000 

német 

Gannai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

„Nemzetiségi Kulturális Találkozó” 

program költségeinek támogatása 
400.000 

német 
Bácskai Németekért 

Közalapítvány 

Ulmi dereglye/Ulmer Schachtel emlékmű 

felállítása 
500.000 

német 

Vértesacsa Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Vértesacsai templom felújítása 15.000.000 

német 

Nagymarosi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nagymarosi Tájház homlokzatának 

felújítása 
300.000 

német 
Római Katolikus 

Egyházközség 

A rátkai Szent Anna Templom oltár 

rekonstrukciójának befejezése 
500.000 

német 

Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Pilisvörösvári kőkereszt felújítás 1.300.000 

német 
Budakeszi Város Német 

Önkormányzata 

„SAUTANZ-2018” című rendezvény 

támogatása 
1.500.000 

német 

Mosonmagyaróvári 

Móra Ferenc Általános 

Iskola 

2017. évi kulturális program megvalósítása 200.000 

német 
Rönök Községi 

Önkormányzat 
Rönöki templom felújítása 15.000.000 

német 

Budajenő Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Budajenői kereszt felújítása 416.000 

német 

Napkor Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Napkori kereszt felújítása 416.000 
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német 

Szerencs Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Emlékkeresztek felújításának támogatása 928.000 

német 
Hercegkúti Római 

Katolikus Egyházközség 

A hercegkúti római katolikus templom 

fűtési rendszerének korszerűsítése 
5.145.000 

német 
Városlődi Villa 

Nonprofit Kft. 

Városlődi Iglauer Park felújításának II. 

üteme 
160.000.000 

német 

Budaörs Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti 

Gyűjtemény, Heimatmuseum 

ingatlanvásárlásának támogatása (Budaörs, 

HRSZ: 2714) 

28.000.000 

német 

Szekszárdi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

„Cserkészház” felújítási munkálatainak 

támogatása 
2.000.000 

német 
Budajenő Község 

Önkormányzata 

Nemzetiségi helytörténeti gyűjtemény 

kialakítása 
35.000.000 

német 

Magyarországi Németek 

Országos 

Önkormányzata 

Koch Valéria Iskolaközpont bővítése 20.000.000 

német 

Magyarországi Németek 

Országos 

Önkormányzata 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 

nyílászáróinak cseréje 
6.000.000 

német 

Zebegényi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Zebegényi „Koperniczky házban” 

közösségi tér kialakítása 
8.000.000 

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat 

Egységes óvoda-bölcsőde és konyha 

épületének átalakítása 
10.000.000 

német összesen: 487.605.000     

ruszin 

Komlóskai Ruszin 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi 

Általános Iskola nyílászáró cseréjének 

finanszírozása, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

2.050.000 

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Ruszin hitélet támogatása keretében 

Tivadar Mihály áldozópap munkájának 

támogatása 

5.000.000 

ruszin 
Komlóska Község 

Önkormányzata 

Komlóskai ruszin köznevelési intézmények 

támogatása 
4.000.000 

ruszin 

Országos Ruszin 

Önkormányzat 

(közreműködő: 

Hajdúdorogi 

Főegyházmegye) 

Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház 

építésének II. üteme, befejezése 
15.000.000 

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok 

Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 

intézmény elhelyezése 

5.000.000 

ruszin összesen: 31.050.000     
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össz-

nemzetiségi 

Filantróp Társaság 

Barátság Egyesülete 

A Barátság c. folyóirat 2017. évi 

támogatása (működés és beszerzések) 
2.000.000 

össz-

nemzetiségi 

Magyar Néprajzi 

Társaság 

A magyarországi nemzetiségek néprajza c. 

tanulmánykötet-sorozat horvát, szerb 

magyar kötetének megjelentetése 

2.000.000 

össz-

nemzetiségi 

Békés Megyei 

Önkormányzat 

A Békés megyében megrendezésre kerülő 

„Megyenap” c. össznemzetiségi program 

költségeinek finanszírozása 

500.000 

össz-

nemzetiségi 

Koch Valéria 

Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda, 

Kollégium és Ped. 

Intézet 

Országos általános iskolai nemzetiségi 

rajzverseny díjazottjainak a Velencei tónál 

megrendezésre kerülő tábor támogatása  

3.000.000 

össz-

nemzetiségi 

„Gyermekeinkért-

Sátoraljaújhely” 

Alapítvány 

Nemzetiségi Önkormányzatok XXIII. 

Interetnikus találkozója 
600.000 

össznemzetiségi összesen: 8.100.000     

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

A lengyel nemzetiségi számára kiemelt 

fontosságú programok megrendezésének 

támogatása 

7.000.000 

lengyel 

Magyarországi 

Katolikusok Szent 

Adalbert Egyesülete 

Fekete Madonna megkoronázása 

(Mindenkor Segítő Szűz Mária Templom) 
1.500.000 

lengyel 

Magyar-Lengyel Baráti 

Társaság Somogy 

Megyei Csoportja 

2017. augusztus 6-12. között 

megrendezésre kerülő lengyel nyelvi tábor 

megvalósítása 

1.000.000 

lengyel 

Magyarországi Bem 

József Lengyel 

Kulturális Egyesület 

Lengyel-magyar együttműködés 45. 

évfordulója alkalmából rendezett program 

költségeinek finanszírozására  

500.000 

lengyel 

Magyarországi Bem 

József Lengyel 

Kulturális Egyesület 

Lengyel-magyar ifjúsági találkozó 

támogatása 
2.000.000 

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Balatonboglári Oktatási Központ fejlesztése 

(belső felújítás és beszerzések 

finanszírozása) 

10.000.000 

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 

székházának (1102 Budapest, Állomás u. 

10.) felújítása 

40.000.000 

lengyel összesen: 62.000.000     

roma 
Humanae Vocis 

Alapítvány 

A toldi és biharkeresztesi roma gyermekek 

Auschwitz-Birkenauba történő látogatása 
816.000 

roma 
Cinka Panna Cigány 

Színház Alapítvány 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

3.000.000 
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roma 
Karaván Művészeti 

Alapítvány 

A nemzetiségi identitást megerősítő 

színházi előadások megvalósítása, valamint 

a színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés  

9.000.000 

roma 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Érd 

Roma Nemzetiségi Hagyományőrző 

Kulturális Nap megrendezése 
300.000 

roma 

Phralipe Független 

Cigány Szervezet, 

Vizsolyi Tagszervezet 

Tanodául szolgáló parasztház felújítása 1.000.000 

roma 
Bicskei Római 

Katolikus Plébánia 

Bicskei Római Katolikus Plébánia 

közösségi terének befejező munkálatai 
12.000.000 

roma 
Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 
Roma kult. Programok megvalósítása 860.000 

roma 

Nagyecsedi Cigány 

Kultúráért 

Hagyományőrző és 

Érdekvédelmi Egyesület 

Minden, ami összeköt program 

költségeinek finanszírozása 
200.000 

roma 
LUNGO DROM 

Mezőkövesdi Szervezete 

Nemzetiségi kulturális rendezvény 

megvalósítása 
200.000 

roma 

Tiszapüspöki Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nemzetiségi kulturális rendezvény 

megvalósítása 
300.000 

roma 

Tereskei Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Roma felolvasó est (2017.11.11) 200.000 

roma 

Kisvárda Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

„Roma Nap” kulturális rendezvény 

támogatása 
200.000 

roma 

Nemzetiségi 

Sportegyesület Mérk-

Vállaj 

Az Egyesület működésének támogatása 1.000.000 

roma 
Gyönk Község Roma 

Kisebbségi Egyesület 
Roma Kulturális Hagyományőrző nap 200.000 

roma 

Albertirsa Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Roma kulturális rendezvény megvalósítása 200.000 

roma 
Ózdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Az Önkormányzat szervezésében 

megvalósuló karácsonyi ünnepség 

támogatása 

200.000 

roma 

Phralipe Független 

Cigány Szervezet, 

Vizsolyi Tagszervezet 

„Itt a Szegények Karácsonya” c. 

rendezvény 
200.000 

roma 
EU-Roma Országos 

Egyesület 
Az Egyesület működésének támogatása 5.000.000 

roma 
Tereske Község 

Önkormányzata 

A Tereskei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan 

felújítási munkálatainak finanszírozása  

2.000.000 



172 

roma 
Nagyecsed Város 

Önkormányzata 

A Nagyecsedi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat ingatlan felújítási 

munkálatainak támogatása 

3.000.000 

roma 
Tiszabura Községi 

Önkormányzat  

Tiszabura Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat ingatlan felújítási 

munkálatainak támogatása 

3.000.000 

roma 
Sály Község 

Önkormányzata  

Sály Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata ingatlan felújítási 

munkálatainak támogatása  

2.127.000 

roma 

Tamási Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Roma közösségi Ház nyílászáróinak cseréje 1.864.000 

roma 

Albertirsa Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Móra Ferenc Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése 
2.000.000 

roma 

Jászberényi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

5100 Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatti 

ingatlan energetikai korszerűsítése 
2.500.000 

roma 

Abony Város roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Az önkormányzat tartós bérletében lévő 

ingatlan felújítása 
1.250.000 

roma összesen: 52.617.000     

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 

2017. év téli és tavaszi kulturális 

programok támogatása 
2.000.000 

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 
Velencei Ukrán gyermektábor 45.000.000 

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 

Az önkormányzat székházának, 

Hivatalának és a MUKD épületének 

felújítása 

4.000.000 

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 
2017. évi beruházási költségek támogatása 12.500.000 

ukrán összesen: 63.500.000     

örmény 

Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális 

Egyesület 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek kiadása 2.000.000 

örmény összesen: 2.000.000     

2017. évi egyedi támogatások összesen: 1.386.072.000     

 

2018. évi egyedi támogatások nemzetiségenként 

Nemzetiség Kedvezményezett Támogatás tárgya 
Támogatási 

döntés 

szlovén 
Nagyboldogasszony 

Plébánia 

Szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom 

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

felújítása (II. ütem) 

20.000.000     

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési 

programjának elkészítése 
2.000.000     
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szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház, 9985 

Felsőszölnök, Templom út 11.) részleges 

felújítása 

36.000.000     

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda felújítása (9985 Felsőszölnök, 

Templom út 10.) 

