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BEVEZETÉS 
 

 

 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 150. § a) 

pontja szerint a Kormány „kétévente áttekinti a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, 

és arról az Országgyűlésnek beszámol‖. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Kormány a 

2013. február – 2015. február közötti időszakra vonatkozóan a következőkben számol be az 

Országgyűlésnek. Jelen beszámoló átfogó képet kíván nyújtani mindarról, ami a hazai 

nemzetiségpolitika területén az elmúlt két év során történt. Összegezni kívánja a kormányzati 

kezdeményezések sorát, a nemzetiségi közösségek aktivitásának irányait. Emellett 

természetesen kitér hazánk nemzetközi dokumentumokból fakadó kötelezettségeinek a 

végrehajtására, a nemzetiségpolitikai együttműködés nemzetközi eseményeire is.  

 

A 2011-ben lezajlott népszámlálás előzetes eredményeinek a nyilvánosságra hozatala a 

legutóbbi beszámolási időszakon túl, 2013 márciusában történt. Ezért jelen beszámolóban 

részletes összefoglalóban mutatjuk be annak nemzetiségi vonatkozásait. A nemzetiségi 

önazonosság vállalásának a számottevő növekedése igazolja a jogszabályalkotás és 

nemzetiségpolitikai gyakorlat jó irányát, a társadalmi légkör kedvező alakulását. 

 

A beszámolási időszak nemzetiségpolitikai szempontból legjelentősebb eseményei közé 

tartoznak a 2014. évi parlamenti és önkormányzati választások. A tavaszi, parlamenti 

választások következtében mind a 13 közösséget (azaz a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a 

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

nemzetiséget) nemzetiségi szószóló képviseli a Parlamentben – rajtuk keresztül immár 

valamennyi nemzetiség hivatalosan is részt vesz az Országgyűlés munkájában. Ami az őszi, 

önkormányzati választások eredményeit illeti, a beszámolási időszak végén, 2015. január 1-

jén 2100 települési és 60 területi nemzetiségi önkormányzat működött. 

 

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

 a Kormány minisztériumaitól, államtitkárságaitól, az érintett szakterületektől és 

háttérintézményektől,  

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

 a megyei közgyűlésektől, 

 a médiahatóságtól, 

 az országos nemzetiségi önkormányzatoktól, 

 az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól, 

 a Központi Statisztikai Hivataltól, 

 valamint egyéb állami, kormányzati szervektől. 

 

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

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

kultúrában és a médiában történtekről, valamint az önkormányzati szférában zajló 

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

érdeklődők számára.  
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I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS HELYZETLEÍRÁS 
 

 

 

 

1. A NEMZETISÉGEK ÁLTALÁNOS HELYZETE 

 

 

1.1. A 2011. évi népszámlálás és eredményei 

 

A 2011. évi népszámlálás adatainak feldolgozása az előző, a 2011 és 2013 közötti 

beszámolási időszakra vonatkozó beszámoló elkészítésének időszakában még nem történt 

meg, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a végleges népszámlálási adatok 

közzétételét ugyanis a 2011−2013 közötti beszámolási időszak után, 2013. március 28-án 

kezdte meg. Az első közlés a legfontosabb adatokat – köztük a nemzetiségi kérdésblokkra 

adott válaszok eredményét – területi bontásban, az alapvető adatokat településszinten 

tartalmazta. További nemzetiségi adatok jelentek meg később a Demográfiai adatok, valamint 

a Háztartások, családok életkörülményei kiadványokban. A 2013. évi Helységnévtár
1
 már a 

2011. évi népszámlálás alapján ismertette a települések népességének nemzetiségi 

megoszlását. A népszámlálás nemzetiségi adatainak részletes bemutatása a Nemzetiségi 

adatok
2
 kiadványban 2014. február 5-én vált elérhetővé. Valamennyi népszámlálási adatot 

tartalmazó kiadvány a megjelenés időpontjától szabadon elérhető a KSH honlapján. Mivel az 

előző időszakban még csak előzetes adatokat tudtunk bemutatni, az alábbiakban ezeket a 

népszámlálási eredményeket részletesen ismertetjük. 

 

Nemzetiségekre vonatkozó népszámlálási eredmények a KSH adatok alapján 

 

A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv szerint 

Nemzetiség/ 
nyelv 

Nemzetiség Anyanyelv 

Családi, 
baráti 
közös-
ségben 
használt 

nyelv 

Nemzeti-
séghez 
tartozó* 

Nemzetiség Anyanyelv 

Családi, 
baráti 
közös-
ségben 
használt 

nyelv 

Nemzeti-
séghez 
tartozó 

2001 2011 

Magyar 9 416 045 9 546 374 9 584 836 9 627 057 8 314 029 8 409 049 8 409 011 8 504 492 

Hazai nemzetiségek 

Bolgár 1 358 1 299 1 118 2 316 3 556 2 899 2 756 6 272 

Cigány/ 
roma 

189 984 48 438 53 075 205 720 308 957 54 339 61 143 315 583 

Görög 2 509 1 921 1 974 6 619 3 916 1 872 2 346 4 642 

Horvát 15 597 14 326 14 779 25 730 23 561 13 716 16 053 26 774 

Lengyel 2 962 2 580 2 659 5 144 5 730 3 049 3 815 7 001 

                                                           
1
 Helységnévtár: http://www.ksh.hu/apps/hntr.main  

2
 Népszámlálási kiadványok: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak   

http://www.ksh.hu/apps/hntr.main
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak
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Német 62 105 33 774 52 912 120 344 131 951 38 248 95 661 185 696 

Örmény 620 294 300 1 165 3 293 444 496 3 571 

Román 7 995 8 482 8 215 14 781 26 345 13 886 17 983 35 641 

Ruszin 1 098 1 113 1 068 2 079 3 323 999 1 131 3 882 

Szerb 3 816 3 388 4 186 7 350 7 210 3 708 5 713 10 038 

Szlovák 17 693 11 817 18 057 39 266 29 647 9 888 16 266 35 208 

Szlovén 3 025 3 180 3 108 4832 2 385 1 723 1 745 2 820 

Ukrán 5 070 4 885 4 519 7 393 5 633 3 384 3 245 7 396 

Összesen: 313 832 135 497 165 970 442 739 555 507 148 155 228 353 644 524 

Nem kívánt 
válaszolni 

570 537 541 106 558 246 524 103 1 455 883 1 443 840 1 486 218 1 398 731 

Népesség: 10 198 315 10 198 315 10 198 315 10 198 315 9 937 628 9 937 628 9 937 628 9 937 628 

* A kulturális kötődésre vonatkozó kérdést is figyelembe véve 

Megjegyzés: a táblázatban szereplő válaszok száma a többes kötődés válaszlehetősége miatt meghaladja a 

válaszolók számát. Mivel a nemzetiségre, az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre – a 

többes kötődés megjelölése céljából – a népszámlálás során két-két válasz volt adható, a nemzetiségek esetében 

ez halmozódást jelent, azaz a fenti táblázatban a megvallott identitások száma meghaladja a válaszolók számát.  

 

A 2011. évi népszámlálás során – amely a magyarországi népszámlálások történetében a 

tizenötödik alkalom volt –, az ország lakóinak száma 9 938 ezer fő volt, amelyből 85,6% 

vallotta magát magyarnak. A nemzetiségekre vonatkozó népszámlálási adatokkal 

kapcsolatban összességében elmondható, hogy az eltelt évek során növekedésnek indult a 

nemzetiségi identitásukat megvallók száma és lakosságon belüli aránya, a tíz évvel azelőttihez 

képest mintegy másfélszeresére nőtt az önmagukat nemzetiséghez tartozókhoz sorolók száma. 

Az ország lakosságának közel 6%-a – összesen 644 524 fő – tartozik valamelyik 

nemzetiséghez.  

 

A nemzetiséghez tartozók számának növekedése annál is meglepőbb, mert a nemzetiséghez 

tartozásra vonatkozó kérdések, ahogyan korábban is, a népszámlálás adatlapján az 

opcionálisan megválaszolható kérdések közé soroltattak. A teljes lakosságból közel 1,4 

millióan (14,1%) – a megelőző népszámláláson a nem válaszolók számának kétszerese – nem 

válaszoltak a nemzetiséghez tartozást, anyanyelvet, illetve családi, baráti körben használt 

nyelvet firtató kérdésekre. Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a kérdésekre nem 

válaszolók között – legalábbis a lakosságon belüli arányukban – megtalálhatók az egyébként 

valamely nemzetiséghez tartozó személyek is.  

 

A nemzetiséghez tartozók számának a közösségek többségénél megjelenő növekedését 

magyarázhatja a nemzetiségi önkormányzati rendszer bővülése. A 2011. évi népszámlálást 

megelőző két választás során nagy számban alakultak olyan településeken nemzetiségi 

önkormányzatok, ahol korábban vagy nem volt kimutatható az adott nemzetiség jelenléte, 

vagy történelmi távlatban ugyan akár meghatározó volt egy adott nemzetiség jelenléte egy 

településen, ám az elmúlt évszázad során részben az asszimiláció, részben a belső- vagy külső 

migráció következtében megszűntek közösségként működni.  

 



7 

Nyelvhasználat és oktatás 

 

A népszámlálás nemzetiségekre vonatkozó adatai két, egymással látszólag ellentétes tényre 

világítottak rá. A nemzetiséghez tartozók száma a rendszerváltást követően tehát – néhány 

nemzetiség kivételével – növekszik, míg az egyes nemzetiségek nyelvét anyanyelvüknek 

vallók aránya folyamatosan csökken. Ez még olyan nemzetiségeknél is előfordul, ahol a 

nemzetiséghez tartozók számának növekedése vélhetően nagyobb részt az anyaországból 

történő folyamatos beköltözéssel áll összefüggésben.
2
 

 

A nemzetiségi anyanyelvhasználatra, illetve oktatásra vonatkozó adatok az oktatási 

statisztikák alapján 
 

Nemzetiség 

Nemzetiséghez 
tartozók száma 

Anyanyelvűek 
aránya 

14 éven aluliak 
aránya 

Nemzetiségi 
köznevelésben 

résztvevők 
aránya 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2011 

bolgár 2 316 6 272 56% 46,2% 9,4% 10,2% 6,4% 

cigány/roma 205 720 315 583 23,5% 17,2% 35,6% 32,4% 79,6% 

görög 6 619 4 642 29% 40,3% 10,8% 11,6% 15% 

horvát 25 730 26 774 55,7% 51,2% 9,3% 8,2% 151% 

lengyel 5 144 7 001 50% 43,5% 10,1% 8,8% 16,5% 

német 120 344 185 696 28% 20,6% 9,0% 10,1% 302% 

örmény 1 165 3 571 25% 12,4% 10,6% 8% nincs oktatás 

román 14 781 35 641 57% 39% 9,2% 7,5% 63,7% 

ruszin 2 079 3 882 53,5% 25,7 % 8,1% 7,7% 38,4% 

szerb 7 350 10 038 46% 37% 11,4% 8,7% 38,7% 

szlovák 39 266 35 208 30% 28% 8,5% 7,2% 230% 

szlovén 4 832 2 820 65,8% 61% 8,2% 6,4% 54,1% 

ukrán 7 393 7 396 66% 45,7% 10,4% 8,3% nincs oktatás 

 

Az asszimilációs folyamat lassításához, esetleges megfordításához egyértelmű, hogy 

elsősorban a nemzetiségi nyelvek oktatásának hatékonyságát kell növelni, hiszen több 

nemzetiségnél látható a népszámlálás és más nyilvántartások összevetésével, hogy a 

nemzetiségen belüli 14 éven aluliak arányát magasan meghaladó számban tanulják az adott 

nyelvet iskolai keretekben. Az egyes nemzetiségek létszámukban, szervezettségükben, 

intézményhálózatukban, nyelvállapotukban lényegesen különböznek, a 13 elismert 

magyarországi nemzetiségnek azonban közös jellemzője, hogy szórványban élnek, és ebből 

fakadóan a nyelv és kultúra átörökítésében kimagasló szerep hárul az óvodára és az iskolára. 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a nemzetiségek oktatásával, legmagasabb iskolai 

végzettségével kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 

 
                                                           
2
 A nemzetiségi hovatartozást megvallók többsége (mintegy 94,72%-a) magyar állampolgár, de az átlagtól 

jelentős eltérések vannak nemzetiségenként. Alacsony (10% alatti) a külföldiek aránya a cigányok, a szlovének, 

a horvátok és a szlovákok között. Ugyanakkor a lengyelek és az örmények között a külföldi állampolgárok 

aránya meghaladja a 90%-ot. 
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Nemzetiségek iskolai végzettsége a népszámlálási adatok alapján 

 

A hazai nemzetiséghez tartozók legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2011 
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Bolgár 375 130 138 208 819 270 797 1 580 220 
1 735 

(27,7%) 
6 272 

Cigány/
roma 

61 386 28 226 26 891 33 457 101 620 22 737 27 884 9 882 893 
2 607 

(0,83%) 
315 583 

Görög 335 117 77 113 538 251 525 1 290 294 
1 102 

(23,7%) 
4 642 

Horvát 1 025 496 545 1 475 5 548 1 104 5 105 5 997 708 
4 771 

(17,8%) 
26 774 

Lengyel 376 97 83 107 425 249 792 1 873 370 
2 629 

(37,6%) 
7 001 

Német 8 691 4 275 3 355 7 555 22 426 9 242 29 883 47 956 6 646 
45 667 
(24,6%) 

185 696 

Örmény 190 51 50 95 397 165 380 836 134 
1 273 

(35,7%) 
3 571 

Román 1 624 643 939 1 225 5 854 1 749 7 754 9 876 685 
5 292 

(14,9%) 
35 641 

Ruszin 175 71 64 130 496 151 509 997 135 
1 154 

(29,8%) 
3 882 

Szerb 483 162 186 265 1 141 519 1 363 2 721 521 
2 677 

(26,7%) 
10 038 

Szlovák 1 246 561 603 2 135 7 655 1 253 5 948 8 481 833 
6 493 

(18,4%) 
35 208 

Szlovén 84 36 70 167 683 124 672 514 59 
411 

(14,6%) 
2 820 

Ukrán 302 122 108 146 509 471 847 2 305 303 
2 283 

(30,9%) 
7 396 

Nemze-
tiséghez 
tartozók: 

75 877 34 827 32 925 46 829 147 275 37 988 81 611 92 981 11 578 
76 614 
(12,0%) 

638 505 

 

Az eredmények felhasználása 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai nemzetiségpolitikai szempontból két összefüggésben is 

alapvető jelentőségűek. Egyrészt meghatározták azt, mely településen voltak kiírhatók a 

nemzetiségi önkormányzati választások 2014-ben. Az Njtv. 242. § (2) bekezdése szerint a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az 

adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott 

nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként 

összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.  

A népszámlálási adatok második összefüggése, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból 

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

29.) Korm. rendelet 2013. évi módosítása értelmében 2014-től a települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása a népszámlálás adatainak figyelembe 

vételével történik. Az Njtv. szabályozásának célja, hogy a településeken és területi szinten 

csak tényleges, népszámlálási adatokkal alátámasztott közösségi háttér megléte esetén jöjjön 

létre nemzetiségi önkormányzat, ugyanakkor az adott nemzetiség országos képviselete akkor 

is biztosított legyen, ha más szinten nem alakít az adott nemzetiség önkormányzatot.  
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A népszámlálási adatokhoz kötött a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása, 

amely automatikusan megilleti a működő települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat. 

A keret terhére, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó rezsi típusú és 

munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló támogatás kerül megítélésre. A 2014. évtől 

működési költségvetési támogatás megállapítása a 2011. évi népszámlálási adatokra épül. 

Ugyanakkor részben a népszámlálási eredményektől függnek nyelvhasználati jogok is: a 

2014-es nemzetiségi önkormányzati választásokat követően a 2011. évi népszámlálás 

adataival összefüggésben bővülnek a nemzetiségek nyelvhasználati jogai azon településeken, 

ahol a lakosságon belüli arányuk eléri a 10, illetve 20 százalékot. 

A népszámlálási eredményekhez kötött feltételei vannak a közös önkormányzati hivatalok 

megalakulásának is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) a 85. § (10) bekezdésében kivételként a hét helyett már öt 

település és a 2000 fő helyett már 1500 fő összlakosság esetén is lehetővé teszi közös 

önkormányzati hivatal megalakítását, ha az érintett településeken élő nemzetiségeknek a 

népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz 

százalékot. A KSH számos esetben adott ki igazolást a nemzetiséghez tartozók arányáról a 

közös önkormányzati hivatalt létrehozni szándékozó települések számára. 

 

A fenti összefüggések értelmében a 2011. évi népszámlálás eredményei meghatározzák a 

további évek nemzetiségi politikáját. 

 

1.2. A nemzetiségek képviselete 

 

A nemzetiségi önkormányzatok – a települések, illetve megyék önkormányzatai mellett – a 

közösség életének legfontosabb kérdéseiben (oktatás, kultúra, nyelvhasználat) véleményezési, 

illetve egyetértési joggal felruházott testületek. 1994 óta a magyar kisebbségpolitika sajátos, 

egyedi partnereiként szerepelnek minden olyan településen, 2006 óta minden olyan megyében 

is, ahol releváns lélekszámban él egy nemzetiségi közösség. Összhangban az Alaptörvénnyel, 

a nemzetiségek önkormányzatainak választását 5 évente, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A nemzetiségi önkormányzati 

választásokon azok a polgárok vehetnek részt, akik lakóhelyükön szerepelnek a nemzetiségi 

választói névjegyzéken. A nemzetiségi önkormányzati rendszer országos szintjén az országos 

nemzetiségi önkormányzatok helyezkednek el, amelyek a központi közigazgatás, a Kormány 

partnerei az egyes nemzetiségpolitikai kérdések megoldása során. 

 

A nemzetiségek közvetlen parlamenti képviselete kérdésében a beszámolási időszak jelentős 

mértékű előrelépést hozott. A nemzetiségi törvénnyel párhuzamosan fogadta el az 

Országgyűlés az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. számú 

törvényt (a továbbiakban: Ogyvt.) , amely megteremti a Magyarországon élő nemzetiségek 

számára az Országgyűlés munkájában való részvétel feltételeit. A nemzetiségi képviselők 

mandátumhoz jutásának megkönnyítése érdekében úgynevezett kedvezményes kvótát állapít 

meg, amelynek segítségével – az egyébként az Országgyűlésbe jutáshoz szükséges 

szavazatszám negyedével – nyerhető el a nemzetiségi képviselői mandátum. Arra az esetre, ha 

a kedvezményes kvótával nem kerül be egy adott nemzetiség képviselője az Országgyűlésbe, 

a törvény nemzetiségi szószóló megválasztásának lehetőségét biztosítja az adott közösség 

számára. A szószóló az országos nemzetiségi önkormányzat jelöltlistájának első helyén 

szereplő jelölt lehet.  
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Az Országgyűlésről szóló 2012. XXXVI. törvény 22. §-a értelmében a nemzetiségi listáról 

mandátumot szerző képviselő, valamint a nemzetiségi szószóló tagja a magyarországi 

nemzetiségeket képviselő állandó országgyűlési bizottságnak, amely a nemzetiségeket 

érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező és a kormányzati munka 

ellenőrzésében közreműködő szerve. A szószóló tagja a nemzetiségi bizottságnak, amelynek 

munkájában szavazati joggal vesz részt, emellett az adott bizottság döntése alapján 

tanácskozási joggal vehet részt az Országgyűlés egyéb állandó bizottságainak munkájában, 

mindazon kérdések megvitatásakor, amelyeket a házbizottság a nemzetiségek életét 

befolyásoló témaként jelöl meg.  

Ugyancsak tanácskozási joggal vehet részt a törvényalkotási bizottság munkájában. A plenáris 

ülésen felszólalhat, kérdést intézhet a kormány tagjához. Munkája végzéséhez mindazokat a 

juttatásokat és lehetőségeket igénybe veheti, amelyeket az országgyűlés képviselői.  

 

A 2014. évi országgyűlési választások során először nyílt lehetőség a nemzetiségek 

parlamenti képviseletének megválasztására. A nemzetiségi névjegyzékre feliratkozottak 

alacsony száma miatt a kedvezményes mandátum eléréséhez a regisztráltak létszáma azonban 

kevésnek bizonyult, így a választási adatokból adódóan a nemzetiségi közösségeknek 

szószólója lett a Parlamentben, akik 2014. április 30-án átvették megbízó levelüket, május 6-

án esküt tettek, és a 13 nemzetiség képviselője megalakította az Országgyűlés Magyarországi 

nemzetiségek bizottságát. A bizottság munkáján keresztül a szószólók jelentős szerepet 

kaphatnak a törvényalkotási folyamatban: az országgyűlési munka súlypontja a választásokat 

követően a bizottságokba került, így azok döntései nagyobb befolyással vannak a plenáris ülés 

döntéseire, mint korábban. 

 

1.3. A 2014. évi választások eredményei 

 

1.3.1. Országgyűlési választások 

 

Az országgyűlési választásokra történő felkészülés időszakában, az Ogyvt. rendelkezései 

értelmében a hazánkban élő nemzetiségek országos önkormányzatai országos nemzetiségi 

listát állítottak. Ezzel párhuzamosan megnyílt a nemzetiségi választói névjegyzék, amelyre a 

nemzetiséghez tartozó választópolgárok iratkozhattak fel, annak tudatában, hogy előzetesen el 

kellett dönteniük, a listára leadandó szavazatukat pártlistára, vagy nemzetiségi listára adják-e 

le. Az országos nemzetiségi önkormányzatok kezdettől jelezték, hogy ez a döntési helyzet 

megnehezíti számukra a nemzetiségi választók regisztrációját célzó kampányukat és abban 

reménykedtek, hogy a szabályozás még a választások előtt megváltozik. 

 

A névjegyzék megnyitását követően viszonylag dinamikusan megkezdődött a választók 

feliratkozása a jegyzékre, ami azonban lelassult, amikor egyértelművé vált, hogy a 

jogszabályi háttér nem változik, a nemzetiségi választók nem szavazhatnak pártlistára. Az 

alábbi táblázat tartalmazza a nemzetiségi választói jegyzékben történt regisztrációkat az 

országgyűlési választások előtt. 
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Az országgyűlési választások nemzetiségi adatai 

 

Nemzetiség 
Országos listák 

regisztrálás szavazat mandátum szószóló 

Német 15 209 11 415 0 1 

Roma 14 271 4 048 0 1 

Horvát 1 623 1 212 0 1 

Szlovák 1 317 995 0 1 

Ruszin 611 463 0 1 

Román 647 362 0 1 

Ukrán 502 293 0 1 

Szerb 349 236 0 1 

Szlovén 199 134 0 1 

Örmény 184 110 0 1 

Görög 140 102 0 1 

Lengyel 133 99 0 1 

Bolgár 104 74 0 1 

 

A nemzetiségi képviselői mandátumot eredményező kedvezményes kvóta (a legalacsonyabb 

szavazatszámmal pártlistás mandátumot eredményező szavazatszám 25%-a) 22 022 volt, így 

– ahogyan a táblázatból kitűnik – egyik nemzetiségi lista sem eredményezett teljes jogú 

képviseletet. A választások eredményeképpen valamennyi nemzetiség szószólóval 

képviselteti magát az Országgyűlésben. 

 

1.3.2. Nemzetiségi önkormányzati választások 
 

Az Alaptörvény, az Njtv., valamint а választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

hatályba lépését követően jelentősen átalakult a nemzetiségi önkormányzati választásokra 

vonatkozó szabályozási környezet. A 2014. októberi választás során а regisztrált nemzetiségi 

választópolgár nemcsak а települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira, hanem – szemben а 

korábbi elektori rendszerrel – а területi és az országos nemzetiségi önkormányzat tagjaira is 

közvetlenül és egy időben szavazhatott.  

 

Szintén új eleme а szabályozásnak, hogy а települési nemzetiségi önkormányzat választására 

csak azokon а településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerülhetett sor, ahol а 2011. évi 

népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez 

tartozónak. А Nemzeti Választási Bizottság а területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választását azokban а megyékben, illetve а fővárosban tűzte ki, ahol megyei szinten, illetve а 

fővárosban legalább tíz települési nemzetiségi választást tűztek ki. Az országos nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának kitűzését a jogi szabályozás nem köti külön 

feltételhez, ezért azt minden nemzetiség tekintetében megtartották.  

А nemzetiségi képviselők megbízatásának időtartama а nemzetiségi önkormányzatok 

esetében а korábbi négy év helyett öt évre emelkedett. 

 

А 2715 kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás közül 569 választás a 

szükséges számú jelölt hiányában elmaradt, így végül 1523 településen 2146 választást 

tartottak meg. А 64 kitűzött területi nemzetiségi választásból 60 került megtartásra, 
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legnagyobb számban Budapesten 12 nemzetiség esetében, a 13 országos nemzetiségi 

önkormányzat megválasztása mellett.  

 

А nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az rendelkezett szavazati joggal, aki а 

nemzetiségi névjegyzékbe а szavazást megelőző tizenhatodik napig felvételre került. Egy 

személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékébe kérhette felvételét. А nemzetiségi 

névjegyzékbe összesen 240 990 választópolgár regisztrált. 

А nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán а tizenhárom magyarországi 

nemzetiséghez tartozó, névjegyzékben szereplő választópolgárok mintegy 64%-a vett részt а 

szavazáson.  

 

1.4. Nemzetiségpolitika a kormányzatban 

 

A 2013–2015 közötti időszakban nem változott a nemzetiségpolitika kormányzati felügyelete. 

A nemzetiségekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység központja továbbra is az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) volt, ahol az Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság hatáskörébe tartoznak a 

nemzetiségeket érintő kapcsolattartási, támogatáspolitikai, kulturális és nemzetközi ügyek. 

Ugyanezen minisztériumban, ugyanezen időszakban a Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság (2014-től Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság) felelősségi körébe tartozik a hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HH) 

társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák társadalmi integrációjának a koordinálása. 

Mindezen kívül a nemzetiségpolitikához kapcsolódó ügyek természetesen érintik az EMMI 

egyéb szakterületeit (ilyen például az oktatás vagy a kultúra), illetve valamennyi egyéb tárca 

munkáját is – e vonatkozásokat részletesen is bemutatjuk a későbbi fejezetekben. 

 

A beszámolási időszakban az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságán belül továbbra is a Nemzetiségi Főosztály dolgozik a 

nemzetiségeket érintő ügyeken – elsősorban ez a terület a felelős a nemzetiségek jogaiért, 

illetve a nemzetiségeket érintő kérdésekért. Az Államtitkárság évente több alkalommal 

szervez megbeszéléseket a nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel, a Nemzetiségi 

Főosztály napi kapcsolatban áll a nemzetiségek országos önkormányzati vezetőivel, illetve az 

Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjaival. 

 

A Nemzetiségi Főosztály Nemzetiségi Kapcsolatok Osztálya végzi a nemzetiségek jogairól 

szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotásával, módosításával 

összefüggő szakmai koncepció-előkészítést, közreműködik a kormányelőterjesztés-tervezetek, 

jogszabály tervezetek előkészítésében. Figyelemmel kíséri a magyarországi nemzetiségek 

jogainak érvényesülését, különösen a nemzetiségi kulturális autonómia intézményeit, illetve 

kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek érdekképviseleti, kulturális 

és más szervezeteivel, képviselőivel. Az osztály készít háttéranyagokat magyar állami vezetők 

és a nemzetiségek anyaországai politikusainak a tárgyalásaihoz. 

 

A Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály a nemzetiségi nevelési, oktatási műveletekhez 

nyújtott támogatások döntési rendszerét működteti. Ellátja a nemzetiségi célú 

előirányzatokból nyújtott támogatások döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

koordinálja a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerének 

működtetését, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, 

kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek érdekképviseleti, kulturális 

és más szervezeteivel, képviselőivel. 
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A Külkapcsolati és Nemzetiségi Kulturális Együttműködési Osztály közreműködik a 

nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontok összehangolásában, kapcsolatokat tart a 

hazai nemzetiségek anyaországainak diplomáciai képviseleteivel és a nemzetközi 

szervezetekkel, valamint koordinálja hazánk nemzetközi kötelezettségeiből fakadó 

kisebbségügyi beszámolóinak elkészítését. Az osztály választ ad európai és globális 

nemzetközi szervezetek Magyarországhoz intézett kérdéseire a nemzetiségügy kérdéskörében. 

 

 

2. A NEMZETISÉGEKET ÉRINTŐ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI 

 

 

Az alábbiakban a 2013–2015 közötti beszámolási időszakra vonatkozó jogszabályi 

változásokat soroljuk fel – a beszámolási időszak során a nemzetiségpolitikához kapcsolódó 

összes jogszabály részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény változásai 

 

A beszámolási időszakban az Njtv. következő módosításai léptek hatályba. Az Njtv. 1. § (2) 

bekezdése szerint a nemzetiségi jogok és kötelezettségek vonatkozásában nemzetiséghez 

tartozik az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy, aki magát valamely 

nemzetiséghez tartozónak tekinti és ezen nemzetiséghez tartozását az e törvényben 

meghatározott esetekben és módon kinyilvánítja. 

 

Hatályba lépett az Njtv. 2. § 14. pontja, mely definiálja a nemzetiségi önkormányzati 

választások vonatkozásában a nemzetiségi szervezet fogalmát. Ennek azért van jelentősége, 

mert a nemzetiségi önkormányzati választáson a nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A 

definíció szerint a nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában 

rögzített célja az Njtv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. 

 

Hatályba lépett az Njtv. 5. § (5) bekezdése, mely szerint azokon a településeken, ahol 

valamely nemzetiségnek a népszámlálás során a regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az 

érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles 

jegyzőkönyveit és határozatait a magyar mellett az adott nemzetiség nyelvén is vezetni, 

szövegezni. Ez a változás azt fejezi ki, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetiségi jogok 

biztosítása iránt. További jelentős előrelépés az Njtv. 6. § (1) – (4) bekezdéseinek hatályba 

lépése, melyek kimondják, hogy azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a 

népszámlálás során regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az 

illetékességi területén működő érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles 

biztosítani, hogy a  rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele a nemzetiség 

anyanyelvén is megtörténjék, a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok a 

nemzetiség anyanyelvén is rendelkezésre álljanak, a közhivatalok, közszolgáltatást végző 

szervek elnevezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények 

a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek, valamint a helység- és utcaneveket 

megjelölő táblák feliratai a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek. 

 

Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya 

eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a helyi 

köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint közjegyzői és bírósági végrehajtói állások 
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betöltése során biztosítani kell az adott nemzetiség anyanyelvét is ismerő személy 

alkalmazását. Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 

regisztrált aránya eléri a tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkormányzat, vagy 

nemzetiségi egyesület működik, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, vagy 

nemzetiségi egyesület kérésére a helyi önkormányzat által fenntartott vagy finanszírozott 

médiaszolgáltató rendszeres nemzetiségi közszolgálati műsort biztosít az adott településen élő 

nemzetiségi közösség anyanyelvű tájékoztatása érdekében. A rendelkezés a helyi 

önkormányzat által kiadott vagy finanszírozott sajtótermékre is vonatkozik. A 

médiaszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben ki kell kérni az érintett települési nemzetiségi 

önkormányzat, ennek hiányában a településen székhellyel rendelkező nemzetiségi egyesület 

véleményét. 

 

Szintén előrelépést jelent az Njtv. 22. § (5) bekezdésének hatályba lépése, amely szerint a 

településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást, ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc 

(gyermek) tanuló szülője a fenntartótól kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszervezhető. Ha a tanulólétszám nem 

teszi lehetővé a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás egy településen belüli 

megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra 

köteles szerv megteremti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeit. A fenti 

rendelkezéseket már a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény is tartalmazta 2012. január 1-jén történt hatályon kívül helyezéséig. 

 

Az Njtv. 53. § (1) bekezdése akképpen módosult, hogy a választások kapcsán a nemzetiségi 

névjegyzékbe kizárólag magyar állampolgárságú személy vehető fel. Azonban a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2015. január 1-jét megelőzően kitűzött választásán mandátumot 

szerzett nem magyar állampolgár választópolgárok mandátuma a nemzetiségi névjegyzékből 

magyar állampolgárságuk hiányára tekintettel történt törlése következtében nem szűnik meg. 

Hatályát vesztette az Njtv. 57. §-a, mely arról rendelkezett, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati általános választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásának napjára kell kitűzni. Ugyancsak hatályát vesztette az Njtv. 59. § (2) 

bekezdése, mely azt mondta ki, hogy egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. 

 

Az Njtv. 88. § (1) bekezdése azzal a mondattal egészült ki, hogy az országos önkormányzat 

egy-négy elnökhelyettest választ. Hatályát vesztette az Njtv. 98. § (2) bekezdése, mely arról 

rendelkezett, hogy a képviselő-testület, közgyűlés feloszlása nem mondható ki a választást 

megelőző és azt követő hat hónapon belül. 

 

Hatályba lépett az Njtv. 101. § (1) bekezdés e) pontja, mely szerint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt 

venni a kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen. Ezen jogszabály-módosítás célja 

az, hogy a jogi végzettséggel nem rendelkező nemzetiségi önkormányzati képviselők is 

megismerjék jogaikat valamint kötelezettségeiket, és munkájukat nagyobb szakértelemmel 

végezzék. 

 

Hatályba lépett az Njtv. 101. § (3) bekezdése, mely kimondja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő a testületi üléseken jelnyelvet, illetve az általa választott speciális 

kommunikációs rendszert használhat. Ez a rendelkezés tükrözi Magyarország elköteleződését 

siket és nagyothalló embertársaink emberi és polgári jogainak biztosítása iránt.  
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Hatályba lépett az Njtv-nek a nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségét szabályozó 103. §-a. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a 

megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak 

benyújtásáig – a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet 

tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A képviselő vagyonnyilatkozata 

nyilvános. A rendelkezés hatályba lépésével javult Magyarországon a közélet tisztasága.  

 

Az Njtv. 106. § (9) bekezdése azzal a fordulattal egészült ki, hogy nemzetiségi önkormányzati 

képviselő lehet az is, aki ugyanannál a nemzetiségi önkormányzatnál a nemzetiségi 

önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény vezetője. Ezzel lehetővé vált, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői is vállaljanak nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatást.  

 

Hatályba léptek az Njtv. 109. § (3) – (9) bekezdései valamint az Njtv. 110 – 111. §-ai, melyek 

a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és képviselőjének díjazását 

szabályozzák. 

 

Módosult az Njtv. 128. § (2) bekezdése, mely a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi 

költségvetés terhére nyújtott támogatásáról rendelkezik. Az új szabályozás a következőt 

tartalmazza: a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésből nyújtott 

működési költségvetési és feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi önkormányzat 

kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel. Az Njtv. intézményi társulásra 

vonatkozó 144. §-a hatályát vesztette, a 143. § (2) bekezdése módosult és kimondja, hogy a 

társulásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvénynek a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

 

Módosultak az Njtv. 148. § (3) – (4) bekezdései: Ha az Njtv. 1. mellékletében felsoroltakon 

kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a nemzetiségként való 

elismerés feltételeinek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar 

állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos 

népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos 

népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kezdeményezés 

szervezője az a magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán választható. 

 

2.2. Az új Polgári Törvénykönyv 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2014. 

március 15-én lépett hatályba. Az új Ptk. 2:54. § (5) bekezdése szerint a közösség (magyar 

nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség) bármely tagja jogosult – 

harminc napon belül – bírósághoz fordulni, ha személyiségének lényeges vonása az adott 

közösséghez tartozás és a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy 

kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem érte. A jogsértéssel elért vagyoni előny 

átengedésén kívül az igény érvényesítője a személyiségi jogsértésnek valamennyi szankcióját 

érvényesítheti.  
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A közösség megsértése esetén az ügyész – az általános elévülési időn belül – a sértett 

hozzájárulása nélkül indíthat keresetet. A gyűlöletbeszéd szabályozásának háttereként az 

Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság korábbi gyakorlatában megjelent azon elmélet 

adta, amely szerint speciális csoportok esetén a csoportot ért jogsérelem átsugárzik a csoport 

tagjaira, akik így jogosultak lehetnek igényt érvényesíteni. 

 

2.3. A nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletre vonatkozó 

szabályozás változásai 

 

Az Njtv. 146. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal – az elmaradt nemzetiségi 

önkormányzati döntés pótlása (aktuspótlás) kivételével – a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének rendjével egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Az Mötv. 132. § (3) bekezdése szintén módosult. 

Az új szabály szerint a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja az 

érintett működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; döntéseinek jogszerűségét; 

jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási kötelezettségének 

teljesítését. A norma tehát a „helyi önkormányzat‖ szó helyett az „érintett‖ szót alkalmazza, 

ami a törvényességi felügyelet hatókörét kiterjeszti. 

 

Az Mötv. 139. § (2) bekezdése a következő szövegre módosult: a közigazgatási és munkaügyi 

bíróság a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtását felfüggesztheti. Tehát a 

felfüggesztésnek nem feltétele már az, hogy a határozat végrehajtása a közérdek súlyos 

sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járjon. Az Mötv. 141. § (1) bekezdése azokat az 

eseteket sorolja fel, amelyeknél a kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzattal szemben 

törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg. A felsorolás kiegészült az e) ponttal, mely 

szerint a kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti 

bírságot állapíthat meg, ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten 

megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más 

törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását. Az Mötv. 141. § (3) bekezdése kiegészült 

azzal a magyarázó szabállyal, hogy ugyanazon kötelezettség ismételt megszegésének 

tekintendő a jogszabálysértő állapot folyamatos fenntartása is. 

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 

(VI. 26.) Korm. rendelet kapcsolattartást szabályozó 5. § (1) bekezdése a következő szövegre 

módosult: a törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti 

javaslattétel esetén az írásbeli kapcsolattartás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 

jogszabályban meghatározott informatikai rendszerbe történő feltöltés útján valósul meg. Az 

információkérés és a szakmai segítségnyújtás során az írásbeli kapcsolattartás papír alapon, 

elektronikus úton vagy az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg. Az 

informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.  

 

A fentieknek megfelelően módosult az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a 

kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM 

rendelet (továbbiakban: Ömr.). Az Ömr. 2. §-a, valamint az önkormányzati rendeleteknek és 

jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló 36/2013. (XII. 23.) KIM 

rendelet 2. §-a  szerint a jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete ülésének 

jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e 

célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak. Az Njtv. 

153. § (1) bekezdése szerint ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
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önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi 

önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, így az Ömr. 2. §-a a nemzetiségi 

önkormányzatokra is alkalmazandó. Ez tehát azt jelenti, hogy a jegyzőkönyveket kizárólag a 

Nemzeti Jogszabálytár elektronikus rendszerén keresztül kell megküldeni a kormányhivatal 

részére. 

 

2.4. A nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai 

 

A nemzetiségi önkormányzat feletti törvényességi felügyelet tekintetében a következő 

problémák jelentkeztek a beszámolási időszakban: 

 

A törvényességi felügyelet tárgyában a kormányhivatal, valamint a nemzetiségi 

önkormányzat közötti kommunikáció főszabály szerint a Nemzeti Jogszabálytár felületén 

zajlik. Visszatérő probléma ezzel kapcsolatban, hogy egyes nemzetiségi önkormányzatok nem 

fogadják a kormányhivatalok által küldött üzeneteket. 

 

Továbbra is problémaként jelentkezik, hogy egyes nemzetiségi önkormányzatok egyáltalán 

nem vagy nem határidőben küldik meg a testületi üléseikről készített jegyzőkönyveket a 

kormányhivatal részére. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban többször jelentkező hiányosság, 

hogy a testület elmulaszt dönteni az ülés napirendjéről, elmarad a jegyzőkönyv-hitelesítő 

megválasztása, a jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyszínét, az előterjesztéseket, a 

hozzászólókat és hozzászólásuk lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos 

tartalmát, a szavazás számszerű eredményét valamint a megjelent nemzetiségi önkormányzati 

képviselők nevét, illetve nem csatolták a jegyzőkönyvhöz az ülésre szóló meghívót. 

 

Az alakuló üléseket több esetben a korelnök hívta össze az illetékes választási bizottság 

helyett, az ülés határozatképessége nem lett megállapítva, illetve a napirendi pontokat a 

testület nem fogadta el. Egyes nemzetiségi önkormányzatok kevesebb, mint négy ülést 

tartanak egy évben, illetve nem tartanak közmeghallgatást. Többször előfordul a zárt ülésre 

vonatkozó szabályok be nem tartása. 

 

Több nemzetiségi önkormányzatnál jelentkező probléma volt, hogy a képviselők nem 

kérelmezték felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Egyes nemzetiségi 

önkormányzatok a vagyonnyilatkozatok őrzésére és ellenőrzésére elmulasztottak bizottságot 

létrehozni, illetve képviselőket kijelölni. Előfordult, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata az Njtv-vel ellentétes rendelkezéseket tartalmazott. A 

nemzetiségi önkormányzatok többször megsértették a tiszteletdíjra vonatkozó szabályokat, 

illetve nem fogadták el a költségvetésről valamint a zárszámadásról szóló határozatokat. 

Egyes nemzetiségi önkormányzatok nem tartották be a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, utalványozásra és érvényesítésre vonatkozó rendelkezéseket. E problémákat 

az Állami Számvevőszék által végzett, a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának 

ellenőrzéséből szerzett tapasztalatai is igazolják. 

 

Visszatérő probléma volt a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatának elmulasztása. Összességében megállapítható (és ez a többi felsorolt 

problémára is vonatkozik), hogy minél nagyobb mértékű segítséget nyújt a helyi 

önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére, annál kevesebb törvényszegésre 

kerül sor a nemzetiségi önkormányzat működése során. 
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3. A NEMZETISÉGI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA 

 

 

A magyarországi nemzetiségek számára biztosított közvetlen központi támogatásokat a 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvények (Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló C. törvény) tartalmazzák. A források 2012 júniusától az EMMI fejezeti 

és központi kezelésű előirányzatai között jelennek meg. A 2. számú melléklet tartalmazza a 

2013–2015 közötti időszak költségvetéseiben nevesített nemzetiségi vonatkozású tételek 

összevont táblázatát, az egyedi és a pályázatos támogatásokat pedig a 3. számú melléklet 

összesíti. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében a nemzetiségi célú támogatások 

a következő főbb területeket érintik: 

 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása; 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása; 

 Nemzetiségi támogatások (pályázati úton és egyedi kérelem útján nyújtott 

támogatások, Nemzetiségekért Díj, Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj); 

 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása (működési és 

feladatalapú költségvetési támogatás); 

 Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció. 

 

A nemzetiségi célú támogatások nyújtását a 2013. január 1-jén hatályba lépett, a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 

szóló 428/2012 (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Támr.) szabályozza. A feladatok 

finanszírozására szolgáló keretösszegeket a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. Az 

alábbiakban a felsorolt területeket részletesen is bemutatjuk. 

 

3.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása 

 

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül 

kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az 

országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a 

településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei 

önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben 

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

általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét. A 

nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében pedig országos szintű nemzetiségi 

intézményhálózatot tart fenn. 

 

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

információkhoz való – saját anyanyelvükön történő – szabad hozzáféréshez és azok 

továbbadásához, a tömegkommunikációs eszközök útján való – anyanyelvükön történő – 

tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és sajtótermék eléréséhez és 

terjesztéséhez. 

 

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

hivatalaik működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására 

részesülnek működési támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési 

törvény rendelkezik, amely 2013-ban és 2014-ben egyaránt 1 236,5 M Ft összeget rögzít a 
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fent nevezett célra, a 2015. évi költségvetési törvény azonban 1 581,7 M Ft kiadási 

(támogatási) előirányzatot tartalmaz.  

A nevesített nemzetiségi előirányzatokat – köztük az országos nemzetiségi önkormányzatok 

működési és média támogatásait – jelen beszámoló 2. sz. melléklete foglalja össze. 

 

3.2. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális 

autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az 

országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan vagy részben működtetett 

nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének 

támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos és/vagy 

regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének 

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

költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi 

önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását.  

 

Az előirányzat keretösszege 2013-ban 586 M Ft, 2014-ben 611,5 M Ft, 2015-ben pedig 932,3 

M Ft. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatásának 

2013–2015 közötti időszakra vonatkozó önkormányzatonkénti változását foglalja össze az 

alábbi kimutatás. 

 

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Országos nemzetiségi önkormányzat 2013 (M Ft) 2014 (M Ft) 2015 (M Ft) 

Bolgár Országos Önkormányzat  30,8 30,8 50,8 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata  12,5 15 19,5 

Országos Horvát Önkormányzat  57,5 65,5 104,4 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  125,6 125,6 178 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  19,7 27,5 40,8 

Országos Roma Önkormányzat  78,6 78,6 165,9 

Országos Lengyel Önkormányzat  24,6 25,8 30,8 

Országos Örmény Önkormányzat  7 7 27 

Országos Szlovák Önkormányzat  115,8 118,8 159,5 

Országos Szlovén Önkormányzat  43,4 46,4 58,4 

Szerb Országos Önkormányzat  54,7 54,7 69,2 

Országos Ruszin Önkormányzat  7,8 7,8 13,5 

Ukrán Országos Önkormányzat  8 8 14,5 

Összesen: 586 611,5 932,3 

 

A változások oka, hogy a nemzetiségi támogatások előirányzatból az intézményi 

támogatások, átvett feladatok támogatása folyamatosan beépült az országos nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzatok megfelelő 

jogcímcsoportjába. Az egyes költségvetési források emelkedésének oka, hogy a szóban forgó 

támogatások korábban a „Nemzetiségi támogatások‖ fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
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lettek biztosítva, azonban a vizsgált időszakban beépültek az országos nemzetiségi 

önkormányzatok költségvetésébe:  

 

 A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által átvett oktatási intézmények 

átvételével kapcsolatos működési költségek finanszírozásának fedezetével, 2,5 M Ft-

tal emelkedett. Az önkormányzat 2012-ben saját fenntartásba átvette a Nikosz 

Beloiannisz Általános Művelődési Központot, melynek folyamatos működési 

költségeinek fedezése így megoldható. 

 Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a 

Lakócsai Tájház működési költségeinek fedezetével 5,5 M Ft-tal, illetve  

a pécsi Horvát Gimnázium átvételével kapcsolatos működési költségek fedezetének 

biztosításával 2,5 M Ft-tal bővült. 

 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása intézményi átvételekkel és bővüléssel kapcsolatos személyi kiadások 

fedezetének biztosítása által (oktatási és gazdasági referens bérköltsége), 7,8 M Ft-tal 

emelkedett. 

 Az Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a 

Lengyel Múzeum működési költségeinek fedezetével, 1,2 M Ft-tal bővült. 

 Az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása a 

Ľudové noviny internetes változatának 2 M Ft összegű támogatásával, illetve a vallási 

szertartások szlovák anyanyelvű gyakorlásának 1 M Ft összegű támogatásával 

emelkedett. 

 Az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 

Magyarországi Szlovének Szövetségének 3 M Ft összegű működési támogatásával 

bővült. 

 

Az előirányzatok 2015. évben történő emelkedése – a működési és médiatámogatási 

előirányzatokhoz hasonlóan – valamennyi országos nemzetiségi önkormányzatot 

számottevően érintette. 

 

3.3. A „Nemzetiségi támogatások” fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások 

 

A „Nemzetiségi támogatások‖ fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások kapcsán 

kiemelt szempont a nemzetiségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, történelmi 

hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolása, országos vagy regionális 

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

meghatározó rendezvények szervezése. Kiemelendő továbbá a nemzetiségek kulturális 

autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése, valamint a szomszédos 

országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok 

ajánlásaiban megfogalmazottak. Az előirányzat pályázati úton és egyedi kérelmek benyújtása 

útján fedezi:  

 

 a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatását, 

 a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatását, 

 a nemzetiségi kultúra támogatását, 

 a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi táborok megvalósításának 

támogatását, 

 az anyaországban szervezett pedagógus-továbbképző programok megvalósításának 

támogatását, 
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 a Nemzetiségekért Díj és az átadó ünnepség megszervezésének költségeit, 

 a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj fedezetét, 

 a nemzetiségi intézmények átvételével kapcsolatos feladatbővülés támogatását, 

 intervenciós támogatások nyújtását az önhibájukon kívül bajba jutott 

önkormányzatoknak, nemzetiségi intézményeknek, 

 valamint nemzetközi kötelezettségként a kisebbségi vegyes bizottságok 

jegyzőkönyveiben a magyar fél által vállaltak forrásait. 

 

A 2013. évi nemzetiségi pályázatok 

 

2013-ban az alább részletezett négy kiírásra került pályázati kategóriában összesen 1 357 db 

pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 1 256 db volt érvényes. A támogató EMMI döntését 

követően 578 partner 863 db pályázata részesült támogatásban, amely az érvényes pályázatok 

68,7%-át tette ki. A kiírási keretösszeg 235 M Ft volt. 

 

A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok költségvetési támogatása kategóriában 

benyújtott 854 db pályázat közül 792 pályázat volt érvényes. Az érvényes pályázatok 60%-

ának ítélt költségvetési támogatást a Támogató. A kiírás keretösszege 85 M Ft volt. 

 

A nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása kategóriában 367 pályázat került 

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

kimagasló volt. A benyújtott pályázatok 92%-a (339 db) volt érvényes. A támogatásra 

rendelkezésre álló keretösszeg mértéke a 2013. évben 110 M Ft volt. A benyújtott 

pályázatokon igényelt támogatás teljes összege (663 121 767 Ft) a keretösszeg hatszorosát is 

meghaladta. 

 

Magyarországon és az anyaországban megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatása kategóriában benyújtott 129 

db pályázat közül 118 db volt érvényes. Az érvényes pályázatok 68%-ának ítélt költségvetési 

támogatást a Támogató. A kiírás keretösszege 30 M Ft volt. 

 

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 

megvalósításának támogatása kategóriában benyújtott pályázatok száma 7 db volt. A 

benyújtott pályázatok mindegyike érvényes volt. A kiírás keretösszege 10 M Ft volt, amelyre 

11 269 010 Ft összegű támogatási igény érkezett be. 

 

2014. évi nemzetiségi pályázatok  

 

A 2014. évi nemzetiségi pályázatok kiírása során a nemzetiségi civil szervezetek (110 M Ft), 

a nyelvi környezetben megvalósuló táborok (36,1 M Ft), nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések (110 M Ft), az anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi 

pedagógus-továbbképzések (10 M Ft) támogatása valósult meg. 

 

A 2014-ben kiírt nemzetiségi célú támogatásokat biztosító pályázati felhívásokra 1366 

pályázat érkezett. A pályázatok 97%-a érvényes lett, befogadásra került. A Nemzetiségi 

Támogatási Bizottság javaslata alapján a Támogató végül 934 pályázat támogatásáról döntött. 

 

A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatása kategóriában 

összesen 832 db benyújtott pályázatból 562 db volt nyertes. A nemzetiségi civil szervezetek 

2014. évi költségvetési támogatása kategóriában a beérkezett 337 db pályázatból 278 volt 
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nyertes. A nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatása 

kategóriában benyújtott 190 db pályázat érkezett, ebből 182 db volt érvényes és 85 db 

szerződés került megkötésre. Az anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi 

pedagógus-továbbképzések támogatása kategóriában a beérkezett 7 db pályázat érvényes lett 

és támogatott. Az igényelt támogatás 20%-kal lépte túl a rendelkezésre álló 10 M Ft 

keretösszeget.  

 

A nemzetiségi célú támogatások tárgyalása kapcsán fontos kiemelni az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) szerepét. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-a alapján az 

EMET látja el az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján 

kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más 

úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

A 2013. és 2014. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

 

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

foglaltak szerint az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás 

elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a valamely nemzetiséghez tartozó, 

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

keresztül havonta 60 000 Ft, amely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját 

követő két tanítási évben kerül folyósításra. A 2013. és 2014. évben is egyaránt 20-20 fő 

tanuló részére került megítélésre a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj. A 2013. évi nyertes 

tanulók a 2013/2014-es tanévre, illetve 2014/2015-es tanévre részesülnek 12-12 M Ft, 

összesen 24 M Ft ösztöndíjban. Ehhez hasonlóan a 2014. évi nyertes diákok 2014/2015-ös, 

illetve a 2015/2016-ös tanévre eső összege – a 2013. évihez hasonlóan – 12-12 M Ft, összesen 

24 M Ft.  

 

A 2013. és 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások 

 

Az egyedi támogatási döntések során kiemelt prioritást élveznek a kisebbségi vegyes 

bizottságok (a továbbiakban: KVB) jegyzőkönyveiben foglaltak, mely mellett intervenciós 

jellegű és kulturális kezdeményezéssel összefüggő kérelmek is támogatásra kerültek. Az 

egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások összege 2013-ban 407,7 M Ft, 2014-

ben 1 047,5 M Ft volt. 

 

2013-ban e körben került támogatásra többek között a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két 

Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújítása (160 M Ft), a pécsi 

„Miroslav Krleža‖ Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és 

sportudvara (10,5 M Ft), az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (7,75 M 

Ft), a Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház (5 M Ft), az Országos Szlovén Önkormányzat 

székháza (13,25 M Ft), az Országos Szlovák Önkormányzat ösztöndíjprogramja (5,5 M Ft) és 

a gyulai Román Ortodox közösségi tér, archívum és kiállítóhely (42,7 M Ft). 

A 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások közül kiemelendő a sátoraljaújhelyi 

Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújítása 

első ütemének befejezése (75 M Ft), a pécsi Horvát Színház bővítése és felújítása (554,5 M 

Ft), a pécsi „Miroslav Krleža‖ Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 
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pihenő- és sportudvara kialakításának befejező munkálatai (29,5 M Ft), a pécsi Szerb Egyházi 

Gyűjtemény kialakítása (10 M Ft), a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola 

és Kollégium felújítása (20,3 M Ft), a Ruszin Kutatóközpont 2014. évi működési támogatása 

(13,4 M Ft), továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat felújítási és bővítési munkálatainak 

II. üteme (29 M Ft). 

 

Fentiek mellett számos kulturális kezdeményezést támogató, továbbá egyéb kisebbségi 

vegyes bizottsági ajánlásokhoz illeszkedő 10 M Ft alatti támogatás is megítélésre került. 

 

3.4. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésben 

megállapított támogatásai 

 

2013-ban és 2014-ben a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és 

feladatalapú költségvetési támogatását a Támr. szabályozta. A Rendeletben foglaltak szerint a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása a működési költségvetési és a 

feladatalapú költségvetési támogatásból áll. Működési költségvetési támogatásra a 

költségvetési év első napján működő és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, vagy a 

költségvetési évben megalakult és legkésőbb a költségvetési év november 15-ig a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyzett és fizetési számlával rendelkező helyi nemzetiségi önkormányzat 

jogosult a képviselő-testület, közgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától. 

Feladatalapú költségvetési támogatásban a jogszabályi feltételrendszernek megfelelő 

nemzetiségi önkormányzatok részesülhetnek. A támogatás forrását 2013-ban és 2014-ben is a 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet szerinti Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet XX./22. Települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatás előirányzat adta, melynek keretösszege mindkét támogatási évben 

1 520 M Ft volt. A támogatás 1/3 rész működési és 2/3 rész feladatalapú támogatás arányában 

oszlik meg, azaz: 

 

 1/3 rész működési költségvetési támogatás: 506 M Ft, 

 2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás: 1 013 M Ft. 

 

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok támogatására 

vonatkozó részletes adatokat jelen beszámoló 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák. 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működését biztosító támogatás 

 

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül 

összefüggő – az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által 

biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére használható fel. A 

2013. évben 2164 települési nemzetiségi önkormányzat részesült településenként 221 833 Ft 

működési támogatásban, míg 58 területi nemzetiségi önkormányzat 443 666 Ft működési 

támogatásban részesült. A Támr-ben foglaltak szerint a 2014. évtől a legutóbbi népszámlálás 

adatai alapján kerülnek megállapításra a működési költségvetési támogatás összegei. A 2014-

es költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható 

működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra 

eső átlagtámogatás összegének 

 

 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb, 

 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve 

legfeljebb harminc, 
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 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve 

legfeljebb ötven, 

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

 

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési 

támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás 

összegének 

 

 kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) 

nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz, 

 négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) 

nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat. 

 

A kormányhivatalok EMMI részére megküldött tájékoztatása szerint a 2014. év első napján 

2119 működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 58 működő területi nemzetiségi 

önkormányzat került nyilvántartásba. A 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozása alapján 

az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összege 135 355 

Ft volt. Az egyes támogatási kategóriákba eső települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok számát és a rájuk eső működési költségvetési támogatás összegét az alábbi 

kimutatás foglalja össze. 

 

 
 

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi feladatainak ellátását 

biztosító támogatás 

 

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi 

nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott 

legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét – és ha az Njtv. szerinti 

közmeghallgatás megtartására nem az igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, a 

közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet – a kormányhivatalon keresztül a jogszabály 

szerinti határidőben eljuttatja a Támogató részére. 

 

A feladatalapú támogatás összegének megállapítása érdekében a megküldött 

jegyzőkönyvekben szereplő határozatok a Támr. rendeletben meghatározott szempontrendszer 

szerint kerültek értékelésre. A feladatalapú támogatás az egyes nemzetiségi közfeladat 

ellátását szolgálják, úgymint a nemzetiségi kulturális autonómiával kapcsolatos 

kezdeményezések, a nemzetiségi kultúrával, oktatással kapcsolatos feladatok, programok. 

