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BEVEZETÉS 
 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Nek. tv.) 60/M. § a) pontja szerint: „a Kormány kétévente legalább egy alkalommal áttekinti a 
Magyar Köztársaság területén élő kisebbségek helyzetét, és arról az Országgyűlésnek 
beszámol”. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Kormány a 2005. február–2007. február 
közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakban számol be az Országgyűlésnek.  
 

A beszámolási időszakra nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebbségvédelmi jogi keretek 
módosítása, továbbfejlesztése szükséges. A Nek. tv. módosítását célzó jogalkotási folyamat 
eredményeként 2005. június 13-án megszületett új törvényi szabályozásról, a köztársasági 
elnök által benyújtott indítvány alapján, az Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 29.) AB 
határozatával megállapította, hogy a kedvezményes mandátumra vonatkozó rendelkezése 
alkotmányellenes, ugyanis sérti az Alkotmányból következő „egy ember egy szavazat” elvét. 
Szakmai és politikai egyeztetéseket követően 2005 őszén a törvényjavaslat – immár e szakasz 
nélkül – ismételten az Országgyűlés elé került. 
 

Az Országgyűlés 2005. október 17-ei ülésén 99 százalékos támogatással elfogadta a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényt.  
 

A beszámolási időszak kiemelkedő eseménye volt – 2006 októberében – az új kisebbségi 
joganyag szerinti kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítása. A kisebbségi választói 
jegyzéken alapuló új választási rendszer alapvetően sikeresen mutatkozott be. 2006 őszén 
2045 kisebbségi önkormányzat alakult, a várakozásokkal ellentétben több, mint 4 évvel 
korábban. Fővárosi és megyei szinten 57 kisebbségi önkormányzat jött létre. Ugyanakkor az 
új szabályozás részletszabályaiban pontosításokat szükséges tenni annak érdekében, hogy 
teljes mértékben ki lehessen zárni azt, hogy a közösséghez nem tartozók kisebbségi 
önkormányzatokat hozzanak létre. 
 

Folytatódott az a pozitív tendencia, melynek eredményeként az országos kisebbségi 
önkormányzatok kisebbségi intézményeket vettek át, hoztak létre, fejlesztettek tovább. A 
2006. évi költségvetési törvényben megváltozott az intézményi keret felhasználásának 
mechanizmusa: az intézményfenntartásra elkülönített költségvetési támogatás két részre 
bontva szerepelt a költségvetésben. Az intézmények működési célú támogatása az 
Országgyűlés fejezetébe került, és beépült az országos kisebbségi önkormányzatok 
támogatásába, míg a második hányad felhasználása továbbra is pályázati úton történik.  
 

A beszámolási időszakban a kisebbségi közoktatást is érintették a közoktatásban és a 
felsőoktatásban zajló reformok. Új jelenség, hogy a kiegészítő kisebbségi oktatási forma 
megjelent olyan közösségnél is (horvátok), amely egyébként rendelkezik országos közoktatási 
hálózattal. Megváltozott a kistelepüléseken folyó kisebbségi oktatás és a kisebbségi 
tankönyvellátás támogatásának rendszere. Új kihívást jelent a kisebbségi közoktatásban a 
kistérségi együttműködés követelménye.  
 

A roma kisebbségi oktatásban elkészült a romani és a beás nyelv oktatásának követelményeit 
rögzítő munkaanyag. Külön támogatásban részesül a hátrányos helyzetű tanulók (köztük 
romák) integrált oktatása, és megjelent az Útravaló Ösztöndíjprogram. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium létrehozta a Roma Programtámogatási Hálózatot, valamint kialakult 
az antidiszkriminációs jelzőrendszer. A felsőoktatási felvételi eljárásban is megjelent a 
hátrányos helyzetűeket – köztük nagy hányadban romákat – támogató pozitív diszkrimináció.  
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2005-2006-ban is kiemelt nemzetközi figyelem irányult Magyarország kisebbségpolitikájára. 
Ennek jeleként az ENSZ új független kisebbségi szakértőjének első hivatalos külföldi 
látogatása Magyarországra vezetett. A hazai kisebbségpolitika felelős vezetőivel az Európa 
Tanács új emberi jogi biztosa és az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa is tárgyalt 
magyarországi látogatása során. Magyarország aktív résztvevője maradt az Európa Tanács 
kormányközi kisebbségi szakértői bizottságának, és pontosan eleget tett a Kisebbségvédelmi 
Keretegyezményben és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában előírt 
beszámolási feladatainak. Az Európa Tanács a két egyezmény monitorozása során 
ismétlődően felhívta a figyelmet néhány probléma kiküszöbölésére, a kétnyelvű kisebbségi 
oktatási formák fejlesztésére, a kisebbségek parlamenti képviseletét biztosító mechanizmus 
megteremtésére és – a kisebbségi nyelvek közigazgatásbeli használatának ösztönzése céljából 
– a kisebbségi nyelveket beszélők által lakott földrajzi körzetek kijelölésének 
szükségességére. 
 

Jelen beszámoló három részre bontva tárgyalja a kisebbségek helyzetét. A „Jelentés a nemzeti 
és etnikai kisebbségek helyzetéről” kitér a kisebbségi önkormányzati rendszer működésének 
tapasztalataira, az anyagi támogatás többcsatornás rendszerére, a kisebbségi oktatás és 
közművelődés általános helyzetére és jogi hátterére, a kisebbségi civil szférára, a hitéletre és a 
kisebbségekkel kapcsolatos széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerre. Külön alfejezet 
foglalkozik a kisebbségi joganyag 2005. évi módosításával és a 2006. évi kisebbségi 
önkormányzati választások előkészítésével, lebonyolításával, valamint a levonható 
tapasztalatokkal. A „Melléklet a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló jelentéshez” 
azonos szempontok szerint külön-külön tárgyalja a nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek 
beszámolási időszakra vonatkozó tevékenységét, eredményeit. A beszámoló harmadik 
részének függelékei részletes képet adnak a kisebbségi terület beszámolási időszakra eső 
változásairól.   
 

A beszámoló összeállítását megelőzően a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a 
továbbiakban: NEKH) és jogutódja, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Főosztálya széles körű adatgyűjtést végzett és egyeztetést folytatott a kormányzati szervekkel, 
a kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal. A beszámoló nagymértékben támaszkodik a 
kormányzati részjelentésekre és az érintett nemzeti és etnikai kisebbségek, különösen az 
országos kisebbségi önkormányzatok véleményére.  
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I. JELENTÉS A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZE TÉRŐL 
 
1. A 2006. ÉVI TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS ÉS A 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK M ŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI  
  
1. 1. A 2006. évi települési kisebbségi önkormányzati választások 
 
A beszámolási időszak során a kisebbségi területet érintő jogi szabályozás jelentős 
átalakulására került sor. Az Országgyűlés 2005. október 17-ei ülésnapján fogadta el a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvényt. A 
Nek. törvény módosítása és az új választójogi szabályozás 2005. november 25-étől hatályos. 
A már működő kisebbségi önkormányzatok megbízását és jogállását az új kisebbségi 
joganyag nem érintette. Ugyanakkor a szabályozásban megjelent néhány új elem, amely 
egyebek között pontosította a kisebbségi önkormányzatok feladat- és hatáskörét, a megszűnés 
és a törvényességi ellenőrzés szabályozását. 
 
2005. január 1-jén az országban 1827 helyi kisebbségi önkormányzat működött. Az év 
folyamán 12 kisebbségi önkormányzat szűnt meg. A megszűnések következtében 2006. 
január 1-jén 1815 helyi kisebbségi önkormányzat volt, számuk a 2006. október 1-jei 
választásokig 1809-re csökkent. 
 
1. 1. 1. A kisebbségi választások eredményei 
 
A 2006. évi települési kisebbségi önkormányzati választásra már az új választójogi 
szabályozás szerint került sor. A változtatás eredményeként első ízben kapott valós értelmet a 
kisebbségi képviselet, hiszen a kisebbségi választói jegyzék alapján történő lebonyolítással a 
választás lehetősége azok kezébe került, akiket az Alkotmány alapján valóban megillet a 
kisebbségi önkormányzat létrehozásának joga. Mivel a települési kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásán csak azok a magyar állampolgárok vehettek részt, akik szerepeltek a 
kisebbség választói jegyzékében, a választási folyamat a jegyzékek összeállításával kezdődött 
meg. A kisebbségi közösséghez tartozók, egyéni kérelemre 2006. július 15-ig kerülhettek fel a 
kisebbségi választói jegyzékekre. Országszerte 2933 választói jegyzék készült, 199 789 fő 
regisztráltatta magát. 
 
A törvényi szabályozás szerint a települési kisebbségi önkormányzati választás kiírásának 
feltétele, hogy a választói jegyzékeken minimálisan 30 választópolgár szerepeljen. E 
kritériumnak országosan 2080 jegyzék felelt meg, a választási szervek által kitűzött 
választások száma 2077 volt. A kisebbségi választásokon való részvételre 1452 településen 
volt lehetőség (lásd a 1. számú függeléket).  
 
A választási folyamat következő időszakában került sor a kisebbségi jelölő szervezetek 
regisztrálására, majd a jelöltállításra. A választási szervek összesen 213 kisebbségi civil jelölő 
szervezetet regisztráltak, míg a választáson támogatott jelöltek száma 16 151 fő volt (lásd a 2. 
számú függeléket). A megyei összesítések szerint legtöbb kisebbségi jelölt Baranya megyében 
(1984 fő), Budapesten (1656 fő) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1542 fő) indult 
versenybe a mandátumokért (lásd a 3. számú függeléket). A 2006. október 1-jére kiírt 2077 
választásból 2049-et tartottak meg. Az eredményes választások száma 2045 volt (lásd a 4. 
számú függeléket). Kisebbségenként áttekintve az adatokat megállapítható, hogy a legtöbb 
kisebbségi közösség esetében nőtt a megválasztott testületek száma. Kiugróan nőtt a ruszin 
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(67,7 százalékkal) és az ukrán (58,3 százalékkal) önkormányzatok száma. Ugyanakkor 
csökkent a szlovén (8,3 százalék), a szerb (7,0 százalék) és a lengyel (6,0 százalék) 
önkormányzatok száma. A települési kisebbségi önkormányzati választások eredményét és a 
választásokat megelőzően működő önkormányzatokat kisebbségi és megyei bontásban az 5. 
és 6. számú függelékek mutatják. A megalakult 2045 új kisebbségi önkormányzat több mint 
50 százaléka, összesen 1118 cigány kisebbségi önkormányzat. A választások előtti időszakot 
alapul véve, az önkormányzatok száma 13,6 százalékkal, 234 önkormányzattal nőtt.  
 
A fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok választására az Országos Választási 
Bizottság döntése értelmében 2007. március 4-én került sor (lásd a 7. számú függeléket). A 
kisebbségi választásokon a választásra jogosultak közel kétharmada, 63,95 százaléka vett 
részt. A részvétel aránya kisebbségenként eltérően alakult (lásd a 8. számú függeléket).  
 
1. 1. 2. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának vizsgálati jelentése 
 
A 2006. október 1-jén megtartott települési kisebbségi önkormányzati választásokat követően 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa hivatalból vizsgálatot indított 
annak áttekintésére, hogy az új törvényi rendelkezések garantálják-e a kisebbségek 
képviselethez való jogának érvényesülését, illetve alkalmasak-e a választási visszaélések 
elleni fellépésre. A 3032/2006. számú teljes jelentés megtalálható az országgyűlési biztosok 
honlapján (http://www.obh.hu).  
 
A jelentés szerint megállapítható, hogy számos településen nem a kisebbségek hozták létre a 
képviseletük ellátására hivatott önkormányzatokat, ezért elkerülhetetlenül szükséges a 
választási törvények módosítása.  
 
A szabályozás módosításához a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa a 
következőket javasolja:  

• a jogalkotó a választói jegyzékbe való felvételt akkor tegye lehetővé, ha az egyén 
bizonyságot tett az adott kisebbséghez tartozásáról. Fel kell állítani egy olyan 
szempontrendszert, amely lehetővé teszi a megalapozott döntéshozatalt;  
• ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a jelöltek választásonként más-más kisebbség 
képviseletét vállalják fel. Csak az lehessen kisebbségi képviselő, aki rendelkezik a 
közmegbízatásával járó feladatok ellátásához szükséges nyelvismerettel;  
• csak azokon a településeken jöhessenek létre kisebbségi önkormányzatok, ahol erre 
valós közösségi igény van. Indokolt ezért, hogy a jogalkotó fontolja meg a választás 
kitűzéséhez szükséges választói létszám, valamint a kisebbségi önkormányzat 
megalakításához minimálisan szükséges érvényes szavazatszám felemelésének lehetőségét; 
• a kisebbségi választói jegyzékbe felvettek egyes adatai nyilvánosságra hozhatók 
legyenek; 
• vissza kell állítani a kedvezményes mandátumszerzés lehetőségét. 

 
1. 2. Kisebbségi önkormányzatok működési tapasztalatai 
 
1. 2. 1. Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentései 
 
A beszámolási időszakban az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), a Nek. tv.-ben 
kapott felhatalmazás alapján folytatta az országos és a helyi kisebbségi önkormányzatok 
ellenőrzését. A részletes jelentések megtalálhatók a www.asz.hu internetes honlapon. 
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Vizsgálati jelentések: 
 

2005. évi jelentések 

Jelentés az Országos Szlovák Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-
gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0524 

Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2001-2004. 
évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0525 

2006. évi jelentések 

Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-
gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0601 

Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-
gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0602 

Jelentés a Görög Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-
gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0607 

Jelentés a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási 
rendszerének átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzéséről 

0634 

Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat 2002-2005. évi pénzügyi-
gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0637 

Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2002-2005. 
évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 

0638 

 
1. 2. 2. Az országos kisebbségi önkormányzatok intézményei 
 
A Nek. tv. 36. §-a szerint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek országos 
önkormányzatai az általuk képviselt kisebbség kulturális autonómiájának megteremtése 
érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át.  
 
Az intézményesülési folyamat eredményes folytatását tette lehetővé a 2005. évi költségvetés, 
melyben e célra 488 millió Ft állt rendelkezésre. Az országos kisebbségi önkormányzatok 
továbbra is pályázati úton jutottak az intézményi támogatáshoz. A 2006. évi költségvetési 
törvényben, az időközben elfogadott törvénymódosításnak megfelelve megváltozott az 
intézményi keret felhasználásának mechanizmusa. Az intézményfenntartásra elkülönített 
költségvetési támogatás két részre bontva szerepel a költségvetésben. A működési célú 
támogatás átkerült az Országgyűlés fejezetébe, míg a második hányad továbbra is megmaradt 
az ICSSZEM fejezetben (lásd a 10-14. számú függelékeket). A támogatott intézmények száma 
2006-ra harmincnégyre nőtt (lásd a 15. számú függeléket).  
 
Az intézményi keret pályáztatása és a kapott támogatással történt elszámolás a kezdeti 
nehézségek után fokozatos fejlődést mutatott. Az elszámolásnál a vonatkozó jogszabályok, 
különösen az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá 2005-től az ifjúsági, 
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi, majd szociális és munkaügyi miniszterek 
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felügyelete alá tartozó fejezeti előirányzatok felhasználásáról szóló rendeletek voltak 
irányadók. A beszámolási időszakban az országos kisebbségi önkormányzatok a kapott 
támogatásokat az aláírt szerződések szerinti kisebbségi célokra használták, és a 
támogatásokkal szabályszerűen számoltak el. Az intézményi támogatási keret 
felhasználásának tapasztalatai alapján rögzíthető, hogy e támogatási forma jól szolgálja a 
valós kulturális autonómia kiépülését és megfelel azon követelményeknek, hogy a közpénzek 
felhasználása során az általános finanszírozástól egyre inkább a feladatfinanszírozás irányába 
kell elmozdulni a hazai kisebbségi területen is. 
 
2. JOGALKOTÁS , JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK : A NEK . TV. ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA  
 
A beszámolási időszak jogalkotási tevékenységét hatékony jogalkotói munka jellemezte, mely 
során többéves előkészítést, szakmai és politikai egyeztetést követően az Országgyűlés 2005. 
október 17-i ülésnapján elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, 
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
2005. évi CXIV. törvényt. 
  
A korábbi beszámolási időszak jogalkotási folyamatának záró momentuma az volt, hogy az 
Országgyűlés 2005. június 13-i ülésnapján törvényt fogadott el a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes 
törvények módosításáról. A törvény kihirdetésére azonban nem került sor, mert a köztársasági 
elnök a törvény egyik rendelkezését – az adott kisebbséghez tartozó választópolgárnak a helyi 
önkormányzati képviselő-testületben történő kedvezményes mandátumszerzéséről szóló 68. § 
(3) bekezdését – alkotmányellenesnek tartotta, és azt, kérve a jogszabályhely alkotmányossági 
szempontból történő felülvizsgálatát, megküldte az Alkotmánybíróságnak. 
 
A köztársasági elnök által benyújtott indítvány alapján az Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 
29.) AB határozatával megállapította, hogy a hivatkozott rendelkezés alkotmányellenes, 
ugyanis sérti az Alkotmányból következő „egy ember egy szavazat” elvét. Az előterjesztő – 
szakmai és politikai egyeztetéseket követően – az Alkotmánybíróság által megfogalmazott 
elvi álláspontra figyelemmel egyetlen megoldást talált az alkotmánysértés orvoslására: a 68. § 
(3) bekezdés elhagyását, vagyis az Országgyűlés elé zárószavazásra benyújtott 
törvényjavaslat a kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutására vonatkozó rendelkezést 
már nem tartalmazta. Az Országgyűlés ugyanakkor, érzékelve a jogintézmény 
kisebbségpolitikai jelentőségét, a törvény elfogadásával párhuzamosan meghozta a 81/2005. 
(X. 19.) OGY határozatát, melyben rögzítette, hogy az Országgyűlés tudomásul veszi az 
Alkotmánybíróság megállapítását, ugyanakkor intézkedéseket tesz a nemzeti és etnikai 
kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról szóló törvénytervezet előkészítésére. 
Ennek érdekében: „Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy – együttműködve az 
Országgyűlés négy képviselőcsoportjával – gondoskodjon a kisebbségek kedvezményes 
mandátumhoz jutásáról szóló törvénytervezet előkészítéséről, oly módon, hogy az az 
Alkotmány rendelkezéseinek minden tekintetben megfeleljen.” 
 
Az országgyűlési határozat végrehajtása érdekében szinte azonnal megkezdődtek, és 2005 
végéig folytatódtak a politikai és szakmai egyeztetések. A kiindulópont az volt, hogy az 
Alkotmánybíróság nem általában véve ellenzi a kisebbségi kedvezmények rendszerét, csak a 
konkrét megoldást kifogásolja. Az egyeztetések nem vezettek sem politikai, sem szakmai 
konszenzusra. 2006 elejére intenzív jogalkotás volt jellemző: több, a választási procedúrát 
szolgáló jogszabály (a belügyminiszter, illetőleg az önkormányzati és területfejlesztési 
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miniszter rendeletei) került kiadásra, az Országos Választási Bizottság pedig állásfoglalásokat 
bocsátott ki a választásokkal kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése és az egységes 
joggyakorlat kialakítása érdekében.  
 
Változást hozott a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2006. évi CIX. törvény 13. §-a, illetve az ezen alapuló, a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó 
intézményrendszer átalakításáról szóló 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, mely szerint a 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal általános jogutódjaként a hazai nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel kapcsolatos kisebbségpolitikai feladatokat 2007. február 1-jétől a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el. A beszámolási időszak 
jogszabályváltozásait a 16. számú függelék tartalmazza. 
 
3. AZ ANYAGI TÁMOGATÁS RENDSZERE , A TÖBBCSATORNÁS FINANSZÍROZÁS 
FORRÁSAI  
 
3. 1. A források rendszere 
 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számára biztosított közvetlen központi 
támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza. A források a Miniszterelnöki Hivatal, a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az egyes szaktárcák fejezeti kezelésében lévő 
előirányzataiban, közalapítványi, feladat- és projektfinanszírozási keretösszegként jelennek 
meg. A 17. számú függelék tartalmazza a 2005-2007. évi költségvetésekben nevesített 
kisebbségi vonatkozású tételek összevont táblázatát. A magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségek számára biztosított támogatások legfontosabb elemei: 
• az országos kisebbségi önkormányzatok éves működési költségeinek fedezetéül szolgáló 

előirányzat, 
• a kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatási kerete, 
• a kisebbségi koordinációs és intervenciós keret, 
• a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, 
• a roma koordinációs és intervenciós keret, 
• a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, 
• a nemzeti és etnikai kisebbségi civil szervezetek támogatási kerete, 
• a települési kisebbségi önkormányzatok éves működési támogatási kerete. 
 
A kisebbségi költségvetési tételek a 2005. évi költségvetésben az ICSSZEM fejezeti 
előirányzatai között szerepeltek. Az előirányzott tételek igazodtak a kormányzati 
kisebbségpolitikai változásokhoz, és az új prioritásokhoz. 
 
A 2006. évi központi költségvetés változásokat hozott a kisebbségi támogatások 
rendszerében. A 2005-ben elfogadott kisebbségi törvénymódosítás új rendelkezései miatt 
módosult az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása és a kisebbségi intézmények 
átvételének és fenntartásának támogatási kerete. E két előirányzat ugyanis átkerült az 
Országgyűlés fejezetébe, és ezzel párhuzamosan megszűnt az intézményi keret kizárólag 
pályázat útján történő felhasználása. A 2006. évi parlamenti választásokat követő 
kormányátalakítás után a kisebbségi terület felügyelete az ICSSZEM és a Munkaügyi 
Minisztérium összevonásával létrejött Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz került. E 
változás nem érintette az anyagi támogatás költségvetési elemeit, azok a 2006. évi 
költségvetési törvényben meghatározottak szerint alakultak. 2007-től a terület felügyelete a 
Miniszterelnöki Hivatalhoz került. 
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A nevesített költségvetési támogatásokon túlmenően milliárdos nagyságrendű forrást jelentett 
a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő projektek számára a Nemzeti Fejlesztési Terv. A 
támogatott projektekről a 18. számú függelék ad tájékoztatást. 
 
3. 2. Központi költségvetésből származó támogatás 
 
3. 2. 1. Minisztériumi fejezetek 
 
Az országos kisebbségi önkormányzatok működését biztosító központi költségvetési 
támogatás 2005-ben közel azonos mértékben, 5–5,1 százalékkal emelkedett. Az 
önkormányzatok 2006. évi támogatása – immár az Országgyűlés fejezetében – tartalmazta az 
átvett és működtetett kisebbségi intézmények működését biztosító támogatást is.  
 
A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségi intézmények és szervezetek krízishelyzeteinek sürgős megoldását, a gyors 
kormányzati beavatkozást teszi lehetővé. 2005-ben és 2006-ban a keret nagysága egyaránt 48 
millió Ft-ot tett ki. A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretből 2005-ben és 2006-ban 
nyújtott támogatások adatait kisebbségek szerinti bontásban a 19. és 20. számú függelékek 
tartalmazzák. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kiemelten közhasznú 
szervezetként működik. Fő célja, hogy ösztönözze, segítse, sokoldalúan támogassa a hazai 
nemzeti és etnikai kisebbségek fennmaradását, a kisebbségek önazonosságának megőrzését, 
az anyanyelvi kultúra ápolását, fejlesztését, átörökítését, és a kisebbségek tárgyi és szellemi 
kultúrájának megmaradását. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány költségvetési támogatása 2005-ben 543,3 millió Ft-ot, 2006-ban és 2007-ben 
500 millió Ft-ot tett ki. 
  
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány céltámogatásait a 21. 
számú függelék tartalmazza. Mindkét vizsgált évben nyolc-nyolc cél szerinti pályázat kiírására 
került sor. A 13 nemzeti és etnikai kisebbség országos terjesztésű írott sajtójára kiírt pályázat 
alapján 2005-ben 18, 2006-ban 19 sajtótermék kapott támogatást. A hazai kisebbségek 
színházi életének jelentős eseménye volt a 2005-ben megtartott Magyarországi Nemzetiségi 
Színházak Találkozója, melyen 10 kisebbség 14 színházi produkciójának bemutatására került 
sor. A rendezvényhez a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
9,47 millió Ft-os támogatást nyújtott. A 22. számú függelék tartalmazza a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásainak kisebbségek szerinti 
bontását.  
 
A roma koordinációs és intervenciós keret támogatásai a roma civil szervezetek működését 
és roma magánszemélyek megélhetését veszélyeztető krízisek, válságos helyzetek elhárítását 
célozta. A roma koordinációs és intervenciós keret éves költségvetési támogatása 2005-re 
megváltozott, miután a keret beépült az ICSSZEM fejezeti kezelésű „Roma integrációt 
elősegítő fejlesztési programok támogatása” elnevezésű 172,5 millió Ft-os előirányzatába. Az 
ICSSZEM e keretből intervenciós feladatok ellátására összesen 54 millió Ft-ot különített el, a 
pályázat lebonyolítását a Roma Integrációs Főosztály végezte. 2006-ban a koordinációs és 
intervenciós feladatok pályázatáról – az ICSSZEM jogutódjaként – a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium gondoskodott. A fejezeti előirányzatból elkülönített 30 millió Ft-os intervenciós 
pályázatot a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány bonyolította. 
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (a továbbiakban: MACIKA) eredeti alapítói 
célja szerint folyamatosan támogatni kívánja a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítését, az e célt szolgáló egészségmegőrzési, nevelési, oktatási, valamint az emberi és 
állampolgári jogok védelmét szolgáló tevékenységeket. A rendelkezésre álló források 
megélhetési, jogvédelmet szolgáltató, közösségiház-létesítési, közéleti képzési, kulturális, 
informatikai programok megvalósítását szolgálták. 
 
A MACIKA éves költségvetési támogatása 2005-re beépült az ICSSZEM fejezeti kezelésében 
lévő „Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok 
támogatása” elnevezésű előirányzatba. Az ICSSZEM e keretből a MACIKA éves feladatainak 
ellátására összesen mintegy 379,4 millió Ft-ot biztosított.  
 
2006 májusában a Kormány módosította a közalapítvány Alapító Okiratát és a kuratórium 
összetételét. 2006 második félévében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (az ICSSZEM 
jogutódjaként) szerződést kötött a MACIKÁ-val, mely alapján a minisztérium 125 millió Ft-
ot biztosított 3 pályázat kiírására és a közalapítvány működési feltételeinek biztosítására. A 
közalapítvány a kapott támogatásból meghirdette a Roma Kulturális Alap (60 millió Ft), az 
intervenciós (30 millió Ft) és a közösségi ház (25 millió Ft) pályázatokat. A MACIKA 2005 
és 2006 közötti támogatásait a felhasználási célok szerinti bontásban a 23. számú függelék 
tartalmazza. A roma tanulók tanulmányi ösztöndíj programját a 2005/2006-os tanév I. és II. 
félévében a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány bonyolította.  
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (2006. június 9-éig 
Belügyminisztérium) fejezete tartalmazta a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 
általános támogatását biztosító keretet, a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, 
valamint a cigány kisebbségi oktatás biztosítására fordítandó, önkormányzatoknak nyújtott 
kiegészítő hozzájárulást, a nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények fenntartásához 
nyújtható kiegészítő támogatás fedezetét, továbbá a nemzetiségi színházak támogatását. 
 
A helyi kisebbségi önkormányzatok éves működési költségeire elkülönített költségvetési 
előirányzat 2005-ben 1 milliárd 306 millió Ft volt. A 2006. évi költségvetés e célra 1 milliárd 
166,1 millió Ft-ot biztosított, egy helyi kisebbségi önkormányzat éves normatív támogatása 
640 ezer Ft volt. A 2006. október 1-jén megtartott választásokat követően megalakult 234-
gyel több önkormányzat finanszírozására a minisztérium saját költségvetési forrásaiból 
biztosított többletet.    
 
A minisztérium fejezetében találjuk a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott nemzetiségi színházak és a szekszárdi Deutsche Bühne (Német Színház) 
támogatását. 2005-ben és 2006-ban a nemzetiségi színházak pályázati kerete egyaránt 111 
millió Ft-ot tett ki. A Deutsche Bühne 2005-ben 72,05 millió Ft-ot, 2006-ban 69,8 millió Ft-ot 
kapott. A színházak részére biztosított központi költségvetési támogatásokat a 24. számú 
függelék tartalmazza. 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium  (2006-ig külön Oktatási Minisztérium és a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma) fejezete a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi 
feladatok támogatására fordítandó előirányzatokat tartalmaz, melyek a kisebbségi 
oktatásfejlesztéssel, pedagógiai programokkal, kisebbségi kutatásokkal kapcsolatos 
tevékenységek finanszírozását biztosítják. A nemzetiségi nyelvű, a nemzetiségi kétnyelvű és a 
nemzetiségi nyelvoktató oktatást ellátó iskolákat fenntartó helyi önkormányzatok kiegészítő 
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támogatására elkülönített költségvetési előirányzat – melynek felhasználása OKM-pályázat 
útján történik – 2005-ben 340 millió Ft volt. E keretből pályázat útján bevételi forráshiányos 
önkormányzatok és a kisebbségi vegyes bizottságok kormányhatározattal megerősített 
ajánlásaiban szereplő kisebbségek intézményei működésének támogatására került sor.  
 
A kiegészítő keret nagysága és felhasználási módja 2006-ban jelentősen módosult. A 
nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz elkülönített kiegészítő támogatás előirányzata 
2006-ban 1,1 milliárd Ft-ra emelkedett.  
 
A költségvetés rendelkezése szerint e keret négy közoktatást érintő terület támogatására 
szolgált: 
 
a.) Működési támogatást igényelhettek nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű 
nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskolát, továbbá szlovén nyelvoktató iskolát fenntartó helyi 
önkormányzatok, melyek az iskolafenntartást bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudták a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. 
b.) Működési támogatást igényelhettek az 1100 fő lakosságszám alatti településen működő, 
nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi 
forrásaik hiánya miatt nem tudták a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően 
biztosítani. 
c.) Támogatást igényelhettek a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi 
önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások 
igénybevételéhez. 
d.) Támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött 
kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok 
tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozattal kihirdetett 
kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő 
önkormányzati feladatok ellátásához. 
 
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz elkülönített kiegészítő támogatás 
felhasználásának részleteit a 25-32. számú függelékek mutatják.  
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-ben 50 millió Ft-ot biztosít a roma és 
nemzetiségi kultúra támogatására, amelyet – egyenkénti célszerűségi vizsgálat után – eseti 
támogatásként nyújtanak. 
 
3. 2. 2. Országgyűlés fejezet 
 
Az Országgyűlés fejezetében található a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, 
egyesületek éves működésének támogatására fordítható keret, melynek pályázat útján 
történő odaítéléséről évente az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság javaslata 
alapján az Országgyűlés dönt. A pályázati keret összege az elmúlt években nem nőtt, és nem 
követte a kisebbségi szervezetek támogatási igényeinek emelkedését.  
 
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, egyesületek éves működésének támogatására 
elkülönített keretből 2005-ben és 2006-ban nyújtott támogatások adatait kisebbségek szerinti 
bontásban a 33. számú függelék tartalmazza. 
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4. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKET ÉRINT Ő TÁMOGATÁSOK A NEMZETI 

FEJLESZTÉSI TERV PROGRAMJAIBAN  
  
A 2005. év meghatározó eredménye volt az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 
elkészítése, ami 2020-ig koncepcionálisan alapozza meg a magyar fejlesztéspolitikát, 
kijelölve távlati céljait, prioritásait és a célok elérésének eszközeit. Elkészült az Országos 
Területfejlesztési Koncepció, amely a 2007-2013 közötti időszakra az EU strukturális és 
kohéziós alapjainak fogadására készített stratégiai terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
koncepcionális megalapozását is szolgálta.  
   
Az Országgyűlés az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló 96/2005. (XII. 25.) 
OGY határozat elfogadásával a következő 15 évre átfogó fejlesztéspolitikai célokat határozott 
meg. A fejlesztéspolitika átfogó céljai mellett az Országgyűlés meghatározza azokat a 
horizontális szempontokat is, amelyek érvényesítését nem egy konkrét fejlesztési irány 
szolgálja, hanem a fejlesztéspolitika valamennyi szintjén, a tervezéstől a végrehajtásig 
figyelembe kell venni. Ezek: 

• a fenntartható fejlődés érvényesülése, 
• az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, 

mind a roma kisebbség egyenlő esélyeinek, mind a fogyatékossággal élők egyenlő 
esélyeinek biztosítását, 

• az info-kommunikációs technológia széles körű alkalmazása feltételeinek 
megteremtése, 

• a foglalkoztatás növelése,  
• a biztonság szempontjainak érvényesítése.  

  
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT) és operatív programjainak, az 
érintett szervek bevonásával és széles társadalmi párbeszéd keretei között történő megalkotása 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladata volt. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a 2007-
2013 közötti tervezési időszakra vonatkozó stratégiai dokumentum, mely kijelöli az operatív 
programokat és azok tartalmi elemeit, továbbá már tartalmazza a források fő felosztási 
arányait.  
 
Az ÚMFT helyzetértékelése megállapítja, hogy a hazai cigány népesség foglalkoztatottsága, 
átlagos iskolázottsága, életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota lényegesen 
rosszabb a társadalom egészénél. Az elmúlt évek romákra vonatkozó foglalkoztatási, oktatási, 
területi-települési adatai együttesen arra utalnak, hogy kialakulóban van egy olyan 
szegénységben élő réteg, mely minden szempontból tartósan kívül reked a társadalmon, és ezt 
a helyzetet gyermekei számára is nagy eséllyel átörökíti. A foglalkoztatási rendszerben 
fellelhető egyenlőtlenséggel szoros összefüggésben jelentkeznek az oktatási rendszer 
diszfunkciói és a települési szegregáció. 
 
Éppen ezért Magyarországon esélyegyenlőségi szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani a 
romák és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére. Mindez átfogó, stratégiai 
megközelítést igényel, mely messze túlmutat a humánerőforrás-fejlesztés keretein. 
Horizontális szempontként szerves része kell, hogy legyen minden prioritásnak, különös 
tekintettel a regionális és társadalom-gazdasági dimenzióra, mely fejlesztéseknek az operatív 
programokban is érvényre kell jutniuk. A fenti elvek mentén a strukturális alapok által 
támogatott beruházások ki kell, hogy egészítsék a Roma Integráció Évtizede Program során 
megvalósuló beavatkozásokat. 
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Az ÚMFT szerint a roma népesség társadalmi integrációját nem egyszeri akciókkal, hanem 
komplex társadalom- és gazdaságpolitikai beavatkozásokkal szükséges elősegíteni. Ahhoz, 
hogy a fejlesztések ténylegesen eljussanak a romákhoz, a hozzáférést segítő mechanizmusokat 
kell működtetni, építve a roma szervezetekkel való együttműködésre. Az irányító hatóságok 
közötti koordináció révén biztosítani kell a romákat érintő fejlesztések összehangolását, ki 
kell alakítani egy olyan monitoring rendszert, amely a fejlesztések összehangolása mellett a 
romákra gyakorolt hatás nyomon követhetőségét is biztosítja. 
 
A roma kisebbségre vonatkozó intézkedések megjelenése az ÚMFT-ben, illetve az operatív 
programokban: 

• Általános horizontális szempontok: a célok megvalósítása során kiemelt figyelmet kell 
fordítani a romák és a roma közösségek hátrányainak enyhítésére, minden programban, 
beavatkozásban érvényesíteni kell az esélyegyenlőség, integráció elvét, biztosítani kell a 
romák egyenlő hozzáférését a forrásokhoz 

• Területi célzás: a romák által sűrűn lakott térségek, települések, településrészek 
összehangolt, komplex fejlesztése:  

- Telepszerű lakókörnyezet és a gettósodott városrészek rehabilitálása 
- Leszakadó, hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztése 

• Közvetlen célzott, speciális programok: identitásmegőrzés, kultúra, anti-diszkrimináció, 
kapacitásépítés 

 
A társadalmi-gazdasági helyzetértékelés megállapítása szerint a nemzeti kisebbségek által 
nagy arányban lakott térségek kulturális erőforrásai, társadalmi tőkéje és nemzetközi 
kapcsolatai színes gazdaság- és társadalomfejlesztési lehetőségeket hordoznak. A nemzeti 
kisebbségek által lakott vidékies térségek fejlesztésénél a kisebbségek által képviselt sajátos 
értékek megerősítése és kamatoztatása szükséges. 
 
A Társadalomi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a 
regionális operatív programok és a komplex programok tekintetében összehangolt projektekre 
van szükség, tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmények alap-infrastruktúra javítását 
célzó fejlesztések a régióknál valósulnak meg, azonban ezeknek összhangban kell állniuk az 
ágazati operatív programokban meghatározott tartalmi fejlesztésekkel.   
 
Az I. NFT fontos tapasztalata volt, hogy az elszigetelt kezdeményezések nem mindig 
vezetnek a kellő eredményre, ebből adódóan lesznek olyan ún. komplex programok, amelyek 
több ágazat, operatív program fejlesztéseit összehangoltan kívánják megvalósítani egy-egy 
kiemelt területre, témára összpontosítva. A romákat leginkább érintő programok a hátrányos 
helyzetű, leszakadó kistérségek fejlesztésére vonatkozó komplex program, valamint a 
gyermekesély program. 
 
A 2007-2013 közötti költségvetési időszakra tervezett Új Magyarország Fejlesztési Terv 
pályázati kiírásai jelenleg is folyamatban vannak. A 2004-2006 közötti költségvetési 
időszakban a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében több átalakult települési kisebbségi 
önkormányzat is támogatásban részesült. A támogatottak listáját a 18. számú függelék 
tartalmazza.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak keretében (AVOP, HEFOP, ROP) 
nemzeti és etnikai kisebbségi pályázatokra 2005-ben 1,281 milliárd Ft-ot, 2006-ban 1,107 
milliárd Ft-ot ítéltek meg. A támogatott programok céljai között egyebek mellett 
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megtalálhatók a roma fiatalok oktatási esélyeinek javítása, a roma közösségek megélhetési 
lehetőségeinek létrehozása az agráriumban, a roma családokat támogató szociális 
szakemberek és önkéntesek komplex képzési programja, a kistérségi roma közösségfejlesztő 
referensek képzése és foglalkoztatása.  
 
5. A KISEBBSÉGI OKTATÁS HELYZETE  
 
5. 1. A nemzeti kisebbségek nevelése, oktatása 
 
Az oktatási tárca 2005-2006. évi feladatait az országos kisebbségi önkormányzatokkal és az 
Országos Kisebbségi Bizottsággal egyeztetett és a 2004-ben elfogadott a nemzeti és etnikai 
kisebbségi oktatás középtávú fejlesztési programja alapján látta el. Az oktatáspolitika kiemelt 
célkitűzése volt, hogy a kulturális autonómia jegyében elősegítse a kisebbségi 
önkormányzatok közoktatási intézményátvételét, továbbá az anyanyelvi oktatás létrehozását 
azon kisebbségek számára, amelyek korábban azzal még nem rendelkeztek. A 2004/2005-ös 
és a 2005/2006-os tanévben a kisebbségi oktatásban részt vevő intézmények, gyermekek és 
tanulók számát a 34-43. számú függelékek mutatják.  
 
5. 1. 1. A kisebbségi nevelés-oktatás tartalma, struktúrája, szabályozása 
 
A Nek. tv. 47. §-ának 2003. évi módosításával megteremtődtek a jogszabályi, szervezeti és 
pénzügyi garanciák arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok ténylegesen átvehessenek és 
fenntarthassanak kisebbségi közoktatási intézményeket. Települési és területi kisebbségi 
önkormányzat intézményátvételekor az átadó helyi önkormányzat köteles az átvevő 
kisebbségi önkormányzattal közoktatási megállapodást kötni. 
  
A jogszabály változásának eredményeként a német, a horvát és a szlovák országos kisebbségi 
önkormányzatok által már korábban átvett intézményeken túl 2005-ben az Országos Szlovák 
Önkormányzat egy újabb iskola, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium fenntartását vette át. A kisebbségi önkormányzatok az általuk átvett közoktatási 
intézmények fenntartásához az oktatási miniszterrel kötött közoktatási megállapodás alapján a 
költségvetési törvényben meghatározott kisebbségi fenntartói támogatást vehettek igénybe. A 
kiegészítő kisebbségi oktatásra vonatkozó új rendelkezések szerint a bolgár, a görög és a 
lengyel országos kisebbségi önkormányzatok a korábban működtetett ún. „vasárnapi iskola” 
helyett a 2004/2005-ös tanévben létrehozták kiegészítő kisebbségi iskoláikat. Szülői 
megkeresés alapján, az Országos Horvát Önkormányzat kezdeményezésére, a Vas Megyei 
Önkormányzat szervezésében 2005-ben Kőszegen indult horvát kiegészítő kisebbségi oktatás. 
A kiegészítő kisebbségi oktatás fenntartója a kisebbségi nyelvoktató formával megegyező 
kiegészítő szakmai normatívát vehet igénybe.  
 
Az új Nemzeti Alaptantervvel összhangban 2005 első felében sor került nemzetiségenként az 
anyanyelv és irodalom, illetve a népismeret részletes követelményeinek a strukturális 
átalakítására, illetve egyszerűsítésére. Folytatódtak a még hiányzó kisebbségi oktatási 
dokumentumok munkálatai. 2006-ban elkészült a szerb népismeret érettségi 
vizsgakövetelménye és a vizsgaleírás, a kiadást 2007-re irányozták elő. Elkészült a romani és 
beás nyelvek oktatása részletes követelményeinek tervezete.  
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5. 1. 2. Finanszírozás, a nemzetiségi intézmények állapota, felszereltsége 
 
A beszámolási időszakban a szaktárca törekvése volt, hogy a nemzetiségi nevelés, oktatás 
kiegészítő támogatásai lehetőség szerint ne csökkenjenek. Továbbra is prioritás a nemzetiségi 
anyanyelvű és kétnyelvű oktatás fejlesztése. Az ilyen intézményekben tanuló gyermekek után 
magasabb összegű kisebbségi kiegészítő normatíva vehető igénybe (lásd a 44. számú 
függeléket), továbbá működtetésükhöz a költségvetési törvény 5. számú mellékletében 
elkülönített keretből nagyobb mértékű támogatást kaphatnak.  
 
A nemzetiségi normatíva összege 2006-ban sem csökkent, a kistelepülési támogatások 
szerkezeti változásai mégis érintették a nemzetiségi óvodát és iskolát fenntartó 
kistelepüléseket. A nemzetiségi gyermekek, tanulók után a korábbi években e jogcímen 
igénybe vehető többlettámogatás helyett 2006-ban a költségvetési törvény 5. számú 
mellékletében elkülönített keretből csak a legrászorultabb intézmények, az 1100 fő alatti 
kistelepüléseken működő nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartóinak pályázati támogatására 
nyílt lehetőség. Ugyancsak e keretből további új feladatok megvalósítása is lehetővé vált: 
ilyen a nemzetiségi tankönyvek beszerzése, a szakmai szolgáltatások igénybevétele 
(részletesebben lásd a következő fejezetekben), és a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok 
ajánlásaiban megfogalmazott közoktatási feladatok ellátása. 
 
A felsőszölnöki Szlovén Általános Iskola, a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Diákotthon, valamint a battonyai Román Általános Iskola és Óvoda 
felújításához 2006-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium 60-60 millió Ft támogatást 
biztosított. 
 
Az alacsony tanulólétszámú nemzetiségi iskolák finanszírozását kritikák érik a kistelepülési 
önkormányzatok részéről. A kisebbségi nevelés, oktatás többletfeladatainak ellátására 
megfelelő központi költségvetési források állnak rendelkezésre, azonban az alacsony 
tanulólétszámból adódóan az intézmény fenntartása jelent az átlagosnál nehezebb feladatot. E 
problémát a kisebbségi finanszírozás nem képes megoldani, ugyanakkor az érintett fenntartók 
rendre a nemzetiségi feladatra hivatkozással igyekeznek minél több költségvetési forrást 
mozgósítani az iskolafenntartáshoz.  
 
5. 1. 3. Tankönyv- és taneszközfejlesztés 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás középtávú fejlesztési programjának hangsúlyos 
része a nemzetiségi tankönyvfejlesztéssel és -fordítással kapcsolatos feladatok megvalósítása. 
Ennek alapját a korábban, a tankönyv-felülvizsgálatokat követően elkészült, a kisebbségi 
közösségekkel egyeztetett nemzetiségi tankönyvfejlesztési és -fordítási programok képezik. 
Az elmúlt két év, de a korábbi időszak tapasztalatai is megerősítik, hogy a fejlesztés, illetve 
általában az anyanyelvű tankönyvellátás üteme a szükséges forrás biztosítása mellett a 
szerzői, illetve a fordítói kapacitás függvénye. A 2005. évtől a pénzügyi keret csökkenése 
miatt nem olyan léptékű a hátrányok ledolgozása, mint azt a feladat súlyossága indokolná. A 
nyelvkönyvek fejlesztése a megfelelő szakemberek hiánya miatt nem gyorsítható, azonban a 
közismereti tankönyvek fordítását megfelelő források esetén fel lehetne gyorsítani. 
 