14.000.000     

szlovén összesen: 72.000.000     

horvát 

Kökényi Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Baranya Alapfokú Művészeti Iskola, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

5.100.000     

horvát 

Kópháza Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és 

Óvoda 2018. évi kiemelt projektjeinek 

támogatása, valamint az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

11.400.000     

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

A „Zornica” horvát katolikus folyóirat 

megjelenésének finanszírozása (Croatica) 
2.500.000     

horvát 

Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A nagykanizsai horvát hitélet erősítése 

érdekében Szűzanya szobor elhelyezésére 

szolgáló kültéri barlang építése  

500.000     

horvát 

Kőszegi Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

„Félhold és Telihold Kőszegi Ostromnapok” 

című rendezvény megrendezése 
1.200.000     

horvát 

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok 

Szövetsége 

A Barátság c. folyóirat támogatása 1.500.000     

horvát 
Pécsi Horvát Színház 

Nonprofit Kft. 

Nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

21.500.000     

horvát 

Kastélyosdombó Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A kastélyosdombói kápolna bejáratának 

helyreállítása, parkolóhelyek kialakítása 
1.300.000     

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Horvát köznevelési központ kialakítása 

Szombathelyen II. ütem (Pázmány P. krt. 

26/A alatti épületkomplexum felújítása) 

90.000.000     

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

A pécsi Horvát Ház eszközbeszerzése 

(bútorok, infókommunikáció) 
10.000.000     

horvát 

Szemely Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Kultúrház felújítása 50.000.000     

horvát 

Szemely Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Kultúrház felújítása (II. ütem) 30.000.000     

horvát 
Narda Község 

Önkormányzata 
Nardai Horvát Óvoda felújításának I. üteme 20.000.000     



174 

horvát 
Versendi Horvát 

Önkormányzat 

A Versendi Horvát Önkormányzat által 

kialakításra kerülő múzeum létrehozásának 

támogatása a múzeum épületének szánt tető 

felújításával 

2.000.000     

horvát összesen:  247.000.000     

szerb 

Magyarországi Szerb 

Színház Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

A JELEN/LÉT Nemzetiségi Színházi 

fesztivál megrendezése 
10.000.000     

szerb 
Budai Szerb Ortodox 

Egyházmegye 

Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum épülete 

felújításának befejező munkálatai 
25.000.000     

szerb Szerb Intézet 

„Egy eltűnt templom nyomában…” című 

kiállítás és a hozzá kapcsolódó 

tanulmánykötet támogatása 

5.000.000     

szerb 

Magyarországi Szerb 

Színház Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

21.000.000     

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

Battonyai szerb tájház (Hunyadi u. 38.) 

megvásárlása 
3.500.000     

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A lórévi szerb nemzetiségi óvoda és iskola 

(Nikola Tesla tagintézménye, Lórév, Dózsa 

Gy. u., 103. hrsz.) átalakítása és bővítése a 

gyereklétszám növekedése miatt  

78.000.000     

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

SZOÖ Szerb Intézete irodájának (Veres 

Pálné u. 19.) energetikai korszerűsítése, 

felújítása 

3.000.000     

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

SZOÖ székhelyén bútorbeszerzés, 

informatikai fejlesztés 
3.500.000     

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A deszki Szent Száva Szerb Központ 

épületének tetőtér beépítése, a benne 

működő szerb óvoda és iskola 

gyereklétszám növekedése miatt  

12.000.000     

szerb összesen: 161.000.000     

szlovák 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mátraszentimre 

A Felső-Mátrai Zakupszky László Általános 

Iskola és Óvoda felújítási munkálatai, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

1.800.000     

szlovák 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mátraszentimre 

A Mátraszentimrei Szlovák Tájház 

tetőjavítása, ablakok cseréje, valamint 

működési költségeinek kiegészítő 

támogatása 

6.000.000     

szlovák 

Nézsa Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskola 2018. évi 

kiemelt projektjeinek támogatása, valamint 

az intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.400.000     
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szlovák 

Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Békéscsabai Szlovák Tájház 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

6.000.000     

szlovák 

Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú 

Alapítvány 

„Tehetséges tanulókért ösztöndíjprogram” 

2018. évi támogatása 
11.000.000     

szlovák 

Cervinus Teátrum 

Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

A nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

19.500.000     

szlovák Vertigo Szlovák Színház 

A nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

3.000.000     

szlovák 

Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú 

Alapítvány 

Budapesti Szlovák Szakkollégium 2018. évi 

működésének támogatása 
3.500.000     

szlovák Identita Egyesület 
Oktatási-nevelési célú segédanyagok 

vásárlása 
1.500.000     

szlovák 
Tótkomlósi Evangélikus 

Egyházközség 
Tótkomlósi Evangélikus Kápolna felújítása 3.000.000     

szlovák 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mátraszentimre 

A Felső-Mátrai Zakupszky László Általános 

Iskola és Óvoda villanyhálózata 

felújításának I. üteme 

5.000.000     

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű 

Óvoda, Ált. Iskola és Gimnázium és 

Kollégium átalakításának folytatása 

40.000.000     

szlovák 

Csömör Nagyközség 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A csömöri tót hagyományaink háza 

közösségi tereinek felújítása 
14.000.000     

szlovák 
Csabaszabadi Szlovák 

NNÖ 

Szlovák közösségi ház részleges felújítása, 

környezetének átalakítása 
16.000.000     

szlovák 

Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Magtár finanszírozása 30.000.000     

szlovák összesen: 165 700 000     

román 
Magyarországi Románok 

Kutatóintézete 

Magyarországi Románok Kutatóintézete 

2018. évi működési támogatása 
12.500.000     

román 

Méhkerék Község 

Román Nemzetiségi 

Települési 

Önkormányzat 

Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda 

2018. évi kiemelt projektjeinek támogatása, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.300.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

A gyulai Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium Általános Iskola és Kollégium 

felújításának támogatása 

50.000.000     
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román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

Kétegyházi Román Tájház épület- és nád 

tetőszerkezet felújítása 
10.000.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

A gyulai Románvárosi Óvodában új 

csoportszoba kialakítása 
32.000.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

A Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzat budapesti ingatlanának 

felújítása 

2.000.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

Battonyai Magdu Lucian Román Általános 

Iskola és Óvoda útépítés és parkoló 

kialakítása, valamint nyelvi labor 

multimédia rendszer beszerzése 

4.000.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

Az Eleki Román Általános Iskola teljes 

villanyhálózatának cseréje, valamint az 

épület fűtési rendszerének korszerűsítése 

22.000.000     

román 

Magyarországi Románok 

Országos 

Önkormányzata 

A Cronica Román Hetilap szerkesztősége 

épületétnek fűtéskorszerűsítése 
2.000.000     

román összesen: 136.800.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Ljuben Karavelov Középiskola 

fúvószenekara fellépésének támogatása 
750.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 
A Bajza utcai székház vagyonkezelési díja 3.900.000     

bolgár 
Alternatív Művészeti 

Alapítvány 

A nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

4.000.000     

bolgár 

Szigetszentmiklós Város 

Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A szigetszentmiklósi bolgár ivókút 

felállításának támogatása 
1.000.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 
Magyar-bolgár barátság napja 3.200.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Bolgár Művelődési Ház bővítése és 

felújítása II. ütem (emeletráépítés, 

tornaterem, irodák, kis rendezvényterem, 

vizesblokk)  

120.000.000     

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 
Informatikai beszerzések 1.000.000     

bolgár összesen: 133.850.000     

német 

Bakonynánai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Bakonynánai Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola bejáró tanulói 

utazási költségeinek, a világítás 

korszerűsítésének, valamint felújítási 

munkálatainak támogatása 

4.900.000     

német 

Csolnoki Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Csolnoki Német Nemzetiségi Általános 

Iskola működési költségeinek és 

eszközbeszerzéseinek finanszírozása 

4.400.000     
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német 

Érd Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 

működtetésével kapcsolatos karbantartási 

feladatok ellátása, a német nemzetiségi 

tánccsoport, valamint az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek finanszírozása  

1.800.000     

német 

Gyula Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Németvárosi Óvoda intézményi 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 

költségeinek, valamint a csoportszoba, a 

konyha és a kültéri játszóeszközök 

felújításának támogatása 

8.100.000     

német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Márkó 

A Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 

játszóudvar és udvari pavilon bővítésének, 

az udvar parkosításának, valamint 

eszközbeszerzésének finanszírozása  

2.600.000     

német 
Német Önkormányzat 

Fertőrákos 

A Fertőrákosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.400.000     

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat 

A Rátkai Gyermekekért Egységes Óvoda- 

Bölcsőde 2018. évi kiemelt projektjeinek, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

5.000.000     

német 

Soproni Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Soproni Német Nemzetiségi Általános 

Iskola eszközbeszerzéseinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.500.000     

német 
Szajki Német 

Önkormányzat 

A Szajki Óvoda működési költségeinek és 

vizesblokk felújítási munkálatainak, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

7.800.000     

német 

Szekszárdi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Wunderland Kindergarten 

öltözőszekrényeinek beszerzése, valamint az 

óvoda udvarán lévő betonfelület alkalmassá 

tétele sportolási lehetőségekre és kulturális 

rendezvények megtartására 

10.400.000     

német 

Szombathely Megyei 

Jogú Város Német 

Önkormányzata 

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános Iskola ingyenes 

gyermekétkeztetésének kiegészítő 

támogatása, népviseleti ruhák és egyéb 

eszközök beszerzése, valamint felújítási 

munkálatainak finanszírozása 

8.900.000     

német 

Vecsés Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 

Kétnyelvű Általános Iskola 

eszközbeszerzéseinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

8.900.000     
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német 

Harta Nagyközség 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde és a Hartai Ráday Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola beszerzési, beruházási és felújítási 

munkálatai, valamint az intézményfenntartó 

helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

11.400.000     

német 

Vaskúti Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 

Iskola eszközbeszerzéseinek és vizesblokk 

felújítási munkálatainak, valamint a Vaskút-

Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda 

kültéri játékok bővítéseinek és 

eszközbeszerzéseinek, továbbá az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