Más kategóriában értékelendő még a kulturális kezdeményezések, úgymint a nemzetiségi 

jellegű rendezvények szervezése, támogatása, a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb 

feladatok, mint például a civil kapcsolatok rendszere, anyanyelvű hitélet, esélyegyenlőség, és 

a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok önkormányzati feladatokhoz kötődő 

Támogatási 

kategóriák

Adott kategóriába 

tartozó települési 

nemzetiségi 

önkormányzatok száma 

(db)

Egy települési nemzetiségi 

önkormányzatra jutó 

működési költségvetési 

támogatás összege (FT)

Adott kategóriába 

tartozó területi 

nemzetiségi 

önkormányzatok 

száma (db)

Egy területi nemzetiségi 

önkormányzatra jutó 

működési költségvetési 

támogatás összege (FT)

Működési 

költségvetési 

támogatás 

összesen (Ft)

3% 8 4 061 32 488

50% 278 67 678 18 814 484

100% 234 135 355 31 673 070

200% 1 599 270 710 30 270 710 440 986 590

400% 28 541 420 15 159 760

Összesen 2 119 58 506 666 392
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kezdeményezések, nyelvhasználattal kapcsolatos kezdeményezések, kistérségi 

együttműködések. 

 

A 2013. évben a támogatói döntés alapján 1824 nemzetiségi önkormányzat részesült összesen 

1 013 M Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési támogatásban. A támogatások 

átlagos összege települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 448 179 Ft, míg területi 

nemzetiségi önkormányzatok esetén 896 359 Ft. A 2013. évi legmagasabb feladatalapú 

költségvetési támogatás összege 2 426 903 Ft. A 2014. évben 1837 nemzetiségi 

önkormányzat részesült összesen 1 013 M Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési 

támogatásban. A támogatások átlagos összege települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 

540 031 Ft, míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 907 191 Ft volt. A 2014. évi 

legmagasabb feladatalapú költségvetési támogatás összege 2 598 816 Ft. 

 

A támogatások megállapítása eljárásának ügyfélközpontú szemléletét tükrözi, hogy az egyes 

nemzetiségi önkormányzatok számára a nemzetiségi támogatásokat szabályozó 

kormányrendelet módosításával lehetővé vált az előzetesen közzétett pontszámokkal és 

Támogatóhoz beérkezett jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételek előterjesztése, melynek 

következtében 2013-ban 61, míg 2014-ben 110 észrevétel részesült pozitív felülbírálatban. 

 

3.5. Nemzetiségi intézmények fenntartói részére nyújtott bérkompenzáció 

 

A 2014. évtől a nemzetiségi szakterület kezelésébe került a nemzetiségi intézmények 

fenntartói részére biztosított bérkompenzáció nyújtásának feladatköre. A költségvetési 

szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 

495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék 

terhére kompenzáció illette meg az országos nemzetiségi önkormányzatok, illetve helyi 

nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottakat. Az igények 

felmérését követően a forrás biztosítására támogatási szerződések megkötése során került sor. 

Ennek keretében 2014. évben 17 fenntartóval került sor támogatási szerződés megkötésére 

összesen 43,2 M Ft összegben. A 2014 novemberében történt felmérés során összesen 4,676 

M Ft visszafizetési kötelezettség, illetve 1,547 M Ft többletigény kimutatására került sor. A 

kifizetett, de fel nem használt 4,676 M Ft visszafizetés az érintett fenntartók részéről teljesült, 

a többletigény kifizetése az érintett támogatási szerződések módosítását követően valósult 

meg.  

 

 

4. A NEMZETISÉGI KÖZNEVELÉS, OKTATÁS 

 

 

A köznevelésért felelős tárca a nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos feladatait a 

beszámolási időszak két évében is az országos nemzetiségi önkormányzatokkal és az 

Országos Nemzetiségi Tanáccsal együttműködésben látta el. Az alábbi leíráson kívül, a 

nemzetiségi oktatásra vonatkozó összefoglaló táblázatok (nemzetiségi nevelésben, oktatásban 

résztvevő intézmények száma, illetve gyermekek, tanulók létszáma) a 6. számú mellékletben 

találhatóak. 
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4.1. A nemzetiségi nevelés-oktatás tartalma, struktúrája, szabályozása 

 

Az óvodai nevelés, ezen belül a nemzetiségi óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) hatálybalépését követően 

továbbra is a helyi önkormányzatok kötelező feladata maradt. Az iskolai nevelés-oktatást és 

annak részeként a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az állam kötelező feladataként 

határozta meg az új jogszabály. Ennek megfelelően az iskolák működéséről 2013. január 1-től 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) gondoskodik, 

meghatározott esetekben az iskolaépület tulajdonjogával rendelkező helyi önkormányzatokkal 

együttműködésben. A fenti intézkedés eredményeként lényegesen csökkent a nemzetiségi 

iskolarendszert az elmúlt években jellemző finanszírozási problémák kockázata.  

 

Legalább nyolc szülő kezdeményezésére továbbra is meg kell szervezni és fenn kell tartani a 

nemzetiségi óvodai nevelést és iskolai nevelés-oktatást, a nemzetiségi nevelést, oktatást érintő 

fenntartói döntések esetén megmarad a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési joga, 

továbbá a nemzetiségi önkormányzatok átvehetnek, fenntarthatnak köznevelési 

intézményeket. 

A nemzetiségi oktatásnak e közösségek képviseleti szerveivel együttműködésben történő 

alakítása is a nemzetiségi autonómia egyfajta megnyilvánulása. A hatályos szabályozás 

szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségi neveléssel, oktatással 

összefüggő meghatározó kérdésben (nemzetiségi intézmény létesítése, megszüntetése, 

átszervezése, nevének megállapítása, költségvetésének meghatározása és módosítása, 

vezetőjének megbízása, megbízásának visszavonása) egyetértési joguk van.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményezési, illetve a nevelés, oktatás 

tartalmával kapcsolatban egyetértési joggal rendelkeznek. Ennek megfelelően a nemzetiség 

óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

miniszteri rendelet és a nemzetiségi kerettantervek kiadásához be kellett szerezni az érintett 

országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését. 

Az oktatásért felelős miniszter tanácsadó testületeként működő Országos Nemzetiségi Tanács 

véleményt formál minden olyan kérdésről, előterjesztésről, intézkedésről, amely érinti a 

nemzetiségi nevelést, oktatást. 

 

4.2. A nemzetiségi önkormányzatok, mint intézményfenntartók 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok nevelési-oktatási 

intézményeket alapíthatnak és működtethetnek, valamint átvehetik más fenntartók által 

létesített nemzetiségi nevelési, oktatási intézmények fenntartását.  

 

Ennek eredményeként az elmúlt évek során az országos nemzetiségi önkormányzatok az 

alábbi intézmények fenntartását vették át: 

 

Fenntartó Intézmény neve, település 
Átvétel 

időpontja 

Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, 

Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 
2004 

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, Pilisvörösvár 
2004 
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Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Szarvas 2004 

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium, Békéscsaba 
2005 

Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 

Általános Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely 
2007 

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Tótkomlós 
2013 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, Budapest 
2014 

Országos Horvát 

Önkormányzat 

Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola és Kollégium, Hercegszántó 
2000 

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, Pécs 
2012 

Szerb Országos 

Önkormányzat 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és 

Óvoda, Battonya 
2011 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium, Budapest 
2013 

Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Felsőszölnök 
2012 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, 

Apátistvánfalva 
2012 

Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, Battonya 2011 

Eleki Román Általános Iskola, Elek 2012 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, 

Kétegyháza 
2012 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola 

és Óvoda, Körösszakál 
2012 

N. Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium, Gyula 
2013 

Románvárosi Óvoda, Gyula 2014 

Országos Roma 

Önkormányzat 

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános 

Iskola és Kollégium, Szolnok 
2012 

Tiszapüspöki Általános Iskola, Tiszapüspöki 2012 

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola, Szirák 2012 

Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata 

Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központ, 

Beloiannisz 
2012 

 

Fentieken túl a bolgár, a görög és a lengyel országos önkormányzat kiegészítő nemzetiségi 

nyelvoktató iskolát tart fenn. 

Több települési nemzetiségi önkormányzat is átvett a helyi önkormányzattól, illetve a KLIK-

től nemzetiségi köznevelési intézmény fenntartását:  
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Intézmény neve, település Nemzetiség 
Intézmény 

jellege 

Átvétel 

időpontja 

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

Piliscsaba 
német iskola 1999 

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda, Budakeszi német óvoda 2004 

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda, Törökbálint német óvoda 2009 

Wunderland Kindergarten A Szekszárdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája, Szekszárd 
német óvoda 2006 

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda, Solymár német óvoda 2005 

Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde, 

Mecseknádasd 
német 

óvoda és 

bölcsőde 
2014 

Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda, 

Mátraszentimre 
szlovák 

óvoda és 

iskola 
2012 

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola, 

Komlóska 
ruszin iskola 2014 

Nakovich Mihály Általános Iskola, Kópháza horvát iskola 2014 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

Taksony 
német iskola 2014 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola, Újhartyán német iskola 2014 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 

Általános Iskola, Vecsés 
német iskola 2014 

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola, Csolnok német iskola 2014 

 

4.3. A nemzetiségi intézmények működtetése, finanszírozása 

 

Az óvodák, köztük a nemzetiségi óvodák fenntartása továbbra is a helyi önkormányzatok 

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

finanszírozás helyébe feladatfinanszírozás lépett. Az éves költségvetési törvény ennek 

megfelelően 2013-tól bértámogatást és működési támogatást (2013-ban 54 000 Ft/fő/év, 

2014-ben 56 000 Ft/fő/év, illetve 2015-ben 70 000 Ft/fő/év) biztosít a feladat ellátásához a 

helyi önkormányzatok részére.  

A finanszírozás tekintetében a helyi önkormányzatok által fenntartott óvodák és a nemzetiségi 

óvodák támogatásai között nincs különbség, ugyanazt a bér- és működési támogatást vehetik 

igénybe a költségvetési törvény alapján.  

A KLIK által fenntartott iskolák finanszírozása a KLIK költségvetésében biztosított, a 

nemzetiségi nevelés-oktatás kötelező feladat, így ennek finanszírozásáról is gondoskodnia 

kell a KLIK-nek. 

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása is 

biztosított. A költségvetési törvény alapján az átlagosnál alacsonyabb tanulólétszám, 8 fő 

esetén vehetik igénybe a bértámogatást, és az egyházi fenntartókkal egyezően gyermekenként, 

tanulónként 160 000 Ft/fő/év működési támogatás igénybevételére is jogosultak. Amennyiben 

az alacsony tanulólétszám miatt a fenti források nem elegendőek, a köznevelésért felelős 

miniszterrel kötött köznevelési szerződés keretében további kiegészítő támogatást kaphatnak. 

Jelenleg négy, a szerb, a szlovén, a szlovák (budapesti intézmény) és a román (kivéve a gyulai 
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iskola) országos nemzetiségi önkormányzattal és egy települési nemzetiségi önkormányzattal 

(Mátraszentimre) kötött a tárca köznevelési szerződést. 

 

Óvodai nevelés 

 

Magyarországon a kiterjedt óvodai hálózat a kisgyermekek 85%-át látja el. A köznevelési 

törvény értelmében 2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodai részvétel, ezáltal is 

elősegítve a későbbi sikeres iskolai beilleszkedést és eredményes előremenetelt, ami az 

iskolarendszerből történő korai távozás megelőzését is szolgálja. Az óvodáztatás 

kiterjesztésének bevezetését kapacitásfejlesztés készítette elő, amely magában foglalja az 

óvodai férőhelybővítést célzó beruházásokat. 2014-ben a központi költségvetés 1 Mrd Ft 

támogatást (összesen, önrésszel - önkormányzatok, önkormányzati társulások – együtt 3,3 

Mrd Ft) biztosított óvodai férőhelybővítésre, mintegy 5000 óvodai férőhely kerül kialakításra. 

Az intézkedés segíti egyúttal a szülők munkaerő-piaci részvételét is. 

 

A nemzetiségi nevelés – oktatás segítése (TÁMOP 3.4.1.A-11/2.) 

 

A pályázat célja a nemzetiségi nevelés-oktatás tanulói, tanári eszközeinek a fejlesztése, 

pedagógus-továbbképzések kidolgozása volt. A kétfordulós pályázaton nemzetiségi 

köznevelési intézmények és az országos nemzetiségi önkormányzatok alkotta konzorciumok 

vehettek részt. Az első forduló 250 M Ft felhasználásával zárult. A pályázat második 

szakaszában lényegesen magasabb összeg állt rendelkezésre, amelyből a kisebb lélekszámú 

nemzetiségek esetében maximum 50, a nagyobb lélekszámúak esetében pedig maximum 200 

M Ft összegű támogatás volt elnyerhető. A pályázóknak két év állt rendelkezésükre a projekt 

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

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

óvodai nevelést segítő módszertani anyagok fejlesztésére nyílt lehetőség. Az alábbi, 

pályázatokat és támogatásokat bemutató táblázatban szereplő adatok a 2015. január végi 

állapotot tükrözik: 

 

Konzorcium vezetője Pályázat címe 
Megítélt 

támogatás 

Projekt 

befejezése 

Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium 

Szlovák nemzetiségi oktatás, nevelés 

taneszközeinek fejlesztése II. szakasz 
184,46 M Ft 2014.08.31. 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű 

Szerb Általános Iskola és 

Óvoda  

Oktatási program fejlesztése a szerb 

közösség közoktatás fejlesztési céljai 

megvalósulása érdekében II. szakasz 

197,83 M Ft 2014.08.31. 

Koch Valéria Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium 

Német nemzetiségi tanulók nevelésének 

és oktatásának segítése 
188,19 M Ft 2014. 10.31. 

Országos Ruszin 

Önkormányzat 

A ruszin, lengyel, görög nyelvoktatás 

feltételeinek megteremtése az 

iskolarendszerű tanítás keretein belül 

141,43 M Ft 2015.06.30. 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 

A szlovén és bolgár nemzetiségi oktatás 

minőségének javítása, új pedagógiai 

rendszerelemek segítségével 

175,84 M Ft 2015. 04.30. 

Hercegszántói Horvát Tanítási 

Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola és Kollégium 

Horvát taneszközök és támogató 

programok fejlesztése 
193,62 M Ft 2014.09. 30. 
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„Nicolae Balcescu‖ Román 

Gimnázium, Általános Iskola 

és Kollégium 

Modern oktatási programok kidolgozása 

a magyarországi román nemzetiségi 

kétnyelvű és nyelvoktató iskolák 

számára 

171,47 M Ft 2015.02. 28. 

Országos Roma 

Önkormányzat 

Kompetenciaalapú tananyagfejlesztés 

II.- és roma kultúra és nyelv ápolása 
151,88 M Ft 2015.06. 30. 

 

A roma gyermekek, tanulók oktatási esélyeinek javítását célzó intézkedések 

 

Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek és tanulók számára igénybe vehető támogatások még inkább célzottan jussanak el 

az érintett célcsoportokhoz, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definíciója 

pontosításra került: 2013. szeptember 1-étől e fogalmak meghatározását a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény helyett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a rögzíti. Ennek értelmében 

 

1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 

időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 

nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

 

Az esélyteremtést több stratégia, valamint köznevelési vonatkozású intézkedések szolgálják. 

A Köznevelési stratégia a köznevelési rendszer hátránykompenzációs funkciójának erősítése 

érdekében a következő beavatkozási irányokat rögzíti: a befogadó oktatás megteremtése; 

olyan oktatás-szervezési gyakorlatok támogatása, amelyek heterogén összetételű tanulói 

csoportok pedagógiai differenciálás mellett történő oktatását segítik; az egyéni 

sajátosságokhoz és szükségletekhez alkalmazkodó korszerű pedagógiai módszerek 

elterjesztése; a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének 
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támogatása szakmai-tartalmi fejlesztéssel; valamint oktatási esélyegyenlőséget javító, 

antidiszkriminációs intézkedések megvalósítása. 

 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia a 2014 – 2020 közötti időszak 

fejlesztési forrásaihoz történő hozzájutás ex-ante feltétele. Célja, hogy a megelőzés, a 

kompenzáció és a korrekció területén egyaránt azonosítsa azokat a beavatkozási irányokat és 

intézkedéseket, amelyek segítségével javítható a hazai iskolázottsági és képzettségi szint, 

ezáltal csökkenthető a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

veszélye. A stratégia a következő átfogó célkitűzések eléréséhez járul hozzá:  

 

 A képzettségi szint növelésének ösztönzése, 

 Az oktatási rendszer alkalmassá tétele a képzettségi szint emelésére, 

 A befogadó oktatás megteremtése, 

 Az egyéni szükségletekre reagáló intézményrendszer létrehozása. 

 

Az intézkedések a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódó 

cselekvési terv részét is képezik, a stratégia monitoring rendszerén belül megtörténik 

folyamatos nyomon követésük. 

  

Az iskolai sikerességet támogató, a lemorzsolódás csökkentését segítő EU-s támogatással 

megvalósuló programok
3
  

 

Az uniós támogatással megvalósuló, az oktatás esélykiegyenlítő funkcióját erősítő 

fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű térségeket kiemelten támogató programokkal és 

átfogó beavatkozásokkal az oktatás minőségének javítására, és az intézmények szakmai és 

társadalmi környezete együttműködésének előmozdítására irányulnak. Ennek célja, hogy 

magát az intézményrendszert tegyék alkalmassá a diákok eredményes oktatására, ezért 

közvetlenül a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzálására, esélyeinek 

javítására irányuló programelemeket (pl. szolgáltatásokat, támogatásokat, ösztönzőket) 

tartalmaznak.  

A „második esély‖ programok megvalósításának célja, hogy a középfokú végzettséggel nem 

rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott, részben nem tanköteles korú fiatalokat 

segítsék a középfokú végzettség megszerzésében, illetve a tanulói kudarcok csökkentését 

vállalják új, egyéni igényekre reagáló, tanulást támogató módszerek bevezetésével. 

 

A közoktatási intézménynek esélyegyenlőség-elvű támogatása (TÁMOP 3.3.8.)   

 

A program megvalósítására az óvodáktól a középiskolákig minden típusú köznevelési 

intézmény pályázhatott. A program kifejezetten az integrált nevelést támogatja a minimum 

15%-ban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézményekben, amelyek 

azonban megfelelnek a pályázati útmutatóban meghatározott integrációs feltételeknek. A 

konstrukció hozzájárul ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

nevelő oktatási-nevelési intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket 

végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A támogatások 

konstrukciónként: 

 

 

 

                                                           
3
 Az Uniós finanszírozású projektekkel összefüggő számadatok forrása: www.palyazat.gov.hu (Széchenyi 2020)  

http://www.palyazat.gov.hu/
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Konstrukció Keretösszeg 
Támogatott 

projektek száma 

Megítélt 

támogatás 

3.3.8.-12/1 KMR 0,447 Mrd Ft 13 db 0,349 Mrd Ft 

3.3.8.-12/2 konvergencia régió 1,533 Mrd Ft 54 db 1,5 Mrd Ft 

3.3.8. B-12 HH 2 Mrd Ft 71 db 1,987 Mrd Ft 

Összesen:  138 db 3,836 Mrd Ft 

 

A továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP 3.3.10.)  

 

A konstrukció középiskolákat támogat a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai 

sikerességének és felsőoktatásba történő bejutásának elősegítése érdekében. A konstrukció 

2012. december 4-én jelent meg. A pályázatok benyújtására 2013. február 22. és április 22. 

között volt lehetőség. A projekt megvalósításának legkésőbbi dátuma 2015. június 30.  

 

Konstrukció 
Értékelt 

projekt 

Támogatott 

projektek száma 

Megítélt 

támogatás 

TÁMOP- 3.3.10.A-12 konvergencia 60 db 55 db 2,156 Mrd Ft 

TÁMOP- 3.3.10.B-12  HH 39 db 36 db 1,404 Mrd Ft 

Összesen:  91 db 3,56 Mrd Ft 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések (TÁMOP 3.3.9. ) 

 

A tanoda és második esély típusú programok pályázati kiírásai 2012. III. negyedévében 

megjelentek a Közép-Magyarországi Régió (a továbbiakban: KMR) és a konvergencia 

régiókban, továbbá külön kiírások történtek a programok támogatására a hátrányos helyzetű 

kistérségekben. A mintegy 7,5 Mrd Ft értékű támogatási szerződések 2013-ban kerültek 

megkötésre. A TÁMOP 3.3.9. projekt keretében összesen 125 tanodát támogat a kiíró és 

forrásbevonás eredményeként további 44 tanoda támogatására nyílt lehetőség a pályázat 

tartaléklistájáról. A konstrukció keretében tehát 169 tanoda támogatása valósulhatott meg 

megközelítőleg 4000 tanuló részvételével.  28 második esély típusú program keretei között 

mintegy 560 diák tanulhat. A pályázati felhívás 2012. július 12-én jelent meg. A pályázatok 

benyújtási határideje 2012. november 30. volt. A projekt megvalósításának legkésőbbi dátuma 

2015. június 30., tartaléklistás pályázatok esetében 2015. október 30.  

 

Tanoda típusú program: 

 

Konstrukció 
Beérkezett 

pályázat 

Igényelt 

támogatás 

Támogatott 

pályázat 

Megítélt 

támogatás 

TÁMOP-3.3.9. A/1 

(KMR) 
43 db 1,207 Mrd Ft 12 db 0,359 Mrd Ft 

TÁMOP-3.3.9. A/2 97 db 2,876 Mrd Ft 54 db 1,609 Mrd Ft 

TÁMOP-3.3.9. C (HH) 211 db 6,212 Mrd Ft 59db 1,756 Mrd Ft 

Összesen: 351 db 10,295 Mrd Ft 125 db 3,725 Mrd Ft 

 

Tartaléklistáról támogatott tanodák: 

 

Konstrukció 
Támogatott 

pályázat 

Megítélt 

támogatás 

TÁMOP-3.3.9. A/2 28 db 0,836 Mrd Ft 
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TÁMOP-3.3.9. C (HH) 16 db 0,444 Mrd Ft 

Összesen: 44 db 1,281 Mrd Ft 

 

Második esély típusú program: 

 

Konstrukció 
Beérkezett 

pályázat 

Igényelt 

támogatás 

Támogatott 

pályázat 

Megítélt 

támogatás 

TÁMOP-3.3.9.B/1 (KMR) 9 db 0,395 Mrd Ft 7 db 0,299 Mrd Ft 

TÁMOP-3.3.9.B/2 12 db 0,554  Mrd Ft 11 db 0,503 Mrd Ft 

TÁMOP-3.3.9.D (HH)    12 db 0,524 Mrd Ft 10 db 0,444 Mrd Ft 

Összesen: 33 db 1,473 Mrd Ft 28 db 1,247 Mrd Ft 

 

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések 

kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) (TÁMOP-3.2.1. A-11/1) 

 

A konstrukció célja a köznevelési intézmények támogatása új tanulási formák adaptálására, 

informális, non formális tanulási lehetőségek kialakítására, új típusú intézményi 

együttműködések támogatása volt. A hagyományos, formális intézményi keretek között nem, 

illetve nem könnyen oktatható tanulók számára olyan – az egyéni igényekre, szükségletekre 

szabott – tanulási formák kialakítását célozta, amely elvezeti a tanulót a sikeres iskolai 

végzettség, szakma megszerzéséhez. A felhívásra 25 pályázat érkezett. Az igényelt összeg 

456,252 M Ft volt. A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre 

álló keretösszeg 1 170 M Ft volt. A felhívásra 61 pályázat érkezett be. A hatályos szerződések 

alapján 503,020 M Ft került kifizetésre. 

 

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása (TÁMOP 3.3.14) 

 

Az országhatáron belüli és túli, valamint nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakításával, 

közös programok megvalósításával járult hozzá a hátrányos helyzetű és nem hátrányos 

helyzetben élő gyermekek találkozásaihoz, a gyermekek kompetenciájának (szociális, 

életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A pályázat forrása 

4,85 Mrd Ft volt. A TÁMOP-3.3.14.A-12/1 (hazai) keretösszege 3 070 M Ft, a leszerződött  

összeg: 1 985 674 785 Ft (126 db leszerződött pályázat) volt. A TÁMOP-3.3.14.B-12/1 

(nemzetközi) esetében a keretösszeg 1 375 M Ft, a leszerződött  összeg pedig 518 839 776 

(2102), illetve 655 087 886 Ft (2014) volt; 2012-ben 34 db, 2014-ben 44 db leszerződött 

pályázattal. 

 

4.4. Nemzetiségek a felsőoktatásban 

 

Az Njtv, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 

Nftv.) rendelkezése szerint a nemzetiségi pedagógusképzés állami feladat. A köznevelési 

intézmények személyi feltételeinek biztosításához a felsőoktatás a pedagógusképzéssel tud 

hozzájárulni. A nemzetiségi pedagógusképzésben a képző helyek száma óvodapedagógus, 

tanító és tanárképzésben változatlan, általános probléma azonban, hogy a vizsgált időszakban 

a hallgatói létszám alacsony.  

 

Az Nftv. rendelkezése szerint az oktatásért felelős miniszter jogosult arra, hogy meghatározza 

mely, a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos képzésen vehető igénybe magyar 

állami (rész)ösztöndíj. A képzésekre a felvétel teljesítéséhez szükséges minimális felvételi 

követelményt (minimumpontszámot) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. számú 
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Kormányrendelet határozza meg. Az Nftv. az oktatásért felelős miniszternek biztosít jogkört 

arra, hogy évente meghatározza a felsőoktatási intézmények által folytatott magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzések tekintetében a Kormányrendelet által meghatározott 

minimumpontszámot meghaladó felvételhez szükséges minimális felvételi pontszámot. A 

rendelkezések alapján bárki jelentkezhet a felsőoktatásba, aki a Kormányrendeletben és az 

azon alapuló adott évi Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi feltételeknek megfelel. Nincs 

külön korlátozás, nincsenek előre megállapított felvehető keretlétszámok, a felvett jelentkezők 

kiválasztása – az egyes képzésekre beérkezett jelentkezések pontszám szerinti rangsorolása 

alapján – a képzésekre felvehető intézményi, szakokra lebontott kapacitás-létszámok, 

valamint a felvételhez előírt minimális felvételi pontszám-követelmények 

figyelembevételével történik: ez a nemzetiségi képzések esetén szinte kivétel nélkül 1 fő. A 

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

nemzetiségi szakokon való továbbtanulás lehetősége a kapacitás-létszámok tekintetében 

biztosított, ugyanakkor számos képzés esetén egyetlen egy első helyes jelentkező sem 

jelentkezik a képzésre, így számos képzés nem indul el.  

 

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az adott szakra alapképzésben és 

osztatlan mesterképzésben az országosan meghatározott állami ösztöndíjas ponthatár 240 

pont, 2014-ben 260 pont volt, amely 2015-re 280 pontra változott. 2015-ben a tanárképzés – 

ezzel a nemzetiségi tanárképzés – tekintetében az országosan meghatározott állami 

ösztöndíjas ponthatár 305 pont. A nemzetiségi szakokon mindazok, akik a közoktatási 

tanulmányaik alapján a minimális felvételi pontszámot elérik, felvételt nyernek. Ösztönző 

eleme a felvételi eljárásnak, hogy a magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi 

nyelvből érettségi vizsgával rendelkezők 20 többletpontra jogosultak, ha az érettségi vizsgával 

azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezhetnek. 

 

2013-ban módosult a tanárképzés rendszere és szerkezete. Alapképzésben tanulmányokat 

kezdő hallgatók diszciplináris irányban folytatták inkább mesterképzési tanulmányaikat és 

kevésbé választották a tanári mesterszakot, köztük a nemzetiségi tanári mesterszakot. Ezért 

2013-tól a nemzetiségi tanárképzés is osztatlan két szakos tanárképzéssé alakult át. Ezzel az 

érettségivel rendelkezők már a felsőfokú tanulmányaik kezdetén döntenek arról, hogy a 

nemzetiségi pedagógusképzést választják. A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-

utánpótlásának biztosítása és a hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében 

alapította a kormány a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. Az első ösztöndíjak átadására a 

2013/14-es tanévben került sor. Az ösztöndíj hatását ma még nehéz felmérni, de vélhetően 

növeli a tanárképzést választók számát.  

 

A romológiai ismeretek ma már részét képezik a pedagógusképzésnek. Tanító- és 

óvóképzésben az általános pedagógiai, módszertani ismereteken túl önálló szakképzettséget 

eredményező szakirányként, cigány-roma képzési irányultság elnevezéssel is jelen van a 

képzés. A többciklusú képzésben megindult osztott képzésben és a 2013-ban először 

meghirdetett osztatlan tanárképzésben is a tanári képesítés és a tanári felkészítés része a roma 

népismeret.  

 

A képzés feltételeinek biztosításában kihívást jelent a felsőoktatási intézmények számára a 

minőségi képzés feltételeinek, a megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatói létszám, 

tanszéki háttér biztosítása és folyamatos foglalkoztatása akkor, ha jelentkezés hiányában nem 

tud a képzés elindulni. Az oktatásért felelős miniszter kiemelt feladatának tekinti a kis 

létszámú szakok indításának, fenntartásának támogatását. Az állami és nem állami 

felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíj-alapú képzési támogatásán felül biztosított 
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speciális támogatások összegét és ennek változását 2013 és 2014 viszonylatában az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

 

 Nemzetiségi képzés Kis szakok 

2013 123 800 e Ft 207 347 e Ft 

2014 160 940 e Ft 269 551 e Ft 

 

4.4.1. Magyar Ösztöndíj Bizottság 

 

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB) folyamatosan támogatja a hazai 

nemzetiségiek kulturális, oktatási lehetőségeit, hogy az anyaországban felsőfokú 

továbbtanulást, kutatást, tanulmányutat nyerjenek el és a nyelvszakos hallgatók nyári 

egyetemen vegyenek részt. Ugyanakkor – a horvát reláció kivételével – a kérdés nem 

tekinthető teljesen megoldottnak. 

 

A Horvátország és Magyarország között fennálló kulturális, oktatási bilaterális munkaterv 

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

egyetemre, kutatásra. A 2013 és 2015 közötti időszakban összesen 40 horvát nyelv és kultúra 

iránt érdeklődő, ebből kb. 20 nemzetiségi fiatal tanulhatott Horvátországban, ápolhatta a 

hagyományait, gyakorolhatta a horvát nyelvet.  

 

 Ösztöndíjak 

Horvátországba 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  pályázó nyertes pályázó nyertes pályázó nyertes 

teljes képzés 7 4 5 2 4 1 

részképzés 3 3 4 3 2 2 

PhD tanulmányok 1 1 2 2 1 1 

Rész PhD 1 1 0 0 0 0 

nyári egyetem 4 4 4 4 3 3 

tanulmányút 2 2 3 3 4 4 

 

A román-magyar egyezmény ösztöndíjazásról szóló 19. és 26. munkatervi pontjában 

foglaltak a beszámolási időszakra eső két tanév során alig valósultak meg. A nyári egyetem 

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

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

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

kutatók kiutazása megoldható. A kint tanulóknak a MÖB Iroda ösztöndíj kiegészítést ad. 

 

 Ösztöndíjak 

Romániába 
        2012/2013 2013/2014 2014/2015 

teljes képzés 3 1 0 

tanulmányút 5 1 4 

 

Szlovákia és Magyarország között oktatási, tudományos munkaterv alapján történik az 

ösztöndíjasok küldése és fogadása. A beszámolási időszakra eső két tanév ösztöndíj-

forgalmára a szlovák–magyar relációban az volt jellemző, hogy magyarok csak nagyon 

kevesen utaztak ki Szlovákiába, minimális érdeklődés mutatkozott ugyanis a rendelkezésre 

álló ösztöndíj-lehetőségek iránt.  
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 Ösztöndíjak 

Szlovákiába 
        2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  pályázó nyertes pályázó nyertes pályázó nyertes 

tanulmányút 7 7 2 2 1 1 

rész doktori 0 0 0 0 1 1 

nyári egyetem 7 6 4 3 1 1 

 

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

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

Magyarországon az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folyik szlovén nyelvoktatás. A 

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

hatékonyak. 

 

 Ösztöndíjak 

Szlovéniába 
        2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  pályázó nyertes pályázó nyertes pályázó nyertes 

tanulmányút 2 2 0 0 0 0 

nyári egyetem 5 3 4 3 4 3 

 

Magyar-ukrán viszonylatban évekig nem volt érvényes munkaterv, de 2014 decemberében 

aláírásra került az új oktatási és tudományos együttműködésről szóló jegyzőkönyv. 2015. 

március 16-18. között hivatalos látogatás céljából Budapestre érkezett Ukrajna Oktatási és 

Tudományügyi Minisztériumának háromfős delegációja. A látogatás célja az új jegyzőkönyv 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megvitatása, valamint Ukrajna bevonása a 

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramba. 
 

 

5. A NEMZETISÉGI KÖZMŰVELŐDÉS, HAGYOMÁNYŐRZÉS, NEMZETISÉGI 

KULTÚRA 

 

 

A kormányzati struktúrában a nemzetiségi kulturális területet – a legutóbbi beszámolási 

időszakhoz hasonlóan – kulturális szakmai szempontból az EMMI Kultúráért Felelős 

Államtitkársága, nemzetiségpolitikai szempontból pedig ugyanezen tárca Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága kezeli. A tárca 

kétoldalú nemzetközi kulturális megállapodásait, munkaterveit egyezteti a stratégiai 

partnereivel, így az adott nemzetiségek országos önkormányzataival, esetenként országos 

hatáskörű kulturális szervezeteivel. A hazai nemzetiségek anyaországaival létesített 

kisebbségi vegyes bizottságok (magyar–horvát, magyar–román, magyar–szerb, magyar–

szlovák, magyar–szlovén és magyar–ukrán relációban) ajánlásai teljesülésének a rendszeres 

áttekintésekor, és az új ajánlások megfogalmazásakor a tárca egyeztet a nemzetiségi közösség 

képviselőivel.  

 

A beszámolási időszakban a nemzetiségek kulturális programjainak megvalósulását az EMMI 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az EMET 

pályázati keret útján biztosította. A költségvetés nemzetiségi kulturális célú támogatásai az 

EMMI kezelésében voltak. A nemzetiségi célú nevesített források mellett a Nemzeti 

Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) és a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: 

NEA) pályázatai is nyújtottak támogatásokat a nemzetiségek részére. Az EMET által 

bonyolított pályázatokról – beleértve a kulturális irányultságúakat is –, e dokumentum 
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támogatási fejezete szól részletesen. A megyei és települési önkormányzatok saját 

forrásaikból szintén támogatták a nemzetiségek kulturális programjait. A források segítsége 

révén a nemzetiségek jelentős szerepet töltöttek be a régiók külföldi, anyaországi és 

szomszédos országokkal kiépített kapcsolatainak ápolásában is.  

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a hazai nemzetiségekhez kapcsolódó kultúra legfontosabb 

területeit a 2013 februárjától 2015 februárjáig terjedő időszakban. 

 

5.1. Közgyűjteményi szakterület 

 

5.1.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 

A nemzetiségi könyvtári ellátásról több jogszabály is rendelkezik. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Kultv.) preambuluma szerint a nemzetiségi kulturális hagyományok 

megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági 

feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint 

az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezek működésének elősegítése a 

társadalom közös érdeke. A Kultv. az alapelvek körében kimondja, hogy mindenkinek joga, 

hogy megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a 

nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos 

ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a 

közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. A nyilvános 

könyvtárak a feladataikat a nemzetiségi lakosság számára is ellátják: a mindenkit megillető 

jog érvényesülése érdekében a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozóan a Kultv. 54. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a nyilvános könyvtárak mindenki által használhatók, e) pontja 

szerint a helyben nyújtott alapszolgáltatásaik ingyenesek.  

 

A Kultv. 55. §-a alapján minden nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy gyűjteményét 

folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a 

könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja 

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; valamint részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében. 2013-tól új, a kor igényeit figyelembe vevő 

alapfeladatokkal bővült a nyilvános könyvtárak feladatrendszere. A könyvtár 

 

 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

 kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 

  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, valamint 

 a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 

A Kultv. 64. §-a (3) bekezdése szerint a települési nyilvános könyvtár fenntartása helyett az 

önkormányzat a megyei könyvtárral megállapodást köthet és a tőle igénybe vett könyvtári 

szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi helyet működtethet. 

Ezeken a helyeken a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. 

(V.31.) EMMI rendelet 3. § 1. pontja szerint a lakosság számára a szolgáltatást végző megyei 
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könyvtárak a nemzetiségi könyvtári dokumentumok (könyv, újság, folyóirat, CD, DVD, 

idegen nyelvű dokumentumok és egyéb könyvtári dokumentumok) helyben történő 

használatát, kölcsönzését és beszerzését is lehetővé teszik. Az EMMI miniszteri rendelet 

alapján a nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzat is igénybe veheti a 

megyei könyvtár szolgáltatásait megállapodás alapján, annak érdekében, hogy megfelelő 

kínálatú és minőségű könyvtári szolgáltatásokat biztosíthasson a nemzetiségi lakosság 

számára. A Kultv. 66. § szerint a megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan 

„végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását‖. A megyei 

könyvtár ennek keretében a kistelepülések mellett a nagyközségek és városok könyvtári 

nemzetiségi ellátásában vesz részt (dokumentum-szolgáltatás, programkínálat). 

 

Az Njtv. 41. § (1) – (2) bekezdései szerint a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár (a továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az 

OIK, a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári 

rendszeren keresztül biztosítja. Azokon a településeken, ahol nincs települési önkormányzat 

által fenntartott települési könyvtár, a nemzetiségi lakosság részére az anyanyelvű könyvtári 

ellátást az ágazati törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. A 2013–2014-ben 

megjelent jogszabályi változások több szempontból pontosították a nemzetiségi lakosság 

számára nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezésének szabályait, egyúttal tájékoztatást 

adnak a nemzetiségi lakosság számára, hogy jogaikat milyen könyvtári szolgáltatások 

igénybevétele teszi teljesíthetővé. 2014-ben megjelent az országos múzeum, az országos 

szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 

könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet, amely a nemzeti 

könyvtár kiemelt feladataként határozta meg a 8. § 17. pontjában azt, hogy együttműködik a 

nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását koordináló országos szakkönyvtárral, az OIK-

kal. Ez a feladat erősíti a könyvtárak együttműködését a nemzetiséghez tartozók könyvtári 

ellátásának korszerű színvonalon történő megvalósítása érdekében.  

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

 

Az OIK 2013–2014 között a nemzetiségi ellátás keretében a következő tevékenységeket 

végezte. 2013-ban az OIK költségvetésében 5,44 M Ft állt rendelkezésre az országos 

nemzetiségi dokumentum-ellátásra. Az év közbeni zároláskor három megyei könyvtár el nem 

költött keretéből 610 000 Ft elvonásra került. A fenti összegből 1,54 M Ft-ot az OIK  saját 

nemzetiségi gyűjteményének gyarapítására fordított, beszerezte a legfrissebb nemzetiségi 

szépirodalmi műveket és szakirodalmi munkákat.  

A 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére 11 nemzetiségi 

nyelvterületről (bolgár, görög, cigány, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén, 

ruszin) készült ajánlójegyzék. A partnerkönyvtárak számára összesen 738 db dokumentumból 

álló ajánlólista készült, nyelvek szerinti bontásban, amelyből 17 könyvtár rendelt 1 049 

db  dokumentumot. Ebből 1 042 db érkezett be 3,14 M Ft értékben. 

2013-ban könyvtáranként 20 000 Ft-ot kötelezően roma könyvek beszerzésére kellett 

fordítani. A megyei könyvtárak ezt a keretet felhasználták, de ezen felül is rendeltek roma 

könyveket, így összesen 124 db cigány nyelvű vagy témájú dokumentum beszerzése történt 

meg.  

 

2014-ben az OIK költségvetésében 5,3 M Ft állt rendelkezésre az országos nemzetiségi 

dokumentum-ellátásra. A fenti összegből 1,29 M Ft-ot az OIK saját nemzetiségi 

gyűjteményének gyarapítására fordított. A 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár részére 11 nemzetiségi nyelvterületről (bolgár, görög, cigány, horvát, lengyel, 
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német, román, szerb, szlovák, szlovén, ruszin) készült ajánlójegyzék. A partnerkönyvtárak 

számára összesen 613 db dokumentumból álló ajánlólista készült, nyelvek szerinti bontásban, 

amelyből 19 könyvtár rendelt 1 145 db  dokumentumot. Ebből 1 407 db érkezett be 3,59 M Ft 

értékben (egy rendelési csomagot nem tudott szállítani a kiadó, ezért – a rendelő 

könyvtárakkal egyeztetve – más dokumentumok kerültek rendelésre, emiatt nagyobb a 

beérkezett dokumentumok száma az eredetileg rendelt mennyiségnél). A maradványt 

adminisztrációs költségekre fordították. Ebben az évben könyvtáranként 10 000 Ft-ot 

kötelezően roma könyvek beszerzésére kellett fordítani. A megyei könyvtárak ezt a keretet 

felhasználták, de sok esetben ezen felül is rendeltek roma könyveket, így összesen 109 db 

cigány nyelvű vagy témájú dokumentum beszerzése történt meg.  

 

 
Nemzetiségi ellátás keretében 

dokumentumvásárlásra 

felhasznált összeg 

Beszerzett 

dokumentumok száma 

A beszerzett 

dokumentumokból cigány 

nyelvű vagy témájú 

2013 5,44 M Ft 1042 db 124 db 

2014 5,3 M Ft 1407 db 109 db 

 
A minisztérium a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves 

munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendeletében 

szakmai mutatókat is meghatározott arra, hogy a könyvtári szolgáltatásokat a 

nemzetiségekhez tartozó emberek hogyan veszik igénybe. Ilyen szakmai mutató: 

 

 a nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek 

száma, 

 a megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma, 

 a nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma, 

 a nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma. 

 

A mutatókat 2014-től kezdődően kell alkalmazni a munkaterv elkészítése majd az annak 

teljesítéséről szóló beszámoló összeállítása során. A mutatókkal jelzett eredményekről 2016-

tól kezdődően lehet majd számot adni. 

 

5.1.2. Levéltári terület 

 

Nincs akadálya annak, hogy a jogszabályi előírások teljesítése esetén az országos nemzetiségi 

önkormányzatok közlevéltárat alapítsanak. Az országos nemzetiségi önkormányzat, mint 

egyéb közfeladatot ellátó szerv, az általa keletkeztetett 15 évnél régebbi köziratai megőrzésére 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 21. §-a szerinti közlevéltár létesítésére jogosult. Erre irányuló szándék esetén 

ugyanakkor az alapító a levéltári törvény 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt – a levéltár 

működését meghatározó – feltételek teljesüléséről köteles gondoskodni. Az országos 

nemzetiségi önkormányzatnak tehát vállalnia kell legalább egy felsőfokú végzettségű, 

levéltárosi ismeretekkel rendelkező munkatárs alkalmazását, valamint az iratok megfelelő 

őrzését és kutathatóságát biztosító feltételek (zárható, az iratvédelmi szempontoknak 

megfelelő levéltári raktár kialakítása, savmentes irattároló dobozok vásárlása, kutatóterem 

működtetése) határidőre történő megteremtését. Erre irányuló kérelem az emberi erőforrások 

miniszteréhez még nem érkezett. Az önkormányzatok által keletkeztetett 15 évnél régebbi, 

maradandó értékű iratok mennyisége jelenleg alig haladja meg a pár iratfolyómétert, amelyre 

levéltárat alapítani nem lenne indokolt.  
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A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 17. § (1a) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Nemzeti Levéltár 

illetékességébe tartozik a nemzetiségi önkormányzatok testülete, hivatala és intézménye 

levéltári anyaga. A nemzetiségek országos önkormányzataihoz kapcsolódik a Bolgár 

Kulturális, Információs és Dokumentációs Központ, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és 

Levéltára, az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, az Országos Roma 

Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

által fenntartott Dokumentációs és Információs Központ, a Magyarországi Szerb Kulturális és 

Dokumentációs Központ, az Országos Szlovák Önkormányzat Dokumentációs Központja, és a 

Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ. 

 

5.1.3. Múzeumi terület 

 

A magyarországi nemzetiségek tárgyi emlékeinek gyűjtésével a Néprajzi Múzeum, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, számos egyházi gyűjtemény, valamint a megyei hatókörű városi 

múzeumok és a települési múzeumok foglalkoznak. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum különböző tájegységeiben a német, horvát, szlovák, cigány/roma, ruszin, görög 

épületek, tárgyak, dokumentumok is megtalálhatók, és évente többször nemzetiségi folklór 

programokra is sor kerül. Más skanzenek az országban további nemzetiségek tárgyi 

kultúrájára is kiterjesztik a gyűjtőkörüket. Gazdag szakrális anyaggal rendelkezik a miskolci 

Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, a szentendrei Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény 

és a kecskeméti Görög Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény. 

 

Nemzetiségi bázisintézmények 

 

A Kultv. 39. § (4) bekezdésének 2013. január 1-jével hatályba lépett módosítása a 

jogalkalmazás elősegítése és megkönnyítése érdekében régebben is használt, jogilag 

megelőzőleg nem definiált új fogalmat, a nemzetiségi bázisintézmény fogalmát iktatta be. A 

korábbi években többször felmerült az igény a kategória jogszabályi rendezésére, és 

használatban is volt a fogalom, elsősorban a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum (horvát, 

szerb és szlovén anyag), a tatai Kuny Domokos Múzeumhoz tartozó Német Nemzetiségi 

Múzeum, valamint a szlovák és román anyagot gondozó békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum vonatkozásában – annak ellenére, hogy jogszabályokban nem létezett. A módosítás 

és a nemzetiségi bázisintézmény jogi kategóriájának bevezetése ezt a hiányt orvosolta. A 

definíció szerint a nemzetiségi bázisintézmény olyan muzeális intézmény, amelynek 

alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy amelynek állományában 

nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő 

arányban találhatók. Fontos hangsúlyozni, hogy a módosítás nem a nemzetiségi bázismúzeum 

fogalmát vezette be, tudatosan nyitva akartuk ugyanis hagyni a lehetőséget a közérdekű 

muzeális kiállítóhelyek és gyűjtemények számára is, részben Szentgotthárdra figyelemmel. A 

kultúráért felelős miniszter a működési engedély kiadására irányuló eljárás során – erre 

irányuló külön kérelem esetén – minősítheti nemzetiségi bázisintézménynek a muzeális 

intézményt.  

 

A 2013. január 1-jén hatályba lépő törvénymódosítás óta négy önkormányzat kezdeményezte, 

hogy az általa fenntartott muzeális intézményt a miniszter nemzetiségi bázisintézménnyé 

minősítse (szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény, 

tatai Német Nemzetiségi Kiállítás, mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, bajai Türr István 
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Múzeum). A nemzetiségi bázisintézmény – a járási múzeumhoz hasonlóan – új jogintézmény, 

szakmai tartalma pontosításra vár.  

 

Muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek 

 

Magyarországon a múzeumi kisgyűjtemények – vagyis a tájházak, helytörténeti, egyház- és 

intézménytörténeti gyűjtemények – a lokális területi-települési kulturális élet fontos 

alapelemei. Fenntartótól, tulajdonostól, illetve jogállástól függetlenül a népi-közösségi kultúra 

megtartó erejét, a lokális közösségi élethez való ragaszkodást jelenítik meg. Az intézmény a 

kollektív emlékezet objektív formája, egy település/tájegység múltjának megőrzött népi 

kultúráját, tárgyi örökségét tárja elénk, a hagyományőrzés egyik súlyponti színtere. Az épület, 

a berendezés az egykori életformákat mutatja be, segít megérteni a közösség történelmét, 

életvitelét, az azonosságtudat kognitív elemeit. Természetes tehát, hogy a tájház 

gyűjtőnévként említhető kiállítóhelyek a hazai nemzetiségek identitás-megőrző és átörökítő 

intézményei sorában kiemelkedő szerepet játszanak. 

 

A magyarországi tájházak száma európai viszonylatban is jelentős. Működtetőjük többnyire 

valamilyen önkormányzat, esetleg civil szervezet vagy magánszemély. A magyarországi 

nemzetiségekhez köthető tájházak több mint fele a budaörsi Heimatmuseum által koordinált 

német, míg 25% a szlovák anyagot őrző, bemutató intézmény. Természetesen horvát 

(lakócsai, illetve kópházi horvát tájház), román (kétegyházi Román Tájház), szerb, szlovén 

(Kühár Emlékház), roma (hodászi Roma Tájház) és kisnemzetiségi – lengyel, ruszin, ukrán, 

örmény – kiállítóhelyekről is tudunk, igaz, kisebb számban. Fenntartójuk legtöbb esetben a 

helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat. A Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum kiemelt szakmai feladatai között szerepel a tájházak szakmai fejlesztésével, 

kulturális és turisztikai szerepüknek erősítésével kapcsolatos módszertani feladatok 

koordinálása. Fejlesztésükhöz az állam pályázati úton támogatást biztosít. Szakmai 

érdekképviseleti szervezetük a Magyarországi Tájházak Szövetsége. 

 

Nemzetiségi támogatások a muzeális intézmények szakmai támogatása keretében  

 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 

2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet értelmében a 2013. évben két 

nemzetiségi bázisintézmény kapott támogatást: 

 

Komárom-

Esztergom megye 

Tata Város 

Önkormányzata 

Német Nemzetiségi 

Kiállítás 

infrastrukturális 

fejlesztés 
2,5 M Ft 

Baranya megye 
Mohács Város 

Önkormányzata 

Kanizsai Dorottya 

Múzeum 

új állandó (délszláv) 

nemzetiségi néprajzi 

kiállítás megvalósítása 
15 M Ft 

 

A 2014. évben szintén két nemzetiségi bázisintézmény kapott támogatást (a Türr István 

Múzeum azonban nem nemzetiségi kiállításra): 

 

Komárom-

Esztergom megye 

Tata Város 

Önkormányzata 

Tatai Német 

Nemzetiségi Kiállítás 
új állandó kiállítás 3 M Ft 

Bács-Kiskun 

megye 

Baja Város 

Önkormányzata 
Türr István Múzeum 

új állandó kiállítás 

megvalósítása 
2,5 M Ft 
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További két muzeális intézmény kapott támogatást nemzetiségi feladatellátáshoz kapcsolódó 

múzeumszakmai tevékenységre: 

 

Bács-Kiskun 

megye 

Baja Város 

Önkormányzata 
Bunyevác Tájház 

infrastrukturális 

felújítás 
2,5 M Ft 

Budapest 

Budapest Főváros 

XXIII. Kerület Soroksár 

Önkormányzata 

Soroksári 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

nemzetiségi kultúra 

és örökség megőrzése 
1 M Ft 

 

 

5.2. Közművelődési szakterület 

 

5.2.1. A Nemzeti Művelődési Intézet  

 

A Nemzeti Művelődési Intézet, az EMMI háttérintézményeként, a magyar közművelődés 

stratégiai fejlesztő és szolgáltató intézményeként – 2012-es újjászervezését követően is – 

megkülönböztetett figyelmet fordít a hazai nemzetiségek élő kulturális hagyományainak 

alkotó továbbvitelére, valamint közreműködik a hazai nemzetiségi kultúrák sajátos 

adottságainak, szempontjainak érvényesítésében. A Nemzeti Művelődési Intézet a 2013. és 

2014. évben – feladatfinanszírozási rendszerén keresztül – 4 975 766 Ft összeget fordított arra 

a 27 projektre, amely a hivatalosan elismert nemzetiségek kultúrájának megőrzését 

közvetlenül szolgálták. Mindez közel 200 találkozási, kulturális alkalmat teremtett az ország 

19 megyéjében. Tevékenysége – megyei irodahálózatának tevékenységén keresztül – 

folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a megyékben működő megyei, települési 

nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel, valamint velük 

együttműködve és számukra szakmai napok, műhelymunkák szervezése. 

 

A szakterület legrangosabb eseménye a minden év decemberében megrendezett Nemzetiségi 

Gála, amely egyben a nemzetiségi közművelődési szakemberek munkásságát elismerő „Pro 

Cultura Minoritatum Hungariae‖, a „Magyarországi Nemzetiségek Kultúrájáért‖ elnevezéssel 

alapított díj ünnepélyes átadója. Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez 

tartozó személyek, szervezetek kapják, amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a 

Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, 

fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.  

A Nemzetiségi Gála ünnepi programjának kiemelt jelentőségét bizonyítja, hogy ez az 

egyetlen olyan interetnikus ünnepi rendezvény, ahol mind a 13 Magyarországon élő 

nemzetiség egy időben egy térben van jelen és közös együttműködésben, egymás 

identitástudatát erősítve saját anyanyelvén prezentálja, népszerűsíti sokszínű, gazdag 

hagyományait egy-egy színpadi produkció által is. A Nemzetiségi Gála 2 évi összköltsége 

6,57 M Ft volt. 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet az elmúlt két évben – az átszervezésből adódó nehézségek 

mellett is – megtalálta azt a fejlesztési irányvonalat, amely a Magyarországon élő 

nemzetiségek kultúrájának megőrzését szolgálja. Országos, egységes adatbázis került 

kialakításra, a megyei műhelymunkák és közös rendezvények rendszere, valamint a megkötött 

együttműködési megállapodások is segítik az egyre hatékonyabb munkát, hogy összehangolt 

szakmai, módszertani fejlesztések valósuljanak meg a közösségfejlesztés, a kreatív és amatőr 

művészetek, valamint a kulturális örökség területén. A 2014. december 7-én a Horvát 

Kulturális Szábor egyesületi szövetséggel aláírt együttműködési megállapodás célja a magyar 
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és a horvát nemzeti identitástudat megőrzésének segítése, az amatőr művészeti és kulturális 

tevékenységek támogatása, a közművelődés magyarországi és horvátországi intézményeinek, 

szervezeteinek működési kérdésekben való tapasztalatcseréjének elősegítése, a Horvát 

Köztársaságban és Magyarországon tevékenykedő kultúrával, közösségi művelődéssel, 

amatőr művészettel foglalkozó civil szervezetek, intézmények, szakemberek együttműködése.  

 

5.2.2. A Hagyományok Háza  
 

A népzene és a néptánc értékeinek gyűjtése, dokumentálása több államilag támogatott 

intézmény keretében, így a Hagyományok Házában is zajlik. A magyarországi gyakorlat azt 

mutatja, hogy világviszonylatban is példaértékű az a figyelem, amellyel intézményeink a 

nemzetiségi kultúra megőrzése, illetve átörökítése felé fordulnak. Egyes nemzetiségek 

esetében egyenesen arról beszélhetünk, hogy Magyarországon található a világ legjobban 

dokumentált nemzetiségi folklórhagyománya. Egyes kiemelt nemzetiségi régiók 

népzenéjének, illetve néptáncának feltártsága sokkal aprólékosabb képet mutat, mint a 

többségi társadalom több, megyényi területeket kitevő hazai régiója. Látnunk kell ugyanakkor 

azt is, hogy a hazai nemzetiségek folklórjának feltártsága a szakterület egyes tartományaiban 

aránytalanságot mutat. Elég jól dokumentált pl. a romani cigányok tánchagyománya, ezzel 

szemben a beás közösségekben ilyen irányú gyűjtés alig készült. Ezek az arányok jellemzik a 

Hagyományok Háza közgyűjteményi táraként tevékenykedő Lajtha László 

Folklórdokumentációs Központ gyűjteményeinek állományait is. 

 

A Hagyományok Háza az állami kitüntetések és díjazások rendszerében két kiemelt területen 

tevékenykedik javaslattevőként. Az egyik ilyen a Népművészet Mestere kitüntetés, itt 

felterjesztőként évente több javaslatot terjeszt elő. Ezek között az elmúlt évben két ízben is 

szerepelt nemzetiségi felterjesztett, illetve díjazott: Csiszár Aladár prímás (2014), híres 

cigányzenész dinasztia tagja, az erdélyi Maros-mente legkiválóbb prímása, a magyarországi 

táncházak, táborok rendszeres meghívott előadója, valamint Kanalas János kosárfonó népi 

iparművész (2014), aki a cigány származású kézműves több nemzedék hagyományát tükröző 

tudása alapján évtizedek óta végez színvonalas oktató és alkotó munkát, tudását 

alkotótáborokban adja át. Tiszta forrásból táplálkozó formavilága, használati tárgyai segítik a 

népművészet továbbélését. 

 

Az alábbiakban az intézmény néhány programját mutatjuk be a beszámolási időszakból.  

 

Fölszállott a páva 

 

Az MTVA felkérésére a Hagyományok Háza 2011 decemberében kezdett el dolgozni a 

Fölszállott a páva televíziós népművészeti tehetségkutató vetélkedő megvalósításán. A 

verseny szakmai kritériumainak kidolgozásánál kiemelt szempont volt a magyarországi 

nemzetiségek, illetve a határon túli magyarok hagyományos kultúrájának megjelenítése. A 

jelentkezési feltételek szövegében ennek megfelelően szerepelt az a kitétel, mely szerint a 

„versenyre az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, illetve a 

magyarországi nemzetiségi régiók helyi hagyományaihoz kötődő produkciók 

jelentkezhetnek‖. A verseny sikeres lebonyolítását az is jelzi, hogy a műsort a hivatalos 

mérések tükrében több mint négymillió magyar tévénéző kísérte figyelemmel. A vetélkedő 

televíziós fordulóiban több nemzetiségi, vagy nemzetiségi anyagot választott versenyző is 

bemutatkozott: 

 

 Khelipeske Rom – Baranya megyei cigány hagyományőrzők 
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 Mlinarak – Békés megyei román táncok  

 Okányi Mihány – Békés megyei román táncok 

 Tintér Gabriella – nyírségi cigány énekes 

 Terne Phrala – cigány népzenei együttes 

 

A területi selejtezők és a televíziós döntők során is örömmel vettük, hogy a nemzetiségi 

együttesek közül többen ugyanolyan színvonalasan mutatták be a magyar folklór anyagot, 

mint saját nemzetük zenéjét, táncát. 