A nemzetiségi tankönyvek biztosítására 2005-ben 170 millió Ft állt rendelkezésre. A 
szerződések megkötése 2006-ban megtörtént, így 2007-re mintegy 40 új fejlesztésű 
tankönyvvel nőhet a nemzetiségi tankönyvek száma. Folytatódott a kisebbségi nyelven 
oktatott közismereti tárgyak tankönyveinek fordítási programja is. A nemzetiségi 
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tankönyvkiadás terén az elmúlt 3 év során feszített munkával sikerült elérni, hogy pénzügyi 
források hiányában egyetlen tankönyv kiadását sem kellett elhalasztani.  
 
Az oktatási tárca 2006-ban újraszabályozta a kis példányszámú nemzetiségi tankönyvek 
előállítását és forgalmazását. A nemzetiségi tankönyvek utánnyomásának támogatása a 
jövőben nem a kiadókkal kötött közvetlen megállapodás útján, hanem a felhasználók 
támogatásán keresztül valósul meg. A fenntartók a költségvetési törvény 5. számú 
mellékletében nemzetiségi feladatokra elkülönített keretből igényelhetnek támogatást a 
nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez. 
 
5. 1. 4. Személyi feltételek, pedagógusképzés, továbbképzés, vendégtanárok 
 
A magyar felsőoktatás a meglévő kisebbségi pedagógusképző helyeken a nemzetiségi, etnikai 
oktatás számára alapvetően a nemzetiségi óvodapedagógusok, tanítók, továbbá az anyanyelv 
és irodalom szakos általános és középiskolai tanárok képzését biztosítja. Ugyanakkor 
fokozottabb igény van a kétnyelvű, illetve a tannyelvű nemzetiségi oktatásban közismereti 
tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató pedagógusok iránt. Így e pedagógusok szaknyelvi 
továbbképzése lett az elmúlt időszak egyik legfontosabb feladata. 2006-ban a váci Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolán megkezdődött a német nyelvű színházpedagógusok képzése. A 
német diákszínjátszó csoportok vezetői az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásának 
köszönhetően egyhetes továbbképző tanfolyamon vehetnek részt. 
 
A nemzetiségi tanszékek, illetve tanszéki csoportok működési feltételeinek konszolidációjára, 
illetve szaknyelvi programok kidolgozására és indítására kiírt pályázat keretében 10 
felsőoktatási intézmény 21 nemzetiségi pedagógusképzést, illetve romológiai képzést 
biztosító tanszéke 110 millió Ft támogatásban részesült 2005-ben és 2006-ban is. A 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 128. § (1) bekezdés h) pontja szerint a tárca 
kiegészítő támogatást nyújt az alacsony hallgatói létszámú nemzetiségi tanszékek 
működéséhez. A 2006-ban első alkalommal meghirdetett meghívásos pályázat keretében 8 
felsőoktatási intézmény 20 tanszékén működő 31 nemzetiségi szak nyert el összesen 73 millió 
Ft támogatást. A támogatás szakonként 1,68 millió Ft és 2,7 millió Ft között alakult.  
 
A pedagógusképző intézményekben foglalkoztatott, anyaországokból érkező lektorok, 
valamint a közoktatásban foglalkoztatott vendégtanárok tevékenysége rendkívül hasznos a 
kisebbségi nyelvek, illetve az anyanyelven tanított tantárgyak oktatása során.  
 
5. 1. 5. Szakmai szolgáltatások, minőségbiztosítás, mérés, értékelés 
 
A kisebbségi oktatás szakmai hátterét, már nem önálló szervezeti egységként, továbbra is az 
Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központja biztosítja. Az 
oktatási tárca megbízásából a nemzetiségi tantárgyi szakértők szervezik az Országos 
Általános Iskolai Tantárgyi Verseny nemzetiségi népismerettel kibővült tehetséggondozó 
versenyeket, továbbá részt vesznek pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában, 
akkreditációra való előkészítésükben, és szervezik az egyezményeken alapuló külföldi 
továbbképzéseket.  
 
A 2005/2006-os tanév rendjében megfogalmazottakkal összhangban első alkalommal sor 
került a nemzetiségi tannyelvű és kétnyelvű iskolákban a nemzetiségi nyelv alapozó mérésére 
a 4. évfolyamon.  
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Fontos lehetőség, hogy a 2006. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete szerint a 
kisebbségi intézményfenntartóknak lehetőségük volt pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz is 
támogatást kérniük, ám 2006-ban kevés fenntartó élt ezzel a lehetőséggel.  
 
5. 1. 6. A kisebbségi oktatás külkapcsolatai 
 
A nemzetiségi oktatás minőségét nagyban segíti az anyaországoktól kapott segítség. Ebből 
adódóan fontos a kétoldalú tárcaközi munkatervekben meghatározott, a hazai kisebbségeket 
érintő kötelezettségek ellátása. Az OKM arra törekedett, hogy a kétoldalú tárcaközi 
egyezmények kínáljanak magyar ösztöndíj-lehetőségeket anyaországi teljes idejű képzésre a 
magyarországi nemzetiségi fiatalok számára, biztosítsanak lehetőségeket részképzésekre és 
doktorandusképzésre, nyelvi-módszertani és szaknyelvi pedagógus-továbbképzésekre, a 
nemzetiségi gyermekek anyaországi programokon vehessenek részt, legyen lehetőség 
anyaországi lektorok, vendégtanárok fogadására, anyaországi tankönyvek és módszertani 
segédletek behozatalára.  
 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság adatai szerint anyaországi teljes alapképzésben 23 nemzetiségi 
tanuló vesz részt (Horvátország: 5 fő, Románia: 15fő, Szlovénia: 3 fő). A doktori képzésben 
10 ösztöndíjas folytat tanulmányokat (Horvátország: 2 fő, Románia: 8 fő). 
 
A Hristo Botev Bolgár-Magyar Iskola működését az Oktatási Minisztérium – a kétoldalú 
tárcaközi megállapodás alapján – a közoktatási alap normatíva és a kiegészítő nemzetiségi 
normatíva összegével támogatta. 2005-ben a tárca kezdeményezte az egyezmény megújítását, 
és ezzel a bolgár fél is egyetértett.  
 
5. 2. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tevékenysége az oktatási esélyegyenlőség 
érdekében  
 
5. 2. 1. A hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációja, iskolai sikertelensége 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű rétegek kiemelt célcsoportjai az oktatáspolitikának, évről 
évre új támogató programok kerültek bevezetésre, amelyek célzottan a hátrányos helyzetűek 
oktatási esélyeit kívánták javítani. A szegregáció csökkentése érdekében az oktatási ágazat – 
számos konfliktushelyzetet felvállalva – egy sor intézkedést foganatosított. A területet két 
főosztályi szintű szervezeti egység, az Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály, valamint a 
Roma Integrációs Titkárság fogja össze. 
 
5. 2. 2. Lépések a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében  
 
Az Országgyűlés több ponton is módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt 
(a továbbiakban: Kt.): 
• A Kt. új elemeként jelent meg az iskolai szegregáció tilalma. Az új szabályozás 

lehetőséget nyújt a közvetett diszkrimináció feltárására is. E rendelkezések utóbb 
átkerültek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvénybe (a továbbiakban: Esély tv.). 

• Megjelent a semmisség és az érvénytelenség fogalma.  
• Minden esetben a döntés meghozójának kell bizonyítania a hátrányos megkülönböztetés 

szempontjából vitatott döntés jogszerűségét. 
• A hátrányos helyzetű gyerekek kötelező felvételével lehetőség nyílt a három éves 

óvodáztatás elérésére ott is, ahol ma ez nehezen valósul meg.  
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• Az első három évfolyamon csak a szülő egyetértésével lehet évismétlésre kötelezni a 
diákot.  

• A halmozottan hátrányos helyzet és az integrációs felkészítés definíciót kapott a 
törvényben.   

• 2005 szeptemberétől 18 évre emelkedett a tankötelezettség korhatára. 
• A Kt. 66. §-a alapján 2007. január 1-jétől az iskolai körzetek kialakítása, valamint az 

iskolák szabad férőhelyeinek elosztása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának figyelembevételével, illetve előnyben részesítésével zajlik – tehát korlátozódik 
az iskolák szabad tanulóválasztása. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre arra a körre szűkült, amelyiknél nem 
mellőzhető az általános feltételek szerint szervezett óvodai csoporttól, iskolai osztálytól 
eltérő felkészítés biztosítása. 

 
A Kormány 2005 szeptemberében indította el az Útravaló Ösztöndíjprogramot a hátrányos 
helyzetű gyermekek támogatására, illetve a természettudományos érdeklődésű tanulók 
tehetséggondozására. A három esélyegyenlőségi alprogram a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó középiskolában való továbbtanulását, 
az érettségi megszerzését, valamint hiányszakmában való elhelyezkedésüket támogatja. A 
programban részt vevő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik során, mind a mentor, 
mind a tanuló ösztöndíjban részesül.  
 
A 2005. évi pályázati kiírások alkalmával az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében összesen 
20 045 diák és 7 739 mentor nyert támogatást. Az Út a tudományhoz alprogram esetében 77 
nyertes pályázat született. A 2006/2007-es tanévben 7. és 9. osztályos tanulók pályázhattak. 
Az esélyegyenlőségi alprogramok esetében 7 ezer tanuló, az Út a tudományhoz alprogram 
esetében 84 projekt került támogatásra. A programban részt vevő ösztöndíjasok száma 
jelenleg 17 254 fő. 
 
Folytatódtak a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását segítő Arany János 
Tehetséggondozó és Kollégiumi Programok. A programok célja a legszegényebb, 
legképzetlenebb szülők gyermekeinek benntartása az érettségit adó szakközépiskolai és 
gimnáziumi osztályokban. A két programban összesen 3450 hátrányos helyzetű diák vett 
részt a 2006/2007. tanévben. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a halmozottan 
hátrányos helyzetű szakiskolás tanulók támogatására 2007-ben hirdette meg az Arany János 
Szakiskolai Kollégiumi Programot.  
 
Pályázati program indult „Költségtérítéses képzésre járó roma fiatalok támogatása” 
elnevezéssel, a felsőoktatási intézmények költségtérítéses képzési szakain tanulmányokat 
folytató roma fiatalok diplomaszerzésének elősegítésére. 
 
A felsőoktatásban 2005-től került bevezetésre a pozitív megkülönböztető bánásmód 
alkalmazása. A program jogi hátterét 2006-ig a felsőoktatási intézmények felvételi 
eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 19/A. §-a 
szabályozta. A jelenleg hatályos, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 21. §-a értelmében a hátrányos helyzetű jelentkező 
minden jelentkezési helyén 4 többletpontra jogosult. A fogyatékkal élő és halmozottan 
hátrányos helyzetű felvételizők 8 többletpontra jogosultak. A kedvezményes bejutás 
lehetőségén túl az így felvett hallgatókat mentori rendszer segíti tanulmányaik során, hogy 
kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásukat. 
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A tárca támogatta a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő Tanoda 
projektek megvalósulását. A civil szervezetek által kezdeményezett és működtetett tanodák a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét és továbbtanulását segítik elő 
eredményorientált iskolán kívüli foglalkozás keretében.  
 
Az NFT I HEFOP 2.1. intézkedés pályázati programja eredményeként eddig 57 tanoda nyert 
támogatást Magyarországon. 
 
5. 2. 3. Roma Programtámogatási Hálózat 
 
Az oktatási tárca 2005 áprilisában hozta létre a Roma Programtámogatási Hálózatot azzal a 
céllal, hogy technikai támogatást nyújtson a romákat érintő, romák által működtetett 
regionális, térségi vagy helyi oktatási fejlesztések megtervezésében és megvalósításában, 
függetlenül attól, hogy a projektet állami intézmény vagy civil szervezet valósítja meg. A 
Hálózat hozzá kíván járulni a romák helyi programjainak kidolgozásához és kivitelezéséhez 
és a roma programok multiszektorális és multidiszciplináris támogató környezete kiépítéséhez 
is, kiemelt figyelmet fordítva a versenysemlegesség elvére. 
 
5. 2. 4. Nemzeti Fejlesztési Terv 
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv (a továbbiakban: NFT) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (HEFOP) 2.1-es intézkedése keretében – Hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben  – a 2004-2006-os 
programidőszakban megközelítőleg 7,7 milliárd Ft állt rendelkezésre a hátrányos helyzetű 
tanulók oktatási esélyegyenlőségét támogató programokra.  
 
A központi programban többek között a következő fejlesztések valósulnak meg: 
• Pedagógusképzési programok kifejlesztése és tesztelése 11 módszertani területen; 
• Pedagógus-továbbképzési programok és szakértői képzések kifejlesztése és megvalósítása 

11 módszertani területen; 
• A társadalmi érzékenységet, ill. az integrált nevelés iránti pozitív hozzáállást növelő 

képzések kidolgozása és megvalósítása helyi döntéshozók, a fenntartók képviselői és nem 
pedagógus szakemberek számára.  

 
A minisztérium a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának keretében 2006-tól 
összesen közel két és félmilliárd Ft-os támogatási kerettel ösztönözte az iskolai szegregáció 
és negatív hatásainak csökkentését, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
oktatásának fejlesztését. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. közoktatással kapcsolatos tervezett 
intézkedéseiben az esélyteremtés, a leszakadó kistérségek helyzetbe hozása, valamint az 
esélyegyenlőség horizontális érvényesítése került előtérbe. 
 
5. 2. 5. Antidiszkriminációs jelzőrendszer 
 
A képzés és a jelzőrendszer fő törekvésként az oktatási diszkriminációs gyakorlatok 
felszámolása által a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítását 
szolgálja. Célja, hogy a már megvalósult és a kialakítás alatt álló jogszabályi keretek és 
lehetőségek alapján és ismeretében előbb felismerje a gyakorlatban létező etnikai vagy más 
alapokon megvalósuló oktatási diszkriminációt, majd koordinálja a jogi segítségnyújtás 
legcélravezetőbb formái közötti eljárást.  
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A jelzőrendszer résztvevői: központi szervek, szakértői szervezetek, kistérségek vezetői, 
jogvédő és érdekvédő civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok. A kormányzat 
középtávú intézkedéscsomagjában külön nevesített, a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzatokra és roma civil szervezetekre épített antidiszkriminációs jelzőrendszer 
programjában eddig mintegy 400 fő kisebbségi önkormányzati/civil szervezeti munkatárs 
képzése történt meg. 
 
6. A KISEBBSÉGI KÖZM ŰVELŐDÉS, HAGYOMÁNY ŐRZÉS, KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS 
MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG  
 
Magyarországon a kisebbségi kulturális feladatellátás jogszabályi hátterét a Nek. tv., a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény, illetve a kétoldalú kormányközi szerződések biztosítják. 
 
6. 1. A kisebbségi kultúra támogatása 
 
A beszámolási időszakban a költségvetés kisebbségi kulturális célú támogatásai a 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségért Közalapítvány, a Magyarországi Cigányokért 
Közalapítvány és az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezelésében voltak. A kisebbségi 
célú nevesített pályázati források mellett a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Civil 
Alapprogram is nyújtott támogatásokat a kisebbségek részére. A megyei és települési 
önkormányzatok – nagyrészt pályázati úton – saját forrásaikból is támogattak kisebbségi 
kulturális programokat. 
 
A tárca által működtetett Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi Kulturális Szakértői 
Tanácsa 2005-ben és 2006-ban nagy sikerű nemzetiségi gálaműsort szervezett, és 
megalapította a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” szakmai díjat. 2006-ban nemzetiségi 
fotópályázatot hirdetettek, a beérkezett művekből kiállítást rendeztek, és egy kötetet is 
megjelentettek. Az OKM évente 5 millió Ft-ot biztosított a nemzetiségi állománnyal is 
rendelkező megyei könyvtárak állománygyarapítására.  
 
A cigány oktatási és kulturális ügyeket 2006. július 31-étől a Roma Integrációs Titkárság 
kezelte, a nemzeti kisebbségi kulturális feladatokat a Közművelődési Főosztály közösségi 
művelődési osztálya látta el. A Közművelődési Főosztály kapcsolatot tartott a kisebbségek 
országos önkormányzataival, azok intézményeivel, a kulturális civil szervezetekkel, valamint 
a kisebbségi sajtó képviselőivel.  
 
6. 2. Könyvtári ellátás, könyvkiadás 
 
A kisebbségek anyanyelvű könyvtári ellátásának törvényben meghatározott feladata a 
települési önkormányzatok közkönyvtáraira hárul. A közkönyvtári hálózat az ország több száz 
településén nyújt szolgáltatásokat a horvát, a német, a román, a szerb, a szlovák és a szlovén 
kisebbség számára. E kisebbségek könyvtári ellátását a közkönyvtári rendszeren belül 19 
báziskönyvtár is segíti. Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat állami támogatással 
működteti a Magyarországi Ruszinok Könyvtárát. Kisebbségi nyelvű szépirodalmi és 
ismeretterjesztő művekkel jól ellátott könyvtárak működnek a kisebbségi oktatást biztosító 
iskolákban is. A kisebbségi terület központi szakkönyvtára az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár. A megyei könyvtárak a központi szolgáltatás szerves részeként látják el kisebbségi 
feladataikat, működtetik az ellátórendszert a nemzetiségi településeken, információs 
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központként hozzáférhetővé teszik az országos és a helyi adatbázisokat, segítik a helyismereti 
nemzetiségi kutatást, könyvkiadást.  
 
A kisebbségek anyanyelvén írt könyveket többnyire kisebbségi szervezetek és az országos 
kisebbségi önkormányzatok adtak ki. A Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége 
“Noi”, a Szerb Demokratikus Szövetség “Izdan” néven kiadót működtet. Az Országos Horvát 
Önkormányzat a Magyarországi Horvátok Szövetségével közösen alapította a Croatica 
Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaságot. 
 
6. 3. Közösségi házak 
 
A kisebbségek önálló kisebbségi közművelődési intézményrendszere az elmúlt két év 
költségvetési forrásainak köszönhetően jelentősen fejlődött. A Bolgár Művelődési Házat a 
Magyarországi Bolgárok Egyesülete és a Bolgár Országos Önkormányzat által alapított 
közhasznú társaság működteti. A Szlovák Közművelődési Központ 7 telephellyel rendelkezik 
az ország szlovákok által lakott régióiban. A németek közművelődési hálózatát a budapesti 
Magyarországi Német Közművelődési Központ koordinálja. A Szerb Országos 
Önkormányzat Kulturális és Dokumentációs Központot működtet.  
 
A cigány közösségi házak fenntartója általában a települési önkormányzat, és azokat 
többnyire a helyi kisebbségi önkormányzattal közösen működtetik. A közösségi házak 
működését a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 2005-ben 22,5 millió Ft-tal, 2006-
ban 20,8 millió Ft-tal támogatta. 
 
6. 4. Kutatás, kutatóintézetek 
 
A beszámolási időszakban folytatódtak, illetőleg bővültek a kisebbségek által, valamint a 
kisebbségek anyanyelvén folytatott kutatások. Kisebbségekről szóló kutatási programokat 
valósított meg a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és 
Regionális Kutatások Központja. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő tudományos 
kutatásokat a Központ debreceni osztálya és a budapesti székhelyű Térségfejlesztési 
Kutatások Osztálya folytat. Az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet az érintett kisebbségi 
közösségek kutatóit foglalkoztatja, továbbá koordinálja a kisebbségi kutatással foglalkozó 
intézményeket. Akadémiai szervezetben jelenleg 17 munkatárs dolgozik. Az Intézet 
együttműködik a Kisebbségkutatás című folyóirattal. A kisebbségek hagyományainak, 
történelmének és jelenének vizsgálatával a Magyar Néprajzi Társaság keretein belül működő 
Nemzetiségi Szakosztály is foglalkozik.  
 
Az országos kisebbségi önkormányzatok és kisebbségi társadalmi szervezetek fenntartásában 
is működnek kisebbségi kutatóintézetek. Országos önkormányzati fenntartásban működik a 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete és a 
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete. Egyesületi formában működik a 
Magyarországi Románok Kutatóintézete, egyetemi keretbe épült az ELTE Magyarországi 
Németek Kutatási és Tanárképzési Központja. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai Intézetében működő UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék főleg a 
cigányságkutatásban vesz részt. 
 
Az oktatási és kulturális tárca pályázat útján évente támogatja a nemzetiségi nevelést, oktatást 
segítő kutatások megvalósítását. A pályázaton hazai kisebbségi kutatóintézetek, illetve 
kutatócsoportok vehetnek részt. A nyertesek a támogatás 30 százalékát a nemzeti és etnikai 
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oktatási kutatásokkal összefüggő működési kiadásaikra használhatják fel, melynek 
eredményeként a támogatás e kutatóműhelyek fenntartásához is hozzájárul. A pályázatok 
eredményeit a 30. számú függelék tartalmazza. 
 
6. 5. Múzeumok, gyűjtemények, levéltárak 
 
A magyarországi kisebbségek tárgyi emlékeinek gyűjtésével a Magyar Néprajzi Múzeum, 
valamint a megyei és települési fenntartású múzeumok foglalkoznak. A kisebbségek 
lakóhelye szerinti megyei önkormányzati múzeumok regionális, illetve országos feladatokat is 
ellátnak. A tájházak, helyi múzeumi gyűjtemények működtetője többnyire a helyi vagy a 
települési kisebbségi önkormányzat. 
 
A magyarországi németek mintegy 60 falumúzeumot működtetnek. Az országos 
önkormányzat „Német tájházak és emlékszobák Magyarországon” címmel összefoglaló 
kiadványt jelentetett meg. A hazai szlovákok közel 50 tájházat és néprajzi gyűjteményt 
tartanak számon. Ezen intézmények több mint fele helyi szlovák kisebbségi önkormányzat 
fenntartásában működik. Munkájukat szakmailag és anyagilag a Legatum Kht. támogatja.  
 
Gazdag anyaggal rendelkezik a miskolci Magyar Ortodox Egyházi Múzeum és a szentendrei 
Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény. Országos önkormányzati intézményként 
működik az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár, az Országos Roma 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria, a Peresznyén alapított Magyarországi 
Horvátok Keresztény Gyűjteménye, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, a 
tatai Német Nemzetiségi Múzeum, a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye, a Magyarországi Ruszinok Könyvtára, a Szlovák 
Dokumentációs Központ és a szlovákok alapította Legatum Kht. 
 
6. 6. Színházak 
 
A hivatásos kisebbségi színházi társulatok pályázati úton részesülnek éves költségvetési 
támogatásban. A központi költségvetésben mind 2005-ben, mind 2006-ban 111 millió Ft 
szerepelt a színházak művészeti programjának támogatására. Támogatásban részesül a 
kőszínházként működő Pécsi Horvát Színház, a Szarvasi Szlovák Színház, a Lóréven működő 
Magyarországi Szerb Színház, a cigány kisebbség színházi tevékenységgel foglalkozó 
műhelyei, társulatai, így a Hókirálynő Egyesület, a Találkozás-Maladype Kulturális 
Egyesület, a Karaván Művészeti Alapítvány, az Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület.  
 
Országos önkormányzati fenntartásban működik a Vertigo Szlovák Színház és a bolgár 
színtársulat, a Malko Teatro (Kis Színház). A Szekszárdon működő német nyelvű Deutsche 
Bühne a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata közös fenntartásában tevékenykedik. A fővárosi német nyelvű színjátszás 
tradícióit folytatja a Budapesti Német Színház. Amatőr színházi társulatok működnek a görög, 
a lengyel (Dom Otwarty színjátszó társulat), a szlovén és az ukrán közösségben, továbbá a 
Gyulai Román Gimnáziumban. A kisebbségi nyelvű diákszínjátszás a német nemzetiségi 
intézményekben a legszervezettebb, mintegy 100 intézményben működik. Évente több 
regionális színjátszófesztivált, a középiskolások számára pedig Budapesten Nemzetközi 
Színjátszó Találkozót szerveznek. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kezdeményezésére 2005-
ben és 2007 elején kisebbségi színházi társulatok fesztiváljára került sor. A Nemzetiségi 
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Színházi Találkozó gazdája a Közalapítvány, támogatói a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Miniszterelnöki Hivatal, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal és a Fővárosi 
Önkormányzat voltak. A gazdag programban szinte valamennyi kisebbségi társulat 
színvonalas produkciókkal képviseltette magát. A találkozó fesztivál-jellege szakmai 
megmérettetést jelentett a kisebbségi színházak számára. A Közalapítvány 2005-ben a 
fesztivál szervezésére 9,47 millió Ft-ot fordított. A kisebbségek színházi tevékenységének 
támogatására kiírt pályázaton 2005-ben 21 pályázó társulat kapott támogatást 6,41 millió Ft, 
míg 2006-ban 31 pályázó 7,45 millió Ft értékben.  
 
6. 7. Ünnepek 
 
A Kormány 1995-ben december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi 
Kisebbségekhez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját a 
Kisebbségek Napjává nyilvánította. Évről évre ezen a napon kerül átadásra a Kisebbségekért 
Díj, amelyet a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, 
az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés 
területén kiemelkedő tevékenységet végző hazai és külföldi személyek és szervezetek kapnak 
meg. A 2005-ben és 2006-ban díjazottak listáját a 45. számú függelék tartalmazza. 
 
A Kisebbségek Napjához kapcsolódóan a Magyar Televízió kisebbségi szerkesztőségei 
kezdeményezték a Magyarországi Nemzetiségi Filmszemlét, amit 2005-ben már negyedik 
alkalommal rendeztek meg. A Filmszemle mind a filmszakma, mind a nagyközönség körében 
sikeres volt. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2005 óta, a 
Kisebbségek Napjához kapcsolódva, nagyszabású gálaműsort rendez, és ekkor kerülnek 
átadásra az intézet által alapított „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díjak. A Kisebbségek 
Napján az elmúlt években országszerte regionális, megyei és települési rendezvényekre, 
kiállításokra, kulturális bemutatókra, kitüntetések átadására került sor. Az országos 
önkormányzatok szinte mindegyike élt azon törvényi jogosítványával, hogy zászlaja, jelképei 
mellett meghatározhatja az adott kisebbségi közösség központi ünnepét is. A rendezvények 
mára már nem egy esetben országos jelentőségű eseményekké váltak.  
 
6. 8. Kisebbségi civil szervezetek, egyesületek, önkéntes tevékenység 
 
Az Országgyűlés a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben új 
szempontok figyelembevételével szabályozta a civil szféra működését. A közhasznú 
tevékenységek között a nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység is szerepel, 
tehát a törvény lehetővé teszi a nemzeti és etnikai kisebbségek szükségleteit, illetve igényeit 
kielégítő szervezetek kedvezményezett működését. A kisebbségi szervezetekhez kapcsolódás, 
a kisebbségek körében végzett önkéntes munka a kulturális önazonosság megőrzéséhez, 
fejlesztéséhez nyújt alkalmat. 2006 végéig 476 szervezet és intézmény került felvételre a 
szociális tárca önkénteseket fogadó szervezetekről vezetett nyilvántartásába, közöttük olyan 
civil szervezetek, állami intézmények is, amelyek tevékenysége kifejezetten a hazai etnikai 
kisebbségekhez kapcsolódik.  
 
A kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata kisebbségenként változó 
képet mutat. A kezdeti nehézségek után mára kialakultak az együttműködési stratégiák, 
tisztázódtak a kompetenciák. A hagyományőrzés, a kulturális tevékenységek körén belül 
együttmunkálkodás tapasztalható.  
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7. A KISEBBSÉGEK ANYANYELVI HITÉLETE  
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről az 1997. évi CXXIV. 
törvény rendelkezik. Az egyházak támogatásában a személyi jövedelemadó 1 százalékos 
felajánlásából származó összegeket a 46. számú függelék mutatja. A 47. számú függelék az 
egyházak számára 2005-ben és 2006-ban biztosított hittanoktatási támogatásokat tartalmazza. 
Az egyházak számára 2005-ben és 2006-ban biztosított költségvetési támogatások összesítését 
a 48. és a 49. számú függelékek tartalmazzák. 
 
A nagy egyházak hangsúlyt fektettek a kisebbségi pasztorációk ellátására. A legnagyobb 
hívőszámú egyházak a hívek igénye szerint kisebbségi nyelvű szolgálatot is elláttak. Így pl. a 
katolikus egyház német, szlovák, horvát és lengyel nyelvű, a görög katolikus egyházmegye 
ruszin és román nyelvű, az evangélikus egyház német és szlovák nyelvű pasztorációt is 
ellátott. Esetenként ugyanakkor problémák is adódnak, ha egy egyházközségből kiválik egy 
kisebbségi vagy kisebbségi nyelvet ismerő lelkész, azt nem lehet gyorsan pótolni. 
 
A nagy egyházak olyan közoktatási intézményeket is fenntartanak, amelyekben nemzetiségi 
nyelven folyik az oktatás-nevelés. Például az evangélikus egyház Soltvadkerten német nyelvű 
oktatási intézményt, Békéscsabán és Tótkomlóson szlovák nyelvű 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 képez.  
 
A cigány kisebbség körében évek óta hagyományosan jól működik a görög katolikus 
egyházközösség által fenntartott közösségi ház és kápolna Hodászon. Alsószentmárton 
katolikus cigány egyházközsége mellett helyet kapott a Tan Kapuja Buddhista Egyház 
szervezésében a „Kis Tigris” Gimnázium és Szakiskola is, amely működésének kezdeti 
tapasztalatai rendkívül kedvezőek. A nagy egyházak cigány pasztorációs munkája mellett 
egyre intenzívebben jelenik meg elsősorban a neo-protestáns kisegyházak ilyen jellegű 
munkája. Számos helyen, kifejezetten a cigány telepeken hoztak létre imaházakat, amelyek 
egyúttal a közösség mindennapi életének színtereivé is váltak. Tuzséron 2006 tavaszán a 
baptista egyház segítségével vásároltak imaházat. Nyírmeggyesen a Shalom Nyitott Bibliai 
Gyülekezet épített imaházat, melyben helybéli cigány lelkipásztor szolgálja a lelki életet élni 
kívánó helybelieket.  
 
Az anyanyelvi hitélet gyakorlásának körülményei a kisebb számú közösségek esetében is 
eltérőek. A Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház anyaországi paróchussal rendelkezik, így 
a bolgár kisebbség számára biztosítottak a bolgár nyelvű szertartások és a hitoktatás. A görög 
kisebbség beloianniszi egyházközössége, mely a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchatus 
Magyarországi Exarchátusához tartozik, anyanyelvén részesül az egyházi szolgáltatásokban. 
A szerb és román ortodox egyházaknál a kisebbségi nyelven történő hitéletet az 
anyaországból érkezett lelkészek is segítették. A baptista egyház a kisebb egyházak közé 
tartozik, és alapvetően magyar identitású. Ugyanakkor jelentős számú román anyanyelvű hívő 
is baptista vallású (Kétegyháza, Magyarcsanád, Méhkerék), akiknek anyanyelvi hitéletét ezen 
egyház biztosítja. A magyarországi H. N. Adventista Egyháznak is van kisszámú román 
nyelvű híve.  
  
Bármely kisebbségi felekezethez tartozó személy a hadseregben és a büntetés-végrehajtási 
intézetekben anyanyelvén is igénybe veheti a számára megfelelő egyházi szolgáltatást, mivel 
törvény biztosítja a tábori lelkészség működését, valamint a börtönpasztoráció lehetőségét. 
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8. A KISEBBSÉGEK ANYANYELV Ű MÉDIÁJA  
 
A Magyar Köztársaság elismeri a kisebbségek jogát véleményük anyanyelvükön való szabad 
kinyilvánítására, és biztosítja számukra a tömegkommunikációs eszközökhöz való 
hozzáférést. Magyarországon az információk és vélemények műsorszolgáltatás útján 
szabadon továbbíthatók, de a műsorok nem sérthetik az emberi jogokat, és nem lehetnek 
alkalmasak a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más 
kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A 
Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Kartája ratifikálásával a kormányzat vállalta, megfelelő intézkedéseket tesz 
annak érdekében, hogy a közszolgálati feladatokat ellátó média kisebbségi nyelveken készült 
műsorokat is programjába iktasson, és lehetővé teszi legalább egy, a kisebbség anyanyelvét 
használó sajtóorgánum létesítését és fenntartását, továbbá fedezi e tömegtájékoztatási 
eszközök többletköltségeit, támogatja a kisebbségi újságírók képzését. 
 
A kisebbségek médiajogai érvényesülésének elsődleges színterei a közszolgálati feladatokat 
ellátó Magyar Rádió (a továbbiakban: MR) és a Magyar Televízió (a továbbiakban: MTV). A 
nemzetiségek anyanyelvű lapjai, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány anyagi támogatásával döntően a kisebbségi szervezetek és önkormányzatok 
kiadásában jelennek meg.  
 
A Nek. tv. 2005. évi módosítása új törvényi rendelkezést fogalmazott meg a nemzetiségi 
média, a kisebbségek kulturális autonómiája kiteljesedése érdekében. A törvény 18. §-a 
értelmében „a közszolgálati rádió és televízió – külön törvény rendelkezései szerint – önálló 
szervezeti keretek között és elkülönült költségvetéssel biztosítja a kisebbségi műsorok 
rendszeres készítését, sugárzását és terjesztését”. Az Országgyűlés ugyancsak a kisebbségi 
médiával kapcsolatos döntést hozott, amikor 2006. január 30-án elfogadta a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: médiatörvény) 145. §-ának 
módosítását. Ennek értelmében az MR 2007 januárjáig változatlan frekvenciasávon 
sugározhatta a kisebbségek anyanyelvű műsorait. A törvénymódosítás csak pótmegoldás 
lehetett, hiszen így egy olyan rövidhullámú frekvencián maradtak a nemzetiségi műsorok, 
amely alig volt elérhető a hallgatók számára. 
 
8. 1. Kisebbségi műsorok a Magyar Rádióban  
  
A nemzetiségi közrádiózás problémái megoldása érdekében az elmúlt két évben számos 
egyeztetésre került sor a kisebbségi országos önkormányzati elnökök és az MR vezetői, a 
Magyar Rádió Közalapítvány, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: 
ORTT), valamint a NEKH elnöke és a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa részvételével. 
A tárgyalások eredményeként 2007. február 1-jétől a Magyar Rádió nemzetiségi műsorai egy 
új, MR4 elnevezésű nemzetiségi csatornán hallhatóak. A nemzetiségi csatorna a hét 
valamennyi napján délelőtt 8 órától este 20 óráig, Kelet- és Nyugat-Magyarországon az 1188 
kHz-es frekvencián, Délnyugat-Magyarországon pedig a 874 kHz-es középhullámon hallható, 
és így a 13 magyarországi kisebbségnek országos sugárzású, 12 órás egységes keretbe 
szerkesztett közszolgálati rádióprogramja van. A Magyar Rádiótól kapott tájékoztatás szerint 
2007. január 1-jétől önálló nemzetiségi szerkesztőséget hoztak létre, a megelőző évekkel 
azonos költségvetési kerettel. Az adások az MR regionális (Pécs, Szeged, Szolnok) és 
budapesti stúdióiban, valamint a szlovén rádió szentgotthárdi stúdiójában készülnek. A 
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kisebbségek országos önkormányzatai vitatják, hogy a létrehozott struktúra eleget tenne a 
törvényben meghatározottaknak.  
 
Az MR4-es csatornán napi 2 órás anyanyelvű rádióműsora van a horvát, a német, a román, a 
szerb és a szlovák kisebbségnek. A bolgároknak, görögöknek, lengyeleknek, ruszinoknak, 
szlovéneknek és ukránoknak heti 30 perces anyanyelvű műsora készül, míg az örmények heti 
30 perces adása magyar és örmény nyelven szól a hallgatókhoz. A cigányok heti 5 
alkalommal, hétfőtől péntekig, napi 30 perces magyar nyelvű műsort készítenek. 
Vasárnaponként a kisebbségekről „ Egy hazában” címmel 60 perces összeállítás készül 
magyar nyelven (lásd az 50. számú függeléket). Az MR4-es csatorna adásait műholdról is 
sugározzák a nap 24 órájában, továbbá a műsorok elérhetők a www.radio.hu honlapon is.   
 
8. 2. Kisebbségi műsorok a Magyar Televízióban  
 
A Magyar Televízió több mint egy évtizede mind a 13 magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbség részére sugároz rendszeres anyanyelvű műsort. A Nek. tv. módosítása alapján az 
MTV 2006 augusztusában létrehozta az önálló Kisebbségi Szerkesztőséget, mely először a 
Regionális és Kisebbségi Főszerkesztőség keretében működött. A szerkesztőség 2007 elejétől 
a Közéleti Főszerkesztőség önálló szervezeti egysége lett. A Kisebbségi Szerkesztőség 2006 
nyarán 3 új belsős státusszal bővült. A szerkesztőségnél jelenleg 26 munkatársat 
foglalkoztatnak.  
 
Az MTV 2006-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen roma televíziós 
gyakornoki programot indított. A projekt megvalósítását a költségvetés 10 millió Ft-tal 
támogatta. A 12 hónapos kurzus végén 4 roma fiatal szerzett gyakorlati ismereteket a 
köztelevízióban. A programban végzettek mindannyian segédszerkesztőként kerültek a 
Magyar Televízió különböző műsoraihoz. A projekt 2007-ben is folytatódik, így új fiatalok 
kapcsolódhattak be a képzésbe.  
 
A Magyar Televízió nemzetiségi műsorai 2006-tól nyomon követhetők a www.mtv.hu 
honlapon. Megszűnt az a korábbi gyakorlat, mely szerint a nemzeti és egyházi ünnepeken a 
televízió képernyőjéről lekerültek a kisebbségek műsorai. A beszámolási időszakban az MTV 
kisebbségi műsorpolitikájában még több megoldandó kérdés maradt: az egyik ilyen probléma 
a nemzetiségi műsoroknak a kisebbségi önkormányzatok részéről kedvezőtlennek ítélt – 
munkanapokon a 12.30 és 13.30 óra közötti – idősávban történő sugárzása. Az MTV a 
műsorok ismétlését – ugyancsak munkanapokon, a délelőtti műsoridőben – csak műholdról 
sugározza. A kisebbségek szerint sokkal kedvezőbb volt a kisebbségi programok korábbi 
szombati ismétlése. 
 
Az ORTT 2005 májusában vizsgálta, hogy az MTV eleget tesz-e az általa és az országos 
kisebbségi önkormányzatok által 2002-ben megkötött „Együttműködési megállapodás”-ban 
foglaltaknak. A vizsgálat szerint a szerződés egyes pontjainak a műsorszolgáltató 
maradéktalanul nem tett eleget, ezért az ORTT felhívta a MTV figyelmét „a kisebbségeket 
érintő kötelezettségei teljesítését sértő magatartás megszüntetésére”.  
 
Az ORTT azt is vizsgálta, miként alakult a nemzetiségi műsorok időtartama a 
médiatörvényben rögzítettekhez képest. Az MTV 10 éve havonta 667 percben adott 
nemzetiségi műsort, jelenleg pedig havi 977 műsorpercben sugároz adást a kisebbségek 
részére (cigány 145 perc, horvát, német, román, szerb és szlovák 127 perc, szlovén 71 perc, 
bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin és ukrán 21 perc).  
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Az MTV 2005 novemberében immár negyedik alkalommal szervezte meg a Nemzetiségi 
Filmszemlét. A magyar fővárosban rendezett filmszemlén nemzetiségi televíziós műhelyek 
mutatkozhattak be Bulgáriából, Horvátországból, Németországból, Olaszországból, 
Romániából és Szlovákiából. A nemzetiségi filmszemlén részt vettek az Európai 
Köztelevíziók Szervezete Multikulturális Programcsoportja képviselői is. A találkozó 
megvalósításához a NEKH 1,5 millió Ft-os költségvetési támogatást nyújtott. 
 
8. 3. A magyarországi kisebbségek a Duna Televízióban  
  
A Duna Televízió (a továbbiakban: DTV) elsősorban az ország határain kívül élő magyarság 
számára készít műsorokat. A programjaikban azonban esetenként hírt ad a hazai kisebbségek 
helyzetéről. A beszámolási időszakban több alkalommal került képernyőre a hazai szlovákság 
vagy a német közösség élete, míg az 1956-os évfordulós megemlékezések kapcsán 
beszámoltak a lengyelek ünnepségeiről. 2005. április 25-én tematikus nap keretében 
emlékeztek meg az örmény genocídium 90. évfordulójáról.  
 
A romák helyzete is téma az adásokban. A DTV beszámolt a baranyai cigányok svédországi 
kivándorlásának okairól és következményeiről. Pozitív cigánysorsokat, példákat mutattak be 
Bács-Kiskun megyéből. 2006. július 18-án cigány szolidaritási napot tartottak a DTV-ben.  
 
2006 áprilisában kezdte meg adását a „Duna II. Autonómia” csatorna. Az „Agora” című 
műsor az örmény kisebbséggel, az „EU-járat” című adás a magyarországi szerbek, lengyelek, 
ruszinok, görögök helyzetével, a „Megtalált Európa” című műsor pedig a kisebbségi 
önkormányzati választások teljes folyamatával foglalkozott. 2006-ban a Duna Televízió is 
vállalta a kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos társadalmi célú hirdetések 
sugárzását.    
 
A DTV elnöke 2006 tavaszán megbeszélést folytatott a magyarországi kisebbségi 
önkormányzatok vezetőivel. A találkozón megállapodtak abban, hogy a Duna Televízió 
kiemelt figyelmet fordít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének és 
kulturális értékeinek bemutatására.  
 
8. 4. Közösségi rádiók, kereskedelmi televíziók 
 
A beszámolási időszakban az ORTT nyilvántartásában szereplő, helyi rádiós és televíziós 
műsorokat továbbító vezetékes műsorszolgáltatók 29 százaléka, összesen 150 médiaszervezet, 
közhasznú társaság tett vállalást kisebbségi műsorszámok sugárzására, átlagban havi 90 
perces műsoridővel. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
2005-ben és 2006-ban célpályázatokkal ösztönözte a többnyire a települési önkormányzatok 
által működtetett helyi média nemzetiségi programjait, a kábeltelevíziós anyanyelvű 
kisebbségi műsorok készítését és sugárzását.  
 
A magyarországi kisebbségek közül a roma és a szlovén kisebbségnek van önálló, földi 
sugárzású rádiója. A Rádió C üzemeltetőinek folyamatos költségvetési gondokkal kellett 
megküzdeniük. A Radio Monoster-t fenntartó Országos Szlovén Önkormányzat az állami 
költségvetéstől évi 16,2 millió Ft-os támogatásban részesült. Felsőszölnök és környéke 
besugárzására az ORTT a Rádió Monoster részére új frekvenciát biztosított, míg a 
felsőszölnöki átjátszó létesítéséhez a kormányzat 2006-ban 7 millió Ft-os támogatást nyújtott.  
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Az RTL Klub a Hégető Honorka Alapítvánnyal közösen 2005 második felében pályázatot 
hirdetett azzal a céllal, hogy a csatorna televíziós képernyősei között roma műsorvezetők is 
helyt kapjanak. A program keretében 2 ösztöndíjas szerkesztőgyakornok képzését vállalták 
fel, akik 2006-tól a tévécsatorna munkatársai lettek.  
 
2006 májusában Budapesten a kulturális tárca tanácskozást szervezett egy európai roma 
televízió létrehozásáról.  
 
8. 5. Internetes kisebbségi rádiók, informatikai kommunikációs programok 
 
„Croatica Internet Radio” néven 2005 októberében kezdte meg működését Magyarország első 
kisebbségi nyelvű internetes rádióadása. Az új rádiót az esélyegyenlőségi miniszter avatta fel 
Budapesten. Az Országos Horvát Önkormányzat és a Croatica Kiadó által közösen 
működtetett horvát nyelvű internetes rádió célja a kisebbségi nyelvhasználat kiterjesztése és 
erősítése. A magyarországi nemzeti kisebbségek körében újdonságnak számító internetes 
rádió beindítását a kormányzat 6,5 millió Ft-tal támogatta. A rádióműsor a 
www.radio.croatica.hu honlapról hallgatható.  
 
Szegeden készülő román és szerb nyelvű nemzetiségi rádióműsor érhető el a 
www.triplexregio.net internetes címen. A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió hírportálján 
jelentkező kisebbségi rádiós programok európai uniós források bevonásával működnek.  
 
A 2005 novemberében Bukarestben megtartott első magyar-román közös kormányülésen a 
kisebbségeket érintő informatikai együttműködésről állapodtak meg, mely értelmében a két 
ország közötti kormányzati informatikai fejlesztések kidolgozásában részt vesznek a 
magyarországi román és a romániai magyar közösség képviselői is.  
 
A beszámolási időszak első évében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kisebbségeket 
képviselő tanácsadó szervezete, a Nemzetiségi Informatikai Kollégium javaslata alapján 22,5 
millió Ft-os költségvetési támogatást biztosított a magyarországi kisebbségek anyanyelvén 
megjelenő írott sajtója informatikai fejlesztésére, internetes honlapok kialakítására és 
bővítésére. A támogatás keretében az informatikai tárca a horvát, a német, a román, a szlovák 
és a szerb hetilapok számára 3-3 millió Ft-ot, a 2005. második félévétől hetente megjelenő 
szlovén újság szerkesztősége részére 1,5 millió Ft-ot, a bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin 
és ukrán havi lap számára 1-1 millió Ft-ot biztosított.  
 