9.900.000     

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat 

Rátkai Német Nemzetiségi Tájház fedett 

tároló beruházási munkálatainak támogatása 
6.000.000     

német 

Ágfalvi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola és az 

Ágfalvi Napsugár Óvoda részére történő 

szakmai anyagok beszerzése, az 

intézmények testvérvárosi kapcsolatainak 

ápolása, valamint a helyi német közösségi 

életében központi szerepet betöltő Egyesület 

Háza udvarának térkövezése 

3.900.000     

német 
Baji Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Baji Szent István Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

3.900.000     

német 

Bólyi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Bólyi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola és a Bólyi Óvoda és 

Bölcsőde 2018. évi kiemelt projektjeinek, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

14.500.000     

német 
Budakeszi Város Német 

Önkormányzata 

A Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.400.000     

német 

Császártöltési Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Császártöltési Bánáti Miklós Német 

Nemzetiségi Általános Iskola beszerzései, a 

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 

udvarfejlesztése, valamint az Önkormányzat 

működését segítő beszerzések támogatása 

8.900.000     
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német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Solymár 

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 

Óvodában történő napelemes rendszer 

kiépítése, valamint az Önkormányzat 

működését segítő egyéb, költségtervben 

részletezettek szerinti kiadásainak 

támogatása 

4.100.000     

német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Taksony 

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi 

Általános Iskola mellékhelyiségeinek 

felújítása, a Taksonyi Német Nemzetiségi 

Óvoda ingyenes gyermekétkeztetésének 

kiegészítő támogatása, valamint az 

önkormányzat szervezésében megvalósuló 

sváb nemzetiségi tábor költségei 

finanszírozása 

10.500.000     

német 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Újhartyán 

„Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és 

Egységes Óvoda- Bölcsőde Újhartyán, 

valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi 

Általános Iskola gyermekei részére történő 

ingyenes gyermekétkeztetés költségeinek, 

valamint ezen intézmények részére történő 

eszközbeszerzések támogatása 

10.500.000     

német 
Német Önkormányzat 

Mecseknádasd 

A Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és 

Bölcsőde 2018. évi kiemelt projektjeinek, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

7.800.000     

német 
Német Önkormányzat 

Törökbálint 

A Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 

2018. évi kiemelt projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

6.100.000     

német Ófalui Óvodai Társulás 

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

Egységes Óvoda- Bölcsőde 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.800.000     

német 

Pécsváradi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pécsváradi Szivárvány Német 

Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

8.400.000     

német 

Piliscsaba Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Hauck János Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.400.000     
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német 

Rajkai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tálaló-melegítő 

konyhájának külső felújítása, valamint az 

Önkormányzat működését segítő 

beszerzések és működési kiadások 

támogatása 

8.600.000     

német 

Véméndi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Véméndi Óvoda 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.800.000     

német 

Balatoncsicsói Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

4.100.000     

német 

Hajósi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Hajósi Óvoda és Bölcsőde és a Hajósi 

Szent Imre Általános Iskola 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint  az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

9.400.000     

német 

Magyarpolányi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat  

A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német 

Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda- 

Bölcsőde 2018. évi kiemelt projektjeinek, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

6.100.000     

német 

Mosonmagyaróvári 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc 

Általános Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

7.000.000     

német 
Német Önkormányzat 

Nemesnádudvar 

A Nemesnádudvar-Érsekhalma Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és a 

Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda 

2018. évi kiemelt projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

11.400.000     

német 

Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

8.900.000     
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német 

Pusztavámi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes 

Óvoda- Bölcsőde 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

8.100.000     

német 

Szendehelyi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Szendehelyi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola és a Berkenyei Wilhelm 

Hauf tagiskola, továbbá Szendehelyi Német 

Nemzetiségi Meserét Óvoda 2018. évi 

kiemelt projektjeinek, valamint  az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása  

7.200.000     

német 

Tatabányai Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Felsőgallai Széchenyi István Általános 

Iskola 2018. évi kiemelt projektjeinek, 

valamint az intézményfenntartó helyi 

nemzetiségi önkormányzat működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

8.400.000     

német 

Nagymányoki Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház 

2018. évi kiemelt projektjeinek, valamint 

működési költségeinek kiegészítő 

támogatása 

3.000.000     

német 

Vértesboglári Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház 

2018. évi kiemelt projektjeinek, valamint 

működési költségeinek kiegészítő 

támogatása 

2 000.000     

német 

Budaörs Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény, 

Heimatmuseum 2018. évi kiemelt 

projektjeinek, valamint működési 

költségeinek kiegészítő támogatása 

2.000.000     

német 
Budaörsi Passió 

Egyesület 

A Budaörsi Passió című előadás 

megvalósítása 
30.000.000     

német 
Pilisszentkereszti Német 

Önkormányzat 

A magyarországi németek által lakott 

régióba, a Vértesbe, valamint Vértesboglárra 

történő táborozás finanszírozása  

800.000     

német 
Magyarországi Német 

Fiatalok Közössége 

2018. évi Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó 

megrendezése 
2.500.000     

német 
Magyarországi Német 

Színház 

A nemzetiségi identitást megerősítő színházi 

előadások megvalósítása, valamint a 

színházi tevékenységhez szükséges 

eszközbeszerzés 

18.500.000     

német 
Budajenő Község 

Önkormányzata 

Budajenői műemlék magtárépület 

látogatóbarát kialakítása 
6.000.000     

német 

Rudabánya Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Klein Samu buléner költő verseskötetének 

kiadása 
200.000     

német 
Hercegkúti Római 

Katolikus Egyházközség 

Hercegkúti Római Katolikus templom 

felújítása 
5.000.000     
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német 

Budajenő Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Budajenői köztemetőben található 

emlékkereszt felállítása 
700.000     

német 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Pilisvörösvár 

Templomtéren található kőkereszt felújítása 700.000     

német 
Budaörsi Szent Benedek 

Alapítvány 

Az Oktoberfest Budaörsön c. rendezvény 

költségeinek támogatása 
1.400.000     

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat (és Római 

Katolikus Egyházközség 

Rátka) 

Szent Anna templom állagmegóvási 

munkálatai 
1.000.000     

német 
Nagyvázsony 

Polgármesteri Hivatal 

Szent István-templom megmentése, amely 

Árpád-kori reneszánsz és barokk jegyeket 

ötvöz 

7.000.000     

német 

Mányi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A mányi német közösségi ház befejező 

munkálatainak, felszerelésének támogatása 
44.000.000     

német Ófalui Óvodai Társulás 

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

Egységes Óvoda- Bölcsőde átalakítási, 

beruházási és felújítási kiadásainak 

támogatása 

8.000.000     

német 
Német Nemzetiségi 

Egyesület (Gyönk) 

Közösségi színtér kialakítására alkalmas 

ingatlan megvásárlása és felújítása 
3.500.000     

német 
Kékesdi Templomért 

Alapítvány 

A helyi német nemzetiségi közösség hitélete 

szempontjából jelentős emlékkereszt és 

emlékmű felújítása 

1.000.000     

német 

Magyarországi Németek 

Országos 

Önkormányzata 

Nemzetiségi óvodapedagógus program 

2018/2019 tanév támogatása (10 hónap) 
75.000.000     

német 

Vecsés Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 

és Kétnyelvű Általános Iskola 

mennyezetének felújítása 

14.000.000     

német 

Komló Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A helyi német nemzetiségi közösség hitélete 

szempontjából jelentős szerepet betöltő 

kálvária felújításának I. üteme 

4.300.000     

német 
Városlődi Villa 

Nonprofit Kft. 

A városlődi „Iglauer Park” ifjúsági tábor 

felújítási munkálatainak III. üteme 
70.000.000     

német 

Magyarországi Németek 

Országos 

Önkormányzata 

A bajai Magyarországi Németek Általános 

Művelődési Központja tornacsarnokának 

építése 

130.000.000     

német 

Zengővárkony Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Tájház, közösségi tér kialakítása 5.000.000     

német 

Rátkai Német 

Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat 

Nemzetiségi bölcsőde bővítése (II. ütem) 2.000.000     
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német 

Budaörs Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Elűzetési emlékhely előkészítő munkálatok 

befejezése 
10.000.000     

német 

Mányi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Német közösségi ház létrehozása 45.000.000     

német 

Gávavencsellő 

Nagyközség Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Német közösségi ház felújítása (I. ütem) 5.000.000     

német 

Gávavencsellő 

Nagyközség Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A helyi német nemzetiségi közösség részére 

közösségi ház kialakítása 
4.000.000     

német 

Szerencs Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A helyi német nemzetiségi közösség részére 

jelentős emlékkeresztek, emlékművek 

állagmegóvása, felújítása 

2.000.000     

német 
Német Önkormányzat 

Geresdlak 

A geresdlaki közösségi ház kialakításához 

kapcsolódó költségek támogatása 
3.900.000     

német összesen: 786.700.000     

ruszin 

Komlóskai Ruszin 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános 

Iskola tornaterem felújítása, valamint az 

intézményfenntartó helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési költségeinek 

kiegészítő támogatása 

5.800.000     

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok 

Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és 

Kiállítóhelye integrált közösségi terének 

funkcionális fejlesztése (szakalkalmazott 

felvétele)- 1.500.000 /Hodinka Antal Ruszin 

Tudományos Intézet részére anyanyelvi 

könyvek beszerzése- 1.000.000/ ORÖ 

magyar-ruszin, ruszin-magyar szótár 

nyomdai kiadása-4.500.000/Önkormányzat 

2018. évi kiemelt programok támogatása 

3.000.000 

10.000.000     

ruszin 

Tolcsvai Ruszin 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A tolcsvai református templom felújítása 10.000.000     

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Debreceni Ruszin Görög Katolikus 

Közösségi ház befejezésének támogatása 
4.000.000     

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Debreceni Ruszin Közösségi Ház 

berendezése 
5.000.000     

ruszin összesen: 34.800.000     

össz-

nemzetiségi 
Néprajzi Társaság 

A magyarországi nemzetiségek néprajza c. 

tanulmánykötet-sorozat szlovén, német és 

kétnyelvű ún. kisnemzetiségi kötetének 

megjelentetése 

1.000.000     
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össz-

nemzetiségi 

Balatonőszöd-

Balatonszemesi 

Református 

Egyházközség 

A templom ablakainak cseréje, továbbá 

templomhomlokzat javítása és festése 
500.000     

össz-

nemzetiségi 

Dabas-Gyóni Református 

Egyházközség 

Műemlék templom életveszélyes födémének 

javítása 
2.000.000     

össz-

nemzetiségi 

„Gyermekeinkért-

Sátoraljaújhely” 

Alapítvány 

Nemzetiségi önkormányzatok Interetnikus 

Találkozója megrendezésének 2018. évi 

támogatása 

900.000     

össz-

nemzetiségi 

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok 

Szövetsége 

A Barátság című folyóirat működtetésének 

2018. évi kiegészítő támogatása 
1.000.000     

össz-

nemzetiségi 

Békés Megyei 

Önkormányzat 

A Békés megyében megrendezésre kerülő 

„Megyenap” c. össznemzetiségi program 

költségeinek finanszírozása  

800.000     

össz-

nemzetiségi 
Szent Anna Lelkészség 

Kismegyeri Szent Anna római katolikus 

templom orgonavásárlása 
1.000.000     

össz-

nemzetiségi 

Budajenő Község 

Önkormányzata 

A Kárpát-medencei nemzetiségek 

zarándoklatai kiállítóhelyének létesítése 
97.000.000     

össznemzetiségi összesen: 104.200.000     

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

tanulóinak lengyelországi táboroztatása 
800.000     

lengyel 

Magyarországi Bem 

József Lengyel Kulturális 

Egyesület 

Az egyesület fennállásának 60. 