 

Zsidó és cigány/roma népzene a Kárpát-medencéből 
 

A Magyar Holokauszt Emlékév programjaként 2014. szeptember 10. és december 20. között a 

Hagyományok Háza pályázati pénzből valósította meg azt a páratlan koncertsorozatot és 

gyűjtést, amelyet az Utolsó Óra még élő, cigány/roma és zsidó népzenét ismerő 

muzsikusaival végzett. A projekt a Fonó Budai Zeneházban lezajlott Utolsó Óra program 

(1997-2001) keretében fellépő hagyományőrző zenészekből válogatott, és olyan 

népzenészeket látott ismét vendégül egy-egy egész napos gyűjtés erejéig, akiknek 

munkásságában jelen van a zsidó és cigány/roma népzenei hagyomány, illetve akiknek 

repertoárjában fellelhetőek a holokauszthoz, a cigánysághoz vagy a zsidósághoz kötődő 

énekek, hangszeres dallamok. A koncertek során megszólaló zsidó és cigány/roma dalok 

összekötötték a múlt emlékeit a jelen élő kultúrájával, segítették az emlékezést, ugyanakkor 

élő bizonyítékai voltak a népzene folytonosságának, továbbélésének. A koncertek és az egész 

napos gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban zajlott. A programban résztvevő zenekarok: 

 

 Técsői Banda (Técső, Kárpátalja) és Mihai Emil (Buza, Mezőség, Erdély) 

 Berki Pál, Tamás János és zenekara (Feled, Gömör, Felvidék) 

 Csengeri Andrei „Árpi‖ és zenekara (Magyarszovát, Mezőség, Erdély) 

 Horváth András és zenekara (Tiszakóród, Szatmár) 

 Lantos Niculae és zenekara (Nagybánya, Erdély) 

 Moldovan Remus, Moldovan Giani és zenekara (Mezőörményes, Nagysármás, 

Mezőség, Erdély) 

 Mácsingó Náci és zenekara (Magyarpalatka, Mezőség, Erdély) 

 Sztojka György és zenekara (Kolozs, Erdőalja, Erdély) 

 Jámbor István „Dumnezeu‖ és zenekara (Szászcsávás, Vízmellék, Erdély) 

  

A balatonfüredi Anna-bál prímásversenye 

 

A Hagyományok Háza 2013-ban megszervezte az Anna-bál első, majd 2014-ben a második 

prímásversenyét; a Kárpát-medencei prímások számára meghirdetett verseny és gálaműsor 

Balatonfüred Város Önkormányzatának fő támogatásával és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Népzene Tanszékének szakmai támogatásával valósult meg. Az Anna-bál 

prímásversenye páratlan években a magyar népies műzenét játszó cigányprímások, páros 

években pedig a magyar autentikus népzenét játszó fiatal prímások számára biztosít 

versenyzési lehetőséget. A különböző tematikájú versenyek egyöntetű elvárása, hogy a 

hangszeres tudás, hagyományhűség és a művészi előadásmód mellett hangsúlyos legyen a 

zenekart összefogó és vezető prímás egyénisége. A cigányprímásoknak rendezett (2013. évi) 

verseny díjazottjai: ifj. Sárközy Lajos (I. hely), Salasovics Norbert (II. hely), ifj. Bertók Tibor 

(III. hely). 
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I. Kárpát-medencei Népzenészek Találkozója 
 

A Hagyományok Háza a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve, széles körű 

összefogással 2014. szeptember 5-6. között először rendezte meg a Kárpát-medencei 

Táncházzenészek Találkozóját. Az esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a 

táncházzenészek nagy családjának a kötetlen, baráti együttlétre, az ismerkedésre, a szakmai 

problémák megvitatására, a nagyközönséggel való találkozásra. A rendezvény 2014. 

szeptember 5-i szakmai programjára népzenészek, hazai és határon túli magyar és nemzetiségi 

zenekarok, szóló hangszeresek, énekesek jelentkeztek – közel kétszázan regisztráltak. A 

rendezvényen a cigányzenészek és a határon túlról érkező cigány/roma muzsikusok külön 

portát kaptak. A Hagyományok Háza tevékeny részt vállalt a szlovákiai szlovák 

táncházmozgalom elindításában, amely mára több tucat tevékeny bázissal büszkélkedhet. Erre 

reflektált, amikor egy külön portát biztosított a szlovák táncházasok számára. A program 

nemzetiségi résztvevői a Khamoro Budapest Band, a Karaván Família, a Kolo együttes, a 

Vujicsics együttes, valamint a szlovák táncházmozgalom képviselőiként Michal Noga és 

zenekara voltak. 

 

A Táncház Napja 

 

Az intézmény a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesülettel együttműködve először 2012-

ben rendezte meg a Táncház Napja elnevezésű rendezvényt, amit azóta harmadik alkalommal 

is sikeresen lebonyolított. A budapesti fő helyszín (Liszt Ferenc tér) programjait és a 

megelőző, beharangozó folk-flashmobokat a Hagyományok Háza Baráti Köre és a 

Hagyományok Háza munkatársai közösen szervezték. A tánctéren délelőtt 10 órától este 20 

óráig folyamatosan tánc- és énektanítás folyt, amibe bárki beállhatott, aki arra járt. Ezen kívül 

volt gyerek és családi táncház, játszóház és énektanítás is. A tanítások között nemcsak 

magyarországi és határon túli magyar anyagok, hanem nemzetiségi táncok is megjelentek: 

 

 Balkáni, délszláv táncok tanítása – Tarkija Zenekar és Molnár Olivér (2013) 

 Cigány táncok – Romano Glaszo és Lakatos György (2013) 

 Görög és macedón táncok – Falkafolk Együttes (2014) 

 

A Népművészeti Módszertani Műhely tevékenysége 

 

A Népművészeti Módszertani Műhely 2014-ben az EMMI Nemzeti Tehetség Program 8 M 

Ft-os pályázatában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon két hétvégét az ott élő roma 

fiatalok továbbképzésére fordított, melynek keretein belül elmélyülhettek a kosárfonás és 

kanálfaragás mesterségében. Szintén a beszámolási időszak során (2013) nyújtott szakmai 

támogatást az Ifjú Kézművesek országos pályázatához, melyben több tehetséges roma fiatal 

művész pályázott és nyert díjat kosárfonás és fonott bútor kategóriában. 2014-ben szakmai 

támogatást adott a békéscsabai Országos Textiles pályázathoz, ahol a helyi szlovákok hímző 

szakköre kiemelkedő munkákat mutatott be. A Népi Iparművészeti Múzeumban rendezett 

időszaki kiállítás a Zalai Megyei Népművészeti Egyesület bemutatkozásával szlovén 

művészek munkáiból válogatott, egy másik időszaki kiállítás pedig a Békéscsabai Kézműves 

Iskola bemutatkozásával szlovák hímzéseket mutatott be. 

 

Egyéb rendezvények 

 

2014. december 6-14. között ünnepváró vásár várta az érdeklődőket a Hagyományok Házában 

és a Corvin téren. A szabadtéri koncerteken egyaránt részt vettek a Fölszállott a páva 
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vetélkedőből megismert ifjú tehetségek, nemzetiségi együttesek, csatlakozva a Nemzeti 

Művelődési Intézet Nemzetiségi Gálájához. Emellett több színpadi előadás együttműködésben 

valósult meg, ilyen rendezvény volt például 2014. április 12-én a Fáklya Horvát 

Művészegyüttes és vendégeinek produkciója, amely egy ünnepi gálaműsor volt Kricskovics 

Antal 85. születésnapja tiszteletére, valamint 2014. december 19-én az 55 éves Fáklya Horvát 

Művészegyüttes fellépése. 

 

5.3. Művészeti szakterület 

 

A Művészeti Főosztály folyamatosan figyelemmel kíséri valamennyi (a 9. fejezetben 

részletesen is bemutatott) kisebbségi vegyes bizottság munkáját. A 2013 és 2015 februárja 

közti időszakot átfogó kormánybeszámoló időtartama alatt a felsorolt vegyes bizottságok 

munkájában a művészeti területet érintő megvalósult kezdeményezések, végrehajtott 

ajánlások az alábbiak voltak: 

 

A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott és fenntartott 

ajánlások jóváhagyásáról szóló 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat alapján az EMMI 

támogatási szerződést kötött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 600 M Ft értékben. 

Az összegből a Zlatko & Vesna Prica Művésztelep Kh. Alapítvány tevékenységéhez 6 M, a 

Pécsi Nemzeti Színház bővítéséhez és felújításához 554,5 M Ft-tal járult hozzá a tárca. A 

Pécsi Horvát Színház esetében az együttműködés eredményeképpen 2014. április 2-án 

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 

és Páva Zsolt, Pécs polgármestere letette az új épület alapkövét. Az eseményen jelen volt Dr. 

Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, 

Ivan Vrkic, Eszék polgármestere, Ivica Lovric, Zágráb város, Berislav Zivkovic pedig a 

Horvát Köztársaság nagykövetségének képviseletében, valamint Hepp Mihály, az Országos 

Horvát Önkormányzat elnöke. 

 

5.3.1. Nemzetiségi színházak 

 

A Kultúráért Felelős Államtitkárság a magyarországi nemzetiségi színházakat – az előadó-

művészeti területen belül elfoglalt speciális helyzetükre figyelemmel – az előadó-művészeti 

szervezetekre vonatkozó működési célú pályázati konstrukcióban önálló, zárt pályázói 

csoportként határozza meg és különíti el, pontosan annak érdekében, hogy társadalmi 

szerepvállalásuk, és kifejezetten – ne a többi színházzal versenyhelyzetbe kényszerítve – 

szakmai teljesítményük alapján kelljen a pályázat bírálóinak és a döntéshozónak ítélkeznie. 

Ennek a pozitív diszkriminációnak köszönhető, hogy e nemzetiségi színházakat – ugyanazon 

speciális (köz)feladatot ellátó szervezetekként – egymással állítja rangsorba a pályázat, és 

nem színházszakmai szempontok alapján. 

 

A nemzetiségi színházak pályázói köre viszonylag állandó, 2014-ben egy új pályázó volt, a 

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány "Egy Profi Színházért". A teljes 

pályázói kör: Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány, Pécsi Horvát Színház, "Magyarországi 

Szerb Színház" Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Szlovák Önkormányzat Vertigo 

Színháza, Romano Teatro Kulturális Egyesület, Karaván Művészeti Alapítvány, Hókirálynő 

Egyesület, Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, Alternatív 

Művészeti Alapítvány. 

2013-ban a nemzetiségi színházak számára rendelkezésre álló keretösszeg 97,75 M Ft volt, 

2014-ben 101 M Ft, 2015-ben 88,8 M Ft volt. 
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A nemzetiségi színházak működési támogatása 2013-ban és 2014-ben 

 

Név 
Székhely/ meg-

valósítás helye 

 Megítélt támogatás 

2013                    2014 

Pécsi Horvát Színház Pécs 28 M Ft            28 M Ft 

"Magyarországi Szerb Színház" Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
Lórév 26 M Ft            24 M Ft 

Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Szarvas 22,25 M Ft       23 M Ft 

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Érd 4 M Ft               4 M Ft 

Alternatív Művészeti Alapítvány Budapest XV. ker. 4 M Ft               4,5 M Ft 

Vertigo Szlovák Színház Budapest XI. ker. 3 M Ft               3 M Ft 

Karaván Művészeti Alapítvány Budapest IX. ker. 10 M Ft             11,5 M Ft 

Hókirálynő Egyesület az Egészséges és 

Kulturált Gyermekekért és Családokért  
Budapest V. ker. 1 M Ft               1 M Ft 

Romano Teatro Kulturális Egyesület Miskolc 2,5 M Ft            2 M Ft 

  Összesen: 100,75 M Ft      101 M Ft 

 

5.3.2. Könyvkiadás 

 

A nemzetiségi nyelven megjelent könyvek és füzetek adatairól nincs összesítésünk. Az 

anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység egyfelől nemzetiségi szervezetek, másfelől a 

nemzetiségi vagy az anyaországaikból érkező olvasókat megcélzó kiadóházak vállalása. 

Számos országos, regionális, helyi, egyházi, civil szervezeti vagy magán kiadású kiadványról 

tudunk, amelyek a legkülönbözőbb támogató háttérrel rendelkeznek. Számos országos 

nemzetiségi önkormányzat ad ki az adott nemzetiségre vonatkozó könyveket. 

 

A Magyar Néprajzi Társaság negyedik évtizede adja ki „A magyarországi nemzetiségek 

néprajza” című tanulmánykötet-sorozatát. Az ország egyik legtekintélyesebb tudományos 

civil szervezete már az 1889. évi alapításakor leszögezte, hogy célja „a magyar állam és a 

történelmi Magyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása, valamint kölcsönös 

megismerkedés útján a hazában élő népek közt testvéries egyetértésnek és együvé tartozás 

érzetének ápolása‖. Tudomásunk szerint Közép-Európában egyedülálló kezdeményezésként, 

1975 óta jelenik meg a kiadványsorozat a nemzetiségek anyanyelvén és/vagy magyarul. A 

nemzetiségek saját tudományos kutatóműhelyei és egyetemi oktatóhelyeinek valamint az 

anyaországok szakembereinek rangos publikációs lehetőségét biztosítják a szóban forgó 

tanulmánykötetek, amelyek nemcsak az adott magyarországi közösségek, hanem az 

anyanyelv szerinti országok és a világ nagy könyvtárainak az állományába is belekerülnek. A 

könyvsorozat mögé támogatóként évtizedekig a mindenkori kulturális tárca, újabban pedig a 

nemzetiségpolitikáért felelős tárca állt, emellett esetenként országos nemzetiségi 

önkormányzatok illetve nemzetiségi egyetemi tanszékek is nyújtanak résztámogatást. 

 



48 

5.4. Nemzetiségi kutatás 

 

A beszámolási időszakban folytatódtak, illetőleg bővültek a nemzetiségek által, valamint a 

nemzetiségek anyanyelvén folytatott kutatások. Nemzetiségekkel összefüggő kutatási 

programokat valósított meg a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete (korábbi nevén: az MTA Etnikai-Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézete), illetve a nemzetiségek hagyományainak, történelmének és 

jelenének vizsgálatával a Magyar Néprajzi Társaság keretein belül működő Nemzetiségi 

Szakosztály is foglalkozott.  

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében (a továbbiakban: 

Kisebbségkutató Intézet) 25 kutató, szociológusok, történészek, antropológusok, jogászok és 

politológusok dolgoznak együtt. A kutatások a külhoni magyarság, a magyarországi 

nemzetiségek, a romák és a zsidóság, valamint a bevándorlók viszonyait vizsgálják. A 

Kisebbségkutató Intézetben egyaránt folynak alap- és alkalmazott kutatások és nagy 

hangsúlyt helyez azok megjelenítésére (könyvkiadás, internetes tartalomfejlesztés, illetve a 

munkatársak jó része felsőoktatási intézményekben is oktat). Az alkalmazott kutatásoknál, de 

részben az alapkutatások esetében is törekednek arra, hogy a kutatási eredmények a 

kormányzati munkában, a döntés-előkészítés során felhasználhatóak legyenek. Nagy 

hangsúlyt helyeznek a digitalizálásra, valamint a keletkező adatállományok – interjúk, 

kérdőívek, dokumentumgyűjtemények – archiválására.  

 

A 2013. év új fejezetet nyitott a Kisebbségkutató Intézet életében. Mivel az intézet vezetése, 

illetve belső osztályszerkezete átalakult, a 2011 és 2015 közötti periódusra szóló középtávú 

terv, valamint a projekt jellegű kötelezettségeken túlmenően, új kutatási irányok – az 

intézetközi, interdiszciplináris identitáspolitikai, illetve a nemzetiségi kompetenciák különféle 

aspektusait vizsgáló kutatások – is kirajzolódtak. A romakutatás területén a vizsgált 

időszakban lokális vizsgálatok folytak, illetve folytatódott a német nemzetiség kutatása és a 

2011. évi népszámlálási adatok vizsgálata. A Kisebbségkutató Intézet egyik legfontosabb 

kutatási területe kezdettől fogva a romákkal kapcsolatos társadalmi folyamatok vizsgálata 

volt. 2015-ben jött létre az intézetben a Romakutatások Osztálya, amelynek tagjai a roma 

közösségekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseket vizsgálják nemzetközi beágyazottságban. 

Az osztály a jelenlegi társadalmi helyzetet a társadalomtörténeti tudásanyagba ágyazva – 

egyben azt is egyre szélesebb körben feltárva – vizsgálja.  

 

Kiemelten fontos kutatási területnek tekinti az oktatással kapcsolatos kérdéseket, a többségi 

társadalom és a romák modern identitáskonstrukcióit, az interetnikus viszonyokat és a 

modernizáció kérdéskörét. Az osztály alapvető célkitűzése egy széleskörű együttműködés 

kialakítása hazai és nemzetközi kutatókkal, valamint hasonló profilú intézményekkel. Ennek 

keretében első kezdeményezése volt a Magyar Tudományos Akadémia különböző 

kutatóintézeteiben dolgozó, roma identitással rendelkező tudományos kutatók összefogása a 

2015-ben megalakult Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport és a hozzá kapcsolódó 

műhelymunka keretében. Az elkövetkező időszakban kutatások indulnak a nemzetiségi 

önkormányzatok, az oktatási kérdések és más, hasonlóan fontos témák vonatkozásában. 

 

A Kisebbségkutató Intézet számára stratégiai kérdésnek számít, hogy a kutatók által 

felhalmozott és publikált ismeretek a társadalom érdeklődő része számára is elérhetővé 

váljanak. Ennek érdekében konferenciákat, kéziratvitákat és könyvbemutatókat szervezett, 

illetve az elektronikus média segítségével is igyekezett széles körben megismertetni a 

megszületett kutatási eredményeit. Az intézet 2013-ban mintegy 20 nyilvános szakmai 
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rendezvényt (műhelyszemináriumokat és két nagyobb volumenű konferenciát) szervezett, míg 

2014-ben 29 nyilvános szakmai rendezvény került megrendezésre: a műhelyszemináriumok 

mellett neves külföldi kutatók előadásai, könyvbemutatók, vitákkal egybekötött filmvetítések, 

illetve két kutatóközponti Inkubátor munkacsoport workshopjai, amelyekben az intézet 

munkatársai meghatározó szerepet vállalnak. Ez utóbbiak köré szerveződött a kutatóközpont 

konferenciája 2014. november 11-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 

keretében. Az intézet éves konferenciájára pedig 2014. december 4-én, „Többségi és 

kisebbségi emlékezetpolitikák Kelet-Közép-Európában 1989 óta” címmel került sor. A 

Kisebbségkutató Intézet a kutatóközpont részeként ismét bekapcsolódott a Kutatók 

Éjszakájának országos rendezvénysorozatába, amelynek keretében filmvetítéssel egybekötött 

szakmai vita zajlott a roma holokausztról.  

 

Az intézet eseményeiről, illetve más, kisebbségkutatással kapcsolatos hírekről, szakmai 

publikációkról a Kisebbségkutató Intézet honlapja, Facebook profilja, valamint a 2014-ben 

elindított Youtube csatornája folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. A szociális médiában 

2014 végére a követők száma elérte a 900-at, illetve a Youtube csatorna is növekvő 

látogatottsággal bír, amelyeken keresztül az érdeklődők naprakész információkat 

szerezhetnek. A honlap Digitális Olvasószoba menüpontja folyamatosan bővülő szakirodalmi 

munkákkal és online adatbázisokkal segíti a szakmai közönséget. 2014 folyamán, döntően 

intézeti szerkesztésben újraindult a „Regio – Kisebbség Kultúra Társadalom Politika” c. e-

folyóirat, valamint intézeti közreműködéssel jelenik meg a kutatóközpont nemzetközi 

társadalomtudományi folyóirata, az „Intersections – East European Journal of Society and 

Politics”. A Kisebbségkutató Intézet munkatársai az elmúlt két évben is jelen voltak a 

nyomtatott és elektronikus sajtóban az intézet profiljába vágó nemzetiségi témák kapcsán. Az 

intézeti eseményekről, konferenciákról olykor a sajtó is beszámolt. 

 

2013 tavaszán felkérés történt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai számára 

nemzetiségi jogok, illetve a magyarországi nemzetiségek szocio-demográfiai állapotának, 

területi megoszlása témakörében szervezett továbbképzés tartására. A Kisebbségkutató Intézet 

munkatársai nagyszámú tudományos, részben tudományos ismeretterjesztő és szakkollégiumi 

előadást tartottak Magyarországon, Nyugat-Európában, a szomszédos országokban, de az 

Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban is. Ezek az előadások nemcsak a szakmai 

közvéleményt vonzották, hanem az érdeklődő laikus közönséget is, és ennek révén az 

intézetben elért eredmények eljuthattak a témák iránt fogékony külföldi érdeklődők szélesebb 

rétegeihez is. 

 

Nemzetiségi kutatóintézetek országos nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi társadalmi 

szervezetek fenntartásában is működnek. Országos önkormányzati fenntartásban dolgozik a 

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete, a 

Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete és a Szerb Intézet. Egyesületi formában 

működik a Magyarországi Románok Kutatóintézete, egyetemi keretbe épült az ELTE 

Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja, illetve a Gál Ferenc Főiskola 

Szarvasi Pedagógiai Karán a Szlávisztikai Kutató Intézeten belül, 2014. február 1-től a Ruszin 

Kutatóintézet. A nemzetiségekért felelős tárca pályázat útján rendszeresen támogatja a 

nemzetiségi önismeretet, a nevelést, oktatást segítő kutatások megvalósítását. 

 

5.5. Ünnepek, nemzetiségi elismerések 

 

A Kormány 1995-ben december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi 

Kisebbségekhez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját, a 
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Kisebbségek Napjává (2012-től új elnevezése szerint: Nemzetiségek Napja) nyilvánította. A 

nemzetiségek nyelvi-kulturális értékeinek megőrzésében aktív személyek és közösségek 

elismerésének céljából 1995-ben a miniszterelnök „Kisebbségekért Díjat‖ (későbbi 

elnevezése: „Nemzetiségekért Díj”) alapított. A Díjat minden évben december 18-ához 

kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adják át a nemzetiségi közösségek érdekében, a 

közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a 

tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén kiemelkedő tevékenységet 

végző személyek és szervezetek részére. A díjat – a Hazai Nemzetiségi Bizottságnak a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére – a miniszterelnök 

adományozza. A Díj 2013-ban és 2014-ben kitüntetett hazai díjazottainak listáját a 7. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

A Nemzetiségek Napja időszakában országszerte is – regionális, megyei és települési –

rendezvényekre, kiállításokra, kulturális bemutatókra kerül sor. Számos megyében adnak át a 

nemzetiségekhez kapcsolódó kitüntetéseket is. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden évben megrendezi a Nemzetiségek 

Napjához kapcsolódó ünnepi műsort, valamint mindkét évben szakmai kitüntető díjak 

adományozásával ösztönözte a megye nemzetiségi közéletének fejlődését. 

A Békés Megyei Önkormányzat minden év decemberében más-más településen rendezi 

meg a Nemzetiségek Napját, amelyen a települési nemzetiségi önkormányzatok javaslata 

alapján valamennyi nemzetiség egy-egy kiemelkedő munkát végző személyt vagy csoportot 

Békés Megyei Nemzetiségekért Díjban részesíti. A Nemzetiségek Napja rendezvényen 

központi előadó és kulturális műsor emeli az ünnepség színvonalát.  

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat „Baranyai Cigányságért‖ 

Kitüntető Díjat adományozott, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a „Baranyai 

Horvátokért‖/„Za Baranjske Hrvate‖ Díjat ítélte oda az arra érdemes személyeknek és 

szervezeteknek. 

A Fejér Megyei Közgyűlés részéről a Megyenap keretében minden évben átadásra 

kerül a közgyűlés által alapított Wekerle Sándor Díj, mely a megyében élő nemzetiségek 

nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, valamint a 

nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása érdekében hosszú időn át kimagasló munkát végző 

személyek részére adományozható. 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata a megyében élő nemzetiségek hagyományőrző 

tevékenységének elismeréseként minden évben a „Megye Napja‖ alkalmából megrendezésre 

kerülő ünnepi ülésén adományozza a Nemzetiségi-díját, azoknak, akik a megyében élő 

nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, 

valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az integrált nevelés-oktatás elősegítése 

érdekében kimagasló munkát végeznek. 

Komárom-Esztergom megyében szintén hagyományosan megünneplik a Nemzetiségek 

Napját. 2013-ban a német nemzetiség volt a házigazdája a rendezvénynek Környén, a 

rendezvényeken a helyi kultúrcsoportok, óvodások, iskolások mutatták be produkcióikat. 

2014 decemberében a szlovák nemzetiség lakta Vértesszőlősön került megrendezésre a 

Nemzetiségek Napja. A gyermekek részére a szervezők múzeumpedagógiai és 

hagyományápoló foglakozást szerveztek, az ünnepi műsor keretében a helyi kulturális 

csoportok mutatkoztak be, majd szlovák gasztronómiai bemutatóra került sor. A megyében a 

Vályi István Díj (emlékplakett, díszoklevél, pénzfelajánlás) a hátrányos helyzetű roma 

gyermekekkel, diákokkal és felnőttekkel foglalkozó pedagógusok, továbbá az oktatás, nevelés 

és közösségszervezés területén tevékenykedők munkáját ismeri el. A díj átadására 2013-ban, 
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Esztergomban a Roma Ifjúsági Találkozón, 2014-ben pedig Tatabányán a Komárom-

Esztergom Megyei Közgyűlés Ünnepi Díjátadó Gáláján került sor. 

A Pest Megyei Német Önkormányzat évente díjjal ismeri el a német nyelvű 

pedagógusok munkáját. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben szeptember 1-jén – a 

Megyenapon – adja át kitüntető díjait karöltve a roma és a német területi nemzetiségi 

önkormányzattal, akik a példás együttműködést is reprezentálva szintén ez alkalommal adják 

át elismeréseiket. 

Vas megyében évente kiosztásra kerül a Pável Ágoston Emlékplakett, valamint a Vas 

Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata Díj. 

 

A – Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységénél már bemutatott – kulturális, közművelődési 

tevékenység elismeréséért adományozott, „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” szakmai 

díjjal emlékérem és díszoklevél jár. A Magyar Néprajzi Társaság egyik rangos díja a „Pro 

Ethnographia Minoritatum”. Két szakembernek ítélik oda minden évben azok közül, akik a 

nemzetiségek szellemi és tárgyi hagyományainak a feltárása terén mutattak fel eredményeket. 
 

 

6. A NEMZETISÉGEK ANYANYELVŰ HITÉLETE 

 

 

A Kormány az egyházi területen is támogatja a nemzetiségek kultúrájának megőrzését, 

fejlesztését, s e feladatok ellátásában számít az egyházak segítségére. A nagy bevett egyházak 

hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi pasztorációk ellátására. A legnagyobb létszámú bevett 

egyházak a hívek igénye szerint nemzetiségi nyelvű szolgálatot is elláttak. Így például a 

katolikus egyház német, szlovák, horvát, lengyel és szlovén nyelvű, a görög katolikus 

Hajdúdorogi Egyházmegye, illetve a Miskolci Apostoli Exarchátus ruszin és román nyelvű, az 

evangélikus egyház német és szlovák nyelvű pasztorációt is ellát. Működik egy örmény rítusú 

vallási közösség is Magyarországon. (A nemzetiségi ortodox egyházak – szerb, román, bolgár 

– mind liturgiájukban, mind pedig ügyvitelükben értelemszerűen anyanyelvüket használják. A 

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusában – 

amelynek görög nemzetiséghez tartozó hívei is vannak – van magyar nyelvű liturgia is.) Több 

olyan kisebb vallási közösség is működik Magyarországon, amely adott esetben külföldi 

gyökerekkel rendelkezik. Természetesen ezek a vallási közösségek is szabadon működhetnek, 

saját liturgikus nyelvüket használva. 

 

A katolikus egyháznak több olyan intézménye van, amelyben nemzetiségi nyelvű oktatás is 

folyik (pl. német – Baja, Budaörs, Budapest-Óbuda, Érd, Esztergom, Mohács, Mór, 

Szekszárd, Mátészalka; szlovák – Dabas-Sári, Kétsoprony; roma – Alsószentmárton, 

Rakacaszend, stb.). Az evangélikus egyház Soltvadkerten német nyelvű oktatási intézményt, 

Békéscsabán és Tótkomlóson szlovák nyelvet oktató egyházi tanintézményeket működtet. A 

soproni Berzsenyi Dániel Líceumban német nemzetiségi gimnáziumi oktatás folyik, míg az 

esztergomi Vitéz János Katolikus Főiskola német és szlovák, az Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola német nemzetiségi pedagógusokat is képez. Az esztergomi és váci római katolikus 

főiskolákon romológiai képzés, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 

Karán pedig szlavisztikai képzés folyik.  

 

A magyarországi vallási közösségek egyre jelentősebb szerepet vállalnak a romák 

felkarolásában, integrációjának és felzárkózásának elősegítésében a cigánypasztoráció által. A 

bevett egyházak cigánypasztorációs munkája egyre intenzívebb, nemcsak a romák/cigányok 
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felé való szolgálatban, hanem a papok és lelkészek továbbképzése terén is. Ilyen példa a 2014 

novemberében Berekfürdőn megrendezésre került cigánymissziós lelkésztovábbképző a 

Magyarországi Református Egyház Missziói Irodája szervezésében, vagy akár a Miskolci 

Apostoli Exarchátus lelkészeinek szeptemberben tartott továbbképzése, melynek központi 

témája szintén a cigánypasztorációs munka volt. Ezen képzések egyik fő célja, hogy a 

cigánymissziót végző vagy cigánymisszió iránt érdeklődő lelkészek egy olyan kapcsolati 

hálóba léphessenek be, ami segítséget és támogatást jelenthet majd a romák között végzett 

szolgálatukban. Számos helyen, kifejezetten a cigányok/romák által lakott településrészeken 

hoztak létre imaházakat, amelyek egyúttal a közösség mindennapi életének színtereivé is 

váltak. 2014 szeptemberében felszentelték a Magyarországi Metodista Egyház első roma 

templomát Alsózsolcán. A szerzetesrendek (női és férfi egyaránt) szintén kiemelkedő munkát 

végeznek a cigány/roma lakosság életminőségének javításában, különösen a gyerekekkel való 

foglalkozás, nevelés által. 

 

Kisvárda Város Önkormányzata és a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség közösen épít 

cigány közösségi házat, amelynek alapkőletétele 2014 októberében volt. A háznak fontos 

szerepet szánnak a társadalmi befogadás terjesztése terén, valamint az integráció feltételeinek 

megvalósítása terén. A roma lakosság számára kulturális és liturgikus programokat 

szerveznek, gyermekek részére oktatási és nevelési (tanodák, családi napközik) tevékenységet 

folytatnak, szociális szolgáltatást, valamint szabadidős, közösségi programokat, táborokat 

szerveznek. 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014. júniusi ülésén döntés született a temetkezési 

szertartáskönyv romani nyelvű kiadásáról, amely a papság számára lehetőséget biztosít a 

szertartás egyes részeinek a gyászoló közösség nyelvén történő végzésére. Szintén ezt segíti a 

hamarosan megjelenő Leszállt közénk a Szent Isten című hittankönyv, amelyben egyes 

imádságok romani nyelven is olvashatóak lesznek. 

 

A 2011 őszén 4 kollégiummal elindult Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (a jezsuita 

rend, a katolikus – beleértve a görög katolikusokat is –, a református, és az evangélikus 

egyházak fenntartásában) a beszámoló összeállításakor 5 kollégiummal működött. Céljuk, 

hogy segítsék a magyar-roma kettős identitás megélését, a diákok tanulmányi, nevelési és 

személyiségfejlődését támogassák, a közösségi felelősségvállalás iránt elkötelezett, 

keresztény szellemiségű roma értelmiséget megerősítsék. Az állami költségvetés pályázati 

úton támogatja ennek a hálózatnak a működését.  

 

A protestáns egyházak cigánymissziós vezetőinek (református, evangélikus, baptista, 

metodista, pünkösdi) együttműködésében 2014 októberében jelent meg a Cigánymissziós 

Módszertani Füzetek sorozat első kiadványa, amely által az egyházak cigánymissziói 

összefogásban kívánnak kilépni a társadalom elé a romák/cigányok elfogadásáért, amely 

kulcskérdés a hazánkat is sújtó társadalmi problémák rendezése érdekében. A módszertani 

füzetek egyes kiadványai a cigányság elérését célozzák és az együttélés sok területét érintő 

kérdésére keresik és adják meg a választ.  

 

Bármely nemzetiségi 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. 

 

Az egyházak közhasznú tevékenységét az állam közvetlenül támogatja. Az egyházi 

köznevelési intézmények a bértámogatáson túl működési támogatásban is részesülnek. A nagy 
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bevett egyházak olyan köznevelési intézményeket is fenntartanak, amelyekben nemzetiségi 

nyelven folyik az oktatás-nevelés. Az egyházi köznevelési intézményekben tanulókra 2013-

ban fejenként 521 000 Ft jutott. Az állami költségvetés támogatja az egyházak szociális, 

egészségügyi és kulturális (lényegében közfeladatot ellátó) intézményeit is. A nemzetiségi 

ortodox egyházak közül a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye tart fenn három szociális 

intézményt. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Boldog Ceferino Alapítvány „Roma 

zarándoklat a Pápához‖ programjához 8,5 M Ft, a Szent Kinga Caritas Alapítvány a Boldog 

Ceferino Óvoda működtetésére 2013-ban 4,2 M Ft támogatást nyert. 

 

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 2013-ban a szentendrei Fő téri múzeumi épület belső 

felújítására 5 M Ft, 2014-ben pedig a Dunaszekcsői Szerb Ortodox Templom tető felújítására, 

valamint a toronyrész helyrehozatalára 2 M Ft támogatást kapott. A Magyarországi Román 

Ortodox Egyházmegye az egyházmegyéhez tartozó egyes templomok örökségvédelmére 

2013-ban 1,8 M Ft, továbbá 2014-ben a Magyarcsanádi Román Ortodox templom felújítására 

2 M Ft támogatást kapott. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi 

Exarchátusa 2013-ban a szentesi egyházközség közösségi helyiségeinek felújítására 3 M Ft, 

míg 2014-ben „Hittel a környezetünk megóvásáért‖ elnevezésű programjára szintén 3 M 

forint támogatást kapott. Az egyház az általa fenntartott köznevelési intézménye után a bér-és 

működési támogatáson túl 2014-ben további 10 M Ft-os működési támogatásban részesült.  

 

Az egyházi közgyűjtemények működését is támogatja az állami költségvetés, ezen belül 

támogatást kap a szentendrei szerb ortodox és a gyulai román ortodox egyházi gyűjtemény. A 

szerb ortodox egyház 2013-ban 15,750 M Ft-ot, 2014-ben pedig 59,766 M Ft-ot, a román 

ortodox egyház 2013-ban 3,750 M Ft-ot, 2014-ben 14,230 M Ft-ot kapott közgyűjteménye 

működtetésére. Ugyancsak kap ilyen célú támogatást a Konstantinápolyi Egyetemes 

Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa is: 2013-ban 3,0 M Ft-ot, 2014-ben szintén 11,384 

M Ft támogatást kapott. A nemzetiségi egyházi gyűjtemények támogatása tehát 2014-re 

mintegy négyszeresére emelkedett.  

 

Az egyházak hitéleti tevékenységének támogatását az állam a következő módokon támogatja: 

Az állampolgárok rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról, és ezzel a 

lehetőséggel élhetnek a nemzetiségekhez tartozók is, akik saját egyházaik számára ajánlhatják 

fel az 1%-ot. Ezt az állami költségvetés a befizetett Szja 1%-áig egészíti ki, a bevett 

egyházakra felajánlók számának a figyelembe vételével.   

 

Az érintett egyházak a volt államosított ingatlanaik egy részének igényléséről az állammal 

való megállapodás alapján évente folyósított járadék fejében lemondhattak. A 

nemzetiségekhez tartozó egyházak közül járadékban részesül a Budai Szerb Ortodox 

Egyházmegye. A járadék összegét a kormány évente valorizálja, így a járadék összege 2013-

ban 108,276 M Ft-ot, míg 2014-ben 109,925 M Ft-ot tett ki. 

Az állam anyagilag is támogatja a hitoktatást. 2013. szeptember 1-től az állami köznevelési 

intézményekben az állami erkölcstan helyett a bevett egyházak a tanrendbe illesztett hit- és 

erkölcstanoktatást tarthatnak, amelyet teljes egészében az állam finanszíroz. A nemzetiségi 

ortodox egyházak közül a szerb él ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor a vallási közösségek 

fakultatív hitoktatását is támogatja az állami költségvetés.  A vizsgált időszakban három 

nemzetiségi ortodox egyház – a szerb, a román és a görög – igényelt és kapott fakultatív 

hitoktatási támogatást, amely éves szinten kb. 5 M Ft.  Megjegyezzük, hogy több kisebb, nem 

bevett egyházként működő neoprotestáns közösség is kapott egy külön keretből állami 

támogatást iskolán kívüli fakultatív hitoktatásra, amelynek romapasztorációs vetülete is van.  
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A kistelepüléseken szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelmét az állam az egyházakkal való 

megállapodás alapján kiegészíti. A nemzetiségi egyházak közül ilyen megállapodás van a 

Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével (2013-ban és 2014-ben 1,552 M Ft támogatást kapott), 

a Magyarországi Román Ortodox Egyházzal (2013-ban és 2014-ben 2,173 M Ft támogatást 

kapott) és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával (mind 

2013-ban, mind 2014-ben 415 000 Ft támogatást kapott). Ugyanakkor érinti ez a nagyobb 

egyházak pl. a katolikus, evangélikus, valamint a baptista vidéki, nemzetiségi nyelvű 

szolgálatot ellátó papjait is. 

2012-ig az Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás, 2013–2014-ben az Egyházi 

közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat szolgálta az egyházak 

belföldi és határon túli, valamint az egyházi roma missziók munkáját.  

 

 

7. A NEMZETISÉGEK ANYANYELVŰ MÉDIÁJA 

 

 

Magyarországon törvények garantálják a nemzetiségi média működését, illetve működtetését. 

A közszolgálati műsorszolgáltatók rendszeres anyanyelvű rádió és televízió műsort adnak 

mind a 13 hazai nemzetiség részére. A központi költségvetés az országos önkormányzatok 

támogatása során anyagi forrásokat biztosít a nemzetiségek anyanyelvű újságjainak 

megjelentetésére. 

 

7.1. Médiaszabályozás  

 

Az elmúlt időszakban lezajlott átfogó médiaszabályozás számos ponton érintette a 

nemzetiségek anyanyelvű médiához való hozzáférését biztosító jogokat is. A médiát és 

hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 

alapján megalakult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH), 

valamint létrehozták a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsát (a továbbiakban: 

Médiatanács), amely az NMHH egyik önálló hatáskörű szerve és a korábbiakban működő 

Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja. A 2011. január 1-től hatályos, a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 203. § 37. bekezdése alapján a magyar közszolgálati médiaszolgáltatás 

részét képezi (magyar mű) az eredetileg valamely, a Magyarország által elismert nemzetiség 

nyelvén készült alkotás is, ha annak tárgya az adott nemzetiség magyarországi életével, 

kultúrájával van összefüggésben, illetve az olyan zenei műsorszám, amely valamely 

nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának része. A törvény 83. §-a rögzíti, hogy 

a közszolgálati médiaszolgáltatás célja, többek között a nemzetiségek médiával szemben 

támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének 

ápolása, a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ 

számára.  

 

Az Mttv. önálló szakaszban (99. §) szabályozza a nemzetiségek közszolgálati 

médiaszolgáltatásban történő megjelentetését, miszerint a közszolgálati médiaszolgáltatásban 

közzétett önálló műsorszámok útján jogosultak kultúrájuk és anyanyelvük ápolására, az 

anyanyelven való rendszeres tájékoztatásra. E feladatot a közszolgálati médiaszolgáltató 

országos, illetve – a nemzetiségek földrajzi elhelyezkedésének figyelembevételével – helyi 

médiaszolgáltatásban, a nemzetiségek igényeinek megfelelő műsorszámokkal, audiovizuális 

médiaszolgáltatásban szükség szerint feliratozással vagy többnyelvű közzététellel teljesíti. A 

nemzetiségek országos önkormányzatai – ennek hiányában országos szervezetei – a 
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közszolgálati médiaszolgáltatónál rendelkezésükre álló műsoridő felhasználásának elveit 

önállóan határozzák meg. Ezen elveket – melyek nem érinthetik a műsorszám tartalmát és a 

műsorszerkesztést – a közszolgálati médiaszolgáltató köteles figyelembe venni.  

 

Az Mttv. 95. §-a értelmében Közszolgálati Kódex (a továbbiakban: Kódex) került 

megalkotásra. A Kódex alapvető rendeltetése, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók 

számára a törvény keretei között elvi iránymutatást adjon a közszolgálati médiaszolgáltatás 

megfelelő működéséhez. A dokumentum egységesen határoz meg alapelveket és célokat a 

Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Magyar Távirati Iroda, és a Duna Televízió működésére 

vonatkozóan. A Kódex szabályai alapján (Mttv. 97. §) a közszolgálatiság érvényesülését, a 

közszolgálati médiaszolgáltatók feletti társadalmi ellenőrzést a tizennégy tagú Közszolgálati 

Testület (a továbbiakban: Testület) biztosítja. A Testület a jogszabályban meghatározott jelölő 

szervezetek által delegáltakból áll, melynek tagja többek között a magyarországi 

nemzetiségek országos önkormányzatai által delegált képviselő is. Az Mttv. 101. § g) pontja 

kiemeli, hogy a Magyar Távirati Iroda, mint nemzeti hírügynökség, a közszolgálati feladatai 

keretében rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt a hazai nemzetiségek életéről. Az Mttv. 

48. §, és 52. §-a alapján a különböző típusú közösségi médiaszolgáltatók működését biztosító 

jogosultságok megszerzése érdekében a Médiatanács által kiírt pályázatok feltételként 

tartalmazhatják a nemzetiségek igényeinek meghatározott mértékű szolgálatát.  

 

7.2. A közmédia integrációja 

 

2011 elején, az új médiatörvénynek megfelelően a Médiaszolgáltatás Támogató és 

Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) vette át a közszolgálati médiumok vagyonát és 

emberi erőforrásainak jelentős részét. A műsorkészítők, így a nemzetiségi szerkesztőségek 

munkatársai is az MTVA munkavállalóivá váltak.  

A közmédia tartalom előállításban dolgozó munkatársai (televíziós és rádiós szerkesztők, 

riporterek, műsorvezetők, stb.) egységesen az újonnan létrehozott Tartalom Előállítási 

Alkotók irodájának (TEA) munkatársai lettek, ezzel lehetőség nyílt a platformok közötti 

együttműködésre és a párhuzamosságok megszüntetésével az erőforrások racionalizálására. A 

folyamat során figyelmet fordítottak arra, hogy a nemzetiségek érdeke ne sérüljön, a műsorok 

a törvényi előírásoknak és a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött korábbi 

megállapodásoknak megfelelő minőségi és tartalmi irányelvek szerint készüljenek. 

A hatékonyság növelése érdekében a közmédia döntéshozói megvizsgálták a nemzetiségi 

tartalmakat is, amelyeket a megállapodások figyelembe vételével profiltisztított csatornákon 

helyeztek el, az ismétlések rendjét és helyét pedig oly módon változtatták meg, hogy azzal 

lehetőség szerint a legnagyobb új közönséget érjék el.  

 

A 2014. október 15-től érvényes SZMSZ szerint nagyobb szerkesztőségek jöttek létre. A 

korábbi szerkesztőségi struktúra átalakítása során létrejött a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt 

Projektek Főszerkesztősége, ahova a nemzetiségi műsorokat készítő szerkesztők is tartoznak. 

2014 novemberétől az MTVA vezetése a műsorok és a nemzetiségek különböző csatornákon 

történő megjelenése terén újabb pozitív változtatásokról döntött. Ezt mindenekelőtt a 

közmédia 2015-ben tervezett strukturális átalakítása tette szükségessé. Az M1 aktuális 

csatornává és a Duna Csatorna nemzeti főadóvá válásának előkészítése során megvitatták az 

M1-ről a Dunára átkerülő nemzetiségi műsorok jobb időpontban történő sugárzási 

lehetőségét. Erről 2015 elején mind a parlamenti szószólókat, mind pedig az önkormányzatok 

vezetőit hivatalosan is tájékoztatták. Ennek értelmében az eddigi déli, kora délutáni 

műsorsávot a lényegesen kedvezőbb reggeli 6.00-7.00 közötti időpontra változtatják. A nézői 

szokásokat figyelembe véve, a reggeli sávban nagyobb az esély a munkába indulók 



56 

érdeklődését felkelteni. A Duna World struktúrájának átalakítása során az eddigi 

időpontokhoz szokott nézők is lehetőséget kapnak a kora délutáni tévézésre.  A strukturális 

átalakítások során intézkedések történtek a munkafolyamatok könnyítésére, e körben bővítik a 

műsorok elkészítéséhez szükséges tolmácsolási feladatok, archiválási lehetőségek körét és 

hozzáférését.   

 

Az MTVA vezetése a nemzetiségi kultúrát, hagyományokat és a nemzetiségi tematikát a 

törvény által meghatározott műsorkereteket kiszélesítve más műfajú műsorokba is 

bekapcsolja, így megjelenési lehetőséget biztosít az egész társadalom számára szóló műsorok 

programjaiba is. Így szerepelhettek nemzetiségiek az év végi „Jónak lenni jó‖ karitatív 

műsorfolyamban, vagy ezt megelőzően a novemberben megrendezésre került Német Napon, 

melyben több bejátszott riport és stúdióbeszélgetés szólt a német nemzetiség történelmi és 

jelenkori eseményeiről. Hasonló módon jelentek meg a nemzetiségi szokások a Házasság 

Hete műsorfolyam kapcsán 2015 februárjában. A Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztőségéhez tartozó rendszeresen jelentkező kiemelt, tematikus napokon, más műfajú 

rádiós és tv-s műsorokban is helyet kapnak a nemzetiségek. A jövőben a nemzetiségekről 

szóló hírek sokkal több helyen, integráltan jeleníthetők meg, amennyiben a nemzetiségek 

képviselőinek és vezetőinek aktív együttműködése esetén a szerkesztőség kellő időben értesül 

a nemzetiségi eseményekről.   

 

Az MTVA szervezetében további változásokat terveznek, amelyek a hatékonyság érdekében 

részben a szerkesztőségi tevékenységek külső gyártásba történő kiszervezésével függnek 

össze.  

 

Az NMHH 2010 második féléve óta elemzi, hogy az egész társadalom számára készülő hír- és 

magazinműsorokban hogyan és milyen arányban jelennek meg különböző kisebbségi 

csoportok, köztük a hazai nemzetiségek. A Közszolgálati Kódex – amelynek figyelembe 

vételével készült a vizsgálati metodika – a média identitásképző, valamint a közszolgálati 

médiaszolgáltatások megkülönböztetett információs szerepét figyelembe véve kiemelten 

kezeli a társadalmi sokszínűség reprezentációját. A vizsgált médiaszolgáltatók és műsorok: 

MTV1 (esti Híradó, Ma reggel, Este); Duna TV (Híradó, Közbeszéd); MR1 (180 perc, Déli 

Krónika, Esti Krónika, Ütköző); TV2 (Tények, Mokka); RTL Klub (Híradó); Class FM 

(Hírek); ATV (Híradó, Egyenes beszéd); Hír TV (Híradó 21, Magyarország élőben); és Echo 

TV (Híradó). A vizsgálat szerint 2014-ben a nemzetiségek intézményeinek megjelenései 

0,7%-ot tettek ki, a legmagasabb arányt (1,3%) a magazinműsorokban érték el. A 

kereskedelmi híradókban a romák prezentációs aránya 64,1 százaléka volt a bármilyen 

kisebbségi szereplők számára allokált megjelenéseknek. 

 

7.3. MR4 – Nemzetiségi adások a közszolgálati rádióban 

 

7.3.1. Nemzetiségi Rádió 

 

A MR4 nemzetiségi adója AM 873, 1188 hullámhosszakon szól, amely a hazai nemzetiségek 

saját szerkesztésében készül és anyanyelvén szólítja meg hallgatóságát. A műsorokban az 

adott nemzetiség életének, ill. önkormányzatainak hírei mellett szerepelnek kulturális 

intézményeinek programjai, hagyományos ünnepei, az egyházi ünnepek, a vallási felekezetek 

hírei, rendezvényei. Mind a naponta, mind a hetente sugárzott adásokban szerepelnek 

tematikus műsorok, ill. műsorsorozatok, amelyek az adott közösség kiemelkedő alkotóival, ill. 

alkotásaival, mesevilágával, népköltészetével, népzenéjével foglalkoznak. Az adásokban 

kiemelten szerepelnek az anyaország hírei, kulturális eseményei. A horvát, német, román, 
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szerb és a szlovák nemzetiségeknek napi 2 órás, a bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, 

szlovén és ukrán nemzetiségek részére heti 30 perces anyanyelvű műsor készül. Az MR4 

műsorait a lakihegyi, a marcali, a pécsi és szolnoki középhullámú adók sugározzák és teljes 

országos lefedettséget biztosítanak a 13 nyelven, napi 12 órában jelentkező műsorfolyammal, 

valamint a www.radio.hu honlapon is hallgatható folyamatosan. A Nemzetiségi Rádió 

részletes műsorstruktúráját a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az MR4 az elmúlt évek folyamán törvényi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a 

magyarországi nemzetiségeket segítette anyanyelvük, kultúrájuk és identitásuk ápolásában, 

nemzetiségi kohéziójuk megtartásában és egyben a többségi nemzethez fűződő kötődések és a 

mindennapi integráció kérdéseinek sokszínű megközelítésében. A nemzetiségi közösséghez 

szólva teret ad a nemzetiségek érdekképviseleti szervezeteinek, művészeti és kulturális 

egyesületeinek, vallási és más olyan közösségeinek is, amelyek kötetlen szervezeti formában 

tettek a nemzetiségek önmegtartásáért. Magyar nyelvű műsoraikkal a többségi nemzet 

képviselőit is megszólították, megismertetve őket a hazai nemzetiségek életével, egyben teret 

adva a párbeszédnek is, nemcsak a többségi nemzet és egyes nemzetiségek, de a 13 

nemzetiség között is. A struktúra 2011 óta állandónak mondható. A nappali 12 órás 

műsorfolyam meghatározott rendben ismétlődik az este 8 és reggel 8 óra közötti időszakban. 

A Nemzetiségi adó nem csupán a magazinok témafeldolgozásában, de hírstruktúrájában is 

igazodik a nemzetiségi igényekhez, témákhoz, nyelvhez.  

 

Az MR4-en sugárzott műsorok indulásuk óta azt az elsődleges célt szolgálták, hogy az 

anyanyelvi műsorkészítés megfelelő nyelvi fórumot is biztosítson az érintett nemzetiség 

számára. Itt nemcsak a nyelv önmagában fontos, hanem egy olyan nyelvi közösségteremtés is, 

amely az egy nyelven belül használt nyelvjárásokból egy olyan nyelvi keretet szerkeszt, 

amelyet minden nyelvjárási csoport megért és egyben a közösségi kommunikáció eszközeként 

is elfogad, akkor is, ha az egyes elemeiben akár jelentősen is eltér az anyaországban használt 

köznyelvtől.  

Például a szlovén műsoraikban az anyanyelv ápolásának ez a formája különösen fontos, 

hiszen a Magyarországon élő szlovének nyelvjárása oly mértékben különbözik a 

Szlovéniában használt nyelvtől, hogy ez egyes esetekben akadályozza a megértést. A szlovén 

közösséggel folytatott párbeszéd és egyeztetés után valamennyi szlovén műsor a 

magyarországi szlovének nyelvjárásában hangzik el, kivéve természetesen a Szlovéniából 

érkező riportalanyokat. A magyar nyelvű műsorkészítés 2011-től megszűnt, ilyen elemek a 

műsorban csak külön főszerkesztői engedéllyel hangozhatnak el.  

A horvát nyelvű adásaik a közösségi igényekhez igazodva helyet adnak a nyelvjárásoknak (pl. 

dél-baranyai vagy gradistyei) és a műsorvezetésben igyekeznek megismertetni a 

magyarországi horvát hallgatókat a horvát nyelv mai állapotával. Ennek oka egyrészt az, hogy 

a különböző horvát nyelvjárások beszélői jól értik egymást, másrészt az, hogy az irodalmi 

horvát nyelv az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment át Horvátországban is, így 

műsoraik közvetítőszerepet is játszanak a modern horvát köznyelv megismertetésében és 

magyarországi viszonyokra való adaptációjában. 

A német nyelvű műsoraikban sajnos a korábbi években is jellemző volt a nyelvjárások 

eltűnése és az irodalmi nyelv térnyerésének folyamata, melynek eredményeként nyelvjárásban 

készült anyagok csak nagyon ritkán kerülnek adásba. Ez a példa a magyarországi németek 

körében lezajlott változásokat követi, melynek eredményeként a nyelvjárásokat 

anyanyelvként beszélők száma egyre kisebb, hiszen a követő generációk az irodalmi nyelvet 

ismerik meg.  

 

http://www.radio.hu/
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A közösségi anyanyelvápolás teljesen más helyzete jellemzi a kis létszámú nemzetiségeket. 

Ezek a közösségek két részre oszthatók. Egyik formájuk, mint pl. a görög nemzetiség, 

javarészt egy időben települt Magyarországra, egy zárt földrajzi területre és az elmúlt 

évtizedekben nem volt utánpótlása az anyaországból. Ez azt eredményezte, hogy a betelepülő 

generációk anyanyelvként beszélik a nyelvet, az itt születettek pedig alig.  Így a nemzetiségi 

műsorok a fiatalok számára egyfajta nyelviskolát is jelentenek, ahol a fiatalabbak közösségük 

tagjait hallhatják anyanyelven beszélni, amely sokuk számára egyben motiváció is a nyelv 

elsajátítására. Más nemzetiségek esetében elsősorban az a jellemző, hogy a közösség legalább 

90%-ban nem itt született tagokból, hanem migránsokból áll, akik gyakran megtartották 

eredeti állampolgárságukat is. Az ő esetükben az anyanyelv a mindennapokban használt nyelv 

is, ellenben a Magyarországon született ugyanolyan nemzetiségű emberek általában nem vagy 

nem úgy ismerik az anyanyelvet és ez gyakran a csoporton belül is nyelvi ellentétekhez vezet.  

Az MR4 2014-ben is igyekezett a párbeszéd eszközével fenntartani a konszenzust, így pl. 

ruszin műsorok egy része az Ukrajnában használt, más részük a hazai nyelvjárásban készült. 

 

Roma műsoraikról elmondható, hogy a közszolgálati rádió olyan fórum Magyarországon, 

amely nyelvi területen is hozzájárult a beás illetve a romani nyelv ápolásához. Anyanyelvi 

műsoraik itt is irányadók, hiszen ez az egyetlen, a közösség által közvetlenül és bárhonnan 

elérhető fórum, ahol az adott nyelvet beszélők egy médiumban is megélhetik anyanyelvük 

szakszerű és előítéletektől mentes használatát. Az anyanyelvi adások egyben dokumentációs 

jellegűek is, hiszen mind beás mind romani nyelven elhangzanak népmesék, népi hiedelmek 

és olyan nyelvi emlékek is, amelyek egyre kevesebb közösségi tag számára ismertek az 

eredeti anyanyelven. A két nyelv használata kétségkívül hozzájárul az érintett roma 

közösségek nyelvi identitásának ápolásához, de egyben ösztönzés is a fiatalabb 

generációknak, hogy ne csak a nyelvet ismerjék és használják, de ezen keresztül éljék meg 

kultúrájuk nyelvi kifejeződését is. 

 

A csatorna, mivel az egyetlen anyanyelvi rádióműsor, ellentétben az általános közélet 

adottságaival, mind egyediségében, mind a hozzá kapcsolódó közösség jellegéből adódóan 

nemcsak követi az érintett csoportok életét, de önmagában is fórumot nyújt az aktuális 

kérdések és vélemények megismeréséhez, ezáltal is elősegítve a közösségi szervezetek és az 

egyének döntéseit. A napi anyanyelvi adások nemcsak a nyelven, de a témákon keresztül is 

összekapcsolják az adott közösséget. A Magyar Rádió és az országos nemzetiségi 

önkormányzatok közötti kapcsolattartás fontos elemei voltak az önkormányzatok 

képviselőivel kezdeményezett találkozások, egyeztetések. A nemzetiségi önkormányzatok 

jónak ítélik meg a közrádió nemzetiségi műsorpolitikáját és kiemelik, hogy valamennyi 

közszolgálati médium között a Magyar Rádióban a legjobbak a nemzetiségi műsorkészítés 

feltételei.    