8. 6. Kisebbségek országos terjesztésű írott sajtója 
 
A nemzetiségi újságok támogatása a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány 2005. évi teljes költségvetésének 52 százalékát, míg 2006-ban már a 62 
százalékát tette ki. A 2006. évi támogatás ugyanakkor egy évnél hosszabb, 15 hónapos, 2007 
első három hónapját is magában foglaló laptámogatást biztosított a nemzetiségi 
újságkiadóknak (lásd az 51. számú függeléket).  
 
A „Porabje” c. szlovén nyelvű lap 2005 második felétől immár hetilapként került az 
olvasókhoz. A szlovén újságszerkesztőség bővítéséhez a NEKH 2005-ben 2 millió Ft-os 
támogatást biztosított. A Szerb Országos Önkormányzat 2005-ben 7,5 millió Ft-os támogatást 
kapott a „Srpske Narodne Novine” szerkesztőség új irodahelyiségeinek megvásárlásához.  
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A NEKH intervenciós keretéből az „Amaro Drom” c. roma havi lap 2005-ben 1 millió Ft-ot 
kapott a magyarországi kisebbségek országos önkormányzatai által fenntartott intézményi 
rendszer működése tapasztalatairól szóló riportsorozat elkészítéséhez. A NEKH a „Rom Som” 
című lovari nyelvű roma folyóirat megjelentetési költségei kiegészítésére 2006-ban 410 ezer 
Ft-ot biztosított.  
 
A NEKH informatikai fejlesztésre a „Barátság” c. magyar nyelvű interetnikus folyóirat 
szerkesztőségének 713 ezer Ft-os, míg a Croatica Kiadónak 700 ezer Ft-os támogatást 
biztosított.  
 
9. A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZERE  
 
A hazai nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő nemzetközi tevékenységek több fórumon 
zajlanak. A bilaterális kapcsolatok mellett elsősorban a multilaterális diplomácia színterei, a 
nemzetközi szervezetek játszanak fontos szerepet ebben a vonatkozásban.  
 
9. 1. Kapcsolatok nemzetközi szervezetekkel 
 
9. 1. 1. Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
 
Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága 2005 áprilisában határozatot fogadott el a nemzeti, 
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól. A határozat alapján kinevezett független 
szakértő első hivatalos külföldi útján 2006-ban Magyarországon járt, ahol többek között, a 
kisebbségi önkormányzatok működésével és megválasztásukkal, a kisebbségekkel 
kapcsolatos jogi szabályozással és annak változásaival ismerkedett.  
 
Az ENSZ Kisebbségi Munkacsoportja 2006. augusztusi genfi ülésén a Roma Jogok Európai 
Központjának képviselője aggodalmát fejezte ki a magyarországi romák emberi jogait 
biztosító törvények megfelelő megvalósításának problémái miatt. A nők hátrányos 
megkülönböztetése elleni bizottság (CEDAW) 2006. augusztusi ülésén, egy roma asszony 
kényszersterilizálása ügyében elmarasztalta Magyarországot a nemzetközi jog megsértése 
miatt.  
 
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a tárgyidőszakban áttekintette Magyarország második 
jelentését a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény hazai végrehajtásáról. A Bizottság 
elismerően szólt a számos területen megtett lépésekről, ugyanakkor aggódik a roma 
gyermekeket továbbra is sújtó diszkriminatív és gyűlölködő magatartás, a megbélyegzés és a 
kirekesztés miatt. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya alapján 
Magyarország 2006 tavaszán nyújtotta be a végrehajtásról szóló országjelentést. 
 
9. 1. 2. Európa Tanács (ET) 
 
9. 1. 2. 1. Emberi Jogi Biztos 
 
2005 szeptemberében magyarországi látogatáson járt az Emberi Jogi Biztos Hivatalának 
delegációja. A látogatás tapasztalatairól szóló jelentés elismerő hangon szól az 
antidiszkrimináció és a kisebbségi joganyag módosítása területén kifejtett törvényhozói 
munkáról, de sürgeti a kisebbségek parlamenti képviseletét szabályozó törvény elfogadását. 
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Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2006 áprilisában beiktatott új biztos 2006 
májusában bemutatkozó látogatást tett Magyarországon, és tárgyalt a külügy-, a belügy-, az 
igazságügyi és az esélyegyenlőségi miniszterekkel, tárgyalásai során a kisebbségpolitika több 
más szereplőjével is megismerkedett. 
 
9. 1. 2. 2. DH-MIN Szakértő Bizottság 
 
Az Európa Tanács keretében 2005 elején, hatéves szünet után, magyar diplomáciai és 
pénzügyi támogatással újra kezdte munkáját Európa egyetlen átfogó kormányközi 
kisebbségvédelmi fóruma, a DH-MIN elnevezésű szakértői bizottság. E bizottság biztosít 
fórumot az Európa Tanács tagállamai közötti információáramláshoz, nézetcseréhez, a 
tapasztalatok átadásához és a tájékozódáshoz a kisebbségvédelem területén.  
 
9. 1. 2. 3. A kisebbségvédelmi egyezmények végrehajtása  
 
A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény (a továbbiakban: Kisebbségvédelmi 
Keretegyezmény) magyarországi végrehajtásának áttekintését szolgáló második monitorozási 
kör lezárásaként az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2005. december 14-én elfogadta a 
ResCMN (2005) 10. számú határozatot, amelyben az alábbi intézkedéseket javasolta a magyar 
illetékes szerveknek: 
• Biztosítsák az Esély tv. teljes körű és hatékony végrehajtását, különös tekintettel a törvény 

érvényesülését figyelemmel követni hivatott hatóság hatékony működésére és a 
diszkrimináció elleni harcban érintett szervek közötti koordináció megteremtésére. 

• Folytassák a már megkezdett erőfeszítéseket a Nek. tv. törvény hiányosságainak orvoslása 
érdekében, a kisebbségi önkormányzatok választási rendszerének javítása, a 
közintézmények átvételét, működtetését és fenntartását illetően a közintézmények 
működési és pénzügyi autonómiájának megerősítése, valamint a kisebbségi 
önkormányzatok állami és helyi önkormányzati támogatására vonatkozó szabályok 
pontosítása révén.  

• Kettőzzék meg a roma gyerekek kirekesztésére és szegregációjára irányuló gyakorlat 
felszámolására tett erőfeszítéseket, elsősorban a települési önkormányzatok feletti 
ellenőrzés megerősítése révén. 

• Fokozzák a valamennyi roma számára biztosított megfelelő lakhatási körülmények 
megteremtése érdekében tett eddigi intézkedéseket.   

• Jelöljék ki azon földrajzi körzeteket, ahol a kisebbségi nyelv használatát a helyi 
közigazgatásban hatékonyabban lehet ösztönözni, és mozdítsák elő e körzetekben a 
kisebbségi nyelve(ke)t beszélő köztisztviselők alkalmazását.  

• Ösztönözzék a kétnyelvű kisebbségi oktatási formák szisztematikusabb felállítását. 
• Folytassák és gyorsítsák fel a kisebbségek parlamenti képviseletét biztosító mechanizmus 

létrehozására irányuló erőfeszítéseket.  
 
Az ajánlások magyarországi megvalósításának figyelemmel követésére az Európa Tanács, a 
NEKH és az Európa Tanács budapesti székhelyű Információs és Dokumentációs Központja 
2006 novemberében szemináriumot rendezett Budapesten.      
 
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában (a továbbiakban: Nyelvi Karta) 
foglalt előírásoknak megfelelően Magyarország 2005 novemberében benyújtotta az 
egyezmény végrehajtásáról szóló harmadik országjelentést, és 2006 áprilisában válaszolt a 
Szakértői Bizottság kérdéscsomagjára. A monitorozó Szakértői Bizottság 2006 májusában 
helyszíni látogatáson járt Magyarországon. Az ET Miniszteri Bizottsága 2007 júniusában 
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elfogadta a RecChl (2007) 4. sz. ajánlást, amely a Magyar Köztársaság számára a Nyelvi 
Karta jobb végrehajtása érdekében javasolja: 
• határozott intézkedések meghozatalát a romani és beás nyelvek területén abból a célból, 

hogy minden megfelelő szinten beinduljon az e nyelveken folyó vagy e nyelveket tanító 
oktatás; 

• a kisebbségi nyelvű oktatás anyagi helyzetének javítását és a finanszírozás stabilitásának 
növelését; 

• további kétnyelvű iskolák létrehozását az oktatás minden szintjén annak érdekében, hogy 
a III. rész alá tartozó nyelvek esetében elmozdulás történjék a nyelvoktatás felől a 
kétnyelvű modell irányába; a szaktárgyakat e nyelveken oktató pedagógusok számának 
növelését és a Karta 8. cikk 1(i) pontja szerinti monitorozó mechanizmus felállítását;   

• határozott lépések megtételét annak érdekében, hogy az illetékes regionális és helyi 
hatóságok (amelyeket a magyar hatóságoknak kell a Miniszteri Bizottság korábbi ajánlása 
értelmében minél előbb beazonosítaniuk) hajtsák végre a 10. cikk szerinti kötelezettséget, 
és pontosítsák, mely körzetekben kell intézkedéseket hozni a 9. cikk vállalásainak 
vonatkozásában; 

• a kisebbségi nyelvű műsorok kínálatának szélesítését a médiában, megfelelő rádiós 
frekvenciák biztosítását, a kisebbségi újságírók és más médiaszakemberek képzésére 
szolgáló átfogó rendszer fejlesztését és finanszírozását;  

• az oktatási és kulturális intézmények kisebbségi önkormányzatoknak történő átadását 
szolgáló feltételek javítását.  

 
A beszámolási időszakban megkezdődött a Nyelvi Karta beás és romani nyelvekre való 
kiterjesztésével kapcsolatos előkészítő szakértői folyamat.  
 
9. 1. 2. 4. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (a továbbiakban: PKGY) az elmúlt két évben is 
kezdeményező szerepet vállalt az európai nemzeti és etnikai kisebbségek jogi helyzetének 
előmozdítása érdekében. 2005 első felében a Jogi és Emberi Jogi Bizottságon belül létrejött a 
Kisebbségi Jogi Albizottság.  
 
A PKGY 2006. őszi ülésszakán jelentést fogadott el a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény 
ratifikálásának helyzetéről. 2006 januárjában a PKGY ajánlást fogadott el a „nemzet” 
fogalmáról. A jelentés a nemzet fogalmát elválasztja az állampolgárságtól. A PKGY 2006 
áprilisában ajánlást fogadott el az anyanyelv helyéről az iskolai oktatásban. A PKGY Jogi és 
Emberi Jogi Bizottsága, illetve Kisebbségi Jogi Albizottsága 2006 májusában Budapesten, az 
Európai Ifjúsági Központban kihelyezett ülést tartott.  
 
9. 1. 2. 5. Az ET romákkal kapcsolatos tevékenysége 
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlást fogadott el 2005 februárjában az európai 
romák és utazók lakhatási körülményeinek javítására, majd 2006 júliusában a romák jobb 
hozzáféréséről az egészségügyi ellátáshoz.  
 
A nem kormányzati szervezetként Strasbourgban bejegyzett Európai Romák és Utazók 
Fórumába (a továbbiakban: ERF) 2005 októberében a magyarországi roma szervezetek négy 
küldöttet választottak, de az ERF Közgyűlése, tekintettel a magyarországi roma lakosság 
létszámára, csak három delegátust fogadott el. Az ERF a beszámolási időszakban kétszer 
ülésezett, az üléseken a magyar delegátusok csökkenő létszámban vettek részt.  
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A Joggal a Demokráciáért Bizottság (Velencei Bizottság) 2005 márciusában jelentést fogadott 
el a kisebbségeknek a politikai közéletben és a döntéshozatalban való részvételét elősegítő 
pozitív intézkedésekről az egyes európai országokban. A Magyarországra vonatkozó rész 
megemlíti a választásokkal kapcsolatos jogszabályok köréből a kisebbségi önkormányzati 
rendszert, és az azóta megszűnt kedvezményes mandátum lehetőségét is. 
 
Az Európa Tanács hozta létre a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságot (a 
továbbiakban: ECRI). Az ECRI az emberi jogok alakulását és érvényesülését figyelemmel 
kísérő, a rasszizmussal és az intoleranciával összefüggő kérdésekre szakosodott, független 
testület.  
 
Az ECRI 2006. december 15-én fogadta el a 10. sz. Általános Ajánlását Az oktatás szerepe a 
rasszizmus és a faji alapú diszkrimináció elleni harcban címmel. Az Ajánlás arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a mindenkit megillető ingyenes, kötelező, magas színvonalú 
oktatást, foglalkozzanak az iskolákban a rasszizmus és a faji alapú diszkrimináció elleni 
harccal, illetve a sokszínűség elfogadására való neveléssel, továbbá képzések révén készítsék 
fel a tanárokat arra, hogy multikulturális környezetben dolgozzanak. Az Ajánlás végül 
felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a fent megfogalmazott ajánlások eredményes 
végrehajtása érdekében elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi források biztosítása, valamint a 
megvalósítás folyamatos nyomon követése és hatásainak vizsgálata.       
 
9. 1. 3. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
 
A 2005 júniusában Spanyolországban megtartott EBESZ-konferencia a Kelet-Európában 
egyre inkább terjedő antiszemitizmusra és rasszizmusra hívta fel a figyelmet. A konferencia 
résztvevői Lengyelországban tapasztalták a legtöbb antiszemita cselekedetet, míg a romák 
elleni rasszista megnyilvánulások terén Románia és Magyarország vezet. 
 
2006 végén, hétéves mandátuma lejártával távozott pozíciójából az ODIHR (Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Irodája) keretében működő roma összekötő, a nemzetközileg 
elismert Nicolae Gheorghe. Utóda Andrzej Mirga lett.  
 
9. 1. 4. Európai Unió (EU) 
 
Az Európai Parlament (a továbbiakban: EP) 2005 júniusában elfogadott „A kisebbségek 
védelméről és a megkülönböztetés elleni politikákról” című határozata közös, uniós 
kisebbségvédelmi politika kialakítását sürgette. A határozat megállapítja, hogy miközben a 
koppenhágai, EU-felvételi kritériumok között követelményként szerepel a kisebbségek 
védelme, az Európai Unió még csak meg sem határozta, kiket tekint nemzeti kisebbséghez 
tartozóknak. A határozat az Európa Tanács 1993-ban elfogadott, 1201-es ajánlásának 
definícióját javasolja átvenni, továbbá szükségesnek tartja a (nemzeti) kisebbségek, a 
bevándorlók és a menedékért folyamodók közötti világos különbségtételt. Ennek hiányában 
ugyanis nagyon nehézzé válik a kisebbségi jogok kiszélesítése. 
 
Az EP 2005 áprilisában – történetében először – határozatot fogadott el az európai romák 
helyzetéről. A tervezet kidolgozásában, előterjesztésében kulcsszerepet játszottak az EP 
magyar képviselői. A határozat elfogadhatatlannak minősíti az európai gettósodás jelenlegi 
folyamatát, s konkrét lépéseket követel ennek megakadályozására. Felhívja az EU illetékes 
szerveit, illetve a tagállamokat, hogy fontolják meg a romák európai kisebbségként való 
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elismerését, és sürgeti a fellépést a médiában is a romákkal szembeni fajgyűlölet és 
diszkrimináció megakadályozására. Az EP 2006 tavaszán fogadta el a roma nők európai 
helyzetéről szóló jelentést, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák a roma nők 
képzését, átképzését, biztosítsák hozzáférésüket az egészségügyi ellátáshoz, valamint 
fizessenek kártérítést a kényszer-sterilizáció áldozatainak. 
 
Az Európai Bizottság 2005-ben új keretstratégiát készített a többnyelvűségről, és felszólította 
a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a nyelvtanítás, a nyelvtanulás és a nyelvek 
tényleges használata érdekében. Az Európai Unió nyelvi akcióprogramjának részeként 2006 
áprilisában Brüsszelben került sor a „Regionális és Kisebbségi Nyelvek az oktatási 
rendszerekben” című konferenciára.  
 
Az 1998 és 2007 között működő Rasszizmust és Idegengyűlöletet Vizsgáló Európai Központ 
(a továbbiakban: EUMC) fő feladata a rasszizmus és az idegenellenesség jelenségével 
kapcsolatos objektív, megbízható és összehasonlítható, európai szintű adatok biztosítása volt. 
A 2004. évi bővítés után az EUMC már létező információs hálózatának új tagjaként 2005 első 
felében megalakult a magyarországi megfigyelőközpont. 
 
Az EUMC évenkénti jelentéseiben az EU 25 tagállamában előfordult rasszista jelenségeket, 
valamint az ezekre adott válaszokat taglalja. A 2005. évi jelentés szerint az európai 
kisebbségek közül a romák vannak a legrosszabb helyzetben.  Magyarországon a ´90-es 
évekre jellemző romaveréseket felváltotta a rejtett diszkrimináció. Csehországban, 
Spanyolországban és Magyarországon különösen súlyos a lakóhelyi, területalapú szegregáció.  
Az EUMC 2005 szeptemberében kiadott, a rasszista bűncselekményekre adott rendőri 
reakciókkal és a rendőrök képzésével foglalkozó összehasonlító tematikus tanulmánya 
megemlíti, hogy Magyarországon már létezik speciális rendőrségi képzés ebben a 
problémakörben, és a rendőrség jól kiépített hálózatban működik együtt emberi jogi, 
kisebbségi és nem kormányzati szervekkel.  
 
A 2006. évi EUMC-jelentés kiemelten foglalkozott azzal, hogy a hivatalos adatgyűjtés hiánya 
vagy elégtelensége miatt a rasszista erőszak és bűntények valódi mértékét és természetét 
továbbra is nehéz felmérni, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a tagállamok a rasszizmus 
problémájáról továbbra is a valóságosnál kisebb mértékben számolnak be. Az EUMC felkérte 
a tagállamokat, hogy hozzanak létre hatékonyabb és átfogóbb adatgyűjtési rendszereket és 
struktúrákat, mivel ez segíteni fogja őket a rasszizmusellenes politikák kidolgozásában. A 
jelentés az oktatásban tetten érhető szegregáció, a roma telepek helyzete és a hátrányos 
megkülönböztetés témakörében említi kritikusan Magyarországot.  
 
Az Európai Bizottság javaslatára, másfél éves vitát követően, 2006 decemberében 
megszületett a bécsi székhelyű EUMC átalakításáról szóló döntés. Az EUMC tapasztalataira 
épülve új intézmény jön létre: az Európai Alapjogi Ügynökség (a továbbiakban: AJÜ). Az 
AJÜ az EUMC-hez hasonlóan főként adatgyűjtésre, és ezek feldolgozására koncentrál majd, 
tevékenysége azonban az elődjéhez képest az alapjogok jóval szélesebb skáláját érinti. Az 
Alapjogi Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet preambulumában, magyar 
kezdeményezésre, a kiemelt témák között szerepelnek a kisebbségekhez tartozó személyek is.  
 
Az Európai Bizottság 2006 januárjában döntést hozott egy magas szintű tanácsadó csoport 
létrehozásáról, amelynek feladata, hogy szakértői támogatást nyújtson egy, az etnikai 
kisebbségek szociális és munkaerő-piaci integrációjáról készülő tanulmány készítéséhez.  
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Az Európai Bizottság 2006 januárjában roma honlapot indított. A honlap kapcsolódást kínál a 
diszkrimináció és a kirekesztés felszámolását célzó legfontosabb EU-s programokhoz 
(http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/roma/index_en.htm). Tartalmazza 
a legfőbb jogszabályokat, politikai dokumentumokat, jelentéseket, tanulmányokat, 
projekteket, finanszírozási lehetőségeket, ösztöndíjakat és képzési anyagokat. 
 
Az Európai Bizottság 2005-ben tette közzé a megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség terén megvalósítandó közösségi lépéseket vázoló keretstratégiát, amelyben a 
szociális és munkaerő-piaci integrációt célzó, koherens és hatékony megközelítés 
kidolgozásának fontosságát hangsúlyozta. A stratégia külön kiemeli a romák helyzetét, mivel 
ez a csoport különösen nagymértékű kirekesztéssel és hátrányos megkülönböztetéssel 
szembesül. 
 
Magyarország 2005-ben nyújtott be először jelentést az Európai Bizottságnak a személyek 
közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód alkalmazásáról 
szóló, 2000/43/EK tanácsi irányelv hazai alkalmazásáról. A hazai megvalósítás kulcselemeit 
az Esély tv. megalkotása, majd 2006-os módosítása (2006. évi CIV. tv.), illetve az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság megalakulása és folyamatos működése jelentették. 
 
9. 1. 5. Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) 
 
Magyarország továbbra is társelnöke a KEK kisebbségi ügyekkel foglalkozó 
munkacsoportjának. A tárgyidőszakban a Kisebbségi Munkacsoport 2005 szeptemberében 
Bukarestben ülésezett.  
 
A KEK és a horvát kormány kisebbségi hivatala együttműködésében 2006 októberében 
„Kisebbségi szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzésében és a 
határon átnyúló együttműködésben” címmel nemzetközi konferenciára került sor 
Dubrovnikban.  
 
9. 2. Emberi jogi jelentések Magyarországról  
 
Az amerikai külügyi tárca 2005 márciusában kiadott 2004. évi emberi jogi jelentésének 
Magyarországgal foglalkozó része megállapítja, hogy a magyar kormány tiszteletben tartja az 
emberi jogokat, de a gazdaság növekedése ellenére a lakosság több mint 25 százaléka a 
szegénységi küszöb alatt él. Ez különösen a nagycsaládosokat, az időseket és a romákat érinti. 
A jelentés kifogásolja a roma gyermekeket sújtó iskolai szegregációt és a roma gyermekek 
kisegítő iskolában történő oktatását. Eredményként ismerteti egyes felsőoktatási 
intézményekben a romológiai képzés megindulását, és a roma tanulóknak biztosított 
ösztöndíjak rendszerét.  
 
A 2005. évi jelentésben felvetett problémák között szerepel az indokolatlan rendőri erőszak 
alkalmazása a gyanúsítottakkal, különösen a romákkal szemben. A jelentés beszámol arról is, 
hogy 2005-ben Magyarországon a kisebbségi önkormányzati rendszer révén mintegy 
háromezer roma vett részt a közéletben. 
 
Az Amnesty International 2005 májusában kiadott jelentése leszögezi, hogy Magyarországon 
fontos jogi lépéseket tettek a fajgyűlölet elleni fellépés érdekében. Az ET Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Európai Bizottságának jelentésére támaszkodva azonban úgy véli, hogy a 
fajgyűlöletből eredő erőszak, köztük a rendőrségi bántalmazások továbbra is problémát 
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jelentenek. A 2006 májusában megjelent újabb jelentés szerint Magyarországon a romák 
elleni diszkrimináció változatlanul jelen volt a közszolgáltatások minden szektorában. 
Erősödött a roma gyerekek iskolai szegregációja, a gyermekek egynegyedét elkülönítve 
tanították.  
 
9. 3. Nemzetközi civil szervezetek, nemzetközi események és programok 
 
A budapesti székhelyű Roma Jogok Európai Központja (a továbbiakban: ERRC) 2005-ben 
jelentésben számolt be a személyek közötti egyenlő, faji vagy etnikai származástól független 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK számú irányelv megvalósulásáról. A 
beszámoló szerint „Magyarországon, Romániában és Szlovákiában a pozitív jogalkotási 
lépéseket követően a végrehajtó hatóságok tevékenységét tétlenkedés, hozzá nem értés vagy a 
megvalósítás akadályozása jellemezte.”  
 
Az ERRC 2005 szeptemberében „árnyékjelentést” nyújtott be az ENSZ Gyermeki Jogok 
Bizottságához a Magyarországon élő roma gyermekek helyzetének ismertetésére. A jelentés 
legfőbb elemei között szerepelnek az etnikai adatokhoz jutás nehézségei, a roma gyermekek 
kiszakítása családjukból, a roma gyermekek örökbefogadásának és identitásának kérdései, a 
faji szegregáció az iskolákban és a megfelelő egészségügyi ellátás és lakhatási körülmények 
hiánya. A jelentés készítőinek ajánlásai között szerepel többek mellett az Emberi Jogok 
Egyezményéhez fűzött 12. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv ratifikációja, a magántitok 
védelme, a Kormány jobb tájékozódását biztosító – az etnikai hovatartozásra vonatkozó – 
adatgyűjtés szükségessége, az állami nevelőotthonok számának növelése és méretük 
csökkentése, továbbá az óvodai nevelés elérhetőségének biztosítása minden gyermek számára. 
Az ICSSZEM és az ERRC „Egyenlő hozzáférést az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
Magyarországon” címmel 2005 februárjában szemináriumot rendezett.  
 
Az egyesült államokbeli székhelyű Project on Ethnic Relations (a továbbiakban: PER) a 
tárgyidőszakban több rendezvényén is felkérte a magyar kormány képviselőit tapasztalataik 
átadására. 2006 novemberében a PER „Romák és a Strukturális Alapok” címmel rendezett 
konferenciát Brüsszelben az európai uniós pénzügyi eszközök felhasználásában rejlő 
lehetőségekről és nehézségekről.  
 
Az Európai Népcsoportok Föderalista Uniója (a továbbiakban: FUEN) 2005. májusi bukaresti 
kongresszusán határozatot fogadtak el arról, hogy az anyaországgal nem rendelkező 
kisebbségek ernyőszervezeteként szakértői, illetve megfigyelői státuszt kérnek az Európa 
Tanács különböző kisebbségvédelmi testületeiben.  
 
2006 májusában a németországi Bautzenben tartott éves FUEN-közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta Európa őshonos nemzeti kisebbségeinek kartáját, melynek egyik alapelve a nemzeti 
kisebbségeknek nyújtandó pozitív megkülönböztetés. A szervezet felkéri az Európai Uniót, 
hogy tartsa tiszteletben az „Egység a változatosságban” mottót, és azt ne csak a tagállamokra 
és azok hivatalos nyelveire vonatkoztassa. A FUEN-nek hazánkból egyébként a 
Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége, a Magyarországi Németek Önkormányzata 
és az Országos Szlovák Önkormányzat mellett immár a Magyarországi Gradistyei Horvátok 
Egyesülete is tagja.  
 
A Roma Integráció Évtizede Programban részt vevő kilenc ország deklarálta, hogy négy 
területen kíván komoly eredményeket elérni az elkövetkező évtizedben: az oktatásban, az 
egészségügyi ellátásban, a foglalkoztatásban és a lakhatásban. A 2005. februári szófiai 
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aláírását követően a program 2005 májusában került meghirdetésre. A tízéves program 
pénzügyi fedezetét részben az érintett országok saját költségvetése, részben európai uniós és 
más nemzetközi források jelentik. A program indítása óta komoly változás következett be: 
2005 májusában az Európai Bizottság lehetővé tette a strukturális alapok felhasználását a 
romák integrációját elősegítő programok finanszírozására. A Nemzetközi Koordinációs 
Bizottság 2005. novemberi kétnapos bukaresti ülésén a résztvevők beszámoltak a nemzeti 
Cselekvési Tervek előrehaladásáról, és megállapodtak abban, hogy országonként 20 ezer 
euró/év befizetéssel létrehozzák az „Évtized Alapot”.  
 
9. 4. Határ menti és regionális együttműködés 
 
A határ menti, illetve regionális együttműködés kialakított formái jellemzően gazdasági 
jellegűek. Ugyanakkor a térség fejlődése kedvezően hat az itt élő kisebbségek 
életkörülményeire, lassíthatja elvándorlásukat, és elősegítheti a nyelvük megőrzését, 
modernizálódását és az identitás erősödését.  
 
2005 októberében az Esztergomban tartott Interreg-konferencián szándéknyilatkozatot írtak 
alá a „Héthatár Egyesület” megalapításáról. A Héthatár olyan ernyőszervezet, amely a 
kistérségeket, eurorégiókat, határ menti kezdeményezéseket fogja össze. A 2003. évi Phare 
CBC Magyarország–Szlovénia Kisprojekt Alapból a program 2006. októberi lezárásáig 13 
magyar és 11 szlovén program valósult meg sikerrel. A programot záró zalacsányi 
konferencián bemutatták a példaértékű magyar és szlovén energetikai, természetvédelmi, 
lovas és kerékpáros turisztikai, hagyományápoló és gyógynövényprojekteket és intézményi 
együttműködéseket. 
 
2005 októberében „Határtalan vállalkozások” elnevezéssel a magyar–szlovák határ két 
oldalán lévő sátoraljaújhelyi és királyhelmeci térségben új vállalkozásfejlesztési projekt 
indult, melynek célja a vállalkozások és a régiók együttműködésének ösztönzése, és a határ 
menti régióban működő kis- és középvállalkozók tájékoztatása a két ország vállalkozási 
struktúrájában meglévő különbségekről. 
 
9. 5. Kétoldalú államközi kapcsolatok 
 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek anyaországaival fenntartott kapcsolatok 
alakulását és értékelését az egyes kisebbségek helyzetét ismertető fejezetek tartalmazzák. Az 
alábbiakban olyan kétoldalú kisebbségi vonatkozású eseményekről, fejleményekről szólunk 
röviden, amelyek valamely más ország viszonylatában voltak jelentősek. 
 
2006 januárjában nagysikerű roma kulturális fesztivált rendezett a Londoni Magyar Kulturális 
Központ. A fesztivál a Magyar Kultúra Napján, hét cigány festőművész alkotásaiból rendezett 
kiállítással vette kezdetét.  
 
Ugyancsak 2006 januárjában a Manchesteri Egyetem új internetes portált indított, melynek 
célja a romani nyelv megmentése és az európai cigány nyelvjárások egybegyűjtése. Az 
egyetem honlapján elhelyezett hangos romani szótár a nyelv összes európai nyelvjárásáról, 
köztük a Magyarországon beszélt lováriról is tájékoztat. A program a szóra kattintással 
nemcsak a fonetikai átírást és a hangalakot jeleníti meg, hanem Európa térképén bejelöli azt a 
területet is, ahol az adott nyelvjárást beszélik. Az oldalon magyar-lovári szótár is található. 
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9. 6. Híradás hazai és nemzetközi kisebbségpolitikai fejleményekről 
 
2005 júniusában a NEKH találkozót szervezett a hazai kisebbségek anyaországaiból 
Magyarországra akkreditált diplomatáknak, illetve a magyarországi kisebbségpolitika iránt 
rendszeresen érdeklődő nagykövetségek munkatársainak a nemzeti és etnikai kisebbségeket 
érintő jogszabályok módosításairól. 
 
A hazai kisebbségpolitikai intézkedések és programok nemzetközi megismertetésében a 
NEKH aktív szerepet vállalt. A magyarországi kisebbségi oktatás helyzetéről a NEKH 
munkatársai több nemzetközi konferencián, illetve írásos formában egy nemzetközi kötetben 
(Voces Diversae: Lesser-Used Language Education in Europe, Belfast, 2006), egy kisebbségi 
szakfolyóiratban (Europa Ethnica, 2005/3-4. sz.) és egy nemzetközi oktatáspolitikai 
sorozatban (Mercator Regional Dossiers) is beszámoltak.  
 
A külföldi partnerek tájékoztatása céljából a NEKH a tárgyidőszakban 14 alkalommal 
készített angol nyelvű válogatott hírösszeállítást Kisebbségi Hírek (Minority News) címmel a 
magyar kormány kisebbségpolitikájának, illetve a hazai kisebbségi közéletnek a nemzetközi 
érdeklődésre számot tartható fejleményeiről. Az összeállítás elektronikus úton történő 
terjesztésében a NEKH együttműködött a Külügyminisztériummal. 
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1. A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROKRÓL  
 
A 2001. évi népszámlálás során 1358 fő a bolgár nemzetiséghez tartozónak, 1693 fő a 
kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődőnek, 1299 fő bolgár anyanyelvűnek vallotta 
magát. A kisebbségi kötődéssel párhuzamosan feldolgozásra került állampolgársági adatok 
szerint a bolgár nemzetiségűek között mintegy 61 százalék a magyar állampolgár (834 fő), 
míg az anyanyelvi csoportból magyar állampolgársággal mindössze 739 fő (56,88 százalék) 
rendelkezik. 
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választásokon a bolgár kisebbségi választói jegyzékbe 
2110 fő iratkozott fel. 38 településen és fővárosi kerületben zárultak eredményesen a 
választások, a fővárosi önkormányzat mellett Pest megyében alakult területi bolgár kisebbségi 
önkormányzat. A jelöltek meghatározó többségét a legnagyobb civil szerveződés a 
Magyarországi Bolgárok Egyesülete (a továbbiakban: MBE) indította. A választási részvételt 
tekintve a közösség aktivitása jóval az országos átlag alatt maradt, a választásra jogosultak 
(1996 fő) csupán 48 százaléka vett részt a szavazáson.  
 
A Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban: BOÖ) megválasztására 2007. március 4-
én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. A BOÖ 
Budapest, IX. Lónyay u. 41. sz. alatti székháza 2006 végére az önkormányzat tulajdonába 
került, az ingyenes átadási szerződést a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 2006. 
decemberében kötötték. A Bolgár Országos Önkormányzat 2005-ben a központi 
költségvetésből 36 millió Ft működési támogatásban részesült, de a kötelező 10 százalékos 
tartalékképzési kötelezettség miatt a ténylegesen felhasznált összeg 32,4 millió Ft volt. A 
2006. évi költségvetési törvényben az önkormányzat működési támogatása ismét 36 millió Ft 
volt, de ekkor tartalékképzési kötelezettség nélkül. E támogatáshoz járult még a BOÖ által 
fenntartott intézmény (Bolgár Művelődési és Kulturális Kht.) 15 millió Ft-os támogatása. 
 
A bolgárok közösségi és kulturális életének központja a Bolgár Művelődési Ház, amely 
egyben az MBE székháza is. A BOÖ 2005-ben a Bolgár Művelődési és Kulturális Közhasznú 
Társaság működtetésére 15 millió Ft támogatásban részesült. A Bolgár Művelődési Ház 
kulturális célokat szolgáló épületrésze felújításának befejezéséhez 18 millió Ft költségvetési 
támogatást kapott. 2006-ban a Művelődési Ház felújításának utolsó, harmadik ütemét kezdték 
el. Ennek keretén belül került sor a színházterem, a színpadtechnika és a hozzátartozó 
kiszolgáló helységek felújítására, összesen 12 millió Ft-os állami hozzájárulással. Emellett az 
intézmény 15 millió Ft-os működési költségei 2006-tól a BOÖ költségvetésében lettek 
elkülönítve. 
 
A BOÖ igen sokrétű kulturális tevékenységet folytat. Szoros együttműködésre törekszik a 
Magyarországi Bolgárok Egyesületével. A magyarországi bolgár közösség négy népi 
együttessel büszkélkedhet. Az idősebb korosztály tagjaiból áll a Zornica női hagyományőrző 
egyesület, míg a bolgár fiatalok nagy része a Jantra és a Roszica együttesekben táncol. A 
bolgár hagyományokat ápolja a Martenica Néptáncegyüttes. A Bolgár Kulturális Fórum 
legfontosabb célja az anyanyelv ápolása, az identitás megőrzése a magyarországi bolgár 
kisebbség körében. A Malko Teatro (Kis Színház) bolgár színtársulat a Magyarországi 
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Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól 2005-ben 500 ezer Ft, míg 2006-ban 450 
ezer Ft támogatást kapott.  
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 2005-ben 23 bolgár 
programot támogatott összesen 3,6 millió Ft-tal, míg 2006-ban 14 bolgár program kapott 2,93 
millió Ft-ot. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által 
adományozott „Nemzetiségi Kisebbségi Díj”-ban 2005-ben 1 bolgár fiatal részesült. A BOÖ 
adja ki a Balgarszki Veszti (Bolgár Hírlap) című havi lapot és a HAEMUS kétnyelvű, 
társadalmi és kulturális folyóiratot. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány az Önkormányzatnak a két bolgár lap kiadására 2005-ben 6 048 334 Ft, 2006-
ban 7 760 971 Ft támogatást nyújtott. 
  
A Bolgár Országos Önkormányzat, igazodva a megváltozott oktatási jogszabályokhoz Bolgár 
Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát hozott létre. Az iskola fenntartásához 2005-ben 1 166 250 Ft, 
2006-ban 2 025 000 Ft állami támogatásban részesültek. A magyarországi bolgárok 
közoktatási intézménye a kétoldalú tárcaközi munkaterv alapján működő budapesti Hriszto 
Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium. A bolgár oktatási program szerint 
működő intézmény fenntartását a megállapodás alapján az oktatási tárca az éves költségvetési 
törvényben megállapított normatívák összegével segíti, valamennyi egyéb kiadást a bolgár 
állam fedez. A tanulói létszám 80-90 fő között mozog, ami évente csökkenő tendenciát mutat.  
 
A bolgár közösség ortodox vallás szerinti, anyanyelvű hitéletének zavartalan gyakorlására a 
budapesti Szent Cirill és Metód bolgár ortodox templom szolgál. Az Egyház a hazai bolgár 
szervezetek anyagi segítsége, valamint a két állam támogatása révén tartja fenn magát. Az 
egyház működéséhez, valamint a hittanoktatás megszervezéséhez rendszeres állami 
költségvetési támogatásban részesül. A templom felépítésének 70. és felszentelésének 50. 
évfordulóját – magyar, orosz, szerb és román egyházi képviselők részvételével – 2006. 
november 26-án ünnepelték meg.  
 
A Magyar Televízió havi rendszerességgel sugároz bolgár nyelvű műsort a Rondó című 
magazinban, a Magyar Rádióban pedig heti 30 perces bolgár nyelvű adás hallgatható.  
 
A hazai bolgár közösség és az anyaország között kialakult szoros kapcsolatot a BOÖ az 
elmúlt években tovább ápolta. E kapcsolatok segítik a magyarországi bolgár közösség és 
intézményei tevékenységének megismerését az anyaországban, és jól szolgálják az 
identitásmegőrzés folyamatának megerősítését. 
 
2. A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOKRÓL  
 
2. 1. Társadalmi mutatók 
 
A 2001. évi népszámlálás során 190 046 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek. A 
magyarországi cigányok három nagy nyelvi csoporthoz tartoznak: a magyarul beszélő 
romungrókhoz (akik magukat magyar cigánynak mondják), a magyarul és romani nyelven 
egyaránt beszélő oláh cigányokhoz, valamint a magyarul és az archaikus román nyelven 
beszélő beás cigányokhoz.  
 
A cigányok az ország területén egyenlőtlen eloszlásban élnek. Számuk és arányuk erősen 
megnőtt az északi régióban, valamint a Nyugat-Dunántúlon. Eltolódás ment végbe a 
településtípusok között is: a városokban lakó cigányok száma a cigány népesség mintegy felét 
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teszi ki, ugyanakkor a kisközségekben lakók aránya 20 százalékkal csökkent. Ennek oka, a 
belső migráción túl a községek városi rangra emelése.  
 
A romák jelentős része az ország gazdasági, infrastrukturális és foglalkoztatási hátrányokkal 
sújtott kistérségeiben él. Az elmúlt évtizedben a romák és a nem romák lakhatási elkülönülése 
drámai mértékben nőtt, és hasonlóvá vált a harminc évvel ezelőtti állapotokhoz.  
 
2. 2. Képviselet 
 
A 2006. évi kisebbségi választások során megválasztott képviselők száma a jogszabályi 
változások ellenére sem csökkent. A választáson 10287 jelölt indult, a megválasztott 
elektorok száma összesen 5585 fő volt, ami 1117 helyi cigány kisebbségi önkormányzatot és 
mintegy 1100 települést jelent. Az országos önkormányzatot a két legnagyobb civil szervezet, 
a Lungo Drom és az MCF Roma Összefogás alakíthatta meg.  
 
Az Országos Cigány Önkormányzat megválasztására 2007. március 4-én került sor, a 
szavazati joggal rendelkező elektorok 53 tagú testületet választottak. A 2002. és a 2006. évi 
parlamenti választások során, országos és megyei pártlistákról, egyaránt 4–4 roma képviselő 
került be az Országgyűlésbe.  
 
2. 2. 1. Országos Cigány Önkormányzat  
 
Az Országos Cigány Önkormányzat (a továbbiakban: OCÖ) 2005-2006-ban 225,6 millió Ft 
működési, illetve az általa létrehozott intézmények működtetésére 2006-tól további 70 millió 
Ft-os központi költségvetési támogatásban részesült. A Dohány utcai székház felújítása során 
elkészült az emeleti színházterem és a földszinti nagyterem. Az önkormányzat, működésével 
összefüggő feladatok ellátására székházának 300 m2-es épületrészét 2006-ban tulajdonba 
kapta.  
 
Az Országos Cigány Önkormányzat intézményei: 
 
Az OCÖ a „Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása” 
előirányzatból 2005-ben 53 millió Ft-os, míg 2006-ban informatikai fejlesztésre 1 millió Ft-os 
pályázati támogatásban részesült. 2006-ban az OCÖ költségvetésébe beépült intézményi 
támogatás 70 millió Ft-ot tett ki. A támogatások felhasználására az OCÖ három intézményt 
hozott létre.  
 
Az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ a 2006. végi tűzesetig a Gyömrői 
úti épületben, jelenleg az OCÖ Dohány utcai székházában működik. Központi, továbbá 21 
regionális és helyi irodával működik az Országos Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási 
Módszertani Intézményhálózat. Az Országos Cigány Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, 
valamint az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár 2005-ben nyitotta meg 
kapuit. 
 
2. 3. Kormányzati intézkedések 
 
A roma ügyek kormányzati koordinációjának érdekében 2002 és 2006 között roma ügyekért 
felelős politikai államtitkár, az Oktatási Minisztériumban, a Nemzeti és Kulturális Örökség 
Minisztériumában, valamint 2005 márciusától a Gazdasági Minisztériumban miniszteri 
biztosok kinevezésére került sor. A cigányság társadalmi integrációjának előmozdításával, 
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életkörülményeinek javításával összefüggő feladatok hatékony ellátására valamennyi 
minisztérium roma referenst foglalkoztatott. A 2006. évi választásokat követő kormányzati 
átalakítás során a szakminisztériumokban a roma referensek megmaradtak. Az oktatási és 
kulturális feladatok összevonásával létrejött az Oktatási és Kulturális Minisztérium, ahol a 
roma integrációs feladatokat Roma Integrációs Titkárság és Esélyegyenlőségi Osztály látja el. 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium társadalmi felelősségvállalásért (CSR) felelős 
igazgatót nevezett ki, aki egyben a roma integrációs feladatokért is felel.  
 
Az ICSSZEM feladatkörei a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kerültek, ezen belül 
esélyegyenlőségi szakállamtitkár felügyeli a roma integrációs feladatok végrehajtását 
koordináló Roma Integrációs Főosztály tevékenységét is. A romák érdekeinek eredményesebb 
kormányzati érvényesítésére, a Romaügyi Tanács és a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság 
megszüntetésével egyidejűleg a Kormány a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról szóló 
1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat elfogadásával egy új konzultatív, döntés-előkészítő 
fórum felállításáról döntött. A Roma Integrációs Tanácsba bevonásra kerülnek a 
legjelentősebb roma civil szervezetek képviselői is. 
 
2. 3. 1. A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati program 
 
A Kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban került elfogadásra a romák 
társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az ezzel összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat. A program a szaktárcák számára 
feladatokat fogalmazott meg a jog- és esélyegyenlőség megvalósítása, az életminőség, 
valamint az oktatás, a képzés és a foglalkoztatási helyzet javítása, a kultúra ápolása, az 
identitás megőrzése területén. Új elem a kormányzati programban előírt független pénzügyi és 
szakmai monitoring bizottság által működtetett egységes szakmai és pénzügyi utókövetési 
rendszer, amelynek feladata volt 2004-2006-ban nyomon követni a kormányzati intézkedések 
végrehajtását, a ráfordított erőforrások hatékonyságát.  
 
2. 3. 2. Roma Integráció Évtizede Program 
 
A Roma Integráció Évtizede Program (2005-2015) nemzetközi együttműködés, mely a romák 
társadalmi integrációja és kirekesztésének megszüntetése érdekében széles körű intézkedések 
megvalósítását célozza. Az Évtized Program keretében kidolgozott hosszú távú Stratégiai terv 
és ennek alapján kidolgozásra kerülő kétéves intézkedési tervek biztosítják, hogy a romákat 
érintő kormányzati intézkedések egy hosszú távú, egymásra épülő intézkedési csomagon 
keresztül valósuljanak meg. Emellett az előre meghatározott indikátorok segítségével 
ellenőrizhetővé válnak az egyes intézkedések hatásai. 
 
A Kormány 2007 decemberében elfogadta az első – a 2008-2009-es időszakra vonatkozó – 
intézkedési tervet. Az intézkedési terv az oktatás, a foglalkoztatás (beleértve a 
vállalkozásfejlesztést is), a lakhatás, az egészségügy, az egyenlő bánásmód érvényesítése, 
valamint a kultúra, a média és a sport területén, konkrét projektekre lebontva fogalmazza meg 
a pénzügyileg alátámasztott kormányzati intézkedéseket és a kapcsolódó monitoring 
feladatokat.  
 
A Roma Integráció Évtizede Program kidolgozását segítette a „TF052240 IDF Világbanki 
segély romaügyi intézményfejlesztéshez” c. támogatás, mely keretében az alábbi kiemelt 
feladatok valósultak meg: 
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• Nemzetközi szakértő alkalmazása, kiemelten támogatva ezzel a Roma Integráció Évtizede 

Programot. A szakértő koordinálta a programban részt vevő kilenc ország és a nemzetközi 
szervezetek közötti munkát, részt vett a program titkársági feladataiban, valamint 
elősegítette a román kormánnyal történő sikeres együttműködést. 