évfordulójára rendezett ünnepség 

támogatása  

1.500.000     

lengyel 

Wysocki Légió 

Hagyományőrző 

Egyesület 

Az Egyesület 20. évfordulójának 

ünnepléséhez kapcsolódó zászlószentelése 
280.000     

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

A lengyel busztragédia áldozatainak 

emlékműve Balatonkeresztúr (I. ütem) 
1.500.000     

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

OLÖ Intézményeinek támogatása 

(Balatonboglári Oktatási Központ beindítása 

és üzemeltetése; Múzeum és Közművelődési 

Központ program-, gyűjtemény-, 

kapcsolatfejlesztés; Derenk Emlékfalu 

területkezelési jogának megszerzése) 

20.000.000     

lengyel összesen: 24.080.000     

görög 

Magyarországi Görögök 

Országos 

Önkormányzata 

Tűzvész okozta károk helyreállításának 

támogatása 
2.000.000     

görög összesen: 2.000.000     

ukrán 
Görögkatolikus 

Metropólia 

Az ukrán nyelvű nemzetiségi hitélet 

támogatása 
2.400.000     

ukrán összesen:  2 400 000     

2018. évi egyedi támogatások összesen: 1.870.530.000     
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Nemzetiségi pályázatok 

 

A „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett  

2017. évi pályázati döntések 

nemzetiség 
civil 

szervezetek 

kulturális 

kezdeményezések 
táborok 

pedagógus-

képzés 
összesen (Ft) 

bolgár 9.502.000 6.000.000 4.500.000 700.000 20.702.000 

görög 9.502.000 15.000.000 10.639.000 0 35.141.000 

horvát 25.972.000 40.249.000 27.580.000 4.800.000 98.601.000 

lengyel 12.333.000 16.527.000 8.500.000 0 37.360.000 

német 91.497.000 77.451.000 101.916.000 2.900.000 273.764.000 

örmény 10.500.000 12.034.000 2.500.000 0 25.034.000 

roma 126.816.000 81.414.000 133.945.000 0 342.175.000 

román 14.755.000 23.715.000 13.000.000 1.800.000 53.270.000 

ruszin 2.300.000 11.854.000 6.750.000 0 20.904.000 

szerb 10.188.000 19.941.000 16.910.000 2.400.000 49.439.000 

szlovák 25.972.000 30.015.000 26.960.000 2.400.000 85.347.000 

szlovén 4.663.000 5.384.000 0 0 10.047.000 

ukrán  6.000.000 10.416.000 6.800.000 0 23.216.000 

Összesen:   1.075.000 000 

 

 

A „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett  

2018. évi pályázati döntések 

nemzetiség 
civil 

szervezetek 

kulturális 

kezdeményezések 
táborok 

pedagógus-

képzés 
összesen (Ft) 

bolgár 12.000.000 11.000.000 5.800.000 0 28.800.000 

görög 14.900.000 17.900.000 9.000.000 0 41.800.000 

horvát 38.400.000 55.956.000 26.236.000 3.000.000 123.592.000 

lengyel 13.500.000 22.200.000 10.000.000 0 45.700.000 

német 126.011.000 106.900.000 95.668.000 4.500.000 333.079.000 

örmény 15.000.000 21.300.000 4.500.000 0 40.800.000 

roma 198.709.000 130.762.000 174.704.000 0 504.175.000 

román 15.800.000 32.160.000 15.900.000 3.000.000 66.860.000 

ruszin 4.700.000 12.700.000 8.656.000 0 26.056.000 

szerb 16.700.000 36.200.000 17.013.000 3.000.000 72.913.000 

szlovák  34.780.000 32.311.000 23.523.000 1.500.000 92.114.000 

szlovén 4.000.000 5.611.000 0 0 9.611.000 

ukrán 5.500.000 15.000.000 9.000.000 0 29.500.000 

Összesen:  1.415.000.000 

 
 

Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetiségi Főosztály 
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3. sz. melléklet 

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai (2017–2018) 

 

 

A területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásnak alakulása 
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Bolgár 1 1.564.000 1 1 1.743.360 3.307.360 1 1.929.200 1 1  1.474.932      3.404.132     

Görög 1 1.564.000 1 1 1.779.680 3.343.680 1 1.929.200 1 1  1.979.514      3.908.714     

Horvát 7 5.865.000 7 7 16.380.320 22.245.320 7 7.234.500 7 7  18.242.580      25.477.080     

Lengyel 1 782.000 1 1 2.542.400 3.324.400 1 964.600 1 1  2.716.980      3.681.580     

Német 13 15.249.000 12 12 20.048.640 35.297.640 13 18.809.700 13 13  23.094.330      41.904.030     

Örmény 1 1.564.000 1 1 2.215.520 3.779.520 1 1.929.200 1 1  2.367.654      4.296.854     

Roma 19 25.806.000 17 17 19.176.960 44.982.960 19 31.831.800 19 19  21.114.816      52.946.616     

Román 5 2.737.000 5 5 6.937.120 9.674.120 5 3.376.100 5 5  6.792.450      10.168.550     

Ruszin 2 1.564.000 2 2 4.576.320 6.140.320 2 1.929.200 2 2  4.075.470      6.004.670     
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Szerb 2 1.564.000 2 2 3.268.800 4.832.800 2 1.929.200 1 1  2.290.026      4.219.226     

Szlovák 6 5.474.000 6 6 10.242.240 15.716.240 6 6.752.200 6 6  10.479.780      17.231.980     

Szlovén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukrán 1 391.000 1 1 726.400 1.117.400 1 482.300 1 1 1.319.676  1.801.976     

Összesen: 59 64.124.000 56 56 89.637.760 153.761.760 59 79.097.200 58 58  95.948.208      175.045.408     

 

 

 

A települési nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásnak alakulása 
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Bolgár 33 24.633.000 33 33 26.079.824 50.712 824 32 29.420 300 32 31  26.901 692      56.321.992     

Görög 35 24.242.000 34 34 30.042.672 54.284 672 35 29.902 600 32 32  28.195 044      58.097.644     

Horvát 112 80.546.000 112 111 133.612.240 214.158 240 112 99.353 800 109 109  145.889 930      245.243.730     

Lengyel 41 28.934.000 41 41 37.566.728 66.500 728 41 35.690 200 41 41  45.603 544      81.293.744     

Német 404 294.814.000 400 397 516.830.352 811.644 352 404 363.654 200 403 398  534.645 226      898.299.426     

Örmény 32 19.550.000 32 32 25.142.664 44.692 664 32 24.115 000 29 29  26.125 684      50.240.684     
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Roma 1118 806.633.000 1007 959 524.515.064 1.331.148 064 1099 979.551 300 996 942  553.036 956      1.532.588.256     

Román 54 40.273.000 52 52 47.179.312 87.452 312 54 49.676 900 51 51  50.285 470      99.962.370     

Ruszin 44 23.851.000 41 41 32.265.080 56.116 080 44 29.420 300 44 44  34.765 268      64.185.568     

Szerb 43 30.498.000 43 43 34.969.456 65.467 456 43 37.619 400 42 42  36.317 284      73.936.684     

Szlovák 112 84.847.000 112 111 121.777.248 206.624 248 111 103.694 500 109 107  139.785 320      243.479.820     

Szlovén 10 6.647.000 10 10 11.245.920 17.892 920 10 8.199 100 10 10  12.312 694      20.511.794     

Ukrán 15 10.557.000 15 15 17.538.280 28.095 280 15 13.022 100 14 14  17.563 700      30.585.800     

Összesen: 2053 1.476.025.000 1932 1879 1.558.764.840 3.034.789 840 2032 1.803.319 700 1912 1850  1.651.427 812      3.454.747.512     

 
Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetiségi Főosztály 

 

4. sz. melléklet 

 

2017. és 2018. január 1-jén működő nemzetiségi önkormányzatok 

 

 

A 2017. január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár görög horvát lengyel német örmény roma román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán Összesen: 

Bács-Kiskun 1 1 12 1 25 1 42     2 3     88 

Baranya 1 1 34 1 101 1 118   1 4       262 

Békés       1 10   34 15   1 17     78 

Borsod-A.-Z. 2 1   8 12 1 162 1 20   11   1 219 

Budapest 22 21 14 15 23 21 22 17 13 18 14 1 9 210 

Csongrád 1 1 1 1 2 1 17 6   4 3   1 38 

Fejér   1 3 2 15 1 18   1 2 1     44 

Győr-M-Sopron 1   9 1 16 1 17         1   46 

Hajdú-Bihar 1 1     3 1 56 9 1         72 

Heves   1   1 5   63   2   2     74 

Jász-N.-Sz.   1   1     43             45 

Komárom-E.   1   3 24   15       10     53 
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Nógrád         2   79       20     101 