 

7.3.2. Nemzetiségek rádióműsorai 

 

A Magyar Rádió Nemzetiségi adások „Egy hazában” c. műsora vasárnap 13.00 – 13.55 óra 

között kerül adásba, melyet kedden 01.00 – 01.55 között ismételnek meg.  A műsor a Kossuth 

Rádió hullámhosszán szombatonként 04.00 – 04.55 között hallható, melyet vasárnap 23.07 – 

24.00 órakor ismételnek. Magyar nyelvű, nemzetiségi témákkal foglalkozó magazinműsor, 

elsősorban az öt nagy (német, szlovák, román, szerb, horvát) nemzetiség életéből. A műsort 

felváltva készítik a nemzetiségi adások munkatársai. Fontos célja, hogy a többségi 

hallgatóságot tájékoztassa az általuk kevésbé ismert magyarországi nemzetiségekről.  A 

műsor – amely 2014 februárja óta hallható a Kossuth rádión is – egyfajta híd szerepet tölt be a 

közös hazában élő, de eltérő kultúrájú, gyökerű társadalmi csoportok között. A magyar nyelvű 
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Gyöngyszemek című műsor vasárnap 13.55-kor heti 5 percben a nemzetiségek irodalmából 

válogat, magyar színművészek előadásában. A „Nemzetiségek ünnepei” a jeles évfordulókhoz 

kapcsolódó történelmi, kulturális magazin a nemzetiségi ünnepek függvényében jelentkezik. 

A naponta 13.30 – 14.00 között adásba kerülő „Nemzetiségeink zenéje” más-más nemzetiség 

(német, román, horvát, szerb, szlovák) zenei kultúráját, majd szombaton délben a hét kis 

nemzetiség (bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, szlovén, ukrán), vasárnap pedig a roma 

nemzetiség zenei kultúráját mutatja be. A déli harangszót követően minden nap más-más 

nemzetiség himnusza hangzik el a Magyar Rádió Nemzetiségi adásaiban, amely 2015-től a 

Nemzetiségi Rádió nevet viseli. 

 

A roma nemzetiség számára heti öt alkalommal, hétfőtől-péntekig 60 perces műsor kerül 

sugárzásra, „Három szólamra – cigány magazin” címmel. Heti két-két alkalommal félórás 

anyanyelvű – romani ill. beás nyelvű – műsorral jelentkezik a magyar nyelvű roma műsorok 

mellett.  A romani és a beás nyelvű műsorok egyik deklarált célja a nyelvvesztés megállítása, 

az anyanyelv és az ahhoz fűződő különleges kultúra megmentése, az önazonosság 

megtartásának elősegítése. A roma nemzetiség további két műsora a Kossuth Rádión 

„Jelenlét” címmel szombaton közéleti és vasárnap kulturális tematikával 26 percben kerül 

adásba. 

 

A horvát rádió minden nap 08.00 – 10.00 között kerül adásba, mely a magyarországi horvát 

közösség életéről szóló információkkal, riportokkal, friss hírekkel, érdekességekkel, 

rendezvényekről történő beszámolókkal jelentkezik. A műsorok a Pécsi Stúdióban készülnek, 

ezért rendszeres tájékoztatást adnak a dél-baranyai régióban élő horvátok mindennapjairól, a 

pécsi Horvát Színház eseményeiről, zenei újdonságokról. Ugyanakkor Budapesten is dolgozik 

egy munkatárs, aki jellemzően a fővárosban és környékén történő eseményeket dolgozza fel. 

 

A német nyelvű magazinműsor a Pécsi Stúdióból naponta 10.00 – 12.00 között jelentkezik 

friss hírekkel, információkkal, érdekességekkel, rendezvényekről történő beszámolókkal a 

német nemzetiség életéből. Sok német nyelvű modern és hagyományos zenével. A rádiós 

műsor nagyrészt aktuális, hazai és nemzetközi eseményeket, az adott heti/napi aktualitásokat 

dolgozza fel.   

 

A napi kétórás román nyelvű műsorban napra készen tájékoztatják hallgatóikat a közösség 

eseményeiről, ugyanakkor figyelemmel kísérik az anyaországban zajló fontosabb történéseket 

is. Kéthetente euroregionális műsorral jelentkeznek „Európa hullámhosszán” címmel, 

amelyet a temesvári kollégákkal közösen szerkesztenek, két nyelven. 

 

A szerb műsor elsősorban a magyarországi szerbség életéhez, mindennapjaihoz, kultúrájához, 

hagyományaihoz kötődik, a nemzetiség tagjainak tájékoztatását, szórakoztatását szolgálja – az 

adás tehát fontos missziót tölt be. A műsorstruktúrában szerepet kapnak az anyaországban 

történő kulturális események is, amelyek fontosak a magyarországi szerbség életében. A 

műsorban havi egyszer hangzik el a „Na talasima Evrope―, azaz az „Európa Hullámhosszán“ 

című szerb határon átnyúló euroregionális műsor, amelyet a Szabadkai, Temesvári és a Pécsi 

Rádió szerb munkatársai készítenek. A szerb információs és zenei magazin naponta 

jelentkezik 14.00-tól 16.00-ig, szombaton és vasárnap pedig kívánságműsorral szórakoztatják 

hallgatóikat. 

 

A magyarországi szlovákok műsora naponta 18.00 – 20.00 között szólal meg, melyben 

riportokkal, friss hírekkel, érdekességekkel és rendezvényekről történő beszámolókkal 

szolgálnak a szlovák nemzetiség életéből. A közszolgálati média integrációjának 
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köszönhetően az alföldi régióban dolgozó korábbi rádiós munkatársak és a budapesti 

televíziós stáb együttműködésének eredményeként a békési és a pilisi szlovákság életét 

bemutató anyagok mindkét platformon megjelenhettek. 

 

A bolgár nyelvű műsor együttműködve a Bolgár Nemzeti Rádió „Rádió Bulgária” nevű 

adójával szerdánként 13.00 – 13.30 között heti fél órában tájékoztatja a magyarországi 

bolgárokat a legfontosabb bulgáriai és helyi eseményekről, számon tartja a bolgár kultúra és 

társadalmi élet kiemelkedő személyiségeit, a hagyományos és pravoszláv ünnepeket, 

riportokat és interjút készít magyarországi, anyaországi és határon túli bolgárokkal. A 

műsorban kizárólag bolgár zene hallható, elsősorban az autentikus népzene, de alkalomadtán 

modern és klasszikus zeneművek, vagy a pravoszláv egyházi zene is adásba kerül. 

  

A görög nyelvű műsor csütörtökönként 13.00 – 13.30 óra között (ismétlés: szombat 01.00 – 

01.30) heti fél órában tájékoztatja a hallgatókat a hazai görögség és az anyaország fontos 

eseményeiről. Műsoruk indulása óta különös figyelmet szentelnek a görög kultúra 

terjesztésének és a nyelv ápolásának. 

 

A lengyel nyelvű műsor szombatonként 13.30 – 14.00 között, (ismétlés: hétfőn 01.30 – 02.00) 

elsősorban a hazai lengyel közösséget érintő aktuális témákat dolgozza fel: törvények, oktatás, 

kulturális rendezvények, lengyel származású személyek bemutatása, könyvbemutatók, 

hagyományok ismertetése, egyházi ünnepek, határon túli lengyel diaszpórák stb. 

 

Az örmény rádió szombatonként 13.00 – 13.30 között jelentkezik (ismétlés: hétfőn 01.00 – 

01.30), célja a közösség életében fontos hírek, jogi információk, oktatás, kulturális 

rendezvények, örmény származású személyek bemutatása, könyvbemutatók, hagyományok 

ismertetése, az egyházi ünnepekről történő megemlékezés. A diaszpórában élő örményekről 

rendszeresen adnak tudósítást. 

 

A ruszin rádió keddenként 13 órakor adásba kerülő félórás műsorában (ismétlés: csütörtök 

01.00 – 01.30) rendszeresen megemlékeznek a ruszin egyházi ünnepekről, kulturális 

eseményekről, tájékoztatást adnak a ruszin önkormányzatok eseményeiről, különös figyelmet 

fordítva az országos önkormányzat munkájára. A műsor rendszeres tájékoztatást ad a hazai és 

a határon túli ruszinsággal kapcsolatos hírekről (új könyvek, cd-k, kiállítások stb.), a zenei 

élet fontosabb eseményeiről és nevezetes ruszin személyekről.   

 

A hétfőnként 13.00 órakor (ismétlés: szerda 01.00 – 01.30) adásba kerülő szlovén rádióban 

elsősorban riportok hangoznak el a szülőfaluból elszármazott, magyar környezetben élő 

szlovének anyanyelvének és identitásának megőrzési lehetőségéről. Ezt segíti a szülőföldről, 

az elvándorlásról és az új környezetbe való beilleszkedésről szóló történelmi emlékek 

felidézése. A közösség jó kapcsolatot ápol a szomszédos Muravidéken (Szlovénia) élő 

szlovénekkel, műsoraik során ezért oktatásról, kultúráról, néprajzi aktualitásokról, rokoni és 

baráti kapcsolatokról cserélnek eszmét. 

A szlovén nemzetiségi média területén emellett meghatározó szerepet tölt be az Országos 

Szlovén Önkormányzat intézményeként működő Szentgotthárdi Szlovén Rádió (Radio 

Monošter), amely közösségi rádióként működik 2000 júniusa óta. Heti 8 órás szlovén műsort 

sugároz, és Szentgotthárd 30-40 kilométeres sugarú körzetében hallható. A Radio Monošter 

küldetése a magyarországi szlovén nemzetiség identitásának és nyelvének megőrzése. 

 

Az ukrán nyelvű, péntekenként 13.00 órakor elhangzó (ismétlés: vasárnap 01.00 – 01.30) 

műsor profilja zenés hírmagazin, amelyben a helyi ukrán közösség életével kapcsolatos hírek 
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és a Magyarország területén működő ukrán civil szervezetek tevékenységét bemutató anyagok 

mellett ukrajnai híreket is közölnek. Az itt élő ukránok életéről szóló aktuális interjúkat és 

riportokat sugároznak, külön rovatban szólnak az ukrán történelemről, néprajzról, 

irodalomról, költészetről. Az adás jellege tájékoztató és ismeretterjesztő. 

 

A 2014-es tavaszi országgyűlési és őszi önkormányzati választások meghatározó esemény 

volt a hazai nemzetiségek életében, mivel először nyílt lehetőség a nemzetiségek 

országgyűlési képviseletének megválasztására. A választások előtt minden műsorban 

rendszeresen foglalkoztak a nemzetiségi listán való regisztráció kérdésével, a választással 

kapcsolatos tennivalókkal, folyamatosan megszólaltattak a műsorokban nemzetiségi 

önkormányzati vezetőket, lehetőséget biztosítottak a jelöltek bemutatkozására, és 

tájékoztatták a hallgatókat a választással kapcsolatos tennivalókról. 

 

7.4. Nemzetiségi műsorok a közszolgálati televízióban 

  

A műsorok az adott nemzetiség mindennapjaiba nyújtanak betekintést és mutatják be sokszínű 

kultúrájukat, történelmüket, aktuális híreiket, eseményeiket. Az adások magazinjelleggel 

készülnek, alkalmanként azonban egy-egy hosszabb lélegzetvételű, jelentősebb produkció, 

fesztivál-beszámoló, portré, dokumentumfilm is képernyőre kerül. A műsorok heti struktúrája 

a következőképpen alakul: 

 

 Hétfőn: Roma magazin, Domovina (szlovák) 

 Kedd: Srpski Ekran (szerb), Unser Bildschirm (német) 

 Szerda: Hrvatska kronika (horvát), Ecranul Nostru (román) 

 Csütörtök (kétheti váltásban) a következők alapján:  

Rondó (’52) – (bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, ukrán) 

Slovenski Utrinki (szlovén) + Kvartett (A visegrádi négyek közszolgálati televízióinak 

magazinja) 

Rondó (’26) + Alpok-Adria (a bajor, a horvát, a szlovén, az olasz és a magyar 

televízió közös magazinja) 

 Péntek (kétheti váltásban): P’amende, Életkerék (roma/cigány) 

 

A nemzetiségi adások a korábbi időszakban a kora délutáni műsorsávban mentek a Magyar 

Televízió 1-es csatornáján. Az ismétléseket pedig a Magyar Televízió 2-es csatornáján 

tekinthették meg a nézők a kora reggeli órákban. 2015-től a nemzetiségi adások a Duna 

televízión láthatók és az ismétlések az adás utáni napon a Duna World csatornán tekinthetők 

meg.  Az internetes videótárban az archivált adások bármikor megtekinthetőek. 

 

A nemzetiségi közösségek műsorai nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelv ápolására. Ez 

tükröződik a televíziós műsorokban, ahol az anyanyelvi riportokat magyar nyelvű 

feliratozással készítik. Amennyiben a magyartól és nemzetiségi nyelvtől eltérő nyelven készül 

riport, nemzetiségi szinkronnal (magyar felirattal), ritkán magyar nyelvű hangalámondással 

oldják meg. A rádióban pedig adott esetben a magyar nyelvű riportokat szinkronizálják 

anyanyelvi hangalámondással. A szerkesztőségi munkatársak nemzetiségi kötődéssel és 

nyelvismerettel rendelkeznek, ami elengedhetetlen a közösségekkel való kommunikációhoz és 

a műsorkészítéshez. Egyes műsoroknál, ilyen pl. a Rondó nemzetiségi magazin, amely több 

nemzetiséget ölel fel, nem rendelkeznek minden területen anyanyelvi munkatárssal, ezért a 

nemzetiségi önkormányzatokkal és közösségekkel együttműködve külsős munkatársak 

bevonásával készítik a műsorokat. 
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Az MTVA évről évre nagy sikerrel szerepel a Szülőföldem szép határa elnevezésű 

fesztiválon. Az MTVA munkatársai több díjat is elnyertek a vizsgált időszakban, így például: 

Sári lakodalmas (szlovák magazin); Négy évszak a tanyán (román); Rondó magazin – „A 

bábok mestere‖; Gerner Éva filmje a német kitelepítésekről (német); Mándity Predrág 

riportjai (szerb); Éri Péter – Népzene határok nélkül; Bencsik János: Komlósi Mars című 

dokumentumfilmje (szlovák); Antala Zsuzsa: Haluskafesztivál (szlovák). Az ukrán szervezők 

anyagi nehézségei miatt 2014-ben a fesztivál megrendezésének költségeit a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet mellett a Magyar Rádió Zrt. és az MTVA vállalta magára. 
 

 

8. A NEMZETISÉGPOLITIKA EGYÉB TERÜLETEI 

 

 

Az előző fejezetekben bemutatott szakterületeken kívül számos más aspektusban is 

megjelenik a nemzetiségpolitika. Az egyes tárcák, intézmények, területek beszámolói alapján 

az alábbi példákat mutatjuk be ezzel kapcsolatban. 

 

8.1. Egyéb intézmények 

 

8.1.1. Központi Statisztikai Hivatal 

 

A KSH adatgyűjtései közül – a 2011. évi népszámláláson kívül – több is tartalmaz a 

nemzetiségekre vonatkozó információkat, illetve folyamatosan fejlesztik, bővítik a 

felvételeket, a felhasználók igényeinek megfelelő adatok biztosítása érdekében. Annak 

érdekében, hogy a népszámlálások közötti időszakban is rendelkezésre álljanak a 

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

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

életkörülmény adatfelvételben megjelent az etnikai hovatartozásra vonatkozó kérdés, melyet a 

tapasztalatok alapján a KSH fokozatosan valamennyi társadalomstatisztikai felvétel 

alapváltozójaként tervez szerepeltetni. 

 

A Munkaerő-felmérés a KSH legnagyobb folyamatos lakossági kikérdezésen alapuló 

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

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

összeírók hat negyedéven keresztül keresik fel. A nemzetiségre vonatkozó kérdésblokkot 

2013-ban és 2014-ben csak a hatodik (utolsó) alkalommal válaszolóknak tették fel, részben 

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

nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdés. A felmérésben roma népességhez tartozónak 

tekintették azokat a válaszadókat, akik a nemzetiségi hovatartozást tudakoló 2 kérdés 

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

az alábbiak voltak: 

 

Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

(magyar; cigány (roma); más, Magyarországon bejegyzett 

kisebbség/nemzetiség; egyéb nemzetiség; nem kíván válaszolni)  

 

Az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez? 

(nem tartozik másik nemzetiséghez; magyar; cigány (roma); más, 

Magyarországon bejegyzett kisebbség/nemzetiség; egyéb nemzetiség; nem 

kíván válaszolni) 
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A 2013. és 2014. évi legfontosabb eredményeket az alábbi grafikon szemlélteti: 

 

 
 

Forrás: Munkaerő-felmérés 

 

A Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel a háztartások jövedelméről, 

fogyasztásáról és különböző társadalmi-gazdasági jellemzőiről, a szegénység vagy 

kirekesztődés kockázatának kitettekről szolgáltat adatokat több mint 9 ezer háztartás, csaknem 

20 ezer személy válaszai alapján. Először 2014-ben tartalmazott kérdést a válaszadók 

nemzetiségére vonatkozóan, a Munkaerő-felmérésben alkalmazott kérdésekhez hasonlóan. A 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek nemzetiség szerinti 

különbségeit az alábbi ábra szemlélteti. (Az adatok – jelen beszámoló összeállításakor – 

előzetesek voltak.) 

 

 
 

Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel 
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Megjegyzés: Az AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) mutató a szegénység vagy társadalmi 

kirekesztettség által veszélyeztetett népesség aránya 

 

Az Európai lakossági egészségfelmérés a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel 

jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról, a 

táplálkozásról, az egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer 

igénybevételéről, az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló 

tényezőkről gyűjt adatokat. A felmérés 2014 őszén végrehajtott második fordulójában a 

háttérváltozók között már megjelent a nemzetiséghez tartozás.   

 

A rendszeres felvételek mellett már a beszámolási időszakban megkezdődött a 2016. évi 

mikrocenzus előkészítése. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 

történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény szerint a KSH 2016 októberében 10 

százalékos mintán kis népszámlálást, mikrocenzust hajt végre. Annak érdekében, hogy a 

társadalom legfontosabb jellemzőiben a legutóbbi népszámlálás óta bekövetkezett változások 

mérhetők legyenek, a mikrocenzus alapprogramja követi, bizonyos adatkörök esetében az 

aktuális igényeknek megfelelően módosítja a 2011. évi népszámlálás kérdésköreit. A 

mikrocenzus tematikája tartalmazza a nemzetiségi kérdésblokkot is, erről a KSH első 

alkalommal 2014 decemberében egyeztetett az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 

Szövetségével. 

 

8.1.2. Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH) az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 

14. § (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti 

ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha egy személyt 

vagy csoportot valamely a 8. §-ban nevesített ún. védett tulajdonsága miatt (pl. nem, faj, 

bőrszín, nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy 

világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, stb.) más, vele összehasonlítható 

helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb 

bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.  

 

Az alábbi táblázat a vonatkozó időszakban indult és folyamatban lévő ügyek számát mutatja 

be. A nemzetiséghez való tartozás miatti hátrányt szenvedők csoportjába a Magyarországon 

letelepedett és bejegyzett 13 nemzetiség valamelyikéhez tartozó személyek ügyei kerültek. 

 

 Nemzetiséghez való tartozás (8. § e)) 

2013. február 1-től 65 ügy (2013. február 1. után indult) 

2014. évben 73 ügy (ebből 28 már 2013-ban indult) 

2015. február 1-ig 25 ügy (ebből 16 ügy 2015. február 1. előtt indult) 

 

2013. február 1-jét követően a roma panaszosok mellett 2 görög, 1 ukrán, 3 szlovák és 2 

román nemzetiségű bejelentőtől is érkezett beadvány az EBH-hoz. A 2013–2014-es években 

találkoztak nemzetiséghez való tartozás, mint védett tulajdonság kapcsán az ún. „átsugárzó 

diszkrimináció‖ esetkörével is, amelynek a lényege, hogy nem az eljárást megindító, tehát a 

jogsérelmet elszenvedő fél rendelkezik a megnevezett védett tulajdonsággal, hanem az ő 
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közvetlen rokoni, baráti, egyéb körébe tartozó személy, ám az azzal összefüggésben 

megjelenő hátrány nem vagy nem csak a védett tulajdonsággal bíró személyre hat ki. 

 

2013 során az Ebktv. 8. § e) pontja szerinti védett tulajdonság okán 2 esetben jogsértést 

megállapító, 1 alkalommal elutasító határozat született, illetve 3 egyezség is létrejött az 

eljárásban résztvevő felek között. Az ügyek terület szerint a foglalkoztatási vagy 

közfoglalkoztatási jogviszony indokolatlan megszüntetése és az áruhoz vagy szolgáltatáshoz 

való hozzáférés megtagadása vonatkozásában tartalmazták az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértését. Egy esetben roma fiatalok csoportja próbált sikertelenül 

bejutni egy szórakozóhelyre, ekkor a hatóság megállapította a jogsértést, míg egy másik, 

hasonló történetben egyezség született a panaszosok és az eljárás alá vont szolgáltató között. 

 

2014-ben nemzetiséghez való tartozás miatt 1 bolgár, 1 görög, 1 ukrán, 1 szerb, 1 román és 2 

szlovák, a többi esetben pedig roma nemzetiséghez tartozó személy indított eljárást, ezek 

közül az ukrán, a román és szerb panaszosok ügyei a 2015. évben is folytatódtak. Ebben az 

évben 1 jogsértést megállapító határozatot hozott a hatóság és 3 esetben született egyezség a 

felek között. Egyedi esetként három Budapest egyik kerületében működő nemzetiségi 

önkormányzat fordult az EBH-hoz annak okán, hogy állapítsa meg, sérült-e az egyenlő 

bánásmód követelménye velük szemben, amikor a kerületi önkormányzat a nemzetiségi 

önkormányzatoknak folyósított támogatások megállapításakor a roma nemzetiségi 

önkormányzathoz képest aránytalanul kisebb összegben állapította meg a panaszosok részére 

kiutalt támogatást. A hatóság a jogsértést megállapította, és annak jövőbeni tanúsításától 

eltiltotta az eljárás alá vontat. 

 

A 2015. évben folyó eljárások közül február 28-ig 1 elutasító határozat és egy eljárást 

megszüntető végzés született. Ebben az évben folytatódtak az ukrán és román panaszosok 

bejelentése nyomán indult eljárások is. A beérkezett panaszok nagyrészt a foglalkoztatási 

jogviszony keletkezésének vagy megszüntetésének körülményeivel, áruk vagy szolgáltatások 

igénybevételének megtagadásával voltak kapcsolatosak, de előfordult hivatalból indított 

eljárás esetében az is, hogy önkormányzati szerv működése során tapasztalt a hatóság egyfajta 

diszkriminatív gyakorlatot. 

 

2014 nyarán záródott annak az egyezségnek a végrehajtása, amely precedens értékű 

együttműködésről adott számot az eljárás alá vont Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a 

közérdekű igényérvényesítőként beavatkozó Magyar Helsinki Bizottság között. A közérdekű 

bejelentés szerint a Szécsényi Kistérség rendőrei részéről a kerékpárok felszerelésének 

ellenőrzésekor tapasztalt helyszíni bírságolási gyakorlat sérthette a helyi roma közösség 

egyenlő bánásmódhoz való jogát, mivel jelentősen nagyobb arányban volt a megbírságolt 

kerékpárosok között roma nemzetiséghez tartozó. A Nógrád Megyei RFK az egyezségben azt 

vállalta, hogy a területen szolgálatot teljesítő és a teljes kapitánysághoz tartozó rendőrök egy 

részét is kötelezi a hatóság érzékenyítő és jogtudatosságot növelő képzésén való részvételre, 

tájékoztatja a dolgozókat és vezetőket az egyezség tartalmáról, körülményeiről, valamint a 

Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve kerékpáros felszerelést 

biztosít, baleset-megelőzési képzést, felvilágosítást tart a helyi roma fiataloknak. A jogsértő 

bírságolási folyamatok megszüntetése érdekében pedig 2 éven át rendszeresen megküldte a 

kapitányság az adott félévre vonatkozó bírságok kivonatait. A hatóság és a Magyar Helsinki 

Bizottság elemzése arra világított rá, hogy az effajta proaktív és prevenciós attitűd a 

társadalom biztonságához fűződő érdekeket szolgálja, így az mind emberi jogi, mind 

közigazgatási eljárásjogi szempontból példaértékű lehet. 
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2009. április 1-től 2014. szeptember 30-ig valósult meg az EBH-nál a TÁMOP 5.5.5- A 

diszkrimináció elleni küzdelem- a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése 

c. projekt. A program a védett tulajdonságú csoportok jogérvényesítő képességének 

fejlesztésére, a diszkriminatív magatartások megelőzésére, és az emberi jogok hatékony 

védelmére fókuszált, különböző, a társadalom széles rétegeit elérő eszközökkel. A 

megkülönböztetéssel kapcsolatos lakossági attitűdöket, jogtudatosságot, az egyes védett 

tulajdonságú csoportokkal szembeni diszkriminációs esetek jellegzetességeit, típusait, a 

jogsértő felek magatartásait és típusait kutatásokkal mérte fel az EBH. A 2013-as évben került 

kiadásra az a tanulmány és kutatás összefoglaló, amely az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 

jogtudatosság állapotát és változását mérte egy 2010-es és egy 2013-as adatfelvétel során, és 

amelynek egy-egy pontja kifejezetten a roma nemzetiséghez tartozókkal kapcsolatban tesz 

megállapításokat. A tanulmány a www.egyenlobanasmod.hu honlapon teljes terjedelmében 

olvasható.  

Ugyanezen operatív program keretében képzéseket és workshopokat tartottak jogász, 

közgazdász és szociológus szakértők a jogtudatosság növelésének céljával, melyet az EBH 

saját fejlesztésében készült tananyaggal segített, valamint a képzésen való részvételt igazoló 

tanúsítvánnyal köszönt meg. 2013 januárjától 2014 februárjáig összesen 275 fő részesült az 

egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló képzésben, a résztvevők között voltak 

védett tulajdonsággal rendelkező csoportok tagjai és önkormányzatok, valamint 

önkormányzati szervek munkatársai, de rendőrök is. 

 

A tudatosság növelése és társadalmi érzékenyítés érdekében 2014-ben – ekkor a célcsoport a 

fiatalabb korosztály volt – felsőoktatási intézmények és ifjúsági nyári fesztiválok 

látogatásával bővültek az EBH képzési és nem-formális ismeretátadási helyszínei. Összesen 5 

magyarországi egyetemen tartottak előadásokat, ahol közel 600 hallgató került közelebb az 

EBH munkájához, jogszabályi és szociológiai vonatkozású környezetéhez. 2014. március 

elején az EBH minden magyarországi egyetem rektoránál kezdeményezte, tegye lehetővé, 

hogy a diákok és tanárok is megkapják és kitölthessék a TÁMOP projekt teljes ideje alatt 

használt, az alapvető emberi jogi ismereteikkel, előítéleteikkel kapcsolatos kérdéseket 

tartalmazó kérdőíveket. Összesen 3499 diák és oktató válaszát összesítették, amelyek közül 

néhány releváns megállapítás a nemzetiségek vonatkozásában tartalmaz információt: 

 

 a válaszolók 2%-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, a német és szlovák válaszolók 

aránya volt ezen kívül mérhető és kevéssel magasabb arányú; 

 a kitöltők fele volt tanúja annak, hogy valakit roma származása miatt ért hátrány; 

 a társadalmi-távolság skálán a romákkal szemben voltak legkevésbé elfogadóak a 

felsőoktatásban részt vevők; 

 a felsorolt védett tulajdonságok közül leggyakrabban a roma származás, női nemhez 

tartozás, szexuális irányultság alapján tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést a 

válaszadók; 

 a megkérdezettek majdnem fele érzékelt az elmúlt 12 hónapban romákkal szembeni 

hátrányos megkülönböztetést. 

 

Az egyetemeken a hatóság munkájának és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 

tudástartalomnak a megismertetésén kívül az EBH arra is próbálta ösztönözni az 

intézményeket, hogy akkreditálják a képzést, lehetővé téve akár felsőfokú szakképesítés 

megszerzését ezen a területen. 

 

 

 

file://gvvrcommon02/gvvrcommon02/knpszat/Nemzetiségi%20Kapcsolatok%20Főosztálya/NEFO%20-%202015.%20év/Héjj%20R.%20-%202015/Kétéves%202013-2015/www.egyenlobanasmod.hu
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8.1.3. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

 

Az Njtv. 16. § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiséghez tartozó személynek joga van saját 

és gyermeke utónevének saját nemzetiségének megfelelő megválasztásához és nemzetiségi 

nyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez. A nem latin írásmóddal történő bejegyzés 

esetén kötelező a fonetikus, latin betűs írásmód egyidejű alkalmazása is. Az Njtv. előírásaival 

összhangban a nemzetiségi nyelven történő anyakönyvezés szabályait 2014. július 1-jéig az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 30/A. §-a és 30/B. §-a, 2014. július 1-jétől pedig az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 46. §-a határozza meg.  

 

Az Njtv. 16. § (3) bekezdésében azt is előírja, hogy kérésre a személyazonosító igazolvány a 

nemzetiséghez tartozó személy nevét – az anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően – 

nemzetiségi nyelven is tartalmazza. Ezzel összhangban a személyazonosító igazolvány 

kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése 

úgy rendelkezik, hogy a nemzetiséghez tartozó polgár családi és utónevét a személyazonosító 

igazolványba az anyakönyvi okiratban feltüntetett mindkét nyelven be kell jegyezni.  

 

Mindezek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezések biztosítják annak a lehetőségét, hogy 

a személyazonosító igazolványon a név az adott nemzetiség nyelvén is feltüntetésre kerüljön, 

azonban ennek feltétele az ezzel kapcsolatos anyakönyvi bejegyzés. A fenti eljárás alapján 

2013 februárja és 2015 februárja között – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala tájékoztatása szerint – 104 db olyan személyazonosító igazolvány került 

kiállításra, amely a nemzetiséghez tartozó polgár családi és utónevét nemzetiségi nyelven is 

tartalmazza. 

 

8.2. Minisztériumi szakterületek 

 

8.2.1. Belügyminisztérium 

 

A 2011 decemberében elfogadott Mötv. 85.§ (10) bekezdése – az adott településeken élő 

nemzetiségekre tekintettel – lehetőséget ad arra, hogy e települések az általánosnál kedvezőbb 

feltételekkel hozzanak létre közös önkormányzati hivatalt. E rendelkezés szerint, ha a közös 

önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás 

során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint 

a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni 

kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-

testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével – 

amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt 

indokolttá teszik –, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa 

meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) 

bekezdésben foglalt előírásoktól. Az Mötv. rendelkezése 2013. január elsején lépett hatályba, 

az önkormányzatoknak az ezt követő hatvan napon belül kellett létrehozni a közös 

önkormányzati hivatalokat. Az erre irányuló kérelmek bemutatását a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatása szerint a nemzetiségek 

nyelvhasználatának biztosítására a büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak 

számára a fogva tartással kapcsolatos horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén 

és ukrán nyelvre lefordított tájékoztató áll rendelkezésre. A fogvatartottak elhelyezése során a 
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büntetés-végrehajtási intézetekben törekednek arra, hogy a magyar nyelvet nem beszélő 

fogvatartott mellé olyan fogvatartottat helyezzenek, aki magyarul, és a fogvatartott által 

használt nyelven is beszél. Az alapvető jogok biztosához a fogvatartottak panasszal 

fordulhatnak, amennyiben az alapvető jogaik sérelmét érzik. A beszámolási időszakban a 

biztos az etnikai hovatartozás okán nem állapított meg jogsértést. A fogvatartottak etnikai 

hovatartozásuk okán vélelmezett hátrány miatt – a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága tájékoztatása szerint – kettő esetben fordultak a biztoshoz, a 7161/2013. és a 

1742/2014. számú ügyekben. A kivizsgálás nem állapította meg a fogvatartottak alapvető 

jogainak a sérelmét. A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának képzési 

rendszerében a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzés részét képezi az „Emberi jogok‖ 

tantárgy, mely tananyag foglalkozik az emberi jogok kialakulásával, megjelenésével a 

nemzetközi dokumentumokban és Magyarország belső jogában, valamint biztosításuk 

intézményrendszerével. Ezen túlmenően mind a reintegrációs ismeretek, mind a szolgálati 

ismeretek, biztonsági ismeretek, szaketika, illetve alkotmányjogi és közigazgatási jogi 

alapismeretek tanórákon is a tananyag részét képezi az alapvető emberi és szabadságjogok 

tiszteletben tartása. 

 

8.2.2. Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a beszámolási időszak során, 2013. 

februárban pályázatot hirdetett. A központi pályázatra a kormányhivatalok munkaügyi 

központjaihoz – a 2013. április 5-ig tartó beadási határidőig – közel 1700 pályázat érkezett. A 

miniszteri döntés alapján a 10 Mrd Ft keretösszegből 822 vállalkozás részesült támogatásban. 

A keretösszeg felhasználásával a vállalkozások 4914 új munkahely kialakításához, és ezeken 

a munkahelyeken 3889 álláskereső, köztük 320 roma foglalkoztatott legalább két év 

időtartamú foglalkoztatásához nyertek el támogatást. A 2014. évi pályázat keretében 

miniszteri döntés alapján a 16 Mrd Ft keretösszegből 1625 vállalkozás részesült 

támogatásban. A vállalkozások közel 8200 új munkahely kialakításához, és ezeken a 

munkahelyeken 5700 álláskereső – köztük 286 roma – legalább két év időtartamú 

foglalkoztatásához nyertek el támogatást. A pályázati kiírásnak megfelelően roma 

foglalkoztatás esetén az alaptámogatáson és az egyéb területi kiegészítő támogatáson kívül új 

munkahelyenként 300 000 Ft további kiegészítő támogatás volt adható. A támogatás alapján a 

beruházás befejezése után legtöbb roma foglalkoztatására Baranya (45 fő), Békés (35 fő), 

Borsod-Abaúj-Zemplén (31 fő), Nógrád (26 fő), Szabolcs-Szatmár-Bereg (24 fő), Jász-

Nagykun-Szolnok (23 fő) és Tolna (21 fő) megyében került sor. 

 

8.2.3. Honvédelmi Minisztérium 

 

A Honvédelmi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőséggel és az egyenlő 

bánásmóddal kapcsolatos kérdésekre és témakörökre. A tárca esélyegyenlőségi politikájának 

legfontosabb célkitűzései közé tartozik az állomány felkészítése során fokozott figyelem 

fordítása az előítéletesség csökkentésére, az eltérő gondolkodás elfogadására; illetve az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség kérdéseinek megjelenése a tárca és alárendelt 

szervezetei tervezési és cselekvési rendszereiben. A nemzetiségek vonatkozásában a 

Honvédelmi Minisztérium a romák társadalmi integrációját segítő programokra és feladatok 

végrehajtására helyezi a hangsúlyt – támogatja a hátrányos helyzetű és roma fiatalok 

munkaerő-piaci helyzetének javítását és a diszkriminációval szembeni szemléletformálás és 

tudatosság elmélyítését célzó törekvéseket.  
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9. A NEMZETISÉGEK ÉS A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI 

KAPCSOLATRENDSZERE 

 

 

Magyarország nemzetiségeket érintő nemzetközi tevékenysége több fórumon zajlik. A 

Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés 

alapintézményei a kisebbségi vegyes bizottságok, amelyek tevékenysége mellett hazánk 

kiemelt figyelmet fordít a multilaterális kapcsolatokra, ezen belül is a nemzetközi 

szervezetekre.  

A magyar nemzetiségpolitika alakítását alapvetően meghatározza a nemzetiségi törvényben is 

nevesített kapcsolatrendszer. Magyarország az elmúlt évtizedekben számos olyan vállalást 

tett, melyek a nemzetiségek jogainak biztosítását, kultúrájuk fennmaradását szolgálják. A 

hazai nemzetiségpolitikára hatással van az Európa Tanács (a továbbiakban: ET) Emberi Jogok 

és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Egyezménye, a Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Kartája, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény; az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében végzett munka; a Koppenhágai 

Dokumentum; az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló 

Nemzetközi Egyezségokmánya; valamint az Európai Unió. 

 

9.1. Kétoldalú államközi kapcsolatok 

 

A Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú 

együttműködés alapintézményei 1992 óta a kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodásokon 

alapuló kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB). A Magyarország és a 

szomszédos országok – Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – 

között, a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös biztosítására és védelmére létrejött 

kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok feladata a nemzetiségek/nemzeti kisebbségek 

helyzetének elemzése és értékelése; az e területen megvalósítandó államközi együttműködésre 

vonatkozó ajánlások megfogalmazása, illetve azok végrehajtásának figyelemmel kísérése.  

 

A Magyarország és a területén élő egyes nemzetiségek anyaországainak a kormányai között 

létrejött testületek – amelyeknek a tagjai között, mindkét oldalról ott ülnek az érintett 

nemzetiségek képviselői is –, mindkét irányban kiemelt nemzetpolitikai szerepet töltenek be; 

rendre áttekintik mindazokat a kérdéseket, amelyek e közösségek számára fontosak, és 

ajánlásokat fogadnak el a kormányaik számára. Az ajánlásokat, amelyeket az ülésről készült 

jegyzőkönyvben rögzítenek, kormányhatározat formájában szükséges jóváhagyni. A KVB-k 

által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, 

amely az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető 

anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú lehet.  

 

Az elmúlt években valamennyi kétoldalú kisebbségi vegyes bizottság ülésezett. Ezek során 

áttekintették, milyen prioritások mentén biztosítsák az adott nemzetiségek identitásának 

megőrzését, illetve kulturális autonómiájának fejlődését.  

 

9.1.1. Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság  

 

Magyarország és Horvátország 1995. április 4-én kötött kisebbségvédelmi megállapodást, az 

egyezmény alapján alakult meg és működik a Magyar–Horvát KVB (1997. évi XVI. törvény a 

Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát 

kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről Eszéken, 
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1995. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről). A Magyarországi Horvátok Szövetsége a 

megalakulása óta állandó tagja a KVB-nek, ahol képviselheti a magyarországi horvát civil 

szféra érdekeit.  

A testület 2012. november 28-án, Budapesten tartotta meg a XII. ülését, az itt megfogalmazott 

ajánlásokat az 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat fogadta el. A kétoldalú 

kisebbségvédelem és a két országban élő magyar, illetve horvát nemzeti közösség helyzetének 

időszerű kérdéseiről folytatott tanácskozás során a felek egyetértettek a magyarországi horvát 

nemzetiséget érintő korábbi és továbbra is fenntartott ajánlásokban.  

 

A legutóbbi KVB ülés óta számos ajánlás teljesült magyar részről a beszámolási időszakban. 

Az oktatás területén jelentős vállalás megvalósulása, hogy a pécsi „Miroslav Krleža‖ Horvát 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és sportudvarának kialakításához 

2013-ban 10,5 M Ft, 2014-ben 29,5 M Ft támogatást kapott. Az intézmény zökkenőmentes 

működése érdekében az intézményfenntartással járó többlettámogatás minden naptári évben 

beépül az Országos Horvát Önkormányzat költségvetésébe.  

A kultúra területén a – horvát közösség kulturális élete szempontjából rendkívüli jelentőséggel 

bíró – pécsi Horvát Színház új épületének alapkő letétele 2014. április 2-án megtörtént, a 

színház bővítésére és felújítására a támogatás összege 554,5 M Ft volt a 2014. évben. A 2013. 

év végén hozta létre az Országos Horvát Önkormányzat a Croatica Kft. épületében az 

ajánlásokban jelzett többfunkciós termet (amely jelentősen hozzájárul a Budapesten és 

környékén élő horvát nemzetiség képzési és kulturális tartalmú rendezvényeinek 

megtartásához), 2014. év januárjától pedig a Horvát Kulturális – Információs Központot, 

amelynek a működtetéséhez szükséges anyagi forrás biztosított. A Zlatko&Vesna Prica 

Művésztelep Közhasznú Alapítvány támogatása 6 M Ft volt 2014-ben. A Lakócsai Horvát 

Nemzetiségi Tájház működtetési költsége beépült az Országos Horvát Önkormányzat 

intézményi támogatásába, 5 M Ft összegben (2013), a horvát közösség temetőinek 

fenntartását célzó támogatás szintén 5 M Ft volt 2013-ban. A támogatás által lehetővé vált a 

horvát nemzetiség temetőinek dokumentálása, gondozása, a temetők történeti, művészi, 

néprajzi értékű síremlékeinek szakszerű megóvása.  

 

9.1.2. Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság 

 

A testületet létrehozó jogforrási rendelkezés az 1997. évi XLIV. törvény a Magyar 

Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az 

együttműködésről és a jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről. Az ajánlásokat a 

Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság VII. és a Magyar-Szlovák 

Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 

1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat tartalmazza. A KVB Budapesten, 2011. június 1-jén 

megtartott VIII. ülésének jegyzőkönyve, valamint az az alapján fennálló ajánlások és a 

kötelezettségek meghatározásának véglegesítése jelenleg is folyamatban van. 

 

Annak ellenére, hogy még nem született megegyezés, jelen beszámolási időszakban is 

teljesültek ajánlások, mind az oktatás, mind pedig a kultúra területén. A Román Ortodox 

közösségi tér archívum és kiállítóhely 42,7 M Ft támogatást kapott 2013-ban. A 

Magyarországi Románok Kutatóintézete 2014. évi működési költségeinek finanszírozására 

8,6 M Ft összeget kapott, a battonyai román iskola pedig 5,4 M Ft támogatást kapott 

fejlesztésre (2014). 
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9.1.3. Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság 

 

A Magyar–Szerb KVB 2011. június 20-án, Budapesten tartotta meg a IV. ülését, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára és 

a Szerbia Vajdaság Autonóm Tartománya Kormányának elnöke társelnökségével. A IV. ülés 

jegyzőkönyve alapján elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1369/2012. (IX. 17.) 

Kormányhatározatban a Kormány felhívja a megjelölt feladat- és hatáskörrel rendelkező 

minisztereket, hogy az ajánlások végrehajtásának módjáról illetve a végrehajtáshoz szükséges 

pénzügyi fedezetről szóló előterjesztéseket a Kormányhoz nyújtsák be, továbbra is 

érvényesnek tartva azokat az ajánlásokat, amelyek eddig nem, vagy csak részben valósultak 

meg. A beszámolási időszakban nem volt változás sem a KVB ülések számát, sem az 

elfogadott kormányhatározatokat tekintve – azonban az ajánlások magyar fél részéről történő 

megvalósításában történt előrelépés. 

 

Új ajánlások formájában felmerült igényként a budapesti Nikola Tesla Szerb Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon munkájának a támogatása és az alapító okirat 

módosítása – az iskola 2013. szeptember 1-jétől az Szerb Országos Önkormányzat 

intézményeként működik, támogatása beépült az országos nemzetiségi önkormányzat 

központi költségvetési támogatásába.  

A kultúra területén a KVB ajánlásai alapján a központi költségvetésből egyedi támogatások 

keretében biztosított források felhasználásával a szerb közösség temetőinek rendbetételére és 

fenntartására vonatkozó projekt 2013-ban 5 M Ft támogatásban részesült. Az egykori Budai 

Katedrális helyén emlékmű került felállításra (4 M Ft, 2013-ban). A szerb kulturális 

örökséghez kapcsolódó utcák, terek elnevezésének szerb nyelven való feltüntetésének 

finanszírozása 1 M Ft (2013), a pécsi Szerb Egyházi Gyűjtemény kialakításának támogatása 

10 M Ft (2014) összegben valósult meg. A Magyarországi Szerb Színház, finanszírozási 

gondjai megoldásának finanszírozására 5 M Ft támogatásban részesült 2014-ben. 

 

9.1.4. Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 

 

A testületet létrehozó jogforrási rendelkezés az 1997. évi XLIII. törvény a Magyar 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a 

jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről.  

A Magyar–Szlovák KVB 2012. november 7-én, Budapesten tartotta meg a XI. ülését, amelyet 

a Kormány a 1596/2013. (VIII.29) Kormányhatározatban elfogadott. Az ülés alkalmával a 

Felek a KVB előző, X. ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös 

tájékoztatást követően egyes ajánlások fenntartásában állapodtak meg, illetve új ajánlásokat 

fogalmaztak meg a két ország kormányai számára, amelyek jelentősen előmozdítják a 

kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatokat. A KVB megállapította, hogy az ajánlások 

megvalósulnak, mindamellett azok nagy része nem egyszeri feladatként fogalmazódik meg, 

hanem rendszeres és folyamatos teljesítést feltételez. 

 

Ami a megvalósult, jelentősebb oktatási, illetve kulturális vállalásokat illeti, az ajánlásokkal 

összhangban a magyarországi szlovákok kulturális központjainak működési támogatása (Pilisi 

Szlovákok Központja) 2013-ban 4 M Ft volt, 2014-től pedig beépült az országos 

önkormányzat intézményi költségvetésébe (4 M Ft, 2014). Szintén folyamatos a hazai szlovák 

közösség nyelvi és kulturális identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil 

szervezetek támogatása (2013-ban 10,5 M Ft, 2014-ben 8,6 M Ft támogatás), illetve a 

kultúrával kapcsolatos támogatások (2013-ban 7,46 M Ft, 2014-ben 7,4 M Ft támogatás).  
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Az Országos Szlovák Önkormányzat és a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány 

ösztöndíjrendszerének támogatására 5,5 M Ft-ot kapott 2013-ban, és 6 M Ft-ot 2014-ben. A 

sátoraljaújhelyi iskola felújításának támogatása 75 M Ft volt 2014-ben. A mindkét 

nemzetiséget érintő, megvalósult új ajánlások közé tartozik egy magyar–szlovák 

történettudományi szakmai folyóirat alapítása és kiadásának támogatása (3,5 M Ft, 2013). A 

L’udové noviny internetes változatának (www.luno.hu) támogatása 2,5 M Ft volt (2013). Az 

ajánlásokban is szereplő szlovák nyelvű istentiszteletek megtartásának támogatása 1 M Ft volt 

a beszámolási időszakban (2013). A két támogatás 2014-től beépült az Országos Szlovák 

Önkormányzat intézményi támogatásába. 

 

9.1.5. Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 

 

A 2051/1995. (III. 3.) Korm. határozattal létrehozott Magyar–Szlovén KVB 1995. április 4-én 

tartotta meg alakuló ülését. A bizottság magyar tagozatának a munkában az Országos Szlovén 

Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége a kezdetektől részt vesz.  

A KVB 2013. október 2-án, Szentgotthárdon tartotta XIV. ülését, amelynek ajánlásait a 

Kormány az 1558/2014. (X. 2.) Kormányhatározatban fogadta el.  

 

Az ajánlásokkal összhangban az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

bővítésére és felújítására az Országos Szlovén Önkormányzat, mint intézményfenntartó 7,75 

M Ft támogatásban részesült 2013-ban. 

A kultúra területén a szintén az ajánlások között szereplő szentgotthárdi Szlovén Kulturális és 

Információs Központ – mivel az országos önkormányzat és a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége a közös fenntartásról megállapodást kötött – a működésére 3 M Ft egyedi 

támogatásban részesült (2013), amely összeg beépült az országos önkormányzat intézményi 

költségvetésébe. Az Országos Szlovén Önkormányzat székház tetőtér-beépítési, illetve 

bővítési felújításának finanszírozása 13,25 M Ft összeget tett ki 2013-ban az I. ütemben, a II. 

ütem támogatása 29 M Ft-ból valósult meg 2014-ben. A Felsőszölnök–Kétvölgy közötti 

útszakasz ünnepélyes átadására 2014. január 10-én, a két kormányfő jelenlétében került sor. 

 

9.1.6. Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság 

 

A Magyar–Ukrán KVB-t létrehozó jogforrási rendelkezés a Magyar Köztársaság és Ukrajna 

között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. 

napján aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1995. évi XLV. törvény. A testület legutóbbi, XV. 

ülését Budapesten tartotta 2011 decemberében, a jegyzőkönyv aláírására azonban nem került 

sor, a felek a munka folytatásában egyeztek meg. Ennek megfelelően elfogadott 

Kormányhatározat (1083/2009. (VI. 4.)) a XIV. ülésről (2008. szeptember 18-19.) van. 

 

9.2. Egyéb nemzetközi együttműködések 

 

Azon nemzetiségek esetében, ahol nem működnek KVB-k, az anyaországokkal történő 

együttműködés keretei ugyan szűkebbek, az együttműködés azonban ezekkel az államokkal is 

rendszeres. Mára a nemzetiségek anyaországainak többsége az Európai Unió tagja, így a 

velük való együttműködés sokoldalú és jónak mondható.  

 

Történelmi okokból (a németség több államhoz is kötődik, illetve a német 

államszerveződésben és nemzeti öntudatban is erős a regionalizmus elvének hagyománya) a 

német nemzetiséget segítő nemzetközi együttműködések KVB-k helyett más formában 

valósulnak meg – amellett, hogy egyes részterületeken (oktatás, kultúra) léteznek ilyen jellegű 

http://www.luno.hu/
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kapcsolatok. Több német tartomány és Magyarország közötti kulturális megállapodások, 

munkatervek tartalmaznak igen sok, a magyarországi németség érdekét szolgáló programot. 

Ez utóbbi relációkban hoztak létre oktatási és kulturális vegyes bizottságokat, amelyek 

rendszeresen üléseznek.  

 

A kormányközi vegyes bizottságok mellett nemzetközi megállapodások is formálják 

Magyarország külföldön megvalósuló kulturális politikáját. Korábban aláírt, de a beszámolási 

időszakban hatályos tárcaközi együttműködési munkatervek a magyar-horvát kulturális 

együttműködési program a 2011-2014. évekre, valamint a magyar-szlovák kulturális 

együttműködési program a 2011-2014. évekre. Magyarország a külföldi kulturális 

intézeteinek a programjaiban is megjeleníti az országban élő nemzetiségi művészet 

személyiségeit és kulturális hozadékukat. 

 

A határ menti együttműködéseket az uniós forrásokból megvalósuló interregionális 

kapcsolatok segítik: eurorégiók a határ menti, jelentős nemzetiségi lakossággal rendelkező 

területeken. Régiók, megyék, települések, intézmények, szervezetek közötti 

megállapodásokra, munkatervekre számtalan példa létezik.  

 

9.3. Anyaországi kapcsolatok 

 

A magyarországi nemzetiségek alanyi jogon közvetlen kapcsolatokat létesíthetnek s 

tarthatnak fenn az anyanyelvük szerinti országokkal, amely a települési, civil szervezeti, 

iskolai, intézményi, regionális és állami kapcsolatokig sokféle formát ölt. E közösségek a más 

országokban nemzetiségként élő nemzettársaikkal is gyümölcsöző – főként kulturális és 

média – kapcsolatokat építettek ki. Példa erre az alföldi szlovákok együttműködése a ma 

Romániához és Szerbiához tartozó területek szlovákjaival, a szekszárdi és temesvári német 

színház kooperációja, vagy a nyugat-magyarországi és ausztriai horvátok napi nexusa. A 

hazai nemzetiségi közösségek zöme és/vagy szervezeteik szoros kapcsolatot tartanak fenn 

anyaországukkal (óhazájukkal), annak állami intézményeivel, valamint az anyaországaikban 

működő, kulturális vagy oktatási tevékenységet végző kormányzati és civil szervezetekkel. E 

kapcsolatokat közös rendezvények, az érintett kulturális intézetekkel és nagykövetségekkel 

történő együttműködés jeleznek. Számos település kiépítette és folyamatosan kamatoztatja 

testvérvárosi, partnervárosi kapcsolatait, kölcsönös meghívásokkal. 

 

A hazánkban élő nemzetiségek anyaországainak szinte mindegyikével kialakultak az 

együttműködés formái, keretei. A kétoldalú kapcsolatokat erősítik a nemzetiségi 

önkormányzatok és anyaországaik kormánya közötti szerződéses kapcsolatok. Rendszeres 

kapcsolattartást a német, a román, szlovák, a horvát, a szlovén és a lengyel országos 

nemzetiségi önkormányzat valósít meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető 

miniszter az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökein keresztül rendszeresen 

találkozik, illetve egyeztet a nemzetiségek képviselőivel. A Magyarországon élő nemzetiségi 

közösségek és az anyanemzetek közötti közvetlen kapcsolatot, a nemzetiségek ilyen irányú 

megkereséseit az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága is támogatja; akár ha közvetlenül fordulnak a minisztériumhoz, akár 

pályázatokon keresztül. Jellemző támogatott kezdeményezések a különböző nyári (ifjúsági 

vagy gyerek) táborok megszervezése, a pedagógus továbbképzés, illetve a tudományos 

megállapodások, cserék, stb. Az Államtitkárság munkája mellett az anyaországokat érintő 

diplomáciai kapcsolatokon, rendszeres – miniszteri szintű – egyeztetéseken keresztül a 

Külügyminisztérium is folyamatosan belekapcsolódik a nemzetiségügybe. Az alábbiakban – a 

teljesség igénye nélkül – néhány összegyűjtött, jó példa szemlélteti a hazai nemzetiségi 
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közösségek konkrét anyaországi kapcsolatait. A – jellemzően országos nemzetiségi 

önkormányzatok – többi anyaországi kapcsolataira, kezdeményezéseire, projektjeire 

részletesen kitérnek a beszámoló II. részében szereplő, az egyes nemzetiségekről szóló 

fejezetek. 

 

Az Országos Horvát Önkormányzat Pag szigetén, Vlašićiben, az anyaország által 

adományozott és a mindenkori magyar kormányok által is támogatott adriai központjában 

minden évben megszervezi a „Horvát nyelv és kultúra‖ nyári országos táborokat a horvát 

tanítási nyelvű, és a horvát nyelvet oktató általános iskolák tanulói részére, valamint 

pedagógus továbbképzést a horvát nyelvet oktató pedagógusok részére. Az országos 

önkormányzat és a horvát nemzetiség civil szervezeteinek az anyaországi szervekkel és 

szervezetekkel kialakított sokrétű kapcsolatai folyamatosan fejlődnek – a horvátok által lakott 

települések testvérvárosi kapcsolatrendszere egyre bővül. 

 

A Szerb Országos Önkormányzat ugyancsak több évtizede szervezője nyári 

gyermektáboroknak: a „Vuk Karadzić‖ szerb anyanyelvi tábornak és a battonyai 

népművészeti tábornak. E táboroknak határon átnyúló jellegük is van, hiszen mindkét tábor 

részvevői között vannak szerbiai gyerekek is. 

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei, illetve egyes szlovák civil szervezetek, 

önkormányzatok, települések és iskolák rendszeresen szerveznek nyári színjátszó- és bibliai 

táborokat Szlovákiában a gyerekeknek, zarándokutakat a felnőtt hívőknek.  

Sajátságos, és a kiterjedt határon túli szlovák világban is egyedülálló a magyarországi, 

romániai és szerbiai szlovákok dél-alföldi együttműködése. Évente 20-25 közös projektet 

nyújtanak be a pozsonyi Határon Túli Szlovákok Hivatala pályázatára, s ezek túlnyomó része 

meg is valósul. A magyar és a szlovák kormány megállapodása nyomán nyaranta 50 

szlovákiai magyar gyermek üdül a Balatonnál, ugyanannyi magyarországi szlovák iskolás 

pedig a Magas Tátrában. Számukra célirányos programokat szerveznek a szlovák nyelv 

gyakorlására és tökéletesítésre, valamint őseik földjének megismerésére.  

Az általános és középiskolás tanulók részére hagyományos erdei iskolákat, de speciális 

táborokat – Legjobb osztály, Ifjú újságírók, Divattervezők, stb. – is szerveznek. 

 

A szlovén nemzetiségi, felsőszölnöki és apátistvánfalvi általános iskolában anyaországi 

mentorok tartanak foglalkozásokat, illetve az anyaországból érkező pedagógiai szaktanácsadó 

és pedagógiai asszisztens is segíti a kétnyelvű oktatást. A Magyarországi Szlovének 

Szövetségének legfontosabb partnerei a ljubljanai Határontúli Szlovénekért Felelős Hivatal, a 

Szlovén Kulturális Közalapítvány, valamint a Szlovén Olimpiai Bizottság.  

 

9.4. Kapcsolatok nemzetközi szervezetekkel 

 

A hazai nemzetiségi ügyekért felelős Nemzetiségi Főosztály (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma) az itt élő nemzetiségek anyaországaival történő kapcsolattartás és párbeszéd 

mellett együttműködik az Európai Unió, az Európa Tanács, az Egyesült Nemzetek 

Szervezete, illetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségügyhöz, 

nemzetiségekhez, roma ügyekhez, nyelvi jogokhoz, illetve rasszizmus elleni és emberi 

jogokhoz kapcsolódó intézményeivel és területeivel is. Az alábbiakban a legfontosabb 

kapcsolatokat mutatjuk be. 
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9.4.1. Európa Tanács 

 

Magyarország nemzetiségpolitikájának alapvetései szorosan kapcsolódnak nemzetközi, 

elsősorban az ET által kidolgozott kisebbségvédelmi eszközökhöz. Hazánk az elsők között 

csatlakozott az ET Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményéhez (a 

továbbiakban: Keretegyezmény), valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartájához (a továbbiakban: Nyelvi Karta). A két nemzetközi jogi érvényű dokumentumhoz 

történt csatlakozással Magyarország vállalta, hogy mindkét egyezmény végrehajtásáról, időről 

időre beszámolót készít. A Keretegyezmény esetében a periodicitás ötéves, míg a Nyelvi 

Karta végrehajtásáról háromévenként számolunk be. 