• A Magyar Televízióval, a Roma Produkciós Iroda Alapítvánnyal, illetve a Partners 
Hungary Alapítvánnyal együttműködve „Fiatal roma újságírók gyakornoki program” 
elindítása. 

• Lovári (cigány) és angol nyelvű, továbbá szakmai továbbképzések a Roma Integrációs 
Főosztályon dolgozó munkatársaknak. 

• A „Lakhatási és szociális integráció program” támogatásához szakértői (mentor) csoport 
alkalmazása, illetve szakértői háttértámogatás biztosítása. 

• Szakmai asszisztens alkalmazása a roma ügyekért felelős politikai államtitkár munkájának 
támogatásához. 

• Pénzügyi szakértő alkalmazása a Roma Integrációs Főosztály programjainak 
támogatásához. 

• A Roma Integrációs Főosztály munkatársai, a roma ügyekért felelős politikai államtitkár 
és a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár részvételének lehetővé tétele a 
„Social Housing Week” elnevezésű konferencián Brüsszelben. 

• Informatikai háttéreszközök beszerzése a főosztály és a Romaweb szerkesztőség 
munkájának támogatásához, továbbá szakmai konzultáció a Romaweb szerkesztőség 
munkatársainak. 

 
2. 3. 3. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 2005–2006. évi tevékenysége 
 
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) a beszámolási időszakban az 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) által biztosított 
forrásokkal, illetve az előző évek pénzmaradványaival, valamint a korábbi években 
meghirdetett megélhetési és vállalkozói pályázatokból visszatérítendő támogatások terhére 
gazdálkodott. A szaktárca a feladatok ellátásához 2005. évben 379,425 millió Ft, 2006-ban 
125 millió Ft pénzügyi támogatást biztosított. A MACIKA 2005-ben 7, míg 2006-ban 3 
pályázatot bonyolított le. A Kormány 2005 augusztusában, majd 2006 januárjában – a 
változatlan működési célok mellett – módosította a MACIKA alapító okiratát, mely szerint a 
korábban 21 taggal működő kuratórium 14 főre, majd 8 főre csökkent, akiknek megbízatása 
2009-ig szól.  
 
2005-ben a MACIKA kuratóriuma azzal a kéréssel fordult az Informatikai és Hírközlési 
Minisztériumhoz, hogy engedélyezze a korábbi években informatikai pályázat keretében 
támogatott hallgatók részére biztosított 300 számítógép tulajdonba adását. A szaktárca 
engedélyét követően a MACIKA a számítógépeket adományozási szerződéssel a fiatalok 
tulajdonába adta. 
   
A különböző pályázattípusok bemutatása: 
  
Roma fiatalok ösztöndíj-támogatása 
 
A MACIKA 2005-ben 33 358 fő részére 882,9 millió Ft ösztöndíjat fizetett ki (lásd 
részletesen az oktatási fejezetben).  
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Megélhetési pályázat 
 
A MACIKA 2005-ben a megélhetési pályázat keretein belül természetbeni juttatásként 
mintegy 50 millió Ft-os keretet biztosított kerti mag és ültetésre alkalmas burgonya 
elnyerésére. A pályázó szervezetek között mintegy 33,47 millió Ft értékben 560 075 kg 
vetőburgonyát és 8,9 millió Ft értékben 11 749 darab kertimag-egységcsomagot osztottak szét 
minimális térítési díj ellenében. A program végrehajtására összesen 42,4 millió Ft-ot 
fordítottak. 
  
Jogvédő irodák 
 
A pályázat célja a cigányság érdekérvényesítési lehetőségének javítása, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése és megszüntetése volt. A támogatás elnyerésére cigány 
kisebbségi jogvédelmi tevékenységet folytató, valamint a cigány kisebbség számára jogi 
képviseletet biztosító civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok pályázhattak. A 
2005. évi beérkezett pályázatok száma 64 volt, ezekből a kuratórium 25 pályázót részesített 
támogatásban 58,4 millió Ft összegben. A pályázati keretösszeg felemelésére az általános 
tartalék, valamint a megélhetési pályázat keretösszege maradványának terhére került sor. A 
MACIKA 7 pályázó részére feltételesen ítélte meg a támogatást, miután korábbi 
pályázataikkal kapcsolatos elszámolási vagy hiánypótlási kötelezettség állt fenn. E pályázók 
közül mindössze egy nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak, így 2005. december 31-ig 
csak részére nem utalták a megítélt támogatást.   
 
Közéleti képzés 
 
A pályázat célja a helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és a civil szervezetek 
vezetőinek közéleti munkára, illetve a cigány kisebbség érdekérvényesítésével kapcsolatos 
feladatokra való felkészítése volt. Pályázhattak mindazok a cigány kisebbségi 
önkormányzatok, cigány civil szervezetek, amelyek önállóan vagy együttműködésben, egy 
térségben, kistérségben, de legalább tíz település cigány kisebbségi képviselői vagy civil 
szervezetek tagsága számára képzést, képzéssorozatot szerveztek. A felhívásra 123 szervezet 
nyújtott be pályázatot, melyből a kuratórium 43 pályaművet részesített összesen 39,95 millió 
Ft támogatásban az általános tartalék terhére.  
 
Közösségi házak  
 
A közalapítvány 2005-ben 22,5 millió Ft felhasználásával 29, míg 2006-ban 25 millió Ft 
ráfordítással 40 cigány közösségi házat támogatott. A támogatás célja: a kormányzati 
célkitűzésekkel összhangban az összetett közösségi funkciót (mint foglalkoztatási, képzési, 
szociális, kulturális, egészségügyi, egyéb programok, szolgáltatások) ellátó cigány közösségi 
házak működési költségeinek (fenntartás, berendezés, eszközigény, programok) részbeni 
támogatása. 
  
Roma Kulturális Alap 
 
Az ICSSZEM 2005-2006-ban külön támogatási szerződést kötött az MACIKÁ-val a Roma 
Kulturális Alap pályázat finanszírozására, valamint teljes körű lebonyolítására. A Roma 
Kulturális Alap pályázat finanszírozására és lebonyolítására 2005-ben a Minisztérium 50 
millió Ft-ot, míg a MACIKA saját működési támogatásából 30 millió Ft-ot fordított, így a 
pályázatot 80 millió Ft keretösszeggel hirdették meg. A pályázati felhívásra összesen 599 
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pályázat érkezett. A kuratórium 244 pályázati programra összesen 83,9 millió Ft támogatást 
ítélt meg, melyből 160 szervezet 60,7, míg 88 egyéni pályázat 23,2 millió Ft támogatásban 
részesült.  
2006-ban a keretösszeg 60 millió Ft volt. A pályázati felhívásra összesen 387 pályamunka 
érkezett, ebből 196 szervezet, illetve 191 magánszemély volt. A kuratórium döntése során 74 
szervezetet és 115 egyéni, azaz összesen 189 pályázatot részesített 64,3 millió Ft 
támogatásban. A keretösszeg megemelésére a közösségi ház pályázatra fel nem használt 
forrás átcsoportosítása révén került sor. 
  
Intervenciós pályázat 
 
A minisztériummal kötött együttműködési szerződés alapján a 2006. évi intervenciós 
pályázatot a MACIKA bonyolította le. A 30 millió Ft-os keretösszeggel meghirdetett pályázat 
a roma közösségeket érintő, veszélyeztető szociális (foglalkoztatási, oktatási és 
gyermekvédelmi), valamint lakhatási krízishelyzetek elhárításának és megoldásának részbeni 
támogatására szolgált.  
 
A felhívásra 165 kérelem érkezett, 29 pályázatot részesítettek támogatásban, a megítélt 
támogatásokból 12,4 millió Ft került kifizetésre. A MACIKA támogatásait, felhasználási 
célkeret szerinti bontásban a 23. számú függelék mutatja. 
  
2. 4. Oktatás 
 
2. 4. 1. Iskolai végzettség 
 
Az oktatás területén nőtt a cigányok és nem cigányok közötti különbség. Ugyanakkor 
megváltozott a szegregáció mértéke és megnyilvánulási formái: az iskolán belüli szegregáció 
felől az iskolák közötti elkülönítés irányába tolódott el a folyamat. A szabad iskolaválasztás 
indukálta szelekció nem csak a szociális és etnikai polarizációt eredményezi, hanem közvetett 
hatással van az oktatás minőségére is.  
 
A középiskolákban is tapasztalható szelekciós nyomás, a hátrányos helyzetű, köztük a roma 
tanulók döntő hányada jelenleg a szakképzésbe áramlik, leginkább a piacképtelen szakmákat 
adó osztályok és iskolák töltődnek fel velük, így egyszerre kerülnek szegregált körülmények 
közé és válnak „kapun belüli” lemorzsolódottakká.  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű rétegek kiemelt célcsoportjai az oktatáspolitikának, évről 
évre új támogató programok kerülnek bevezetésre, amelyek célzottan próbálják a hátrányos 
helyzetűek oktatási esélyeit javítani.  
 
2. 4. 2. Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása 
 
A köz- és felsőoktatásban tanuló roma diákok számára 1996 óta létezik speciális 
tanulmányiösztöndíj-rendszer, amely a tehetséges, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 
roma diákokat támogatja. Az ösztöndíj a roma fiatalok esélyegyenlőségének javítása 
érdekében minden – az előre meghatározott feltételeknek megfelelő – tehetséges általános- és 
középiskolás, továbbá a felsőfokú oktatásban részt vevő roma fiatal tanulmányi támogatását 
biztosítja.  
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a roma értelmiség széles körének kialakulását, 
valamint a diplomát és tudományos fokozatot elérő roma fiatalok számának növelését 
tanulmányi költségtérítést biztosító pályázat kiírásával támogatta. A félévente kiírt pályázaton 
a 2005-2006-os tanévtől a költségtérítéses képzésben tanuló roma fiatalok kifutó rendszerben 
vehettek részt, számuk ezért csökken. Ettől az időponttól a hátrányos helyzetű hallgatók 
kedvezményben részesültek, ami államilag finanszírozott tanulmányokat biztosított számukra. 
A pályázat adatait az 52. számú függelék tartalmazza. 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által működtetett Útravaló Ösztöndíjprogrammal 
szoros együttműködésben, 390 millió Ft keretösszeggel 2007-ben is meghirdetésre került a 
roma tanulók tanulmányi pályázata, melyet a MACIKA bonyolít le. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által lebonyolított roma 
tanulók tanulmányi ösztöndíj programjában 2005/2006-os tanév I. félévében 18675 tanuló 
507 millió Ft, míg a II. félévben 13817 fő közel 390 millió Ft támogatásban részesült. A 
támogatott roma ösztöndíjasok számának alakulását 2000 és 2006 között az 53. számú 
függelék mutatja. 
 
2. 5. A roma kulturális területen tett intézkedések 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyik legfontosabb feladatának tartotta a 
rendszerváltozást követően utcára került roma zenészek helyzetének rendezését. A 
társminisztériumokkal közösen kidolgozásra került egy kísérleti program, melynek keretében 
2006-ban az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (a továbbiakban: OFA) meghívásos 
pályázatot írt ki 142,5 millió Ft keretösszeggel. A program alapján mintegy 150 roma zenész 
jutott munkához. 2006-ban 15 millió Ft összegű kerettel programsorozat indult „A 
muzsikusnak dalból van a lelke” címmel. A rendezvénysorozat célja, hogy nótaénekesek és 
népzenészek részére bemutatkozási lehetőséget biztosítson, és hogy az élőzenét népszerűsítse. 
2005-2006-ban a szaktárca 25, a roma kulturális területen kiemelkedő tevékenységet végző 
alkotó részére adományozott állami kitüntetést. 
 
2005-ben és 2006-ban a tárca és a külföldi magyar kulturális intézetek együttműködése 
eredményeként a roma kultúra képviselői is szerephez jutottak az intézmények által szervezett 
külföldi programokon. A szaktárca 1 millió Ft-os támogatásával Izraelben, az Olajfák-hegyén 
található Miatyánk karmelita kolostorban 2007. január 13-án egy roma nyelvű imatáblát 
avattak fel. A roma fiatalok képzésére a tárca, a miniszteri keretből 1,5–1,5 millió Ft-os 
támogatást biztosított a Magyar Televízió Roma Magazinja és a Rádió C részére. Szintén 
miniszteri keretből kapott támogatást programjainak megvalósítására a 100 Tagú 
Cigányzenekar, 2005-ben 17 millió, 2006-ban 10 millió Ft-ot.  
 
A kulturális tárca 2005-2006-ban a roma kulturális programok támogatására 54,9 millió Ft-ot 
biztosított. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a 2005. évi 
identitásfejlesztést és kulturális hagyományőrzést szolgáló célpályázatai során 260 roma 
pályázatot támogatott összesen 37,8 millió Ft-tal. A 2006. évi támogatás 39,1 millió Ft-ot tett 
ki. Az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ működését 2005-ben a tárca 
31,9 millió Ft összeggel támogatta. Az intézmény 2006-ban a fejezeti források nagyarányú 
csökkentése miatt nem részesült támogatásban. 
  
A Honvédelmi Minisztérium roma kulturális kezdeményezéseket (mint pl. vándorkiállítás 
szervezése) és a roma kulturális eszköztár létrehozását támogatta. 2005-ben „A roma katonák 
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helyzete a Magyar Honvédségnél” címmel, 2006-ban pedig „A romák a magyar 
hadtörténelemben” témában zajlott kutatásokat támogatták.  
 
2. 6. Média és kommunikáció 
 
A közszolgálati Magyar Televízióban sugárzott „Cigány magazin” című műsor időtartama 26 
perc, a Magyar Televízió 2000-től negyedévente 52 perces adásidővel sugározza a „Cigány 
fórum” című műsort. E műsorokat kiegészítik a nemzetiségekről célzottan a magyar nyelvű 
nézőkhöz szóló magazinműsorok, így a kéthetente 52, illetve 26 perces műsoridőben 
jelentkező „Együtt” című magyar nyelvű televíziós programok. A Magyar Rádió hetente 
Cigány Félóra magazinműsort, a regionális körzeti stúdiók heti 180 perces műsort sugároznak 
a cigányok számára. 
 
A roma kisebbség írott sajtójának megjelenését a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány támogatása biztosítja. 2005-ben 4 lap 29,58 millió Ft 
(Világunk, Amaro Drom, Kethano Drom, Lungo Drom), 2006-ban 5 lap 30,8 millió Ft 
(Lungo Drom, Világunk, Amaro Drom, Kethano Drom, Glinda) támogatásban részesült. A 
helyi kisebbségi média és kábeltelevíziós kisebbségi műsorok működtetésére és készítésére 4 
roma pályázat 950 ezer Ft támogatásban részesült. 
 
2. 6. 1. Roma Kormányzati Portál  
 
2003. május 1-jén kezdte meg működését a kormányzati romaportál (Romaweb), amelynek 
célja az állampolgárok naprakész tájékoztatása, valamint a cigány kisebbségi 
önkormányzatok, roma szervezetek, kormányzati és társadalmi szervezetek közötti 
folyamatos és kölcsönös információáramlás kialakítása. Az információk gyűjtése és 
továbbítása mellett a regionális központként kiválasztott hét roma közösségi háznak és 33 
információs pontnak feladata, hogy minél szélesebb felhasználói körben fejlessze a 
számítógépes, internetes ismereteket, és a felhasználókat képzéseken készítse fel e 
szolgáltatások igénybevételére. 
 
2. 6. 2. Információhoz való hozzáférés, informatikai ellátottság 
 
A Magyar Információs Társadalmi Stratégia előkészítése során tanulmány készült a cigány 
kisebbségi önkormányzatok számítógép-, illetve Internet-használattal kapcsolatos 
ellátottságáról, és a fejlesztési lehetőségeiről. A Kurt Lewin Alapítvány közreműködésével 
2004-ben készült adatfelvétel szerint a felkeresett roma kisebbségi önkormányzatok 37 
százaléka rendelkezik Internet-kapcsolattal. A válaszadók megközelítőleg kétharmada 
használja az Internetet pályázatfigyelésre, 6 százalék rendelkezik saját honlappal. A 
kisebbségi önkormányzatok forráshiányos helyzetére tekintettel a válaszadók 44 százaléka a 
világháló bekötését és az internetezés költségeit nem önerőből fedezi. A hálózati 
hozzáféréssel nem rendelkező válaszadók többsége szeretne Internet-kapcsolatot kiépíteni, 
azonban többségük a magas költségek és a telefonvonal hiánya miatt erre nem képes. 
 
2. 7. Foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés 
 
2. 7. 1. Munkaerő-piaci helyzet, jövedelem 
 
A cigányok munkaerő-piaci helyzete a statisztikai felmérések alapján az elmúlt 15 évben nem 
javult. A 15 és 74 év közötti cigány népesség alig negyede foglalkoztatott. Nagyok a 
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regionális, és még nagyobbak a településtípusok szerinti különbségek, mivel Budapesttől a 
vidéki városok, majd a községek felé távolodva egyre csökken a foglalkoztatottak száma. A 
foglalkoztatott cigányok 70 százaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 százaléka 
szakmunkás, s csupán 8 százaléka dolgozik ún. fehérgalléros munkakörben vagy egyenruhás 
testület tagjaként. A rossz munkaerő-piaci helyzet okai az alacsony szintű iskolázottság és a 
lakóhelyi adottságok területén keresendők. Nagyok a kistérségek közötti különbségek, a 
cigányok döntő többsége azokban a kistérségekben lakik, amelyekben alig vagy egyáltalán 
nincs munkalehetőség. További ok, hogy a cigányok azokban a gazdasági ágazatokban 
helyezkedtek el, amelyek a rendszerváltozást követően válságba kerültek (pl. bányászat, 
kohászat, építőipar). Végül meg kell említeni a diszkrimináció, mérésekkel nem igazolható, 
de nem elhanyagolható hatását is. 
  
A cigány háztartások 82 százalékának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámított 
létminimumot, és ebből a családok alapvető szükséglete csak részben biztosítható. A lakosság 
alsó jövedelmi tizedéhez tartozik a cigány háztartások 56 százaléka, e családok táplálkozása 
sem kielégítő. 
 
2. 7. 2. Foglalkoztatási programok 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a roma népesség társadalmi integrációjának 
előmozdítását célzó középtávú kormányzati programok alapján az oktatás, a felnőttképzés 
lehetőségeinek fejlesztése, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében végzi a cigányság 
munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó tevékenységét. A programokat a Felnőttképzési és 
Szakképzési, illetve Foglalkoztatási Főosztálya, valamint a Közmunkatanács kezdeményezték 
és bonyolították. A lebonyolításban meghatározó szerep jutott a kapcsolódó 
háttérintézményeknek: a Foglalkoztatási Hivatalnak, a megyei/fővárosi munkaügyi és a 
regionális képző központoknak, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak. 
  
A minisztérium kezdeményezésére, az Országos Felnőttképzési Tanács finanszírozásával 
2005-ben kétéves központi képzési program indult a halmozottan hátrányos helyzetűek 
számára, amely programokat a regionális képző központok bonyolították. A központi program 
3000 fő számára biztosította a tanfolyamokon való részvételt, melynek feltételeként előírta, 
hogy a résztvevők legalább 50 százaléka roma kisebbséghez tartozó legyen. 
 
A Foglalkoztatási Hivatal a HEFOP 1. 2. intézkedése (az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
fejlesztése) keretében szervezett tréningsorozatot 2006-ban, amelyen az Szolgálat munkatársai 
(roma referensek, roma foglalkoztatás-szervezők), valamint a roma partnerszervezetek 
(kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek) munkatársai vettek részt.  
 
A Pécsi Regionális Képző Központ 2006-ban komplex programot valósított meg a romák 
esélyeinek javítása érdekében. Az előadásokból és tréningelemekből felépített képzésen a 
Roma Integráció Évtizede Program, romológiai alapismeretek, az Esély tv., valamint a romák 
elhelyezkedésének, foglalkoztatásának problémái szerepeltek. A regionális képző központok 
folyamatosan kínáltak képzéseket hátrányos helyzetű felnőttek, kiemelten a romák számára.  
 
2. 7. 3. Közmunkaprogram  
 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztériummal együtt 2006-ban meghívásos célpályázatot hirdetett az 
„Élhetőbb Faluért” Közmunkaprogram megvalósításának támogatására. A pályázat célja az 
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önkormányzatok feladatkörében a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 
alapellátási formák közmunkaprogrammal történő megvalósításának támogatásával az 
„Élhetőbb Faluért” Programhoz tartozó 600, halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülésen 
élők élethelyzetének javítása volt. A pályázatok elbírálását követően 29 pályázat keretében 
összesen 225 település részesült támogatásban, a támogatás összege 276 millió Ft volt. A 
program megvalósítása során 948 fő foglalkoztatására került sor, akiknek a 34 százaléka roma 
származású volt. 
 
2005 és 2007 eleje között 27 közmunkaprogram indult, mindegyikben foglalkoztattak 
romákat, számuk – becslés alapján – meghaladta az 55 ezer főt.  A programok összértéke 21,6 
milliárd Ft volt. A szaktárca költségvetési forrásait a Kormány, a társminisztériumok és 
néhány állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is kiegészítette. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium koordinálásában a belvízvédelemmel, a 
nemzeti parkokkal és a Vásárhelyi Terv megvalósításával kapcsolatosan zajlottak 
közmunkaprogramok. A közmunkaprogramokra fordított összeg 2005-ben elérte a 825 millió 
Ft-ot. A programokban 2269 fő vett részt, a foglalkoztatottak 30%-a volt roma. 2006-ban 
2343 millió Ft-os ráfordítással folyt közmunka, a 3248 fős foglalkoztatott létszámban a romák 
részaránya 63 százalékra emelkedett.  
 
2. 7. 4. A foglalkoztatás bővítése érdekében megvalósított projektek, legjelentősebb 
támogatási eszközök 
 
A foglalkoztatás bővítése tekintetében az aktív eszközök sorában továbbra is a közhasznú 
foglalkoztatás támogatása a legjellemzőbb támogatási forma. A foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény felhatalmazása alapján a roma 
emberek foglalkoztatásának hatékonyabb elősegítését a közhasznú foglalkoztatás esetében az 
általános mértékűnél kedvezőbb feltételek mellett (a költségek 90 százalékos mértékű 
átvállalásával) segíti a kormányzat.  
 
A megyei munkaügyi központok becsült adatai alapján közhasznú foglalkoztatás 
támogatásában az elmúlt években évente mintegy 15 ezer roma munkavállaló részesült, a 
ráfordított forrás a két évben összesen 5,5–6 milliárd Ft-ra tehető. 2005-2006-ban a megyei 
munkaügyi központok által bonyolított 27 roma vagy romákat érintő komplex programban 
mintegy 2700 fő vett részt. A jelenleg működő programok támogatására fordított forrás 
meghaladja a 7 milliárd Ft-ot. 
 
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2005-ben és 2006-ban a romák 
elhelyezkedésének, foglalkoztatásának elősegítése érdekében 9 programot hirdetett meg, 
melyek mintegy 950 roma származású munkanélkülit érintettek, a támogatási keret 
megközelítően 1,2 milliárd Ft volt. Az elmúlt években központi kezdeményezésre a 
Munkaerőpiaci Alapból három roma program indítására került sor összesen 570 millió Ft 
összegben.  
 
A már korábban meghirdetett „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” 
című Phare program a halmozottan hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra történő 
jutását segítette. A program összköltségvetése 28,1 millió eurós (közel 7,17 milliárd Ft), és 
összesen 58 nyertes pályázóval kötöttek szerződést. A programba bevont 3100 fő tartós 
munkanélküli mintegy 60 százaléka roma származású (1896 fő) volt.  
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Az NFT Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében több intézkedés 
foglalkozott kiemelten a romák helyzetének javításával. Ide sorolható a HEFOP/2004/ 2. 3. 
Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása intézkedés 2004-ben 
és 2005-ben meghirdetett két alprogramja. A támogatási keret 2004 és 2006 között összesen 
10,2 milliárd Ft-ot tett ki. Az EQUAL-program támogatásaiban részesülő 39 projekt közül 11 
foglalkozott kifejezetten a roma célcsoporttal. Az elnyert támogatási összeg 3,749 milliárd Ft 
volt. 
 
Összegzésként – óvatos becslések, illetve előzetes számítások alapján – megállapítható, hogy 
a szaktárca és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a foglalkoztatási programok keretében 
2005-ben mintegy 11-12 milliárd Ft-ot, 2006-ban mintegy 12-13 milliárd Ft-ot fordított a 
cigányság munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, illetve foglalkoztatásának javítására.  
 
2. 7. 5. A roma mikro- és kisvállalkozások támogatása 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2003 óta működteti hazai forrásból a Széchenyi 
Vállalkozásfejlesztési Program versenyképesség-növelő pályázati programját (jele: SZVP-R). 
A célcsoport igényeit felmérve, 2005-ben az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 
összege 3 millió Ft maradt, ugyanakkor a támogatható beruházások közé új elemként bekerült 
az informatikai eszközök és az irodai berendezések köre. A támogatási intenzitás 50 
százalékról egységesen 65 százalékra emelkedett. A 2005-ben beérkezett 227 pályázatban 
igényelt támogatás teljes összege több mint 600 millió Ft volt. A 79 nyertes pályázat kapcsán 
közel 220 millió Ft került a mikro- és kisvállalkozásokhoz, melyből gépek, 
haszongépjárművek, informatikai berendezések, irodabútorok és irodatechnikai eszközök 
beszerzésére kerülhetett sor. A pályázatokkal összességében több mint 800 millió Ft-os 
beruházás valósult meg, és 145 új munkahelyet teremtettek. 2006-ban a pályázaton elnyerhető 
összeg felső határa 5 millió Ft volt. A meghirdetett pályázatra 380 pályázat érkezett, az 
igényelt támogatási összeg elérte a 2,1 milliárd Ft-ot. A 74 nyertes pályázat 250 millió Ft-os 
támogatásban részesült, a projektek megvalósulásával várhatóan 120 új munkahely 
teremthető. 
 
2. 7. 6. Agrárgazdaság, térség- és vidékfejlesztés 
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a romák társadalmi integrációját 
elősegítő 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat feladataihoz kapcsolódva 100–100 millió Ft-ot 
csoportosított át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, közvetve 
támogatva az erdészeti közmunkaprogramokat, melyek a hátrányos helyzetű és tartósan 
munkanélküli lakosság számára teremtettek átmeneti munkalehetőséget. 
 
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) intézkedései, illetve a szaktárca más 
pályázatai során kiemelt figyelmet fordított a roma szervezetek támogatására. 2005-ben, az 
ágazati szakmai szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás céljára kiírt pályázat 
során 3 roma szervezet részesült összesen 7 millió Ft támogatásban.  
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával 2006 őszén az EU-
DROM Roma EU-Integrációt Elősegítő Egyesület 3 régióban (Észak-Magyarországon, az 
Észak -Alföldön és a Dél-Dunántúlon), ezen belül 24 kistérségben tartott tájékoztató napot a 
hátrányos helyzetű térségekben működő roma szervezetek részére, továbbá  
részükre tájékoztató kiadványt készített  a területfejlesztési törvényben meghatározottak 
szerint működő területfejlesztési civil egyeztető fórumokba való aktív bekapcsolódás 
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érdekében. A projekt pénzigénye mintegy 5 millió Ft volt, a tárca a megvalósításhoz 90 
százalékos támogatást biztosított.  
 
2. 7. 7. Szociális földprogramok 
 
A Nemzeti Földalapkezelő (a továbbiakban: NFA) a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi 
CXVI. törvény 2005. december 31-én hatályba lépett módosításában szereplő felhatalmazás 
alapján a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet a szociális földprogram megvalósítása 
céljára a települési önkormányzatok számára ingyenesen tulajdonba vagy vagyonkezelésbe 
adhatja.  
 
Az NFA minden évben január 31-éig teszi közzé azon földrészletek listáját, amelyekre az 
önkormányzatok pályázhatnak. 2006-ban 456,7608 ha földterületet hirdettek meg, az érintett 
települések száma 45. A szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 2067/2006. 
(IV. 3.) Korm. határozat alapján az NFA 10 településsel kötött 10 éves szerződést, a 
vagyonkezelésbe adott földterület nagysága összesen 109,9 ha.  
 
2. 7. 8. „Élhetőbb Faluért” Program 
 
A tárcaközi összefogással működő „Élhetőbb Faluért” Program célja az ország 
leghátrányosabb helyzetű településeinek fejlesztése, a területi hátrányokból fakadó 
egyenlőtlenségek mérséklése, a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élők 
esélyegyenlőségének megteremtése.  
 
Az „Élhetőbb Faluért” Program nem önmagukban a településekre, hanem az ott élő 
emberekre koncentrál, ily módon a program egyik kiemelt célcsoportja a romák társadalmi 
csoportja. A települések felzárkóztatását a program részben speciális, önrész biztosítását nem 
igénylő pályázatokkal, részben olyan modelljellegű, adaptálható mintaprogramokkal segíti 
elő, melyek a térségek valós szükségleteire és igényeire épülnek. 
 
2. 7. 9. Csereháti modellprogram 
 
Az ENSZ Fejlesztési Programja és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös csereháti 
modellprogramjának célja megtenni az első, meghatározó lépéseket a térségi és etnikai alapú 
szegénység felszámolására. A Hernád és Bódva völgye, és a két folyó által közbezárt terület a 
legnagyobb társadalmi gondokkal és szegénységgel küzdő magyarországi térség. A program 
modellként kíván szolgálni a részvételen, esélyegyenlőségen, komplex megközelítésen 
alapuló helyi fejlesztésre más, hasonló helyzetben lévő közép-európai térségek és a 
kormányzati döntéshozók számára. 
 
2. 8. Szociális és egészségügyi programok   
 
2. 8. 1. A lakhatási helyzet javítására irányuló intézkedések 
 
1971-ben a cigány lakosság kétharmada élt még telepen, ez az arány 1993-ra 14 százalékra 
csökkent. A 2003-ban felmért cigány lakások 6 százaléka telepen, 2 százaléka a településtől 
távol, de nem telepen, 42 százaléka a település szélén, 22 százaléka a település belsejében, de 
kizárólag vagy túlnyomórészt cigány környezetben található.  
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízása alapján a Debreceni Egyetem 
Népegészségügyi Iskolája 2000 és 2005 között országos felmérést végzett a telepek és 
telepszerű lakóhelyek környezet-egészségügyi helyzetéről. A kutatás országos képet adott a 
telepek elhelyezkedéséről, környezeti veszélyforrásairól, közműellátottságáról és az ott élők 
egészségügyi helyzetéről. 2005-ben a minisztérium 5,5 millió Ft-ot biztosított a kutatásra, míg 
a felmérések összköltsége 17,3 millió Ft volt.  
 
A telepen élők lakhatási és szociális integrációja érdekében 2005-ben indult el a „Roma 
telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogram”. Az ICSSZEM 680 millió 
Ft-ot fordított a program megvalósítására, mely összeget a regionális fejlesztésért és 
felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hivatala további 150 millió Ft-tal egészített ki. 
A meghívásos pályázaton kilenc kistelepülés önkormányzata nyert támogatást. A program 
eredményei közvetlenül mintegy 4500 embert érintettek. A program 2006 novemberében 
indult második körébe további 11 település önkormányzatát vonták be. Az SZMM 
rendelkezésére álló 400 millió Ft-ot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 105 millió Ft-
tal egészítette ki. 2007-ben is 400 millió Ft áll a szaktárca rendelkezésére a program 
folytatásához, ehhez járul, az előzetes tervek szerint az OFA 600 millió Ft-os támogatása. 
 
2. 8. 2. Egészségügyi programok 
 
Az Egészségügyi Minisztérium a Kormány roma integrációt segítő feladatai keretében 2005-
ben és 2006-ban komplex alapellátási prevenciós programot indított, mely során figyelembe 
vették a 2000 és 2005 között elkészült kutatási programok tapasztalatait, továbbá a hazai és 
nemzetközi szakmai egyeztetések során született javaslatokat. A népegészségügyi programok 
során kiemelt figyelmet fordítottak a dohányzás, az alkoholfogyasztás csökkentésére, 
valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések, különösen a hipertónia és a diabétesz 
veszélyeztetettségre. A tervezett feladatok megvalósítására 2005-ben 38 millió Ft-ot, 2006-
ban pedig 10 millió Ft-ot rendeltek. A „Mozgó emlőrákszűrőbusz program” keretében 25,6 
millió Ft ráfordítással egy autóbusz és mammográfiás készülék megvásárlására került sor. A 
„szájhigiénés modellprogram” a 6-15 évesek fogászati szűrővizsgálatát, prevencióját és az 
egészségmegőrzéshez kapcsolódó stratégiai terv kidolgozását hivatott ellátni. A feladatra 
2005-2006-ban összesen 3,5 millió Ft-ot költöttek. A „Települési és kistérségi 
egészségfejlesztési program” keretében a pályázók az érintett célcsoport 
egészségfejlesztésének és betegségmegelőzésének elősegítése érdekében települési és 
kistérségi szintű állapotfelmérést és erőforrásokat figyelembe vevő egészségtervet készítenek. 
A program megvalósítására 2006-ban 40 millió Ft-ot terveztek. 
 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása figyelembevételével 2006-ban 30 millió Ft-os 
összköltséggel került sor a háziorvosok, ápolók és védőnők továbbképzésére.  
 
A „deszegregációs és az egészségfejlesztést segítő szenzomotoros állapotfelmérés és tréning 
program” keretében – kapcsolódva az Oktatási Minisztérium deszegregációs programjához – 
Hajdúböszörményben 80 hátrányos helyzetű, 5-7 éves, főleg roma gyermek szenzomotoros 
állapotfelmérése kezdődött meg. A felmérési eredmények alapján, pedagógusok és védőnők 
részvételével tréningprogram, és egy 200 kredites tanfolyam indult. A roma lakosság 
egészségtudatosságának növelése érdekében 15 millió Ft-os költséggel, prevenciós 
tanácsadással egybekötött regionális szintű egészségnapokat szerveztek. 
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2. 8. 3. Ifjúsági és sportprogramok 
 
A kormányzat 2005 nyarán 700, 2006 nyarán szintén 700, 2006 telén pedig 1300 rászoruló 
gyermek ötnapos üdültetésének költségeit biztosította. Az üdültetésre a Kormány 108 millió 
Ft-ot fordított, a táborozást a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. bonyolította.  
 
2. 8. 4. Kábítószer-megelőzés 
 
A kábítószerügyi szakterület a vizsgált időszakban pályázatai révén járult hozzá a romák 
társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtásához.  A kábítószer-
megelőzéssel foglalkozó szakemberek számának és képzettségének növelése, uniós 
módszerek megismertetése, a kortársprogramok mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a 
kortárssegítők számának növelése, drogmegelőzéssel kapcsolatos tematikus tantárgyak 
bevezetése a felsőoktatásban, valamint a veszélyeztetett társadalmi rétegek elérésére szolgáló 
összetett pályázatra fordított keretösszeg 2005-ben 37,6 millió Ft, 2006-ban 35 millió Ft volt. 
 
2. 9. Diszkrimináció elleni küzdelem, jogegyenlőség és jogvédelem 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a diszkrimináció elleni küzdelemmel kapcsolatos 
feladatai körében uniós források segítsége révén többéves programokat valósított meg. A 
„Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása” című Átmeneti Támogatás 
Program (Transition Facility) célja a diszkriminációellenes küzdelem támogatása és az 
egyenlő bánásmód elvének megvalósítása a civil társadalom, valamint a közigazgatás 
intézményfejlesztése révén. A program teljes költségvetése 1,338 milliárd Ft. A teljes 
program végrehajtásának időtartama 2006 szeptemberétől 2009 novemberéig tart. 2006 
decemberében lezajlott a képzési komponens és a twinning program pályáztatási szakasza, 
míg 2007 júniusában megkezdődött az antidiszkriminációs képzési komponens végrehajtása. 
A romákkal szembeni tolerancia erősítése érdekében kidolgozott antidiszkriminációs Phare-
program keretében 2004. április – 2006. április között került megvalósításra a „Program az 
összetartó társadalomért – Program ÖT” (1 903 996 euró Phare-támogatás, 331 004 euró 
hazai társfinanszírozás). 
 
A „Helyi toleranciaerősítő kezdeményezések” Phare-program célja volt a helyi tolerancia-
erősítő kezdeményezések támogatása a média, az oktatás, a foglakoztatás területén. Távlati 
cél, hogy a helyi programok megvalósulásával csökkenjen a munkaerőpiacon és a 
közintézmények működésében tetten érhető diszkrimináció, és a helyi szinten megjelenő 
tolerancia felerősödjön. További kiemelt cél a médiában megjelenített roma kép 
realisztikusabbá tétele, és a roma kulturális értékek széles körben való megismertetése. 
 
A pályázati felhívásban megfogalmazott tevékenységek szerint a projektek megoszlása a 
következő volt: tizennégy projekt esetében a romákkal szembeni, munkaerőpiacon 
tapasztalható diszkrimináció csökkentése; kilenc projektnél a médiában valóságos roma kép 
megjelenítése; nyolcnál a közintézményekben és a munkahelyeken tapasztalható romákkal 
szembeni diszkrimináció csökkentése volt cél. További nyolc projekt a roma kultúra és 
értékek ismertebbé tételét tűzte ki célul a többségi társadalomban. Három projektben más, a 
romákkal szembeni helyi diszkriminációt csökkentő kezdeményezések valósultak meg. A 
Phare-program szakmai megvalósítása 2005. november 30-ig megtörtént. 
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A romák esélyegyenlőségének biztosítását célzó intézkedések körében az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium az Országos Cigány Önkormányzattal, a kormányzati 
romapolitikáért felelős minisztériummal (korábban ICSSZEM, jelenleg SZMM) és a NEKH-
el (jelenleg annak jogutódjával) működteti a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati 
Hálózatot (a továbbiakban: Hálózat). A Hálózat olyan jogsegélyszolgálat, amely kifejezetten 
azokra az ügyekre figyel, melyek során az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. A 
2005-ben megújított megállapodás alapján a tevékenység értékeléséről írásbeli összefoglaló és 
statisztikai kimutatás készült. A Hálózatot felügyelő Koordinációs Bizottság évente ülésezett, 
ahol az elmúlt időszak értékelése mellett megvitatták a Hálózat fejlesztésének irányait is. A 
folyamatos bővítés eredményeként jelenleg 30 ügyvéd 44 településen tart ügyfélfogadást. A 
Hálózat munkatársai 2005-2006-ban több mint 3 ezer alkalommal jártak el a panaszos 
ügyekben. A Hálózathoz érkezett ügyek jellemzően munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi 
esetek. 
 
A Hálózat ismertségének növelése érdekében 2005 májusában a „Megkülönböztetés a 
mindennapokban” címmel kiadvány jelent meg. 2006 második felében jelent meg az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal szolgáltatásait ismertető 
információs füzet, amely az egyes szolgálatok (IH Jogi Segítségnyújtó Szolgálat, IH 
Áldozatsegítő Szolgálat, IRM Közvetítői tevékenység, IRM Ügyfélszolgálati irodák, IRM 
Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat) rövid bemutatása mellett tartalmazza az 
ügyfélfogadások elérhetőségeit is. A Hálózat jelentős helyet foglal el mind a közép-, mind a 
hosszú távú kormányzati programokban, működtetése és továbbfejlesztése része a 2005. 
május 19-én meghirdetett Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 közötti időszakra 
megalkotott Cselekvési Tervének.  
 
A Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum aláírásáról és a Társadalmi 
Kirekesztés Elleni Bizottság létrehozásáról szóló 2321/2003. (XII. 13.) Korm. határozat 
alapján 2004-ben elkészült az Európai Unió társadalmi kirekesztés elleni stratégiája 
célkitűzéseinek átvételét biztosító 2004-2006. évi Nemzeti Cselekvési Terv (a továbbiakban: 
NCST). Az NCST 3. fejezete „Hozzáférhető igazságszolgáltatás” cím alatt jeleníti meg a 
Hálózat működését és továbbfejlesztésének szükségességét. A Társadalmi Kirekesztés Elleni 
Bizottság – melyet a fenti határozattal hoztak létre és melynek tagja az igazságügyért felelős 
miniszter is – feladata az NCST-ben foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, a 
Kormány, illetve az EU Bizottsága elé terjesztendő beszámolók elkészítése, továbbá a 2006-
2008. évekre vonatkozó Nemzeti Stratégiai Jelentés (a továbbiakban: Nemzeti Stratégiai 
Jelentés) széles körű partnerségen alapuló előkészítése volt.  
 
A Kormány a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó, a Szociális védelemről és a társadalmi 
összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés elfogadásáról szóló 2178/2006. (X. 25.) 
Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti Stratégiai Jelentést, és egyben hatályon kívül helyezte 
fenti határozatát, a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság feladatának pedig a Nemzeti 
Stratégiai Jelentésben foglalt intézkedések végrehajtásának összehangolását és nyomon 
követését jelölte meg. 
 
A Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága nagy hangsúlyt fektetett a 
diszkriminációmentes rendészeti képzés fejlesztésére: 
• 2005 áprilisában 5 napos nemzetközi konferenciát és továbbképzést szerveztek a 

diszkriminációmentes intézkedések oktatás-módszertanának feldolgozása céljából, melyen 
a rendészeti oktatók az EU országaiban alkalmazott korszerű felfogásokat és módszereket 
ismerték meg. 
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• A rendészeti oktatási intézményekben tantervi keretek között folyt a cigány népismereti 

képzés. 
• A képzések tematikájába több, a tárgyhoz kapcsolódó tananyagot építettek be (cigányság 

és rendvédelem, előítéletes magatartás és kisebbségek), melyek középpontjában a 
problémamegoldás, a kapcsolattartás és együttműködés, valamint az előítéletesség és a 
hátrányos megkülönböztetés felismerése állt. 

• A magyar rendőrség részt vett az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Irodája által szervezett „Tolerancia és diszkriminációmentesség” elnevezésű nemzetközi 
képzési programban. 

 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a cigány kisebbségi önkormányzatok 
vezetői számára szervezett információs tanácskozásokat. A tanácskozások témáját 2006-ban a 
kisebbségi és a kisebbségi választójogi törvény módosítása, valamint az egyéb időszerű, a 
kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő feladatok adták.  
 
A rendészeti munka során a romákat érő diszkrimináció megelőzésére és az esetleges 
jogsértések kivizsgálására a tárca fokozott figyelmet fordított. Az ORFK és a Határőrség 
Országos Parancsnoksága folyamatosan vizsgálta a cigány kisebbséghez tartozó 
állampolgárok, illetve jogvédő szervezetek által tett azon panaszokat és bejelentéseket, 
melyekben az érintettek a roma kisebbséghez tartozásuk miatti diszkriminatív rendőri vagy 
határőri intézkedéseket kifogásolták. A panaszok száma évek óta 11 és 17 között van, s 
mintegy egyharmadában indul büntetőeljárás. 
 
A roma fiatalok képzésének és elhelyezkedésének, rendészeti pályákra orientálásának 
támogatása céljából több intézkedés is született: 
• Mintegy 40 fő részvételével mindkét évben megszervezték a középiskolás roma fiatalokat 

rendészeti pályára irányító tábort. A táborban részt vevő valamennyi fiatal jelentkezett 
rendészeti oktatási intézménybe. 

• Az ICSSZEM Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetével és a Vodafone Alapítvány 
anyagi támogatásával a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os oktatási évben is 210 órás, 40 
résztvevős térítésmentes, érettségire és felsőfokú tanulmányokra felkészítő tanfolyamot 
szervezetek. Az első tanfolyam hallgatói közül 20 roma fiatal kezdte meg tanulmányait 
rendészeti oktatási intézményben, 8 fiatalt pedig más felsőoktatási intézménybe vettek fel. 
A második tanfolyam hallgatóiból 13 fő rendészeti oktatási intézményekben, míg 13 fő 
más felsőoktatási intézményben kezdhette meg tanulmányait. 

• Az ORFK vezetőjének 9/2004. (IV. 13.) számú intézkedése alapján a 2004/2005-ös 
tanévben a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságoknak 9 fő, a 2005/2006-os 
tanévben 14 roma származású középiskolás ösztöndíjasa volt. 

 
A tárcánál megvalósított, a romák társadalmi integrációját segítő programok továbbra is négy 
fő területre összpontosultak: a foglalkoztatás, az oktatás, az identitás és a társadalmi 
kommunikáció. A legnagyobb előrelépést az oktatás területén sikerült elérni. Az 
esélyegyenlőséget segíti a szaktárca által, a roma fiatalok számára alapított Lippai Balázs 
ösztöndíj. A tiszti képzésben részt vevő hallgató számára választható tárgyként bevezetésre 
került a cigány népismeret oktatása. 
 
A Honvédelmi Minisztérium (HM) a korábbi évekhez hasonlóan tevékenyen részt vett a 
romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz kapcsolódó roma 
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programokban. A szervezeti átalakítások következményeként 2006 szeptembere óta az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat a HM Kommunikációs és Toborzó Főosztálya 
látja el.  
 
A foglalkoztatás területén az elsődleges cél a roma származású szerződéses és hivatásos 
katonák arányának növelése volt. Ez folyamatos kapcsolattartást igényelt mind a megyei 
toborzó irodák, mind pedig a cigány kisebbségi önkormányzatok és az Országos Cigány 
Önkormányzat, valamint az érintett közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek részéről. 
A kitűzött célok között szerepelt továbbá a rendszerbe már bekerült roma tisztek és 
tiszthelyettesek sorsának, pályájának figyelemmel kísérése is. 
 
