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TiszteítКéрviselö Úr?

Az Оrszággyű lésrő l szágó 2012 . évi XXXV1, törуéпy 42. § ($) bekezdésében faglаltak alаpján
írаsbeli választ igényl ő „Miért nincs egy jogállamnak rnondolt országban, Szеrbiában а magyar
1аsebbségпek lakossági számarányuknak megfе lelő —<állarni támogatású skоlаlзáldzatuk?"cím ű ,
1(.113357 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adоni.

А magyar kormány határozattan táinoga t_ja а határоn ffiliжаgуаr közösségek által megfngalmazо tt
jogos igények megvalósulását . Szerbiátan а nemzeü taпácsаkról szóló, 2009-ben elfogadatfi
törvény elffigadása пyотп iп megkezdődhetett egy magyar jellegű , állami tanugatásban részesül ő
iskоlaЬálózat kiépítése, aln е ly folyamatosan erősödik és bővül . А magyar kоrшапу, ennek
megге Ielёеп , segíti а Magyar Nemzeti Tanács (^NI') t rekvéseit, szükség esetén а аешzetközi
Г'örumok Ьevоrrásával törekszik jogaik védelmét biztosítani . А kisebbségek ^оgai Szerbia unás
csatlakozása során is a jogállamiság egyik fokmérőjeként kienзelt figyelmet élveznek .

А „nemzeti kiseЬьség k Nemzeti Tanácsairól” szóló törvény és а hatályos szеrh1а1 oktatási es
cinkormányzati törvény Iehetővé teszik а magyar oktatási és kulturális intézmények alapító i
jogainak átruházását а Magyar Nemzeti Tanácsa, Eппek rnegfe1elően а magyar tагlyelуű , illetve
magyar tannyelven oktató ál talános és kózépiskalák c`tn . „magyar” osztályai fеlett az MNТ -nek
közvetlen Ьefalyása, felügyel е ti jagá van . Az МNT megalakulása, illetve működésének kezdete
óta az vlctatás tсkintetéЬen tapasztallíató negatív tendenciák lassultak .

A . mаgyar tannyelv ű osztályok Ъizoауо tekintetben pozitív diszkriini пációt élveznek а tobbségi
a ус lvü, ún . „szerb” osztályokéval. . ^1(14 az osztályok elindításáluz e's fennmaradásáho z
szükséges míuimális 1étszám tеkintctébon, vagy az itt oktatö tanárok és sza taп ..árok уёgzettsége
уопаtkozasában. .

А köztársasa`g . az autonóm tartomány vagy a helyi trikarmány% at által alapított általános és
középfokú пevеlési és óktatási intézményekben, mely еkben а nеvelési-oktatási tevékenyséfi; a
mсшzeti kisebьség nyelvén is folyik, vagy rneiyеkben a nemzeti kisebbségi beszéde, rty еlva vagy
kultúrája külön tantárgyként szerepel, а nеmzetí tanács :
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1) véleményezi az igazgatóbizottság, illetve iskolaszék. tagjai szer ё1 уётe a helyi őп lcoпnányzat
képvise1ái köziil tett javaslatokat ,
2) azokban az intézményekben, m ё lу& tаgоzаtаiааk ....̂tоhhsсОьсп anevelési-oktatási tevékenység
псmгё t i kisebbség nyelvén ffil уi lс , уаgу 'Пlё lуёkrёl . .шсgанарf-tаst .пусrt, t оgу а nemzeti kisebbség

siашаrа kiemelt jelentőségűek, ^с lё lW(сt,^ау.аасl аи igazgatóbizottság, .illetve az iskolaszék tаdаi .
személyére:

А Wrvёиу 1.6/61 а Тапаёs vёlmёиуt пуi lуапhhаt аи isloláslox e1íitti iпtёишёпусk és áitalános
ískо lаk hálázatáról sгоlо аldпs meghozatala sоrаа аzоkьап а helyi önkormányzatokbarf,
ашс lуёkhсп а nemzeti kisebbség; пуеlvс hivatalas használatban vал, vagy amelyekben ах оktаtаs i -
пеvсlёs i tevékenység а kisebbség пус lуёп folyil.

Аz МNТ tc,rekszik а юваgуаr Umпус lvй оsztаlуоk indításához és feп~пmarad sápoz szükséges
létszám minimálisra sz о rftаsаrа„ ebből а célból swrоs сgуüdm&ёdёst alakított k i а tartományi ,
regionális 6 tеr i^tlёt i oktatási hatósággal . Аг oktatás színvonalának emelése éraékében az МNТ
széleskörű ё sztёnd i^rспdszеrt hozott létre . Enлеk rёszсkёпt апуаgпаg tárnagatják а Szerbiában
гсlsооlсtаtа s i intézményben tanuló vajdasági magyar diákokat, melynek célja szаUёрzсft, ^6 1
felkészült tanárok számának növelése . А magyarorscági ГelstíОktatási intézetekben tanulók' jelentős
hányadának visszatérésével, illetve vajdasági gazdasági, közéleti, tudoшапу,оs és oktatási
szerepvállalásával s гаmо l . Emellett, az МN~ támogatásának ki szöлЬе ёen, javult az egyetemi ёs
fő iskolai végzettséggel rendelkezők elhelуezkedéséп& esélye az oktatási rendszerben, illetv e
háttérintézményekben, r ёУе11 etilt hiányzó mаgуаr anyanyelvű рsziсhо lоgцsоk „
skо lаресlаgоgп sоk és felügyelők számát.

Ami а ппап sк í rоzаst illeti, а ^ с lсп?сgi ..-rrtаgуа r oktatási .nyelvű általános és kt zépiskolálat а szerb
állam tartja lenn . .А magyar tannyelvű , iskolák, t gozatok osztályok. sгаmаrааи 1vINТ csupán
'minimális anyagi és tárgyi segítséget nyújt . .Az МNТ ...1<оftsёgус tёSёп4 jс lёп tоs hányadát szintén а
szerb állam biztosítja . А szabadkai Коsиtоlапуi .Оёгsё ^.^.ёs zentai^ Воlуai_ Tehetséggondozó
:Gimnáziumok kivételevet а magyar diákok vegyél oktatási iпtёzrnёп tаааlпаk,, amelyek .
21^ támogatásban részesülnek .

А magyar kоrtпаву az МNТ ёsztёпd í^рюgrm^аt 6 törekvéseit апуаgа iаg 6 érkölcsileg is
támogatja . Utоьь i kapcsán, а Кёzigагgаtаsi ёs lgагs44уi Nl iпisг tёriаш Nemzetpolitikai .
Államtitkárság szспгогёsёьсn, а 2012-6 621^^ kiemelkedő projektje volta „Külhoni m аgуа r
övodák éve” рrоgrаm. Ennek ffil у tаlа sаkёпt 2013-ьап а ldsiskоlаsоlmаk nyújtottak t аn~оgаtаst. А
Кёг igа7gаtаs i és lgazság űgyi М i п i sи tёriцm tánоgatta az IУINТ iskolabusz programját, аmсlу а
sиоrvайуьап élő m аgуаr gyermekek számára ьiztоsftо ftа , hogy а szomszédos települések ёs
kоzsёg& magyar оktаtаs i nyelvű iskoláiban tаппl^аааk .
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