 

Nyelvi Karta 

 

A Nyelvi Kartát 1992. június 25-én fogadta el az ET Miniszteri Bizottsága. Hazánk kezdetben 

hat nemzetiségi nyelvre (német, szlovák, horvát, román, szlovén és szerb) vonatkozólag 

vállalt kötelezettségeket, amelyet 2008-ban kiterjesztett a cigány (romani és beás) nyelvekre 

is. Így jelenleg összesen nyolc nemzetiségi nyelvre vonatkozóan vannak vállalásaink. A 

csatlakozók vállalták, hogy a hatálybalépést követően egy éven belül elkészítik jelentésüket 

vállalásaik teljesüléséről, ezt követően pedig háromévenként kell aktualizálniuk a jelentést. 

Ennek megfelelően Magyarország első jelentését 1999 szeptemberében, a hatodik jelentését 

2015 márciusában nyújtotta be az Európa Tanács Főtitkárának. Az összes eddigi, előző 

beszámolási időszak dokumentumai elérhetőek – több nyelven – az ET honlapján: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp#Hungary. 

 

A legutóbbi dokumentum, az 1661/2014. (XI. 20.) Kormányhatározattal elfogadott hatodik 

időszaki jelentés, részletesen taglalja a nemzetiségi nyelvi jogok megvalósulását, illetve 

Magyarország ehhez kapcsolódó nemzetiségpolitikáját a 2012 januárja és 2014 januárja 

közötti beszámolási időszakban (amely az ET kérésének megfelelően ez alkalommal 

kivételesen rövidebb az eddigi időszakoknál), főként az oktatás-nevelés, a kultúra, a 

közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a tájékoztatási eszközök, a gazdasági és társadalmi élet, 

valamint a határon átnyúló kapcsolatok területén.  

 

Keretegyezmény 

 

Magyarország az ET Keretegyezményének szintén az első aláírói közé tartozik, megerősítő 

okiratát 1995. szeptember 25-én helyezte letétbe. A Keretegyezményt a Magyar Köztársaság 

Országgyűlése a 81/1995 (VII. 6.) OGY határozatával erősítette meg, és az Európa Tanács 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt 

Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 1999. évi XXXIV. törvényben hirdette ki. 

Magyarország ez idáig négy alkalommal, legutóbb 2015-ben terjesztette be az ET részére a 

Keretegyezményben megfogalmazott elvek megvalósítását célzó törvényhozási gyakorlatáról, 

a magyarországi nemzetiségek érdekében tett intézkedésekről szóló ország-jelentését. Az 

összes eddigi, előző beszámolási időszak dokumentumai elérhetőek – több nyelven – az ET 

honlapján:  

http://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring#Hungary.  

 

A Keretegyezmény szerinti kötelezettségek magyarországi végrehajtásának helyzetéről 

összeállított negyedik ország-jelentés a 2009. február 1-jétől 2014. február 1-jéig terjedő 

időszak nemzetiségpolitikai eseményeiről számol be, és az 1094/2014. (II. 3.) 

Kormányhatározattal elfogadásra került, majd a Külügyminisztérium útján eljutott a 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp#Hungary
http://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring#Hungary
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Keretegyezmény strasbourgi titkárságához. Az ország-jelentés tájékoztatást ad a kormányzati 

nemzetiségpolitika megvalósításában érintett szaktárcáknak a Keretegyezményben foglaltak 

végrehajtása érdekében a beszámolási időszakban végzett munkájáról. A Tanácsadó Bizottság 

iránymutatásának megfelelően az ország-jelentés összeállítása során kikértük az Njtv. hatálya 

alá tartozó magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatainak véleményét. Az ország-

jelentésnek a lehető legszélesebb körben történő dokumentálása érdekében számos további 

nem-kormányzati intézményt és civil szervezetet is megkerestünk. 

 

9.4.2. Egyesült Nemzetek Szervezete 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) 47 tagállamból álló Emberi Jogi 

Tanácsának a Kisebbségi Ügyek ENSZ Független Szakértője 2011 óta dr. Izsák Rita, aki 

korábban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárának a kabinetfőnökeként dolgozott, és fontos szerepet játszott az EU Roma 

Stratégiájának a kidolgozásában is. Az ENSZ Független Szakértője – az egyetlen mandátum, 

amely külön testülettel bír – a 192 tagállam összes, azaz nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi 

kisebbségéért felel, ország-látogatást kezdeményezhet, jelentéseket, sajtóanyagokat adhat ki. 

 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsával a beszámolási időszak során a korábbi évekhez hasonlóan 

továbbra is volt kapcsolat. Hazánk első emberi jogi egyetemes időszakos ENSZ 

felülvizsgálata (Universal Periodic Review) során (2011. május 11.) összesen 148 ajánlást 

kapott, amelyek közül 122 ajánlást elfogadott, 26-ot pedig elutasított. Magyarország 

határozottan támogatja az egyetemes időszakos felülvizsgálatot és annak alapelvét, az 

egyetemességet; ezért a kapott ajánlások végrehajtásáról szóló önkéntes félidős jelentés 

benyújtására vonatkozó vállalást tett annak érdekében, hogy elősegítse a 2016-ban várható, 

következő egyetemes időszakos felülvizsgálatra történő felkészülést és az ajánlások 

teljesítésének jobb tervezhetőségét. Az egyetemes időszakos felülvizsgálatok közti félidőben 

Magyarország tájékoztatta az Emberi Jogi Tanácsot az egyetemes időszakos felülvizsgálat 

ajánlásainak megvalósításában tett előrehaladásáról, ide értve számos olyan ajánlás 

megvalósítását is, amelyet eredetileg elutasítottunk. A minisztériumokkal lefolytatott 

többkörös egyeztetést követően az – érintett tárcák által a felelősségi körükbe tartozó 

ajánlások végrehajtásának aktuális állásáról szóló részjelentésekből összeálló – félidős 

jelentést Magyarország 2014 májusában benyújtotta az ENSZ-hez. 

 

Az egyetemes időszakos emberi jogi felülvizsgálaton kívül az EMMI Egyházi, Nemzetiségi 

és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságát megkereste a beszámolási 

időszak során az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatala is. Az A/RES/67/155 (2013. február 

11.) számú ENSZ Közgyűlési határozat alapján az ENSZ Főtitkára jelentést készített a 

Közgyűlés 68. ülésszakára. A készülő jelentéshez a szakterület tájékoztatást adott a 

rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia felszámolása érdekében tett 

lépéseikről az Njtv. vonatkozásában.  
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II. RÉSZ: AZ EGYES NEMZETISÉGEK HELYZETE 
 

 

 

 

1. A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a bolgár nemzetiséghez tartozók száma 6272 fő (2001-ben 2316 fő) volt, közülük bolgár 

nemzetiségűnek 3556 fő (2001-ben 1358 fő), bolgár anyanyelvűnek 2899 fő (2001-ben 1299 

fő) vallotta magát. A 2014-ben megtartott nemzetiségi választások eredményeként 22 

budapesti kerületben és 11 vidéki településen (Debrecen, Dunaharaszti, Dunakeszi, 

Felsőzsolca, Halásztelek, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szigetszentmiklós) 

alakult bolgár nemzetiségi önkormányzat. Középszintű önkormányzatot a magyarországi 

bolgárok csak Budapesten alapítottak. A Bolgár Országos Önkormányzat közgyűlése 15 tagú 

testületének minden tagja a Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelöltjeként szerzett 

mandátumot. A 2014. október 28-án megtartott alakuló ülésen dr. Muszev Dancsot 

választották elnöknek. A 2014. évi országgyűlési választásokat követően a bolgár nemzetiség 

parlamenti szószólója Varga Szimeon lett. 

 

A központi költségvetésből a Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban: BOÖ) 

működésének finanszírozásához 2013-ban és 2014-ben évente 43,7 M Ft-os állami 

költségvetési támogatásban részesült. 2015-ben ez az összeg 55,2 M Ft-ra emelkedett. Az 

Önkormányzat által fenntartott nemzetiségi intézmények központi költségvetési támogatása 

2013-ban és 2014-ben évente 30,8 M Ft-ot tett ki, míg 2015-re e célok megvalósítására az 

állam 50,8 M Ft támogatást biztosított. A BOÖ és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

2011. október 5-én vagyonkezelési szerződést írt alá, amely szerint az Önkormányzat saját 

fenntartásba vette a Budapest VI., Bajza u. 44. szám alatti, volt bolgár iskola épületét. A BOÖ 

egyben vállalta, hogy a kezelői jog átvételének fejében biztosítja az ingatlan fenntartását és 

felújítását. Az önkormányzat az épület fűtési rendszerének korszerűsítéséhez a kormányzattól 

8 M Ft-os vissza nem térítendő egyedi támogatást kapott. A bolgár nemzetiségi 

önkormányzatok feladatarányos támogatása 2013-ban 18,58 M Ft-ot, míg 2014-ben 21,97 M 

Ft-ot tett ki.  

 

A beszámolási időszakban a BOÖ fenntartásában négy – két oktatási és két kulturális – 

intézmény működött. Óvodai nevelés folyt a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 

csoportjaiban, míg általános iskolai képzés a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában. A 

Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft. fő feladata a Bolgár Művelődési Ház 

fenntartása. A BOÖ éves működési támogatást nyújt a Bolgár Művelődési és Kulturális 

Nonprofit Kft-nek a Bolgár Művelődési Ház fenntartására és alapvető tevékenységére. 

A Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ 2011. július 1. óta működik. A 

Központ fő feladata az anyanyelvi könyvtár működtetése, valamint a magyarországi bolgár 

hagyományok gyűjtése, archiválása és digitalizálása. A két nevelési-oktatási intézmény és a 

Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ a Budapest VI., Bajza u. 44. szám 

alatti épületben működik.  

 

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete központi szerepet tölt be a magyarországi bolgárok 

kulturális életében, az itt élő bolgárok identitásának, kultúrájának megőrzésében, 

hagyományaik ápolásában. Az egyesület 2014-ben ünnepelte alapítása centenáriumát. A 
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jubileumi ünnepségsorozat keretében nyílt meg a Bajza utca 44. szám alatti Bolgár Galéria, 

amelyben a magyarországi bolgár képzőművészek állandó kiállítása mutatkozott be. A 

Magyarországi Bolgárok Egyesülete jubileuma tiszteletére elkészült a magyarországi 

bolgárkertészek múltját bemutató kiállítás is. A centenáriumi évben a rendezvényeken több 

magas rangú magyar és bolgár politikus, valamint a határon túli bolgár közösségek képviselői 

is részt vettek. 

 

A Bolgár Országos Önkormányzatnak és a Magyarországi Bolgárok Egyesületének az elmúlt 

években sikerült megszilárdítania sok olyan új struktúrát, amelyek kiépítése a 2003-2004-es 

időszakban kezdődött. Az egyik legfontosabb feladat a bolgár közösséghez tartozó gyerekek 

anyanyelvi oktatása. A 2004. szeptember 1-től működő Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi 

Iskola stabil diáklétszámmal, a jelentés elkészítésekor 72 tanulóval folytatta a tevékenységét. 

A BOÖ felnőttek számára is szervez nyelvoktatást, és Halásztelken is van nyelvtanuló 

csoport. A 2008. február 1-én elindított Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda a BOÖ 

vagyonkezelésében levő Bajza utca 44. szám alatti épületben, két csoporttal, négy óvónővel és 

két dajkával működik. Az óvodába jelenleg 35 gyerek jár. A legkisebbek számára ezen kívül 

szombati játszóház is rendelkezésükre áll az óvodában.  

 

A bolgárok közösségi és kulturális életének központja a Bolgár Művelődési Ház, amely 

színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények szervezésével segíti a 

magyarországi bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájárul az 

anyanyelvhasználat fejlesztéséhez. A magyarországi bolgár táncegyüttesek (Jantra, 

Martenica és Zornica) a bolgár hagyományok megőrzése és ápolása, valamint a 

magyarországi bolgárok kultúrájának szélesebb körben való elterjesztése érdekében 

tevékenykednek.  

Az önállóan működő Malko Teatro alternatív színház, amely bolgár nemzetiségi színházként 

is definiálja magát. A bemutatott produkciók nyelve többségében bolgár, de több előadást 

bemutattak magyar nyelven is.  

A központi költségvetésben elkülönített nemzetiségi fejezeti előirányzatok pályázati 

kereteiből a beszámolási időszakban folytatódott a bolgár kulturális, hitéleti, média és 

tudományos programok támogatása. 2013-ban 12 bolgár pályázat részesült támogatásban, a 

megítélt támogatás összesen 7,28 M Ft-ot tett ki. 2014-ben 12 bolgár pályázat együttesen 8,1 

M Ft támogatásban részesült. 

 

A bolgár közösség, ortodox vallás szerinti, anyanyelvű hitéletének zavartalan gyakorlására a 

budapesti Szent Cirill és Metód bolgár ortodox templom szolgál. A Magyarországi Bolgár 

Ortodox Egyház működéséhez, valamint a hittanoktatás megszervezéséhez rendszeres állami 

költségvetési támogatásban részesül. 

 

A BOÖ tevékenységének fontos részét képezi a Bolgár Hírek c. havilap kiadása. A lap 1250 

családhoz jut el. A BOÖ továbbra is kiadja a Haemus folyóiratot, valamint a TÁMOP-3.4.1. 

A-11/1-2012-0005 program keretében jelenleg készülnek az új bolgár tankönyvek. 

Folyamatosan frissül a Bolgár Országos Önkormányzat weboldala is a www.bolgarok.hu 

címen. A Magyar Rádió heti fél órában tájékoztatja a magyarországi bolgárokat a 

legfontosabb bulgáriai és helyi eseményekről, számon tartja a hagyományos és pravoszláv 

ünnepeket, riportokat és interjút készít magyarországi, anyaországi és határon túli 

bolgárokkal. Együttműködve a Bolgár Nemzeti Rádió „Rádió Bulgária‖ nevű adójával sok 

érdekes anyagot közöl, főleg a határon túli bolgárok életéből, valamint a bolgár kultúra és 

társadalmi élet kiemelkedő személyiségeiről. A bolgár műsorok letölthetők a közszolgálati 

rádió internetes honlapjáról (www.mr4.hu) is. A Magyar Televízióban a bolgároknak kétheti 

http://www.bolgarok.hu/
http://www.mr4.hu/
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váltásban jelentkező Rondó című nemzetiségi műsorban (a görög, lengyel, örmény, ruszin és 

ukrán nemzetiségekkel) van 52 perces anyanyelvű televíziós programja.  

 

A hazai bolgár közösség szoros kapcsolatot tart fenn az anyaországgal. Az elmúlt években 

több közös rendezvényt szerveztek a budapesti bolgár nagykövetséggel, illetve a Bolgár 

Kulturális Intézettel. A hazai bolgár közösség és az anyaország között kialakult szoros 

kapcsolatot a BOÖ és MBE szervezi. E kapcsolatok segítik a magyarországi bolgár közösség 

és intézményei tevékenységének a megismertetését az anyaországban, egyben jól szolgálják a 

bolgár identitás erősítését. 

 

A 2013. évben a Nemzetiségekért Díj kitüntetettjei között volt a Malko Teatro, az 

elismerésben a magyarországi bolgár közösség anyanyelvű színjátszásának műveléséért, 

kultúrájának fejlesztéséért részesült. 

 

 

2. A MAGYARORSZÁGI ROMÁKRÓL/CIGÁNYOKRÓL 

 

 

Magyarországon a romák/cigányok alkotják a legnépesebb nemzetiségi csoportot. Három 

nagy nyelvi közösségüket ismerjük, ezek a magyarul beszélő „romungrók‖, a magyarul és 

romani nyelven egyaránt beszélő „romák‖ (oláhcigányok), valamint a magyarul és az 

archaikus román nyelven beszélő „beás‖ cigányok. A 2011. évi népszámlálás során a 

nemzetiségi hovatartozás kapcsán feltett kérdésekre válaszadók száma a legtöbb hazai 

nemzetiséget tekintve jelentősen emelkedett, a növekedés átlagosan másfélszeres. A tíz évvel 

korábbi adatokhoz képest 153,4 százalék, összesen 315 583 ember vallotta magát csak 

romának vagy más – túlnyomórészt magyar – nemzetisége mellett romának is. Közülük 

mintegy 54,3 (2001-ben: 48,4) ezer fő vallotta magát romani vagy beás anyanyelvűnek, ami 

tíz év távlatában 12 százalékos emelkedést jelent. Az adatok alapján a magukat roma 

nemzetiségűnek vallók száma egy évtized alatt mintegy másfélszeresére nőtt, ami a teljes 

lakosság 3,2%-át jelenti.  Ez az adat a szociológiai kutatások szerint feltételezett roma 

népességnek még mindig csak a felét teheti ki, de talán jobban közelíti a szakirodalomban 

általánosan elfogadottan becsült 7%-os arányt. 

 

A nemzetiségi kötődés vállalásának egyik oka, hogy a népszámlálási kérdőív két külön 

kérdésben kérdezte a nemzetiséget, szemben a 2001-es kérdőívvel, amelyen egy nemzetiségi 

kérdés szerepelt több válaszlehetőséggel. 32,4 százalékuk 14 éven aluli, míg a 60 éven 

felüliek aránya népességen belül nem éri el az öt százalékot sem. A gazdaságilag aktív 

korosztály belső aránya meghaladja a 70 százalékot. A 14 éven aluliak korcsoportjából 

összesen 81 425 fő vesz részt valamely roma program szerinti nevelésben-oktatásban. A nyolc 

évfolyamnál alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya megközelítőleg 47%, míg az 

egyetemet végzetteké 0,75%. Ma Magyarországon a valamelyik cigány/roma nyelvet (beás, 

romani) beszélők száma összesen 87 549 fő. A két nyelv valamelyikét anyanyelvként 

beszélők száma 54 339, ami a közösség 17,2%-a (2001-ben 48 438 volt). A magyarországi 

romák/cigányok egy hatoda foglalkoztatott, közel fele eltartott, 13%-a munkanélküli, 23%-a 

inaktív kereső.  

 

2011-ben a városokban lakó romák aránya 47,2%, vagyis ők a népesség csaknem felét teszik 

ki. A fővárosban élők száma majdnem megduplázódott. A romák jelentős része továbbra is az 

ország gazdasági, infrastrukturális és foglalkoztatási gondokkal sújtott leghátrányosabb 
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kistérségeiben él, számuk és arányuk az észak-magyarországi, észak-alföldi, a dél-dunántúli 

régióban és a fővárosban a legmagasabb.   

 

2.1. A magyarországi romák/cigányok helyzete 

 

Országgyűlési és önkormányzati választások 

 

A 2014. évi Országgyűlési választások során először nyílt lehetőség a nemzetiségek 

parlamenti képviseletének megválasztására. A nemzetiségi névjegyzékre feliratkozottak 

alacsony száma miatt a kedvezményes mandátum eléréséhez a regisztráltak létszáma 

kevésnek bizonyult, így a választási adatokból adódóan a roma közösségnek szószólója az 

Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) jelöltjeként indult Farkas Félix lett, 

aki a Parlamentben 2014. április 30-án vette át megbízó levelét és május 6-án esküt tett. A 

szószólók létrehozták a Magyarországi nemzetiségek bizottságát, melynek Farkas Félix lett az 

alelnöke.  

 

A 2014. évi választásokon való részvétel céljából a nemzetiségi névjegyzékre több mint 

150 000 roma választópolgár iratkozott fel, mely 13%-al haladta meg a 2010. évi névjegyzék 

adatait. A Választási Iroda adatai alapján 2010-ben 1263 kitűzött választás során 1248 

települési roma önkormányzati választást tűztek ki, míg 2014-ben az 1198 kitűzést követően 

1197 településen 96 079 roma választó választott eredményesen. A romák esetében a 

népszámlálási adatok ugyan duplázódtak, ám a közéleti részvétel és a névjegyzék adatai ezzel 

nem nőttek párhuzamosan. 52 roma jelölőszervezet regisztráltatta magát a Nemzeti Választási 

Bizottságnál, akik 4 országos listán 201 jelöltet, 58 területi listán 524 jelöltet és települési 

szinten 7985 jelöltet indítottak. A választások során leadott 84 709 érvényes szavazólap 

eredménye alapján a Lungo-Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

szerezte meg a mandátumok többségét mind az országos mind pedig a települési és területi 

szinteken: 

 

Roma nemzetiségi jelölőcsoportok sorrendje a jelöltek és listák összesített mandátumai 

alapján 

 

Szervezet/mandátum települési területi országos Összesen 

Lungo-Drom Országos Cigány Érdekvédelmi 

és Polgári Szövetség 
2 334 91 29 2 454 

Magyarországi Cigányok Fóruma 360 16 6 382 

Roma Polgárjogi Mozgalom 317 12 6 335 

Roma Polgári Tömörülés 203 7 6 216 

Összesen 3 214 126 47 3 387 

Leadott érvényes szavazat 261 859 86 694 85 202 433 755 

 

A választások eredményeképpen megalakult a 47 fős országos, a 20 megyei és (a 

kormányhivatalok adatszolgáltatása alapján) az 1175 helyi roma nemzetiségi önkormányzat.  

Az ORÖ elnökének Hegedűs István Baranya megyei Lungo Drom színeiben indult képviselőt 

választották meg. A 2011. évi nemzetiségeket érintő választójogi szabályok módosítása 

lehetővé teszi az időközi választást, mely további helyi testületek megalakítására is módot ad. 
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Roma nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása 

 

2013-ban 1122 helyi és megyei roma önkormányzat működött, amelyek összesen 253,3 M Ft 

normatív támogatásban részesültek. A feladatellátásukról szóló határozatok értékelését 

követően, közülük 861 roma önkormányzat kaphatott 340,7 M Ft feladatalapú támogatást. 

2013-ban a roma önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása összesen: 596,9 M 

Ft. 

A 2014. évi támogatások a 2011. évi népszámlálási adatok arányában változtak: 1077 

települési (helyi), 20 területi (megyei) roma nemzetiségi önkormányzat 257,2 M Ft működési 

támogatást és a 2013. évi ellátott közfeladataikról szóló döntéseik (határozataik) értékelése 

során 838 települési és területi roma önkormányzat 310,4 M Ft feladatalapú támogatást 

kapott. A 2014. évi támogatások összesen 577,1 M Ft-ot tesznek ki. 

A 2015. évi adatok szerint az 1175 helyi és 20 területi roma nemzetiségi önkormányzat a 

költségvetési keret megemelkedése miatt 423,07 M Ft működési és a feladataik értékelése 

során 693 helyi és 20 területi önkormányzat 403,5 M Ft feladatalapú támogatást kapott. A 

támogatások átutalására áprilisban és augusztusban kerül sor. 

 

Támogatások, intézmények 

 

Az ORÖ a korábbi intézményei mellett 2012 szeptemberétől 3 oktatási intézmény, nevesítve a 

Tiszapüspöki Általános Iskola, a sziráki Teleki József Általános Iskola és Szakiskola, és a 

Szolnokon korábban alapítványi formában működő Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, 

Középiskola, Általános Iskola és Kollégium fenntartói jogát vette át.  Az átvett 3 közoktatási 

intézmény költségvetését a közoktatás támogatási alrendszerein keresztül kapják.  

 

Az ORÖ 2013. szeptember 14-ei határozatai alapján 2 új intézményt alapított. Az Országos 

Roma Sportközpontot a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok egyik kitörési 

pontjaként alapították meg. Számos sportágban értek el roma fiatalok olyan hazai és 

nemzetközi eredményeket, melyek Magyarországnak is komoly elismerést jelentenek, a mai 

fiatalok számára pedig követendő példaként szolgálnak arra, hogy e területen tanulással és 

szorgalommal jelentős sikereket érhetnek el. A Központ feladatainak alapját Magyarország 

Kormánya és az ORÖ között megszületett Keretmegállapodás értelmében kiemelkedő 

feladatnak tekintik. 

Az Országos Roma Misszió megalapításával három fő terület összhangját szeretnék 

megvalósítani: adományosztás, szociális és gyermekjóléti tanácsadás, ellátás, és hitélet – 

gyülekezetek formájában. 

 

Kulturális feladatok pályázati és egyedi támogatása 

 

A közművelődés, a hagyományőrzés és az amatőr művészeti tevékenység területén 

tapasztalható a roma nemzetiség legnagyobb aktivitása és sokszínűsége. A hazai 

nemzetiségpolitikai feladatokra rendelt forrásokat a költségvetési törvények, így a 2013-2015. 

évi költségvetés Nemzetiségi támogatások EMMI XX/20/56-58; 60, illetve a nemzetiségi 

önkormányzatok támogatását szolgáló költségvetési forrás a XX/22. sorai tartalmazzák. 

2013-ban és 2014-ben az ORÖ és az általa támogatott média (nyomtatott sajtótermék) 

támogatására 267,2 M Ft állt rendelkezésre, melynek összege 2015-ben 361,2 M Ft-ra 

emelkedett. Az ORÖ az általa fenntartott intézmények működéséhez a korábbi években 78,6 

M Ft költségvetési támogatást kapott, mely összeg 2015. évtől 165,9 M Ft-ra emelkedett. 

Az EMMI nemzetiségi ügyekért felelős helyettes államtitkára a rendelkezésére álló 

nemzetiségi költségvetési források egyedi kérelmek támogatása keretében és az EMET által 
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lebonyolított pályázatok során évente támogatást biztosít a roma civil szervezetek 

működéséhez, a roma kulturális kezdeményezésekhez és a roma gyermekek táboroztatási 

programjaihoz, de lehetőséget biztosít a roma nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok 

továbbképzésének megszervezéséhez is a nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és 

intézmények részére.  

 

A 2013–2015. évi roma támogatások alakulása 

 

Támogatási cél/roma 
2013 2014 2015 

Szerv  M Ft Szerv  M Ft Szerv  M Ft 

Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat/ roma pályázatok támogatása 

civil szervezetek működése 117 35 87 32,5 118 36,4 

kulturális kezdeményezések 131 20,1 148 24,4 161 25,7 

roma táborok támogatása 23 7,7 25 9 90 33 

Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat/Egyedi roma célú támogatás 

szervezet/program támogatása 3 167 6 121,64   

(ORÖ) intézmények támogatása   2 10 3 24 

Összesen 274 229,8 268 197,54 372 119,1 

 

2012-ben Miskolc Város Önkormányzata az általa a Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítására 

benyújtott komplex pályázathoz 20 M Ft-os kormányzati segítséget kapott. A komplexum 

átadására 2014 februárjában került sor. 2013-ban az egyedi támogatási döntések során 6 

projekt részesült összesen 167 M Ft támogatásban. Köztük az ORÖ célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

által alapított Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány (OTKA) 150 M Ft támogatást 

kapott budapesti központjának ingatlan beruházásához és elindításához, míg 2014-ben a 

Központ (OTKA) 120 M Ft működési és felhalmozási támogatásban részesült. Az EMMI és 

az ORÖ együttműködése keretében, az elmúlt évek során több ezer gyermek nyaralhatott a 

Balatonnál és a Velencei-tónál. A tábor megszervezéséhez az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2013-ban 15 M Ft költségvetési 

forrást biztosított. Az egyedi támogatások között a 2014. évben az ORÖ részére működési 

problémáinak enyhítésére 50 M Ft támogatás biztosítására került sor.  

 

Az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár (könyvtári állomány folyamatos 

bővítésére, szakórák szervezésére, az ORÖ honlapján könyvtári modul kialakítására, online 

felület fejlesztésére) 4 M Ft-os, illetve az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

és Kiállítási Galéria (múzeumi állomány fejlesztésére, utazó kiállítások szervezésére, 

roma/cigány származású hírességek arcképcsarnokának létrehozására) szintén 4 M Ft-os 

egyedi támogatási forrással rendelkezhet.   

 

Roma nemzetiségi oktatás, nyelvhasználat 

 

A Nyelvi Kartához kötődő magyar vállalásoknak a hazai romák által beszélt romani és beás 

nyelvekre történő kiterjesztését a 2008. évi XLIII. törvény hirdette ki. Ezzel összefüggésben 

megállapítható, hogy az oktatás területén tett vállalások összhangban vannak a nemzetiségi 

neveléssel, oktatással kapcsolatos jogszabályi előírásokkal. A roma nemzetiségnek – 

hasonlóan a többi nemzetiséghez – joga van az általuk beszélt nyelven történő nevelést, illetve 

a romani és beás nyelvek oktatását kezdeményezni. Legalább nyolc szülő kezdeményezésére 

a nevelést, illetve az oktatást a helyi önkormányzat köteles megszervezni.  
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A romák jelentős része magyar nyelvű, ezért a nemzetiségi nevelést, oktatást szabályozó 

dokumentumok lehetővé teszik a magyar nyelvű roma kulturális nevelést és a magyar nyelvű 

roma nemzetiségi oktatást, illetve a romák által beszélt másik két nyelven történő nevelést, 

továbbá a roma és beás nyelvek oktatását is.  

 

Az EMMI adatai szerint a 2012/2013-as tanévben 727 intézmény (óvoda, általános iskola és 

középiskola) 78 822 főre igényelt magyar nyelvű cigány/roma nemzetiségi nevelést, oktatást 

biztosító programjára kiegészítő nemzetiségi normatívát. Mindezen felül 2245 fő romani és 

1006 fő beás nyelvoktatásban is részt vett. A 2013/2014-es tanév során a nemzetiségi 

normatívát igénybevevő intézmények száma 800-ra nőtt, azonban a nemzetiségi oktatásban 

résztvevő diákok létszáma csökkent. 56 110 gyermek számára szerveztek magyar nyelvű 

cigány/roma nemzetiségi oktatást. A statisztikák szerint romani nyelvoktatást 4 óvodában, 12 

általános iskolában és 8 középiskolában folytattak 1498 diák részvételével, a beás nyelvet 

pedig 1 óvodában, 7 iskolában, és 5 középfokú oktatási intézményben tanították összesen 

1018 gyermek számára. A 2014/2015-ös tanév 741 roma nemzetiségi oktatást szervező 

intézményt mutat, ahol 50 722 gyermek részesül roma népismeret oktatásban, 763 gyermek 

romani, és 870 gyermek beás nyelvoktatásban. 

 

A TÁMOP 3.4.1. „A Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése‖ programban 

lehetőség nyílt roma oktatási programcsomagok fejlesztésére is, amely magába foglalja a 

tankönyvek mellett oktatási segédletek, digitális tananyagok, pedagógus-továbbképzések, 

kerettantervek kidolgozását is. A kiírás alapján az ORÖ és a Gandhi Közalapítványi 

Gimnázium és Kollégium konzorciuma nyerte el a feladatot. 2012-ben elkészült az általános 

iskola 1. osztálya számára a nemzetiségi népismereti tankönyv, és kiadásra került az 1. 

osztályos romani és beás nyelvkönyv, illetve a nyelvoktatást segítő munkafüzetek. A 

pályázóknak két év áll rendelkezésükre a projekt két szakaszának megvalósítására. A program 

keretében tankönyvek, munkafüzetek, szemléltető eszközök, mérőeszközök, digitális 

tananyagok, pedagógus-továbbképzési programok és a nemzetiségi óvodai nevelést segítő 

módszertani anyagok fejlesztésére van mód.  

 

Három pedagógiai főiskolán (Apor Vilmos Főiskola – Vác, Eötvös József Főiskola – Baja, 

Szent István Egyetem – Szarvas) képeznek cigány/roma óvodapedagógusokat, illetve 

tanítókat. A Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi képzési területén, a többciklusú 

képzés bevezetésével, a korábbi romológus képzésre épült az alapképzési, és a 2009/2010-es 

tanévtől indított romológia és romológia tanár mesterképzési szak, illetve PhD program. A 

képzési kínálat így lehetőséget biztosít az óvodai és általános iskolai, a középiskolai oktatók 

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

 

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter által 2011-ben alapított Nemzetiségi Tanulmányi 

Ösztöndíjról szóló korábbi jogszabály módosításával első alkalommal nyílt lehetőség arra, 

hogy a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság által 

bonyolított pályázati eljárás során a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-

oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében, a nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytató 

intézmények tanulói is pályázzanak. 

 

2013 és 2014-ben a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a pályázni jogosult iskolákkal 

egyeztetett javaslat szerint a támogatásra javasoltak között roma fiatalok is részesülhettek 

támogatásban (a Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium (Pécs) tanulója, a Kis 
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Tigris Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző (Komló) tanulója, a Dr. Ámbédkar 

Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Sáta) tanulója, 

valamint a Brázay Kálmán Általános Gimnázium és Szakképző Iskola (Magyarhertelend) 

tanulója). 

 

Színházak 

 

A hazai roma közösség nem rendelkezik saját színházépülettel, ennek létrehozására a 

kormányzati tervek között szereplő Roma Kulturális Központ keretein belül, a közeljövőben 

kerülhet sor.  

 

A Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 1992-ben jött létre Érden, Jónás Judit vezetésével. 

1995-2007 között Duende Színház néven a Roma Parlament fogadta be a társulatot, majd 

önálló jogi intézményként Cinka Panna Színházként működik, melynek új, befogadó otthona 

a Rajkó Művészegyüttes (Talentum) színházterme. Eddig bemutatott előadásaik kötődnek a 

roma kultúrához akár témaválasztás, szerző, rendező, színészek, zenészek tekintetében. 

Repertoárjukban szerepel zenés mesejáték, sanzon-színmű, dráma, vígjáték, monodráma, 

ballada-versdráma, irodalmi estek. Részt vettek többek között az ‖Athe sam‖ Fesztiválon, a 

Budapesti Cigány Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, a POSZT off-on, a Zsámbéki és az 

Esztergomi Nyári Játékokon. 

 

2005 szeptemberében Miskolcon alakult meg a ROMANO TEATRO Társulat Szegedi Dezső 

(Jászai Mari-díjas) színművész művészeti vezetésével. A társulatban helyet kapnak roma és 

nem roma fiatalok egyaránt. A színházi műhely célja, hogy a művészet segítségével közelebb 

hozza egymáshoz a fiatalokat. A társulat 2005-től játszott színpadi művei között több musical 

szerepel: La Mancha Lovagja, Átok és szerelem,  Legendák leszármazottjai,  Antigoné, 

Kleopátra, illetve a Csendesek a hajnalok c. dráma, melyek közös feldolgozása során a 

művészeti élmény mellett sikerrel alkalmaznak a fiatalok személyiségfejlesztésében is. 

 

A Hókirálynő Közhasznú Egyesület által működtetett Hókirálynő Meseszínpad 1989 óta 

Budapesti központtal működik utazó színházként. Művészeti vezetője Páriné Szécsi Vilma. 

Gyermek- és ifjúsági darabokat játszanak. Bemutatóikat Budapesten a Talentum Kulturális 

Fórum Székházában tartják, de felléptek már Szlovákiában, Bécsben, Erdélyben és a 

Vajdaságban is. Az egyesület létszáma 52 fő, a társulat létszáma pedig 12-22 fő, minden tagja 

szabadfoglalkozású profi színész. Zenés utazó repertoár színpadként, nagyszínházi díszlettel, 

jelmezzel, kellékkel, klasszikus színházi stílusban működnek. A műsoron lévő darabok száma 

20. Szoros együttműködésben dolgoznak a Cigány Színházi Társulás Reneszánsz Roma 

Műhely Alapítvánnyal és az INTHOS nemzetközi szervezetével. 

 

A Karaván Művészeti Alapítvány Nyári Oszkár színész vezetésével 2000-ben alakult 

Budapesten azzal a céllal, hogy tandíjmentes színészképző stúdiót működtessen elsősorban 

tehetséges roma és minden olyan gyermek, fiatal számára, akiknek egy fizetős színi tanoda 

költségei túl megterhelőek lennének. Az alapítvány célja, hogy elősegítse e fiatalok 

esélyeinek javítását és társadalmi mobilizációját. Az eltelt tizenöt év során folyamatosan 

fejlődtek, a színészképző stúdió működése mellett létrejött gyermek- és ifjúsági 

színtársulatuk, majd 2009-ben nemzetiségi és etnikai kisebbségi színház V. kategóriás 

besorolást kaptak. A Karaván működése során nagy hangsúlyt fektet a romák és nem romák 

közös tevékenységére. Fontos számukra, hogy tanítványaik profi színészekkel próbálnak, 

játszanak együtt. Növendékeik a színtársulat tagjaként nagy nyilvánosság előtt demonstrálják 
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azt, hogy cigány és nem cigány gyerekek, fiatalok találkozása gyümölcsöző, értékhordozó 

lehet. 

 

A nemzetiségi – közöttük a cigány/roma – színházak támogatási rendszeréről az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  2008. évi 

XCIX. tv. (a továbbiakban: Emtv.) rendelkezik. A tárca szándéka szerint az Emtv. előírásai 

alapján a korábbi gyakorlatnak megfelelően e szervezeteknek 2013-tól kezdődően elkülönített 

pályázati keret állt rendelkezésre, melynek elbírálása a kiírásban részletezett 

minőségbiztosítási szempontrendszeren alapult. A roma nemzetiségi színházak 2013-ban 16,5 

M Ft, 2014-ben pedig 18,5 M Ft támogatásban részesültek.  

 

Hitélet 

 

A hazai romák túlnyomó többsége római katolikus vallású, kisebb része görög katolikus és 

református. A 2011. évi népszámlálás során a roma identitását vállalók kétharmada, 211 ezer 

fő nyilatkozott a vallási felekezethez tartozásáról. Az adatok alapján 155 195 fő katolikus, 

amelyből 8696 fő a görög rítus szerint gyakorolja a hitét. A reformátusok száma 38 228 fő, 

míg a Hit Gyülekezete 4288 fő roma hívet tudhat magáénak. Az egyházak évek óta 

foglalkoznak cigány/roma gyerekekkel szabadidős tevékenység keretében, ezek többnyire 

tanoda vagy családi napközi keretében működnek. Magyarország az egyház és a romák 

kapcsolata terén élen jár Európában. Hazánkban született meg az első romani nyelvű Biblia, 

és Magyarországon készül jelenleg az első romani miseszöveg fordítás is.  

 

A legnevesebb katolikus búcsújáró helyek: Csatka, Mátraverebély–Szentkút, Máriagyűd, és 

Máriapócs, ahova évente nagyon sok roma család zarándokol el. Hodászon kiválóan működik 

egy görög katolikus roma/cigány közösségi ház, amely idősgondozást és gyermekek számára 

óvodai ellátást is biztosít. Az itt élő romák/cigányok a romani nyelv cerhari nyelvjárását 

beszélik, így a görög katolikus egyházközséghez tartozó bizánci rítusú templomban romani 

nyelvű miséket tartanak, a közösségi házuk a romani anyanyelvi kultúra ápolásának egyik 

fontos bázisa.  

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia évek óta kiemelt figyelmet szentel a romák hitéleti 

feladatainak, ami ugyanakkor fontos szegmensét képezi a cigányság felzárkóztatását célzó 

társadalmi programoknak is. A Magyar Katolikus Egyház Székely Jánost az Esztergom–

Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét nevezte ki az Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának elnökévé. A hitéleti alaptevékenységét 

támogatva minden megyében felelőst neveztek ki a romapasztoráció koordinálására, és az 

egyházi oktatási és kulturális célú támogatásai keretében működési forrást biztosított a 

belföldön és határon túl feladatot ellátó egyházi roma missziók munkájához. 

 

A magyarországi vallási közösségek egyre jelentősebb szerepet vállalnak a romák 

felkarolásában, integrációjának és felzárkózásának elősegítésében a cigánypasztoráció által; 

számos helyen, kifejezetten a romák/cigányok által lakott településrészeken hoztak létre 

imaházakat, amelyek egyúttal a közösség mindennapi életének színtereivé is váltak. A roma 

lakosság számára oktatási, kulturális és liturgikus programokat, szociális szolgáltatást, 

valamint szabadidős, közösségi programokat, táborokat szerveznek. A Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia romani nyelvű temetkezési szertartáskönyv kiadásáról határozott, amely 

a papság számára lehetőséget biztosít a szertartás egyes részeinek a gyászoló közösség 

nyelvén történő végzésére. 
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2011 őszén 4 kollégiummal elindult Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (a jezsuita 

rend, a katolikus – beleértve a görög katolikusokat is, a református, és az evangélikus 

egyházak fenntartásában) immár 5 kollégiummal működik. Az állami költségvetés pályázati 

úton támogatja ennek a hálózatnak a működését.  

 

A protestáns egyházak cigánymissziós vezetőinek (református, evangélikus, baptista, 

metodista, pünkösdi) együttműködésében 2014 októberében jelent meg a Cigánymissziós 

Módszertani Füzetek c. kiadványa, amely által az egyházak cigánymissziói összefogását 

sürgetik a romák/cigányok elfogadásáért, és a társadalmi problémák rendezéséért. Megalakult 

a Református Cigánymissziós Tanács, melynek feladata jelenleg már működő 

romákkal/cigányokkal kapcsolatos kezdeményezések koordinálása. Az egyház 2 tanodát 

működtet, Dencsházán és Vilmányban. Minden évben elindul az „Út az életért‖ missziós 

program, amelyben főként HH településeken végeznek ingyenes egészségügyi 

szűrővizsgálatokat szakemberek a Református Missziói Központ (RMK) szervezésében. A 

Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálataként jelenleg a helyi adottságoknak 

megfelelően több formában folyik a cigánymisszió: tanoda, bibliaóra, bibliaiskola, gyerek és 

felnőtt táborok, kirándulások, kulturális rendezvények – és mindez kiegészül a rászorulók 

karitatív, életvezetési, szociális támogatásával A Magyarországi Baptista Egyház 

cigánymissziója közel 30 településen van jelen. Ebből 10 településen már kialakítottak 

imaházat, közösségi házat, és tervezik további településeken is a munka folytatását, imaházak 

kialakítását, infrastruktúra fejlesztését és fenntartását. Tevékenységüket művelődési-

kulturális, oktatási, képzési és szociális programokkal is szeretnék kiegészíteni. Az 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymissziója a romák felemeléséért, 

életminőségének javításáért dolgozik. Létrehozták a Keresztény Népfőiskolát, melynek 

keretein belül szemináriumokat, előadásokat, gyermektáborokat, országos találkozókat 

szerveznek, és segítik a helyi gyülekezeteket. 

 

Média 

 

A roma nemzetiség írott sajtójának megjelentetését az ORÖ biztosítja. Az önkormányzat saját 

lapja az Európai Út, emellett a Szolnokon szerkesztett Lungo Drom c. lap megjelentetését is 

támogatja. Az információs csatornák fejlődésének köszönhetően több internetes honlap 

működik, amelyek egyre inkább átveszi a romákról és romáknak szóló információs csatorna 

szerepét. 

A közszolgálati Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban roma nemzetiségi műsor készül 

és kerül adásba, mely a kultúra, a néprajz mellett az emberi jogokkal, a politikai kérdésekkel 

is rendszeresen foglalkozik. A műsorok kiemelt célja a cigánysághoz kapcsolódó előítéletek 

feloldása.  A roma műsorok összeállításában új műsorkészítők bevonása révén a pécsi és 

debreceni stúdiók is részt vesznek. A rendszeresen sugárzott magazinok mellett a két év alatt 

több nemzetiségi témával foglalkozó műsor is szerepelt a közszolgálati csatornák kínálatában. 

A roma nemzetiség tájékoztatására az MR4 csatornán kibővített roma sávot sugároznak. A 

napi egy órára növelt műsoridőben a magyar mellett a beás és romani nyelvű műsorok is 

megjelennek.  

A Magyar Televízió és a Duna TV által sugárzott nemzetiségi műsorok sávjában sugározza a 

legnagyobb hazai nemzetiség, a romák életét bemutató Roma Magazin c. 26 perces 

magazinműsort, mely a több mint 1000 nemzetiségi önkormányzat és közel 100 civil 

szervezet kulturális és társadalmi helyzetét mutatja be. 

2014 novemberétől az MTVA vezetése a közmédia strukturális átalakítása keretében a 

nemzetiségi adásokat a Duna TV csatornára helyezte át, illetve a műsorok megjelenése terén 

is változtatásokról döntött, miszerint a roma műsorok péntekenként kétheti váltásban 
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P’amende és Életkerék címen kerül a nézők elé. Az adások magazinjelleggel készülnek, 

alkalmanként azonban egy-egy hosszabb lélegzetvételű, jelentősebb produkció, fesztivál-

beszámoló, portré, dokumentumfilm is képernyőre kerül. 

 

A Magyar Rádióban a roma nemzetiség számára heti öt alkalommal, hétfőtől-péntekig 60 

perces műsor kerül sugárzásra „Három szólamra – cigány magazin‖ címmel. Heti két-két 

alkalommal félórás anyanyelvű – romani ill. beás nyelvű – műsorral jelentkezik a magyar 

nyelvű roma műsorok mellett. A romani és a beás nyelvű műsorok egyik deklarált célja a 

nyelvvesztés megállítása, az anyanyelv és az ahhoz fűződő különleges kultúra megmentése, 

az önazonosság megtartásának elősegítése. A roma nemzetiség további két műsora a Kossuth 

Rádión „Jelenlét‖ címmel szombaton közéleti és vasárnap kulturális tematikával 26 percben 

kerül adásba. 

 

A beszámolási időszak során számos olyan személy részesült Nemzetiségekért Díjban, akik 

sokat tettek a hazai cigányságért. 2013-ban Kovács Józsefné, Tarnóczi Istvánné Kaszap 

Mária, Győrfi Mihály, Váradi Géza, valamint Somos László vehette át a kitüntetést. A 2014. 

évi díjazottak között volt Lakatos Mónika, Tóth Tiborné, valamint a Rromanes Egyesület is. 

 

2.2. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

 

A Kormány az 1430/2011. (XII. 13.) számú határozatával elfogadta a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégiát (a továbbiakban: MNTFS), valamint annak végrehajtásáról 

a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervet. A Stratégia frissítését a Kormány a 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., 

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési 

stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról 

c. dokumentummal fogadta el. Az MNTFS és a frissítése is összhangban van az Európa 2020 

Stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló 

céljaival és intézkedéseivel, valamint a Kormány és az ORÖ között létrejött 

Keretmegállapodásban foglalt célokkal és az ezek megvalósítását szolgáló, a Kormány és az 

ORÖ között kötött Keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése 

érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről szóló 1338/2011. (X. 14.) Korm. 

határozatban rögzített intézkedési tervvel. 

 

A 2014. évre vonatkozó statisztikai adatok szerint (KSH) Magyarországon összesen mintegy 

3,04 millió ember van kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának. Ez az 

adat nemcsak a hétköznapi fogalmak szerint szegénynek, nélkülözőnek tartott emberek körét 

jelöli, hanem azon népességet, amelyet fenyeget a szegénység. Az indikátor három statisztikai 

mutató által érintett népesség számát jelöli. A három mutató az alacsony jövedelmet, a 

munkaszegénységet és az életkörülmények súlyos szűkösségét méri. Anyagilag súlyosan 

depriváltak, akik meghatározott 9 fogyasztási tétel közül legalább négyről anyagi okból 

lemondani kényszerültek. E mutatók alakulásában alapvető jelentősége van a gazdasági 

válságnak, illetve a hitel- és lakhatási problémáknak, melyekre sikerrel reagáltak a 

rezsiköltségeket, illetve a hitelproblémákat kezelő kormányzati intézkedések. 

 

Magyarország az Európa 2020 Stratégiának a szegénység csökkentését szolgáló céljához 

kapcsolódva a gyermekes családok szegénységi rátájának, a súlyos anyagi nélkülözésben élők 

számának, valamint az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők számának 20-20 %-os 

csökkentését vállalja 2020-ig; ez – a három indikátor által lefedett népesség közötti átfedések 

kiszűrésével – 450 ezer fő szegénységből való kiemelésével egyenértékű. Az MNTFS átfogó 
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céljai – szinkronban az Európa 2020 stratégia hazai szegénység csökkentési céljaival – a 

következők:  

 

1. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös 

tekintettel a roma népességre. 

2. A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása.  

3. A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése. 

 

Magyarországon a mutató alakulásáért két tényező meghatározó: nagyon alacsony 

munkaintenzitású háztartásokban élők száma – nagyobb mértékben a súlyos anyagi 

deprivációs mutató. A kölcsönökkel és lakhatási kiadásokkal kapcsolatos financiális 

problémák kezelését, enyhítését célozták a devizahitelekkel, illetve a rezsicsökkentéssel 

kapcsolatos kormányzati intézkedések, amelyek hatásai a 2014. évi adatokban már 

megmutatkoztak.  

A szociális transzferek utáni jövedelmi szegénységet jellemző mutató romlása – a válság 

ellenére is – csak kisebb mértékűnek nevezhető, ebben szerepet játszik a magyar pénzbeli és 

szociális ellátórendszer hatékonysága. A munkát nélkülöző háztartásokban élők helyzetének 

alapvető javítását célozzák a közmunka programok, melyek hatásai eredményeképp 

jelentősen csökkent a munkaszegénység aránya, ugyanakkor – az alacsony közmunkabér okán 

– valamelyest nőtt a dolgozó szegények aránya.  

 

2.2.1. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia beavatkozásai 

 

Az MNTFS intézkedései azokra a területekre koncentrálnak, melyekben a helyzetkép alapján 

leginkább szükség van beavatkozásra az említett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 

köztük kiemelten a romák és a mélyszegénységben élők tekintetében. Ilyenek a 

gyermekszegénység, a minőségi közszolgáltatásokhoz (integrált oktatás, egészségügyi 

alapellátás, közösségfejlesztés) való hozzáférés, a munkaerő-piaci integráció, a lakhatási 

szegregáció, valamint a romákkal szembeni diszkrimináció kérdésköre. A programok 

egymáshoz kapcsolódva, komplex és multidiszciplináris szemléletben, a célcsoportokra 

célzottan, az egyéni felelősségvállaláson és közösség részvételén alapulva valósulnak meg. A 

szegénységben élők számának csökkentését a magyar Kormány – az átfogó jelentőségű 

gazdaság- és társadalompolitikai intézkedések mellett – elsősorban komplex programokkal, 

valamint a hátrányos helyzetű térségekre fókuszálva integrált területi és esélyegyenlőségi 

programokkal támogatja.  

 

A szegénység és szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása érdekében az 

MNTFS komplex megközelítést alkalmaz, s a lakhatási szegénység kezelése mellett a 

szegénységet tartósan megakadályozó foglalkoztatási programokat, valamint a minőségi 

munkavállalást lehetővé tevő oktatási-képzési programokat indít. A szegénység családon 

belüli átörökítését akadályozzák az oktatási programok, melyek révén csökken az iskolai 

lemorzsolódás és javulnak a hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok továbbtanulási 

esélyei. Közel 29 Mrd Ft EU-s forrás felhasználásával az egészségügyi, preventív és 

egészségfejlesztési programok a helyes egészségmagatartásra ösztönöznek.  

 

A Kormány emellett jelentős közfoglalkoztatási programokat indított, melyek közel 

négyszázezer embert érintenek. Ezen belül a romák becsült 20%-os aránya közel 

háromszorosa az országosan becsült 7%-nak. A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítását célzó, országosan legalább 117 000 embert elérő, aktív munkaerő-piaci eszközökkel 
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(bérjellegű támogatások, képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások) a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedést elősegítő, illetve a többek között a közfoglalkoztatás képzési lábát is biztosító, 

legalább 37 000 fő alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem, vagy elavult 

szakképesítéssel rendelkező, és az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódó képzését és ezáltal 

alkalmazkodóképességének javítását célzó uniós társfinanszírozású kiemelt projekt mellett 

számos, kisebb léptékű, átfogóan a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási helyzetének, 

alkalmazkodóképességének javítására irányuló foglalkoztatási konstrukció megvalósítása van 

folyamatban. Az intézkedések nagy része esetében a romák száma horizontális szempontként 

– azaz a nyertes pályázók által a pályázat megvalósítása során célérték nélkül gyűjtendő 

adatként – jelenik meg. Ugyanakkor a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

célcsoportokban való felülreprezentáltság okán e programok hatékonyan és nagy számban 

érik el a roma népességet.  

 

A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése is átfogó, több ágazatot, szakterületet érintő programokon keresztül 

valósul meg. A közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést szolgálják a komplex 

teleprekonstrukciós programok több mint 4 Mrd Ft EU-forrás felhasználásával, mely a 

lakóhelyek felújításán és a szegregált lakókörnyezetek felszámolásán túlmenően a közösségi 

szolgáltatások elérhetőségét is biztosítják. A közoktatás és a szociális szolgáltatások, valamint 

a közigazgatás 2013 januárjától megvalósuló központi irányításának célja az e területeken 

tapasztalható térségi és minőségi egyenlőtlenségek kiküszöbölése. A gyermek jól-lét és az 

oktatás területén elsősorban a Biztos Kezdet Gyerekházak, a térségi gyerekesély programok, 

az Integrált Pedagógiai Rendszer, a mentorálást is tartalmazó ösztöndíj programok szolgálják 

az esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

Ugyancsak az esélyteremtést, a társadalmi összetartozást szolgálják a diszkriminációellenes 

intézkedések is. A kormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a rasszizmus, a 

diszkrimináció ellen való fellépésre. Ezt számos közelmúltbeli jogszabályi változtatás is 

alátámasztja. A jelenleg hatályos antidiszkriminációs törvény az európai közösségi joggal 

harmonizáló, egységes, átfogó és részletes antidiszkriminációs rendelkezéseket tartalmaz. A 

törvény az általános rendelkezéseken túl foglalkozik az egyenlő bánásmód követelményének 

a különböző területeken (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás 

és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) való érvényesítésének 

részletszabályaival is. A törvény tiltja mind a közvetlen, mind a közvetett diszkriminációt.  

Átfogó jelentőségű változás, hogy az Alaptörvény negyedik módosítása (Magyarország 

Alaptörvénye XV. cikk (4) bekezdés) a társadalmi felzárkózás fogalmát alaptörvényi szintre 

emelte, amely további jogalkotási lépéseket indukál. 

 

A társadalmi összetartozást emellett számos, egyéb szakterületeken meghozott intézkedés is 

szolgálja, melyek közvetlenül nem részei az MNTFS-nek. Ilyenek a vállalati társadalmi 

felelősségvállalást szolgáló és támogató programok, az önkéntesek foglalkoztatásának 

egyszerűsítése és az önkéntes programok támogatása, az önkéntesség közoktatásban való 

elterjesztése, s a közoktatásban 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre 

került hit- és erkölcstan oktatása. Szintén erősíti a társadalmi összetartozást a civil, s benne 

különösen a nemzetiségi (így a roma) civil szervezetek támogatása, valamint a nemzetiségi 

kultúra oktatásának és bemutatásának elősegítése. A 2014. március 15-től hatályos új Polgári 

Törvénykönyv intézkedései a generációkon átívelő szolidaritást és a családok – mint a 

társadalom legkisebb és legerősebb közösségei – egységét támogatják. 
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Az MNTFS intézkedései között a teljesség igénye nélkül kiemelendő több úttörő 

kezdeményezés is. Ilyen a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózata, amely 2012-től hazai 

támogatást élvez. A több mint 600 településre kiterjedő 23 leghátrányosabb helyzetű (a 

továbbiakban: LHH) térség komplex gyerekesély program 13 Mrd Ft-ból valósul meg és 2014 

végéig több mint 44 000 gyermek számára nyújtott esélyteremtő támogatást. A 

Magyarországon 1992 óta működő Szociális Földprogram 2013-ban és 2014-ben 4340 illetve 

4400 család megélhetését segítette és 799 illetve 601 fő foglalkoztatását valósította meg. Az 

Útravaló Ösztöndíjprogramban és az Arany János Kollégiumi Programokban több mint 

18 000 hátrányos helyzetű diák vesz részt. A hátrányos helyzetű régiókban megvalósuló 

óvodafejlesztések révén mintegy 15 Mrd Ft forrás felhasználásával valósult meg közel 5 500 

új férőhely létrehozása. 

 

2.2.2. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódó szervezeti 

keretek 

 

A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság megalakulása óta 

folyamatosan biztosítja az összkormányzati koordinációt a tartósan rászorultságban élő 

személyek életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítása, valamint társadalmi 

integrációjának elősegítésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolása érdekében a 

Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. 

(IX. 29.) Korm. határozattal létrehozott Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi 

Bizottság, melynek társelnöke Farkas Flórián miniszterelnöki biztos.  

 

A cigány/roma népesség hatékony felzárkózásának előmozdítása érdekében a Kormány által 

létrehozott Roma Koordinációs Tanács színteret biztosít a párbeszédre és az 

együttműködésre. Társelnöke az ORÖ elnöke, tagjai roma civil szervezetek képviselői, 

egyházak, önkormányzati szövetségek, területi cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, a 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács képviselői, az Alapvető Jogok Biztosa, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke által felkért szakértő képviselő. A Tanács állandó 

meghívottja az EBH valamint a KSH elnöke. Feladata szerint véleményt nyilvánít intézkedési 

javaslatokról, valamint a hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról; 

javaslatokat fogalmaz meg, közreműködik a felzárkózást elősegítő szakmai hálózatok 

kialakításában, fejlesztésében. Részt vesz továbbá a cigányság társadalmi helyzetének 

javításával, valamint társadalmi integrációjának elősegítésével kapcsolatos feladatok 

hatásának értékelésében, így a Stratégia megvalósításának nyomon követésében, az 

intézkedési tervének évenkénti értékelésében, illetve a stratégia rendszeres revíziójában. 

Feladata továbbá, hogy felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a 

cigányság felzárkózását segítő intézkedések megvalósulását. 

 

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 

feladata a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról (2007-2032) című 47/2007. 