Országos Esélyegyenlőségi Hálózat  
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött. A program keretében 2007 
februárjáig 18 Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza alakult meg (Bács-
Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megye, valamint Budapest).  
 
Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja és feladata is egyben a tárca esélyegyenlőségi 
politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (így a 
romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) 
társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése, ennek érdekében e 
csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a 
megvalósításban való közreműködés. Kiemelt feladatuk a közvélemény formálása a 
társadalomban meglévő előítéletek leküzdése és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. 
A megvalósult programok megtalálhatók a www.szmm.gov.hu honlapon, az Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat linken. 
 
3. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖKR ŐL  
 
A 2001. évi népszámlálás szerint hazánkban 2509 fő tekinti magát görög nemzetiségűnek, és 
1921 fő nevezte meg anyanyelvének a görög nyelvet. A kisebbségi kötődéssel párhuzamosan 
feldolgozásra került állampolgársági adatok szerint a görög nemzetiségűek több mint 80 
százaléka volt magyar állampolgár (1775 fő), míg az anyanyelvi csoportból magyar 
állampolgársággal 1459 fő (75,95 százalék) rendelkezik. 
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választási folyamatban a görög kisebbség választói 
jegyzékére 52 településen 2451 magyar állampolgár jelentkezett. A 2006. októberi 1-jei 
választást követően 34 görög települési kisebbségi önkormányzat alakult. Területi szintű 
görög kisebbségi önkormányzat Budapesten alakult. A Görög Országos Önkormányzat (a 
továbbiakban: GOÖ) megválasztására 2007. március 4-én került sor, a szavazati joggal 
rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak meg. 
 
Görög nyelvoktató iskola Beloiannisz községben működik. A GOÖ országos hálózattal 
rendelkező Tizenkét Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolát működtet. Az 
intézmény keretében 225 gyermek vesz részt görög oktatásban. Az iskola mellett, 
anyaországbeli óvónők segítségével, görög nyelvű óvoda is működik. A görög állam egy-egy 
óvónőt küld a fővárosban és Beloiannisz községben működő óvodába. A GOÖ további 
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kiemelt intézménye a Magyarországi Görögök Kutatóintézete. Az intézmény működtetésére a 
magyar Kormány a beszámolási időszakban évi 12-12 millió Ft-os működési célú költségvetési 
támogatást biztosított.  
 
A beszámolási időszakban a GOÖ évi 35-35 millió Ft-os működési célú támogatást kapott a 
központi költségvetésből. A közösség önkormányzatai, civil szervezetei kulturális programjai 
megvalósítására, anyanyelvű írott sajtója megjelentetésre a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány 2005-ben összesen 9,5 millió Ft-ot, 2006-ban pedig 10,5 millió 
Ft-ot biztosított. A magyarországi görögöknek jelenleg három folyóirata van. Ezek Kafeneio, 
Ellinismos és Syllogos címen jelennek meg, döntően a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítványtól kapott pályázati támogatás révén. Az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium 2005-ben 1 millió Ft-ot nyújtott e lapok internetes megjelentetésének 
támogatására.  
 
A magyarországi hívő görögség a keleti keresztény (görög ortodox) vallást gyakorolja. A 
hazai görögök 2000 óta a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus egyházi főhatóságát 
ismerik el, melynek elöljárója Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa 
Exarchája. A Magyarországi Ortodox Exarchátusnak Budapesten, Kecskeméten, Szentesen és 
Beloiannisz községben van parókiája. A legutolsó népszámlálás alkalmával 2473 fő vallotta 
magát ortodox görög felekezethez tartozónak. A magyar költségvetés 2005-ben 8,1 millió Ft-
os, 2006-ban pedig 7 millió Ft-os működési célú támogatást adott a görög közösség ortodox 
egyháza részére. A beszámolás időszakában a személyi jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlásaként a Magyarországi Ortodox Exarchátusnak 2005-ben 202 személy 1,41 millió 
Ft-ot, 2006-ban pedig 225 fő 1,44 millió Ft-ot adományozott.  
 
A közszolgálati Magyar Televízióban görög nyelvű adások kéthetente láthatóak a Rondó című 
műsorban, a Magyar Rádió heti 30 perces görög nyelvű műsort sugároz az MR4-es csatornán. 
Budapest legjelentősebb kábelhálózatán elérhető a Görög Állami Közszolgálati Televízió 
műholdas programja. 
   
A GOÖ budapesti székházában könyvtár is működik. A közösség amatőr színjátszó társulata, a 
Neaniki Szkini 2007 februárjában immáron harmadik alkalommal vett részt a Magyarországi 
Nemzetiségi Színházak Találkozóján. 
    
A görög közösség szervezetei szoros kapcsolatot tartanak fenn az anyaország állami 
intézményeivel, amelyek mindenekelőtt a magyarországi görögség anyanyelve és kultúrája 
ápolását szolgálják. Az anyaországgal való jó kapcsolatok eredménye, hogy nőtt a 
görögországi állami tanulmányi ösztöndíjban részesülők száma. 
 
4. A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOKRÓL  
 
A 2001. évi népszámlálás válaszainak összesítése szerint hazánkban 15 620 fő tekinti magát 
horvát nemzetiségűnek, és 14 345 fő nevezte meg anyanyelvének a horvát nyelvet. Az 1990. 
évi népszámlálás adataihoz képest 18,4 százalékkal csökkent a horvát anyanyelvet vállalók 
száma, míg 15,1 százalékkal nőtt a horvát nemzetiségűek száma.  
 
2006 folyamán magánszemélyek indítványára népi kezdeményezés indult a hazai bunyevác 
etnikai csoport önálló kisebbségként való elismerése érdekében, melyet az Országos 
Választási Bizottság hitelesített. A kérdésben a Bizottság kérésére a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke adott ki állásfoglalást, mely szerint a magyarországi bunyevácok a horvát 
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közösség részét képezik, az önálló kisebbségi státusz megadása nem indokolt. A Kormány, az 
Akadémia véleménye alapján megegyező álláspontot fogadott el. Az Országgyűlés a 2006. 
december 18-án megtartott ülésén hozott 60/2006. (XII. 20.) OGY határozattal a 
kezdeményezést jelentős szavazati többséggel elutasította.  
 
A 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormányzati választásokon 115 helyi horvát 
kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor. Horvát kisebbségi névjegyzék 
összeállítását 170 településen kezdeményezték, a horvát választói névjegyzékre 
feliratkozottak száma 11 090 főt tett ki. A 115 településen kiírt választások mindegyikén 
érvényes választásra került sor, így összesen 115 horvát kisebbségi önkormányzat alakult 
meg. A választási eredmények alapján a horvát közösség 7 középszintű (fővárosi és megyei) 
önkormányzatot hozott létre. Megyei önkormányzat alakult 6 horvátok által lakott megyében 
(Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megye). 
 
Az Országos Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: OHÖ) megválasztására 2007. március 
4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 39 tagú testületet választottak. A 
központi költségvetésből az OHÖ működésének finanszírozásához 2005-ben és 2006-ban 
88,6 millió Ft-os állami költségvetési támogatásban részesült. 2005-ben a 10 százalékos 
kötelező tartalékképzés miatt a ténylegesen felhasználható támogatás 79,74 millió Ft-ot tett ki. 
2006-ban az önkormányzat költségvetésébe beépült a saját fenntartású intézmények 45 millió 
Ft-os működési támogatása. Az önkormányzat Budapest, VIII. ker., Bíró Lajos u. 24. sz. alatti 
székháza 2006 végére az önkormányzat tulajdonába került, az ingyenes átadási szerződést a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 2006 decemberében kötötték. 
 
A beszámolási időszakban három új intézmény kezdte meg működését. 2005. május 6-án 
nyitotta meg kapuit a horvátországi Pag szigeten létesült Horvát Képzési és Oktatási Központ. 
2005. október 28-a óta a Croatica Közhasznú Társaság működteti a Croatica Rádió nevű 
internetes hálózati rádióadást. A kormányzat 6,5 millió Ft-tal támogatta a rádió műszaki 
berendezéseinek beszerzését, az adás beindítását. Az OHÖ 2005-ben alapította a 
Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye nevű múzeumi intézményt a Vas megyei 
Peresznyén. A kormányzat a felújítási munkálatokat 2005-ben 9,5 millió, 2006-ban 8 millió 
Ft-tal támogatta. 
 
A Magyarországi Horvátok Szövetsége hat régió horvát etnikai csoportjainak országos 
szervezete. A Szövetség 2005-ben 4,6 millió Ft, míg 2006-ban 2,55 millió Ft támogatást 
kapott az Országgyűléstől. E támogatási keretből kapnak támogatást a horvát kisebbségi civil 
szféra egyesületei is. 2005-ben és 2006-ban összesen 9,15 millió Ft-ot kaptak horvát 
egyesületek. 
 
A hazai állami oktatási hálózat szerves részeként a horvátság nemzeti és etnikai nevelési 
program szerint működő, óvodától az egyetemig terjedő intézményekkel rendelkezik. A 
beszámolási időszakban a horvát nyelvet 28 óvodában és 34 általános iskolában (2004/2005-
ös tanévben 33) tanították. Két óvoda működik anyanyelvű, míg 26 kétnyelvű horvát program 
szerint. Két tannyelvű horvát oktatás Budapesten, Felsőszentmártonban, Hercegszántón, 
Pécsett és Szentpéterfán folyik. Az OHÖ fenntartásában működő hercegszántói Horvát 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 2005. és 2006. évi költségvetési 
támogatása biztosította az intézmény zavartalan működését. Hercegszántón az OHÖ 
megkezdte egy 80 személyes új diákotthon előkészítő munkálatait, és ehhez 2006-ban 
megvásárolták az iskola szomszédságában lévő telekingatlant.  
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Magyarországon középfokú horvát nyelvű oktatás két gimnáziumban, Budapesten és Pécsett 
folyik. Mindkét intézmény oktatási központ szerepét tölti be, óvoda, általános- és középiskola, 
valamint diákotthon tartozik az intézményhez. A két intézményben a 2004/2005-ös tanévben 
186, a 2005/2006-os tanévben 193 diák tanult. E két tanévben horvát nyelvű szakképzésben 
111, illetve 96 fő vett részt. A pécsi Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpontban 2005-ben 
befejeződött az intézmény új épületszárnyának felépítése, és megkezdődött a régi 
épületszárny felújítása. Az első magyar-horvát közös kormányülés során a felek 
megállapodtak, hogy a felújítási munkálatok költségeit 50-50 százalékban, közösen 
biztosítják. A befejező munkálatokhoz az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-ban 
pályázati keretből 60 millió Ft-ot biztosított. 
 
Felsőfokú horvát oktatás több magyarországi intézményben szerveződött. Horvát nyelv és 
irodalom szakos képzés folyik Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv Filológia 
Tanszékén, Pécsett a PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszékén, a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Horvát Tanszékén, Baján az Eötvös József Főiskola 
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén és Sopronban a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola 
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén. A felsőoktatási rendszerben tanuló horvát szakos 
hallgatók száma a 2004/2005-ös tanévben 106, a 2005/2006-os tanévben 107 főt tett ki. 
 
A Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság között aláírt kulturális, oktatási és 
tudományos szerződés értelmében lehetőség nyílik a horvát gimnáziumok érettségizettjei 
számára, hogy felsőfokú tanulmányaikat horvátországi egyetemeken végezzék. A Magyar 
Ösztöndíj Bizottság adatai szerint a 2005/2006-os és a 2006/2007-es tanévekben 
horvátországi teljes alapképzésre 1-1 fővel kötöttek tanulmányi szerződést. A 2006/2007-es 
tanévben 2 fő teljes PhD, 1 fő PhD részképzésben, míg egyéb részképzésben 12 fő vesz rész. 
 
A horvátság kulturális életét a civil szervezetként működő regionális és helyi hagyományőrző 
együttesek munkája jelenti. A beszámolási időszakban növekedett a helyi, települési szinten 
működő horvát együttesek, egyesületek száma. Az OHÖ szerint több mint 100 felnőtt, 
ifjúsági és gyermekkultúrcsoport (kórus, zenekar, tánc- és színjátszó csoport) tevékenykedett. 
A horvát anyanyelvű olvasók igényeit négy báziskönyvtár, valamint községi és iskolai 
könyvtárak hálózata elégíti ki. A horvátok bázismúzeumának szerepét a mohácsi Kanizsai 
Dorottya Múzeum tölti be. 
 
A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaság a horvát kisebbség 
kulturális, kiadói és információs tevékenységét szervezi. A Croatica fő profilja tankönyvek 
kiadása és nyomtatása. A Croatica adja ki a Hrvatski glasnik című hetilapot, amely a 
magyarországi horvátok egyetlen hetilapja. A Hrvatski glasnik a Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány laptámogatásra elkülönített keretéből 2005-ben 26,88 
millió Ft-os, 2006-ban 36,16 millió Ft-os támogatást kapott.  
 
A Magyar Rádió és a Magyar Televízió részeként Pécsett működnek a horvát nemzetiségi 
rádiós és televíziós szerkesztőségek. A beszámolási időszakban a Kossuth adón regionális 
programként heti 11 óra, míg országos sugárzásként 3 és fél óra horvát adás hallható. Ez 
naponta 90 perc regionális, 30 perc országos sugárzást jelent. Horvát nyelvű tévéműsor, a 
„Hrvatska kronika” heti 25 percben készül, és két időpontban, ismételve kerül sugárzásra. A 
rádió horvát műsora 2007 februárjától napi 2 órás adásidővel az ország egész területén 
hallható az MR4 középhullámú frekvencián.  A pécsi Horvát Színház a nemzetiségi színházak 
támogatására elkülönített központi költségvetési pályázati keretből 2005-ben 44,5 millió Ft-
ot, 2006-ban 44 millió Ft-ot kapott. A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 
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működésének támogatására 2005-ben a kormányzattól 10 millió Ft-ot kapott. A 2006. évi 
működési támogatás beépült az OHÖ 45 millió Ft-os intézményfenntartási költségvetésébe. 
 
A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretből a horvát pályázók 2005-ben 4,08 millió Ft, 
2006-ban 4,4 millió Ft támogatást kaptak működési és beruházássegítő támogatáskérő 
pályázataikra. 
 
A magyarországi horvát hívők római katolikus vallásúak, a történelem során a katolikus 
egyház igen jelentős szerepet töltött be a magyarországi horvátság körében. Napjainkban 
élénk a hazai horvátok körében is az anyanyelvű vallási élet.  
 
Tovább fejlődtek az OHÖ és a horvát kisebbség szervezeteinek anyaországi kapcsolatai. A 
kapcsolatokra igen jó hatással van, hogy bővülnek és fejlődnek a Magyar Köztársaság és a 
Horvát Köztársaság közötti állami kapcsolatok. Az 1995. április 5-én aláírt magyar-horvát 
kisebbségvédelmi egyezmény alapján megalakult Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes 
Bizottság a beszámolási időszakban két alkalommal is ülésezett, a VII. ülésre 2005. május 5-
én Zadarban, a VIII. ülésre 2006. június 16-án Budapesten került sor. 
 
A Horvát Köztársaság a beszámolási időszakban jelentős anyagi támogatást nyújtott a 
magyarországi horvát kisebbség intézményei számára. Az anyaország támogatásai közül 
kiemelhető a Pag szigeti Horvát Képzési és Oktatási Központ megvalósításához nyújtott 100 
millió Ft-os és a pécsi Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont régi épületének felújításához 
nyújtott 200 millió Ft-os támogatás.  
 
5. A MAGYARORSZÁGI LENGYELEKR ŐL  
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 2580 személy vallotta anyanyelvének a lengyel 
nyelvet, magát lengyel nemzetiségűnek 2962 fő tartotta, a lengyel nemzetiségi 
hagyományokhoz kötődők száma 3983 volt, családban, baráti körben a lengyel nyelvet 2659-
en használták. A kisebbségi kötődéssel párhuzamosan feldolgozásra került állampolgársági 
adatok szerint a lengyel nemzetiségűek csak mintegy 51,3 százaléka magyar állampolgár 
(1519 fő), míg az anyanyelvi csoportból magyar állampolgársággal mindössze 1117 fő (43,3 
százalék) rendelkezik.  
 
A 2006. évi kisebbségi választások során 93 lengyel választói jegyzék készült, amelyre 3061 
kisebbségi választópolgár iratkozott fel. Országosan 13 lengyel kisebbségi jelölő szervezet 
regisztráltatta magát. A választásokat követően 47 lengyel települési kisebbségi 
önkormányzat alakult meg. Területi szintű önkormányzat alakult Budapesten és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében. Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: 
OLKÖ) megválasztására 2007. március 4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező 
elektorok 25 tagú testületet választottak. 
 
Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola első tanévében (2004/2005) 17 településen, 26 tanár 
segítségével összesen 273 lengyel tanuló vett részt kiegészítő oktatásban, aminek része a heti 
4 óra lengyel nyelv és irodalom, valamint a heti 1 tanóra lengyel népismeret. A második 
tanévben az iskola tagozatai az ország 18 városában működnek 230 tanulóval. Az iskola 
2005-ben működéséhez 620 ezer Ft, 2006-ban működéséhez és székhelye bővítésére összesen 
8 millió Ft támogatásban részesült. 
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 2005-ben 34 lengyel 
programhoz nyújtott támogatást, összesen 6,425 millió Ft értékben. 2006-ban a támogatás 
4,23 millió Ft-ot tett ki, és összesen 26 lengyel kisebbségi program megvalósulását tette 
lehetővé. 
 
Az OLKÖ és a Magyarországi Lengyelek Szent Adalbert Egyesülete közös fenntartásában 
lévő Lengyel Ház kulturális és szociális tevékenységet végez. A Lengyel Ház működéséhez 
2005-ben 6,6 millió Ft támogatást kapott. 2006-ban, szintén az intézmény működtetésére, 6,6 
millió Ft beépült az OLKÖ költségvetésébe. A Lengyel Házban működik a lengyel könyvtár. 
A Magyarországi Lengyelek Múzeuma és Levéltára bővítése, lengyelországi és hazai 
támogatással 2005-2006-ban valósult meg. A Múzeum működési támogatása az elmúlt két 
évben egyaránt 6,6 millió Ft volt, a támogatás 2006-tól szintén az OLKÖ költségvetésében 
jelenik meg. A költségvetés a felújításhoz összesen 25,35 millió Ft-tal járult hozzá. 
  
A magyarországi lengyelek havonta megjelenő lapja – a Polonia Wegierska – és negyedévi 
magazinja – a Głos Polonii – mindkét tárgyalt évben a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával jelent meg. A két lap együttesen 2005-ben és 
2006-ban is azonos összegű, 10 065 962 Ft támogatásban részesült. 2003-tól érhető el az 
OLKÖ www.polonia.hu honlapja, amely működtetéséhez mindkét tárgyalt évben támogatást 
kapott a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól (500 ezer Ft és 
280 ezer Ft). Az elmúlt két évben a közalapítvány 6 magyarországi lengyel publikáció 
megjelentetését támogatta 1,79 millió Ft értékben. A Magyar Rádió országosan heti 30 perc 
lengyel nyelvű kisebbségi adást sugároz. A lengyel kisebbség számára készülő televíziós 
programok a Magyar Televízió havonta jelentkező Rondó című műsorában kapnak helyet.  
 
A közösség anyaországi kapcsolatai folyamatosak. Az OLKÖ rendszeres munkakapcsolatban 
áll a lengyel Szenátus határon túli lengyelek ügyeivel foglalkozó bizottságával, és részt vesz a 
Lengyel Szervezetek Európai Uniója és a Külhoni Lengyel Világtanács munkájában.  
 
6. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEKR ŐL  
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 33 792 német anyanyelvű, 62 233 német nemzetiségű 
állampolgár él Magyarországon, 88 416 személy kötődik a német kulturális értékekhez, 
hagyományokhoz, és 53 040 fő használja a német nyelvet családi, baráti közösségben. A 
legnagyobb német közösség Baranyában él, de Budapesten és valamennyi megyében élnek 
németek. 
 
A német kisebbségi választói jegyzékre 557 településen közel 46 ezer választópolgár 
iratkozott fel. 380 településen írtak ki német kisebbségi önkormányzati választást, és 378 
településen került sor eredményes választásra. Legnagyobb számban Baranya megyében (96) 
alakultak német kisebbségi önkormányzatok. Új kisebbségi önkormányzat 50 településen 
alakult.   
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MNOÖ) 
megválasztására 2007. március 4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 53 
tagú testületet választottak. Az országos önkormányzat működtetéshez 2005-ben 173,9 millió 
Ft költségvetési támogatásban részesült, de a tartalékképzési kötelezettség miatt a 
felhasználható összeg ennél 10 százalékkal kevesebb volt. 2006-ban az előző évhez hasonló 
173,9 millió Ft-os juttatáson felül az MNOÖ átvett intézményei működtetésére 70 millió Ft 
támogatást kapott. A német önkormányzat az országos önkormányzatok intézményeinek 
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támogatására elkülönített keretből 2005-ben 80 millió Ft-ot, 2006-ban 12,6 millió Ft-ot 
kapott.  
 
A 2004/2005-ös tanévben 7 német anyanyelvű és 216 kétnyelvű óvodába összesen 14735 
gyermek járt. Emellett 4 anyanyelvű és 29 kétnyelvű oktatást biztosító, valamint 262 
nyelvoktató általános iskola működött, összesen 46722 tanulóval. A 2005/2006-os tanévben 8 
német anyanyelvű és 214 kétnyelvű óvodába összesen 14 757 gyermek járt, 4 anyanyelvű és 
33 kétnyelvű oktatást biztosító, valamint 271 nyelvoktató általános iskola működött, összesen 
47403 tanulóval. Az oktatási reformok és a kisebbségi önkormányzatok törekvéseinek 
eredményeként emelkedett a német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumok száma is. A 
2004/2005-ös tanévben 9 kétnyelvű német nemzetiségi és 8 német nemzetiségi nyelvoktatást 
biztosító gimnázium működött, összesen 2133 tanulóval (4 évfolyam), a 2005/2006-os 
tanévben a 8-8 kétnyelvű, illetve nyelvoktató gimnáziumba összesen 2246 diák járt. Egy 
kétnyelvű és 5 nyelvoktató szakközépiskola működik, 2004-ben 508, 2005/2006-ban 366 
tanulóval. A német nyelvű szakmunkásképzéssel csak néhány intézmény foglalkozik, itt a 
német nemzetiségi általános iskolák végzős tanulói kapnak lehetőséget szakmájuk német 
nyelven történő elsajátítására. A 2004/2005-ös tanévben 1 anyanyelvi oktatást biztosító és 2 
nyelvoktató szakiskola, a 2005/2006-os tanévben 3 nyelvoktató intézmény működött, 175, 
illetve 144 fős tanulói létszámmal.  
 
Az Oktatási Minisztérium és Baden–Württemberg tartomány 2005. január 26-án 
megállapodást kötött az iskolai oktatás területén már jól működő együttműködés további 
elmélyítéséről. A közös iskolai projektek a Budapesti Német Iskolát, a bajai Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központját és egész Magyarország területén azokat az 
iskolákat érintik, amelyek a német Kultuszminiszteri Konferencia II. fokozatú „DSD“ német 
diplomáját adják ki.  
 
Középiskolai németnyelvtanár-képzés 4 egyetemen folyik, 7 pedagógiai főiskolán lehet német 
szakos tanári, ill. tanítói diplomát szerezni, 3 főiskolán, illetve főiskolai karon folyik német 
nemzetiségi óvodapedagógus képzés. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2005-ben 4 
német nemzetiségi pedagógus-továbbképzést támogatott 3,56 millió Ft-tal, míg 2006-ban 7 
pályázatra 5,02 millió Ft támogatást adott. Változatlanul komoly problémát jelent a kétnyelvű 
oktatást végző iskolák pedagógusellátottsága. Csupán átmeneti megoldásnak tekinthetők a 
Pécsi Egyetemen és a bajai Eötvös József Főiskolán elindított akkreditált szakirányú 
továbbképzések, további nappali tagozatos kétnyelvű pedagógusképzésre van szükség. 
 
Nőtt az országos önkormányzat fenntartásában működő intézmények száma, működtetésre 
átvették a Valeria Koch Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot és a 
pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot.  
 
A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető, kultúrcsoportok, énekkarok, 
zenekarok, táncegyüttesek működnek bejegyzett egyesületként. Az egyesületek munkáját a 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány és a NKÖM 
programfinanszírozása, valamint az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi 
Bizottsága működési költségekre adott támogatása biztosította. Az Országgyűlés 2005-ben a 
német szervezetnek 31,6 millió Ft, 2006-ban 31,4 millió Ft működési támogatást nyújtott.  
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázatain 2005-ben 
441 német pályázat összesen 84 287 834 Ft támogatást nyert, míg 2006-ban 356 pályázat 
76 792 103 Ft támogatásban részesült. 
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A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az országos gyűjtőkörrel 
rendelkező tatai Német Nemzetiségi Múzeum (Ungarndeutsches Museum Totis). A 
magyarországi németek kultúrájának mentésére, dokumentálására, a tárgyi emlékek 
megőrzésére irányuló mozgalmak eredményeként ma sokhelyütt találunk helytörténeti 
gyűjteményeket, falumúzeumokat, tájházakat, és számos településről készült monográfia. A 
német nemzetiségi báziskönyvtárak módszertani, koordinációs központi feladatait az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár látja el. A báziskönyvtárak mai állománya, különösen a 
német nyelvtudás elmélyítését szolgáló kiadványok, kazetták, szakkönyvek, gyermekeknek 
szóló mesekönyvek, összefoglaló jellegű kézikönyvek területén hiányos. A Deutsche Bühne 
Ungarn - Szekszárdi Német Színház országos feladatkörrel felruházott, önálló intézmény. A 
Budapesti Német Színház Létrehozását és Támogatását Szolgáló Közhasznú Egyesület a 
fővárosi német nyelvű színjátszás tradícióinak felélesztésére alakult.  
 
A Magyarországon élő hívő németség nagyobbik része római katolikus vallású. Evangélikus 
települések Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya megyében találhatók. Elszórtan élnek 
még református vallású németek is az országban. Bár az elmúlt években előtérbe került az 
anyanyelvű istentiszteletek iránti igény, sokhelyütt nehézségekbe ütközik a német nyelvű 
istentisztelet szervezése, kevés a németül miséző lelkész.  
 
A magyarországi németekről szóló kutatásokat a Magyarországi Németek Kutatási és 
Tanárképzési Központja koordinálja. Munkájuk fontos része a tanárképzésben való részvétel, 
tanterv-véleményezés, curriculumok készítése, továbbképzések szervezése.  
 
A Neue Zeitung megjelentetését a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány 2005-ben 32 millió Ft-tal, 2006-ban 41,5 millió Ft-tal támogatta. Több 
országos német egyesület jelentet meg újságokat, kiadványokat. Legismertebb közülük a 
Jakob Bleyer Közösség kiadásában megjelenő Vasárnapi Újság (Sonntagsblatt).  
 
A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója 2007 januárjáig napi 30 perces országos sugárzású, valamint 
két és fél órás regionális német nemzetiségi adással jelentkezett. 2007. január 31. óta naponta 
2 órás német nyelvű adás fogható az egész országban. Emellett több helyi rádió, így Baján és 
Mohácson is, rendszeresen sugároz német programokat. Ugyancsak Pécsett készül a Magyar 
Televízió országos sugárzású német nemzetiségi televíziós magazinműsora, az Unser 
Bildschirm. Az elmúlt néhány évben számos helyi kábeltelevízió is indított német nyelvű 
programot. 
 
2000 óta működik a Magyarországi Németek Háza a budapesti Lendvay utcában. Itt működik 
a Neue Zeitung szerkesztősége, a Magyarországi Német Közművelődési Központ 
(Ungarndeutsches Kulturzentrum), a németség országos egyesületei (Magyarországi Ifjú 
Németek Közössége, Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége, Német Ének-, Zene-
és Tánckarok Országos Tanácsa, Jakob Bleyer Egyesület), valamint egy német könyvtár. Itt 
alakították ki a magyarországi németek archívumát is.  
 
Az MNOÖ szoros kapcsolatban áll a német nyelvű országokkal és régiókkal, az európai 
német kisebbségi szervezetekkel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű 
kisebbségeivel. Több éve intenzív és gyümölcsöző az együttműködés a Trentino-Südtirol 
tartományban élő németséggel. Az MNOÖ tagja a FUEN-nek. Az önkormányzat jó 
kapcsolatokat ápol a német nyelvű országok budapesti nagykövetségeivel, kultúrintézeteivel 
és az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemmel.  
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Németország rendszeresen támogatja a magyarországi németeket, a támogatások állami, 
tartományi és alapítványi forrásokból történtek. A támogatásokat, az MNOÖ-vel történő 
rendszeres konzultáció alapján, a Goethe Intézet és a támogatást nyújtó tartományok illetékes 
minisztériumainak szervezésében a Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó 
Albizottsága koordinálja. Az Albizottság kétévente ülésezik, legutóbb ülésükre 2007 
novemberében, Németországban került sor.  
 
7. A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEKR ŐL  
 
A legutóbbi népszámlálás során 294 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek, és 620 fő 
nyilatkozott úgy, hogy örmény nemzetiségű, míg 1258 fő mondta azt, hogy valamilyen 
formában kötődik az örmény nemzetiséghez, kultúrához, nyelvhez. A kisebbségi kötődéssel 
párhuzamosan feldolgozásra került állampolgársági adatok szerint az örmény nemzetiségűek 
között mintegy 75 százalék a magyar állampolgár (463 fő), míg az anyanyelvi csoportból 
magyar állampolgársággal mindössze 129 fő (43,9 százalék) rendelkezik.  
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választásokon 67 településen 2364 fő kérte felvételét 
az örmény kisebbségi választói jegyzékre. Az októberi választásokat követően 31 örmény 
települési kisebbségi önkormányzat alakulhatott meg.  
 
Az Országos Örmény Önkormányzat megválasztására 2007. március 4-én került sor, a 
szavazati joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. Az Országos Örmény 
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2005-ben és 2006-ban egyaránt 35-35 
millió Ft volt. 
 
Az örmények saját iskolahálózattal nem rendelkeznek. Örmény nyelvoktatás, vasárnapi iskola 
keretében Budapesten két helyen, továbbá Debrecenben, Szegeden, Győrött és 
Székesfehérváron van. A nyelvtanfolyamokhoz az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
biztosít támogatást. Örmény nyelvi és kulturális felsőfokú képzés Budapesten, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen van. 
 
A Magyarországon élő hívő örmények döntően örmény katolikusok. A legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint az örmény egyházhoz tartozók száma Magyarországon 766 fő. Az 
örmény templom Budapesten, a XI. kerület, Orlay utca 6. szám alatt található. Az itt működő 
Örmény Katolikus Lelkészség a Magyar Katolikus Egyház részegyháza. További egyházi 
szervezetként működik a Magyarországi Örmény Egyház és a Magyarországi Örmény 
Ortodox Egyház. Az örmény szervezetek, közöttük a kisebbségi önkormányzatok, anyagi 
támogatást nyújtottak a budapesti templomuk épülete állagmegóvásához. E célra, a 
beszámolási időszakban, a NEKH 600 ezer Ft-os költségvetési támogatást adott a közösség 
részére. Az állami költségvetés 2005-ben 5,45 millió Ft-os, 2006-ban pedig 4,44 millió Ft-os 
működési támogatást adott a Magyarországi Örmény Egyháznak. A személyi jövedelemadó 1 
százalékának felajánlása révén az egyház 2005-ben 240 támogatótól 2,37 millió Ft-ot, míg 
2006-ban 185 személytől 1,87 millió Ft-ot kapott. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány az örmény szervezetek és 
önkormányzatok kulturális programjai megvalósítását 2005-ben 8,64 millió Ft-tal, 2006-ban 
pedig 9,3 millió Ft-tal támogatta. 2006-ban, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által 
alapított „Kisebbségekért Díj”-ban részesült az Országos Örmény Önkormányzat által jelölt 
Moldován Stefánia operaénekes.  
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A közszolgálati Magyar Televízióban kéthetente láthatóak örmény nyelvű adások a Rondó 
című műsorban, míg a Magyar Rádió heti 30 perces örmény nyelvű műsort sugároz az MR4-
es csatornán. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
támogatásával „Arménia” címmel évi 7 alkalommal megjelenő újság 80 százaléka örmény 
nyelven készül. Az újság elérhető az Interneten is. Az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium 2005-ben 1 millió Ft-ot nyújtott e honlap fejlesztésére. Magyar nyelven jelenik 
meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület „Füzetek” című kulturális és információs havi 
lapja.  
 
Az Országos Örmény Önkormányzat jó kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal és a 
világon diaszpórában élő örménységgel. Az Örmény Kulturális Minisztériummal kötött 
együttműködési megállapodás alapján a magyarországi örmény közösség ünnepi eseményein 
rendszeres az anyaországi kulturális csoportok részvétele.    
 
8. A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKRÓL  
 
A román kisebbség történelmileg kialakult közösségei elsősorban Magyarország dél-keleti 
régióiban élnek, ugyanakkor napjainkra megnőtt a fővárosban élő románok száma. A 
legutóbbi népszámláláskor közel 8 ezer fő vallotta magát román nemzetiségűnek.  
 
A kisebbségi önkormányzati választásokon a román választói jegyzékre 90 településen 4404 
fő jelentkezett, a legtöbben Méhkeréken és Kétegyházán. A 2006. október 1-jén megtartott 
választásokat követően 46 román települési kisebbségi önkormányzat alakulhatott meg. 
  
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megválasztására 2007. március 4-én 
került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. 2007-től 
Budapesten, Békés és Hajdú-Bihar megyében működhet területi szintű román önkormányzat. 
A beszámolási időszakban a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a 
továbbiakban: MROÖ) évi 50,7 millió Ft-os működési célú költségvetési támogatásban 
részesült. Az MROÖ saját tulajdona lett a Gyula városában használt székház, valamint a 
Budapest központjában lévő irodahelység. Az MROÖ Dokumentációs és Információs 
Központja 2006-ban új intézménnyel bővült, 18 millió Ft-os költségvetési támogatással 
megvásárolták a kétegyházi Román Tájházat. A költségvetés 2005-ben és 2006-ban évente 
16,5 millió Ft-ot biztosított a dokumentációs központ működtetésére.  
 
Magyarországon jelenleg 14 településen folyik román nyelvű óvodai nevelés és általános 
iskolai oktatás. Román nemzetiségi iskolai képzésben 1430 gyermek részesül. A legnagyobb 
magyarországi román oktatási intézményben, a gyulai Román Gimnázium valamennyi 
évfolyamán párhuzamos osztályok működnek. A 2006/2007-es tanévben az általános iskolai 
osztályokkal és kollégiummal is rendelkező oktatási intézmény diákjainak száma 327 fő. 
2006-ban Battonyán a költségvetés 60 millió Ft-os támogatásával megkezdődött a helyi 
Román Általános Iskola épületének felújítása, melynek része lesz a román óvoda.  
 
A beszámolási időszakban 24 fiatal tanult magyar állami ösztöndíjjal Románia egyetemein, 
többségük előzőleg a gyulai Román Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. A 
Magyar Ösztöndíj Bizottság által meghirdetett évi 15 fős keretszámú romániai felsőfokú, 
féléves ösztöndíjas részképzésre 2005-ben és 2006-ban sem jelentkeztek román nyelv és 
irodalom szakos hallgatók. Így a magyar és a román állam által finanszírozott képzési 
lehetőség kihasználatlan maradt.  
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Az Országgyűlés a román civil szervezetek részére 2005-ben és 2006-ban évi 7,5 millió Ft-os 
működési támogatást nyújtott. A legnagyobb összegű, 3 és 2 millió Ft-os működési célú 
támogatás kapott a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége. A Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázata keretében a Magyarországi Románok Kutatóintézete 2005-ben 1 
millió Ft-os, 2006-ban 1,2 millió Ft-os támogatást nyert el. Az intézet működési költségei 
kiegészítéséhez a NEKH 2005-ben és 2006-ban is 1,5 millió Ft-tal járult. A személyi 
jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából, a román szervezetek közül a legnagyobb 
összegű támogatást a gyulai Román Gimnázium Alapítványa kapta, 2005-ben 331 ezer Ft-ot, 
2006-ban 432 ezer Ft-ot. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a román közösség 
kulturális programjai megvalósítására, heti és havi újságja kiadására 2005-ben összesen 48,9 
millió Ft-ot, 2006-ban pedig 58,7 millió Ft-ot biztosított. A Gyulán megjelenő román nyelvű 
újságok az Interneten is elérhetők. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2005-ben 3 
millió Ft-tal támogatta a román hetilap számítástechnikai fejlesztését. A Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása révén a Magyarországi 
Nemzetiségi Színházak Találkozóján 2005-ben és 2007 legelején két román nyelvű produkció 
(a gyulai Román Amatőr Színjátszó Kör és a szekszárdi székhelyű Teatrul Vis) is programra 
került.  
 
A Magyar Televízió heti 26 perces román nyelvű magazinműsora 2006-tól felkerült a 
világhálóra. Internetes román nyelvű rádióműsort készít 2005-től a Magyar Rádió román 
adásainak szerkesztősége. A közrádió román műsora 2007 februárjától napi 2 órás adásidővel, 
középhullámú frekvencián az ország egész területén hallható.   
 
A Magyarországi Román Ortodox Egyház 20 településen 21 parókiát működtet. Az egyházi 
életet Gyulán található székhellyel püspökség irányítja. A parókiákon 6 magyarországi lelkész 
és 8 romániai misszionárius pap szolgál. A magyar költségvetés az elmúlt két évben 17,6 és 
21,9 millió Ft-os támogatást biztosított a román egyház működési költségei kiegészítésére. A 
beszámolási időszakban e forrásból 10 millió Ft-ot a budapesti Gozsdu udvar 
szomszédságában lévő ortodox román kápolna felújítására fordítottak. A NEKH 2006-ban 
500 ezer Ft-os támogatást nyújtott a budapesti parókia archívuma elhelyezése megoldásához.  
 
A beszámolási időszakban a költségvetés 10 millió Ft-os támogatást biztosított Vekerd román 
temploma felújításához. Az elmúlt két évben 329 és 338 személy jövedelemadója 1 
százalékának felajánlásából a Magyarországi Ortodox Román Egyház 2,1–2,1 millió Ft-ot 
kapott. A hitélet eseményei sorában kiemelendő, hogy a magyarországi román közösség 
püspöke, Sofronie Drincec 2007 februárjában visszatért Romániába. A Magyarországi 
Ortodox Román Egyház élére 2007 nyarán került új püspök.  
 
Tovább szélesedett a közösség romániai kapcsolatrendszere. Románia jelentős költségvetési 
támogatást nyújtott a gyulai Román Gimnázium, Méhkerék Önkormányzata, a közszolgálati 
Magyar Televízió és Magyar Rádió román szerkesztőségei, továbbá a román kutatóintézet 
számára. A magyar-román kapcsolatok erősödéséhez nagyban hozzájárult, hogy 2005-ben és 
2006-ban Bukarestben és Budapesten közös kormányülésre került sor. 2006 decemberében 
Gyulán román főkonzulátus nyílt. 2005 decemberében Battonyán ülésezett a magyar-román 
kisebbségi vegyes bizottság. A tanácskozáson elfogadott ajánlások között szerepelt többek 
között a battonyai román iskola újjáépítése, és a felek megállapodása, hogy megvizsgálják a 
magyarországi kisebbségi önkormányzati választások új szabályozásának eredményeit.  
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9. A MAGYARORSZÁGI RUSZINOKRÓL  
 
A 2001. évi népszámlálás során 1113 fő vallotta anyanyelvének a ruszin nyelvet, 1098 fő 
tartotta magát ruszin nemzetiséghez tartozónak, 1292-en kötődtek a ruszin kultúrához, 
hagyományokhoz, míg 1068 személy használta a ruszin nyelvet családi körben. A kisebbségi 
kötődéssel párhuzamosan feldolgozásra került állampolgársági adatok szerint a ruszin 
nemzetiségűek között mintegy 70 százalék a magyar állampolgár (717 fő), míg az anyanyelvi 
csoportból magyar állampolgársággal mindössze 685 fő (61,5 százalék) rendelkezik. 
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választásokon a ruszin kisebbségi választói jegyzékbe 
összesen 2742 fő iratkozott fel, és összesen 52 helyi kisebbségi önkormányzat alakult. 
Területi kisebbségi önkormányzat alakult a fővárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.  
 
Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat megválasztására 2007. március 4-én került 
sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 31 tagú testületet választottak. Az Országos 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: ORKÖ) működési költségeihez 2005-ben 
28,6 millió Ft-os költségvetési támogatásban részesült, de a kötelező 10 százalékos 
tartalékképzés miatt a ténylegesen felhasználható összeg 25,74 millió Ft-ot tett ki. A 2006. évi 
működési támogatása ismét 28,6 millió Ft volt, és ehhez járult még az ORKÖ által fenntartott 
intézmények 6 millió Ft-os támogatása. Az ORKÖ az elmúlt időszakban két ruszin kisebbségi 
intézményt alapított. Budapesten működik a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye, és a Magyarországi Ruszinok Könyvtára. Az intézmények 
beindítására és működési feltételeinek kialakítására az ORKÖ 2005-ben 4,4 millió Ft-os 
állami támogatást kapott.  
 
A hazai ruszin közösség több civil szervezettel is rendelkezik. A ruszin társadalmi szervezetek 
2005. év őszén megalakították a magyarországi Ruszin Civil Szervezetek Szövetségét, amely 
a hazai ruszinokat képviseli a Ruszin Világtanácsban.  
 
A magyarországi ruszin nyelvoktatás intézményi keretek között két településen, Múcsonyban 
és Komlóskán folyik. A tankönyvellátást Szlovákiából, Kárpátaljáról és a Vajdaságból 
sikerült megoldani. Komlóska Község Önkormányzata Ruszin Általános Művelődési 
Központot működtet, amely magába foglalja a napköziotthonos óvodát, az általános iskolát, a 
művelődési házat és a könyvtárat. Az ORKÖ sajátjának tekinti a komlóskai intézményt, és 
2006-ban 1,5 millió Ft-os támogatást nyújtott a fenntartó önkormányzatnak.  
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 2005-ben 16 ruszin 
program megvalósításához 3 057 226 Ft, míg 2006-ban ismét 16 programhoz 2 809 000 Ft 
támogatást nyújtott. 2005-ben a közalapítvány kuratóriuma egy ruszin fiatalt részesített 
Nemzetiségi Ifjúsági Díjban. Az ORKÖ által fenntartott Ruszin Világ című folyóirat a 
közalapítványtól 2005-ben 5 069 296 Ft, míg 2006-ban (15 hónapra) 6 854 110 Ft 
támogatásban részesült.  
 
A Magyar Rádió hetente sugárzott 30 perces műsora félig ruszin és félig magyar nyelven 
készül, illetve hallható. A Magyar Televízió havonta jelentkező Rondó című 
magazinműsorában a ruszin kisebbségi programot megújult szerkesztőség, a választások óta 
jelentős mértékben anyanyelven készíti.  
 



 32 
 

 
A beszámolási időszakban tovább bővültek és erősödtek a magyarországi ruszin kisebbség és 
a külföldön élő ruszin közösségek közötti kapcsolatok.  
 
10. A MAGYARORSZÁGI SZERBEKR ŐL  
 
A 2001. évi népszámlálás szerint 3816 fő vallotta magát szerb nemzetiségűnek, és 3388 fő 
mondta azt, hogy szerb az anyanyelve. A kisebbségi kötődéssel párhuzamosan feldolgozásra 
került állampolgársági adatok szerint a szerb nemzetiségűek között 73,3 százalék volt magyar 
állampolgár (2796 fő), míg az anyanyelvi csoportból magyar állampolgársággal rendelkezik 
2282 fő (67,4 százalék). 
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választások során 64 településen 2144 fő kérte 
felvételét a szerb kisebbségi választói jegyzékre. A 2006. október 1-jei választásokat követően 
40 szerb települési kisebbségi önkormányzat alakult, melyből 14 Budapest különböző 
kerületeiben, 11 pedig Pest megyében működhet. Két helyen alakult szerb területi kisebbségi 
önkormányzat.  
 
A Szerb Országos Önkormányzat megválasztására 2007. március 4-én került sor, a szavazati 
joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. A beszámolási időszakban a Szerb 
Országos Önkormányzat (a továbbiakban: SZOÖ) 2005-ben 42,84 millió, 2006-ban pedig 
47,6 millió Ft-os működési célú költségvetési támogatásban részesült. Az országos 
önkormányzat intézménye, a Magyarországi Szerb Dokumentációs és Kulturális Központ 
2005-ben 20 millió Ft-os, 2006-ban 27 millió Ft-os költségvetési támogatást kapott. E 
költségvetési hozzájárulás révén az SZOÖ megvásárolhatta a Budapest belvárosában 
korábban bérleményként használt, a szerb civil szervezetek és a szerb nyelvű hetilap 
szerkesztőségének rendelkezésére álló irodahelységeket.  
 