Pest 4 5 3 3 48 1 75 5 1 11 28   1 185 

Somogy     13 1 7 1 87             109 

Szabolcs-Sz.-B.       1 10 1 133 1 5   1   1 153 

Tolna     1   39   46     1       87 

Vas     11   9   20         8   48 

Veszprém       1 48 1 30       2   2 84 

Zala     11   5   41             57 

Összesen: 33 35 112 41 404 32 1118 54 44 43 112 10 15 2053 

 
 

A 2017. január 1-jén működő területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár görög horvát lengyel német örmény roma román ruszin szerb szlovák ukrán Összesen: 

Bács-Kiskun     1   1   1           3 

Baranya     1   1   1           3 

Békés         1   1 1     1   4 

Borsod-A.-Z.         1   1   1   1   4 

Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Csongrád             1 1         2 

Fejér         1   1           2 

Győr-M-Sopron     1   1   1           3 

Hajdú-Bihar             1 1         2 

Heves             1           1 

Jász-N.-Sz.             1           1 

Komárom-E.         1   1       1   3 

Nógrád             1       1   2 

Pest         1     1   1 1   4 

Somogy     1   1   1           3 

Szabolcs-Sz.-B.         1   1           2 

Tolna         1   1           2 
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Vas     1       1           2 

Veszprém         1   1           2 

Zala     1       1           2 

Összesen: 1 1 7 1 13 1 19 5 2 2 6 1 59 

 

 

A 2018. január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár görög horvát lengyel német örmény roma román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán Összesen: 

Bács-Kiskun 1 1 12 1 25 1 40     2 3     86 

Baranya 1 1 34 1 101 1 118   1 4       262 

Békés       1 10   33 15   1 17     77 

Borsod-A.-Z. 2 1   8 12 1 160 1 20   11   1 217 

Budapest 21 21 14 15 22 21 22 17 13 18 14 1 9 208 

Csongrád 1 1 1 1 2 1 17 6   4 3   1 38 

Fejér   1 3 2 15 1 17   1 2 1     43 

Győr-M-Sopron 1   9 1 16 1 17         1   46 

Hajdú-Bihar 1 1     3 1 56 9 1         72 

Heves   1   1 5   63   2   2     74 

Jász-N.-Sz.   1   1     41             43 

Komárom-E.   1   3 24   15       9     52 

Nógrád         2   78       20     100 

Pest 4 5 3 3 48 1 72 5 1 11 28   1 182 

Somogy     13 1 7 1 85             107 

Szabolcs-Sz.-B.       1 10 1 131 1 5   1   1 151 

Tolna     1   40   45     1       87 

Vas     11   9   18         8   46 

Veszprém       1 48 1 30       2   2 84 

Zala     11   5   41             57 

Összesen: 32 35 112 41 404 32 1099 54 44 43 111 10 15 2032 
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A 2018. január 1-jén működő területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár görög horvát lengyel német örmény roma román ruszin szerb szlovák ukrán Összesen: 

Bács-Kiskun     1   1   1           3 

Baranya     1   1   1           3 

Békés         1   1 1     1   4 

Borsod-A.-Z.         1   1   1   1   4 

Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Csongrád             1 1         2 

Fejér         1   1           2 

Győr-M-Sopron     1   1   1           3 

Hajdú-Bihar             1 1         2 

Heves             1           1 

Jász-N.-Sz.             1           1 

Komárom-E.         1   1       1   3 

Nógrád             1       1   2 

Pest         1     1   1 1   4 

Somogy     1   1   1           3 

Szabolcs-Sz.-B.         1   1           2 

Tolna         1   1           2 

Vas     1       1           2 

Veszprém         1   1           2 

Zala     1       1           2 

Összesen: 1 1 7 1 13 1 19 5 2 2 6 1 59 

 
Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetiségi Főosztály 
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5. sz. melléklet 

 

A nemzetiségi nevelés, oktatás adatai 

 

 

Statisztikai adatok – 2016/2017. tanév 

 

Nemzetiségi óvodák: 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Kiegészítő nemzetiségi 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 30 1542 238 11.522 21 1477 

Szlovák 9 236 34 1463 7 198 

Horvát 2 43 24 967 3 94 

Román 4 71 7 284 2 110 

Szerb 3 89 1 33 2 51 

Szlovén     4 62     

Bolgár     1 22     

Összesen: 48 1981 309 14.353 35 1930 

 

Nemzetiségi óvodák összesen: 

 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Gyermekek 

száma 

Német 289 14.541 

Szlovák 50 1897 

Horvát 29 1104 

Román 13 465 

Szerb 6 173 

Szlovén 4 62 

Bolgár 1 22 

Összesen: 392 18.264 

 

 

Nemzetiségi általános iskolák: 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 9 1076 35 6036 359 42.878 3 354 

Szlovák 1 91 4 809 44 2797     

Horvát     9 860 24 1277 1 6 

Román 1 69 8 670 5 339     

Ruszin         2 36     

Szerb 3 146 1 65 5 94     

Szlovén     2 122 2 15     
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Görög     1 105     1   

Bolgár             1 68 

Lengyel             1   

Összesen: 14 1382 60 8667 441 47.436 7 428 

 

Nemzetiségi általános iskolák összesen: 

 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 406 50.344 

Szlovák 49 3697 

Horvát 34 2143 

Román 14 1078 

Szerb 2 36 

Szlovén 9 305 

Görög 4 137 

Ruszin 2 105 

Bolgár 1 68 

Lengyel 1 0 

Összesen: 522 57.913 

 

 

Nemzetiségi gimnáziumok: 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 1 17 11 2260 6 207     

Szlovák 1 44 1 56         

Horvát     2 223         

Román     1 199         

Szerb 1 241     1 30     

Bolgár             1 12 

Szlovén         1 11     

Lengyel             1   

Görög             1   

Összesen: 3 302 15 2738 8 248 3 12 

 

Nemzetiségi gimnáziumok összesen: 

 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 18 2484 

Horvát 2 100 

Szlovák 2 223 

Román 1 199 
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Szerb 2 271 

Bolgár 1 12 

Szlovén 1 11 

Lengyel 1 0 

Görög 1 0 

Összesen: 26 3289 

 

 

Nemzetiségi szakközépiskolák: 

 

Nemzetiség 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Német 0 0 1 17 

Szlovén 0 0 1 4 

Összesen: 0 0 2 21 

 

 

Nemzetiségi szakiskolák: 
 

Nemzetiség 

Szakiskola Szakiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Összesen: 0 0 0 0 

 

 

Roma nemzetiségi nevelés-oktatás: 
 

2016/2017. 

tanév  

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

biztosító 

intézmények  

Cigány nyelvű 

nevelést, 

nyelvoktatást 

biztosító 

intézmények 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

gyermekek tanulók 

száma 

Cigány nyelvű 

nevelésben, 

nyelvoktatásban 

résztvevő 

gyerekek, tanulók 

Óvoda 299 4 romani  10993 218 romani 

Általános 

iskola 
225 

8 romani; 

4 beás 
22965 

407 romani,  

303 beás  

Gimnázium 5 
1 romani;  

2 beás 
596 

74 romani,  

183 beás  

Szakiskola 1 
1 romani;  

1 beás 
21 

133 romani;  

9 beás  

Szakközép-

iskola 
2 1 romani  80 51 romani 
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Statisztikai adatok – 2017/2018. tanév 

 

Nemzetiségi óvodák: 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Német 37 2144 189 11.638 

Szlovák 12 459 32 1406 

Horvát 2 653 23 1031 

Román 2 658 4 264 

Szerb 2 96 2 55 

Szlovén 0 0 4 63 

Bolgár 1 23 0 0 

Összesen: 56 4033 254 14.457 

 

Nemzetiségi óvodák összesen: 
 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Gyermekek 

száma 

Német 226 13.782 

Szlovák 44 1865 

Horvát 25 1684 

Román 6 922 

Szerb 4 151 

Szlovén 4 63 

Bolgár 1 23 

Összesen: 310 18.490 

 

 

Nemzetiségi általános iskolák: 
 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 14 1884 30 5701 250 43.193 0 0 

Szlovák 2 132 4 810 28 2553 0 0 

Horvát 0 0 7 881 22 1225 0 0 

Román 1 76 6 489 5 598 0 0 

Ruszin 0 0 0 0 2 24 0 0 

Szerb 3 172 1 66 2 96 0 0 

Szlovén 1 9 2 119 1 6 0 0 

Görög 0 0 1 91 0 0 1 343 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 1 93 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 1 154 

Összesen: 21 2273 51 8157 310 47.695 3 590 
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Nemzetiségi általános iskolák összesen: 
 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 294 50.778 

Szlovák 34 3495 

Horvát 29 2106 

Román 12 1163 

Ruszin 2 24 

Szerb 6 334 

Szlovén 4 134 

Görög 2 434 

Bolgár 1 93 

Lengyel 1 154 

Összesen: 385 58.715 

 

 

Nemzetiségi gimnáziumok: 
 

 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Német 1 69 9 2290 5 293 

Szlovák 1 52 1 51 0 0 

Horvát 0 0 2 216 0 0 

Román 0 0 1 204 0 0 

Szerb 1 272 0 0 1 20 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 

Szlovén 0 0 0 0 1 12 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 

Görög 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 3 393 13 2761 7 325 

 

Nemzetiségi gimnáziumok összesen: 
 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 15 2652 

Szlovák 2 103 

Horvát 2 216 

Román 1 204 

Szerb 2 292 

Bolgár 0 0 

Szlovén 1 12 

Lengyel 0 0 

Görög 0 0 

Összesen: 23 3479 
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Nemzetiségi szakközépiskolák: 
 

Nemzetiség 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Német 1 22 0 0 

Összesen: 1 22 0 0 

 

 

Nemzetiségi szakgimnázium: 
 

Nemzetiség 

Szakiskola Szakiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Német 1 15 1 71 

Szlovén 0 0 1 2 

Összesen: 1 15 2 73 

 

 

Roma nemzetiségi nevelés-oktatás: 
 

 2017/2018. 