(V. 31.) OGY határozattal elfogadott gyermekszegénység elleni stratégia végrehajtásának 

nyomon követése, monitorozása, melynek érdekében Értékelő Bizottságot működtet. A 

Kormány a kormányzati felelősség markánsabb megjelenítése érdekében 2011 májusában 

módosította a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!‖ Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 

létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatot. A módosított összetételű 

Értékelő Bizottság 12 kormányzati képviselőből és 12, a civil szervezetek, egyházak, szakmai 

szervezetek által delegált tagból áll, akikhez állandó meghívottak csatlakoznak. A Bizottság 

elnöke a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, társelnöke a nem 

kormányzati tagok által megválasztott személy. Feladata a Stratégia végrehajtásának 
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tervszerű, módszeres monitorozása, az utánkövetés eszközrendszerének és eljárásainak 

továbbfejlesztése, a gyermekszegénységet mérő és leginkább jellemző mutatókból álló 

indikátorrendszer fejlesztése, az adatok összegyűjtése, elemzése és közzététele. Ily módon 

hozzájárul a felzárkózás stratégia megvalósításának nyomon követéséhez, évenkénti 

felülvizsgálatához, illetve háromévenkénti revíziójához. 

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet területi felzárkózó koordinációs feladatokat ellátó 

háttérintézmény. Kiemelt feladataként közreműködik a közfoglalkoztatáshoz párosuló képzési 

programok és szolgáltatások megvalósításában, valamint társadalmi felzárkózási koordinációs 

központként a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek – romák, álláskeresők, alacsony iskolai 

végzettségűek, megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű térségekben élők – 

felzárkózásában. Hazai és uniós társfinanszírozású, az ORÖ-vel konzorciumban megvalósított 

projektekkel járul hozzá a Keretmegállapodásban rögzített célok és vállalások teljesüléséhez. 

 

2.2.3. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósulásának 

nyomonkövetése, monitoring rendszer kialakítása 

 

A Kormányhatározatban szereplő intézkedés célja az intézkedési tervben foglalt feladatok 

megvalósulásának és hatásának nyomon követése érdekében egy több elemből álló 

monitoring rendszer kialakítása. Az indikátorrendszer kialakítása a társadalmi környezet 

változásainak nyomon követésére 2012. június 1-ig kialakításra került a TÁRKI által 5 M Ft 

költségvetési forrás felhasználásával, melynek adatokkal való feltöltése folyamatos. Az 

indikátorrendszer elérhetővé tétele az Társadalmi Felzárkózási Információs Rendszerben 

2012. december 15-ig megvalósult. Az intézkedés-nyomonkövetési és jelentési rendszer 

kialakítása 2013. február 15-ig megvalósult a KPMG tanácsadó vállalat közreműködésével 5 

M Ft költségvetési forrás felhasználásával. A Társadalmi Felzárkózási Információs Rendszer 

kialakítása a Lechner Tudásközponttal (korábban: VÁTI) közösen történt. A stratégia 

monitoring nyilvánosságának biztosítása a stratégia végrehajtásáról szóló éves jelentések 

közzétételével valósult meg az Értékelő Bizottság és a Roma Koordinációs Tanács tagjai 

számára. 

 

A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projektben, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, illetve a 

kutatási-fejlesztési eljárás nyerteseként a GfK Hungária Kft. bonyolította le 107 M Ft 

értékben 7000 fős mintán nagymintás roma kutatás projektjét, melynek célja volt, hogy a 

kutatás révén átfogó, a korábbi meghatározó jelentőségű vizsgálatokkal összevethető, a 

bekövetkezett változásokat tükröző képet kapjunk a hazai cigányság életkörülményeinek 

változásairól. 2013-ban a nagymintás roma kutatás a tervek szerint lezajlott, őszre elkészült az 

előzetes értékelés és munkaanyagként az átfogó tanulmány. 

Emellett a társadalmi folyamatok, a társadalmi különbségek, a szegénységben élők 

életkörülményeinek változását nyomonkövető TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat 

végrehajtásához támogatást biztosított a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság. A 

támogatás a vizsgálat kétévenként felvett egy-egy hullámának lebonyolítását tette lehetővé.  

A TÁRKI Háztartás Monitor legutóbbi felvétele 2013 tavaszára elkészült, a zárótanulmány 

adatait, megállapításait felhasználva történt meg a további fejlesztések tervezése, valamint 

összeállításra került egy a stratégia monitorozását szolgáló, a társadalmi környezet változásait 

bemutató tanulmány is.  

A 2014. őszi időpontra vonatkozóan a TÁRKI 2015 márciusában készítette el a programok 

társadalmi hatásait bemutató vizsgálatát A társadalmi folyamatokat jelző indikátorok a TÁRKI 

Háztartás Monitor Kutatása alapján c. tanulmányában, melyet az EMMI Szociális ügyekért 

és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága megbízásából készített. Korábban 
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szintén a TÁRKI készített hasonló elemzést a korábbi időszakra vonatkozóan Társadalmi 

folyamatok Magyarországon a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

elfogadásának időszakában – 2009–2012 címmel (a tanulmány alapja a Stratégia indikátor 

rendszere, valamint a Háztartás Monitor adatai). 

 

A felzárkózási jó gyakorlatok számbavétele programelem megvalósult, a jó gyakorlatok 

dokumentációja elkészült. Az Önkormányzati jó gyakorlatok összegyűjtését az EMMI 

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségével kötött szerződéssel támogatta. További jó gyakorlat gyűjtési kutatások 

előkészítése érdekében a „Legyen jobb a gyermekeknek!‖ Értékelő Bizottság felkérésére az 

Értékelő Bizottság és a Roma Koordinációs Tanács közös Indikátor munkacsoportja 

módszertani előkészítő munkát kezdett, ehhez kapcsolódóan egy TÁMOP projekt keretében 

további módszeres megalapozó munkát végzünk. A Világbank szakmai segítségével készülő 

tanulmány egyebek mellett a társadalmi befogadás tekintetében jó vagy ígéretes gyakorlatok 

azonosításához határoz meg kritériumokat, s azonosítja a társadalmi befogadás az Európai 

Unión belül és kívül alkalmazott jó vagy ígéretes gyakorlatait, különös tekintettel a 

magyarországi gyakorlatokra.  

 

A miniszterelnök 4/2014. (XII.5.) ME utasítása alapján miniszterelnöki biztos kinevezésére 

került sor. A miniszterelnöki biztos tevékenysége keretében (2. §) 

a) megvizsgálja és értékeli a Kormány és az ORÖ között létrejött Keretmegállapodásban 

meghatározott célok elérésével és feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat,  

b)  megvizsgálja és értékeli a Keretmegállapodásban meghatározott célok elérésének és 

feladatok végrehajtásának időarányos teljesülését,  

c)  az a) és a b) pontban foglaltak alapján ellátja a Keretmegállapodás megújításához, 

illetve a 2020. évig történő meghosszabbításához szükséges előkészítő, megalapozó és 

egyeztetési feladatokat, valamint végrehajtja az e cél eléréséhez szükséges 

intézkedéseket. 

 

A miniszterelnöki biztos feladatai továbbá [4. § (1)] 

a) javaslatot tehet a roma társadalmi integrációval kapcsolatos programokra és 

forrásbevonásra,  

b) véleményt nyilváníthat a roma társadalmi integrációval, illetve felzárkózással 

összefüggő szakpolitikai előterjesztésekről.  

 

A miniszterelnöki biztos figyelemmel kíséri a roma társadalmi integráció fejlesztését szolgáló 

hazai és európai uniós támogatási programokat, valamint javaslatot tesz azok megtervezésére, 

figyelemmel kíséri azok felhasználását [4. § (2)]. 

 

A 3. § értelmében mind a Cigányügyi Egyeztető Tanács, mind pedig a Társadalmi 

Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság miniszterelnök által kijelölt társelnöke a 

miniszterelnöki biztos. 

 

2.2.4. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia részletes intézkedései  

 

A 2014-2020 közti időszakra szóló kohéziós politika kereteit meghatározó jogszabályok és 

fejlesztési tervek tárgyalása során fokozott hangsúlyt kell helyezni a romák társadalmi 

integrációjával kapcsolatos érdekek érvényesítésére. Az EMMI Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkárságának munkatársai rendszeresen részt vesznek a tervezési folyamat 

megbeszélésein, s határidőre elkészítik a tervezésközi munkaanyagokat. 
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Gyermekvédelem 

 

A gyermek jól-lét területén az MNTFS intézkedési terve 10, a gyermekek jól-létét szolgáló 

intézkedést tartalmaz, melyek a Biztos Kezdet Gyerekházak és a hozzájuk kötődő 

szolgáltatások elterjesztését, a bölcsődei férőhelyek bővítését, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők támogatásai kiterjesztését, a helyettes szülői hálózat elterjesztését 

a romák körében, valamint a fiatalkorú bűnelkövetők szocializációjának elterjesztését 

szolgálják. Az illetékes államtitkárság kérésére nem került végrehajtásra az iskolai szociális 

munka rendszerének megalkotása. Az MNTFS intézkedési tervében nevesített konkrét 

intézkedéseken kívül további intézkedések is szolgálják e célok megvalósítását. 

A hátrányok korai felismerése, a 0-3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális 

fejlődésének segítése és családjaik támogatása érdekében, a fenntarthatóság biztosításával új 

Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokat kell létrehozni az integrált térségi gyermekesély 

programokat megvalósító LHH kistérségekben, elsősorban a gettósodó, illetve a 

szegregátummal rendelkező településeken. Jelenleg 112 Gyerekház működik az ország 

hátrányokkal küzdő területein. 

 

A Biztos Kezdet Gyerekházak 2013. január 1-jei hatállyal bekerültek a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

gyermekjóléti alapellátásai közé. A Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai feladatainak és 

működési feltételeinek részletes szabályait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tartalmazza. Az uniós forrásból létrehozott 

Gyerekházak működési támogatását 2012-től a központi költségvetés biztosítja.    

2015-től minden uniós fejlesztésből létrehozott gyerekház átkerül a hazai támogatási 

rendszerbe néhány kivétellel. A 2015. évi központi költségvetésben 606 M Ft áll e célra 

rendelkezésre, amely a 191/2008. Korm. rendelet alapján kiírt pályázat alapján kerül 

felhasználásra.  

 

3 pályázati kör alapján 23 LHH térségben indultak komplex gyerekesély programok a 

TÁMOP 5.2.3 konstrukciók keretében. Az integrált térségi gyermekesély programok LHH 

kistérségekre, különösen a gyermekes családok helyzete szempontjából meghatározó 

mutatókkal rendelkező területeken való működésének célja az ott élő gyerekek jól-létének 

biztosítása és lehetőség nyújtása a hátrányos helyzetű családok szegénységi ciklusának 

megtörésére. A komplex program legfontosabb területei a szolgáltatások koordinációja, az 

egészségügyi prevenció, a Biztos Kezdet Gyerekházak indítása, közösségi, szabadidős és 

sportprogramok, iskolai felzárkózást segítő programok, iskolai szociális munka, ifjúsági 

információs pontok, a fiatalok pályaorientációja, hiányzó szakemberek pótlása. A program 

legfontosabb eredményeként olyan 10 évre szóló kistérségi szintű gyermek- és ifjúsági 

stratégiát, valamint annak végrehajtására rövidebb távú cselekvési tervet alakítanak ki, 

amelyek alapján a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése tudatosan, a közösség tagjai és 

a helyi szereplők bevonásával tervezhető. Az intézkedés eredményeképp 23 helyen működtek 

integrált kistérségi gyerekesély programok, melyek eltérő időpontban, de legkésőbb 2015. 

szeptember 30-ig zárnak. A programok folytatása biztosított az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Programban, a 2015 évi Éves Fejlesztési Keret azonban csak 3 Mrd Ft-ot biztosít a 

hosszú távra tervezett programok támogatására. A térségi gyerekesély programok, valamint a 

Biztos Kezdet Gyerekházak előkészítését és szakmai, módszertani folyamattámogatását 

kiemelt projekt segíti, melynek 2012–2015 közti kerete 1,86 Mrd Ft (TÁMOP 5.2.1.).  
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2014 végéig több mint 44 ezer gyerek vett részt a programok esélyteremtő szolgáltatásaiban, 

60%-uk hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A programok az LHH térségekben 

kb. 2000 szakembernek biztosítottak munkát. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

kisgyermekek jó minőségű kora gyermekkori szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növelése 

és szocializációjuk érdekében elkészült a bölcsődei férőhelyek kibővítésének feladatterve.   

 

A gyermekek életesélyei javításához és a szülés utáni gyermekgondozási szabadságról 

visszatérők mielőbbi munkába állását segítendő szükséges a gyermekek napközbeni 

ellátásainak bővítése a leginkább hátrányos helyzetű térségekben is. Problémát jelentett, hogy 

nem volt adatgyűjtés arról, hogy hány hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek ellátása történik az egyes szolgáltatási formákban. A hátrányos helyzet és 

halmozottan hátrányos helyzet fogalma 2013. szeptember 1-jei hatálybalépéssel bekerült a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe a 

szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. 

törvénnyel (45. §). Miután meghatározásra került a fogalom a Gyvt.-ben, immár lehetségessé 

vált egy egységes adatgyűjtés mind a köznevelési, mind a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

szociális intézményekben. A KSH 2013. évi adatgyűjtésében már szerepel az új 

fogalomhasználat és az erre vonatkozó adatgyűjtés is (pl. bölcsőde, Biztos Kezdet 

Gyerekház).  

 

Az ország egyik leginkább hátrányos helyzetű, jelentős részben romák által lakott régiójában 

2012-ben ismételt pályázati kiírást követően elkezdődött a bölcsődei férőhelyek bővítése. 

Ehhez kapcsolódik, hogy az ORÖ a TÁMOP 5.3.1-B-1-11/1 „Nő az esély!‖ nevű projektjében 

többek között kisgyermek gondozó- és nevelő (OKJ) végzettséget szerezhettek a résztvevők. 

A bölcsődékben roma gondozónők alkalmazása nemcsak a munkalehetőség biztosítása miatt 

fontos, hanem egyben csökkenti a roma édesanyáknál oly sokszor jellemző bizalmatlanságot 

is az intézmények irányában. 

Az alintézkedés keretében 2,025 Mrd Ft-ból részint 8 meglévő intézmény felújítása, 

korszerűsítése valósul meg az Észak-Magyarországi régióban (586 férőhely), másrészt 4 

intézményben nyílik összesen 172 új férőhely. A pályázatok megvalósítása folyamatban van.  

Összességében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásainak, különösen a bölcsődei 

férőhelyek, hozzáférésének javítása érdekében Uniós forrásból 2010–2015 között 7 régióban 

211 szervezet több mint 28 Mrd Ft-ból 107 új intézményt hoz létre több mint 6 000 új 

férőhellyel és több mint 4 800 meglévő férőhely is korszerűsödhet, továbbá mintegy 1 000 új 

munkahely is megvalósul (e számadatokban a már említett Észak-Magyarországi Régió 

fejlesztése is szerepel).  

A bölcsődei férőhelyek bővítése keretében 2014. március 1-től 2015. február 28-ig terjedő 

időszakban, több mint 1 Mrd Ft-ból 100 új férőhely valósult meg és 266 meglévő férőhely 

korszerűsödhetett a támogatásnak köszönhetően. 2015. június 30-áig még 212 meglévő 

férőhely felújítására, korszerűsítésére kerül sor, valamint 72 új férőhely átadására 2 szervezet 

által. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyári étkeztetésére fordított 

források bővítésének lehetőségeit megvizsgálva, gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a 

mélyszegénységben élő családok gyermekei többen csak az iskolában esznek főtt ételt, illetve 

időnként a teljes táplálékukat az iskolai étkezések jelentik. Ez nagyban befolyásolja a 

gyerekek iskolai teljesítményét, visszafordíthatatlan károkat okozhat fejlődő szervezetükben, 

felnőttkori krónikus betegség megjelenését predesztinálva. Az ezek miatt is kiemelkedő 

jelentőségű fejlesztési célt két alintézkedés valósítja meg. Egyrészt megvalósul a nyári 
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étkeztetés bővítése, másrészt előkészületek történnek a középiskolai étkeztetés 

megteremtésére. 

 

2014-ben – az önkormányzatok számára kisebb könnyítésekkel – a 2011-2013. években 

megújított támogatási rendszer szerint került szétosztásra a rendelkezésre álló 2,64 Mrd Ft 

költségvetési forrás, azaz a kérelmet benyújtó település helyzetének, a rászoruló gyermekek 

számának és a települési önkormányzat által biztosított önerő figyelembe vételével történt 

meg a támogatási összeg megállapítása. A miniszteri rendelet szakmai előkészítése 

megtörtént, a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 

20.) EMMI rendelet a Magyar Közlöny 2014. évi 41. számában kihirdetésre került. A 2014. 

évre vonatkozó miniszteri rendelet a célzottabb támogatás érdekében a településeket három 

kategóriába osztotta. Támogatási igényeik mértéke hátrányos helyzetük figyelembe vételével 

emelkedhet. A leghátrányosabb helyzetű települések valamennyi rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekük után igényelhettek támogatást, a hátrányos helyzetűek 

legfeljebb 75%-uk után, az általános helyzetű települések pedig 62,5%-uk után.  

 

A maradványösszegek miniszteri felosztása 2014. november 4-én történt meg. A 2015. évi, 

pályázati úton történő támogatás is figyelembe veszi az igénylő település helyzetét, a 

leghátrányosabb helyzetű települések továbbra is valamennyi rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekük után igényelhetnek támogatást, a hátrányos helyzetűek 

legfeljebb 77,5%-uk után, az általános helyzetű települések pedig 65%-uk után. 

 

A költségvetési lehetőségek függvényében a középiskolák rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő tanulói számára is nagyobb arányú támogatás mellett vehető 

igénybe étkeztetés. A 2013. évben az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre jogosultak 

(bölcsődés, óvodás, általános iskola 1-8 évfolyamain) ellátásához az étkeztetést nyújtó 

intézményt fenntartók részére biztosított költségvetési előirányzat jelentősen növekedett, 29 

764,4 M Ft-ról 44 799,3 M Ft-ra. A fajlagos összeg 68 000 Ft/fő/évről 102 000 Ft-ra nőtt, így 

a költségvetés az ingyenes és kedvezményes étkeztetés biztosításához nagyobb arányban 

járult hozzá. 2014-től a gyermekétkeztetés finanszírozása tekintetében jelentős változás 

történt, a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok (fenntartók) számára feladat alapú 

bér-, és üzemeltetési támogatás valósul meg, amely lényegesen kiszámíthatóbb, stabilabb 

működtetést jelent. 2010–2014 között a központi költségvetésben mintegy 83%-os (közel 24 

Mrd Ft) emelés valósult meg a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás tekintetében. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének áttekintése során felülvizsgálták 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény intézményét. A Gyvt. 2012. október 1-jén hatályba 

lépett módosítása alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli 

támogatást 2012 novemberétől természetbeni támogatásként kell nyújtani. A módosítás 

eredményeként a kedvezményben részesülő közel 600 000 gyermek a korábbi pénzbeli 

ellátást természetben, tanszer, ruhanemű és készétel vásárlására alkalmas Erzsébet-

utalványban kapja, mellyel a támogatás felhasználása célzottabbá vált. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény intézményének további részletes felülvizsgálata a Jogszabályok 

és folyamatok egyszerűsítése (ÁROP-2011-1.2.6/A) projekt keretében történt meg a 2012. év 

folyamán. Ennek eredményeként előkészítésre és elfogadásra került az eljárás egyszerűsítését 

célzó javaslatcsomag, ami 2013. április 1-jén lépett hatályba. A 2014. március 1-től 2015. 

február 28-ig terjedő időszakban a támogatás finanszírozásának forrása a Költségvetési 

törvény XX. EMMI fejezetben került tervezésre, mely forrás biztosította a támogatási igények 

kielégítését. A szegregátumokban, gettósodó településeken a családsegítő és gyerekjóléti 

szolgáltatások megerősítése során biztosítani kell a családok számára a közvetlen hozzáférést.  
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A TÁMOP-5.4.9 pályázati program alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások 

fejlesztése, működési hatékonyságának javítása, olyan szolgáltatás koordináció kialakításával, 

mely komplex megoldást nyújt a lakosság problémáira a felmerülő igényeknek megfelelő, 

problémaközpontú szolgáltatások kialakításával. A pályázati felhívásra kizárólag a 

konvergencia régióban működő önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, helyi 

önkormányzatok jogi személyiségű társulásai, területfejlesztési önkormányzati társulások, 

illetve gesztorönkormányzatok, társulások nyújthattak be pályázatot. A pályázati felhívás 

lezárultát követően, összesen 42 projekt kezdhette meg működését. A TÁMOP-5.4.9 

projektben zajló fejlesztések monitorozása négy részcél köré rendeződött: a szolgáltatások 

hatékonyságának növelése, a szociális szolgáltatások rendszerének egyéb szolgáltatásokkal 

való kiegészítése, a hatékony szolgáltatás-koordináció, valamint a saját lakókörnyezetben való 

életvitel támogatása, szemben az intézményi elhelyezéssel. A projekt keretében egy 

tanulmány, amely a TÁMOP-5.4.9-11/1 projektek során a konvergencia régiókban 

megvalósult gyakorlatban kipróbált, szakmai fejlesztés szempontjából előremutató 

alapszolgáltatási modelleket kívánja bemutatni régiók szerinti bontásban.  

 

A TÁMOP 5.4.1.12/1 kiemelt projekt 2014. augusztus 31-én lezárult, ekkor még a TÁMOP 

5.4.9-11/1 projektben több pályázat is futott. Jelenleg még 3 db pályázat van folyamatban, 

melyek 2015. október 30-án zárulnak le. Az ellátásra szoruló roma gyermekek megfelelő 

elhelyezése és az ehhez szükséges képzések megvalósítása érdekében a támogatásról szóló 

döntés megszületett, az akciótervi nevesítés megtörtént a TÁMOP-5.4.10-12/1 „Szociális 

képzések rendszerének modernizációja‖ projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről is 

szóló 1014/2013. (I. 16.) Korm. határozattal. A támogatási szerződés aláírására 2013. március 

14-én került sor. A célcsoport toborzása megtörtént a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok és működő nevelőszülői hálózatok bevonásával 2013. II. negyedévévében és 

2013. szeptember 13-tól vált lehetővé a képzésre való jelentkezés, a jelentkezők közel 5%-a 

roma volt. 2013 októberében 1800 fő részvételével megkezdődött az OKJ-s nevelőszülő 

szakképzés 73 csoportban, 47 helyszínen. Az 1800 fő közül 200 fő új, a nevelőszülői 

tevékenység iránt érdeklődő (közülük 35 roma), 1600 fő már tevékenykedő, azonban 

nevelőszülő szakképzettséggel nem rendelkező személy. Az OKJ-s nevelőszülő 

szakképzésben az 1798 résztvevőből sikeres komplex záróvizsgát tett összesen 1785 fő, 

melyből 22 fő roma származású új nevelőszülő. A TÁMOP-5.4.10-12/1 kiemelt projekt 

szakmai megvalósítása 2015. január 31-ével, zárása 2015. február 28-ával megtörtént. 

 

Oktatás 

 

Az óvodai nevelés, az iskolára való felkészítés az első lépcsőfok a későbbi iskolai 

lemorzsolódás megakadályozásában. Az intézményes nevelés „első bástyájaként‖ kiemelt 

szerepet tölt be a szülők hozzáállásának formálásában is. A hátrányos helyzetű gyerekek 3 

éves korban történő óvodai ellátásának kiszélesítése, mint cél két alintézkedésben valósul 

meg. Az „óvodai ellátás elérhetőségének biztosítására minden olyan településen, ahol a 

hátrányos helyzetű gyerekek száma ezt indokolja‖ című alintézkedéssel kapcsolatban a 

feladatterv, az óvodai férőhelyigény településszintű összesítése, 2011 novemberében 

elkészült. A feladattervhez kapcsolódó infrastrukturális beruházás, a nevelési intézmények 

fejlesztése új óvodai csoportszobákkal „Az ellátás hozzáférhetővé tétele azokon a 

településeken is, ahol óvodai feladatellátási hely nem működtethető‖ című alintézkedésben 

valósul meg. Ez minimum 20 fő befogadására alkalmas új óvodai csoportszobák kialakítását 

jelenti a DAOP-4.2.1-11, ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11, DDOP-
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3.1.2-12 és NYDOP-5.3.1-12 kiírások keretében. A támogatott pályázatok összesített adatai 

alapján 5439 férőhely létesült.  

 

Az esélyteremtő támogatások célja, hogy a gyermek iskolai eredményeiben kevésbé legyen 

meghatározó a család társadalmi-gazdasági státusza, ösztönözze az eredményes, innovatív 

pedagógiai módszerek alkalmazását, támogassa a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai részvételét és iskolai sikerességét. További célja, hogy 

csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel, valamint anyagi támogatással 

ösztönözze a résztvevő pedagógusokat.  

 

2013-ban létrejött a KLIK, mely az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartásáért 

felelős, így az állami intézmények és a nem állami, nem önkormányzati köznevelési 

intézmények integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés programjának szabályozása 

különvált egymástól. A nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményekre 2013-ban 

az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI 

rendelet, az állami fenntartású iskolákra pedig az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 24/2013. (VIII.1.) EMMI utasítás vonatkozott.  

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (a továbbiakban: IPR) a magyar köznevelésben 

megvalósuló olyan felzárkózást megcélzó pedagógiai keretrendszer, amelynek alapelve az 

együttnevelés. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű, 

többségében roma gyermekek egy osztályban, csoportban történő nevelése, oktatása együtt 

valósul meg a többségi gyermekekkel, tanulókkal. A 2014/2015 tanítási/nevelési évben a 

programba bevont intézmények száma: 1632, a tanulók/gyermekek száma: 94 657 fő. Ezek az 

adatok részleteiben lebontva a következők:  

 Önkormányzati fenntartású óvoda: 560, gyermekek száma: 19 190 fő; 

 Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény (iskola): 109, 

tanulók száma: 6 460 fő, 

 Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény (óvoda): 49, 

gyermekek száma: 1732 fő, 

 KLIK (állami intézményfenntartó központ): 914, tanulók száma: 67 275 fő. 

 

A 2014-ig hazai forrásból finanszírozott program a 2015. évtől uniós finanszírozásból valósul 

meg: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program: 4,2 Mrd Ft, VEKOP: 100 M Ft. Az 

átterelés (1 050 M Ft) az IPR program csak egy részét jelentette, a program másik része az 

állami fenntartású köznevelési intézményekben valósult meg. (KLIK). A beszámoló 

összeállításakor fennálló állapot szerint az IPR program finanszírozása két teljesen eltérő 

módon valósul meg: 

 

1. A KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények: saját költségvetésükből 

kötelesek biztosítani a forrást az intézmények számára; 

2. az önkormányzati fenntartású óvodák, a nem állami, nem önkormányzati fenntartású 

köznevelési intézmények (általános iskola, középfokú iskola, óvoda): uniós forrásból. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 171-173. §-ai alapján az esélyteremtő támogatások 

céljai: 

 



98 

 a magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése és a 

köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítése a 

hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók vonatkozásában; 

 az óvoda, általános iskola és középfokú iskola gyermekei és tanulói szociális 

helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából képesség 

kibontakoztató - integrációs felkészítés szervezése; 

 a gyermekek/tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésének elősegítése; 

 a köznevelési intézményrendszer alkalmassá tétele a hátrányos helyzetű 

gyermekek/tanulók eredményes nevelésére, oktatására; a gyermekek óvodai 

beilleszkedésének és a tanulók iskolai sikerességének támogatása; 

 a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek számára kiemelten fontos, a korai 

életkorban történő kötelező óvodába járást biztosító feltételek és az integrált oktatás 

humán és tárgyi, valamint pedagógiai feltételeinek megteremtése;  

 a köznevelési intézmények pedagógiai módszerekben való megújulása annak 

érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek a hátrányos helyzetű tanulók 

eredményes integrált nevelésére, továbbtanulási esélyeik növelésére. 

 

Részcélok: 

 

 az óvodai és iskolai felzárkózás esélyeinek növelése, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók minőségi neveléshez, oktatáshoz 

való hozzáférésének támogatása, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók óvodai és iskolai felzárkózást 

segítő modell értékű programok elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása, 

 a gyermekek hároméves kortól történő óvodába járásának támogatása. 

 

A támogatást igénylők köre: önkormányzatú fenntartású óvoda; nem állami, nem 

önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola, középfokú iskola). 

 

A TÁMOP 3.3.9 konstrukció tanoda és második esély típusú programjai támogatási kiírásai 

2012. III. negyedévében megjelentek a KMR és konvergencia régiókban, illetve külön 

kiírások a hátrányos helyzetű kistérségekben. A mintegy 7,5 Mrd Ft értékű támogatási 

szerződések 2013-ban kerültek megkötésre, a projektek 2015 júniusáig valósulnak meg. A 

TÁMOP 3.3.9 projekt keretében összesen 125 tanodát támogatott a kiíró. 2013 októberében a 

1736/2013 (X.11.) Korm. határozattal a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 konstrukció esetében 810 M Ft 

forrásbevonás történt, ezzel további tanodák támogatására nyílt lehetőség a konvergencia 

régióban.  

A Tanoda típusú programok a Hátrányos Helyzetű kistérségekben c. program keretében 2013 

októberében a 1736/2013 (X.11.) Korm. határozattal a TÁMOP-3.3.9.C-12 konstrukcióval 

510 M Ft összegű forrásbevonás történt, ezzel további 24 tanoda támogatására nyílt lehetőség 

a hátrányos helyzetű térségekben. Ezek a tanodák 2015. október 30-ig valósíthatják meg 

programjaikat. A tanoda konstrukció keretein belül összesen 5,3 Mrd Ft keretösszegből 

összesen 178 tanoda támogatása valósul meg mintegy 5000 tanuló bevonásával. Emellett 28 

második esély program valósul meg kb. 560 tanuló bevonásával.   

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó nemzeti stratégia kidolgozása, a 

stratégia megalapozása érdekében a tárca háttérintézménye, az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, a Tempus Közalapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem a 2012 LLP KA1 Specific 

Call for proposals EACEA/20/2012 "Implementation of the European strategic objectives in 
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Education and Training (ET 2020)" elnevezésű felhívás keretében pályázatot nyújtott be az 

EU Bizottsághoz.  A projekt fő célja, hogy szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg a 

végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz kapcsolódó nemzeti stratégia elkészítéséhez, annak 

hátterét és alapját képezze. A projekt megvalósítása 2013 márciusában kezdődött. 

 

Az Európa 2020 stratégiában kiemelt célként szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentése a 2009. évi 14,3%-ról 10% alá. Magyarország vállalása, hogy a végzettség 

nélküli iskolaelhagyók arányát 2020-ra 10%-ra csökkenti. (Eredmények: 2010: 10,8%; 2011: 

11,4%; 2012: 11,8%; 2013: 11,9%; 2014: 11,4%). A vállalás teljesítése érdekében 2013 

végére elkészült a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, amelynek 

elfogadása folyamatban van. A Stratégia a fenti célkitűzések érdekében kiterjed a kora 

gyermekkori ellátásoktól kezdődően a felső középfokú oktatásig; tanköteles tanulók és 

tankötelezettségi korhatáron túli fiatalok oktatási, képzési rendszerbe történő bevonására 

irányuló intézkedéseket egyaránt tartalmaz, megelőzést, intervenciót és kompenzációt 

szolgáló beavatkozási területek szerinti megközelítésben. A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulói csoportok – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési 

igényű tanulók – támogatása kiemelt hangsúllyal szerepel a dokumentumban. 

 

A TÁMOP 3.3.10. „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása‖ konstrukció célja, 

hogy hozzájáruljon a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű 

középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, illetve e tanulók 

felsőoktatási képzésbe való jelentkezéséhez és a bekerülés esélyeinek növeléséhez. A 

konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, illetve a 

felsőoktatásba jelentkező HH hallgatók számának növelése, az idáig vezető út megerősítése. 

Olyan tanulást támogató rendszerek kialakítása, amelyek az egyéni tanulási igényekre 

reagálva járulnak hozzá a személyes kompetenciák fejlesztéséhez. 

A programot 92 intézmény valósítja meg csaknem 2000 hátrányos helyzetű tanuló 

bevonásával. A konstrukció 2015. június 30-ával zárult, de több pályázó kérte a megvalósítási 

időszak 2-3 hónappal történő meghosszabbítását.  

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez, Út a középiskolába és Út a diplomához 

alprogramjainak forrását 2014-ben a XX. 20/59/7. Roma ösztöndíjprogramok fejezeti 

kezelésű előirányzat biztosította. Az Út a középiskolába‖ és „Út az érettségihez‖ alprogramok 

keretösszege a 2014/2015-ös tanévre 1 809,221 M Ft volt, az Út a diplomához alprogramé 

200 M Ft. Az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok megvalósítása 2015-ben 

egy három éves 6 Mrd Ft keretösszegű kiemelt projekt keretében zajlik, mely biztosítja az 

alprogramok szakmai támogatását is. A 2014/15-ös tanévre a pályázat 2014. május 20-án 

megjelent. Az Út a szakmához alprogram finanszírozására a 2014/2015-ös tanévben 234,34 M 

Ft állt rendelkezésre, mely a továbbfutó tanulók támogatására biztosított lehetőséget. Az Út a 

diplomához alprogram 2015. évi forrását központi költségvetésből 210 M Ft biztosítja. 

 

Az intézkedés végrehajtása folyamatos. A 2014/2015. évre vonatkozó pályázatok 

megvalósítása a tervek szerint történt; az Út a szakmához alprogram esetében problémát 

jelentett, hogy forráshiány miatt csak a programban előző évben is részt vevő (továbbfutó) 

tanulók támogatására nyílt lehetőség. A 2014/2015-ös tanév során a résztvevő hátrányos 

helyzetű hallgatók/tanulók száma 12 832, ebből roma származásáról nyilatkozott 6 714 fő. 

A végrehajtás során nehézséget jelent, hogy az Út a középiskolába és az Út az érettségihez 

alprogramokat a 2015, 2016 és 2017. tanévben hazai költségvetésről európai uniós forrásra 
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történő átterelés érinti, így kiemelt projekt keretében az eddigi lebonyolító által történhet a 

mentor-tanuló párok továbbpályázatása. Emiatt az lebonyolítás módja jelentősen változhat.  

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program a hátrányos helyzetű tanulók érettségihez jutását 

és felsőfokú továbbtanulásuk támogatását célozza egyéni fejlesztéssel, tehetséggondozással. 

A programban a 2011/2012. tanévtől a 2013/2014. tanévig terjedő időszakban megközelítőleg 

3000 diák vett részt, a túljelentkezés 150-170%-os volt; a diákok 80%-a nyert felvételt 

felsőoktatási intézménybe, a lemorzsolódás 10% volt.  

Az Arany János Kollégiumi Program a halmozottan hátrányos helyzetű és rászorulónak 

minősülő tanulók érettségihez jutását és felsőfokú továbbtanulásuk ösztönzését, sikeres 

munkaerő-piaci beilleszkedését célozza egyéni fejlesztéssel, pályaorientációval, szociális 

támogatással. Az Arany János Kollégiumi Programban a 2011/2012–2013/2014. tanévek 

időszakában 890 tanuló vett részt, a lemorzsolódás 10% volt, s a programban résztvevő 

évfolyamok tanulmányi átlagai az adott intézmény átlagainál jobbak vagy azoknak 

megfelelők voltak.  

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program a halmozottan hátrányos helyzetű és 

rászorulónak minősülő tanulók szakmához jutását támogató, a lemorzsolódás csökkentését, a 

szociális hátrányok kompenzálását szolgálja a résztvevő intézmények közti együttműködések 

elősegítésével, egyéni fejlesztési tervek kialakításával, a tanulók egyéni haladásáról szóló 

folyamatos visszajelzésekkel, pályaorientációval. A programban a 2011/2012–2013/2014. 

tanévekben átlagosan 600 diák vett részt, a lemorzsolódási arány a programban jóval az 

országos átlag (30%) alatti, négy év alatt 13%.  

 

Az Arany János Programok megvalósításáról évente monitoring jelentést készített a szakmai 

lebonyolítást végző Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A mindhárom Arany János programot 

érintő, 2012-ben és 2013-ban zajlott tartalmi fejlesztés eredményeképpen a 2013/2014. 

tanévtől kezdődően a programok szakmai, tartalmi kereteit a kerettantervi rendelet (51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet), valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletben rögzített követelmények adják.  

 

Az esélyteremtő alprogramok hatékonyságának folyamatos nyomon követését eddig a 

lebonyolító segítségével a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 

végezte a pályázat adatainak (résztvevők szociális státusza, tanulmányi előmenetelük 

mutatóinak) feldolgozásával. A 2015/2016-os, 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévekben a 

programot uniós finanszírozásra történő átterelés érinti, két alprogram kiemelt projekt keretein 

belül valósul meg. A kiemelt projekt keretein belül megvalósul majd az Út a középiskolába, 

az Út az érettségihez és az Út a szakmához alprogramok szakmai támogatása és szakmai 

monitoringja is. 

 

A hatékonyság növelése érdekében össze kell hangolni a hátrányos helyzetű gyermekeket 

célzó ösztöndíj programokat, az iskolai sikeresség javítását célzó uniós fejlesztéseket és az 

IPR-t. Az erről szóló munkacsoportülések 2013-ban is folyamatosan zajlottak, mindegyiken 

képviseltette magát a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság és az Oktatásért 

Felelős Államtitkárság. Az Útravaló Ösztöndíjprogram aktuális állapotáról szóló 2012. és 

2013. évi jelentés a programok összehangolásának lehetőségét megvizsgálva megállapította, 

hogy a felzárkózási programok rendszert alkotnak, egymást kiegészítve működnek hasonló 

céllal, de eltérő eszközökkel és célzással. Az erről készült jelentéseket a Kormány 2013. 

május 29-én és 2014. január 8-án elfogadta. Az ORÖ részt vett az Útravaló Ösztöndíjprogram 

pályázati felhívásainak és jogszabályi hátterének elkészítésében és az uniós programok 

kidolgozásában.  
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A pedagógus képzési követelmények fejlesztésére vonatkozó intézkedés megvalósulását több 

pályázat szolgálta. Az összesen 20,02 Mrd Ft forrású Innovatív iskolák fejlesztése (TÁMOP 

3.1.4, határidő 2012. október 18.) kiírásra érkezett pályázatok értékelése lezárult, a projektek 

2013-ban indulhattak el. A 10 Mrd Ft-os forrású Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP 

3.1.5.) pályázat támogatási szerződés megkötésével a projekt megvalósítása elkezdődött, a 

konstrukció keretében 1,5 Mrd Ft előleg kifizetésére került sor. A projektben időközben – 

jogszabályváltozás miatti – többletfeladatok megvalósítása vált szükségessé: további 2000 fő 

Minősítő Bizottsági tag képzése, valamint a szaktanácsadói rendszer országos szintű 

kiterjesztése. A többletfeladatokhoz szükséges 1,25 Mrd Ft forrást a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról szóló 

1111/2014 (III.6.) számú Korm. határozat a projekt rendelkezésére bocsátotta. A megvalósítás 

új végdátuma 2015. szeptember 30. Az 5 Mrd Ft keretösszeggel meghirdetett Óvodafejlesztés 

(TÁMOP 3.1.11.) kiírás esetében a támogatási szerződések megkötése lezárult, a projektek 

2013-ban indultak meg. Óvodafejlesztési konstrukció pályázataiban a jogszabály-változások 

miatt felmerült, hogy a projektek nem tudják felhasználni az elnyert forrásokat teljes körűen, 

ezért az abszorpciós célok figyelembe vételével és a teljes körű szakmai tartalom 

megvalósítása érdekében – a projektek áttekintése után – tevékenységek kerültek 

összevonásra.  

 

A projekt megvalósítása a tervek szerint halad. Folyamatban van a Pedagógus-továbbképzési 

rendszermodell kialakítása, ennek lezárását követően következik a jelenlegi rendszer 

felülvizsgálatának korrekciós szakasza. A beszámoló összeállításakor zajlott az 1080 órányi 

mintaképzés tematikáinak szakmai ellenőrzése. A pedagógusminősítés szakmai hátterének 

kialakítása keretében folyamatos az Útmutató a pedagógusok minősítéséhez korrekciója, 

kiegészítő mellékleteinek aktualizálása. Lezárás előtt áll a gyakornoki program pilot-ja, 

folyamatban van a pedagógusok pályamotivációs vizsgálata, valamint a mesterpedagógusi és 

kutatótanári fokozat kidolgozására és a teljes rendszer korrekciójára vonatkozó kutatási 

tevékenység. Befejeződtek a 2014. évre tervezett minősítési képzések, jelenleg a 4. turnus 

vizsgái zajlanak, ezt december folyamán követi az 5. turnus vizsgája. A honlapon található 

információk, hírlevelek, valamint a projekt országos konferenciákon való rendszeres 

bemutatói járulnak hozzá a nyilvánosság biztosításához. A támogató informatikai rendszerek 

tervezése, fejlesztése folyamatban van. A projektek eredményeképp 300 pedagógus tesz 

minősítő vizsgát, 3000 pedagógus vesz részt e-tanulás alapú továbbképzésben, 400 tanácsadó 

kiképzése válik lehetővé, 4000 szakiskolai pedagógus továbbképzése valósul meg, s 450 

iskola és 800 óvoda fejlesztése válik lehetővé. 

 

A roma szakkollégiumok bővítése és 2015-ig történő működtetése a TÁMOP 4.1.1D (1 150 

M Ft) forrásból valósul meg, a pályázatok végrehajtása folyamatban van. A Keresztény Roma 

Szakkollégiumi Hálózat működését a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság a 

2011/12-es és a 2012/13-as tanévben is támogatta 115,3 illetve 129 M Ft-tal, tekintettel a 

Magyarország Kormánya és az ORÖ között létrejött Keretmegállapodásban és az ahhoz 

kapcsolódó kormányhatározatokban megállapított feladatok végrehajtásáról szóló jelentésben 

foglaltakra. A roma szakkollégiumok működésének biztonságát garantáló jogszabályi 

környezet megteremtése a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 

rendelet elfogadásával megtörtént. Indokolt jól működő partnerséget kialakítani a 

szakkollégiumok és a roma emberek érdekképviseletei között a roma fiatalok megszólítása és 

az együttműködés érdekében. 
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A felsőoktatási mentori szolgáltatás megvalósulását a TÁMOP 4.1.1/C „Regionális és 

ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése‖ 

című pályázat szolgálja, mely az ilyen szolgáltatások támogatását is lehetővé teszi a 

felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében. A kiírásra 19 pályázat érkezett be 

összesen 21,958 Mrd Ft igénnyel, ezek elbírálása nyomán 15 nyertes pályázat 16,923 Mrd Ft 

támogatásban részesült 2013 márciusában (2 db pályázat tartaléklistán volt, 3,893 Mrd Ft 

értékben). 

 

A felzárkózási pedagógiai programokra vonatkozó intézkedés a TÁMOP 3.3.8. („A‖ 

komponens 3000 M Ft, „B‖ komponens 1 100 M Ft) és a TÁMOP 3.3.11. pályázat 

kidolgozásával és megvalósításával valósult meg. Az intézkedés célja, hogy a köznevelési és 

köznevelésen kívüli intézmények alkalmassá váljanak a hátrányos helyzetű 

gyermekek/diákok, tanulók – köztük a roma gyermekek, tanulók – eredményes nevelésére, 

oktatására, iskolai sikerességük támogatására. Ezen célok elérése a közoktatási, 

közművelődési és kulturális intézmények pedagógiai programjainak, módszereinek 

fejlesztésével, megújításával történik, a köznevelési módszereken kívül az egész életen át 

tartó tanulás megerősítésének eszközeivel.  

Az egész napos iskolákra vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.1-

11/1–2012-0001 (II. szakasz) projekt keretében a nevelési-oktatási programok fejlesztésének 

keretrendszerét tartalmazó szakmai anyagot dolgozott ki. 

A TÁMOP 3.3.13 „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet 

fejlesztése és Projektháló‖ kiemelt projekt (keret: 4,9 Mrd Ft) volt, a pályázatot a Türr István 

Képző és Kutató Intézet valósította meg. A szerződéseket 2013 decemberében írták alá, a 

programot folyamatosan hajtják végre, 2015. október 30-ig. 

TÁMOP 3.3.8 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása 

(keret: 4 Mrd Ft) során 138 pályázat nyert támogatást, a program megvalósítása folyamatban 

van. A megvalósítás legvégső dátuma a szerződéskötések elhúzódása miatt 2015. december 

31-re módosult. 

 

2013. december 17-én került meghirdetésre a TÁMOP 3.3.16. „Szimfónia‖ c. pályázati 

felhívása. A konstrukció alapvető célja a köznevelési intézményekben tanuló hátrányos 

helyzetű gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítése a zenére, mint közös nyelvre, 

illetve a hangszeres zenélés együttes élményére építve. A konstrukció célja a társas, szociális 

kompetenciákat és koncentrációs képességeket fejlesztő zenei integrációs program 

kidolgozása, és modellezése elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségekben.  

A konstrukció célja az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása egy 

Magyarországon új, oktatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, annak pilotként történő 

kipróbálásával. A konstrukció elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz 

való egyenlő esélyű hozzáférésének javítását és társadalmi beilleszkedését. 

A konstrukciónak nem célja a professzionális zenészek kinevelése, ugyanakkor a 

megvalósítás lehetőséget ad a tehetséges gyermekek azonosítására. A pilot program által 

bevont iskolákban nagy számban tanulnak roma gyerekek. 

 

A sportterek fejlesztése érdekében az ORÖ 2013-ban indította el Boksz Akadémiáját 

Szolnokon, a fenntartásában működő Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Szakközépiskola, 

Általános Iskola és Kollégiumban. Ennek célja, hogy a tanulmányi előmenetel és a sportági 

elemek elsajátítása, az egészséges életmód beidegződése egy időben fejlődjön. Az adott LHH 

kistérségeken belül az alintézkedés céljára legmegfelelőbb helyszínek azonosítása jelenleg is 

folyik. Előzetes kalkuláció készült a program végrehajtásának várható költségeiről, de ezt a 

kiválasztott helyszínek részletes igényei szerint még pontosítják. Az államtitkárság megkezdte 
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az alintézkedés költségeire igénybe vehető források azonosítását és a lebonyolító 

alapkezelővel megkezdődött az egyeztetés. A program elindítása a megvalósíthatósági 

tanulmány és a források ismeretében lehetséges. A kezdeményezés eredményeképp 33 

sportlétesítmény nyílik meg a hátrányos helyzetű és roma fiatalok számára. 

 

Foglalkoztatás  

 

Az MNTFS intézkedési terve 8 foglalkoztatási intézkedést tartalmaz, melyek a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását célozzák a munkavállalók készségfejlesztését 

és tényleges foglalkoztatását megvalósító programok, valamint közvetve, a munkaadók erre 

való ösztönzésén keresztül. A foglalkoztatási intézkedések egyben szolgálják a Kormány és 

az ORÖ között megkötött Keretmegállapodásban foglalt, számszerűsített foglalkoztatási célok 

megvalósulását is. 

 

A hátrányos helyzetű csoportok számára képzések és szolgáltatások intézkedés 

megvalósulását a TÁMOP 5.3.8/B „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 

esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások‖ című, 7,31 

Mrd Ft keretösszegű kiemelt program szolgálja, amelynek a Türr István Képző és Kutató 

Intézet a projektgazdája. A támogatási szerződést 2012-ben írták alá. Az intézet saját 

munkatársainak bevonásával megvalósítható tevékenységekhez – toborzás, regisztráció és 

adatfelvétel, közösségfejlesztés, mentorálás, képzési programok fejlesztése, kompetencia 

képzések szervezése és lebonyolítása, foglalkoztatási lehetőségek előkészítése, 

nyomonkövetés, belső ellenőrzés, monitorozás, panaszkezelés, megelőző és helyesbítő 

tevékenységek, egyes informatikai tevékenységek – szükséges módszertani anyagok 

kidolgozása még ebben az évben megtörtént. A projekt elvárt eredménye a 30 000 fő, akik 

közül 2014. február végéig 14 330 fő bevonása történt meg. A toborzási folyamatban mások 

mellett az ORÖ is részt vállalt.  

 

A projekthez szorosan kapcsolódik a TÁMOP 5.3.10 „A leghátrányosabb helyzetű csoportok 

életviteli kompetenciájának fejlesztése‖ kiemelt projekt, melynek támogatási szerződése 

aláírása 2013 márciusában megtörtént. A két kiemelt projekt szinergikus kapcsolódásának 

alapfilozófiája, hogy nem mondunk le senkiről, aki bizonyos standard normákat nem képes 

teljesíteni, hanem személyre szabott megoldásokat keresünk a számára. Így a TÁMOP 5.3.8/B 

kiemelt projektben a kompetenciamérések eredményei alapján a képzésbe be nem vont 

személyek további lehetőséget kapnak. Ezért a TÁMOP 5.3.10 projekt nem normaorientált, 

hanem kritérium-orientált eszközökkel éri el az eredményeit. A tervek szerint a programmal 

elért személyek száma 13 000, a képzésben résztvevők száma 6 000 fő (jelenlegi adat: 1 611 

fő), a képzést eredményesen elvégzők száma 4 500 fő (jelenleg: 1 323 fő), a képzési és 

foglalkoztatási programba bevontak száma 1 800 fő (jelenleg: 69 fő).  

 

A hátrányos helyzetűek számára meghirdetett munkaerő-piaci programok céljának 

megfelelő intézkedés elsősorban uniós támogatású programokkal valósul meg, melyek a 

hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítását, sikeres álláskeresését és nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedését támogatják az állami, civil és a versenyszféra szereplőin 

keresztül összesen 121,8 Mrd Ft-tal: 

 

 TÁMOP 1.1.2. (60 000 M Ft)  

 TÁMOP 1.1.4. (5 000 M Ft),  

 TÁMOP 1.4.1. (4 490 M Ft),  



104 

 TÁMOP 1.4.3. (A teljes keret: 4 000 M Ft – a célokat e keret egy része szolgálja 

közvetlenül),  

 TÁMOP 1.4.6. (4 150 M Ft),  

 TÁMOP 5.5.2. (860 M Ft). 

 

A TÁMOP 1.1.2 ―A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 

programok a konvergencia régiókban)‖ konstrukció hátrányos helyzetű álláskeresők 

munkaerőpiacra való belépését segíti elő komplex, személyre szabott támogatások és 

szolgáltatások nyújtásával. A kiemelt projekt 2011. május 1-jével indult meg az ország 

konvergencia régióiban az NGM és a kormányhivatalok munkaügyi központjai 

megvalósításában. A rendelkezésre álló keret 2012 júniusában kormányhatározattal 106 Mrd 

Ft-ra emelkedett. A megnövelt indikátorokat tartalmazó szerződés módosítására 2013 

áprilisában került sor. A megnövelt keret terhére bevonandó összesen 110 000 fő közül 16 

500 roma álláskereső bevonását vállalták a munkaügyi központok, ezzel szemben 140 387 fő 

bevonása, közülük 21 363 roma, valósult meg. A projekt keretében a tervek szerint 57 980 fő 

kerül képzésbe, és 88 000 fő zárja sikeresen egyéni programját; ezzel szemben 72 314 fő 

került képzésbe, s 88 621 fő zárta egyéni programját sikeresen. A tervek szerint a sikeres 

egyéni programzárást követő 180. napon legalább 32 000 fő áll majd foglalkoztatásban, ebből 

31 358 fő esetében valósult ez meg. 

 

A roma bevonási célszámok elérésének biztosítása érdekében megyénként 2-2 fő roma 

referenst kötelező alkalmazniuk a megyei munkaügyi központoknak és további 40 fő 

(megyénként 2 fő), a romák bevonását támogató roma referens 3 hónapos, foglalkoztatási 

koordinátor munkakörben való munkapasztalat-szerzését is támogatták 2012. szeptembertől 

novemberig az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. bevonásával. 

 

A TÁMOP 1.1.4 kiemelt konstrukció – a TÁMOP 1.1.2 tükörprojektjeként – szintén a 

hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépését segíti a Közép-Magyarországi 

Régióban, és 2011. május 1-től valósul meg fővárosi és Pest megyei részprojektre bontva a 

kormányhivatalokba integrált munkaügyi központokban. A projekt 2013. első félévében 

megvalósult szerződésmódosítása nyomán a Keretmegállapodásban foglaltakhoz képest a 

megvalósításra rendelkezésre álló forrás 7 Mrd Ft-ra emelkedett, továbbá egy évvel – 

szerződésmódosítással – összesen 3 évre nőtt a megvalósításra rendelkezésre álló idő. A 

vállalásokat sikerült tartani, a projekt lezárásáig – 2014. április 30-ig – sikerült bevonni 

10 251 (cél: 7 000) főt, a képzésbe bevont 6 196 (cél: 4 200) fő közül 5 713 (cél: 3 500) 

sikeresen elvégezte azt, 8 940-en (cél: 5 950) zárták sikeresen egyéni programjukat. Azon 

egyéni programbefejezők közül, akik esetében a zárást követően lehetővé vált a 6 hónapos 

foglalkoztatás, 3 697 (cél: 2 250) fő állt foglalkoztatásban. A bevonandó romák számára 

vonatkozóan sem a projekt, sem az intézkedési terv nem tartalmaz számszerűsített elvárást. 

 

A TÁMOP 1.4.1 „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok 

támogatása‖ konstrukció célja nem állami szervezetek közreműködésével olyan helyi 

kezdeményezések támogatása összesen 2,92 Mrd Ft-tal, amelyekben megvalósul a hátrányos 

helyzetű álláskeresők felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, valamint átmeneti 

foglalkoztatása, annak érdekében, hogy később – akár a versenyszféra vállalkozásainál – 

tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A konstrukcióban a bevont romák száma horizontális 

szempontként jelenik meg, a projektek megvalósítása folyamatban van. 

 

A TÁMOP 1.4.3 „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása‖ című pályázati 

kiírás összesen 6,65 Mrd Ft-tal támogatja innovatív foglalkoztatási módszerek kipróbálását. A 
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pályázat egyik fő célja, hogy eddig az érintett célcsoportnál vagy szervezetnél még nem 

alkalmazott foglalkoztatási, munkaszervezési módszert a pályázó kipróbálja, valamint 

tevékenységének és eredményeinek pontos rögzítésével a szakpolitika és más szervezet által 

adaptálható modellt hozzon létre. A pályázat aktív korú, álláskereső vagy inaktív 

munkanélküliek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segíti elő az innovatív foglalkoztatási 

programokon keresztül. A társadalmi csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása miatt 

kiemelten fontos a fiatal munkanélküliek, és a megváltozott munkaképességűek nyílt 

munkaerő-piacon történő foglalkoztatását biztosító, modell értékű programok támogatása. A 

„zöld munkahelyek‖ és a munkavégzéshez szükséges digitális eszközök és kompetenciák 

fejlesztése az EU2020 Stratégia által is beazonosított, fontos kitörési pont, így e területek is 

támogatásra kerülnek. A projektek megvalósítása folyamatban van. A konstrukcióban a 

bevont romák száma horizontális szempontként jelenik meg. 

 

2012 júniusában jelent meg a TÁMOP 1.4.6/12 „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban‖ című 

pályázati felhívás 3 Mrd Ft-os keretösszeggel. A cél hátrányos helyzetű emberek munkaerő-

piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programokon keresztül. 

Szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos 

helyzetű munkanélküliek foglalkoztatással összekapcsolt szakképzése. Építőipari, 

épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további 

szakmákban, foglalkoztatással egybekötött képzés, tranzitfoglalkoztatás útján. A 

munkanélküli személyek szakmához, munkához, rendszeres munka-jövedelemhez jutása, 

saját maguk, családjaik és környezetükben élők életkörülményeinek javításával, a nyílt 

munkaerő-piac és a gazdaság stabil és aktív szereplőivé válásuk segítése a foglalkoztatási 

program célja. A romák megfelelő mértékű bevonása érdekében kötelező konzorciumi 

partnerként a bevonni a helyi roma nemzetiségi önkormányzatot. A 2012. novemberi 

benyújtási határidőig 10 pályázat érkezett be, így 2013 áprilisában újabb meghirdetésre került 

sor a fennmaradt 2 Mrd Ft-os kerettel. A módosított kiírás az első pályázati tapasztalatok 

alapján, az ORÖ-vel folytatott konzultációk során alakult ki. A támogatási szerződések 

megkötése folyamatban van. 

 

A 2013. január és december közötti időszakban 387 069 fő vett részt egy vagy több 

közfoglalkoztatási programban. Az érintett személyek közül 210 126 fő rendelkezett 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel. A belépő személyek közül 39 256 pályakezdő volt, 

akiknek a közfoglalkoztatás jelentette az első legális foglalkoztatási lehetőséget. 2013-ban a 

közfoglalkoztatásban érintett személyek közül 20 620 fő nyilatkozott úgy, hogy roma 

nemzetiségű. A nemzetiségi nyilatkozat megtétele önkéntes. A Belügyminisztérium (a 

továbbiakban: BM) becslése alapján a közfoglalkoztatásba bevont romák száma 2013. 

december 20. napjáig a közfoglalkoztatásban érintett személyek számának 20%-a, azaz eléri a 

77 000 főt. A 2013. évre vonatkozó adatok alapján a közfoglalkoztatásban résztvevők 6 

hónappal a program befejezése után 10,8%-ban az elsődleges munkaerőpiacon, 26%-ban 

támogatott állásban, a másodlagos munkaerőpiacon helyezkedtek el. Összesen 36,8 

százalékuknak sikerült a közfoglalkoztatásból kilépve munkát találnia a közfoglalkoztatást 

követő 180. napig. 2013 őszén a Kormány döntött arról, hogy a novemberben induló téli 

közfoglalkoztatási programba bevont 200 000 fő közül 100 000 egyént képzésbe kell vonni a 

TÁMOP 2.1.6 keretében 2013 decembere és 2014 márciusa között. OKJ-s, betanító, az 

alapkompetenciák fejlesztésére irányuló, valamint felzárkóztató és hatósági képzések 

támogathatók ennek keretében. 2013. december 1. és 2014. március 31. között – a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Projekt-végrehajtási Főosztály 2015. 9. heti adatai alapján – 

99 571 fő került bevonásra a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás képzéseibe, akik közül 22 

107 fő vallotta magát romának. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a programban 137 000 fő 
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célindikátorból 10 000 fő roma képzésbe történő bevonását vállalta. A roma nemzetiséghez 

tartozásról a képzésbe bevonáskor kell nyilatkozni. A 2015. február 27-i adatok szerint a 

programba a kezdetektől összesen bevont 162 764 fő közfoglalkoztatott közül 36 510 fő 

vallotta magát romának. 