A magyarországi szerbek közoktatása keretében az ország 8 településén és Budapesten önálló 
szerb óvoda vagy óvodai csoport működik. Szerb kétnyelvű tanintézmény Battonyán, 
összevont alsó tagozatos tannyelvű iskola Lóréven és Deszken van. A magyarországi szerb 
közösség országos beiskolázású oktatási centruma a budapesti Szerb Általános Iskola és 
Gimnázium. Az iskola négy szerbiai tanárt alkalmaz. Anyaországi vendégtanár dolgozik még 
Battonyán, ahol 3 szerbiai pedagógus segíti az anyanyelvű oktatást. A beszámolási 
időszakban a normatív támogatáson túl az Oktatási és Kulturális Minisztérium 25 millió Ft-
os, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 4 millió Ft-os kiegészítő költségvetési támogatást 
biztosított a battonyai szerb iskola részére.  
 
A magyarországi szerbek nyelvének és kultúrájának, azonosságtudatuk megőrzésében fontos 
szerepe van a Szerb Ortodox (Pravoszláv) Egyháznak. A legutolsó népszámlálás alkalmával 
1914 fő vallotta magát szerb ortodox felekezethez tartozónak. Magyarországon 41 szerb 
templom van, az egyházi szervezet élén a szentendrei püspökség áll. A hitéletet 14 lelkész 
szolgálja, és a szerb iskolákban rendszeres hitoktatás folyik. A magyar költségvetés 2005-
ben 113 millió Ft-os, 2006-ban pedig 102 millió Ft-os működési célú támogatást adott a szerb 
közösség ortodox egyháza részére. A személyi jövedelemadó 1 százalékának valamely egyház 
részére történt felajánlások alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatására 2005-
ben 541 személy 4,47 millió Ft-ot, 2006-ban pedig 517 fő 4,54 millió Ft-ot adományozott. A 
beszámolási időszakban a magyarországi szerb közösség egyházi életének kiemelt eseménye 
volt az un. Thökölyánum budapesti Veres Pálné utcai épület tulajdonjogának megszerzése. A 
nagy értékű ingatlan megvásárlását anyaországi támogatás is segítette. 
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A szerbek egyesületei 2006-ban az Országgyűléstől 3,5 millió Ft költségvetési támogatásban 
részesültek. A személyi jövedelemadó 1 százalékának valamely civil szervezet részére történő 
2006. évi felajánlása alapján, a szerbek szervezetei közül a deszki székhelyű Bánát Szerb 
Kulturális Közhasznú Egyesület kapta a legnagyobb összegű támogatást, 421 ezer Ft-ot. A 
közösség önkormányzatai, civil szervezetei kulturális programjai megvalósítására, anyanyelvű 
írott sajtója megjelentetésére a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány 2005-ben összesen 44,25 millió Ft-ot biztosított, 2006-ban pedig 52,82 millió 
Ft-ot adott.  
 
A magyarországi szerbek hetilapja Interneten is elérhető. Az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium 2005-ben 3 millió Ft-ot nyújtott e lap informatikai fejlesztésére. A közszolgálati 
Magyar Televízióban hetente 26 perces szerb nemzetiségi műsor látható, illetve érhető el az 
Interneten. A Magyar Rádió napi 2 órás országos sugárzású szerb nyelvű műsort ad az MR4-
es csatornán. A Szerb Színház évi 30 millió Ft-os állami költségvetési támogatást kapott. A 
színház repertoárján anyanyelvű és magyar nyelvű előadások is szerepelnek.  
 
A SZOÖ és a helyi szerb önkormányzatok élő és rendszeres kapcsolatokat alakítottak ki a 
szerbiai kulturális, tudományos, oktatásügyi, helyi önkormányzati és humanitárius 
intézményekkel. Gyakoriak a szerbiai előadóművészek magyarországi fellépései, szerbiai 
kiállítások, művészek bemutatása Magyarországon, a magyarországi szerb folklór együttesek 
fellépései Szerbiában.  
 
A beszámolási időszakban a magyar-szerb kormányközi kisebbségi vegyes bizottság két 
alkalommal, 2005 novemberében Szabadkán, 2006 márciusában pedig Szentendrén 
tanácskozott. Ugyancsak 2006 márciusában átfogó kétoldalú informatikai együttműködési 
nyilatkozatot írtak alá a magyar és a szerb kormány szakminiszterei, továbbá a két országban 
élő magyar és szerb kisebbségi önkormányzatok vezetői. 
 
11. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKRÓL  
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a szlovák anyanyelvűek száma kis mértékben, 11 816 
főre csökkent, a szlovák nemzetiségűek száma viszont 70 százalékkal, 17 692 főre nőtt. A 
kisebbség kulturális értékeihez, hagyományaihoz kötődők száma 26 631 fő, míg a szlovák 
nyelvet családi, baráti körben használók száma 18 056 fő volt. A szlovák kisebbség jelentős 
hányadát az idősebb korosztály alkotja, ez a kisebbség a leginkább elöregedő közösség 
hazánkban.  
 
A 2006. évi kisebbségi választások során 15 078 választópolgár kérte felvételét a szlovák 
kisebbségi választói jegyzékre. A 2006. október 1-jén megtartott választásokat követően 116 
helyi szlovák önkormányzat alakult. A 2007. március 4-én megtartott területi önkormányzati 
választásokon a fővárosi testület mellett további öt területi kisebbségi önkormányzat 
megválasztására került sor Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Nógrád és 
Pest megyében.  
 
Az Országos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: OSZÖ) megválasztására 2007. 
március 4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 39 tagú testületet 
választottak. Az OSZÖ 2006-ban több mint 150 alkalmazottal 9 intézményt, köztük 
Békéscsabán és Szarvason, két szlovák iskolát működtetett, 600 gyermekkel. Az 
önkormányzat éves költségvetése meghaladta a 700 millió Ft-ot. Az OSZÖ oktatási 
programjának újabb lépéseként 2005 szeptemberétől átvette a békéscsabai Szlovák Tanítási 
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Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működtetését. Az oktatási-
nevelési komplexumnak 81 óvodása, 138 általános- és 63 középiskolás tanulója van. Az 
intézmény balesetveszélyes játszóterének korszerűsítésére 2006-ban 10,6 millió Ft-os 
beruházási támogatásban részesült a kisebbségi intézmények támogatására elkülönített 
keretből.  
 
Az OSZÖ 2006. szeptemberi közgyűlése a Szlovák Óvodai Módszertani Központot Szlovák 
Pedagógiai Módszertani Központtá nyilvánította. Az intézmény módosított alapító okirata 
szerint szakmai tevékenységét immár az egész hazai szlovák közoktatás területére kiterjesztve 
végzi. A Központ működéséhez 2005-ben és 2006-ban 3,6 millió Ft költségvetési támogatást 
kapott. Az OSZÖ 2007 tavaszán tárgyalásokat kezdeményezett a sátoraljaújhelyi Magyar-
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium működtetésének 
átvételéről. 2006. szeptember 30-án – a magyar és a szlovák külügyminiszter részvételével – 
került sor a tótkomlósi önkormányzat által fenntartott megújult és kibővített szlovák iskola 
ünnepélyes átadására.  
 
A magyarországi szlovák kisebbségi óvodák száma 52, ebből 7 anyanyelvi nevelést folytat, 
míg a többi 45 két nyelven neveli a gyermekeket. Az óvodákba járó gyermekek száma 2636 
(2005/06-os tanév). A szlovák általános iskolák száma 51, ebből egy – a budapesti – szlovák 
anyanyelvű általános iskola, 5 két tannyelvű, míg 45 nyelvoktató iskola. A szlovák nyelvet, 
illetve nyelven tanuló diákok létszáma 4557. 
 
Budapesten és Békéscsabán működik szlovák gimnázium, az egyik szlovák tannyelvű, míg a 
másik két tannyelvű. Tanulóik összlétszáma 115 fő. Összesen egy szakközépiskolában folyik 
szlovák nyelvű oktatás 18 fős tanulólétszámmal. A magyarországi szlovák nemzetiségi 
óvóképzésben a 2005/06-os tanév adatai szerint senki sem vett részt, a szlovák 
tanítóképzésben résztvevők száma 11 volt, a szlovák nyelv és irodalom szakos főiskolai 
pedagógusképzésben résztvevők száma 32, a szlovák nyelv és irodalom szakos egyetemi 
hallgatók száma pedig összesen 82 volt.  
 
A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete néprajzi, nyelvtudományi, történettudományi és 
szociológiai kutatásokat végez. A kutatóintézet 2005-ben 23,2 millió Ft támogatásban 
részesült, míg 2006-ban a kapott költségvetési támogatásból az OSZÖ 24,2 millió Ft-ot 
biztosított.  
 
A Vertigo Szlovák Színház hivatásos és amatőr tagozattal működik. A színház állami 
működési támogatása 2005-ben és 2006-ban 9 millió Ft volt, emellett 2006-ban 3,4 millió Ft 
beruházási támogatást is kaptak új székhelyük berendezésére. A beszámolási két évben a 
Szarvasi Szlovák Színház központi támogatása 18 millió Ft, illetve 17,5 millió Ft volt.  
 
A hét regionális szlovák közművelődési ház munkáját koordináló és saját kulturális 
tevékenységet is kifejtő Szlovák Közművelődési Központ 2005-ben és 2006-ban 29 millió Ft 
költségvetési támogatásban részesült. A Szlovák Közművelődési Központ elsőként 
megalakult tagintézménye, a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza 2006-ban ünnepelte 
megalakulásának 10. évfordulóját.  
 
A 2006. év eredménye, hogy Tótkomlóson a helyi szlovák önkormányzat tulajdonába került a 
NEKH beruházási támogatásával felújított szlovák regionális ház, amely az OSZÖ Szlovák 
Közművelődési Központjának tagintézményeként működik. A Szlovák Dokumentációs 
Központ közreműködik a Ľudové noviny hetilap fotóarchívumának digitalizálásában, 
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rendszerezésében és a kutatóintézet hanganyagainak feldolgozásában. A központ 2005-ben a 
kisebbségi intézményi keretből 2,5 millió Ft-ot kapott szolgáltatásainak műszaki fejlesztésére 
és olvasótermének kialakítására.  
 
A Legatum Kht. immár 30-nál több tájháznak, néprajzi gyűjteménynek nyújt szakmai és 
szerény anyagi támogatást, amelyek fenntartói helyi szlovák kisebbségi önkormányzatok. A 
Legatum Kht. 2005-ben Sátoraljaújhely-Rudabányácskán régi lakóházat vásárolt, melyben 
felújítás után Zempléni Szlovák Tájházat rendeztek be. A projekt 6 millió Ft támogatást 
kapott a kisebbségi intézményi támogatási keretből. A társaság műszaki eszközeinek 
fejlesztésére 2006-ban 2,8 millió Ft felhalmozási támogatást nyert a NEKH keretéből. Az 
elmúlt időszakban számos új szlovák gyűjtemény született, többek között Ecseren, Tatabánya-
Bánhidán, Szügyben, Ősagárdon, Rudabányácskán, Dabas-Sáriban. A békéscsabai szlovák 
önkormányzat 20 millió Ft-os beruházással bővítette a helyi szlovák tájházat közösségi 
teremmel, irodákkal.  
 
Az Országgyűlés kisebbségi civil szervezetek részére kiírt pályázatának adatai szerint 2005-
ben országosan összesen 22 szlovák kisebbségi szervezet működött. Ezek többsége helyi 
bejegyzésű, a település kisebbségi közéletében aktív egyesület. Országos szinten a kisebbség 
képviseletét az 1948-ban alakult Magyarországi Szlovákok Szövetsége, valamint a 
rendszerváltást követően létrejött további civil szervezetek – a Magyarországi Szlovák 
Fiatalok Szervezete (1990), a Magyarországi Szlovák Írók és Művészek Egyesülete (1990), 
valamint a Prameň–Központi Szlovák Táncegyüttes (1991) – vállalták fel. 
  
A tárgyalt időszakban a Ľudové noviny hetilapot a 2000-ben megkötött kiadói szerződés 
alapján a Magyar Hivatalos Közlönykiadó adta ki a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány anyagi támogatásával. A támogatás összege 2005-ben 27,57 
millió Ft, 2006-ban 29 millió Ft volt.  
 
A Magyar Televízió szlovák nyelvű Domovina című magazinja heti 2 x 26 perces 
időtartamban készül. A Magyar Rádió szlovák nyelvű adása 2007. február 1-jétől az MR4 
néven indított új csatornán, napi 2 órás műsoridőben jelent meg. 2005-ben az OSZÖ kurátort 
delegált a Duna TV és a Magyar Rádió kuratóriumába. Továbbra is készít szlovák nyelvű 
műsort a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával a 
Rádió Aktív (Zempléni szlovák hírek, Vasárnapi barangoló – szlovák magazin), valamint a 
Zemplén TV (Zempléni hírek). 
 
Az OSZÖ anyaországi kapcsolataiban fontos előrelépést jelent, hogy a szlovák országgyűlés 
2005 szeptemberében létrehozta a Határon Túli Szlovákok Hivatalát, mely a határokon túl élő 
szlovákokkal folyó kormányzati kapcsolatok felelős szerve. Az OSZÖ, az ösztöndíjasok, a 
vendégtanárok és a lektorok, a pedagógusok továbbképzése, vagy a jelentősen bővült erdei 
iskolai programok ügyében szinte napi munkakapcsolatban állt a szlovák Oktatási 
Minisztériummal. Hasonlóan szoros együttműködés alakult ki a kulturális tárca több 
intézményével, elsősorban a Nemzeti Közművelődési Központtal. A tárgyalt időszakban, 
2006. szeptember 22-én Pozsonyban ülésezett a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes 
Bizottság, amely a jövő kiemelt feladatai között szerepeltette a békéscsabai szlovák iskola és 
diákotthon épületének rekonstrukcióját. 2005-ben magyar-szlovák vegyes bizottság alakult a 
határ menti önkormányzatok együttműködésének támogatására. A szlovák kormány 2006 
őszén 3 millió koronát (kb. 21 millió Ft) utalt át a támogatást elosztani hivatott Magyarországi 
Szlovákok Szövetsége Alapítványának számlájára.  
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Az OSZÖ tagja a FUEN Szláv Szekciójának. Az OSZÖ és intézményei a hivatalos 
kapcsolatokon túlmenően egyre több szállal kötődnek a Vajdasági Szlovák Nemzeti Tanács, 
továbbá a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége szervezeteihez.  
 
12. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKR ŐL  
 
A 2001. évi népszámlálás szerint Magyarországon anyanyelvének a szlovén nyelvet 3 187 fő, 
magát szlovén nemzetiségűnek pedig 3 040 fő tekinti. A kapott adatok mindkét esetben 
meghaladják az 1990-es népszámlálás értékeit, a szlovén anyanyelvet vallók száma 21,3 
százalékkal, a szlovén nemzetiséghez tartozást vállalók száma 37 százalékkal nőtt. 
  
A 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormányzati választásokon 11 helyi szlovén 
kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor, melyet kizárólag a szlovén közösséghez 
tartozók hoztak létre. Szlovén kisebbségi névjegyzék összeállítását 29 településen 
kezdeményezték, a választói névjegyzékre feliratkozottak száma 991 főt tett ki. A választók 
létszáma 13 településen haladta meg a törvényben előírt választási küszöböt jelentő 30 főt. A 
11 településen kiírt választások mindegyike érvényes volt, így összesen 11 szlovén kisebbségi 
önkormányzat alakult meg. A választási eredmények alapján a szlovén közösség középszintű 
(fővárosi és területi) önkormányzatot nem hozhat létre.  
 
Az Országos Szlovén Önkormányzat megválasztására 2007. március 4-én került sor, a 
szavazati joggal rendelkező elektorok 15 tagú testületet választottak. A központi 
költségvetésből az Országos Szlovén Önkormányzat (a továbbiakban: OSZLÖ) működésének 
finanszírozásához 2005-ben és 2006-ban 39,9 millió Ft-os állami költségvetési támogatásban 
részesült. 2006-ban az önkormányzat költségvetésébe beépült a saját fenntartású intézmény 
16,2 millió Ft-os működési támogatása. Az OSZLÖ együttműködik a Magyarországi 
Szlovének Szövetségével, a települési és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, nemzetiségi 
civil szervezetekkel. A Magyarországi Szlovének Szövetsége, szentgotthárdi központtal, 
folytatja a szlovén nyelv és kultúra ápolásának és megőrzésének érdekében végzett 
tevékenységét. A Szövetség 2005-ben és 2006-ban egyaránt 1 millió Ft-os támogatást kapott 
az Országgyűlés kisebbségi civil szervezetek számára elkülönített keretéből. 
 
A szlovén anyanyelvi oktatás óvodától a felsőfokú oktatásig állami keretek között működik. 
Gondot jelent a tanulói létszám fokozatos csökkenése. Ennek fő oka a gyermeklétszám 
fogyása. A beszámolási időszakban a szlovén nyelvet 4 óvodában és 3 általános iskolában 
oktatták. Tovább csökkent a szlovén nemzetiségi oktatásban részt vevő gyermekek és tanulók 
száma. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai szerint a 2005/2006-os tanévben 
szlovén óvodai nevelésben 86 gyermek, szlovén nemzetiségi oktatásban 89 fő vett részt (lásd 
a 37. és a 39. számú függeléket).  
 
Az óvodákban kétnyelvű program szerint oktatnak. A 2005/2006-os tanévtől a felsőszölnöki 
általános iskolában két tannyelvű szlovén oktatást vezettek be, míg Apátistvánfalván és 
Szentgotthárdon szlovén nyelvoktatás folyik. A beszámolási időszakban jelentősen 
megemelkedett a központi támogatás aránya, mivel a nemzetiségi iskolafenntartók számára 
kiírt kiegészítő támogatási pályázatból a két szlovén kisiskola 2005-ben 31,25 millió, 2006-
ban 34,99 millió Ft-ot nyert el. 2006 folyamán sor került a felsőszölnöki általános iskola 
felújítására. A munkálatok finanszírozásához az Oktatási és Kulturális Minisztérium – 
pályázati keretből – 60 millió Ft-ot biztosított, az ünnepélyes átadásra 2007 elején került sor. 
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A középiskolai oktatás – a 2005/2006-os tanévben 28 fő részvételével – a szentgotthárdi 
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban folyik. Szlovén nyelv és irodalom szakos felsőfokú 
képzés a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szlovén Tanszékén biztosított, 
itt a 2004/2005-ös tanévben három, a 2005/2006-os tanévben öt diák tanult. A vizsgált 
időszakban szlovéniai felsőoktatási intézményekben nem tanult hazai diák. A szlovén oktatást 
segíti a Szombathelyen tevékenykedő anyaországi lektor és a Szentgotthárdon működő 
szaktanácsadó. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
Kuratóriuma által alapított Nemzetiségi Ifjúsági Díjban a 2005/2006-os tanév során 1 szlovén 
fiatal részesült. Az OSZLÖ 2005-től ösztöndíjat biztosít a szlovén nyelvet oktató 
pedagógusok és a szlovén nyelvet oktatók számára. 
 
A közművelődés, a hagyományőrzés és az amatőr művészeti tevékenység területén 
tapasztalható a szlovén kisebbség legnagyobb aktivitása és sokszínűsége. 10 felnőtt és 4 
gyermekcsoport – többségük a kistelepüléseken – foglalkozik a szlovén kultúra ápolásával, a 
kulturális örökség és értékek megőrzésével.  A közművelődés és a művészeti tevékenység 
bemutatásában fontos szerepe van a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs 
Központnak. A magyarországi szlovén kulturális örökség tárgyi emlékei két múzeumban 
találhatók meg. Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeum, Mohácson pedig a Kanizsai 
Dorottya Múzeum látogatható. 
 
Szentgotthárdon működik a szlovén nyelven sugárzó „Radio Monoster”. A Rádió támogatása 
2005-ben és 2006-ban egyaránt 16,2 millió Ft-ot tett ki. A költségvetéstől kapott támogatáson 
túl, a Rádió zavartalan működését segítette az Országos Rádió és Televízió Testülettől 2005-
ben és 2006-ban egyaránt elnyert 6,9 millió Ft-os műsorkészítési és működési célú pályázati 
támogatás, továbbá a szentgotthárdi adó fejlesztésére 2006-ban elnyert 4,6 millió Ft-os 
támogatás. A beszámolási időszak alatt növekedett a Rádió hallgathatósága, besugárzási 
területe. 2005-ben elkészült a nagyobb teljesítményű szentgotthárdi adórendszer, 2006-ban 
pedig 6 millió Ft-os kormányzati támogatással Felsőszölnökön elkészült az új átjátszó adó. 
 
Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének 2006-tól immár hetente megjelenő lapját a 
"Porabje"-t, mely szlovén nyelvjárásban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat. A 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a lap támogatására 2005-
ben 16,2 millió Ft, 2006-ban 23,3 millió Ft támogatást nyújtott. A szlovén nyelvű kiadói 
tevékenységet a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezi, évente két-három új kötet és 
a Szlovén Kalendárium jelenik meg. A szlovén kisebbség számára a Magyar Rádióban heti 30 
perces országos és regionális sugárzású rádióműsor, a Magyar Televízióban havonta kétszer 
25 perces televíziós műsor készül szlovén nyelven. 
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati kereteiből 
folytatódott a szlovén kisebbségi pályázók támogatása. 2005-ben 43 szlovén pályázat 6,56 
millió Ft, 2006-ban 37 pályázat 5,68 millió Ft támogatásban részesült. 
 
A szlovén kisebbséghez tartozó hívők római katolikus vallásúak. Az Országos Szlovén 
Önkormányzat törekvéseinek köszönhetően mára három településen (Dolnji senik - 
Alsószölnök, Gornji senik - Felsőszölnök és Andovci - Szakonyfalu) szlovén nyelvű plébános 
tevékenykedik. Ennek következtében az egyházi szertartások és a hitoktatás nagyrészt 
anyanyelven folyik. 
 
A független Szlovénia megalakulása óta egyre bővül a helyi közösségek, az önkormányzatok, 
a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a közvetlen lakosság kapcsolata a szomszédos 
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anyanemzet kulturális és gazdasági szervezeteivel. Ezt nagyban segítik a közös határon lévő, 
Felsőszölnök-Martinje és a Kétvölgy-Čepinci közötti határátkelők. A Szlovén Köztársaság 
anyagilag is támogatja a szlovén közösséget. 1995. április 4-én tartotta meg alakuló ülését a 
Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság. A bizottsági munkában az OSZLÖ és a 
Magyarországi Szlovének Szövetsége kezdetektől részt vesz. A Bizottság utolsó, IX. ülésére 
2007. szeptember 21-én, Ljubljanában került sor. 
 
13. A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL  
 
A 2001. évi népszámlálás során 4885 fő vallotta az ukrán nyelvet saját anyanyelvének. Ukrán 
nemzetiséghez tartozónak 5070 fő vallotta magát, míg az ukrán kulturális értékekhez, 
hagyományokhoz kötődést 4779 fő vállalta. A kisebbségi kötődéssel párhuzamosan 
feldolgozásra került állampolgársági adatok szerint az ukrán nemzetiségűek mintegy 
kétharmada magyar állampolgár (3358 fő), míg az anyanyelvi csoportból magyar 
állampolgársággal 3183 fő (65,45 százalék) rendelkezik. 
 
A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választások során az ukrán kisebbségi választói 
jegyzékbe összesen 1085 fő iratkozott fel. A választásokat végül 19 településen tartották meg. 
A választásra jogosult személyek száma 941 fő volt. Országos szinten az ukrán választásra 
jogosultak csak 47,8 százaléka ment el szavazni. Az Ukrán Országos Önkormányzat jogi 
eszközzel igyekezett fellépni az általa nem az ukrán közösséghez tartozóknak tartott 
személyek által kezdeményezett és létrehozott önkormányzatokkal szemben.  
 
Az Ukrán Országos Önkormányzat (a továbbiakban: UOÖ) megválasztására 2007. március 4-
én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 19 tagú testületet választottak. Az UOÖ 
2005-ben és 2006-ban a központi költségvetésből 28,6 millió Ft működési támogatást kapott, 
de 2005-ben a kötelező 10 százalékos tartalékképzés miatt a ténylegesen felhasználható 
támogatás 25,74 millió Ft-ot tett ki. Az UOÖ Budapest, Hajós u. 1. szám alatti székháza a 
1116/2006. (XII. 5.) Korm. határozat rendelkezései szerint 2006 végére az önkormányzat 
tulajdonába került, az ingyenes átadási szerződést a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 2006. 
decemberében kötötték. A magyarországi ukrán közösség életének fő mozgatórugója a 
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MUKE). A MUKE 2005-ben és 
2006-ban az Országgyűléstől 900 ezer Ft támogatást kapott. 
 
Bővült az ukrán vasárnapi iskolák rendszere, Budapesten, Szegeden, Komáromban és 
Várpalotán is működik az Ukrán Vasárnapi Iskolának kihelyezett tagozata. Középfokú ukrán 
nyelvi képzésre Baktalórántházán, míg felsőfokúra Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán és 
Debrecenben van lehetőség, ugyanakkor továbbra sem megoldott az államilag elismert ukrán 
nyelvvizsga letétele. Anyanyelvű hitélet gyakorlására Budapesten, a Fő utcában lévő görög 
katolikus templomban van lehetőség.  
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 2005-ben 16 ukrán 
programot támogatott összesen 3,3 millió Ft-tal, míg 2006-ban 11 ukrán program kapott 2,81 
millió Ft-ot. A közalapítvány által adományozott „Nemzetiségi Ifjúsági Díj”-ban 2005-ben 1 
ukrán fiatal részesült. A Hromada című ukrán-magyar kétnyelvű folyóirat megjelentetését a 
közalapítvány 2005-ben 5 607 565 Ft-tal, míg 2006-ban 7 477 652 Ft-tal támogatta. Az UOÖ 
tartja fenn a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttest. Az ukrán színjátszó csoport mára Ukrán 
Műkedvelő Színházzá nőtte ki magát. A Színház működéséhez 2005-ben 500 ezer Ft, míg 
2006-ban 400 ezer Ft támogatásban részesült. A nemzetiségi színházak V. találkozóján 
bemutatásra kerülő előadás létrehozására 740 ezer Ft támogatást kaptak.  
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A Magyar Televízió Rondó című kisebbségi magazinműsora havi rendszerességgel ad 
tájékoztatást a hazai ukrán közösség életéről. A Magyar Rádió heti 30 perces műsoridőben 
sugároz ukrán adást. Az UOÖ internetes honlapot tart fenn, melyen tájékoztató található a 
magyarországi ukrán közösség programjairól, és itt megtalálható a Hromada folyóirat anyaga 
is. 
 
Az Ukrán Országos Önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn az anyaországgal és a 
környező országok ukrán szervezeteivel. A MUKE és az UOÖ tagja az Európai Ukránok 
Kongresszusának, valamint a torontói székhelyű Ukránok Világkongresszusának. Az 1991-
ben aláírt „A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jó szomszédság és az együttműködés 
alapjairól” szóló szerződés alapján alakult meg a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes 
Bizottság. A magyar tagozat munkájában részt vesz az Ukrán Országos Önkormányzat 
képviselője. A Bizottság utolsó, XIII. ülésére 2007. július 17-én, Budapesten került sor.
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21. számú függelék: A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 

Közalapítvány támogatásai 2005-ben és 2006-ban témakörök szerinti bontásban 
22. számú függelék: A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 

Közalapítvány támogatásai 2005-ben és 2006-ban kisebbségek szerinti bontásban 
23. számú függelék: A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásai 

felhasználás szerinti bontásban 2005-ben és 2006-ban, Ft-ban  
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24. számú függelék: Nemzetiségi színházak költségvetési támogatása 2005-ben és 
2006-ban, millió Ft-ban 

25. számú függelék: Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2005-ben, Ft-ban 
26. számú függelék: Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2006-ban, Ft-ban 
27. számú függelék: Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatása 2006-ban, 

Ft-ban 
28. számú függelék: Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása 

2006-ban, Ft-ban  
29. számú függelék: Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatása 2005-ben 

és 2006-ban, Ft-ban 
30. számú függelék: Kisebbségi oktatást segítő kutatások támogatása 2005-ben és 

2006-ban, Ft-ban 
31. számú függelék: Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási 

feladatok támogatása 2006-ban, Ft-ban  
32. számú függelék: Nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzések támogatása 

2006-ban, Ft-ban 
33. számú függelék: A kisebbségi civil szervezetek országgyűlési támogatása 2005-

ben és 2006-ban, Ft-ban 
34. számú függelék: Kisebbségi óvodák száma és a gyermeklétszáma a 2004/2005-ös 

tanévben 
35. számú függelék: Kisebbségi óvodák száma és a gyermeklétszáma a 2005/2006-os 

tanévben 
36. számú függelék: Kisebbségi általános iskolák száma és tanulói létszáma a 

2004/2005-ös tanévben 
37. számú függelék: Kisebbségi általános iskolák száma és tanulói létszáma a 

2005/2006-os tanévben 
38. számú függelék: Kisebbségi gimnáziumok száma és tanulói létszám alakulása a 

2004/2005-ös tanévben 
39. számú függelék: Kisebbségi gimnáziumok száma és tanulói létszám alakulása a 

2005/2006-os tanévben 
40. számú függelék: Kisebbségi szakközépiskolák száma és tanulói létszáma a 

2004/2005-ös tanévben 
41. számú függelék: Kisebbségi szakközépiskolák száma és tanulói létszáma a 

2005/2006-os tanévben 
42. számú függelék: Kisebbségi szakiskolák száma és tanulói létszáma a 2004/2005-

ös tanévben 
43. számú függelék: Kisebbségi szakiskolák száma és tanulói létszáma a 2005/2006-

os tanévben 
44. számú függelék: A kisebbségi oktatás támogatásának normatív hozzájárulásai 

2005-ben és 2006-ban, Ft-ban 
45. számú függelék:     2005-ben és 2006-ban a hazai kisebbségek érdekében végzett 

tevékenységért Kisebbségekért Díj kitüntetésben részesültek 
46. számú függelék:      Az egyházak támogatása a személyi jövedelemadó 1 százalékos 

felajánlásából 2005-ben és 2006-ban 
47. számú függelék:      Az egyházak hittanoktatási támogatása 2005-ben és 2006-ban, Ft-

ban  
48. számú függelék:       Az egyházak 2005. évi költségvetési támogatása, ezer Ft-ban  
49. számú függelék:       Az egyházak 2006. évi költségvetési támogatása, eFt-ban 
50. számú függelék:       A Magyar Rádió MR4 nemzetiségi csatornájának heti programja 
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51. számú függelék:      A kisebbségi lapok közalapítványi támogatása 2005-ben és 2006-
ban, Ft-ban 

52. számú függelék:      Roma fiatalok tanulmányi költségtérítést biztosító pályázatának 
alakulása 

53. számú függelék:    A roma ösztöndíjasok létszámának alakulása 2000 és 2006 között



5 

Kisebbségi választói névjegyzékek adatai 
kisebbségenként 2006. július 15-én 1. számú függelék  

     

Választói 
névjegyzék 

készült 

Kitűzhető 
választás 

Kitűzött 
választás 

Kisebbség 

Kisebbségi 
névjegyzéken 

szerepl ők 
száma Települések száma 

Bolgár 2 110  70   38   38  
Cigány 106 333  1 421   1 138   1 137  
Görög 2 451  52   35   34  
Horvát 11 090  170   115   115  
Lengyel 3 061  93   47   47  
Német 45 983  553   380   380  
Örmény 2 361  67   32   32  
Román 4 404  90   47   46  
Ruszin 2 729  91   53   53  
Szerb 2 143  64   40   40  
Szlovák 15 049  188   122   122  
Szlovén 991  29   13   13  
Ukrán 1 084  45   20   20  

2 077 
Összesen 199 789   2 933   2 080  (1 452 

település)  
     
Forrás: Országos Választási Iroda    
     
A kisebbségi jelöl ő szervezetek és jelöltek száma 
kisebbségenként 2006. július 15-én 2. számú függelék  

     

Kisebbség Kisebbségi jelöl ő szervezetek 
száma Kisebbségi jelöltek száma 

Bolgár 2 207 
Cigány 106 10 287 
Görög 6 216 
Horvát 8 724 
Lengyel 12 272 
Német 40 2 440 
Örmény 6 190 
Román 7 373 
Ruszin 7 340 
Szerb 7 223 
Szlovák 9 710 
Szlovén 1 67 
Ukrán 2 102 
Összesen 213 16 151 
     
Forrás: Országos Választási Iroda    
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 Települési kisebbségi önkormányzati választások jel öltjei f ővárosi, megyei bontásban 
 

3. számú függelék  

     

Főváros/Megye Települések száma 
Kisebbségi jelöl ő 

szervezet által állított 
önálló jelöltek 

Kisebbségi jelöl ő 
szervezet által állított 

közös jelöltek 
Összes jelölt 

Budapest 23 1 392 264 1 656 
Baranya 197 1 970 14 1 984 
Bács-Kiskun 57 650 17 667 
Békés 44 361 204 565 
Borsod–Abaúj–Zemplén 163 1 312 230 1 542 
Csongrád 21 242 64 306 
Fejér 30 306 27 333 
Győr–Moson–Sopron 36 324 10 334 
Hajdú–Bihar 53 622 55 677 
Heves 64 615 70 685 
Jász–Nagykun–Szolnok 43 444 5 449 
Komárom–Esztergom 37 236 109 345 
Nógrád 93 743 128 871 
Pest 109 1 032 228 1 260 
Somogy 90 579 217 796 
Szabolcs–Szatmár–Bereg 120 1 178 55 1 233 
Tolna 75 757 1 758 
Vas 34 314 5 319 
Veszprém 78 602 12 614 
Zala 67 688 30 718 

Összesen: 1 434 14 367 1 745 16 112 
     
Forrás: Országos Választási Iroda     
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 A települési kisebbségi önkormányzati választások a datai 2002-ben és 2006-ban 
 

4. számú függelék  

        

Eredményes választások száma 

Kisebbség 
Kezdeményezett 

választások 
száma 2002-ben  

Kitűzött 
választások 
száma 2006-

ban 

Növekedés az 
előző 

választáshoz 
képest 

Megtartott 
választások 
száma 2006-

ban 2002 2006 

Növekedés az 
előző 

választáshoz 
képest 

Bolgár 31 38 22,6% 38 30 38 26,7% 
Cigány 1 107 1 137 2,7% 1 121 1004 1118 11,4% 
Görög 32 34 6,3% 34 30 34 13,3% 
Horvát 104 115 10,6% 115 100 115 15,0% 
Lengyel 56 47 -16,1% 47 50 47 -6,0% 
Német 331 380 14,8% 378 318 378 18,9% 
Örmény 30 32 6,7% 31 30 31 3,3% 
Román 48 46 -4,2% 46 43 46 7,0% 
Ruszin 33 53 60,6% 52 31 52 67,7% 
Szerb 43 40 -7,0% 40 43 40 -7,0% 
Szlovák 117 122 4,3% 117 108 116 7,4% 
Szlovén 15 13 -13,3% 11 12 11 -8,3% 
Ukrán 15 20 33,3% 19 12 19 58,3% 
Összesen: 1 962 2 077 5,9% 2 049 1 811 2 045 12,9% 
        
Forrás: Országos Választási Iroda       
        
Megjegyzés: A 2006. évi eredmények nem tartalmazzák a területi kisebbségi önkormányzatokat    
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A 2006. október 1-jei választások el őtt működő helyi kisebbségi önkormányzatok száma 

 
 5. számú függelék  

Megye 

  b
ol

gá
r 

  c
ig

án
y 

  g
ör

ög
 

  h
or

vá
t 

  l
en

gy
el

 

  n
ém

et
 

  ö
rm

én
y 

  r
om

án
 

  r
us

zi
n 

  s
ze

rb
 

  s
zl

ov
ák

 

  s
zl

ov
én

 

  u
kr

án
 

  ö
ss

ze
se

n 

Budapest 21 22 19 18 15 23 16 17 15 16 14 2 4 202 
Főváros 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 11 
Bács-Kiskun   33   11   23       3 3     73 
Baranya 1 109 1 31 1 84     1 4     2 234 
Békés   25     1 8   12   1 17     64 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 146 1 2 12 9 3   9   17 1 1 203 
Csongrád   14 1 1 1 2 1 5   4 3   1 33 
Fejér   17 1 2 3 16 1     3 2 1   46 
Győr-Moson-Sopron 1 17 1 8 1 11 1         1   41 
Hajdú-Bihar 1 44         1 9   1       56 
Heves   54 1   1 1         2     59 
Jász-Nagykun-Szolnok   38     1                 39 
Komárom-Esztergom   13 1   3 19 1       9   1 47 
Nógrád   58       2         20     80 
Pest 3 64 3 4 4 37 2   5 10 24   1 157 
Somogy   57   6 1 5 1             70 
Szabolcs-Szatmár-Bereg   106     2 7 1   1   1   1 119 
Tolna   40 1 1   34       1 1     78 
Vas   17   11   10           8   46 
Veszprém 1 32   1 4 43 1       1   1 84 
Zala   51   11   4 1             67 
Összesen: 31 958 31 108 51 339 31 43 32 44 115 13 13 1809 
               
Forrás: Országos Választási Iroda              
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A 2006. október 1-jei választások után megalakult h elyi kisebbségi önkormányzatok száma 

 
 6. számú függelék  

Megye 

  b
ol

gá
r 

  c
ig

án
y 

  g
ör

ög
 

  h
or

vá
t 

  l
en

gy
el

 

  n
ém

et
 

  ö
rm

én
y 

  r
om

án
 

  r
us

zi
n 

  s
ze
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  s
zl

ov
ák

 

  s
zl

ov
én

 

  u
kr

án
 

  ö
ss

ze
se

n 

Budapest 21 20 20 17 16 22 20 15 16 14 14 1 6 202 
Bács-Kiskun   44   13   25       2 3     87 
Baranya 1 135 2 33 1 96     1 4     2 275 
Békés   32     1 8   13   1 17     72 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 144 1 1 12 10 2 1 17   13   5 208 
Csongrád 1 16 2 1 1 2 1 6   4 3   1 38 
Fejér   18 2 3 2 15 1   1 3 2 1 1 49 
Győr-Moson-Sopron 1 20   10 1 15 1         1   49 
Hajdú-Bihar 1 51       2 1 11           66 
Heves   61 1   1 2     3   2     70 
Jász-Nagykun-Szolnok   43     1                 44 
Komárom-Esztergom 1 15 1   3 22 1   2   10   1 56 
Nógrád   81       2     1   21     105 
Pest 10 66 5 4 4 44 1 1 6 11 28   1 181 
Somogy   82   10 1 6               99 
Szabolcs-Szatmár-Bereg   119     1 8 1   5   1   1 136 
Tolna   57       37       1       95 
Vas   19   11 1 10           8   49 
Veszprém   36     1 48 2       2   1 90 
Zala   58   12   4               74 
Összesen 38 1117 34 115 47 378 31 47 52 40 116 11 1 9 2045 
Főváros 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 11 
Mindösszesen: 39 1118 35 116 48 379 32 47 53 41 117 11 20 2056 
Forrás: Országos Választási Iroda              
Megjegyzés: a 11 fővárosi kisebbségi önkormányzat mandátuma a 2007. március 4-ei választásig tartott.     
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A területi szint ű kisebbségi választások száma 

 
 7. számú függelék  

Megye 

  b
ol

gá
r 

  c
ig

án
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  g
ör

ög
 

  h
or

vá
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  l
en

gy
el

 

  n
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et
 

  ö
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  r
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án
 

  r
us
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n 

  s
ze
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  s
zl
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  s
zl
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én

 

  u
kr

án
 

  ö
ss

ze
se

n 

Budapest 21 20 20 17 16 22 20 15 16 14 14 1 6 202 
Bács-Kiskun   44   13   25       2 3     87 
Baranya 1 135 2 33 1 96     1 4     2 275 
Békés   32     1 8   13   1 17     72 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 144 1 1 12 10 2 1 17   13   5 208 
Csongrád 1 16 2 1 1 2 1 6   4 3   1 38 
Fejér   18 2 3 2 15 1   1 3 2 1 1 49 
Győr-Moson-Sopron 1 20   10 1 15 1         1   49 
Hajdú-Bihar 1 51       2 1 11           66 
Heves   61 1   1 2     3   2     70 
Jász-Nagykun-Szolnok   43     1                 44 
Komárom-Esztergom 1 15 1   3 22 1   2   10   1 56 
Nógrád   81       2     1   21     105 
Pest 10 66 5 4 4 44 1 1 6 11 28   1 181 
Somogy   82   10 1 6               99 
Szabolcs-Szatmár-Bereg   119     1 8 1   5   1   1 136 
Tolna   57       37       1       95 
Vas   19   11 1 10           8   49 
Veszprém   36     1 48 2       2   1 90 
Zala   58   12   4               74 
Összesen 38 1117 34 115 47 378 31 47 52 40 116 11 1 9 2045 
Megválasztható területi szint ű kisebbségi önkormányzatok száma: 
Fővárosi önkormányzatok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 
Megyei önkormányzatok 1 19   6 1 10   2 1 1 5     46 
Mindösszesen: 2 20 1 7 2 11 1 3 2 2 6 0 0 57 
Forrás: Országos Választási Iroda              
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A települési kisebbségi önkormányzati választások r észvételi adatai kisebbségenként 
2006-ban 8. számú függelék  

      

Kisebbség 

Kisebbségi választói 
névjegyzéken 

szerepl ő 
választópolgárok 

száma 

Kisebbségi 
választáson részt 

vevő 
választópolgárok 

száma 

Kisebbségi 
választáson való 
részvételi arány 

Kisebbségi 
választáson 

megválasztott 
elektorok száma 

Egy megválasztott 
elektorra es ő 

választópolgárok 
száma 

Bolgár 1 993 960 48,2% 190 5,1 
Cigány 102 011 61 712 60,5% 5 585 11,0 
Görög 2 347 1 530 65,2% 170 9,0 
Horvát 10 614 7 654 72,1% 575 13,3 
Lengyel 2 642 1 714 64,9% 235 7,3 
Német 45 291 32 666 72,1% 1 890 17,3 
Örmény 2 152 1 343 62,4% 155 8,7 
Román 4 188 2 479 59,2% 235 10,5 
Ruszin 2 391 1 381 57,8% 260 5,3 
Szerb 2 063 1 279 62,0% 200 6,4 
Szlovák 14 570 9 009 61,8% 580 15,5 
Szlovén 885 667 75,4% 55 12,1 
Ukrán 941 451 47,9% 95 4,7 
Összesen: 192 088 122 845 63,95% 10 225 12,0 
      
Forrás: Országos Választási Iroda     
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9. számú függelék 
 

 
A megyei és a fővárosi közgyűlések által megküldött beszámolók összefoglalása 

 
Bács-Kiskun Megye Közgyűlése 2006-ban 41,5 millió Ft-ot biztosított nemzetiségi célokra, 
ezen belül 26 millió Ft-tal támogatta a Bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központját, valamint 5 millió Ft-tal járult hozzá a Hercegszántói Horvát Tannyelvű Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon működtetéséhez. A nemzetiségi iskolák eszközellátottságának 
javításához kiemelt támogatást nyújtott a Megyei Közoktatási Közalapítvány. A megyében 
működő kisebbségi szervezetek elhelyezését a megyei önkormányzat által létrehozott megyei 
Nemzetiségi Központ biztosítja. 
 
Baranya megyében már korábban széles körű intézményesített együttműködési formák 
alakultak ki a kisebbségi feladatok ellátására. A Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács 
foglalkozott – többek között – a roma telepeken élők lakhatási és szociális modell 
programjával, a Nemzetközi Roma Évtized 2005-2015 Programmal, a Dél-Dunántúli Régió 
2007-2013-ra vonatkozó tervezési folyamatával, valamint a kistérségi társulások 
tevékenységével.  A megyei civil stratégiának megfelelően az önkormányzat támogatásával 
létrehozott megyei civil kerekasztalok között működik a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Civil 
Kerekasztal. A Kisebbségkutató Közalapítvány gondozásában 2004-2006 között kutatási 
program vizsgálta a baranyai kisebbségek helyzetét. A megyei önkormányzat jelentős 
támogatást nyújt olyan nagy hagyományokkal, jelentős eredményekkel rendelkező 
intézményeknek, mint a pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, a 
„Collegium Martineum” Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium (Mánfa).  
 
Békés megyében a kihelyezett ülések gyakorlata mellett kiemelendő az évente más-más 
településen megrendezett jelentős számú megyei kisebbségi rendezvény. A kisebbségi 
feladatok teljesítését széles körű kapcsolattartás jellemzi a megyében. Ennek egyik szép 
példája, hogy 2005-ben Füzesgyarmaton ünnepelték a romániai Arad és a magyarországi 
Békés megyék határ menti települései közötti kistérségi együttműködés 10. évfordulóját. 
    
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2003-2006. évre vonatkozóan középtávú programot 
fogadtak el, melynek keretében a kisebbségek hagyományőrző tevékenységét, rendezvényeik 
támogatását és a cigányság nehézségeinek enyhítését jelölték meg kiemelt célként. A 
kisebbségi célok támogatására szolgáló előirányzatból a magasabb iskolai végzettség 
megszerzése érdekében tanévkezdési támogatást nyújtanak, támogatják a kisebbségi 
rendezvények megszervezését, továbbá kisebbségi tehetséggondozó programot támogatnak a 
Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet keretében.  
 
Csongrád megyében a 2007. év végére tervezik a megyében élő cigányság helyzetének 
áttekintését. A kisebbségi feladatok folyamatos ellátása mellett megkezdték a felkészülést a 
területi kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködésre.    
 