tanév 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

biztosító 

intézmények  

Cigány nyelvű 

nevelést, 

nyelvoktatást 

biztosító 

intézmények 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

gyermekek tanulók 

száma 

Cigány nyelvű 

nevelésben, 

nyelvoktatásban 

résztvevő 

gyerekek, tanulók 

Óvoda 165 
2 romani; 

9772 
131 romani, 

1 beás 91 beás 

Általános 

iskola 
157 

8 romani; 
20544 

597 romani, 

6 beás 333 beás 

Gimnázium 3 
1 romani 

316 
79 romani 

2 beás 389 beás 

Szakiskola 1 0 4 0 

Szakközép-

iskola 
6 1 beás 646 12 beás 

Szak-

gimnázium 
3 0 136 0 
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Statisztikai adatok – 2018/2019. tanév 

 

 

Nemzetiségi óvodák: 
 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Német 38 1999 189 12.039 

Szlovák 12 357 34 1570 

Horvát 4 147 21 887 

Román 0 0 5 284 

Szerb 2 87 2 64 

Szlovén 0 0 3 64 

Bolgár 1 21 0 0 

Ruszin 0 0 1 8 

Összesen: 57 2611 255 14.908 

 

Nemzetiségi óvodák összesen: 
 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Gyermekek 

száma 

Német 227 14.038 

Szlovák 46 1927 

Horvát 25 1034 

Román 5 284 

Szerb 4 151 

Szlovén 3 64 

Bolgár 1 21 

Ruszin 1 8 

Összesen: 312 17.519 

 

 

Nemzetiségi általános iskolák: 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 16 1833 31 5315 249 42.734 0 0 

Szlovák 3 345 4 823 29 2294 0 0 

Horvát 2 23 8 874 20 1176 0 0 

Román 0 0 6 767 5 577 0 0 

Ruszin 1 6 0 0 1 16 0 0 

Szerb 2 179 1 70 3 82 0 0 

Szlovén 0 0 2 110 1 13 0 0 

Görög 1 97 0 0 0 0 1 228 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 1 97 
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Lengyel 0 0 0 0 0 0 1 171 

Összesen: 25 2483 52 7959 308 46.892 3 496 

 

Nemzetiségi általános iskolák összesen: 

 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 296 49.882 

Szlovák 36 3462 

Horvát 30 2073 

Román 11 1344 

Ruszin 2 22 

Szerb 6 331 

Szlovén 3 123 

Görög 2 325 

Bolgár 1 97 

Lengyel 1 171 

Összesen: 388 57.830 

 

 

Nemzetiségi gimnáziumok: 

 

  

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek száma 

Tanulók 

száma 

Német 2 139 10 2401 4 234 

Szlovák 1 48 1 60 0 0 

Horvát 0 0 2 197 0 0 

Román 0 0 1 199 0 0 

Szerb 1 300 0 0 1 22 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 

Szlovén 0 0 0 0 1 9 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 

Görög 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 4 487 14 2857 6 265 

 

Nemzetiségi gimnáziumok összesen: 

 

Nemzetiség 
Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 16 2774 

Szlovák 2 108 

Horvát 2 197 

Román 1 199 

Szerb 2 322 

Bolgár 0 0 

Szlovén 1 9 
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Lengyel 0 0 

Görög 0 0 

Összesen: 24 3609 

 

 

Nemzetiségi szakközépiskolák: 

 

Nemzetiség 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Szlovén 0 0 1 1 

Összesen: 0 0 1 1 

 

 

Nemzetiségi szakgimnázium: 

 

Nemzetiség 

Szakiskola Szakiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Intézmények 

száma 
Tanulók száma 

Szlovén 0 0 1 4 

Német 0 0 1 93 

Összesen: 0 0 2 97 

 

 

Roma nemzetiségi nevelés-oktatás: 

 

2017/2018. 

tanév  

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

biztosító 

intézmények  

Cigány nyelvű 

nevelést, 

nyelvoktatást 

biztosító 

intézmények 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

gyermekek tanulók 

száma 

Cigány nyelvű 

nevelésben, 

nyelvoktatásban 

résztvevő 

gyerekek, tanulók 

Óvoda 150 
1 romani;  

9462 
52 romani,  

    

Általános 

iskola 
155 

10 romani;  
19358 

782 romani,  

7 beás 342 beás  

Gimnázium 4 
1 romani;  

626 
174 romani 

1 beás 305 beás  

Szakiskola 1 0 4 0 

Szakközép-

iskola 
6 0 981 0 

Szak- 

gimnázium 
2 0 106 0 

 
Forrás: EMMI, Oktatásért Felelős Államtitkárság   
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6. sz. melléklet 

 

A nemzetiségi felsőoktatás adatai 

 

Felsőoktatási intézmények által létesített szakirányú továbbképzések 

 

Szakirányú 

továbbképzés neve 

Szakirányú továbbképzés 

szakképzettsége 

Képzési 

terület 

Képzést 

létesítő 

intézmények 

Képzést 

folytató 

intézmények 

a német nemzetiségi és a 

kétnyelvű iskolai 

nevelés-oktatás korszerű 

módszertani kultúrája 

a német nemzetiségi és a 

kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás 

tanácsadója 

pedagógus-

képzés 
EJF EJF 

a német nemzetiségi és a 

kétnyelvű óvodai nevelés 

korszerű módszertani 

kultúrája 

a német nemzetiségi és a 

kétnyelvű óvodai nevelés 

tanácsadója 

pedagógus-

képzés 
EJF EJF 

horvát nemzetiségi 

mentorpedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakvizsgázott pedagógus horvát 

nemzetiségi mentorpedagógus 

szakterületen 

pedagógus-

képzés 
EJF EJF 

német nemzetiségi 

mentorpedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakvizsgázott pedagógus német 

nemzetiségi mentorpedagógus 

szakterületen 

pedagógus-

képzés 
EJF EJF 

német nemzetiségi 

oktatási referens 

német nemzetiségi oktatási 

referens 

pedagógus-

képzés 
ELTE ELTE 

nemzetiségi szakember nemzetiségi szakember 
társadalom-

tudomány 
KEE KEE 

nemzetiségi-kisebbségi 

közösségek társadalmi 

integrációját segítő 

szakember 

nemzetiségi-kisebbségi 

közösségek társadalmi 

integrációját segítő szakember 

társadalom-

tudomány 
EKF EKF 

óvodáskori német 

nemzetiségi 

kétnyelvűség 

óvodáskori német nemzetiségi 

kétnyelvűségre felkészítő 

pedagógus 

pedagógus-

képzés 
NYME NYME, PTE 

szaktárgyak oktatása 

idegen/nemzetiségi 

nyelven 

idegen/nemzetiségi nyelven 

(nyelvmegjelöléssel) oktató 

(megjelölve az alapképzési 

oklevél szerinti tanári 

szakképzettséget) szakos tanár 

pedagógus-

képzés 
NYME 

NYME, KE, 

PTE, PE, 

SZTE 

 

 

Az Oktatási Hivatal által hivatalból nyilvántartásba vett alapképzési szak önálló 

szakképzettséget eredményező szakirányának megfelelő szakirányú továbbképzések 

 

A szakirányú továbbképzési szak neve 
Szakképzettség 

megnevezése* 

Képzési 

terület 

Képzést folytató 

intézmények 

tanító alapképzési szak – nemzetiségi cigány-roma 

tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi tanító  

(cigány-roma) 

pedagógus-

képzés 
AVKF 

tanító alapképzési szak – nemzetiségi horvát tanító 

szakirány szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi tanító  

(horvát) 

pedagógus-

képzés 
EJF 
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tanító alapképzési szak – nemzetiségi német tanító 

szakirány szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi tanító  

(német) 

pedagógus-

képzés 

ELTE, AVKF, 

PPKE, EJF, PTE 

tanító alapképzési szak – nemzetiségi szerb tanító 

szakirány szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi tanító  

(szerb) 

pedagógus-

képzés 
ELTE 

tanító alapképzési szak – nemzetiségi szlovák 

tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi tanító  

(szlovák) 

pedagógus-

képzés 
PPKE 

óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi 

cigány-roma óvodapedagógus szakirány 

szakirányú továbbképzési szak 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

(cigány-roma) 

pedagógus-

képzés 
AVKF 

óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi 

horvát óvodapedagógus szakirány szakirányú 

továbbképzési szak 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

(horvát) 

pedagógus-

képzés 
EJF 

óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi 

német óvodapedagógus szakirány szakirányú 

továbbképzési szak 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

(német) 

pedagógus-

képzés 

ELTE, NYME, 

AVKF, EJF, 

PPKE 

óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi 

szerb óvodapedagógus szakirány szakirányú 

továbbképzési szak 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

(szerb) 

pedagógus-

képzés 
ELTE 

óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi 

szlovák óvodapedagógus szakirány szakirányú 

továbbképzési szak 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

(szlovák) 

pedagógus-

képzés 
PPKE 

 

*Megjegyzés: A 15/2006. OM rendelet alapján. 

 

 

Elfogadott alapítási engedéllyel rendelkező, nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 

 

Program név Alapító neve Óraszám 
Érvényesség 

dátuma 

Sokszínűen német nyelven az 

óvodában. Nyelvelsajátítás a német 

nemzetiségi óvodákban 

Pécsi Tudományegyetem Illyés 

Gyula Kar Pedagógusképző Intézet 
30 2018.10.24 

Sokszínű német nyelvtanítás az alsó 

tagozatban a német nemzetiségi 

általános iskolákban 

Pécsi Tudományegyetem Illyés 

Gyula Kar Pedagógusképző Intézet 
30 2018.10.24 

Tananyag közvetítés és nyelvi 

fejlesztés a német nyelvű szaktárgyi 

oktatásban 

Koch Valéria Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézet 

30 2019.03.18 

Interaktív digitális tananyagok 

kifejlesztése a német nemzetiségi 

oktatás számára 

Koch Valéria Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézet 

30 2019.06.11 

Új tanítási-tanulási módszerek a 

német nemzetiségi nyelvoktatásban 

Koch Valéria Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézet 

30 2019.06.11 

A magyarországi szerb 

köznevelési  intézményekben szerb 

nyelv és irodalom, népismeret és 

történelem tantárgyakat oktató 

pedagógusok szakmai továbbképzése 

Szerb Pedagógiai és Módszertani 

Központ 
60 2019.06.17 
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Matematika, Ember és természet, 

Földünk-környezetünk tantárgyak 

anyanyelvű/kétnyelvű tanítása szerb 

nemzetiségi tannyelvű és két tanítási 

nyelvű köznevelési intézményekben. 