  

Az új típusú, képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás keretében az állam maga szervezi a 

közfoglalkoztatást, felelősen nyújt segítséget és biztosít lehetőséget értékteremtő, a köz 

számára hasznos tevékenységhez. A forrást a költségvetési törvények biztosítják (2013-ban és 

2014-ben fenntartható módon, a költségvetési lehetőségek függvényében), valamint a 

TÁMOP 2.1.6. konstrukció (44 017 M Ft). 

 

A kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények alapján a 2012-

2013. évben összesen 19 421 fő került bevonásra. 

 

Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy munkafázis elvégzésére 

betanító képzéseibe a program kezdetétől 9 510 fő került bevonásra a 2015. évi 9. heti adatok 

szerint. A 2014-ben indult 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésbe 

bevontak száma 27 978 fő volt. Egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésben 420 fő 

gyógynövénygyűjtő és termesztő képzése valósult meg. A 2013-ban indult kistérségi LHH-s 

képzésekbe –  melyek OKJ-s végzettséget biztosítottak – 5 695 fő került bevonásra. Az 

általános képzésekben 169 fő vett részt. 

 

Lényeges, hogy a térségek számára a forrásokat az egyéb aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközökkel összehangoltan kell biztosítani annak érdekében, hogy az ilyen típusú 

fejlesztések kiegészítő jelleggel vállaljanak szerepet az elsődleges munkaerő-piaci integráció 

lehetősége mellett. 

 

A Kormány és az ORÖ közötti Keretmegállapodásban rögzített 100 ezer munkahely 

biztosításában döntő szerepe van a Startmunka-programoknak, mint azonnali 

intézkedéseknek. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a hosszú távú cél a roma emberek 

elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása. A Közfoglalkoztatás Középtávú 

Koncepciója (2012–2014) a romák bevonását kiemelten kezeli a roma népesség Startmunka-

programokba történő bevonásán keresztül. Magyarország a 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXIII. fejezet Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

8. cím „Start-munkaprogram‖ kiemelt előirányzat 2013. évi kiadási előirányzatából a 2013. 

évi közfoglalkoztatási programokba a BM 30 ezer roma álláskereső bevonását tervezte. A 

roma közfoglalkoztatottakat a munkaügyi központok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

együttes döntése alapján választják ki.  

 

A kistérségi startmunka mintaprogramok a 2013. évben folytatódtak, ezáltal biztosított volt a 

mezőgazdasági képzés folytonossága. A mezőgazdasági programelemben a képzésben történő 

részvétel kötelező, ebből következően a foglalkoztatás is kötelező a képzés időtartama alatt. A 

mezőgazdasági programelemhez kapcsoltan a TÁMOP 2.1.6 program keretében a résztvevők 

1 éves háztáji állattartás, 1,5 éves háztáji növénytermesztés és tartósítás, vagy 2 éves 

időtartamú háztáji növénytermesztés és állattartás ismereteket biztosító képzésben 

részesülnek. Az akkreditált képzési program alapján a képzési időtartamot heti képzési 

napokra bontva, ez 2 napos gyakorlati és 1 napos elméleti képzést jelent. A kistérségi 

mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények alapján 19 418 fő került 

bevonásra. 

 



107 

2012-ben országos közfoglalkoztatási program indult, melynek keretein belül az ORÖ 2013. 

március végéig 360 fő roma koordinátor alkalmazásával segítette a közfoglalkoztatásba 

bevonható emberek felkutatását, továbbá segítette az elhelyezkedettek munkában maradását. 

A közfoglalkoztatás keretében létrejött segítő rendszer egy olyan hálózat kiépítését jelentette, 

amely 19 megyében és Budapesten képes volt az emberek aktivizálására, programokkal 

kapcsolatos tájékoztatására. Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy 

munkafázis elvégzésére betanító képzéseibe 6 880 fő került bevonásra.  

Az ORÖ beszámolója alapján a program számszerűsíthető eredményei: kapcsolatfelvétel 

valósult meg 58 390 fővel, 6 836 intézménnyel és munkáltatóval 5 634 személyt sikerült a 

foglalkoztatásba, közfoglalkoztatásba bevonni. További eredmény, hogy 2 896 – eddig nem 

regisztrált – személy jelent meg az ellátórendszerben. A segítő hálózat által megkeresett 

romák közül 22 166 fő adatlapon nyilatkozott arról, hogy milyen segítségre lenne szüksége 

ahhoz, hogy munkába állhasson. A programra alapozva az ORÖ javasolta egy új országos 

közfoglalkoztatási program indítását 2013. második félévében. A javaslat alapján a 2013. 

november 1. és 2014. április 30. közötti időszakra a BM támogatásával az ORÖ olyan 

országos közfoglalkoztatási programot indított 125 fővel, amely roma utógondozói hálózatot 

működtet. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a munkaügyi hatóság 2013. május 3-tól a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

57/A. § (2) bekezdésének k) pontja alapján nyilvántarthatja a nemzetiséghez való tartozásra 

vonatkozó adatokat.  

 

A kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjeibe a települési igények alapján 19 

448 fő került bevonásra. Az országos közfoglalkoztatók általában rövid időtartamú, egy 

munkafázis elvégzésére betanító képzéseibe 9 131 fő került bevonásra. Lényeges, hogy a 

térségek számára a forrásokat az egyéb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel 

összehangoltan kell biztosítani annak érdekében, hogy az ilyen típusú fejlesztések kiegészítő 

jelleggel vállaljanak szerepet az elsődleges munkaerő-piaci integráció lehetősége mellett.  

 

A roma nők programra vonatkozó intézkedés a 2012. június 28-án megjelent TÁMOP 5.3.1.-

B-2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben‖ című pályázattal valósul meg, melynek alapvető célja a társadalmi 

előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (elsősorban roma 

nők) társadalmi felzárkózásának és foglakoztatásának javítása a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával.  

A megvalósítás alatt lévő pályázat keretében szociális és gyermekjóléti alap-, valamint 

szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények pályázhatnak roma emberek 12 

hónapos bértámogatására. A fejlesztés hatására várhatóan 750 roma nő 

továbbfoglalkoztatással együtt minimum 15 hónapnyi alkalmazása válik lehetővé mintegy 

350 intézményben, és így javulnak a roma nők foglalkoztatási mutatói. A pályázat 

keretösszege 1,4 Mrd Ft. A foglalkoztatást megelőzően az érintettek képzése valósul meg a 

szociális és gyermekvédelmi területen. A projektet az ORÖ valósítja meg konzorciumban a 

Türr István Képző és Kutató Intézettel.  

A 2012 őszén indított projektben 984 fő (vállalás: 1000) támogatott képzése valósult meg 

2013. I. negyedévétől, közülük eddig 579-en sikeresen elvégezték a képzést (vállalás: 750 fő). 

A dajka végzettséget megszerzők tényleges foglalkoztatása egyelőre alacsony mértékben 

valósul meg, mivel a köznevelési intézmények (óvodák) részéről csekély az érdeklődés a 

végzett nők foglalkoztatására. A pályázat forrása a TÁMOP 5.3.1.B konstrukció; a B1 

alkomponens keretösszege 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens keretösszege 1,4 Mrd Ft. 
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A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű térségekben a KKV-k munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatása céljából az NGM 2010 óta minden évben meghirdette a mikro-, 

kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatását segítő pályázatot. 

A programban kiemelt hangsúlyt fordítottak a hátrányos helyzetű kistérségekben, 

településeken a vállalkozások által megvalósítandó beruházások támogatásának ösztönzésére, 

és arra, hogy az új munkahelyeken minél nagyobb számú álláskereső foglalkoztatására 

kerüljön sor a beruházás befejezését követően.  

A 2014. évi pályázat keretében miniszteri döntés alapján a 16 Mrd Ft keretösszegből 1 625 

vállalkozás részesült támogatásban. A keretösszeg 80%-ához az ország hátrányos helyzetű 

négy régiójának vállalkozásai jutottak. A vállalkozások közel 8200 új munkahely 

kialakításához, és ezeken a munkahelyeken 5700 álláskereső legalább két év időtartamú 

foglalkoztatásához nyertek el támogatást. Így több mint 20 ezer fő munkahelyének 

megőrzéséhez is hozzájárultak. A pályázati kiírásnak megfelelően roma foglalkoztatás esetén 

az alaptámogatáson és az egyéb területi kiegészítő támogatáson kívül, új munkahelyenként 

300 000 Ft további kiegészítő támogatás volt adható. Az álláskeresők köréből a roma 

foglalkoztatottak száma 286 fő. A támogatás alapján, a beruházás befejezése után legtöbb 

roma foglalkoztatására Baranya (45 fő), Békés (35 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (31 fő), 

Nógrád (26 fő), Szabolcs-Szatmár-Bereg (24 fő), Jász-Nagykun-Szolnok (23 fő) és Tolna (21 

fő) megyében kerül sor. 

 

A támogatások feltételeinek kialakításakor az alacsony iskolai végzettségűek – ezen belül 

különösen a nők, romák – foglalkoztatását és képzésükben való együttműködést vállaló 

vállalkozások előnyben részesítésére vonatkozó intézkedést szolgálja a Munkahelyvédelmi 

Akcióterv, melyet a munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás bővítése érdekében a Kormány 

2012. július 4-én fogadott el. A Munkahelyvédelmi Akcióterv elsődleges célja a munkahelyek 

megőrzése és a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának védelme. Ennek 

érdekében a foglalkoztatás költségeinek csökkentésén keresztül növeli hátrányos helyzetű, a 

kevésbé versenyképes munkaerőt alkalmazó munkáltatók versenyképességét. Az akcióterv a 

25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók, a pályakezdők, a tartósan munkanélküliek, a 

GYES/GYED-ről visszatérők és a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben 

alkalmazottak foglalkoztatását segíti a munkáltatói teher (szociális hozzájárulási adó és 

szakképzési hozzájárulás) mérséklésével. A 2014. márciusig beérkező bevallások alapján a 

korábbinál jelentősen több, összesen 827 000 dolgozó után érvényesítettek 146 Mrd Ft 

értékben adókedvezményt a munkáltatók. 

 

A TÁMOP 2.3.6. „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása‖ c. konstrukció közel 7 Mrd 

Ft keretösszeggel támogatja a fiatalok vállalkozásainak létrejöttét képzéssel, mentorálással és 

a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozások induló költségeinek két lépcsős 

támogatásával. A pályázatban előírás a roma fiatalok bevonása érdekében a roma 

érdekvédelmi szervezettel, kiemelten az ORÖ-vel való együttműködés. 

 

Külön terület a szociális gazdaság típusú, helyi programok támogatása. A szociális 

szövetkezeti és földprogramok a társadalmi felzárkózás egyik legfontosabb területének 

tekinthetők, mely a szegregációs és foglalkoztatási problémák megoldását az azt sújtók aktív, 

munka által történő bevonásával segítik. Ezt a célt négy alintézkedés valósítja meg a TÁMOP 

5.3.10. (3,3 Mrd Ft) keretéből.  

 

Az álláskeresők és inaktívak foglalkoztatását biztosító programok támogatása a szociális 

szövetkezetek kialakításával valósul meg. A Startmunka mintaprogramok mezőgazdasági és 

téli és egyéb értékteremtő programelemeiben részvevők számára a közfoglalkoztatást 
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követően preferált kimeneti lehetőség a szociális szövetkezet alakítása, mely – a szociális 

gazdaság részeként – továbblépést biztosíthat a közfoglalkoztatottak számára is, akik 

önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek a 

munkaerőpiacra. Az új típusú szociális szövetkezeti működést segítő jogi hátteret a szociális 

szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XLI. törvény, valamint egyéb 

törvények (illetéktörvény, szociális törvény, személyi jövedelemadóról szóló törvény) 

módosítása megteremtette. A szociális szövetkezetek kezdeti működését részben 

megalapozzák a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök, valamint a képzéssel 

megszerzett elméleti és gyakorlati tudás. A szociális szövetkezet fejlesztése komplex 

megközelítést igényel: szükség van elérhető tőkére, kiszámítható támogatásokra, megfelelő 

jogi és adókörnyezetre, monitoringra, folyamatos információ nyújtására, hálózatépítésre, 

megfelelő képzésre, és a nemzetközi gyakorlat megismerésére.  

 

A Kormány 2009/2012. határozata alapján 2012. december 19-én a BM keretei között létrejött 

az új típusú szociális szövetkezetek működési és jogi támogatási feltételeinek kialakítását, 

javítását célzó – elsősorban minisztériumok közötti koordinációs feladatokat ellátó – Szociális 

Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda. A közfoglalkoztatás bázisán szociális 

szövetkezetté alakítható programok feltérképezése folyamatosan zajlik.  

 

Az adatok szerint a közfoglalkoztatás alapjain 111 megalakult szociális szövetkezet van az 

országban. Megyénkénti megoszlásuk a következő: 

 

Megye 
Szociális 

szövetkezet 

 
Megye 

Szociális 

szövetkezet 

Bács-Kiskun 3 
 Komárom-

Esztergom 
1 

Baranya 17  Nógrád 4 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
15 

 
Somogy 5 

Békés 8  Szabolcs 13 

Csongrád 1  Tolna 2 

Hajdú-Bihar 17  Veszprém 6 

Heves 8  Zala 4 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
7 

 

 

  

A megalakult szociális szövetkezetek legnagyobb számban Baranya, Hajdú-Bihar, Borsod-

Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találhatók. A 2015. évi 

mintaprogramok tervezése során 109 település nyilatkozott arról, hogy a támogatás megítélése 

esetén szociális szövetkezetet hoz létre és a közfoglalkoztatásban beszerzett eszközöket a 

szövetkezet eredményes működésének támogatása érdekében átadja.  

 

A megalakult szociális szövetkezetek működésére jellemző, hogy a csak önkormányzati 

támogatásra támaszkodó szövetkezetek még nem végeznek érdemi, piaci alapokon nyugvó 

gazdasági tevékenységet. Azok a szociális szövetkezetek, amelyek a BM által is figyelemmel 

kísért három pályázaton (TÁMOP 2.4.3.D, Sui generis 2014., Sui generis 2015.) pozitív 

elbírálás alá estek, a tevékenységüket piaci alapokon tudják működtetni. Az előbbi három 

pályázat eredményeképpen a 111 szociális szövetkezetből 49 részesült összesen 1 438,15 M 

Ft támogatásban. 
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A 2013. évi szociális földprogram (SZOC-FP-13, a rendelkezésre álló hazai forrás 250 M Ft) 

célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének elősegítése, életminőségének 

javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése. A program 2013 júliusától 2014. 

június 30-ig tartott, a nyertes pályázatok száma 151, a felhasznált költségvetési forrás 216,5 

M Ft volt. A három alprojektre (A, B, C komponens) potenciálisan pályázók köre kibővült a 

szociális szövetkezetekkel, s a piacra jutást elősegítő eszköztámogatásra is igényelhettek 

támogatást.  

A futó programok 4340 család megélhetését segítik, és 799 a résztvevő közfoglalkoztatottak 

száma. A résztvevők közel fele roma származású, egytizedük aktív korú megváltozott 

munkaképességű. A célcsoport jellemző összetétele: tartósan munkanélküliek, alacsony 

jövedelmű háztartások, sokgyermekes családok, idősek, megváltozott munkaképességűek, 

romák. 

A BM közreműködik a szociális földprogram szakmai kidolgozásában és közfoglalkoztatás 

keretében a program társfinanszírozásában. A BM által vállalt támogatás fedezi a 

közfoglalkoztatási bért és az azt terhelő szociális hozzájárulási adót (50%), valamint a 

foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek közül azokat, amelyekhez az EMMI nem nyújt 

támogatást (munkaruha, utazási költség). 

 

A 2014. évi szociális földprogramban szintén három alprojekt jelent meg. A 

„Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt‖ (A komponens) forrása 

120 M Ft, az „Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt‖ (B komponens) forrása 50 M Ft, a 

„Kertkultúra és kisállattartási alprojekt‖ (C komponens) forrása 80 M Ft volt. A program a 

2013. évi Szociális földprogram végrehajtási tapasztalataira épített. A megvalósító 

szervezetek javaslatára a pályázat mintegy 3 hónappal korábban jelent meg a 2013. évihez 

képest, biztosítva a végrehajtás folytonosságát. 2014-ben összesen 189 szervezet nyert 

támogatást. 

 

 

2015-ben a szociális földprogram két pályázati csomaggá alakul át. A közfoglalkoztatással 

egybekötött szociális földprogramot (A komponens) az EMET, a Szociális agrárgazdasági 

szociális földprogramot (B, C komponens) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

hirdette meg. 

 

A TÁMOP 2.4.3./D „Szociális gazdaság fejlesztése‖ című pályázatos konstrukciót a szociális 

gazdaság területén működő és induló vállalkozások, szociális szövetkezetek támogatását 

célozza. A szektor erősítése és növekedése hosszú távon a nyílt munkaerő-piaci 

foglalkoztatást, önfoglalkoztatást, jövedelemszerzést és így a biztosabb megélhetést teremti 

meg a munkanélküliek, a hátrányos helyzetű tagok számára. A konstrukció keretében 

szociális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot, melynek keretében fenntartható munkát és 

vállalkozást szerveznek a hátrányos helyzetű tagok számára. A konstrukció keretösszege 15 

Mrd Ft. A 2013. október 2-ig beérkezett pályázatok esetében részleges támogatói döntés 

született 2013 decemberében, mely 48 pályázat végrehajtásához ítélt meg támogatást 1 976 M 

Ft értékben, a további 156 pályázó 2014 áprilisában kapta meg az értesítést további 6 342 M 

Ft összegű támogatói döntésről. Ez utóbbi pályázati típus keretében 2015 tavaszán még 30 

Szociális földprogram 2014 A komponens B komponens C komponens 

Nyertes szervezetek száma 39 13 137 

Támogatási összeg 72 395 972 Ft 33 197 149 Ft 118 698 150 Ft 

Roma szervezetek száma 9 - 23 

Közfoglalkoztatott létszám 627 fő nem releváns - 
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szociális szövetkezet került a tartaléklistákról a támogatott szervezetek közé, így további 443 

M Ft-tal nőtt a program keretösszege. Emellett döntés született 158 szociális szövetkezett 

könnyített támogatásáról, mely 2 320 M Ft-tal járul hozzá az önfenntartást célzó szociális 

szövetkezetek fejlesztéséhez.   

 

2013. április 11-én megjelent a TÁMOP 2.4.3. D-3-13/1 „Szociális gazdaság támogatása – 

Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása‖ címmel az NGM által megtervezett 

pályázat 4,995 Mrd Ft keretösszeggel a foglalkoztatási szövetkezet hálózatának kialakítása, a 

leendő szövetkezeti tagok munkaerő-piaci felkészítésének támogatására. A pályázati 

konstrukció célja a foglalkoztatási szövetkezet megalapításához és működésének 

megkezdéséhez szükséges előfeltételek kialakítása, a szervezet-, és képesség-fejlesztés 

támogatása, mely lehetővé teszi a felkészített célcsoport számára a fenntartható társadalmi 

vállalkozás megalapítását, és biztosítja a létrehozott foglalkoztatási szövetkezethez tagként 

történő csatlakozást elősegítő ismeretek megszerzését. Továbbá a program támogatja a 

foglalkoztatási szövetkezethez való csatlakozás és szövetkezet alapítás előkészítését. Az ORÖ 

kezdeményezésére hasonló céllal kerül létrehozásra a szociális szövetkezeti formában 

működő foglalkoztatási szövetkezet. A fejlesztési program eredménye minimum 1000 

hátrányos helyzetű munkanélküli személy képzése, 1800 célcsoporttag szociális gazdaság 

működésével összefüggő kompetenciafejlesztésben való részesítése, valamint legalább egy 

foglalkoztatási szövetkezet létrehozása. Az ORÖ által alapított foglalkoztatási szövetkezet 

2014 márciusában elindult. A projekt az ORÖ, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Türr István 

Képző- és Kutató Intézet konzorciális együttműködésének keretében kerül megvalósításra. 

 

Lakhatás  

 

A városfejlesztési programokra vonatkozó intézkedés egyik célterülete az ipari 

technológiával épült lakótelepek, ahol a cél elkerülni a gettósodást. A másik célterület a 

nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság-

összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, 

tehát a heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása. A 

lakóterületek infrastrukturális fejlesztése mellett olyan munkaerő-piaci fejlesztéseket lehet 

indítani, amelyek az ezeken a területeken élő leszakadó rétegek munkahelyen történő 

elhelyezkedését segíthetik. A célok megvalósulását szolgáló Regionális Operatív Programok 

szociális városrehabilitációs pályázatai:  

 

 DAOP-5.1.1.-12, ÉAOP-5.1.1./A-12, ÉMOP-3.1.1.-12 (összesen 5 016 M Ft 

keretösszeg);  

 KMOP-5.1.1/B-12 kiemelt projekt felhívás (7 510 M Ft); 

 KDOP-3.1.1/D2-12 kiemelt projekt felhívás (keretösszege 4 620 M Ft);  

 DDOP-4.1.2/B-12 (360 M Ft), ÉAOP-5.1.1/C-12 (500 M Ft), ÉMOP-3.1.1/B-12 (500 

M Ft); NYDOP-3.1.1/B2-12 kiemelt projekt felhívás (1 650 M Ft-os keretösszeg).  

 

A bírálati folyamat során összesen 37 pályázat részesült közel 26 Mrd Ft támogatásban, mely 

összeg az alacsony infrastruktúrájú városi telepek rehabilitációját, valamint az ott élők 

foglalkoztatási és társadalmi integrációjának elősegítését szolgálja.  

A „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek 

megvalósítása‖ (DDOP-4.1.2/B-13) pályázati kiírás keretében az országban összesen 6 

pályázat került kiválasztásra és projektfejlesztési szakaszba helyezésre, s így összesen 1596 M 

Ft értékben történt projektek benyújtása a 2014. február 28-i határidőre. A projektek 
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értékelése rendben lezajlott, a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a projektek 

tervezett befejezési határideje 2015. június 30. volt. 

 

A komplex telep-programok forrása a TÁMOP 5.3.6. (4 680 M Ft) és a TIOP 3.2.3./A ( 1 940 

M Ft) konstrukciók. A „Komplex telep-programok‖ (TÁMOP 5.3.6.) keretében megvalósuló 

55 érvényes szerződéssel rendelkező projekt a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében 

szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket 

tartalmaz. Az egyéni és a közösségi fejlesztéseken keresztül a településrészen élő teljes 

lakosság bevonásra kerül. A konstrukció keretében 2012-ben az első körben 22 pályázó kapott 

támogatást; a második körre összesen 62 pályázat érkezett be, ezek közül – a forrás keretének 

emelése után – még 33 pályázat került támogatásra. Az 55 pályázat mindösszesen közel 8,04 

Mrd Ft támogatásban részesült. A projektek végrehajtása folyamatos. 

 

A TÁMOP 5.3.6 telep-program lakhatási elemének támogatására készült a TIOP 3.2.3/A. „A 

Lakhatási beruházások támogatása‖ című pályázati kiírás (forráskeret 1,94 Mrd Ft). Ezeknek 

a programoknak a keretében szociális bérlakások kialakításán, felújításán túl az egyéb 

lakókörnyezethez kapcsolódó beruházások (pl. park, játszótér) is elérhetővé válnak a 

településrészen élő valamennyi lakos számára. A TIOP programok várhatóan 2015. október 

31-vel fejeződnek be, és összességében több mint 100 lakást érintenek 8 településen. Ezek 

egyharmada új lakás építését, kétharmada használt lakások felújítását jelenti, és általuk közel 

125 család mintegy 500 tagjának a lakhatási körülményei javulnak. 

 

A programokhoz kapcsolódóan a telepszerű lakhatás kezelésére az ÁROP 1.1.19. projekt 

keretében elkészült a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését 

megalapozó szakpolitikai stratégia tervezete, melynek elfogadása folyamatban van. 

 

A hatékony antiszegregációs intézkedések közé tartozik a BM által a 2013. évben, a Baranya 

megyei Gilvánfa településen indított „Vályogvető” közfoglalkoztatási mintaprogram, ahol 8 

db 42 m2 alapterületű, komfortos, szociális családi ház épült a település roma lakossága 

számára, 20 fő közfoglalkoztatásával. A Kormány döntése szerint a program tapasztalataira és 

sikereire alapozva indokolt volt a mintaprogram kiterjesztés lehetőségének áttekintése a 

cigánytelepek felszámolásával összefüggésben, melynek eredményeképp valósulhatott meg 

2014. évben a „Vályogvető‖ közfoglalkoztatási mintaprogram a Kormány által támogatni 

kívánt országos kiterjesztés keretein belül. 

 

A Gilvánfai mintaprogram, valamint az annak alapján indított országosan kiterjesztett 

program célja közfoglalkoztatás keretében olcsó és természet-közeli építőanyag (vályog) 

felhasználásával szociális családi házak építése a települések roma, illetve nehéz körülmények 

között – úgynevezett szegregátumokban – élő lakossága számára. Ezen szegregált 

lakónegyedekben túlzsúfoltak az épületek, a lakás- és környezeti körülmények gyakran az 

egészségre ártalmasak, a közszolgáltatások hiányosak, vagy már megszűntek, a közmű-

ellátottság alacsony színvonalú, különösen a csatornázottság és a vezetékes vízellátás 

területein.  

 

A 2014. május 26. és 2015. március 31. között megvalósult „Vályogvető‖ közfoglalkoztatási 

mintaprogram a Baranya megyei Gilvánfa és Kisszentmárton, a Fejér megyei Enying, Sárosd, 

és Sárkeresztúr, a Hajdú-Bihar megyei Hortobágy és Komádi, a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Tiszatenyő valamint a Somogy megyei Bárdudvarnok és Újvárfalva települést 

érintette. A „Vályogvető‖ közfoglalkoztatási mintaprogram keretében a kiválasztott 

településeken préselt vályog falszerkezetű, illetve bontott téglából, összesen 51 önálló 
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komfortos szoba-konyhás lakóház épült helyi adottságoktól függően, településenként eltérő 

számban mindösszesen 590 745 268 Ft támogatás felhasználásával, 236 fő közfoglalkoztatott 

bevonásával. 

 

A már megvalósult országos kiterjesztésű program során a Fejér megyei Enying és Sárosd 

települések az eredetileg tervezett 8, illetve 6 ház helyett mindkét településen 4 ház épült. 

Sárosd településen azonban 2, Enying településen 1 ház alapozása, feltöltése, vasalt aljzata, a 

földbe kerülő vezetékezés, összefoglalóan a fogadószint elkészült. A befejezetlen házak 

felépítése érdekében 2015. június 15-én újabb „Vályogvető‖ közfoglalkoztatási mintaprogram 

indult, mely során a két településen 2-2, összesen 4 ház épül 20 fő közfoglalkoztatott 

bevonásával, 5,5 hónap támogatási időtartamban, 35 762 941 Ft támogatási keret 

felhasználásával. 

 

A program nyújtotta közfoglalkoztatás lehetőségének kihasználása, foglalkoztatási 

feszültségek mérséklése, a helyiek számára is kézzelfogható eredmények felmutatása mellett a 

korábbinál kedvezőbb falukép kialakításához járul hozzá, ezáltal növelve a foglalkoztatást és 

elősegítve fiatal roma családok önálló életviteli lehetőségét. A programok eredményeképp 

lehetővé válik, hogy mind több cigány család költözhet új, részben maga építette, 

környezetbarát, egészségesebb lakóházba, melyek bérbeadása az önkormányzat 

lakásrendeletében foglalt feltételrendszernek megfelelően történik. A projekt által, az ott élők 

mind társadalmi-szociális körülményei, mind a környezet infrastrukturális feltételei javuló 

tendenciát mutatnak – a többségi társadalomban boldogulni tudó, arra felkészített vagy 

felkészült családok a település integrált lakókörnyezetébe költözhetnek. 

 

Bevonás, szemléletformálás, közbiztonság 

 

Az MNTFS intézkedési terve 15, az érintettek bevonására, a társadalom szemléletformálására 

és a közbiztonság javítására szolgáló intézkedést tartalmaz, melyek az érintettek 

önérvényesítő képességét erősítő képzését, a roma kultúra támogatását, az esélyegyenlőség 

horizontális célként történő elterjesztését, a romák rendvédelmi munkába történő bevonását, a 

romák elleni diszkrimináció és az ellenük elkövetett speciális bűncselekmények 

visszaszorítását, valamint az áldozatsegítést szolgálják. Az MNTFS intézkedési tervében 

nevesített konkrét intézkedéseken kívül további intézkedések is szolgálják a célokat. 

 

A helyi roma nemzetiségi önkormányzatok részére szervezett képzés a kormányhivatalok 

keretében a tárca szakterületének együttműködésével megvalósuló folyamatos feladat, 

melynek során a települési és területi önkormányzatok számára előadást tartanak, illetve 

körlevelek formájában tájékoztatják az önkormányzatokat az aktuális feladatokról. Az előadás 

témája: Nemzetiségek képviselete 2014-ben (Nemzetiségi választások jogszabályi háttere, 

általános szabályai) és a nemzetiségi feladatok költségvetési támogatása.  

 

A roma önkormányzatokat érintő legfontosabb fejlesztések, projektek vonatkozásában az 

ORÖ ÁROP 2.2.15 „Roma felzárkózás módszertani támogatása‖ című programjának kiemelt 

projekt célja, hogy az ORÖ mint ernyőszervezet megfelelő szakmai, módszertani, 

adminisztratív alapot és monitoring rendszert tudjon biztosítani a roma nemzetiségi 

önkormányzatoknak a felzárkózási programokban való sikeres részvételhez.  

 

A Közhasznú munkaerő-kölcsönző hálózat (a Munka Törvénykönyve szabályai szerinti 

munkaerő-kölcsönzés) az ÁROP 2.2.15 „Roma felzárkózás módszertani támogatása‖ című, az 

ORÖ által 1 Mrd Ft-ból megvalósított kiemelt projekt keretén belül jön létre. Cél a roma 
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nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a településeken élő roma emberek munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése. A fővárosban és 19 megyében 2-2 fővel kialakításra kerülő 

hálózat előkészületi munkálatai megkezdődtek, a képzési tematika elkészült, a kiválasztás 

folyamatban van.  

 

A Roma Oktatási Integrációs Hálózat létrehozása is az ÁROP 2.2.15 kiemelt projekt keretén 

belül valósul meg. Célja a kisgyermekkori szolgáltatások és a szakképzési intézmények 

szakmai-pedagógiai-módszertani támogatása, a közoktatási-köznevelési intézmények szakmai 

pedagógiai, szakpedagógiai támogatása, szolgáltatás-koordináció a területi, intézményi, 

minőségi különbségek felszámolása érdekében, valamint részvétel a Roma Oktatási 

Integrációs Hálózat által támogatott IPR átdolgozásában. 2012-ben az ORÖ fenntartásába 

került 3 db közoktatási-köznevelési intézmény, amelyek általános és szakiskolai képzést 

folytatnak. Az intézmények Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében találhatók 

(Tiszapüspöki, Szolnok, Szirák). A hálózat létrehozásával kapcsolatos előkészületek 

folyamatban vannak (kiválasztás, képzési tematika kialakítása). 

 

A Közigazgatási képzési hálózat létrehozása szintén az ÁROP 2.2.15 kiemelt projekt keretén 

belül valósul meg. A projekt e modulja célul tűzi ki az önkormányzati képviselők 

közigazgatási ismereteinek bővítését, melynek keretében szakmai képzésben és 

mentorálásban vesznek részt. Az ORÖ Hivatala területi pontokat hoz létre a további szakmai 

támogatás érdekében. 2012-ben a hálózat előkészületei megkezdődtek, a képzési tematika 

elkészült, a résztvevők kiválasztása folyamatban van. 

 

A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó adatbázis létrehozása is az ÁROP 2.2.15 és az 

ÁROP 1.1.16. (800 M Ft) projekt keretén belül valósult meg. Célja a Kormány-ORÖ 

megállapodásban előírt, illetve az azt alátámasztó adattípusok gyűjtése, rendszerezése, 

feldolgozása, publikálása, javaslatok kidolgozása a társadalmi felzárkózással összefüggő 

statisztikai rendszerek fejlesztésére, az ezzel összefüggő ágazati normatív támogatások és a 

projektalapon megvalósuló fejlesztések hatékonyságának, hatásosságának és 

eredményességének mérése.  

 

Összességében az ÁROP 2.2.15 kiemelt projektben megvalósuló tevékenységek késésben 

vannak, ennek oka, hogy a támogatói szerződést 5 hónapos csúszással kötötték meg. A 

projektgazda szerződésmódosítást nyújtott be a projekt 5 hónappal történő 

meghosszabbítására.  

 

Az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 2014‖ és az „Egyházak közösségi 

célú programjainak és beruházásainak támogatása‖ programok támogatási kerete összesen 

76,3 M Ft volt. A „Vallási tevékenységet végző szervezetek felzárkózással összefüggő 

tevékenysége‖ pályázati kiírásra érkezett egyedi kérelmek elbírálására 2014 szeptemberében 

került sor, amelyek közül 6 projekt megvalósítása folyamatban van. 

 

A Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében a 2014. évben uniós forrásból hirdettek 

meg pályázatot (TIOP 1.2.6). Az eredeti keret 1,7 Mrd Ft volt, mely két lépcsőben bővült, a 

beszámoló összeállításakor 2,56 Mrd Ft. A pályázat két komponens tekintetében került 

meghirdetésre, az A komponens területileg Dél-Baranyára, a B komponens Észak-

Magyarországra vonatkozik. A cél, hogy jöjjön létre a roma és nem roma társadalom 

tapasztalatcseréjének, kapcsolatteremtésének, megismerésének színvonalas, nemzetközi 

helyszíne. Létrejönnek a társadalmi befogadást és együttélést elősegítő közösségi funkció, 



115 

képzéshez és oktatáshoz, valamint kutatáshoz kapcsolódó funkció, művészeti- és 

élményfunkció megvalósításához szükséges terek. 

 

A kulturális felzárkózási programok tekintetében fontos változás volt, hogy a Kultv. 2012. 

évi módosításakor a közgyűjtemények alapfeladatai bővítésre kerültek, a hozzáférés 

lehetőségeinek kiterjesztésével biztosítva a nevelési és oktatási intézmények 

tevékenységeinek hosszú távú támogatását. A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett új 

Nemzeti Alaptanterv a kompetenciafejlesztés területein teremtett új lehetőségeket az iskolán 

kívüli nem-formális és informális képzés fejlesztésére. A közgyűjtemények bevonása az 

oktatásba olyan új ismeretszerzési lehetőség, amely a megszokott frontális tanítás – tanulás – 

számonkérés módszer helyett, az érdeklődés alapú, interaktív, tapasztalatra, tevékenységre 

épülő, problémafelvető, gyakorlatorientált módszerek alkalmazási lehetőségét nyújtja. A 

közgyűjteményi foglalkozások során alkalmazott tanulási módszerek, illetve a diákok életkori 

sajátosságait, életkörülményeit és a tananyag kapcsolódási pontjait figyelembe vevő könyvtár- 

és múzeumpedagógiai foglalkozási formák jó terepei a kulturális sokféleség, a másság 

megismerésének, segítséget jelenthetnek a fogyatékkal élők elfogadásában és a toleranciára 

nevelésben. Az integrációra nemcsak tantervi kereteken belül van mód, hanem délutáni 

foglalkozások, szakkörök, táborok, projekthetek formájában is. Ezekkel a foglalkozásokkal 

egyrészt az egész napos iskola megvalósítása segíthető elő, másrészt a közgyűjtemények teret 

adhatnak a kulturális felzárkózási programoknak is. 

 

A könyvtárak, a muzeális intézmények és a levéltárak számára egyaránt kiemelt feladattá vált 

az információközvetítés az élethosszig tartó tanulás elvárás-rendszerének történő megfelelés. 

A közgyűjtemények hiteles, alternatív oktatási helyszínen túl a digitalizáció következtében 

egyenlő esélyű hozzáférést biztosító, felzárkózást segítő virtuális tereket, valamint az új 

tartalommal töltődő innovatív közösségi helyeket is jelentik. Deklarált cél, hogy a település 

közigazgatási területén lévő muzeális intézmények, könyvtárak a helyi közművelődési 

tevékenység legkülönbözőbb formáinak, mint a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, a 

szabadidő kulturális célú eltöltésének és egyéb művelődést segítő lehetőségeknek, az 

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 

tanulási, felnőttoktatási lehetőségeknek is a színtereivé válnak.  

 

A kulturális terület nagyszabású fejlesztéssel szolgálja a felzárkóztatási lehetőségek 

kialakítását a rászoruló településeken az önkormányzat nyilvános könyvtári ellátási 

kötelezettségének és a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény 

közművelődési tevékenységének támogatása alapján. 2013-ban minden megyében 

bevezetésre került az ötezer lakosnál kisebb népességű települések nyilvános könyvtári 

ellátása keretében a megyei könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, 

amelynek az a célja, hogy elősegítse a felzárkózást a kulturális alapszolgáltatásnak tekinthető 

korszerű könyvtári szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosításával. A 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetését a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított forrás felhasználása biztosítja.  

 

A társadalmi összetartozást szolgálja a 2012 évtől minden évben hazai forrásból az EMMI 

által a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatására létrehozott pályázat. A pályázat a roma és nem roma 

kulturális és művészeti tevékenységet folytató szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, 

cigány nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal és más szervezetekkel 

megteremti a kultúra széleskörű bemutatásának lehetőségét. A 2012. évben meghirdetett 

pályázat összege 25,9 M Ft volt, a bíráló bizottság 91 pályázatot minősített támogatásra 
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érdemesnek. A 2013. évre meghirdetett pályázat összege 50 M Ft volt, az értékelő bizottság 

döntése értelmében, a két komponensben mindösszesen 142 pályázat részesült támogató 

döntésben. A 2014. évben ismét 50 M Ft volt a pályázható összeg, összesen 137 pályázat 

támogatásáról született döntés. A legutóbbi pályázat 2015. április 15-én jelent meg a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján, keretösszege 50 M Ft, mely ismét hazai 

forrásból áll rendelkezésre. 

 

Ami az EU-s forrásokból támogatott fejlesztéseket illeti, az „Építő közösségek‖ programok 

keretében a TÁMOP 3.2.3/A-B/11 kiírás teljes forrása 3 400 M Ft volt; a pályázaton a 

konvergencia régiókban 117 pályázat került támogatásra 2 928,4 M Ft értékben, amelyből az 

összes számlaalapú kifizetés a jelentés összeállításának időpontjában 2 553,24 M Ft volt.  

A TÁMOP 3.2.3/A-B/12 kiírás teljes forrása 700 M Ft volt, a pályázatok benyújtására (A és B 

komponens) 2013 áprilisáig volt lehetőség. Az összes megítélt, leszerződött támogatás elérte 

az 579,26 M Ft-ot; a hatályos szerződéssel rendelkező projektek száma 107 db volt; az összes 

számlaalapú kifizetés a jelentés időpontjában: 485,21 M Ft-ot tett ki. A megvalósulás 

határideje 2015. június 30. 

A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása érdekében a TÁMOP 3.2.11 "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában" konstrukció teljes forrása 7 872,62 M Ft volt, a pályázatokat 

2013 áprilisáig lehetett benyújtani. A megítélt támogatás 7 135,7 M Ft, a leszerződött 

támogatás 7 132,49 M Ft volt; a hatályos szerződéssel rendelkező projektek száma elérte a 

237 db-ot; az összes számlaalapú kifizetés a jelentés összeállításának időpontjában 6 667,49 

M Ft-ot tett ki. A pályázaton 346 pályázat került támogatásra, a megvalósulás határideje 2014. 

december 31. volt. A hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló pályázatokra megítélt 

támogatás mintegy 3,1 Mrd Ft, itt a programokba bevont résztvevők száma közel 75 000 fő. 

A TÁMOP-3.2.13 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában‖ pályázat megítélt támogatása 8 438,39 M Ft, a hatályos szerződéssel rendelkező 

projektek leszerződött támogatása 8 438,39 M Ft volt; a szerződéssel rendelkező projektek 

száma 373 db volt, a megvalósulás határideje 2014. december 31. volt. Az összes számlaalapú 

kifizetés a jelentés összeállításának időpontjában 6 709,9 M Ft-ot tett ki. 

Jelen intézkedések a 2007–2013. közötti Európai Uniós tervezési-programozási ciklus 

pályázati konstrukciói közé tartoznak, így – a vonatkozó előírások szerint – lezárásuk 

mindenképpen megtörténik a 2015. évben. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok (forrás: ÁROP 1.1.16, 800 M Ft) szerepének 

megerősítése érdekében kidolgozásra került a helyi esélyegyenlőségi programokkal 

kapcsolatos részletes szabályozás – ld. az Országgyűlésről szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, és a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet. Az 

önkormányzatok, járási hivatalok és kormányhivatalok tisztviselői körében képzések 

valósultak meg a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére, ellenőrzésére és 

nyomonkövetésére a Türr István Képző és Kutató Intézet által korábban képzésben részesült 

50 mentor és mentorasszisztens munkatárs segítségével a 2014. szeptember 30-ig tartó, 1 200 

M Ft-ból megvalósuló ÁROP 1.1.16. kiemelt pályázat keretében. A mentorhálózat 

segítségével eddig 3078 helyi elkészült esélyegyenlőségi programot fogadott el az adott 

önkormányzat képviselőtestülete (4044 önkormányzati munkatárs részesült képzésben), tehát 

lényegében mindenhol elkészült a helyi esélyegyenlőségi program. 
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Az Ebktv. előírja, hogy 2013. július 1-től az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, 

az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 

csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik. A törvényi és kormányrendelet szintű változások azt a célt is 

szolgálták, hogy olyan, a helyi viszonyokat napi szinten ismerő települési önkormányzati 

köztisztviselők és közalkalmazottak alkossák meg a helyi esélyegyenlőségi programokat, akik 

a program kidolgozásához szükséges település-specifikus ismeretekkel rendelkeznek, továbbá 

a helyi közösséghez tartozásuk miatt közvetlenül érdekeltek színvonalas, megvalósítható és 

fenntartható helyi esélyegyenlőségi program létrehozásában. 

 

Az ÁROP pályázat befejezése után, 2015. január 1-jét követően a Türr István Képző és 

Kutató Intézet a helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladatainak ellátására 24 

fő határozatlan idejű munkatárssal működteti tovább a mentori hálózatot, melynek főbb 

feladatai a felülvizsgálatok, illetve a folyamatos képzések (tekintettel az igen jelentős 

fluktuációra), valamint a kapcsolódó pályázati konstrukciók megvalósításának támogatása 

(ÁROP-1.A.3). A Területfejlesztési Információs Rendszer keretein belül a tervek elkészítését 

támogató adatlekérdező felület került kialakításra.  

 

A rend- és honvédelem területén számos jó gyakorlat működik. A BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az ORÖ által 2012. decemberben aláírt együttműködési 

megállapodásban megfogalmazottak szerint 2013-ban a megyei igazgatóságok 

együttműködési megállapodásokat kötöttek a megyei szinten működő roma 

önkormányzatokkal, elősegítve ezzel az MNTFS-ben meghatározott feladatok végrehajtását. 

A szaktárca és büntetés-végrehajtási szervezetek romaügyi referensei rendszeres 

pályaorientációs előadásokat tartanak a középiskolákban, illetve azokban az oktatási 

intézményekben, ahol a roma fiatalok aránya kiemelkedően magas.  

 

A Honvédelmi Minisztérium által működtetett „KatonaSuli” program a roma és hátrányos 

helyzetű fiatalok számára is lehetőséget biztosít. A tapasztalatok szerint egyre több 

középiskola (jelenleg mintegy 50-60 iskola, 2000-2200 fiatal) csatlakozik a programhoz, 

melynek keretében a katonai hivatás iránt érdeklődő fiatalok érettségi tantárgyként 

választhatják és tanulhatják a katonai alapismereteket.  

 

2014. évben a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a 

Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek 

ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról szóló 

18/2014. (V. 30.) ORFK utasítással módosításra került cigány származású fiatalok rendőrré 

válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer 

létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) 

ORFK utasítás. Az új normába beépítésre kerültek a felsőoktatási rendszer utóbbi években 

történt változásai (bolognai rendszer, Ba, Bsc, Ma, Msc. képzési formák bevezetése, a 

felsőoktatásban megjelent és alkalmazott kreditrendszer), a norma hatálya kiterjesztésre került 

az orvosi képzési területen tanuló fiatalokra, továbbá a levelező képzésben résztvevőkre. Az 

új utasítás 2014. május 30-tól hatályos. A 1/2010. (OT 1.) ORFK utasításban foglaltak alapján 

az ORFK, valamint a megyei rendőr-főkapitányságok 2014 júniusában pályázatot hirdettek a 

2014/2015. tanévre szóló támogatás elnyerésére.  

Középfokú tanulmányokat folytató roma származású fiatalok tekintetében 2014-ben az 54 fő 

jelentkezőből összesen 19 fővel került sor szerződéskötésre. A pályázók mindegyike eleget 

tett középfokú vagy felsőfokú rendőri végzettséget adó intézmény szakmai feltételeinek. Az 
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ORFK-nak a beszámoló összeállítása időpontjában egy fővel volt érvényes felsőfokú 

támogatási szerződése. 

 

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Rendészeti Szervek Kiképző Központ szervezésében a 

2013. évben 4 alkalommal 3 napos, iskolarendszeren kívüli felnőttképzési konfliktuskezelési 

tanfolyam keretében került sor. A tanfolyam célja elsősorban a rendőrség azon állományának 

rendészeti alapokra épülő – kommunikációs-konfliktuskezelési technikákkal történő – 

megerősítése volt, amely a mindennapi szolgálati feladatok ellátása során folyamatosan 

kapcsolatba kerül az állampolgárokkal. Ennek során a tanfolyam olyan módszereket, 

technikákat mutatott be, amelyek segítéségével az érintett résztvevő megtalálja, és kifejleszti a 

személyiségéhez leginkább illeszkedő konfliktuskezelési metodikát. A 2014. évben 12 

konfliktuskezelői tréning volt, ebből négy Budapesten 62 fővel, 5 alkalom Nyírbátorban 68 fő 

részvételével, és Szegeden 3 alkalom 36 fővel.  

Az ORFK szervezeti egységei, az ország nyugati és keleti megyéi, valamint a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoport 1-1 tagja 

részvételével a Hans Seidel Alapítvány finanszírozásában 2014. június 25-27-én 

továbbképzés megtartására került sor. 

Az ORFK és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesület szervezésében a Norvég Civil 

Alap támogatása révén "Kezdeményezés a gyűlölet alapú incidensek rendészeti kezelésének, 

valamint megelőzésének fejlesztésére" elnevezésű képzés 2015 januárjától megyénként 3 fő 

szolgálatparancsnok részére valósul meg. 

 

A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni országos szakvonal működése során az egységes 

szakmai színvonal kialakítása is cél volt. Ennek keretében a rendőrség kiemelt hangsúlyt 

fordított a feladatvégzésbe bevont munkatársak képzésére. A területi szakirányítók és egyes 

fővárosi kerületek rendőrkapitányai számára civil szervezetek bevonásával tréningek kerültek 

megtartásra, a képzések többek között a másság megértését és elfogadását szolgálták. Az 

áldozatvédelem kérdésének fontossága, valamint a bűncselekmények megfelelő minősítése a 

tréningek anyagának legjelentősebb részét képezi, így a kiszolgáltatott közösségek (pl. 

romák), valamint az áldozattá vált egyes személyek iránti empátia erősítése eredményesebben 

biztosítható.  

A társadalmi szerepvállalás részeként 2013 decemberében új szakmai – rendőr-civil egyeztető 

– fórum elfogadtatására került sor. Első lépésként a 2012. augusztusi, devecseri gárdavonulás 

és az ahhoz kapcsolódó büntetőeljárások helyzete került megvizsgálásra, majd rendszeres 

időközönként (kéthavonta) további eseteket (pl. Konyár) értékeltek ki közösen. Az 

eszmecsere biztosíthatja, hogy a rendőrség hatékonyabban lépjen fel a helyi konfliktusok 

megelőzése és kezelése során. 

 

A települési önkormányzatok a nemzetiségi önkormányzatok kapcsolattartóival közösen 

felmérték az uzsora-bűncselekmények és az ezekhez szorosan kapcsolódó büntetendő 

cselekmények tekintetében a bűnügyi fertőzöttséget; a megállapított tendenciákat 

folyamatosan figyelemmel kísérik. Az értékelő-elemző munka során a legfertőzöttebb 

megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-

Bihar, illetőleg Baranya) eljáró szervei beszámoltak a nyomozások állásáról, a 

büntetőeljárások lefolytatását elősegítő, illetve akadályozó tényezőkről. Helyszíni 

ellenőrzések alkalmával az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és 

Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya felvette a kapcsolatot az érintett nyomozó hatóságok 

bűnügyi és közrendvédelmi szakterületén dolgozó munkatársakkal, továbbá az illetékes 

ügyészségek képviselőivel is. A nyomozások hatékonyságának elősegítése érdekében 

módszertani útmutató készült.  
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A Rendőrség nyomozó hatóságai előtt uzsora-bűncselekmény, valamint uzsorás jellegű 

cselekményekkel összefüggésben lévő büntetőeljárások adatai szerint – a területi nyomozó 

hatóságok rendszeres adatközlése alapján – 2014-ben uzsorakamatos kölcsönhöz köthető 

bűncselekmények miatt a rendőrség nyomozó hatóságai összesen 163 nyomozást fejeztek be. 

A befejezett ügyek közül 49 esetben feljelentés elutasítással, 72 esetben bűncselekmény, 

illetve bizonyíték hiányában történő megszüntetéssel, 38 ügyben vádemelési javaslattal, 4 

ügyben pedig egyéb módon (áttétel, egyesítés, átminősítés) zárult az eljárás. A folyamatban 

lévő, illetve a befejezett büntetőeljárások adatairól negyedévente jelentést küld az ORFK a 

belügyminiszternek. Az uzsorás jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokat gyorsítja 

a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás. 

 

A 2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényre, 

valamint az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 

áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 

2011/36/EU irányelvre és az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel, munkacsoport keretében megkezdődött a 

jelenleg hatályos, a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem 

kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtását szabályozó 46/2007. (OT 30.) számú 

normatív utasítás felülvizsgálata és átdolgozása. 

A 2013-2016-ra vonatkozó Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Stratégia elkészítését az 

ÁROP 1.1.19. pályázat keretében a BM 2013. május 31-i határidővel vállalta. A stratégiát a 

Kormány 2013. május 29-i ülésén az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013-

2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozattal elfogadta. 

Az ORFK Bűnmegelőzési Osztály részt vesz „Az emberkereskedelem európai áldozatainak 

irányítása és segítése‖ – RAVOT-EUR elnevezésű magyar-belga-holland projektben. A 

magyar kezdeményezésű projekt fő törekvése egy olyan nemzetközi áldozatkezelési 

mechanizmus kialakítása Magyarország, Belgium és Hollandia között, amely elősegíti mind a 

munka, mind a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává vált személyek biztonságos 

visszatérését, az áldozatok irányítását, valamint a kapcsolat- és bizalomépítést az egyes 

országok nemzeti mechanizmusai között. Az ORFK kiemelt figyelmet fordít a nyomozást 

végző állomány szakmai tudásának növelésére, szinten tartására, amelyet oktatással tesz 

hatékonnyá. 2013 decemberében az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával 

kapcsolatos feladatok egységes és maradéktalan végrehajtására mentorképzést szerveztek. Az 

emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012.(XII.13.) 

kormányrendelet által meghatározottakat, valamint általános áldozatsegítési ismereteket 2014-

ben valamennyi megyei rendőr-főkapitányság oktatta az érintett állomány körében.  

2014 márciusában az ORFK és a Baptista Szeretetszolgálat együttműködési megállapodást 

kötött. Fő célkitűzése az emberkereskedelem területén történő áldozattá válás megelőzése és 

az áldozatok mielőbbi ellátásba kerülésének segítése.  

2013-ban kétoldalú együttműködési megállapodás született a Holland Királyság 

Rendőrségével a két ország rendőrségének szorosabb együttműködése, az emberkereskedelem 

elleni közös, hatékony fellépés érdekében, amely a gyakorlatban közös nyomozásokban, 

legjobb gyakorlatok átvételében, személyes tapasztalatcserékben valósul meg. 

 

A jogkövető magatartás segítéséhez kapcsolódó modell programok (DADA, ELLEN-SZER) 

rendelkezésre állnak. A 2013/2014-es tanévben a DADA program keretében az ország 193 

települése 342 iskolájának 1293 osztályában 33 128 gyermeket 157 rendőr oktatott. Szintén 

ebben a tanévben, az ELLEN-SZER programban az ország 26 települése 43 iskolájának 152 

osztályában 7 098 fiatal vett részt, akiket 27 rendőr oktatott. Azokban az iskolákban, ahol a 
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létszámhiány, illetve a leterheltség miatt a programokat egészükben nem tudták végrehajtani, 

bűnmegelőzési foglalkozások keretében kaptak tájékoztatást a diákok a tantestülettől érkezett 

kéréseknek megfelelően. Az oktatók szinte mindenhol szabadidős rendezvényeken, szakmai 

napokon, diákvetélkedőkön és nyári táborokban is közvetítették a programok szellemiségét. A 

DADA program 2014/15. tanévi tervezett adatai: 212 település, 341 iskola, 1203 osztályban 

3105 fő gyermek, 164 fő rendőr oktató.  Az ELLEN-SZER program 2014/15. tanév tervezett 

adatai: 23 település, 42 iskola, 92 osztályban 2519 fő gyermek, 30 fő rendőr oktató. 

Az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály által szervezett, felügyelt és koordinált 

belügyi rendészeti középiskolai képzés országosan 76 civil oktatási intézményben képezi a 

pedagógiai program részét. Az alapvető jogi, szociológiai, kriminológiai ismeretek sok 

esetben szembesítik a fiatalokat cselekedeteikkel és hozzájárulnak a jogkövető viselkedés 

kialakításához, megerősítéséhez.  

 

Az áldozatsegítés vonatkozásában a TÁMOP 5.6.2 „TEtt‖ kiemelt projekt által érintett kilenc 

megyében sor került a roma nemzetiséghez tartozó önkéntesek felvételére. Minden önkéntes 

hospitáláson vett részt a megyei áldozatsegítő szolgálatnál. Minden régióban, valamennyi 

önkéntes „Interjútechnikák, esetkezelés, empátiafejlesztés önkéntesek és önkéntes szervezők 

részére‖ címmel képzésen vesz részt. A 14 roma nemzetiségű önkéntes közül 9 fő vett részt a 

tréningen és kapott tanúsítványt a részvételről. A képzésben részesült önkéntesek a 

továbbiakban is folytatják munkájukat. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felvette a kapcsolatot 

az ORÖ-vel, majd a Kék-Vonal Alapítvánnyal az áldozatsegítők képzése tárgyában. Az 

alapítvány közreműködésével 61 fő áldozatsegítő részvételével került sor a segítő beszélgetés 

eszköztárának fejlesztését szolgáló tréning megszervezésére. Nem kifejezetten a romákkal 

kapcsolatos képzés volt, ám tartalmánál és jellegénél fogva hozzájárult a stratégia által 

kitűzött cél megvalósulásához. 

Az áldozatsegítésről szóló tájékoztató interneten való megjelenítés érdekében a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felvette a kapcsolatot valamennyi 

nemzetiségi önkormányzattal, akiknek az együttműködésével sor került az Áldozatsegítő 

Szolgálat munkájával kapcsolatos tájékoztató anyag lefordítására. Az anyag közzétételre 

került a KIH honlapján. 