A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működik a nemzetiségi oktatást biztosító 
móri Táncsics Mihály Gimnázium.  A hátrányos helyzetű roma gyermekek és fiatalok 
ösztöndíj támogatását szolgálja a megyei önkormányzat és Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által alapított „Fejér Megyei Cigányokért” Közalapítvány. A roma 
kisebbséget érintő döntések előkészítésében részt vesz a konzultatív jogosítványokkal 
felruházott Romaügyi Koordinációs Tanács.  
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Győr-Moson-Sopron megyében a kisebbségi önkormányzatokkal rendelkező kisebbségek 
képviselőinek részvételével Nemzetiségi Konzultatív Tanács működik. Örvendetes, hogy a 
nemzetiségi tevékenység támogatását szolgáló alap 2 millió Ft-ról 2006-ban 2,5 millió Ft-ra 
emelkedett. Emellett a megyei Ösztöndíj Alapítvány is nyújt támogatást. A területi kisebbségi 
önkormányzatokkal való együttműködés előkészítéseként már 2006-ban létrehozták a megyei 
önkormányzat Kisebbségügyi Tanácsát. 
 
Hajdú-Bihar megyében megvalósították a roma lakosság életkörülményeinek fejlesztését 
célzó középtávú komplex cselekvési tervben az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a 
foglalkoztatás, képzés, a közigazgatás, a bűnmegelőzés és a pozitív kommunikáció területén 
meghatározott feladatokat. A megyei pedagógiai intézetben – többek között – deszegregációs 
útmutatót dolgoztak ki az óvodák integrációs programjainak áttekintése alapján. Az ÁNTSZ 
közreműködésével képzéseket és interaktív közösségi egészségfejlesztési programokat 
szerveztek. Széles körben valósítottak meg közmunka, munkaerő-piaci, továbbá képzési 
programokat. A cselekvési program megvalósításához nagyban hozzájárultak a megyei 
területfejlesztési tanács támogatásai.  Kiemelendő a berettyóújfalui KSH-kistérségben 100 
millió Ft-ból megvalósított szociális felzárkóztató program. A kulturális értékek 
közvetítésének kiemelkedő rendezvénye a Megyei Kisebbségi Hét.  
 
Heves megyében a szükséges képzettségből, számítógépes ismeretek hiányából fakadó 
nehézségek csökkentése érdekében indítottak a megyei munkaügyi központ által roma 
közösségfejlesztő asszisztens és alapfokú számítógép-kezelő szakképesítést adó képzést. 
Sikeresnek bizonyultak a segéd-egészségőri, szociális ügyintézői, pedellusképzések, 
médiaoktatási programok is. A roma munkanélküliek foglalkoztatására – többek között 
Boldogon és Kiskörén – eredményes közmunkaprogramot szerveztek ár- és belvízvédelmi 
munkákra, illetve a különböző környezeti ártalmak csökkentésére (parlagfű elleni védekezés, 
kommunálishulladék-lerakóhelyek megszüntetése). A megyéből hét település részesült 
támogatásban az ICSSZEM Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modell 
programjában.  
     
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005-2009 időszakra vonatkozóan fogadtak el megyei 
középtávú roma intézkedési tervet. Ennek keretében támogatják a középfokú tanulmányokat 
folytató roma fiatalokat, részt vesznek HEFOP-pályázatokon, illetve szociális 
földprogramokban. Az előirányzott feladatok végrehajtását a megyei Romaügyi Tanács és a 
megyei Roma Integrációs Kerekasztal elnevezésű fórum ellenőrzi. Az intézkedési terv 
megvalósításához hozzájárul a „Cselekvéssel a holnapért” Közalapítvány és a megyei Esélyek 
Háza.  
 
Komárom-Esztergom megyében a nemzetiségek kulturális értékeinek megőrzésére különös 
gondot fordítanak. 2006-ban 16. alkalommal került sor a Megyei Nemzetiségi Találkozó 
megszervezésére Tatán. A rendezvények támogatását a „Komárom-Esztergom Megye a 
Nemzetiségekért” Alapítványon keresztül biztosítják.  
 
Nógrád megyében pozitív változás, hogy a kisebbségek képviselete a tanácsnoki szintről 
bizottsági szintre emelkedett. Sajnálatos azonban, hogy a Cigány Kisebbségi Konzultációs 
Tanács a beszámolási időszakban nem ülésezett. A kisebbségi közélet megszervezéséhez nagy 
segítséget nyújtott a megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda.  Kedvezőtlen, hogy a 
kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek megyei önkormányzat által biztosított 
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támogatási kerete, mely 2005-ben 1,5 millió Ft volt, a következő évben egyharmadára 
csökkent. 2006-ban sor került a „Nógrád megyei Kisebbségekért Díj” megalapítására.  
 
Pest megyében a kisebbségekkel való kapcsolattartásra hozták létre a Pest megyei 
Nemzetiségi Klubot, illetve rendszeresítették a Roma Programiroda szervezésében a Roma 
Partnerségi Kerekasztal tanácskozásokat. A Programiroda információszolgáltatást nyújt, 
vállalja kulturális események, szakmai fórumok, gyermek- és ifjúsági táborok szervezését, 
lebonyolítását, a nemzetközi ifjúsági találkozókon való megyei részvételt, szakemberek, 
együttesek, művészek „közvetítését”, illetve együttműködik a nyelviskolákkal.    
 
Somogy megye önkormányzata támogatja a Gandhi Közalapítványi Gimnázium és a 
„Collegium Martineum” Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium intézmények működését. 
A romák társadalmi integrációját a megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda fogja össze. 
Többek között részt vesznek a hátrányos helyzetű kisgyermekek fejlesztését, családjaik 
támogatását célul tűző „Biztos kezdet” országos programban. Széles körű információs 
tevékenységet folytatnak a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek munkájának 
segítésére. A „Somogyi roma közösségek megélhetési lehetőségeinek javítása az 
agráriumban” című pályázat révén 500 fő részére szerveztek szakképzést az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos szakmákban. Az ÁNTSZ-szel együttműködve tréninget 
szerveztek védőnők számára „Toleranciaépítés az egészségügyi ellátórendszerben” címmel.  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a jelentős számú roma lakosság élethelyzetének javítása 
érdekében speciális iskolai programokat biztosítanak. A roma fiatalok továbbtanulási 
esélyeinek növelését szolgálja az Országos Cigány Önkormányzat és a budakalászi SZILTOP 
Kht. PHARE program keretében megvalósuló „Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalok 
Gimnáziuma” elnevezésű projektje, melynek munkáját Cigány Szakértői Kerekasztal is segíti. 
A munkaerőpiacról kiszorultak személyre szabott, komplex segítésére Megyei Kisebbségi 
Mentorhálózat működik. A tartós munkanélküliek képzésére és foglalkoztatására irányul a 
„Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” pályázat keretében támogatott 
„Esélykapu” és „Együtt a lehetőségekért” program. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
közös fenntartásában működik Szekszárdon az ország egyetlen német nyelvű kőszínháza, a 
Deutsche Bühne. A közös fenntartás megfelelő keretet biztosít a magas színvonalú szakmai 
munkához, ezért azt 2011-ig tartó 5 év időtartamra meghosszabbították. A gyönki Tolnai 
Lajos Nemzetiségi és Két Tannyelvű Gimnáziumnak a megyei önkormányzat a fenntartója. 
Az intézmény működési feltételeinek javításához az önkormányzat jelentős támogatást 
nyújtott. Az elmúlt évek eredménye, hogy a roma kisebbségi önkormányzattal tehetséges 
középiskolás roma fiatalok támogatására ösztöndíjat hoztak létre.  
 
Az Esélyek Háza keretében 2006 decemberében nemzeti és etnikai kisebbségi koordinátor 
kezdte meg munkáját a cigányság integrációjának előmozdítása érdekében. 
 
A Vas Megyei Önkormányzat a német nemzetiségi oktatást biztosító móri Táncsics Mihály 
Gimnázium fenntartója. Az önkormányzat több kisebbségi közintézmény felújítását 
támogatta. Kőszeg és Horvátzsidány önkormányzatával kötött közoktatási megállapodással 
járult hozzá a kisebbségi oktatás feltételeinek javításához. A megyei közgyűlés többek között 
megteremtette a Pannon Cigányzenekar működési feltételeit. Kisebbségi településeken 
támogatta a falugondnoki szolgálat elindítását. 
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Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1,7-1,7 millió Ft-os keretből támogatta a 
nemzeti kisebbségek hagyományos programjait, kezdeményezéseit, a  nemzetiségi napok, 
találkozók,  fesztiválok rendezvényeit, nyelvi kurzusokat, nyári táborokat. 6 millió Ft összegű 
kiemelt támogatással segítette a cigány kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek 
programjainak megvalósulását, az évi 9 millió Ft-os költségvetési pályázati keretből.  
 
A megyei munkaügyi központ és a megyei rendőr-főkapitányság mellett több együttműködő 
szervezet, intézmény segítette a cigány kisebbségi önkormányzatok munkáját. Így pl. a 
megyei bűn- és baleset-megelőzési programban kiemelten kezelik a cigányság helyzetének 
javítását, a prevenciós programok végrehajtását. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet több 
helyszínen számítógépes tanfolyam szervezésével segítette a cigány lakosságot, a Megyei 
Közművelődési Intézet az amatőr művészeket, a kulturális rendezvényeket, együtteseket 
segítette.  
 
Zala megyében 2006-tól induló Középtávú Stratégiai Programot dolgoztak ki a roma 
lakosságot sújtó hátrányok kiküszöbölésére. „Személyközpontú rehabilitáció, és közösségi 
szolgáltatások elindítása Zala megye telepszerű lakókörnyezeteiben” projekttel vesznek részt 
a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” programban. Más projektekhez 
hasonlóan a megyei önkormányzat önrész átvállalásával támogatta a „Hálózat az 
Integrációért” Alapítvány közösségi ház létrehozására és képzésre irányuló pályázatát.  
 
A megyei szintű kisebbségi jogérvényesülésről összességében megállapítható, hogy tovább 
erősödött a közvetlen kapcsolattartás, a kétirányú információáramlás és a szakmai tanácsadás 
gyakorlata. Egyre határozottabb a szándék, illetve az elhatározás a határ menti, kistérségi, 
regionális együttműködésből eredő lehetőségek szélesebb körű kiaknázására, az 
együttműködés új területekre (pl. idegenforgalom) való kiterjesztésére, az európai uniós 
tagság által kiszélesedett mozgástér és erőforrások kihasználására, a megyei és a helyi 
érdekközösség megteremtésére, a megyepolitikai és a sajátos kisebbségpolitikai törekvések 
összehangolására. 
 
Budapesten 2003 tavasza óta 203 kerületi és 11 fővárosi önkormányzat működött. A szlovén 
és a román közösség kivételével minden közösség megalakította fővárosi önkormányzatát. A 
Fővárosi Önkormányzat a fővárosi kisebbségi önkormányzatok működését egyenként évente 
14 millió Ft feletti összeggel támogatta. A vizsgált időszakban az önkormányzatok 
elhelyezése nem változott, az örmény, ukrán, német, lengyel, ruszin, szlovák önkormányzat 
56,3 és 121 m2 közötti helyiségeket használ az V. kerület Akadémia utca 1. szám alatt. A 
2003. június 2-án megkötött használati szerződések óta az önkormányzatok munkája, 
kulturális tevékenysége zavartalanul folyik. A többi közösség az országos önkormányzattal 
közös helyet választott. E közösségek működésükhöz többlettámogatást kaptak. 
 
A 2006. október 1-jén megtartott települési kisebbségi önkormányzati választások 
eredményeként 202 kerületi kisebbségi önkormányzat alakult. A választások 
eredményeképpen a 2007. március 4-ére kitűzött területi kisebbségi önkormányzati 
választásokon 11 kisebbség hozott létre fővárosi kisebbségi önkormányzatot.  
 
A Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében minden évben olyan alapokat és 
céltartalékokat képez, melyekből pályázat útján támogathatja a kisebbségi önkormányzatokat, 
azok intézményeit, a kisebbségi civil szervezeteket, egyesületeket. A vizsgált két év alatt ezen 
alapokból nyújtott összes támogatás összege 35,5 millió Ft-ot tett ki.  
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2005-ben és 2006-ban a Fővárosi Önkormányzattól több kisebbségi civil szervezet kapott 
működéséhez, önálló elhelyezéséhez ingatlant (Rádió C Kht., Közéleti Roma Nők Egyesülete, 
Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola).  
 
A Fővárosi Önkormányzat négy nemzeti kisebbség (horvát, szerb, német, szlovák) 
iskolaközpontjának fenntartója. A négy intézmény kétéves működési költségvetése 
meghaladta a 2,7 milliárd Ft-ot. A Fővárosi Önkormányzat a saját fenntartású nemzetiségi 
iskolaépületek állagmegóvására 39,354 millió Ft céljellegű támogatást nyújtott.  
 
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nemzetiségi intézmények mellett 
Budapesten kerületi önkormányzati fenntartásban német nemzetiségi gimnáziumi oktatás 
folyik a Krúdy Gyula Általános Iskola és Gimnáziumban (III. ker., Gyógyszergyár u. 22-24.) 
és a Tamási Áron Általános Iskola és a Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban 
(XII. ker., Mártonhegyi út 34.). A nemzetiségi oktatással kapcsolatos fontos lépés, hogy 
főjegyzői intézkedésre az óvodai felvételi és az általános iskolai beiratkozási plakátok 
nemzetiségi nyelven is megjelentek. 
 
A roma közösség két intézménye működik fővárosi fenntartásban: a Cigány Ház – Romano 
Kher és a Napház Khamorro Kisebbségi Klub. A húsz éve működő Cigány Ház – Romano 
Kher tevékenységi körébe a hátrányos helyzetű cigánygyerekek üdültetése, szakmai táborok 
szervezése, tehetséggondozás, ösztöndíjazás, jogsegélyszolgálat működtetése, cigány 
családgondozók tevékenységének szakmai segítése, rendezvények szervezése, bonyolítása, 
valamint néprajzi gyűjtőmunka és néprajzi kiadványok készítése tartozik. Az intézmény 
fonyódi táborának renoválásához a Fővárosi Önkormányzat 170 millió Ft-ot biztosított. Az 
intézmény 16 gyermek- és 2 szakmai tábort szervezett. A Fővárosi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat táboronként 300 ezer Ft-tal támogatta hátrányos helyzetű cigánygyerekek 
táboroztatását. 2005-ben 258 középiskolás és 108 felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalt, 
míg 2006-ban 291 középiskolás és 136 felsőoktatásban tanuló diákot támogattak. A 
jogsegélyszolgálat 1200 fő részére nyújtott segítséget. 
 
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartásában cigány nemzetiségi nevelési-
oktatási intézmény nem működik. Nem önkormányzati fenntartásban működik a Kalyi Jag 
Roma Nemzetiségi Szakiskola, a Kovács Zoltán Alapítvány által működtetett óvoda és 
kollégium, valamint a Talentum Nemzeti Kisebbségi Általános Iskola, Művészeti Iskola, 
Tánc- és Zeneművészeti Szakiskola és Kollégium, ahol differenciált foglakozások keretében 
folyik a cigány fiatalok nevelése és oktatása. 2002 októberében a Fővárosi Önkormányzat a 
közoktatási törvény 86. §-ának megfelelően – miszerint a Fővárosi Önkormányzat köteles 
gondoskodni a nemzeti és etnikai kisebbség kollégiumi és középiskolai, szakiskolai ellátásáról 
– közoktatási megállapodást kötött a Talentum Kulturális Alapítvánnyal. Az iskola működését 
a Fővárosi Közgyűlés mindkét beszámolási évben 21 millió Ft-os támogatásban részesítette. 
A Fővárosi Önkormányzat 31 millió Ft-ot fordított a nemzetiségi és kisebbségi szervezetek 
támogatására. A Romaversitas Alapítvány cigány származású fiatalok idegennyelvi és 
számítástechnikai oktatására mindkét évben 10-10 millió Ft-ot kapott. 
 
Kulturális jellegű együttműködés a kisebbségi közösségekkel, a szokásos kinevezési eljárás 
véleményezése mellett, Tarasz Sevcsenko ukrán nemzeti költő mellszobrának felállítása és a 
Roma Holokauszt emlékmű felállítása volt. A Városrendészeti Bizottság pályázatán 
támogatásban részesült a Közéleti Roma Nők Egyesülete. A szomszédos országokból érkező 
magas rangú vendégek városházi látogatásakor mindig meghívást kapnak az illetékes fővárosi 
kisebbségi önkormányzatok.  
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A Fővárosi Önkormányzat szervezésében 2006. június 20-án kisebbségi konferencia 
keretében számoltak be a kisebbségi önkormányzatok vezetői az elmúlt 10 évben elért 
eredményekről. 
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Kisebbségi intézmények átvételére és fenntartására létre hozott 
támogatási keret összege 2003 és 2006 között, Ft-ban 10. számú függelék  

Intézményi támogatás 

  
költségvetési törvény szerinti 

támogatás ténylegesen felosztott támogatás 

2003 440 000 000 429 000 000 
2004 440 000 000 366 900 000 
2005 488 000 000 439 200 000 
2006 488 000 000 485 000 000 
Összesen: 1 856 000 000 1 720 100 000 
Forrás: MEH      

Kisebbségi intézmények átvételére és fenntartására létre hozott 
támogatási keret felosztása 2003 és 2006 között, Ft-ba n 11. számú függelék  

Intézményi támogatás 

  
működési célú felhalmozási célú  támogatás összesen 

2003 139 535 800 289 464 200 429 000 000 
2004 261 375 116 105 524 884 366 900 000 
2005 328 698 600 110 501 400 439 200 000 
2006 380 500 000 107 500 000 488 000 000 
Összesen: 1 110 109 516 612 990 484 1 723 100 000 
Százalékos megoszlás: 64,4% 35,6% 100,0% 
Forrás: MEH      

Kisebbségi intézmények átvételére és fenntartására felhas ználható 
támogatás kisebbségenkénti megoszlása 2003 és 2006 között, Ft-ban 12. számú függelék  

Intézményi támogatás 

Kisebbség 
működési célú felhalmozási 

célú 
támogatás 
összesen 

kisebbségenkénti 
megoszlás  

bolgár 46 236 000 31 006 400 77 242 400 4,49% 
cigány 173 000 000 64 000 000 237 000 000 13,78% 
görög 33 000 000   33 000 000 1,92% 
horvát 110 159 000 171 776 000 281 935 000 16,39% 
lengyel 51 092 800 37 505 000 88 597 800 5,15% 
német 232 528 882 127 846 238 360 375 120 20,95% 
örmény         
román 38 500 000 45 650 000 84 150 000 4,89% 
ruszin 12 268 700 1 631 300 13 900 000 0,81% 
szerb 68 600 000 31 900 000 100 500 000 5,84% 
szlovák 293 167 466 83 334 414 376 501 880 21,89% 
szlovén 57 397 800 9 500 000 66 897 800 3,89% 
ukrán         
Összesen:  1 115 950 648 604 149 352 1 720 100 000 100,00% 
Forrás: MEH      
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Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának 
támogatása 2005-ben, Ft-ban 13. számú függelék  

     

2005. évi támogatás Országos 
kisebbségi 

önkormányzat  
Kedvezményezett intézmény 

összesen m űködés felhalmozás 

Bolgár Művelődési és Kulturális Kht. 33 000 000 15 000 000 18 000 000 
Cigány Módszertani Hálózat 33 000 000 33 000 000   
  Országos Roma Múzeum 8 600 000 8 600 000   
  Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár 11 400 000 11 400 000   
  összesen:  53 000 000 53 000 000   
Görög Görög Kutató Intézet 12 000 000 12 000 000   

Hercegszántói Iskolaközpont 9 160 000 9 160 000   
Croatica Kht. 6 500 000 1 500 000 5 000 000 
Képzési és Oktatási Központ, Pag 25 000 000 15 000 000 10 000 000 
Tudományos Intézet 10 000 000 10 000 000   
Egyházi Gyűjtemény 5 000 000   5 000 000 

Horvát 

összesen:  55 660 000 35 660 000 20 000 000 
Lengyel Ház 6 600 000 6 600 000   
Múzeum és Levéltár 31 600 000 6 600 000 25 000 000 
Lengyel Iskola 620 000 620 000   

Lengyel 

összesen:  38 820 000 13 820 000 25 000 000 
Városlődi Ifjúsági Tábor 3 000 000   3 000 000 
Bajai Német Iskolaközpont 12 000 000 12 000 000   

Német Közművelődési Központ, 
Budapest 10 000 000 10 000 000   
Deutche Bühne, Szekszárd 21 000 000 21 000 000   
Pilisvörösvári Iskola 20 000 000   20 000 000 
Pedagógiai Intézet 14 000 000 10 000 000 4 000 000 

Német 

összesen:  80 000 000 53 000 000 27 000 000 
Román Dokumentációs Központ 21 150 000 16 500 000 4 650 000 

Ruszin Múzeum 2 450 000 2 008 700 441 300 
Ruszin Könyvtár 1 950 000 1 950 000   

Ruszin 

összesen:  4 400 000 3 958 700 441 300 
Szerb Kulturális és Dokumentációs 

Központ 27 500 000 
20 000 000 7 500 000 

Kutató Intézet 23 200 000 23 200 000   
Közművelődési Központ 29 000 000 29 000 000   
Vertigo Színház 9 000 000 9 000 000   
Dokumentációs Központ 6 000 000 6 000 000   
Óvodai Módszertani Központ 3 600 000 3 600 000   
Legatum Kht. 16 000 000 8 089 900 7 910 100 
Szarvasi Iskola 7 000 000 7 000 000   
Békéscsabai Iskola 3 672 200 3 672 200   

Szlovák 

összesen:  97 472 200 89 562 100 7 910 100 
Szlovén Szlovén Rádió 16 197 800 16 197 800   
Összesen: 439 200 000 328 698 600 110 501 400 
Tartalék 48 800 000     
Mindösszesen: 488 000 000     
     
Forrás: MEH      
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Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának 
támogatása 2006-ban, Ft-ban 14. számú függelék  

     

2006. évi támogatás Országos 
kisebbségi 

önkormányzat  
Kedvezményezett intézmény 

összesen m űködés felhalmozás 

Bolgár Művelődési és Kulturális Kht. 12 000 000   12 000 000 
Cigány Országos Roma Múzeum 1 000 000   1 000 000 

Croatica Kht. 2 000 000   2 000 000 
Egyházi Gyűjtemény 8 000 000   8 000 000 

Horvát 

összesen:  10 000 000   10 000 000 
Múzeum és Levéltár 6 000 000   6 000 000 
Lengyel Iskola 8 000 000 3 000 000 5 000 000 

Lengyel 

összesen:  14 000 000 3 000 000 11 000 000 
Bajai Német Iskolaközpont 5 900 000   5 900 000 
Deutche Bühne, Szekszárd 2 500 000   2 500 000 
Pécsi Német Iskola 3 000 000   3 000 000 
Iskolák gázár kompenzációja 1 248 766 1 248 766   

Német 

összesen:  12 648 766 1 248 766 11 400 000 
Román Dokumentációs Központ 18 000 000   18 000 000 
Ruszin Ruszin Múzeum 1 500 000 1 200 000 300 000 
Szerb Kulturális és Dokumentációs 

Központ 6 000 000 
  6 000 000 

Közművelődési Központ 3 450 000   3 450 000 
Dokumentációs Központ 2 500 000   2 500 000 
Legatum Kht. 2 800 000   2 800 000 
Vertigo Színház 3 400 000   3 400 000 
Békéscsabai Iskola 10 808 868   10 808 868 
Iskolák gázár kompenzációja 392 366 392 366   

Szlovák 

összesen:  23 351 234 392 366 22 958 868 
Szlovén Szlovén Rádió 6 000 000   6 000 000 
Összesen: 104 500 000 5 841 132 98 658 868 
Dologi kiadásokra fordított összeg 3 000 000     
Mindösszesen: 107 500 000 5 841 132 98 658 868 
     
Forrás: MEH      



21 
 
   15. számú függelék  
     

Az országos kisebbségi önkormányzatok 2003 és 2006 között támoga tott intézményei 

 

S
or

sz
ám

 

Országos kisebbségi 
önkormányzat Kisebbségi intézmény megnevezése Működési 

terület 

1. Bolgár 1. Művelődési és Kulturális Kht. kultúra 
2. 1. Módszertani Hálózat kultúra 
3. 2. Országos Roma Múzeum kultúra 
4. 

Cigány 

3. Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár kultúra 
5. Görög 1. Görög Kutató Intézet kutatás 
6. 1. Hercegszántói Iskolaközpont oktatás 
7. 2. Croatica Kht. kultúra 
8. 3. Képzési és Oktatási Központ, Pag egyéb 
9. 4. Horvát Tudományos Intézet kutatás 

10. 

Horvát 

5. Horvát Keresztény Gyűjtemény kultúra 
11. 1. Lengyel Ház kultúra 
12. 2. Lengyel Múzeum és Levéltár kultúra 
13. 

Lengyel 

3. Lengyel Iskola oktatás 
14. 1. Pécsi Német Iskola és Kollégium oktatás 
15. 2. Városlődi Ifjúsági Tábor egyéb 
16. 3. Bajai Német Iskolaközpont oktatás 
17. 4. Német Közművelődési Központ kultúra 
18. 5. Deutsche Bühne, Szekszárd kultúra 
19. 6. Pilisvörösvári Német Iskola oktatás 
20. 

Német 

7. Német Pedagógiai Intézet oktatás 
21. Román 1. Román Dokumentációs Központ kultúra 
22. 1. Ruszin Múzeum kultúra 
23. 

Ruszin 
2. Ruszin Könyvtár kultúra 

24. Szerb 1. Kulturális és Dokumentációs Központ kultúra 
25. 1. Ludové noviny - hetilap kultúra 
26. 2. Szlovák Kutató Intézet kutatás 
27. 3. Szlovák Közművelődési Központ kultúra 
28. 4. Vertigo Színház kultúra 
29. 5. Szlovák Dokumentációs Központ kultúra 
30. 6. Óvodai Módszertani Központ oktatás 
31. 7. Legatum Kht. kultúra 
32. 8. Szarvasi Szlovák Iskola oktatás 
33. 

Szlovák 

9. Békéscsabai Szlovák Iskola oktatás 
34. Szlovén 1. Szlovén Rádió egyéb 

     
Forrás: MEH    
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16. számú függelék 
A beszámolási időszak jogszabályváltozásai 

(A fontosabb, időrendbe szedett és a jogszabályi hierarchiához igazodó jogszabályok, az állami irányítás egyéb 
jogi eszközei és egyéb releváns aktusok) 

 
Törvények: 
2005. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő 
szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 
2003. október 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 
2005. évi CXLVIII. törvény az oktatást érintő egyes törvények módosításáról 
 
Kormányrendeletek: 
5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi 
normatív működési támogatásáról 
35/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló 125/2001. (VII. 10.) Korm. 
rendelet módosításáról 
36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és 
modellkísérletek támogatásáról 
54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról 
120/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya 
közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. január 16-
án aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
256/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. 
rendelet módosításáról 
310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról 
44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól 
68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról 
69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról 
73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról 
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről 
175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási hallgatók juttatásairól 
321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamit egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
332/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 
szóló 362/2004. (XII. 26.)  Korm. rendelet módosításáról 
363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami 
feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról 
 
Miniszteri rendeletek: 
3/2005. (III. 1.) OM rendelet a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású 
támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről 
11/2005. (IV. 8.) OM rendelet a 2005/2006. tanév rendjéről 
16/2005. (VI. 10.) OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai 
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról 
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31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 
4/2005. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások 
kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, 
illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról 
12/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő 
tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról 
25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék 
összeállítása során történő végrehajtásáról 
29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő 
végrehajtásáról 
3/2006. (VII. 21.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára 
kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek 
és határnapjainak megállapításáról 
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi 
önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési 
rendjéről 
11/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelet a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4. 
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról, továbbá a választási 
eljárásáról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.9 BM rendelet 
módosításáról 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról 
4/2006. (II. 24.) OM rendelet a 2006/2007. tanév rendjéről 
13/2006. (III. 31.) OM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás 
igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről 
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
18/2006. (IV. 24.) OM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési 
rendjéről 
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 
2/2006. (I. 19.) PM rendelet a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi 
költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének 
felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról 
4/2006. (I. 26.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. 
évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 
 
Országgyűlési határozatok: 
32/2005. (IV. 27.) OGY határozat népi kezdeményezésről 
37/2005. (V. 12.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról 
51/2005. (VI. 4.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2004. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
81/2005. (X. 19.) OGY határozat nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról 
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról 
12/2006. (II. 16.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról 
30/2006. (VII. 11.) OGY határozat a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról 
60/2006. (XII. 20.) OGY határozat a bunyevác népcsoportnak a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény szerinti nemzeti és etnikai kisebbségként való elismerése tárgyú népi 
kezdeményezésről 
63/2006.(XII. 25.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2005. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Kormányhatározatok: 
1017/2005. (III. 1.) Korm. határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról 
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1040/2005. (IV. 29.) Korm. határozat az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Alapító 
Okiratának, valamint a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelőseiről és 
egyes feladatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról 
1120/2005. (XII. 15.) Korm. határozat a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökének 
felmentéséről és kinevezéséről 
1121/2005. (XII. 15.) Korm. határozat a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökének 
felmentéséről és kinevezéséről 
2150/2005. (VII. 27.) Korm. határozat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Kartája alapján vállalt kötelezettségek végrehajtásáról szóló harmadik időszaki jelentéséről 
2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozat a szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások 
alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól 
1029/2006. (III. 28.) Korm. határozat az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról 
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről 
1087/2006. (IX. 5.) Korm. határozat a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő 
kisebbségi vegyes bizottságok magyar társelnökeinek felmentéséről és kinevezéséről 
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról 
1116/2006. (XII. 5.) Korm. határozat a kincstári vagyonba tartozó, az országos kisebbségi önkormányzatok 
használatába adott épületeknek, épületrészeknek az országos kisebbségi önkormányzatok ingyenes tulajdonba 
adásáról 
1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról 
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról 
és az azokat megalapozó intézkedésekről 
2163/2006. (IX. 20.) Korm. határozat a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén született 
ajánlások megerősítéséről 
 
Alkotmánybírósági határozatok: 
34/2005. (IX. 29.) AB határozat a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem 
hirdetett törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára benyújtott indítványa 
alapján  
45/2005. (XII. 14.) AB határozat az Alkotmány egyes rendelkezéseinek értelmezésére, jogszabály 
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megállapítására irányuló indítvány tárgyában  
2/2006. (I. 30.) AB határozat az Országos Választási Bizottság által népi kezdeményezésre irányuló 
aláírásgyűjtő ív mintapéldánya és az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában  
14/2006. (V. 15.) AB határozat az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére 
irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének és az azon szereplő kérdésnek a hitelesítése tárgyában  
27/2006. (VI. 21.) AB határozat az Országos Választási Bizottság által a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 61. § (2) bekezdésén alapuló népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív 
mintapéldánya és az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában  
 
Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai, közleménye: 
17/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtatvány 
kitöltéséről 
18/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről 
19/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás a helyi választási bizottság feladatairól az egy szavazókörrel rendelkező 
településen 
20/2006. (VII. 4.) OVB állásfoglalás a kisebbségi jelölő szervezetek tárgyában 
21/2006. (VII. 4.) OVB állásfoglalás a passzív választójogról a települési kisebbségi önkormányzati választáson 
OVB közlemény a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, a főpolgármester, továbbá a fővárosi, 
megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásának 
országosan összesített adatairól 
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Nevesített kisebbségi vonatkozású tételek a központi költség vetésben 2005 és 
2007 között, millió Ft-ban 

17. számú 
függelék  

Megnevezés 2005 2006 2007 

Országgy űlés 
  
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 110,0 
  
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0 36,0 
Görög Országos Önkormányzat 35,0 35,0 35,0 
Országos Horvát Önkormányzat 88,6 88,6 88,6 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 173,9 173,9 
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 50,7 50,7 
Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6 225,6 
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 35,0 35,0 
Országos Örmény Önkormányzat 35,0 35,0 35,0 
Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 89,4 89,4 
Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 39,9 39,9 
Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6 47,6 
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 28,6 28,6 
Országos Ukrán Önkormányzat 28,6 28,6 28,6 
Országos önkormányzatok összesen: 913,9 913,9 913,9 
          
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmé nyek támogatása   
Bolgár Országos Önkormányzat   15,0 15,0 
Görög Országos Önkormányzat   12,0 12,0 
Országos Horvát Önkormányzat   45,0 45,0 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata   70,0 70,0 
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata   16,5 16,5 
Országos Cigány Önkormányzat   70,0 70,0 
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat   14,0 14,0 
Országos Szlovák Önkormányzat   88,8 88,8 
Országos Szlovén Önkormányzat   16,2 16,2 
Szerb Országos Önkormányzat   27,0 27,0 
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat   6,0 6,0 
Intézményi támogatás összesen:   380,5 380,5 
  
Országos önkormányzatok m űködési és intézményi összesen: 913,9 1 294,4 1 294,4 
  
Országgy űlés összesen: 1 023,9 1 404,4 1 404,4 
  
Miniszterelnöki Hivatal (2005-2006 ICSSZEM, SZMM) 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 334,3 320,5 282,5 
Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 48,0 48,0 38,0 
Magyaro-i Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 543,3 500,0 500,0 
Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása  488,0 107,5 70,0 
Fejezeti el őirányzatok összesen: 1413,6 976,0 890,5 
  
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2005-2006 ICSSZEM) 
Roma koordinációs és intervenciós keret*         
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány*     390,0 
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Roma tanulók tanulmányi támogatása 390,0   
Roma integrációt elősegítő fejlesztési programok 172,5 172,5 150,0 
Roma oktatási alap      67,5 
Világbanki romaügyi segély 46,2     
Roma telepeken élők lakhatási és szoc. int. programja  800,0 400,0 400,0 
Részben a nemzeti és etnikai kisebbségekhez kapcsolódó fejezet i kezelés ű előirányzatok ** 
Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség fejleszt. egyedi feladatai 1960,0 949,5 677,7 
Társadalmi kirekesztés elleni, esélyegy. csökkentő programok  158,0 158,0 50,0 
Fejezeti el őirányzatok összesen: 3 136,7 2 070,0 1 735,2 
  
Oktatási és Kulturális Minisztérium (2006-ig Oktatási Mi nisztérium)     
Nemzetiségi feladatok támogatása  240,0 179,0   
Etnikai feladatok támogatása 152,0 97,0   
Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása      200,0 
(2006-ig Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 
NKA nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 100,0     
Fejezeti el őirányzatok összesen:  492,0 276,0 200,0 
  
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és helyi önkormányzatok fejezeti el őirányzatai 
(2006-ig Belügyminisztérium ) 

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 1306,0 1166,1 1337,9 
Nemzetiségi nevelési, oktatási kiegészítő támogatás 340,0 1100,0 1100,0 
Deutsche Bühne támogatása 58,7 69,8 69,8 
Nemzetiségi színházak pályázati támogatása 111,0 111,0 102,0 
Fejezeti el őirányzatok összesen: 1 757,0 2 446,9 2 609,7 
  
Mindösszesen: 7 823,2 7 173,3 6 839,8 
Forrás: költségvetési törvények, PM       
          
Megjegyzés:  - a táblázatban üresen maradt tételek a költségvetésben 

összevontan találhatók 

  
- a táblázat egységesen a kiadási 
előirányzatokat tartalmazza   

          
          
Jelmagyarázat: 
  

* a jelzett roma pénzek 2005-ben az ICSSZEM 
fejezetében összevontan szerepeltek 

  
  

** a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos 
feladatokat is tartalmazó előirányzatok 
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A nemzeti és etnikai kisebbségeket érint ő támogatott NFT-projektek   18. számú függelék  

        

Beruházás 
helyszíne OP Támogatási konstrukció 

megnevezése Pályázó Projekt címe Megítélt 
támogatás 

Szerződéskötés 
dátuma 

Kifizetett 
összeg 

2005. 

Vállaj AVOP 
3.2 A mezőgazdasághoz kötődő 
infrastruktúra fejlesztése  

Vállaj község német 
nemzetiségi települési 
önkormányzata 

Mezőgazdasági feltáró-összekötő külterületi út 80 000 000 Ft 2005.08.17 79 991 194 Ft 

Mecseknádasd AVOP 
3.2 A mezőgazdasághoz kötődő 
infrastruktúra fejlesztése  

Német Kisebbségi Települési 
Önkormányzat Mecseknádasd 'Öreg-patak rendezése' 76 257 242 Ft 2005.10.11 28 291 295 Ft 

Mecseknádasd AVOP 
3.4 A falufejlesztés és –felújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 

Német Kisebbségi Települési 
Önkormányzat Mecseknádasd 

Vágóhídból turisztikai központ 8 797 314 Ft 2005.05.19 8 681 813 Ft 

Tótszerdahely AVOP 
3.4 A falufejlesztés és –felújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 

Tótszerdahely Község 
Önkormányzat és Horváth 
Kisebbségi Képviselőtestülete 

Régió-ház Kisrégiós Forrásközpont kialakítása 59 999 805 Ft 2005.05.10 56 949 286 Ft 

Mecseknádasd AVOP 
3.4 A falufejlesztés és –felújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 

Német Kisebbségi Települési 
Önkormányzat Mecseknádasd Mesterségek háza kialakítása 60 000 000 Ft 2005.09.15 27 155 179 Ft 

Mecseknádasd AVOP 
3.4 A falufejlesztés és –felújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 

Német Kisebbségi Települési 
Önkormányzat Mecseknádasd 

Egységes falukép kialakítása 11 156 000 Ft 2005.08.12 11 156 000 Ft 

Budapest GVOP Technikai segítségnyújtás (GVOP) 
Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Kht. GVOP roma tanácsadók KKV-k számára 5 970 000 Ft 2005.07.25 4 152 215 Ft 

Pécs HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Baranya 
Megyei Szövetsége 

'Roma nők reintegrálása a munka világába' 26 502 248 Ft 2005.03.31 25 057 084 Ft 

Pécs HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Khetanipe a Romák 
Összefogásáért Egyesület 

'Második esély' - Roma nők munkaerő-piaci 
(re)integrációjának elősegítése 27 000 000 Ft 2005.04.28 17 352 167 Ft 

Balmazújváros HEFOP 

2.1.3 A hátrányos helyzetű tanulók 
integrációs felkészítésének 
támogatása intézményi 
együttműködés keretében a 
közoktatás területén 

Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Intézet és 
Továbbtanulási, 
Pályaválasztási Tanácsadó 

'Roma esély' diszkriminációmentes és 
tolerancianövelő nevelési-oktatási program 
Balmazújváros kistérség általános iskoláiban 

15 000 000 Ft 2005.05.04 11 957 002 Ft 

Kunhegyes HEFOP 

2.1.3 A hátrányos helyzetű tanulók 
integrációs felkészítésének 
támogatása intézményi 
együttműködés keretében a 
közoktatás területén 

Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alternatív Szakiskola 

Az integráció kiterjesztésének térségi, kisvárosi 
modellje, a hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
gyerekek iskolai sikerességén alapuló 
élethelyzetének javítására 

15 000 000 Ft 2005.05.19 14 664 088 Ft 

Tiszabő HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Tiszabő Község Kisebbségi 
Önkormányzata 

'Akármi hangszert, bánom én, csak szóljon rajt a 
remény' SZIKRA TANODA indítása Tiszabőn 12 099 630 Ft 2005.05.27 7 700 610 Ft 
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Bátonyterenye HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Nógrád Megyei Cigány 
Kisebbségi Képviselők és 
Szószólók Szövetsége 

Tanoda a fiatalok esélyeinek javítása érdekében 14 150 000 Ft 2005.05.20 14 600 000 Ft 

Budapest HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Józsefvárosi Tanoda 
Alapítvány 

Hátrányos helyzetű, középiskolás roma diákok 
iskolai sikerességének segítése, valamint a 
Józsefvárosi Tanoda programjának fejlesztése és 
kiterjesztése.  

14 849 961 Ft 2005.06.10 9 004 545 Ft 

Murakeresztúr HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

A Mi Tanodánk 13 960 000 Ft 2005.01.31 7 312 403 Ft 

Budapest HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Budapest Főváros XIII. kerületi 
Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

Pro-ma Tanoda 15 000 000 Ft 2005.03.08 11 977 957 Ft 

Szátok HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Szátok Invacany si noj tinyiri - tovább is tanulunk 14 800 000 Ft 2005.06.29 11 106 946 Ft 

Baktakék HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Abaúji Romák - az Abaújiakért 
- Szövetsége 

'KITÖRÉS' 15 000 000 Ft 2005.02.15 12 000 000 Ft 

Gyomaendrőd HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Gyomaendrőd Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata 

Tanoda típusú tevékenységek a gyomaendrődi 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

15 000 000 Ft 2005.03.30 12 000 000 Ft 

Gilvánfa HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Roma Szakmunkás Egyesület 
Alternatív pedagógiai módszerekkel az 
esélyegyenlőség előmozdításáért a Roma 
Közösségi házban Gilvánfán 

15 000 000 Ft 2005.01.31 3 798 274 Ft 
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Debrecen HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

EU-ROMA Országos 
Egyesület KÖZPONTI TANODA 14 239 520 Ft 2005.03.08 11 391 616 Ft 

Tomor HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Rom-Som Alapítvány 
'Tanítva tanulj' Tanoda program a Cserehátban 
élő roma fiatalok számára 14 938 100 Ft 2005.02.08 9 702 367 Ft 

Sátoraljaújhely HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Sátoraljaújhely Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 

Tanoda program beindítása Sátoraljaújhelyen - 
'Romano Suno' 

14 800 000 Ft 2005.03.25 10 971 673 Ft 

Parád HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Heves Megyei Cigány 
Önkormányzati Képviselők 
Egyesülete 

Életút Tanoda 19 000 000 Ft     

Barcs HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Dél-Somogyi Cigány 
Képviselők Szervezete 

'Eséllyel az iskolában' - Képesség-, személyiség- 
és identitásfejlesztés a barcsi tanodában  18 897 826 Ft     

Teskánd HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Teskánd Község 
Önkormányzat 

'Tanulj, hogy segítő kezet nyújthass másoknak'- 
szociális szakemberek képzése a veszélyeztetett 
fiatalok, hátrányos helyzetű családok, romák 
munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. 

19 040 000 Ft     

Szolnok HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

'Oktatási és Továbbképzési 
Központ' Alapítvány 

Segítő láncszemek-többségében roma családokat 
támogató szociális szakemberek és önkéntesek 
komplex képzési programja 

19 221 232 Ft     

Sátoraljaújhely HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Roma Polgárjogi Mozgalom B-
A-Z Megyei Szervezete 

Segítő Kéz Integratív Hálózat 17 020 000 Ft     

Sormás HEFOP 
2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek 
alternatív munkaerő-piaci képzése 
és foglalkoztatása 

Zala Megyei Cigányok 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete 

Van még esély - hátrányos helyzetű 
munkanélküliek alternatív képzése és 
foglalkoztatása Dél-Zalában 

39 681 270 Ft     

Hajdúszovát HEFOP 
2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek 
alternatív munkaerő-piaci képzése 
és foglalkoztatása 

Cigányok és Etnikai 
Kisebbségek Érdekeit 
Képviselő Egyesület 

Alternatívák Hajdúszováton 2005. 68 756 319 Ft 2005.05.19 52 952 513 Ft 

Szigetvár HEFOP 
2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek 
alternatív munkaerő-piaci képzése 
és foglalkoztatása 

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna 'Együtt a szigetvári romák felemelkedéséért' 104 081 744 Ft 2005.05.31 69 070 926 Ft 

Budapest HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások Nonprofit Alapítvány 

Állás-Pont Munkaorientációs és Képességfejlesztő 
Centrum működtetése roma és/vagy hajléktalan 
emberek számára 

38 156 700 Ft 2005.03.25 30 525 360 Ft 
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Sormás HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 

Zala Megyei Cigányok 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete 

Ablakot a világra - Alternatív munkaerő-piaci 
szolgáltatások Dél-Zalában 61 413 960 Ft 2005.06.08 44 306 629 Ft 

Kaposvár HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 

Somogy Megyei Minoritas 
Egyesület 

'Kapcsolat és munka' roma munkaerő-piaci 
koordinációs program Kaposvár kistérségében 37 144 000 Ft 2005.05.09 29 715 200 Ft 

Budapest HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 

Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Oktatási Kht. 