Szerb Pedagógiai és Módszertani 

Központ 
60 2019.06.17 

Projektek szerepe a német 

nemzetiségi hon- és népismeret 

tanításában 

Magyarországi Német Pedagógiai 

Intézet 
30 2019.10.22 

Hangszeres, élő népzene és néptánc 

alkalmazása a nemzetiségi horvát 

népismeret tanításában és a horvát 

kultúra megőrzésében. 

Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, 

Általános Iskola és Kollégium 
30 2019.12.15 

Nemzetiségi horvát anyanyelv játékos 

tanítása az óvodában 

Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, 

Általános Iskola és Kollégium 
30 2019.12.15 

Nemzetiségi szaktanácsadói 

felkészítés 
Eszterházy Károly Egyetem 30 2020.03.31 

Román népismereti és módszertani 

továbbképzés 

Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

60 2020.07.10 

Román nyelvi, irodalmi, módszertani 

továbbképzés 

Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

60 2020.07.21 

A romológia alapjai – bevezetés a 

roma/cigány nemzetiségi 

népismeretbe 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Neveléstudományi Intézet 

Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszék 

30 2020.07.22 

Anyanyelv és irodalom továbbképzési 

program az 5-12. évfolyamon tanító 

szlováktanárok számára 

Szegedi Tudományegyetem 

Tanárképző Központ 
60 2021.04.27 

Nemzeti öntudat, nemzeti identitás 
Eszterházy Károly Egyetem 

Pedagógusképző Központ 
30 2021.08.10 

A Szlovák népismeret tantárgy 

tanításának elméleti és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 

1.-8. évfolyamain 

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 

Intézet 
30 2021.11.21 

A Szlovák népismeret tantárgy 

tanításának elméleti és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 

9-12. évfolyamain 

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 

Intézet 
30 2021.11.21 

A pedagógusok kompetenciáinak 

fejlesztése a hazai román nemzetiségi 

oktatásban 

Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

35 2023.04.03 
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Jegyzéken szerepelő nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 

 

Program név Szervező neve Óraszám 
Érvényesség 

dátuma 

Tananyag közvetítés és nyelvi 

fejlesztés a német nyelvű szaktárgyi 

oktatásban  

Koch Valéria Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, 

Kollégium és Pedagógiai Intézet 

30 2019.03.18 

Új tanítási-tanulási módszerek a német 

nemzetiségi nyelvoktatásban 

Koch Valéria Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, 

Kollégium és Pedagógiai Intézet 

30 2019.06.11 

Interaktív digitális tananyagok 

kifejlesztése a német nemzetiségi 

oktatás számára 

Koch Valéria Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, 

Kollégium és Pedagógiai Intézet 

30 2019.06.11 

Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés Oktatási Hivatal 30 2020.03.31 

Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés Eszterházy Károly Egyetem 30 2020.03.31 

A romológia alapjai – bevezetés a 

roma/cigány nemzetiségi népismeretbe 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Neveléstudományi Intézet 

Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszék 

30 2020.07.22 

Anyanyelv és irodalom továbbképzési 

program az 5-12. évfolyamon tanító 

szlováktanárok számára 

Szegedi Tudományegyetem 

Tanárképző Központ 
60 2021.04.27 

A Szlovák népismeret tantárgy 

tanításának elméleti és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 

1.-8. évfolyamain 

ELTE BTK Szláv és Balti 

Filológiai Intézet 
30 2021.11.21 

A Szlovák népismeret tantárgy 

tanításának elméleti és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 9-

12. évfolyamain 

ELTE BTK Szláv és Balti 

Filológiai Intézet 
30 2021.11.21 

 

Forrás: EMMI, Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság 

 

 

7. sz. melléklet 

 

A Nemzetiségekért Díj 2017. és 2018. évben kitüntetett hazai díjazottainak listája 

 

 

A 2017. évi Nemzetiségekért Díj kitüntetettjei:  

 

1. Andó György – a békési és a hazai szlovák népi építészet megőrzéséért,  

2. Diószegi György Antal – a kárpát-medencei görögök kultúrtörténetének kutatásáért,  

3. Gmoser Györgyné – a kiskőrösi és a Bács-Kiskun megyei szlovákok népi 

hagyományainak megőrzéséért,  
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4. Kaszás Sándor – a német nemzetiségi zene megismertetésért végzett pedagógiai 

munkássága elismeréséért,  

5. Kreszta Traján – a battonyai és a magyarországi románok kulturális és vallási életének, 

oktatásának, sajtójának és intézményrendszerének létrehozásáért,  

6. Nagy Gusztáv – pedagógiai és szépirodalmi munkásságáért, valamint a magyar irodalmi 

művek romani nyelvre történő lefordításával a romák kulturális felzárkóztatásáért tett 

erőfeszítéseiért,  

7. Rézműves Gyula – a romák hétköznapjainak bemutatásáért és társadalmi helyzetének 

művészeti ábrázolásáért,  

8. Roszica Bolgár Gyermek Néptáncegyüttes – a bolgár nemzetiségi tánc és zenei kultúra 

átadásáért,  

9. Johann Schuth – a német nemzetiségi sajtóban végzett munkájáért,  

10. Sutarski Konrad – a magyarországi lengyelség kulturális és tudományos intézményeinek 

megszervezésében végzett munkájáért,  

11. Szili Istvánné – az ercsi horvátok nemzetiségi közösségében betöltött szerepéért,  

12. Szőke Péter – a társadalmi felzárkózásért, valamint az idegengyűlölet és rasszizmus 

visszaszorításáért végzett munkásságáért,  

13. Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes – a délszláv nemzetiségi kultúra megőrzése terén 

végzett munkájáért. 

 

A 2018. évi Nemzetiségekért Díj kitüntetettjei: 

 

1. dr. Albert Vendel – a Veszprém megyei német nemzetiség hagyományápolásáért, 

közneveléséért, és közéletben végzett tevékenységéért; 

2. Ducky Krzysztof Józef – elismert grafikusművészi tevékenységéért és a lengyel 

művészek közösségének megszervezéséért (a Díjat megosztva); 

3. Straszewski Andrzej – a hazai lengyel kulturális életben és az anyaországi 

kapcsolatokban vállalt szerepéért (a Díjat megosztva); 

4. Fuzik János Sándor – a szlovák mellett a teljes hazai nemzetiségi műsorok elindítása és 

működése érdekében, valamint a szlovák országos közélet vezetőjeként végzett két 

évtizedes fáradhatatlan munkájáért; 

5. Grósz György – a román nemzetiség ének-, zene- és tánckultúrájának megőrzésében és 

továbbadásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért; 

6. Hepp Mihály – a horvát nemzetiség kulturális önazonosságának megőrzése, közösségük 

megszervezése és országos érdekképviseletük érdekében végzett kitartó munkájáért; 

7. Karaván Színház és Művészeti Alapítvány - kivételes tehetséggondozó munkájukért és 

a fiatal nemzedékek felé szemléletformáló magatartás közvetítésében vállalt szerepükért; 

8. ifj. Kunhegyesi Ferenc – a roma képzőművészetre támaszkodó pedagógiai programjával 

önazonosságuk megőrzéséért és az elfogadásért vállalt munkájáért; 

9. dr. Lásztity Jovánka – a szerb nemzetiségi oktatásban és nevelésben, valamint 

nemzetiségi kultúrájuk megőrzésében és átadásában vállalt kiemelkedő szerepéért; 

10. Parno Graszt zenekar – a roma zenei hagyományok megőrzéséért, valamint a romani és 

magyar nyelven előadott dalaikkal a roma kultúra népszerűsítése és elismertetése 

érdekében vállalt szerepükért; 

11. Nikola Parov – a balkáni és a bolgár népzenei hagyományok hazai megismertetésében és 

kultúrájuk megőrzésében vállalt érdemeiért; 

12. Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttes - a görög nemzetiség zenei- és 

tánchagyományainak bemutatása révén a kulturális hagyományok megőrzésében játszott 

szerepükért; 
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13. Ropos Márton – a szlovén oktatási és nevelési intézmények megszervezésében és 

működtetésében, valamint vezetőként az országos nemzetiségi közéletben vállalt 

példamutató tevékenységéért; 

14. Szent Efrém Férfikar – a hazai ruszin egyházzenei örökség megismertetése és 

népszerűsítése révén a ruszin önazonosság megőrzésében betöltött szerepükért. 

 

 
Forrás: Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

 

 

 

8. sz. melléklet 

 

A Kisebbségkutató Intézet kutatásai 

 

A beszámolási időszakban az intézet munkatársai által a magyarországi 

nemzetiségekkel kapcsolatban megjelentetett publikációk listája 

 

Bogdán Péter: Issues of Roma Education in Light of Interrelations of School Theories 

between 1978 and 1998. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 7: 4 

pp. 103-116., 14 p. (2017) http://real.mtak.hu/74093/1/HERJ_2017_4_9.pdf  

Bogdán Péter: A romák oktatásának kérdései az iskolaelméletek összefüggéseinek tükrében 

1978 és 1998 között. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE LXVII: 5-6 pp. 20-30., 11 p. (2017)  

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romak-oktatasanak-kerdesei-az-iskola-

elmeletek-osszefuggeseinek-tukreben-1978  

Bogdán Péter: Book Review - Balázs Majtényi and György Majtényi (2016) - A 

contemporary history of exclusion. The Roma issue in Hungary from 1945 to 2015. Budapest; 

New York: Central European University Press. 242 pages. INTERSECTIONS: EAST 

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS III: 1 pp. 170-172., 3 p. (2017)  

https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/353/144 

Dobos Balázs: Identitás-meghatározások a közép- és délkelet-európai személyi elvű 

kisebbségi autonómiákban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 59: 3 pp. 3-26., 24 p. (2018)  

https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2018-03-DOBOS.pdf  

Dobos Balázs: A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű 

kisebbségi autonómiákban. KISEBBSÉGKUTATÁS 27: 1-2 pp. 7-39., 33 p. (2018)  

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_007-

039.pdf  

Dobos Balázs: Consultative and advisory bodies for minorities: A European Overview. In: 

Alexander, Osipov; Hanna, Vasilevich (szerk.): Compilation of the lectures on the topic of 

'Participation of minorities in public life'. Flensburg: ECMI, (2017) pp. 66-77., 12 p.  

https://www.academia.edu/33932226/Consultative_and_Advisory_Bodies_for_Minorities_A_

European_Overview  

Dobos Balázs: Választások és személyi elvű autonómiák. REGIO 25: 3 pp. 203-230., 28 p. 