Kulcskompetenciák fejlesztése hátrányos 
helyzetű, köztük roma fiatalok körében 

20 000 000 Ft 2005.06.16 3 743 409 Ft 

Pécs HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások Új Esély Közhasznú Egyesület 

'StartÁllás' - partnerségben a hátrányos helyzetű 
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának 
javításáért c. program 

48 996 675 Ft 2005.05.31 36 788 655 Ft 

Pécs HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 

Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Közhasznú 
Társaság 

'Fordulópont' - partnerségben a hátrányos 
helyzetű emberek, köztük a romák 
foglalkoztathatóságáért című program 

48 998 520 Ft 2005.05.23 38 866 775 Ft 

Halmajugra ROP 
2.3 Az óvodai és az alapfokú 
oktatási  nevelési intézmények 
infrastrukturájának fejlesztése 

Halmajugra Község 
Önkormányzata 

Esélyegyenlőség a társadalmilag hátrányos 
helyzetű roma gyerekeknek - kapacitásbővítő 
óvoda beruházás Halmajugrán 

92 346 000 Ft 2005.12.01 52 167 278 Ft 

Sormás ROP 
3.2.2 Non–profit foglalkoztatási 
projektek megvalósítása a szociális 
gazdaságban 

Zala Megyei Cigányok 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete 

Gandhi Program - kistérségi roma 
közösségfejlesztő referensek képzése és 
foglalkoztatása Dél-Zalában 

64 238 930 Ft 2005.05.19 51 334 373 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Pályázatok esélyegyenlőségi szempontból történő 
vizsgálata (A kisebbségekkel szembeni előítélet 
vizsgálata) 

1 965 000 Ft 2005.01.05 1 965 000 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Az esélyegyenlőség vizsgálata-(kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 

442 500 Ft 2005.04.05 442 500 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Az esélyegyenlőség vizsgálata-(kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 521 250 Ft 2005.02.02 521 250 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Az esélyegyenlőség vizsgálata-(kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 436 250 Ft 2005.05.10 436 250 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Az esélyegyenlőség vizsgálata-(kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 

377 500 Ft 2005.06.13 377 500 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 
Regionális Fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága 

Az esélyegyenlőség vizsgálata- (kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 230 000 Ft 2005.06.30 230 000 Ft 

Budapest ROP Technikai segítségnyújtás (ROP) 

Regionális Operatív Program 
és INTERREG Közösségi 
Kezdeményezés Irányító 
Hatóság 

Az esélyegyenlőség vizsgálata-(kisebbségekkel 
szembeni előítéletek vizsgálata) 750 000 Ft 2005.10.14 1 071 600 Ft 

Összesen: 1 281 235 496 
Ft   821 488 932 Ft 

2006. 

Somogyzsitfa AVOP 
1.5 Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása  

Széchenyi Zsigmond 
Szakközép- és Szakiskola 

Somogyi roma közösségek megélhetési 
lehetőségeinek létrehozása az agráriumban 

85 749 493 Ft 2006.09.15 21 437 374 Ft 

Bonyhád HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Bonyhádi Független Roma 
Egyesület 

A völgységi hátrányos helyzetű roma nők 
munkaerő-piaci esélyeinek növelése komplex 
fejlesztéssel 

29 190 000 Ft 2006.06.29 6 729 250 Ft 

Makó HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése Cigány Oktatási Egyesület 

P.R.I.M.A. - Projekt a Roma nők Integrációjáért a 
Makói Kistérségben 26 890 727 Ft 2006.08.14 6 722 680 Ft 
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Budapest HEFOP 

1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Magyarországi Roma 
Parlament Romnyi 25 159 069 Ft 2006.09.05 7 364 154 Ft 

Ózd HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

SUKHAR Roma Foglalkoz-
tatási és Vállalkozásfejlesztést 
Elősegítő Regionális 
Közhasznú Alapítvány 

SUKHAR JILO - Nők Ózd szociális ellátásának 
javításáért 30 175 452 Ft 2006.07.27 7 543 862 Ft 

Pécs HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Khetanipe a Romák 
Összefogásáért Egyesület 

Új esély - Nevo shaipe 27 150 454 Ft 2006.07.25 6 787 613 Ft 

Sormás HEFOP 
1.3.1 Nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése 

Zala Megyei Cigányok 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete 

Kanizsai Dorottya 2005 Program 24 315 800 Ft 2006.10.10 6 078 950 Ft 

Budapest HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Dzsumbuj Egyesület 

Ferencvárosi Tanoda - A Külső-és Középső 
Ferencvárosban élő hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma diákok iskolai sikerességének 
növelése érdekében 

19 000 000 Ft 2006.05.18 4 750 000 Ft 

Szakoly HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Szakoly Községi Cigány 
Kissebbségi Érdekvédelmi 
Egyesület 

Tanoda Szakoly községben 19 000 000 Ft 2006.06.30   

Jászladány HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Jászsági Roma Polgárjogi 
Szervezet 

'Láss, ne csak nézz!' - Jászladányi tanoda 18 249 931 Ft 2006.06.30 4 788 313 Ft 

Sajókaza HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Roma Polgárjogi Mozgalom B-
A-Z Megyei Szervezete Segítő Kéz Tanoda 19 000 000 Ft 2006.06.30 4 750 000 Ft 

Nagykanizsa HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Az Európai Unió Roma 
Ifjúságáért Egyesület 

Tanulás és munka: új eséllyel a jövőbe - tanoda 
program Nagykanizsán 19 000 000 Ft 2006.09.13 4 750 000 Ft 

Bonyhád HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Bonyhádi Független Roma 
Egyesület 

'Göncöl' Völgységi Tanoda 19 000 000 Ft 2006.10.02 4 750 000 Ft 

Makó HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Marosmenti Cigányok 
Integrációját Segítők 
Szövetsége 

Sok-szoros össze-fogás 18 996 851 Ft 2006.10.09 4 749 213 Ft 
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Hodász HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Hodászi Görög Katolikus 
Cigány Egyházközösség 

A Hodászi Görög Katolikus Cigány 
Egyházközösség Tanoda Programja 16 118 080 Ft 2006.10.10   

Miskolc HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

ROMÉRO B-A-Z Megyei 
Cigány Értelmiségi Fiatalok 
Közhasznú Egyesülete 

'Xurdypie Khere' 'Apróságok Tanodája' 18 943 970 Ft 2006.06.30 4 735 992 Ft 

Budaörs HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Budaörsi Tanoda Közhasznú 
Alapítvány 

Budaörsi Roma Tanoda a Hátrányos Helyzetű 
Gyerekekért 

18 989 250 Ft 2006.06.30 4 747 312 Ft 

Tiszavasvári HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Magyar-Roma-Maxima 
Tiszavasvári Egyesület Százszorszép Tanoda Tiszavasvári 19 000 000 Ft 2006.06.30 4 750 000 Ft 

Bátonyterenye HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Nógrád Megyei Cigány 
Kisebbségi Képviselők és 
Szószólók Szövetsége 

Tanoda a fiatalok esélyeinek javítása érdekében  18 719 000 Ft 2006.06.30 4 679 750 Ft 

Pécs HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Khetanipe a Romák 
Összefogásáért Egyesület 

KheTanoda 17 394 840 Ft 2006.06.30 5 121 690 Ft 

Budapest HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

'Terézvárosi Gyermekekért 
Alapítvány' 

A Terézvárosi Tanoda működtetése a hátrányos 
helyzetű, különösen roma gyerekek iskolai 
sikeressége érdekében 

18 923 903 Ft 2006.09.18 4 730 975 Ft 

Békés HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Mégis Van Remény Egyesület 
'TANÖSVÉNY' békési tanoda program roma 
fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelése és 
családjuk motiválása érdekében 

18 526 620 Ft 2006.09.18 4 631 655 Ft 
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Sátoraljaújhely HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Országos Hagyományőrző 
Cigányegyesület 'Romano Suno' Tanoda 18 964 000 Ft 2006.06.30 4 741 000 Ft 

Tiszadob HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Volt Állami Gondozottak 
Országos Egyesülete 

'Vadrózsából tündérsípot csinálok...'  'VADRÓZSA 
TANODA' állami gondozásban és családban 
nevelkedő halmozottan hátrányos helyzetű- főként 
roma fiatalok számára 

17 440 900 Ft 2006.09.13 4 360 225 Ft 

Tiszacsege HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

'Tiszacsege Ifjúságáért' 
Alapítvány 

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma tanulók és szüleik segítése a Csegei 
Szivárvány Tanodában 

18 852 530 Ft 2006.09.26 4 713 132 Ft 

Szarvas HEFOP 

2.1.4 Modell értékű tanoda típusú 
(extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikeressége 
érdekében 

Szarvasi Ifjúságért 
Akciócsoport Egyesület 

'CHERBO'- Csodaszarvas-Tanoda Hatékony 
tanulást segítő képzési program megvalósítása a 
cigány diákoknak 

18 320 000 Ft 2006.06.30 4 580 000 Ft 

Söjtör HEFOP 
2.1.5 Halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók integrált nevelése 
(adaptációs pályázat) 

Deák Ferenc Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda Roma értelmiségiekkel integrált nevelésért 20 045 380 Ft 2006.10.19 5 011 343 Ft 

Szentes HEFOP 
2.1.6 A sajátos nevelési igényű 
tanulók együttnevelése 

Deák Ferenc Általános Iskola 
és Damjanich János 
Tagiskolája 

Adj esélyt! - Kéttanítós modell bevezetése a SNI 
gyermekek együttnevelése intézményi 
együttműködés keretében 

35 000 000 Ft 2006.09.28 8 749 998 Ft 

Marcali HEFOP 
2.1.6 A sajátos nevelési igényű 
tanulók együttnevelése 

Városi Önkormányzat Nevelési 
Tanácsadó, Beszédjavító és 
Korai Fejlesztő Központja 

Integráció támogatása a Marcali kistérségben 35 000 000 Ft 2006.09.25   

Szeged HEFOP 
2.1.6 A sajátos nevelési igényű 
tanulók együttnevelése 

Klúg Péter Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
és Diákotthon 

Együtt nevelünk, együtt nevetünk - az inkluzív 
nevelés fejlesztése komplex szolgáltatáshoz való 
hozzáférés biztosítása 

34 782 952 Ft 2006.10.02   

Zádorfalva HEFOP 

2.1.8 Egyiskolás települések 
többségében halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat oktató 
iskoláinak fejlesztése 

Petőfi Sándor Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda - Zádorfalva Az európai színvonalú oktatásért Zádorfalván 13 222 551 Ft 2006.09.13 3 305 637 Ft 

Nyírmihálydi HEFOP 

2.1.8 Egyiskolás települések 
többségében halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat oktató 
iskoláinak fejlesztése 

Petőfi Sándor Általános Iskola 
és Óvoda 

A roma tanulók esélyegyenlőségének 
megteremtése digitális oktatástechnikai  

13 926 178 Ft 2006.09.05 3 481 544 Ft 

Budapest HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

'Az integráció rögös útján' - szociális szakemberek 
és segítők képzése 17 800 633 Ft 2005.12.09 9 195 619 Ft 

Pécs HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Cigány Kulturális és 
Közművelődési Egyesület 'Hal helyett háló' Kistérségi szociális hálózat 17 843 280 Ft 2006.05.19 4 460 820 Ft 
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Kaposvár HEFOP 
2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Regionális Családsegítő és 
Megyei Gyermekjóléti 
Módszertani Családsegítő 
Központ 

Kaposvári és Dél-Dunántúli régióban élő és 
dolgozó szociális szakemberek és segítők 
szakismeretének bővítése, mentálhigiénés 
gondozása, a kapcsolattartás információáramlás 
személyi és eszközszükségleteinek 
megteremtése, fejlesztése, módszertan 
kidolgozása 

15 000 000 Ft 2006.09.01 3 750 000 Ft 

Pécs HEFOP 
2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek 
alternatív munkaerő-piaci képzése 
és foglalkoztatása 

Khetanipe a Romák 
Összefogásáért Egyesület 

'Tanulással a munka reményében' 77 486 363 Ft 2006.07.18 19 374 790 Ft 

Nagykanizsa HEFOP 
2.3.2 Fejlesztésközpontú alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások 

Zala Megyei Cigányok 
Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete 

Ablakot a világra II. - Alternatív munkaerő-piaci 
szolgáltatások Dél-Zalában 58 763 860 Ft 2006.08.03 14 690 964 Ft 

Ózd HEFOP 
3.1.3 Felkészítés kompetencia-
alapú oktatásra 

Sajóvárkonyi Általános 
Művelődési Központ 

Korszerű eszközökkel és módszerekkel roma 
tanulóink esélyegyenlőségéért 17 945 500 Ft 2006.07.31 4 486 375 Ft 

Kimle HEFOP 
3.1.3 Felkészítés kompetencia-
alapú oktatásra 

Nemzetiségi Általános Iskola 
Kimle 

Esély a kimlei diákoknak 17 846 950 Ft 2006.08.02 4 461 737 Ft 

Sátoraljaújhely HEFOP 
3.1.3 Felkészítés kompetencia-
alapú oktatásra 

Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola, Magyar-Angol Két-
tanítású Nyelvű és Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Sátoraljaújhely 

Felkészülés a kompetencia-alapú oktatásra a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában 

17 999 960 Ft 2006.08.10 4 499 990 Ft 

Pomáz HEFOP 
3.1.3 Felkészítés kompetencia-
alapú oktatásra 

Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Pomáz 

Az esélyt teremtő közoktatásért 16 000 000 Ft 2006.09.08 4 000 000 Ft 

Szerep ROP 
2.3 Az óvodai és az alapfokú 
oktatási  nevelési intézmények 
infrastrukturájának fejlesztése 

Községi Önkormányzat Szerep Óvoda felújítása és bővítése Szerep Községben 52 511 333 Ft 2006.05.03 40 192 987 Ft 

Szolnok ROP 
3.2.1 Foglalkoztatást elősegítő 
tevékenységek helyi 
koordinációjának elősegítése 

Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség 

A romák foglalkoztatottságát bővítő - helyi hálózat 
kialakításán és működtetésén alapuló - integrált 
stratégia kidolgozása Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében 

45 043 581 Ft 2006.03.17 11 260 895 Ft 

Összesen: 1 107 289 391 
Ft   283 915 839 Ft 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006. decemberi állapot szerint)     
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A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 
felhasználása kisebbségek szerint 2005-ben és 2006-ban, 
Ft-ban 

 19. számú függelék  

     

Kisebbség 2005 2006 

Bolgár 112 500 1 100 000 
Cigány     
Görög 750 000 1 160 000 
Horvát 4 080 594 4 400 000 
Lengyel     
Német 8 858 317 12 080 000 
Örmény 1 061 625 800 000 
Román 8 751 964 6 200 000 
Ruszin     
Szerb 2 600 000 5 400 000 
Szlovák 3 305 000 7 499 200 
Szlovén 5 000 000 1 850 000 
Ukrán     
Interetnikus 6 580 000 7 165 200 
Összesen: 41 100 000 Ft 47 654 400 Ft 

     
Forrás: MEH      
     

     

A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 
felhasználása kisebbségek szerint 2005-ben és 2006-ban  20. számú függelék  

     

2005 2006 

Kisebbség 
Ft Százalékos 

megoszlás Ft Százalékos 
megoszlás 

Bolgár 112 500 0,3% 1 100 000 2,3% 
Cigány         
Görög 750 000 1,8% 1 160 000 2,4% 
Horvát 4 080 594 9,9% 4 400 000 9,2% 
Lengyel         
Német 8 858 317 21,6% 12 080 000 25,3% 
Örmény 1 061 625 2,6% 800 000 1,7% 
Román 8 751 964 21,3% 6 200 000 13,0% 
Ruszin         
Szerb 2 600 000 6,3% 5 400 000 11,3% 
Szlovák 3 305 000 8,0% 7 499 200 15,7% 
Szlovén 5 000 000 12,2% 1 850 000 3,9% 
Ukrán         
Interetnikus 6 580 000 16,0% 7 165 200 15,0% 

Összesen: 41 100 000 Ft  100,0% 47 654 400 Ft 100,0% 
     

Forrás: MEH      
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért K özalapítvány támogatásai 2005-ben és 
2006-ban témakörök szerinti bontásban  21. számú függelék  

2005 2006 

Témakörök 
Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) 

Laptámogatás 18 lap 234 002 001 19 lap 298 999 995 
Céltámogatások 
Gyermek- és ifjúsági táborok 247 44 831 000 210 36 365 700 
Hagyományőrző és kulturális rendezvények         
Tudományos rendezvények 15 2 580 000 19 2 870 000 
Kutatási programok         
Közéleti szakemberek képzése 22 2 830 000 23 3 680 000 
Regionális és helyi elektronikus média 33 6 240 000 24 3 948 640 
Kiadói tevékenység és kalendárium 79 19 944 832 84 15 580 000 
Hitéleti tevékenység         
Kutatói műhelyek támogatása         
Színházi tevékenység 21 6 410 000 31 7 450 000 
Közgyűjtemény állományának gyarapítása 61 4 765 000 54 3 040 000 
Anyanyelvű kulturális és hitéleti programok 993 116 054 631 947 100 733 120 
Céltámogatások összesen: 1 471 203 655 463 1 392 173 667 460 
Ösztöndíjak 
Középfokú ösztöndíjak         
Felsőfokú ösztöndíjak         
Nemzetiségi Ifjúsági Díj 19 fő 1 900 000     
Ösztöndíjak összesen: 19 f ő 1 900 000     
Elnöki keret         
Kisebbségek napja (meghívásos pályázat)         
Színházi találkozó 1 9 466 750 14 10 796 890 
Egyéb 1 577 000     

Összesen: 1 510 449 601 214 1 425 483 464 345 
Forrás: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány    
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22. számú függelék  A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért K özalapítvány támogatásai 
2005-ben és 2006-ban kisebbségek szerinti bontásban   

  

2005 2006 

Kisebbség 
Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) 

Bolgár 14 9 692 334 17 10 990 971 
Cigány 264 67 757 000 244 70 458 196 
Görög 16 9 560 349 15 10 542 184 
Horvát 209 52 466 710 233 60 707 848 
Lengyel 36 16 580 962 35 18 901 174 
Német 441 84 287 834 356 76 792 103 
Örmény 17 8 664 854 15 9 308 270 
Román 132 48 998 968 163 58 791 463 
Ruszin 17 8 126 522 20 9 663 110 
Szerb 90 44 252 100 109 52 826 510 
Szlovák 167 50 051 204 145 58 204 267 
Szlovén 44 22 761 062 38 29 002 377 
Ukrán 17 8 907 565 13 10 387 652 
Interetnikus 27 17 493 750 22 6 888 220 
Összesen: 1 491 449 601 214 1 425 483 464 345 
     
Forrás: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány   
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásai 
felhasználás szerinti bontásban 2005-ben és 2006-ban, Ft-ban  23. számú függelék  

    

Felhasználási célkeretek 2005 2006 

Kerti mag és vetőburgonya program 42 386 042   

Ösztöndíj program * 1 095 000 000 378 000 000 

Közösségi ház program 22 500 000 20 800 000 

Jogvédelmet támogató program 58 400 000   

Közéleti képzés program 39 950 000   

Roma kulturális pályázat 83 872 500 64 270 000 

Informatikai pályázat 79 943 400   

Intervenciós pályázat   30 000 000 

Összesen: 1 422 051 942 493 070 000 

    
Forrás: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány  
 
Jelmagyarázat:    
 

* a 2005. és 2006. évi ösztöndíj programot a Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány bonyolította 

    
    
Nemzetiségi színházak költségvetési támogatása 2005-ben és 
2006-ban, millió Ft-ban 24. számú függelék  

    

Támogatott társulat 2005 2006 

működtetési támogatás 58,7 

művészeti támogatás * 13,354 
69,8 Deutche Bühne 

(német) 
Összesen: 72,054 69,8 

Nemzetiségi színházak pályázati keretéb ől 
Pécsi Horvát Színház 44,5 44,0 
Magyarországi Szerb Színház Kht., Lórév 30,5 30,0 
Szarvasi Szlovák Színház 18,0 17,5 
Hókirálynő Egyesület – Meseszínpad (cigány) 4,2 4,3 
Reneszánsz Roma Műhely, Cigány Színházi 
Társulás   2,0 
Maledype Romano Teatro (cigány) 8,0 8,4 
Karaván Kulturális Alapítvány (cigány) 3,2 3,3 
Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület 2,6 1,5 
Nemzetiségi színházak összesen: 111,0 111,0 

    
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   
    
Megjegyzés:  
 

*  2006-ban a Deutche Bühne művészeti támogatása beépült a 
működtetési támogatásba. 



39 
 

 Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2005-ben, F t-ban  
 

(A 2005. költségvetés 5. sz. melléklet 7. pontja al apján)  
25. számú függelék  

Önkormányzati támogatott pályázatok Nem állami intézményfenntartók támogatott 
pályázatai 

Kisebbség 
Tannyelv ű, kétnyelv ű és szlovén nyelvoktató 

iskolák száma 
Támogatási 

összeg 

Tannyelv ű, kétnyelv ű és 
szlovén nyelvoktató iskolák 

száma 

Támogatási 
összeg 

német 7 93 350 000 1 22 800 000 
szlovák 3 47 900 000 2 34 200 000 
horvát 3 37 900 000 1 22 800 000 
román 6 101 400 000     
szerb 3 28 200 000     
szlovén 2 31 250 000     
Együtt 24 340 000 000 4 79 800 000 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       

 Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2006-ban, F t-ban  
 

(A 2006. költségvetés 5. sz. melléklet 7. pontja al apján)  
26. számú függelék  

Önkormányzati támogatott pályázatok Nem állami intézményfenntartók támogatott 
pályázatai 

Kisebbség 
Óvoda 

Nyelv-
oktató 
iskola 

Tannyelv ű, 
kétnyelv ű 

iskola 

Támogatott 
intézmények 

összesen 

Támogatási 
összeg 

Tannyelv ű, kétnyelv ű és 
szlovén nyelvoktató iskolák 

száma 

Támogatási 
összeg 

német 12 15 15 42 277 354 000 3 66 347 000 
szlovák 7 9 2 18 78 730 000 2 60 000 000 
horvát 4 4 3 11 65 910 000 1 30 000 000 
horvát-német   1   1 4 095 000     
román   3 8 11 195 700 000     
szerb 1   2 3 10 720 000     
szlovén 1   2 3 34 993 000     
Együtt 25 32 32 89 667 502 000 6 156 347 000 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       
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 Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatása 200 6-ban, Ft-ban  
 

(A 2006. költségvetés 5. sz. melléklet 7. pontja al apján)  
27. számú függelék  

Önkormányzati támogatott pályázatok Nem állami intézményfenntartók támogatott 
pályázatai 

Kisebbség Támogatott 
pályázatok 

száma 
Támogatási összeg Támogatott pályázatok 

száma 
Támogatási 

összeg 

cigány 2 730 869     
horvát 20 65 852 047 1 6 494 798 
német 182 52 394 138 9 12 609 578 
német, cigány 1 149 105     
német, horvát 5 12 780 037     
román 12 19 727 714     
román, szerb 1 946 673     
szerb 4 9 204 868     
szlovák 43 37 422 040 3 25 875 145 
szlovén 2 2 282 900     
Együtt 272 201 490 391 13 44 979 521 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium      

 Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások támog atása 2006-ban, Ft-ban  
 

(A 2006. költségvetés 5. sz. melléklet 7. pontja al apján)  
28. számú függelék  

Önkormányzati támogatott pályázatok Nem állami intézményfenntartók támogatott 
pályázatai 

Kisebbség Támogatott 
pályázatok 

száma 
Támogatási összeg Támogatott pályázatok 

száma 
Támogatási 

összeg 

horvát 3 286 382     
német 8 834 800 1 120 000 
német, horvát 3 228 240     
szerb 2 200 000     
szlovák 9 671 600 2 300 000 
Együtt 25 2 221 022 3 420 000 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium      
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Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatása 200 5-
ben és 2006-ban, Ft-ban 29. számú függelék  

2005 2006 
Kisebbség 

Pályázatok száma Támogatás 
összege Pályázatok száma Támogatás 

összege 
német 4 3 560 000 7 5 020 000 
cigány 4 7 400 000     
szerb 1 1 500 000 1 1 500 000 
horvát 1 578 000 1 600 000 
román 1 600 000     
szlovák 1 800 000     
lengyel     1 540 000 
összesen 12 14 438 000 10 7 660 000 

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   

Kisebbségi oktatást segít ő kutatások támogatása 2005-ben 
és 2006-ban, Ft-ban 30. számú függelék  

2005 2006 
Kisebbség 

Pályázatok száma Támogatás 
összege Pályázatok száma Támogatás 

összege 
német 2 1 880 000 4 4 355 000 
cigány 7 3 000 000 2 2 970 000 
bolgár 1 120 000     
szerb 1 1 000 000     
román 1 1 000 000 1 1 375 000 
szlovák 1 1 000 000 1 1 375 000 
interetnikus     1 915 000 
összesen 13 8 000 000 9 10 990 000 

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szerepl ő 
közoktatási feladatok támogatása 2006-ban, Ft-ban 31. számú függelék  

Kisebbség Támogatott önkormányzati 
intézményfenntartók száma Támogatás összege 

horvát 1 60 000 000 
román 1 60 000 000 
szlovén 1 60 000 000 
összesen 3 180 000 000 

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   

Nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzések 
támogatása 2006-ban, Ft-ban 32. számú függelék  

Kisebbség Pályázatok száma Támogatás összege 

német 1 2 581 000 
román 1 1 140 000 
szerb 1 1 500 000 
összesen 3 5 221 000 

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   
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A kisebbségi civil szervezetek országgy űlési támogatása 2005-ben és 2006-ban, Ft-
ban 33. számú függelék  

     

2005 2006 

Kisebbség 
Támogatás Kisebbségenkénti 

megoszlás  Támogatás Kisebbségenkénti 
megoszlás  

bolgár 1 100 000 1,00% 1 100 000 1,00% 
cigány 39 100 000 35,55% 39 300 000 35,73% 
görög 1 700 000 1,55% 1 700 000 1,55% 
horvát 9 150 000 8,32% 9 150 000 8,32% 
lengyel 1 500 000 1,36% 1 500 000 1,36% 
német 31 600 000 28,73% 31 400 000 28,55% 
örmény 600 000 0,55% 600 000 0,55% 
román 7 450 000 6,77% 7 450 000 6,77% 
ruszin 200 000 0,18% 200 000 0,18% 
szerb 4 800 000 4,36% 4 800 000 4,36% 
szlovák 10 700 000 9,73% 10 700 000 9,73% 
szlovén 1 200 000 1,09% 1 200 000 1,09% 
ukrán 900 000 0,82% 900 000 0,82% 
Összesen:  110 000 000 100,00% 110 000 000 100,00% 
     
Forrás: Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága    
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Kisebbségi óvodák száma és a gyermeklétszáma a 2004 /2005-ös tanévben 34. számú függelék  

Kisebbség Anyanyelv ű 
óvodák száma 

Anyanyelv ű 
gyermeklétszám  

Kétnyelv ű 
óvodák száma 

Kétnyelv ű 
gyermeklétszám  

Óvodák száma 
összesen 

Gyermekek 
száma összesen  

német 7 314 216 14 421 223 14 735 
szlovák 7 220 48 2 535 55 2 755 
horvát 2 138 26 1 044 28 1 182 
román 1 105 7 340 8 445 
szerb 3 55 4 198 7 253 
szlovén 1 23 3 75 4 98 
bolgár 1 7     1 7 
ruszin     1 13 1 13 
görög     1 44 1 44 
Együtt 22 862 306 18 670 328 19 532 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium      
       

Kisebbségi óvodák száma és a gyermeklétszáma a 2005 /2006-os tanévben 35. számú függelék  

Kisebbség Anyanyelv ű 
óvodák száma 

Anyanyelv ű 
gyermek-
létszám 

Kétnyelv ű 
óvodák száma 

Kétnyelv ű 
gyermek-
létszám 

Óvodák száma 
összesen 

Gyermekek 
száma összesen  

német 8 455 214 14 302 222 14 757 
szlovák 7 192 45 2 444 52 2 636 
horvát 2 144 26 912 28 1 056 
román 1 96 7 440 8 536 
szerb 3 57 3 102 6 159 
szlovén     4 86 4 86 
ruszin     1 11 1 11 
Együtt 21 944 300 18 297 321 19 241 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium      



44 
 

Kisebbségi általános iskolák száma és tanulói létsz áma a 2004/2005-ös tanévben 36. számú függelék  

Kisebbség 
Anyanyelv ű 

iskolák 
száma 

Anyanyelv ű 
tanulók 
száma 

Kétnyelv ű 
iskolák 
száma 

Kétnyelv ű 
tanulók 

létszáma 

Nyelvoktató 
iskolák 
száma 

Nyelvoktató  
iskolában 
tanulók 

létszáma 

Iskolák száma 
összesen 

Tanulók 
létszáma 
összesen 

német 4 547 29 5 062 262 41 113 295 46 722 
szlovák 1 77 6 1 002 46 3 419 53 4 498 
horvát     5 549 28 1 755 33 2 304 
román     6 616 7 494 13 1 110 
szerb 2 80 1 56 3 54 6 190 
szlovén         3 87 3 87 
bolgár 1 28     1 32 2 60 
görög         1 99 1 99 
ruszin         1 8 1 8 
Együtt 8 732 47 7 285 352 47 061 407 55 078 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       

Kisebbségi általános iskolák száma és tanulói létsz áma a 2005/2006-os tanévben 37. számú függelék  

Kisebbség 
Anyanyelv ű 

iskolák 
száma 

Anyanyelv ű 
tanulók 
száma 

Kétnyelv ű 
iskolák 
száma 

Kétnyelv ű 
tanulók 

létszáma 

Nyelvoktató 
iskolák 
száma 

Nyelvoktató 
iskolában 
tanulók 

létszáma 

Iskolák száma 
összesen 

Tanulók 
létszáma 
összesen 

német 4 234 33 5 216 271 41 953 308 47 403 
szlovák 1 87 5 888 45 3 562 51 4 537 
horvát     5 484 29 1 781 34 2 265 
román     8 795 6 364 14 1 159 
szerb 2 87 1 53 3 54 6 194 
bolgár         1 33 1 33 
szlovén     1 56 2 33 3 89 
görög         1 96 1 96 
ruszin     1 22 1 12 2 34 
Együtt 7 408 54 7 514 359 47 888 420 55 810 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       
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Kisebbségi gimnáziumok száma és a tanulói létszám a lakulása a 2004/2005-ös tanévben 38. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

összesen 

Tanulói létszám 
összesen 

német 9 1 620     8 513 17 2 133 
szlovák 1 60 1 53     2 113 
horvát 2 186         2 186 
román 1 187         1 187 
szerb 1 110         1 110 
szlovén         1 23 1 23 
bolgár     1 33 1 16 2 49 
összesen 14 2 163 2 86 10 552 26 2 801 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       
         

Kisebbségi gimnáziumok száma és a tanulói létszám a lakulása a 2005/2006-os tanévben 39. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

összesen 

Tanulói létszám 
összesen 

német 8 1 716     8 530 16 2 246 
szlovák 1 56 1 59     2 115 
horvát 2 193         2 193 
román 1 182         1 182 
szerb     1 111     1 111 
szlovén         1 28 1 28 
bolgár         1 12 1 12 
összesen 12 2 147 2 170 10 570 24 2 887 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium       
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Kisebbségi szakközépiskolák száma és tanulói létszáma a 
2004/2005-ös tanévben 

 

40. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Tanulói 
létszám 

összesen  

német 1 95     5 413 508 
szlovák     1 21     21 
horvát         1 21 21 
összesen 1 95 1 21 6 434 550 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium     
        

 
 

Kisebbségi szakközépiskolák száma és tanulói létszáma a 
2005/2006-os tanévben 

 

41. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Tanulói 
létszám 

összesen  

német 1 93     5 273 366 
szlovák     1 18     18 
horvát         2 19 19 
összesen 1 93 1 18 7 292 403 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium     
        

 
 

Kisebbségi szakiskolák száma és tanulói létszáma a 
2004/2005-ös tanévben 

 

42. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Tanulói 
létszám 

összesen  

német     1 13 2 162 175 
horvát         1 90 90 
cigány-
romani 1 171         171 
összesen 1 171 1 13 3 252 436 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium     
        

 
 

Kisebbségi szakiskolák száma és tanulói létszáma a 
2005/2006-os tanévben 

 

43. számú függelék  

Kétnyelv ű Anyanyelv ű Nyelvoktató 
Kisebbség 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Intézmények 
száma 

Tanulói 
létszám 

Tanulói 
létszám 

összesen  

német         3 144 144 
horvát         1 77 77 
összesen         4 221 221 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium     
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A kisebbségi oktatás támogatásának normatív hozzájá rulásai 2005-ben és 
2006-ban, Ft-ban 44. számú függelék  

2005 2006 
Támogatási jogcímek 

Ft/fő Ft/fő 

Általános jogcímek: 
Óvodai nevelés 199 000 199 000 
Általános iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 204 000 204 000 
Általános iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 212 000 212 000 
Középiskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 262 000 262 000 
Kollégiumi ellátás 350 000 318 000 
Bejáró gyerekek óvodai, iskolai ellátása 25 000 15 000 
Bejáró gyerekek gimnáziumi, szakiskolai ellátása 15 000 15 000 
Bejáró gyerekek intézményi társulási ellátása 45 000 45 000 
1500 fő és az alatti település óvoda, iskola 1-4. o. támogatás   45 000 
1501-3000 fős település óvoda, iskola 1-4. o. támogatás   25 000 
1100 főnél kisebb település óvoda, iskola 1-4. o. 50 000   
3000 főnél kisebb település óvoda, ált. iskola 25 000   
3000 és 3500 fő közötti telep. óvoda, ált. iskola 12 500   
Óvodai, iskolai, kollégiumi intézményes étkeztetés  20 000 55 000 
Napközis foglalkoztatás 23 000 23 000 
Kistérségi társulások közoktatási feladatainak támo gatása: 
Kistérségi, ill. intézményi társulás által fenntart. óvoda, iskola   65 000 
Intézményi társulás tagintézménye, óvoda, iskola, középfokú intézménye   60 000 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségi kiegészít ő jogcímek: 
Nemzeti, etnikai kis. program az óvodában 45 000 45 000 
Nemzeti, etnikai nyelvoktató iskola 45 000 45 000 
Nemzeti, etnikai két tannyelvű iskola 76 500 71 500 
Roma nyelvoktatás 45 000 45 000 
Magyar nyelven folyó roma oktatás 22 500 22 500 
Roma integrációs program 60 000 61 500 
Kistelep. nemz. óvoda, iskola támogatása 1100 fő alatt 50 000   
Kistelep. nemz. óvoda, iskola támogatása 3000 fő alatt 25 000   
Kistelep. nemz. óvoda, iskola támogatása 3500 fő alatt 12 500   

Országos önkormányzatok oktatási intézményeinek fenntartása 128 000 128 970 

Forrás: Költségvetési törvények   
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45. számú függelék 
 

2005-ben és 2006-ban a hazai kisebbségek érdekében végzett tevékenységért 
Kisebbségekért Díj kitüntetésben részesültek 

 
 

 
2005 
Budai János, a gyulai Nicolae Balcescu Román Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
nyugalmazott igazgatója, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának volt elnöke, 
Choli Daróczi József népművelő, pedagógus, író, költő, műfordító, 
Farkas Antal, a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesületének elnöke, a Kiskörei 
Regionális Roma Közösségi Ház vezetője, az Országos Cigány Önkormányzat alelnöke és a 
Heves Megyei Közgyűlés tagja, 

Dr. Golub Iván, a Fővárosi Uzsoki Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a 
Szerb Demokratikus Szövetség és az Országos Szerb Önkormányzat Közgyűlésének és 
Elnökségének alapító tagja, a Pomázi Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Mága Zoltán és Nyári Gyula előadóművészek, 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány. 
 

2006 
Hajdú István, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nemzetiségi referense és Hevesi József, a 
Békés Megyei Közgyűlés nemzetiségi referense, 
Dr. Karagics Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, 
Dr. Kállai Ernő történész, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete 
Romológiai Kutatócsoportjának, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológiai és 
Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének vezetője, 
Moldován Stefánia előadóművész, a Halhatatlanok Társulatának tagja, örmény önkormányzati 
képviselő, 
Mukics Ferenc, a Szentgotthárdi Szlovén Rádió alapító ügyvezető-főszerkesztője és Mukicsné 
Kozár Mária néprajzkutató, a Szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeum igazgatója, 

Dr. Petrusán György, a Szegedi Tanárképző Főiskola Román Tanszékének volt vezetője, a 
Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
Rézműves Melinda néprajzkutató, a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház igazgatóhelyettese, 
Varga Ilona népművelő-magyar szakos tanár, szociológus, újságíró. 
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Az egyházak támogatása a személyi jövedelemadó 1 sz ázalékos felajánlásából 2005-ben és 2006-ban 46. sz ámú függelék  

2005 2006 

Egyház megnevezése 
Nyilatkozatok száma 

(fő) * 
Felajánlott összeg, Ft 

** 
Nyilatkozatok száma 

(fő) *** 
Felajánlott összeg, Ft 

**** 

Magyar Katolikus Egyház 417 970 2 185 851 816 405 886 2 175 214 677 
Magyarországi Református Egyház 124 486 693 605 602 120 247 674 209 024 
Magyarországi Evangélikus Egyház 35 611 214 992 498 35 600 220 107 060 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 6 671 71 499 694 5 912 68 178 932 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 541 4 471 466 517 4 540 234 
Magyarországi Baptista Egyház 4 889 25 773 658 6 544 37 511 394 
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 238 2 947 999 243 3 153 355 
Magyarországi Román Ortodox Egyház 329 2 184 334 338 2 188 612 
Magyarországi Örmény Egyház 240 2 372 783 185 1 879 578 

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchatus 
Magyarországi Orthodox Exarchatus 202 1 411 753 225 1 443 919 

Forrás: OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága     

Jelmagyarázat: 
* 2004. évi SZJA-ból ** 2006. jan 10.-i 

kifizetés 
*** 2005. évi SZJA-ból 

**** 2007. évi kifizetés 

Az egyházak hittanoktási támogatása 2005-ben és 200 6-ban, Ft-ban 47. számú függelék  

     

2005 2006 
Egyház megnevezése Hittanoktatásban 

résztvev ők száma Támogatás Hittanoktatásban 
résztvev ők száma Támogatás 

Budai Szerb Ortodox 132 926 700 161 1 205 050 
Magyarországi Bolgár Ortodox 64 349 100 60 312 500 
Magyarországi Román Ortodox 275 1 960 550 240 1 802 550 

Forrás: OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága     
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Az egyházak 2005. évi költségvetési támogatása, eze r Ft-ban 

  
48. számú függelék  

Működési célú támogatások, kiadások 
Felhalmozási célú 

támogatások, kiadások 
(felújítás, beruházás) 

Egyház megnevezése 
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Magyar Katolikus Egyház 424 865 11 850 7 552 515 3 737 431 2 215 774 1 096 100 276 106   15 333 858 
Magyarországi Református Egyház 237 951 3 237 2 291 984 1 976 920 781 457 328 480 72 129   5 717 358 
Magyarországi Evangélikus Egyház 56 484 1 000 672 231 1 078 370 141 501 51 530 26 189   2 028 105 
Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége 44 849 700 157 154 1 073 478 7 836 39 200 14 826   1 338 043 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 16 723   11 418 73 745 926 1 575 9 000   113 387 
Magyarországi Baptista Egyház 6 000   88 548 30 803 25 346 5 565     156 262 
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház     6 003   349       6 352 
Magyarországi Román Ortodox Egyház 4 422   6 409   1 960 2 205 7 000   21 996 
Orosz Orthodox Egyház Magyar 
Egyházmegyéje 3 000   8 494   744       12 238 
Magyarországi Örmény Egyház     5 454           5 454 
Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchatus Magyarországi Orthodox 
Exarchatus 2 916 500 4 005   262 420     8 103 
Magyarországi Autonóm Orthodox 
Izraelita Hitközség     7 747   836   18 000   26 583 
Forrás: OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága         
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Az egyházak 2006. évi költségvetési támogatása, eFt -ban 

  
49. számú függelék  

Működési célú támogatások, kiadások 

Felhalmozási célú 
támogatások, 

kiadások (felújítás, 
beruházás) 

Egyház megnevezése 
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Magyar Katolikus Egyház 263 577 9 870 7 794 484 3 751 386 2 196 240 1 118 019 263 770   15 397 346 
Magyarországi Református Egyház 147 732 2 702 2 338 963 1 984 302 796 339 335 048 94 342   5 699 428 
Magyarországi Evangélikus Egyház 35 345 840 712 969 1 082 395 148 980 52 560 18 440   2 051 529 
Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége 27 772 588 150 027 1 077 487 7 469 39 984 15 348   1 318 675 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 10 332   11 698 74 020 1 205 1 606 4 000   102 861 
Magyarországi Baptista Egyház 3 708 1 500 128 109 30 919 26 464 5 676 1 000   197 376 
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház     6 517   312       6 829 
Magyarországi Román Ortodox Egyház 2 737   6 868   1 802 2 249 4 000   17 656 
Orosz Orthodox Egyház Magyar 
Egyházmegyéje 1 841 500 6 900   460       9 701 
Magyarországi Örmény Egyház     4 440           4 440 
Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchatus Magyarországi Orthodox 
Exarchatus 1 790   4 559   265 428     7 042 
Magyarországi Autonóm Orthodox 
Izraelita Hitközség     6 839   869       7 708 
Forrás: OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága         
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 A Magyar Rádió MR4 nemzetiségi csatornájának heti p rogramja 
 

50. számú függelék  

        

Nemzetiségi m űsor – sugárzási id ősávok 

  

8.00 - 10.00 10.00 - 12.00 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 20.00 

Hétfő Horvát műsor Német műsor Szlovén műsor Cigány műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Kedd Horvát műsor Német műsor Ruszin műsor Cigány műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Szerda Horvát műsor Német műsor Bolgár műsor Cigány műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Csütörtök Horvát műsor Német műsor Görög műsor Cigány műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Péntek Horvát műsor Német műsor Ukrán műsor Cigány műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Szombat Horvát műsor Német műsor Örmény műsor Lengyel műsor Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

Vasárnap Horvát műsor Német műsor Egy hazában és Gyöngyszemek Szerb műsor Román műsor Szlovák műsor 

        
Forrás: Magyar Rádió       
        
Sugárzási frekvenciák: Marcali 1188 KHz      
  Szolnok 1188 KHz     
  Lakihegy 873 KHz     
  Pécs 873 KHz      
Sugárzás m űholdon: 

  

Hot Bird3, 13 fok kelet a 12,14944 GHz, transzponder 72, polarizáció: V,  
Dual Monó CH1 (L) FEC ¾. 

        
Továbbítás interneten: www.radio.hu      
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A kisebbségi lapok közalapítványi támogatása 2005-ben és 20 06-
ban, Ft-ban 

51. számú 
függelék  

    

Támogatás összege 
Támogatott lapok kisebbség 

2005 2006 

Amaro Drom cigány 11 378 000 15 922 024 
Arménia örmény 6 064 854 7 917 670 
Balgarszki Vesztnik bolgár 6 048 334 7 760 971 
Barátság interetnikus 3 200 000 4 328 220 
Cronica román 2 734 107 3 435 153 
Foaia román 27 644 861 34 777 610 
Glinda cigány   1 250 000 
Hromada ukrán 5 607 565 7 477 652 
Hrvatski glasnik horvát 26 879 710 36 157 168 
Kafeneio görög 6 292 099 8 062 184 
Kethano Drom cigány 2 200 000 3 063 048 
Ludové noviny szlovák 27 833 872 36 554 267 
Lungo Drom cigány 7 000 000 9 805 084 
Neue Zeitung német 32 013 679 41 539 963 
Polonia Wegierska lengyel 10 065 962 12 679 174 
Porabje szlovén 16 194 562 23 320 187 
Ruszin Világ ruszin 5 069 296 6 854 110 
Srpske Narodne Novine szerb 28 775 100 37 345 510 
Világunk cigány 9 000 000 750 000 

Összesen: 234 002 001 298 999 995 
    
Forrás: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány  
 
 

Roma fiatalok tanulmányi költségtérítést biztosító pályázatá nak 
alakulása 

52. számú 
függelék  

 
    

Tanév 
Felsőoktatási 
intézmények 

száma 

Támogatott hallgatók 
száma 

Támogatás összege 
eFt-ban 

2004/2005 II. félév 28 191 18 000 
2005/2006 I. félév 34 255 14 302 
2005/2006 II. félév 31 171 7 751 
2006/2007 I. félév 21 65 3 710 
    
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium   
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A roma ösztöndíjasok létszámának alakulása 2000 és 2006 között  

53. számú függelék  

       

Ösztöndíjban részesül ők száma 
Iskolatípus 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Általános iskola 
I. félév 4 705 5 567 10 074 11 223 13 433 11 101 
II. félév 2 894 4 788 6 935 7 456 6 217 7 616 
Középiskola 
gimnázium, szakközépiskola (nappali) 3 750 4 132 5 258   
középiskola (esti, levelező) 200 131 547   
szakiskola, szakmunkásképző 

2 133 2 988 
2 949 2 944 4 025   

technikus 9 0 184 217 437   
Összesen I. félév 2 142 2 998 7 083 7 424 10 267 5 818 
Összesen II. félév 973 1 850 5 389 4 590 4 046 4 686 
Felsőfokú intézmények 
egyetem, főiskola (nappali) 1 260 1 773 1 781   
egyetem, főiskola (esti, levelező, másoddiploma, 
távoktatás) 530 770 881   
felsőfokú szakképesítés 

422 964 

141 132 231   
külföldön tanuló 9 29 37 56 41   
Összesen I. félév 431 993 1 968 2 731 2 934 1 736 
Összesen II. félév 335 823 1 584 2 420 1 372 1 499 
Mindösszesen: 
I. félév 7 278 11 014 19 125 21 524 21 622 18 678 
II. félév 4 202 7 462 12 908 14 066 11 736 13 817 
       
Forrás: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány        
 
 