(2017) https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/177/pdf_158  

Durst Judit; Nyírő Zsanna: Constrained choices, enhanced aspirations: Transnational 

mobility, poverty and development. A case study from North Hungary. SZOCIOLÓGIAI 

SZEMLE 28: 4 pp. 4-36., 33 p. (2018)  

http://real.mtak.hu/92127/1/Szociologia_2018_04_04_36_oldal.pdf  

Durst Judit: „Ez se élet, ez a kóborlás”: A helyi kiskirályoktól a globális futószalagig: észak-

magyarországi roma transznacionális munkások mobilitási tapasztalatai. In: Váradi Monika 

http://real.mtak.hu/74093/1/HERJ_2017_4_9.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romak-oktatasanak-kerdesei-az-iskola-elmeletek-osszefuggeseinek-tukreben-1978
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-romak-oktatasanak-kerdesei-az-iskola-elmeletek-osszefuggeseinek-tukreben-1978
https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/353/144
https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2018-03-DOBOS.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_007-039.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_007-039.pdf
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3283451
https://www.academia.edu/33932226/Consultative_and_Advisory_Bodies_for_Minorities_A_European_Overview
https://www.academia.edu/33932226/Consultative_and_Advisory_Bodies_for_Minorities_A_European_Overview
https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/177/pdf_158
http://real.mtak.hu/92127/1/Szociologia_2018_04_04_36_oldal.pdf
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Mária (szerk.): Migráció alulnézetből. Budapest: Argumentum, MTA KRTK Regionális 

Kutatások Intézete, (2018) pp. 43-73., 31 p. 

Durst Judit: „Nincsenek új vállalkozások, nem épültek új házak, nincsen semmi nyoma 

annak, hogy itt megtörtént a migráció”: A romák láthatatlan mobilitásáról. In: Kováts András; 

Soltész Béla (szerk.): Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések. Budapest: Gondolat 

Kiadó, (2018) pp. 145-170., 26 p. 

Durst Judit: Out of the Frying Pan Into the Fire? From Municipal Lords to the Global 

Assembly Lines – Roma Experiences of Social Im/Mobility Through Migration From North 

Hungary. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 4: 

3 pp. 4-28., 25 p. (2018)  

https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/479  

Nyírő Zsanna; Durst Judit: Soul work and giving back. Ethnic Support Groups and the 

Hidden Costs of Social Mobility: Lessons from Hungarian Roma Graduates. 

INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 4: 1 pp. 88-

108., 20 p. (2018) https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/406  

Durst Judit: „De ugye biztos nem lesz ebből baj?” Módszertani reflexiók az informális 

gazdaságot övező félelem csendjének megtöréséről. 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI 

HAVI LAP: 5 pp. 61-78., 18 p. (2017)   

Durst Judit: „De ugye biztos nem lesz ebből baj?” Posztterepmunka, kooperatív etnográfia, 

avagy módszertani reflexiók az informális gazdaságot övező félelem csendjének 

megtöréséről. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27: 2 pp. 88-111., 20 p. (2017)  

http://www.szociologia.hu/dynamic/88_111.pdf 

Váradi M. M.; Durst Judit; Fehér K.; Németh K.; Virág T.: Kényszerű mobilitás: migrációs 

utak hátrányos helyzetű vidéki terekben. SOCIO.HU: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

SZEMLE: 3 pp. 25-46., 22 p. (2017)  

http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/1504  

Eiler Ferenc: A magyarországi német szervezetek történelempolitikai törekvései és a német 

kisebbségi sajtó (1921–1944). In: Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés: Emlékezet, 

identitás, politika. Budapest: Kalligram Kiadó, (2018) pp. 20-51., 32 p. 

Eiler Ferenc: Németország és Délkelet-Európa „helye a nap alatt” az 1930–1940-es években: 

Ulrich von Hassell naplója mint történeti forrás. In: Pritz Pál; Mann Jolán; Marchut Réka; 

Sipos Balázs (szerk.): Napló és történelem. Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi 

Társaság, (2018) pp. 12-33., 11 p. 

Eiler Ferenc: Magyarország nemzetiségpolitikája a két világháború között (1918–1938). 

KISEBBSÉGKUTATÁS 21: 2 pp. 40-67. (2018)  

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_040-

067.pdf 

Eiler Ferenc: A kisebbségek kategorizálásának kísérlete, mint politikai fegyver a magyar-

német kapcsolatokban (1930–1931). REGIO 25: 1 pp. 41-71., 30 p. (2017) 

https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/150  

Eiler Ferenc: Németország és Délkelet-Európa „helye a nap alatt”: A Hassell-napló mint 

történeti forrás. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 62: 1 pp. 25-47., 22 p. 

(2017) http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2017/12/eilerf_17_1.pdf  

Feischmidt Margit; Szombati, Kristóf: A szegénység kisajátítása és szimbolikus 

újrakeretezése: az „érdemtelenek” rasszizálása és az „érdemesek” etnicizálása: Gyöngyöspata 

tanulságai. MAGYAR TUDOMÁNY 179: 6 pp. 885-901., 16 p. (2018)  

https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7999  

Feischmidt Margit; Szombati, Kristóf: Understanding the rise of the far right from a local 

perspective: Structural and cultural conditions of ethno-traditionalist inclusion and racial 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058589
https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/479
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058589
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3410346
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3410346
https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/406
http://www.szociologia.hu/dynamic/88_111.pdf
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058589
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040576
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040030
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012777
http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/1504
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_040-067.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00079/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2018_02-03_040-067.pdf
https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/150
http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2017/12/eilerf_17_1.pdf
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7999
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3154014
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3154014
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exclusion in rural Hungary. IDENTITIES: GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER 
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9. sz. melléklet 

 

Az egyházügyi szakterület vonatkozó adatai 
 

 

Hazai ortodox egyházak egyházi terület által kezelt költségvetési támogatásai 

2017-2018 

Év/ Előirányzat Összeg (Ft) 

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus 

2017 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő  

egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak 
748.800 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 5.166.881 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 11.670.400 

Hittanoktatás támogatása 301.025 

Összesen (2017): 17.887.106 

2018 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 
748.800 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 5.427.292 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások:   

 Műemlék templomépület állagának megőrzése és felújítása 5.000.000 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 12.020.400 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása:   

 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox  

 Exarchátus Budapest VIII., Múzeum utcai ingatlanok üzemeltetési költségei 
20.000.000 

 Bizánci és szláv egyházi kórus művek előadása a Kecskeméti Szent  

 Háromság Templomban 
500.000 

Összesen (2018): 43.696.492 

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus összesen: 61.583.599 

http://real.mtak.hu/90440/1/180817_Szazadok_2018_04_TothA..pdf
https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/151
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00074/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2017_01_007-031.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00074/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2017_01_007-031.pdf
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Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 

2017 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak 
3.923.400 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 7.070.101 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (Magyarországi Román 

Ortodox Egyházmegye) 
  

 Román Ortodox Egyház épületeinek felújítása 5.000.000 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 14.588.000 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása   

 Körösszegapáti Román Ortodox Parókia   

 A Szent Miklós Román Ortodox templom 210 éves évfordulója  800.000 

 Magyarcsanádi Román Ortodox Parókia   

 Magyarcsanádi Román Ortodox Parókia felújítása 1.000.000 

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása (Magyarországi Román Ortodox 

Egyházmegye) 
  

 Egy darab gépkocsi beszerzése 1.000.000 

Hittanoktatás támogatása 3.317.167 

Összesen (2017): 36.698.668 

2018 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak 
3.923.400 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 7.957.231 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások   

 Magyarcsanádi Román Ortodox Parókia   

 Magyarcsanádi Román Ortodox templom felújítása 5.000.000 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 15.025.500 

Hittanoktatás támogatása 3.253.528 

Összesen (2018): 35.159.658 

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye összesen: 71.858.326 

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 

2017 

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 102.306.718 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 
2.802.800 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 11.332.538 

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérkompenzációja 2.730.384 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 61.269.600 
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Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása (Budai Szerb Ortodox 

Egyházmegye) 
  

 Budapest V., Váci u. 66. 1/B ingatlan vásárlása 39.800.000 

 A Budapest V. ker. Váci utca 66. f. 2.;3.;4. alatti, 23960/0/A/6; 

 23960/0/A/7 és a 23960/0/A/8 hrsz.-ú ingatlanok visszavásárlása 
175.900.000 

 A Budapest V., Váci utca 66. III. em. 12. szám alatti, 23960/0/A/17  hrsz. 

 Alatt felvett ingatlan megvásárlása 
79.000.000 

Hittanoktatás támogatása 3.204.517 

Összesen (2017): 478.346.556 

2018 

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 110.330.496 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi 

személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 
2.802.800 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 11.505.307 

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérkompenzációja 1.188.780 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 63.107.100 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása (Budai Szerb Ortodox 

Egyházmegye) 
  

 Támogatás a  Budapest 23960/0/A/12 hrsz-ú, ténylegesen  1056 Budapest V. 

 Váci u. 66. II. 8/A szám alatt álló ingatlan megvásárlásához 
37.700.000 

 A Budapest 23960 hrsz-ú, természetben a Budapest V. kerület, Váci utca 66. 

 szám alatt található ingatlan megvásárlása 
90.400.000 

Hittanoktatás támogatása 2.821.814 

Összesen (2018): 319.856.296 

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye összesen: 798.202.853 

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 

2017 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 5.398.980 

Összesen (2017): 5.398.980 

2018 

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 7.192.232 

Összesen (2018): 7.192.232 

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház összesen: 12.591.212 

 

 

 

Forrás: Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 