 

 

3. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖKRŐL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a görög nemzetiséghez tartozók száma 4642 fő (2001-ben 6619 fő) volt, közülük görög 

nemzetiségűnek 3916 fő (2001-ben 2509 fő), görög anyanyelvűnek pedig 1872 fő (2001-ben 

1921 fő) vallotta magát Magyarországon. A növekedés köszönhető annak a ténynek is, hogy 

2003 után számos olyan helyen is görög nemzetiségi önkormányzat alakult, ahol csekély 

lélekszámban, de élnek görögök, még ha szervezett formában semmilyen szervezet nem is 

volt jelen a településen. Itt a második, harmadik generációs személyekben is megerősítést 

nyert a görög identitás, amely most már lélekszámban is kimutatható. A 2014-ben megtartott 

nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként összesen 35 görög települési 

nemzetiségi önkormányzat működik. A választási eredmények alapján a görög közösség 

2014-ben egy középszintű (fővárosi) önkormányzatot hozott létre. A Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzatának (a továbbiakban MGOÖ) 15 tagú a testülete, az országos 

önkormányzat elnökévé 2014. november 4-én Kukumzisz Györgyöt választották. A 

magyarországi görögök szószólója a parlamentben Koranisz Laokratisz lett. 
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A MGOÖ működési támogatása 2013-ban és 2014-ben 44,9 M Ft-ot tett ki, mivel az 

önkormányzat költségvetésébe beépült az Elliniszmosz c. görög nemzetiségi újság 8,4 M Ft-os 

költségvetési támogatása. Az önkormányzat fenntartásában három – két oktatási és egy 

kulturális – intézmény működik. Új intézményként a MGOÖ 2012-ben saját fenntartásba 

átvette a Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központot. Az intézmények fenntartására a 

MGOÖ 2013-ban 12,5 M Ft-ot, 2014-ben 15 M Ft-ot kapott a központi költségvetésből. A 

feladatarányos támogatás révén az egy területi nemzetiségi önkormányzat 2013-ban 1,84 M 

Ft, 2014-ben 1,04 M Ft, míg a jogosult 36 települési nemzetiségi önkormányzat 2013-ban 

19,99 M Ft, 2014-ben 22,28 M Ft támogatásban részesült. A MGOÖ és média támogatása 

2015-ben 62,9 M Ft-ot, a MGOÖ által fenntartott intézmények támogatása 19,5 M Ft-ot tett 

ki. A központi költségvetésben elkülönített nemzetiségi fejezeti előirányzatok pályázati 

kereteiből a görög kulturális, hitéleti, média és tudományos programok támogatásban 

részesülnek. 2013-ban a görög pályázatok részére a megítélt támogatás összesen 9,38 M Ft-ot 

tett ki. 2014-ben ez az összeg 13,26 M Ft volt. 

 

A MGOÖ Tizenkét Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola néven 

intézményhálózatot működtet (Budapesten, Miskolcon, Pécsett, Tatabányán és Szegeden). 

Görög nemzetiségi oktatásban a 2013/2014-es tanévben egy nyelvoktató és egy kiegészítő 

rendszerű általános iskolában 104, illetve 28 gyermek részesült. A 2014/2015-ös tanévben 

viszont általános iskolákból egy kétnyelvűben 62, egy nyelvoktatóban 52, és két 

kiegészítőben 169 gyermek tanult, ezek mellett egy kiegészítő nemzetiségi oktatást végző 

gimnáziumban 175. A magyar állam normatív költségvetési támogatást ad az iskola 

működtetésére, valamint kiegészítő hozzájárulást biztosít a görög iskolai csoportok zene- és 

táncoktatása görögországi vendégtanárai költségeinek a kiegészítéséhez. Az iskolában 

görögországi és magyarországi anyanyelvű tanárok oktatnak. Az alapításkori igazgatónő, dr. 

Szabó Kálmánné Caruha Vangelió 2013-ban nyugdíjba vonult, azóta az intézmény szakmai 

vezetése nem megoldott, megbízott igazgató irányít. 

 

A MGOÖ – a helyi önkormányzattal és a kormányzattal lefolytatott sikeres tárgyalásokat 

követően – a 2012/2013-as tanév kezdetétől fenntartásba vette a Beloiannisz településen 

működő Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központot (általános iskola, óvoda, 

művelődési ház és könyvtár). Az 5 évre szóló Közoktatási megállapodás 2017-ig érvényes. 

Az igazgató kinevezését – a másik iskolához hasonló okok miatt – itt is erre az évre tervezik. 

Folytatódott a görög közösség anyanyelvű iskolai oktatásában használatos tankönyvek és 

taneszközök fejlesztése, ehhez európai uniós pályázati forrásokból, a lengyel és a ruszin 

nemzetiség oktatási intézményeivel közösen nyertek támogatást. 

 

Magyarországon számos görög kulturális egyesület, táncegyüttes, zenekar, kórus működik, 

nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, amelyek rendszeresen fellépnek a helyi ünnepeken. 

Képzőművészeik rendszeres kiállításokkal képviseltetik magukat a magyar művészeti 

közéletben. A közösség legjelentősebb civil szervezete az 1982-ben létrehozott 

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Sillogos), amely alapfeladatának tekinti a 

görög nyelv, kultúra és hagyományok ápolását. Számos tánccsoport (Ellinismos, Helidonaki, 

Pyrgos, Iliosz) és egy kórus (Kariatidák) működik egyesületi keretek között, illetve egy-egy 

regionális egyesülete is van a közösségnek Szegeden, Pécsett, illetve Budaörsön. A Görög 

Kultúráért Alapítvány kiállítások és kulturális rendezvények szervezésével, kiadványok 

közzétételével járul hozzá az önazonosság fejlesztéséhez. A nyelvoktató iskola keretein belül 

2004 óta működik a Neaniki Szkini (Ifjúsági Színpad), melynek tagjai a görög közösség 

diákjai, illetve a görög közösségnek a magyar társadalom által is jól ismert hivatásos 
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színművészei. A görög nemzetiség fiataljait kívánja közösséggé formálni a 2001-ben létrejött 

Görög Ifjúsági Egyesület, míg a görög nemzetiséghez tartozó vállalkozókat képviseli a 

Görög-Magyar Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kamara. 2014-ben a „Kariatidák‖ 

Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete Nemzetiségekért Díjban és Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae díjban részesült. 

 

A MGOÖ intézménye, a Görög Kutatóintézet a magyarországi görög diaszpóra történelme és 

kultúrája kutatása és népszerűsítése érdekében tevékenykedik, valamint számos kiadvány 

jelent meg, konferencia zajlott le szervezésében. A magyarországi görög nemzetiség a 

Budapest IX. kerület Börzsöny utca 3. szám alatt található ingatlanon kulturális intézményt 

épít (Görög Kultúra Háza). Az MGOÖ 2014-ben létrejött új testülete decemberben létrehozta 

a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetét, amely eme művelődési ház üzemeltetésére 

hivatott. Az MGOÖ tervei szerint 2015 nyarán ide költözik a Tizenkét Évfolyamos Kiegészítő 

Görög Nyelvoktató Iskola, a jelentés összeállításakor a tantermek kialakítása zajlott. 

 

A görög közösség minden évben megemlékezik a két görög nemzeti ünnepről. Március 25-én 

az 1821. évben a török elnyomás alóli felszabadulás céljából indított görög szabadságharcra 

emlékeznek, míg október 28-án az 1940-ben az olasz megszállók ultimátumára a görög 

nemzet által egységesen meghirdetett Nemzeti Ellenállásra. Hagyományos ünnep az 

augusztus 20-i beloianniszi rendezvény, mely a falu alapításának ünnepe is. Vallási eredetű 

ünnepeik a Vízkereszt és a Húsvét, melyet a közösség minden évben közösen tart, s minden 

év elején szintén együtt szelik fel a „vaszilopitát‖ (újévi sütemény) is, amely fontos görög 

hagyomány.  

 

A magyarországi hívő görögség a keleti keresztény (görög ortodox) vallást gyakorolja. A 

közösség egyházi szervezete a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus egyházi 

főhatóságát ismeri el, amelynek elöljárója Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-

Európa Exarchája. A Magyarországi Ortodox Exarchátusnak Budapesten, Kecskeméten, 

Szentesen és Beloiannisz községben van parókiája, illetve egy köznevelési intézményt is 

működtet, amelyhez – a többi egyházhoz hasonlóan – teljes állami támogatást kap.  

 

Havonta megjelenő kiadványa a magyarországi görög közösségnek az Ellinismos (Görögség), 

mely az MGOÖ kiadásában jelenik meg. A magyar közszolgálati televízióban kéthetente 

láthatóak görög nyelvű riportok, hírek a Rondó című adásban, melynek felelős szerkesztője a 

görög származású Agárdi Elektra. A Magyar Rádió heti 30 perces görög nyelvű műsort 

sugároz az MR4-es csatornán, melynek szerkesztője Nagyné Szabó Antigoné. A görög állami 

televízió két éve beszüntette adását, azóta a hazai görögség számára csak egyedi 

megoldásokkal foghatóak a görögországi televízióadások. Korábban az egyik legnagyobb 

televíziós műsorelosztó kábelhálózatán látható volt az ERT1 görög közszolgálati televízió 

műsora.  

 

A görög közösség szervezetei szoros kapcsolatokat tartanak fenn az anyaország állami 

intézményeivel, civil szervezeteivel. E kapcsolatok a magyarországi görögség anyanyelve és 

kultúrája ápolását szolgálják. 

 

2014-ben a „Kariatidák‖ Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete Nemzetiségekért Díjban 

részesült. 
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4. A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve hazánkban 26 744 fő (2001-ben 25 730 fő) tartozott a horvát nemzetiséghez. Közülük 

23 561 fő (2001-ben 15 620 fő) tekintette magát horvát nemzetiségűnek, és 13 716 fő (2001-

ben 14 345 fő) nevezte meg anyanyelvéül a horvát nyelvet. A horvát nyelvet családi, baráti 

körben használók száma 16 053 fő (2001-ben 14 779 fő) volt. A magyarországi horvát 

közösségben általánosan elfogadott becsült adat szerint ma Magyarországon 70-80 ezer 

horvát él. A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választások eredményeképpen 

112 települési és 7 területi (Budapest, Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, 

Vas és Zala megye) önkormányzat alakult meg. Az Országos Horvát Önkormányzat (a 

továbbiakban: OHÖ) képviselőtestületének 23 tagja Gugán Jánost választotta meg elnökéül. 

Az OHÖ korábbi elnökét Hepp Mihályt a 2014-es országgyűlési választásokon a 

magyarországi horvátok parlamenti szószólójává választották.    

 

Az OHÖ működési és média támogatása 2013-ben és 2014-ben egyaránt 144,5 M Ft volt, míg 

2015-ben a támogatás összege 178,0 M Ft-ot tett ki. Az OHÖ által fenntartott intézmények 

támogatása 2013-ban 57,5 M Ft, 2014-ben 65,5 M Ft volt, 2015-ben a támogatás összege 

104,4 M Ft-ra növekedett. A beszámolási időszakban a horvát települési nemzetiségi 

önkormányzatok feladatarányos támogatása 2013-ban 91,37 M Ft-ot, míg 2014-ben 90,64 M 

Ft-ot tett ki. A horvát területi önkormányzatok feladatarányos támogatása 2013-ban 10,93 M 

Ft-ot, míg 2014-ben 9,25 M Ft-ot tett ki. 

 

A beszámolási időszakban az OHÖ fenntartásában a következő intézmények működtek:  

 

 Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, 

 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, 

 Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. 

 Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 

 Magyarországi Horvátok Keresztény Múzeuma, 

 Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja, 

 August Šenoa Horvát Klub. 

 

A hazai állami oktatási hálózat szerves részeként a horvátság nemzetiségi oktatási/nevelési 

program szerint működő, óvodától az egyetemig terjedő intézményekkel rendelkezik. A 

2013/2014-es tanévben a horvát nyelvet 31 óvodában és 38 általános iskolában oktatták. Az 

óvodákba beíratott gyermekek száma 1144 volt, míg az általános iskolákban 2154 diák tanult. 

Két óvoda működött anyanyelvű és 26 kétnyelvű horvát program szerint. Két tannyelvű 

horvát oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 9 intézményben folyt 809 tanuló 

részvételével, míg horvát nyelvoktató program szerint 28 intézményben 1340 tanulót oktattak.  

A 2014/2015-ös tanévben a horvát nyelvet 28 óvodában és 39 általános iskolában oktatták. Az 

óvodákba beíratott gyermekek száma 1061, míg az általános iskolákban 2197 diák tanult. 

Három óvoda működött anyanyelvű és 24 kétnyelvű horvát program szerint. Két tannyelvű 

horvát oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 9 intézményben folyt 844 tanuló 

részvételével, míg horvát nyelvoktató program szerint 29 intézményben 1348 tanulót oktattak.  

Magyarországon két gimnáziumban – Budapesten és Pécsett – van középfokú horvát nyelvű 

oktatás. Mindkét intézmény oktatási központ szerepet tölt be: óvoda, általános- és 

középiskola, valamint diákotthon tartozik az intézményhez. A két középiskolában a 

2013/2014-es tanévben 211, a 2014/2015-ös tanévben összesen 216 diák tanult.  
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Az ország első nemzetiségi önkormányzati fenntartásba átvett oktatási intézménye, a 

hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon – a magyar és a 

horvát kormány közös finanszírozásában megvalósult beruházás eredményeként – 80 fős 

diákotthonnal és 45 fős óvodával bővült 2011-ben. 2013-ban és 2014-ben az intézmény a 

TÁMOP 3.4.1.A-11/2. „Nemzetiségi nevelés – oktatás segítése‖ pályázaton horvát 

taneszközök és támogató programok fejlesztésére 193,62 M Ft támogatást kapott.  

 

A Dél-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton az ―Óvodafejlesztés 

a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban‖ című projekt 

megvalósítására az OHÖ 120 M Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 

projekt befejezése eredményeként az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek és az iskolai 

tanulólétszám is megnövekedhet.  Az elmúlt években megkezdődött a Magyar-Horvát Vegyes 

Bizottság jegyzőkönyvének ajánlásai között szereplő a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, 

Általános Iskola és Diákotthon sport és pihenőudvarának kialakítása, melynek megvalósulását 

a vegyes bizottság ajánlása szerint a két állam 50-50%-ban támogat. A projekt megvalósulását 

a magyar fél a 2014. évi Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat intervenciós 

kerete terhére 29,5 M Ft-tal támogatta. 

 

A budapesti és a pécsi gimnáziumokon kívül Szombathelyen is lehet középszintű érettségi 

bizonyítványt szerezni. Mohácson folyik középiskolai oktatás, valamint a barcsi 

középiskolában is indult horvát nyelvű képzés. Az elmúlt évben Szombathelyen a Premontrei 

Rendi Szent Norbert Gimnázium megkezdte önálló horvát gimnáziumi osztály szervezését.       

 

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 

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja horvát mesterképzésein, 

valamint Baján az Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén. A 

magyarországi horvát nemzetiségi pedagógusképzés különböző szintjein és szakirányain a 

beszámoló elkészítésekor több mint ötven fiatal vett részt.  

 

A Horvát Köztársaság és Magyarország között aláírt kulturális, oktatási és tudományos 

szerződés értelmében a horvát gimnáziumok érettségizettjei felsőfokú tanulmányaikat 

horvátországi egyetemeken is folytathatják. A fennálló kulturális, oktatási bilaterális 

munkaterv alapján a horvát fél ösztöndíjakat ajánl fel teljes- és részképzésre, PhD-képzésre, 

nyári egyetemre, kutatásra. A horvát fél kifejezetten horvát nemzetiségű hallgatóknak ajánl fel 

ösztöndíjakat teljes képzésre és PhD-képzésre. A Magyar Ösztöndíj Bizottság adatai szerint 

2013–2015 közötti időszakban összesen 40 horvát nyelv és kultúra iránt érdeklődő, ebből kb. 

20 nemzetiségi fiatal tanulhatott Horvátországban, ápolhatta a hagyományait, nyelvet 

gyakorolhatott. 

A Horvát Köztársaságtól 20 évre használatba kapott Pag szigeti üdülő működtetésére 

létrehozott kft., az OHÖ tulajdonában lévő „Zavičaj d.o.o.― folyamatos befektetéseinek 

eredményeképpen, jelentős számú vendégéjszaka növekedést sikerült elérni, így biztosítva a 

tanulók és pedagógusok anyanyelvű táborai szervezési feltételeinek javulását.  

 

A média megjelenés háttérintézménye, a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói 

Nonprofit Kft. székhelyén kialakításra került a Multifunkcionális Közösségi Szintér, amely 

2014. évtől a budapesti, Budapest környéki horvátok kulturális igényeinek magas színvonalon 

való kiszolgálására, valamint országos szintű rendezvényeknek helyet adó események 
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megszervezésére alkalmas. Az Új Széchenyi Terv keretén belül a TAMOP-3.4.1.A-11/1 

pályázat keretében a Croatica működött közre az elmúlt két évben  kiadásra kerülő 

nemzetiségi tankönyvek nyomtatásában és terjesztésében. A horvát magyar köznyelvi szótár 

szerkesztése az elmúlt két évben is folytatódott, amelyhez 3 M Ft összegű központi 

támogatásban részesült a 2014. évben.  

A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 2013. és 2014. évi működési támogatása 

beépült az OHÖ költségvetésébe. 

 

A Pécsi Horvát Színház Európa egyetlen horvát nemzetiségi színháza és az egyetlen 

anyaországon kívüli horvát színház. Fő céljuk a magyarországi horvátság anyanyelvének, 

kultúrájának ápolása és megőrzése. 2012-től a Horvát Színház önálló költségvetési soron 

szerepel a központi költségvetésben, ahogyan azt a Színház vezetése évek óta kérvényezte. Az 

intézmény működésére a nemzetiségi színházak támogatására elkülönített központi 

költségvetési pályázati keretből 2013-ban és 2014-ben 28-28 M Ft támogatást kapott. A 

Magyar–Horvát KVB ajánlásainak megfelelően, a magyarországi horvát nemzetiségi 

közösségi kulturális élete szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró Pécsi Horvát Színház 

bővítéséhez és felújításához a magyar fél 2014-ben 554,5 M Ft támogatást biztosított. A 

Színház repertoáron tartott előadásainak a programja megtekinthető a www.horvatszinhaz.hu 

internetes honlapon. 

 

A horvátság kulturális életét a civil szervezetként működő regionális és helyi hagyományőrző 

együttesek munkája jelenti. A beszámolási időszakban az OHÖ tájékoztatása szerint 79 

felnőtt, ifjúsági és gyermekcsoport (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 beszámolási időszakban a múzeum új állandó 

(délszláv) nemzetiségi néprajzi kiállítás megvalósítására 15 M Ft támogatást kapott. 

 

A Magyarországi Horvátok Szövetsége a hat magyarországi régióban élő nyolc horvát 

népcsoport (bosnyákok, bunyevácok, Dráva menti horvátok, gradistyei horvátok, Mura menti 

horvátok, rácok és sokácok) országos szervezete. A központi költségvetés nemzetiségpolitikai 

támogatásra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatának civil szervezetek támogatására 

elkülönített pályázati keretéből 2014-ben a horvát nemzetiségi civil szervezetek összesen 8,19 

M Ft-ot támogatást kaptak, a horvát nemzetiségi kulturális kezdeményezések, anyaországi 

táborok szervezése és horvát pedagógusok továbbképzésének pályázati támogatása 2014-ben 

21,26 M Ft-ot tett ki. 

 

A magyarországi horvát hívők római katolikus vallásúak, a történelem során a katolikus 

egyház igen jelentős szerepet töltött be a magyarországi horvátság körében. A horvát 

közösség napjainkban is igényli az anyanyelvű istentiszteleteket. A horvátul beszélő papok 

száma csekély, így több horvátok által lakott településen nincs anyanyelvi hitélet és hasonló 

nehézség akadályozza az iskolai hitoktatás bevezetését is. A beszámolási időszakban 

fejeződött be a horvátzsidányi katolikus templom felújítása. A 2014. évi nemzetiségi 

intervenciós keret terhére a Kormány támogatást biztosított a horvát nemzeti közösség 

temetőinek fenntartására, védelmére, a Magyarországon élő horvát nemzetiség történelme 

szempontjából jelentős helynévi, régészeti és épített örökség valamint emlékhelyek adatait 

tartalmazó adatbázis létrehozására, a lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház fenntartására és a 

Zornica c. horvát katolikus folyóirat megjelenésére. 

 

http://www.horvatszinhaz.hu/
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A beszámolási időszakban a Magyar Rádió a horvátok számára napi 2 órás anyanyelvű 

rádióműsort szolgáltatott az MR4-es önálló nemzetiségi csatornán a reggel 8-tól 10 óráig tartó 

idősávban. Az MR4-es adásait műholdról is sugározták a nap 24 órájában, de a műsorok 

elérhetők és letölthetők voltak a közszolgálati rádió internetes honlapjáról is. Horvát nyelvű 

tévéműsor, a „Hrvatska kronika” heti 26 percben készül, és két időpontban azonos 

tartalommal, ismételve kerül sugárzásra. Az OHÖ külön nemzetiségi intézménynek tekinti az 

interneten elérhető horvát nyelvű Croatica Radio-t, amely kedden és csütörtökön jelentkezik 

egy-egy órás élő műsorral. 

 

Tovább fejlődtek az OHÖ és a horvát nemzetiség civil szervezeteinek az anyaországi 

szervekkel és szervezetekkel kialakított sokrétű kapcsolatai. Ezt szolgálja a horvátok által 

lakott települések egyre bővülő testvérvárosi kapcsolatrendszere is. A magyarországi horvát 

közösség két főt delegált a Horvát Kormány Határon Túli Horvátok Tanácsadó Testületébe. 

A kapcsolatokra igen jó hatással van, hogy bővülnek és fejlődnek a Magyarország és a Horvát 

Köztársaság közötti állami kapcsolatok. 

 

A 2013. évi Nemzetiségekért Díj horvát nemzetiségű kitüntetettje Kedves Tibor volt. 

 

 

5. A MAGYARORSZÁGI LENGYELEKRŐL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a lengyel nemzetiséghez tartozók száma 7001 fő (2001-ben 5144 fő) volt. Közülük 3049 

személy vallotta anyanyelvének a lengyelt, magát lengyel nemzetiségűnek 5730 fő tartotta 

(ugyanezen adatok 2001-ben: 2580, illetve 2962). A lengyel nemzetiség érdekképviseleteinek 

a becslése szerint a lengyel kultúrához kötődő magyarországi közösség létszáma tízezer főre 

tehető. A lengyel közösség egy középszintű (a fővárosban) és 44 települési önkormányzatot 

alakított meg 2014 októberében. Ezt megelőzően, a tavaszi képviselői választás során a 

lengyel nemzetiségi szószóló, dr. Csúcs Lászlóné megválasztásával – történetében először – a 

magyarországi lengyelség önálló parlamenti képviselethez jutott. Az Országos Lengyel 

Önkormányzat (a továbbiakban: OLÖ) elnökének Dr. Rónayné Slaba Ewát választották meg. 

Az országos önkormányzat 15 fős képviselő testülete 4 jelölő civil szervezet (Bem Egyesület, 

Polonia Nova, Szent Adalbert Egyesület, Piłsudski Társaság) képviselőiből alakult meg. 

 

Az OLÖ három nemzetiségi intézményt tart fenn: a Magyarországi Lengyelség Múzeumát és 

Levéltárát, a Lengyel Közművelődési Központot és a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolát. 

A gazdasági tevékenységet nem végző OLÖ a központi költségvetésből a működésének 

finanszírozásához 2013-ban és 2014-ben a médiatámogatás beépítésével 47-47 M Ft-os állami 

támogatásban részesült. Az országos önkormányzat 2013-ban a székháza felújítására további 

1,9 M Ft, intézménye és egy lengyel civil szervezet pedig további 2,02 M Ft egyedi 

kormányzati támogatást kapott. 2014-ben az egyedi támogatás 6,6 M Ft-ot tett ki. A lengyel 

települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013-ban 31,40 M Ft, illetve 2,65 M Ft, 

2014-ben 36,74 M Ft, illetve 1,75 M Ft feladatarányos állami támogatásban részesültek. A 

„Nemzetiségi támogatások‖ keretében 2013-ban a lengyel nemzetiség pályázati úton 

kulturális kezdeményezéseire 3,83 M Ft, civil szervezetei működésére 6,53 M Ft, táboraira 

1,22 M Ft, pedagógus továbbképzésére 0,8 M Ft (mindösszesen 12,39 M Ft) támogatáshoz 

jutott. A „Nemzetiségi támogatások‖ keretből ugyanerre a célra 2014-ben kulturális 

kezdeményezéseire 5 M Ft, civil szervezetei működésére 6,15 M Ft, táboraira 0,7 M Ft 

(mindösszesen 11,85 M Ft) támogatást kapott.  
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Középiskolai szinten ma csak a – 2014. évtől éves szinten összességében mintegy 60 M Ft-ból 

gazdálkodó – Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola oktatja a lengyel nyelvet. Az iskola 

rangja 2012-ben tovább növekedett azzal, hogy ECL vizsgahellyé alakult, a Pécsi 

Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságával kötött megállapodással. Fontos kiemelni, 

hogy az országban számos helyen megtalálható telephelyein 160-180 gyerek képzését tudja 

magas szinten végezni. 2012-ben az iskola TÁMOP pályázaton 32 M Ft-ot nyert el, melyet 

tananyagfejlesztésre fordíthatott. A 2015 tavaszára elkészülő tankönyvek, munkafüzetek és 

hanganyagok segítségével igazi, országos hatáskörű képző intézménnyé válhat az iskola.  

A felsőoktatásban több főiskolán és egyetemen folyik polonisztikai képzés. Ennek keretében 

van lehetőség a lengyel szakos hallgatók anyaországi részképzéseken való részvételére is. 

 

A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2011-ben korszerűsítette az állandó 

kiállítását az ezeréves lengyel–magyar kapcsolatokról, érdekesebbé téve azt a fiatalság 

számára. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kiállításokkal és katalógusok kiadásával 

népszerűsítette a Magyarországon élő lengyel képzőművészek munkásságát, 

könyvbemutatókat szervezett. A Múzeumnak két filiája van, az egyik Derenken, a volt iskola 

épületében, a másik Andrástanyán. A Múzeum az állandó kiállításon túl éves szinten 8-12 

időszakos kiállítást rendez, melyek közül többet „országjárás‖ keretében is be tudott mutatni. 

A 2012-ben Balatonbogláron megnyílt lengyel civil menekültekről szóló kiállítás mellett 

Sárváron, a Sárvári Lengyel Önkormányzat fenntartásában működik állandó kiállítás a lengyel 

katonai menekültekről.  

A Lengyel Közművelődési Központ 3 telephelyen (kettő Budapesten van, egy pedig Derenk-

Szögligeten) végzi munkáját, de kapcsolati hálózata átfogja az ország számos településén 

rendezett, a lengyelséghez kötődő eseményeket. Igyekszik erősíteni a személyes részvétel 

fontosságát, különösen a fiatalok körében. Kiállítások, hangversenyek, megemlékezések 

dokumentálják tevékenységüket. 

A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2013-ban és 2014-ben évi 8 M Ft-ból 

gazdálkodott, 2015-évben 11 M Ft-ra emelkedett a támogatás, ami sokat segíthet az 

intézmény működésében. A három intézmény támogatása a nemzetiségi intézményi keretből 

2013-ban 24,6 M Ft-ot, 2014-ben pedig 25,8 M Ft-ot tett ki.  

 

A kulturális sokszínűség két kiemelkedő ünnepe a Szent László királyhoz kötődő 

Magyarországi Lengyelség Napja – amelyet már 1996 óta ünnepelnek folyamatosan – és a 

legősibb hagyományokat ápoló Derenki Búcsú. Harmadikként zárkózik fel az országos 

rendezvények sorába az utóbbi években februárban megrendezésre kerülő Lengyel Bál, 

mellyel egy modernebb, de lengyel hagyományokon alapuló kihívásnak igyekszik megfelelni 

a közösség. Az OLÖ ezek mellett megemlékezett a lengyelséghez fűződő fontos 

eseményekről, részt vett az ország különböző részein megtartott megemlékezéseken és 

ünnepségeken, ápolta a hagyományokat. A beszámolási időszakban is mindent megtett az 

OLÖ a fiatalság mobilizálása érdekében, többek között lengyel–magyar kulturális és 

sportnapokat szervezett lengyel- és magyarországi fiatalok részvételével. 

 

Említést érdemel a Magyarországon legrégebben működő országos lengyel civil szervezet: a 

Magyarországi Lengyelek Bem József Kulturális Egyesülete. Napjainkban is különösen nagy 

szerepet játszik a fiatalabb nemzedéknek a lengyelországi kapcsolatok fenntartásában és a 

lengyel kultúra átadásában.  Jó példa erre az egyesületben 13 éve működő „vasárnapi‖ óvoda 

és az újonnan indított „Baba-mama Klub‖. Említést érdemelnek még kiemelkedő 

tevékenységük miatt a Derenki Emlékhely jövőjének biztosítására 2011-ben Derenk 

Szövetséggé alakult korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatok Szövetsége, a 
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békéscsabai, budapesti, győri kórusok, a néptáncegyüttesek, a hagyományőrző egyesületek és 

a nyíregyházi, pécsi, szegedi, veszprémi szervezetek.  

A magyarországi lengyelek életében fontos kulturális szerepet játszik a Magyarországi 

Lengyel Alkotók Fóruma a képzőművészeti kiállításaival, a Polonez és a Drenka Ifjúsági 

Néptánc Együttes, az ország területén működő lengyel kórusok (a békéscsabai Chopin, a 

budapesti Szent Kinga és a győri Akkord), valamint a lengyel rendezvények zömén szerepet 

vállaló Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület. 

 

A magyarországi lengyelség hitélete szempontjából jelentős összetartó erő a kőbányai 

Lengyel Perszonális Plébánia és a mellé szerveződött Magyarországi Lengyel Katolikusok 

Szent Adalbert Egyesülete, amely tulajdonosa a Lengyel Ház épületének. A Lengyel Házban 

elsősorban vallásos tárgyú kiállításokat, tudományos konferenciákat, könyvbemutatókat, 

búcsút rendeznek. 2007 óta működik a Szent Kinga Vegyes Kórus. Évente rendszeresen 

szerveznek zarándokutakat, és minden év őszén megrendezik a Keresztény Kultúra Napjait.  

 

A magyarországi lengyelek két lapot jelentetnek meg. Havonta jelenik meg a Polonia 

Węgierska és negyedévente a Głos Polonii magazin. A színesebb, tematikus mellékletekkel, 

emelt példányszámmal megjelenő újságok minősége javult, és az olvasottságuk nőtt, annak is 

köszönhetően, hogy az OLÖ honlapján is olvashatóvá váltak. Az OLÖ a sajtóorgánumok 

fenntartására éves szinten 10,5 M Ft-ot fordít. Az OLÖ honlapja kiválónak mondható, hiszen 

szinte naponta jelentkezik újabb és újabb hírekkel, tudósításokkal lengyel és magyar nyelven. 

A Magyar Televízió Rondó című műsorában havonta rendszeresen kapnak helyet a lengyel 

nemzetiség számára készült ismertetők, program bemutatók, de a műsoridő szűkössége határt 

szab egy átfogó programnak. A Magyar Rádió MR4 csatornája szombatonként 30 perc 

lengyel nemzetiségi adást sugároz. 

 

Az OLÖ és az országos lengyel civil szervezetek felterjesztése alapján 2013-ban a 

Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, 2014-ben a lengyel nemzetiségű Bros 

Stanislaw Wojciechné kapta meg a Nemzetiségekért Díjat, a lengyel nemzetiség érdekében 

végzett sokoldalú munkásságáért. 

 

 

6. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEKRŐL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a német nemzetiséghez tartozók száma 185 696 fő (2001-ben 120 344 fő) volt. Közülük 

38 248 személy vallotta anyanyelvének a németet, német nemzetiségűnek pedig 131 951 fő 

jelölte magát (2001-ben 33 774, illetve 62 105). A 2014. évi helyhatósági választások után 

406 települési német nemzetiségi önkormányzat alakult. A területi önkormányzatok száma 13, 

tizenkét megyei és a fővárosi önkormányzat. A Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata (a továbbiakban: MNOÖ) megválasztására 2014. október 28-án került sor, 

melyen 39 tagú testületet választottak, az elnök ismételten Heinek Ottó lett. Az MNOÖ a 

nemzetiségi önkormányzatok munkáját 11 regionális irodán keresztül segíti, a bizottságai 

révén szorosan együttműködik a németség országos egyesületeivel, intézményeivel, kiemelt 

figyelmet fordít az oktatási-nevelési intézményekre. A magyarországi németek parlamenti 

szószólója Ritter Imre. 

 

A MNOÖ 2013-ban és 2014-ben egyaránt 214,1 M Ft működési költségvetési támogatásban 

részesült. Az országos önkormányzat által fenntartott intézmények működtetési támogatására 
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2013-ban és 2014-ben is 125,6 M Ft állt rendelkezésre a költségvetésben. A „Nemzetiségi 

támogatások‖ keretében 2013-ban a német nemzetiségi civil szervezetek működésre 25,4 M 

Ft, ugyanebből a keretből e célra 2014-ben a civil szervezetek 27 M Ft, míg kulturális 

kezdeményezésekre 2013-ban 20,29 M Ft, 2014-ben 25,8 M Ft támogatáshoz jutottak. 

Ugyanezen keretekből anyaországi táborokra 2013-ban 2 M Ft, 2014-ben 1,7 M Ft, 

pedagógus-továbbképzésre 2013-ban 11,5 M Ft, 2014-ben 9 M Ft támogatás jutott. 

 

Magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények 2013-ban 

6,9 M Ft, 2014-ben 22,73 M Ft egyedi kormányzati támogatásban részesültek. A német 

települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013-ban 428,45 M Ft feladatarányos 

támogatásban részesültek, míg 2014-ben 456,78 M Ft-ban.  

 

A magyarországi közoktatási-köznevelési intézményhálózatból 291 német-magyar kétnyelvű 

óvoda, 395 német nemzetiségi általános iskola, 19 gimnázium és 4 szakközépiskola működik 

az országban. Két oktatási intézményt, a Koch Valéria Iskolaközpontot (Pécs) és a Schiller 

Gimnáziumot (Pilisvörösvár) a MNOÖ tart fenn. A pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban 

2012 szeptemberében egy egynyelvű, anyanyelvű óvodai csoport indult. A modell olyan 

sikeresnek bizonyult, hogy immár az Iskolaközpont két óvodájának mind a nyolc csoportja 

anyanyelvű program szerint működik és az általános iskolában is elindult egy német 

tannyelvű osztály. A beszámolási időszakban az MNOÖ a DDOP pályázat segítségével 

mintegy 600 M Ft összköltségű beruházást valósított meg Pécsett: felújította és bővítette a 

Koch Valéria Iskolaközpont Dugonics utcai óvodáját és a Tiborc utcai általános iskola 

épületét. Az Intézményközpont feladatellátását szolgáló ingatlanokat Pécs MJV 

Önkormányzata 2013-ban az MNOÖ tulajdonába adta. Az MNOÖ alapítója továbbá a bajai 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját fenntartó közalapítványnak, 

melyből 2014-ben kiválással létrejött, egy az MNOÖ és az Audi Hungária Motor Kft. által 

alapított közalapítvány a győri Audi Hungária Iskola fenntartására. A települési német 

nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma a beszámolási 

időszakban megduplázódott, jelenleg 10 települési német nemzetiségi önkormányzat tart fenn 

óvodát vagy általános iskolát.   

 

Ezen felül közel 200 M Ft TÁMOP pályázati támogatást fordított az MNOÖ német 

nemzetiségi tankönyv- és tananyagfejlesztésre. Számos német nemzetiségi általános iskola és 

gimnázium tankönyvíró pedagógusa, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a bajai Eötvös 

József Főiskola, valamint anyaországi intézmények szakembereinek együttműködésével 

mintegy 60 tankönyv, digitális tananyag készül, illetve újul meg. Ilyen például:  

 

 A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és fejlesztési terve (középtávú 

fejlesztési terv 2016-ig);  

 A magyarországi német óvodák irányelvei és fejlesztési terve;  

 Kerettanterv és kompetenciamodell a nyelvoktató és a kétnyelvű német nemzetiségi 

iskolák számára;  

 A magyarországi német nemzetiségi óvodák bemutatkoznak;  

 Sajátos óvodai koncepciónk;  

 Sikeres oktatási és nevelési utak;  

 Ajánlások az átmenetek szervezéséhez – I. rész: Óvodából az iskolába, II. rész: Alsó 

tagozatból felső tagozatba. Általános iskolából középiskolába. 

 

Ezekhez iránymutató a 2010 júniusában megjelent magyarországi németek nevelési, oktatási 

és közművelődési programja, a „Gyökerek és szárnyak―, amely hosszú távra meghatározza az 
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MNOÖ oktatási koncepcióját. A koncepció megjelenése óta önálló, részletesen kidolgozott 

tervek (középtávú fejlesztési terv, 2016-ig szóló intézkedésekkel) jelentek meg az óvodák és 

iskolák számára. Ezzel kapcsolatban az elmúlt két évben több találkozó, konferencia, 

továbbképzés valósult meg.  

 

Középiskolai német nyelvtanárképzés 5 egyetemen folyik, 7 pedagógiai főiskolán, illetve 

főiskolai karon lehet német szakos tanári vagy tanítói diplomát szerezni. Német nemzetiségi 

óvodapedagógus képzés 6 főiskolán, illetve főiskolai karon folyik.  

 

A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető. Kultúrcsoportok, énekkarok, 

zenekarok, táncegyüttesek működnek bejegyzett egyesületként. Országos egyesületként 

működik a pécsi Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület (Kulturverein Nikolaus Lenau 

e.V.), a Magyarországi Német Fiatalok Közössége (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher), a 

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat 

Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen), a Magyarországi Német Írók és 

Művészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler, VUdAK), a 

Magyarországi Német Iskolaegyesületek Szövetsége (Bund Ungarndeutscher Schulvereine), a 

Förderverein für Deutschsprachiges Laientheater in Ungarn (Egyesület a Magyarországi 

Német Nyelvű Amatőr Színjátszásért), a VUK – Verein für Ungarndeutsche Kinder 

(Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért), a Jakob Bleyer Közösség és a 

Magyarországi Német Hallgatók Egyesülete (Verein Deutscher Hochschüler, VDH). 

 

A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az országos gyűjtőkörrel 

rendelkező tatai Német Nemzetiségi Néprajzi Múzeum – Ungarndeutsches Museum Totis. 120 

helyen találunk helytörténeti gyűjteményeket, falumúzeumokat, tájházakat, és számos 

településről készült monográfia. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

fenntartásában van a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény/Heimatmuseum, melyben 2008 

januárja óta a Magyarországi Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központja is 

működik az MNOÖ támogatásával.  

 

A német nemzetiségi könyvtárak évtizedek óta a megyei könyvtárhálózathoz kapcsolódnak, 

esetenként több megyére kiterjedő hatáskörrel. A Magyarországi Németek Könyvtára 

speciális gyűjtőkörű, nyilvános szakkönyvtár, amelynek gyűjtőköre átfogja a magyarországi 

németség és a német nyelvterület irodalmát, szakirodalmát, beleértve az audiovizuális 

médiumokat is. A könyvtár a Magyarországi Németek Házában működik. 

 

A Deutsche Bühne Ungarn – Magyarországi Német Színház, Magyarország egyetlen állandó, 

német nyelven játszó és saját épülettel rendelkező színháza, egyúttal Tolna megye egyetlen 

kőszínháza. A színház fenntartója 2012. január 1-jétől a MNOÖ. A színház alapvető feladata 

a német anyanyelv ápolása, a német kulturális értékek megőrzése és továbbfejlesztése, 

valamint az egyetemes kultúra felmutatása és közvetítése német nyelven. A magyarországi 

németség szórványos elhelyezkedése miatt igen nagy a tájelőadások jelentősége, amelyeket a 

magyarországi németség legfontosabb központjaiban mutatnak be. A színház 2013 elején 

partneri együttműködést írt alá a Pécsi Tudományegyetemmel, amelynek keretében Pécsett 

havi rendszerességgel garantáltak a fellépései. A színház – melynek kis létszámú társulata 

több nemzet művészeit egyesíti és önmagát európai műhelyként definiálja – az utóbbi 

években nagy hangsúlyt fektet koprodukciós előadások létrehozására.  

Német nemzetiségi amatőr színházi tevékenység elsősorban a nemzetiségi iskolákban folyik. 

Az iskolai színjátszók rendszeresen találkoznak a korosztályuknak megfelelő színházi 

fesztiválokon és szakmai szemináriumokon. A színházi mozgalom támogatói egyesületet 
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hoztak létre Förderverein für deutschsprachiges Laientheater in Ungarn – Egyesület a 

magyarországi német nyelvű amatőr színjátszásért néven. 

 

A magyarországi németek kutatását a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési 

Központja koordinálja, amely kutatók, szakdolgozók, oktatók számára szakmai, információs 

bázisként működik, tanácskozásokat, konferenciákat, kiállításokat szervez. Munkatársainak 

gondozásában évente több néprajzi és tanulmánysorozat jelenik meg. A 2001-ben alapított 

Magyarországi Németek Háza Budapesten, a VI. kerület Lendvay u. 22. alatt működik. A 

házban került elhelyezésre a Neue Zeitung szerkesztősége, a Magyarországi Német Kulturális 

és Információs Központ (Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum) és a 

Magyarországi Németek Könyvtára. Az MNOÖ kulturális koncepciójában fontos helyet 

foglal el a német nemzetiségi közművelődés szervezése. A Magyarországi Németek Háza és 

az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az országos önkormányzat egy 

korlátolt felelősségű társaságot (Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt 

Felelősségű Társaság) hozott létre. Az MNOÖ intézménye a Városlődi Villa Nonprofit Kft., 

melynek feladata a városlődi ifjúsági tábor üzemeltetése.   

 

A Magyarországon élő németség nagyobbrészt római katolikus vallású, evangélikus 

gyülekezetek leginkább Bács-Kiskun, Békés, Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya 

megyében találhatók. Elszórtan élnek református vallású németek is az országban. Évtizedek 

óta jelentős erőfeszítéseket tesznek a nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek a német 

nyelvű egyházi szertartások szervezése terén. Bíztató tendencia, hogy egyre több helyszínen 

és alkalommal kerül sor német nyelvű szentmisére, istentiszteletre. Havonta egy alkalommal 

az MR4 német nyelvű szentmisét sugároz Pécsről. A hazai legnagyobb katolikus német 

szervezet az 1991-ben alapított Szent Gellért Katolikus Egyesület (St Gerhards-Werk). A 

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) egyházzenei 

szekciója feladatának tekinti a magyarországi németek egyházzenei örökségének felélesztését 

és gondozását, a tárgyi emlékek gyűjtését. 

 

A magyarországi németek közszolgáltató hetilapja a Neue Zeitung, mely hetente 16 oldal 

terjedelemben jelenik meg. Rendszeres melléklete a gyerekeknek szóló NZ-Junior, a 

Magyarországi Német Fiatalok Közösségének oldalai, kéthetente olvasható a Magyarországi 

Német Katolikus Hírek oldala, Ungarndeutsche Christliche Nachrichten címmel. A lapban 

jelenik meg évente négyszer a Magyarországi Német Iskolaegyletek „BUSCH-Trommel‖ 

című 12 oldalas hírlevele. Az NZ évente egyszer „Signale‖ címmel irodalmi és művészeti 

mellékletet jelentet meg. Az országos önkormányzat megbízásából a Neue Zeitung 

szerkesztőségében készül évente a kalendárium, a Deutscher Kalender. Több országos, illetve 

regionális jelentőségű egyesület jelentet meg újságokat, kiadványokat. Legismertebb közülük 

a Jakob Bleyer Közösség (Jakob Bleyer Gemeinschaft) kiadásában megjelenő Vasárnapi 

Újság (Sonntagsblatt), a bajai Bácska Kultúregyesület (Batschkaer Kulturverein) lapja, a 

Batschkaer Spuren (Bácskai Nyomok). Sok településen a helyi lap rendelkezik német nyelvű 

melléklettel, illetve alkalmanként jelennek meg német nyelven cikkek, hírek, többnyire a 

nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére, szerkesztésében. 

 

A Magyar Rádió részeként, Pécsett működik a német nemzetiségi rádiós szerkesztőség. A 

beszámolási időszakban, a Magyar Rádióban a németeknek napi 2 órás anyanyelvű 

rádióműsora volt. Az MR4-es adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők 

és letölthetők a közszolgálati rádió internetes honlapjáról is. Ugyancsak Pécsett készül a 

Magyar Televízió országos sugárzású német nemzetiségi televíziós magazinműsora az Unser 
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Bildschirm, mely évtizedek óta folytat minőségi, igényes munkát. Az elmúlt néhány évben 

számos helyi kábeltelevízió is indított német nyelvű programokat. 

 

A MNOÖ szoros kapcsolatban áll a német nyelvű országokkal és régiókkal, az európai német 

kisebbségi szervezetekkel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. 

A magyarországi német nemzetiség hivatalos képviselete is tagja a FUEV-nek, az Európai 

Népcsoportok Föderális Uniójának (Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen), a 

szervezeten belül működő német népcsoportok munkacsoportjának, és a kongresszusaikon 

rendszeresen képviseltetik magukat. 

Németország az 1987-ben aláírt, majd 1992-ben megújított Közös Nyilatkozat (Egyezmény a 

német kisebbség és a német nyelv támogatásáról Magyarországon) alapján rendszeresen 

támogatja a magyarországi németeket. A támogatások az MNOÖ-vel történő konzultáció 

alapján, a Goethe Intézet és a támogatást nyújtó tartományok illetékes minisztériumainak a 

szervezésében, a Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága és a 

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet koordinálásával valósulnak meg. Az Albizottság 

kétévente ülésezik, legutóbbi ülése 2013-ban Pécsett volt. 

A magyarországi németek támogatása állami, tartományi és alapítványi forrásból történik, 

kiemelten Bajorország és Baden-Württemberg tartományok, a Haus des Deutschen Ostens 

(München), a Külügyi Kapcsolatok Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen), a Goethe 

Intézet (Goethe-Institut), a Szövetségi Hivatal (Bundesverwaltungsamt) és a Német 

Akadémiai Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst) révén. 

 

A MNOÖ és német nemzetiségi civil szervezetek felterjesztése alapján 2013-ban a Véméndi 

Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 2014-ben Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann és 

Husztiné Nagy Ágnes kapta meg a Nemzetiségekért Díjat. 

 

 

7. A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEKRŐL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve az örmény nemzetiséghez tartozók száma 3571 fő (2001-ben 1165 fő) volt. Közülük 444 

fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek, 3293 fő örmény nemzetiségűnek (2001-ben 294, 

illetve 620). 2014-ben az október 12-i nemzetiségi önkormányzati választások során 32 

eredményes települési választást tartottak (11 megye 11 településén és 21 fővárosi 

kerületben), amelyek mellett egy területi, a fővárosi önkormányzat alakult meg. Az Országos 

Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: OÖÖ) elnökének dr. Serkisian Szevánt választották 

meg. Az örmény közösség szószólója a Parlamentben Dr. Turgyán Tamás. A nemzetiségi 

jelölteket állító szervezetek közül a felállított tizenöt fősre redukálódott országos testületbe az 

Armenia – Kilikia – ÖIE (Arménia Népe Kulturális Egyesület, Kilikia Kulturális Egyesület, 

Örmény Ifjúsági Egyesület) választási csoportosulás nyolc képviselőt, az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület pedig hét képviselőt küldött. 

 

A magyarországi örmények 2013-ban összesen 78,26 M Ft támogatásban részesültek, 

amelyből az OÖÖ éves költségvetési támogatása – a beépült média támogatással – 49,5 M Ft-

ot tett ki. Az OÖÖ 2007-ben budapesti székhellyel megalapított első, saját működtetésű 

intézménye, az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ éves működési 

támogatása – 7 M Ft – szintén beépült az OÖÖ költségvetésébe. A nemzetiségek részére 

előirányzott költségvetési források terhére 2013-ban az örmény programokra összesen 5,88 M 

Ft támogatást ítéltek meg. A fennmaradó összeget a nemzetiségi önkormányzatok 
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feladatarányos támogatása adja. A magyarországi örmények 2014-ben összesen 84,77 M Ft 

támogatásban részesültek, amelyből az OÖÖ éves költségvetési támogatása szintén 49,5 M 

Ft-ot tett ki. A nemzetiségek részére előirányzott költségvetési források terhére 2014-ben az 

örmény programokra összesen 9,05 M Ft támogatást ítéltek meg. A fennmaradó összeget itt is 

a nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása adja. Az OÖÖ és média támogatása 

2015-ben 52,5 M Ft, az OÖÖ által fenntartott intézmények támogatása 27 M Ft-ot tett ki. 

 

Az örmények saját iskolahálózattal nem rendelkeznek. Örmény nyelvoktatás, vasárnapi iskola 

keretében, Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Győrött és Székesfehérváron működött, 

azonban 2013-ban ez a kezdeményezés megszűnt. A nyelvoktató tevékenység hétvégi 

együttlétek alkalmával művészetoktatás, vasárnapi örmény óvodai foglalkozás, Baba-mama 

klub, Nők klubja működésének keretében válik biztosíthatóvá, bevonva a helyi közösségek 

minél szélesebb körét a találkozásokba.  

 

Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ feladata figyelemmel kísérni a 

magyarországi örmény nemzetiség kulturális helyzetének alakulását, összefogni az örmény 

civil szervezetek munkáját, a nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységét. Az OOÖ 

2014-ben az önkormányzat új intézményeként egy örmény színházat hozott létre, URARTU 

Örmény Színház néven. 

 

A Magyarországon élő örmények egyik csoportja vallási szempontból az örményországi 

központtal bíró Örmény Apostoli Egyházhoz tartozik, amely Magyarországon 2003-tól kezdte 

meg hivatalos működését. Parlamenti határozattal azonban 2012-től megszűnt az Örmény 

Apostoli Egyház, átalakult egyesületté, a hívőknek jelenleg nincs hol gyakorolniuk keresztény 

kötelezettségeiket. A magyarországi örmények másik csoportja katolikus, akiket az Örmény 

Katolikus Templom fogja össze, amely egyetlen örmény katolikus lelkészségként működik.  

 

Az Örmény Kultúráért Alapítvány kiadásában jelenik meg évente négy alkalommal az Arménia 

című örmény nyelvű kulturális, közéleti folyóirat. Szintén évi négy száma van a Diaszpóra 21 

című magyar nyelvű kulturális, közéleti lapnak. Magyar nyelven kerül még kiadásra az Erdélyi 

Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „Füzetek” c. kulturális és információs havi lapja, a 

Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint kerületi örmény nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása révén. A lap a http://www.magyarormeny.hu/ honlapon is olvasható.   

 

A Magyar Rádióban az örményeknek heti 30 perces anyanyelvű rádióműsora van. Az MR4-es 

adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők és letölthetők a közszolgálati 

rádió www.mr4.hu internetes honlapjáról is. A Magyar Televízióban az örményeknek a havi 

rendszerességgel jelentkező Rondó c. nemzetiségi műsorban van átlagban 10 perces 

anyanyelvű televíziós programja. Továbbá évi 2 alkalommal készítenek 26 perces tematikus 

örmény adást. Örmény honlapok még: www.armenians.hu, www.ararat.hu. 

 

Az OÖÖ jó kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal és a világon diaszpórában élő 

örménységgel. Az országos önkormányzat határozott célja Magyarország és Örményország 

kapcsolatrendszerében a kommunikációs lehetőségek szélesítése. Az Örmény Kulturális 

Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás alapján rendszeres az anyaországi 

kulturális csoportok részvétele a magyarországi örmény közösség ünnepi eseményein. 

 

2014-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az örmény kultúra és 

hagyományok őrzéséért végzett tevékenysége elismeréséért, Nemzetiségekért Díjban részesült. 

 

http://www.magyarormeny.hu/
http://www.mr4.hu/
http://www.armenians.hu/
http://www.ararat.hu/
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8. A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a román nemzetiséghez tartozók száma 141%-kal, 35 641 főre nőtt 2001 óta. Közülük a 

román anyanyelvűek aránya 64%-kal 13 886 főre, míg a magukat román nemzetiségűnek 

vallóké 230%-kal, 26 345 főre nőtt. Az adatok szerint a nemzetiségekhez tartozóknak 11,9%-

a, a csak nemzetiség alapján számított román közösségeknek 14,5% ortodox vallású. A 

közhiedelem szerint a magyarországi románok döntő többsége ortodox vallású (vannak 

azonban görög katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezethez tartozó románok is). A román 

nemzetiség történelmileg kialakult közösségei elsősorban Magyarország délkeleti régióiban 

élnek, ugyanakkor napjainkra megnőtt a főváros és környékén élő románok száma.  

 

A 2014 októberében megtartott nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként 43 

településen, illetve Budapest 18 kerületében alakult meg a helyi önkormányzat. Nőtt a területi 

önkormányzatok száma, a Fővárosi, Békés és Hajdú-Bihar megyei testületek mellett 

középszintű képviselet alakult Csongrád és Pest megyében is. A Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) 2014. november 6-án alakult meg, a 15 

fős országos testület elnöke Juhász Tibor lett, aki korábban az MROÖ hivatalvezetője volt. 

Méhkeréken a 2014. októberi önkormányzati választások során a települési önkormányzat az 

Njtv. alapján nemzetiségi önkormányzatnak nyilvánította magát, mely nagyobb lehetőséget 

biztosít a nemzetiségi kulturális autonómia gyakorlati megvalósítására. A magyarországi 

román közösség által megválasztott nemzetiségi szószóló Kreszta Traján. 

 

A MROÖ 2013. és 2014 évi költségvetési támogatása 89,6 M Ft volt, amely tartalmazta a 

közösség két önálló hetilapjának (Cronica, Foaia românească) támogatását is. A MROÖ által 

fenntartott intézmények támogatása intézményi átvételekkel és bővüléssel kapcsolatos 

személyi kiadások fedezetének biztosítása által (oktatási és gazdasági referens bérköltsége), 

7,8 M Ft-tal emelkedett, így 2013-ban 19,7 M Ft volt, 2014-ben pedig 27,5 M Ft. 2015-től a 

költségvetési fejezet megemelésével további források állnak rendelkezésre, így az MROÖ és a 

média támogatására 107,5 M, míg az MROÖ saját fenntartásában lévő Dokumentációs és 

Információs Központ fenntartására további 40,8 M Ft használható fel.  

Békés és Hajdú-Bihar megyében működik az önkormányzatok közel háromnegyede, és az itt 

elért eredmények határozzák meg döntően a nemzetiségi közösség tevékenységét. A 67 

települési és 3 területi önkormányzat 2013-ban 16,7 M Ft, 2014-ben 15,2 M Ft támogatásban 

részesült. 2015-ben az 56 települési és 4 területi önkormányzat 24 M támogatásban részesül. 

A román települési önkormányzatok a differenciált támogatási rendszer keretében a 

nemzetiségi közfeladataik ellátására további költségvetési támogatásban részesültek. 2013-

ban 28,6 M Ft, míg 2014-ben 24,1 M Ft volt ez az összeg.  

 

A Nemzetiségi célú költségvetési források egyedi támogatási döntései során kiemelt prioritást 

élveztek a KVB jegyzőkönyveiben foglaltak, mely mellett intervenciós jellegű és kulturális 

kezdeményezéssel összefüggő kérelmek is támogatásra kerültek. A 2014. évi egyedi kérelem 

alapján nyújtott támogatások közül kiemelendő Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium felújítása (20,3 M Ft). A fentiek mellett számos oktatási, 

kulturális kezdeményezést támogató, továbbá egyéb KVB- ajánlásokhoz illeszkedő 10 M Ft 

alatti támogatás is megítélésre került. A 2013-2014. évi nemzetiségi célú pályázati és egyedi 

támogatások során 69,03 M Ft, illetve 67,44 M Ft román nemzetiségi célokat szolgált.  
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pályázatok 
egyedi 

támogatás 

támogatás 

összesen civil 

szervezetek 

kulturális 

programok 
táborok 

pedagógus-

képzés 
összesen 

román 

2013 
5 M Ft 4,089 M Ft 0,54 M Ft  9,629 M Ft 59,4 M Ft 69,029 M Ft 

román 

2014 
6 M Ft 5,9 M Ft 2 M Ft 1,14 M Ft 15,04 M Ft 52,4 M Ft 67,44M Ft 

 

A nemzetiségek részére előirányzott költségvetési források terhére az EMMI az EMET 

bevonásával hirdette meg a pályázatait. A kiírásra 2013-ban beérkezett igények értékelése 

során 35 román pályázó 9,63 M Ft támogatásban részesült, ezzel 8 civil szervezet 

működéséhez, 26 kulturális program és 1 tábor megvalósításához nyújtott lehetőséget a 

költségvetés. 2014-ben 46 pályázó részére 15,04 M Ft támogatást ítélt meg a Támogató. Az 

összeg felhasználása 10 civil szervezet működését, 31 kulturális program, 4 anyanyelvű tábor, 

és 1 nemzetiségi pedagógusképzés megszervezését segítette elő. 

 

Magyarországon a közoktatás valamennyi szintjén van román nemzetiségi képzés. A 

beszámolási időszakban 14 településen több mint 1700 gyermek részvételével folyt román 

nemzetiségi óvodai nevelés, általános iskolai valamint Gyulán középiskolai oktatás is. Az 

MROÖ 2011-ben átvette a battonyai Román Iskola és Óvoda működtetését. 2012. szeptember 

1-től Elek és Kétegyháza település román nemzetiségi oktatási intézményeinek a fenntartása, 

majd 2013 januárjában hosszas egyeztetések után a működési nehézségekkel küszködő Bihari 

Társulás (Körösszakál, Körösnagyharsány, Bedő) fenntartásában lévő román nemzetiségi 

oktatási, nevelési intézmények fenntartói joga is az MROÖ-höz került. Az MROÖ 2013. 

szeptemberben átvette a gyulai „Nicolae Bălcescu‖ Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium fenntartói jogát, ezt követően 2014 szeptemberétől átvette a gyulai Románvárosi 

Óvoda fenntartói jogát is. Ezáltal a Magyarországon működő kéttannyelvű középiskola, 

általános iskola és óvoda – Méhkerék kivételével – az MROÖ fenntartásában működik. A 

településeken működő oktatási intézmények átszervezése miatt az óvodákban és az általános 

iskolákban a gyermeklétszám folyamatosan növekszik, mely a jövőben tanterembővítést tesz 

szükségessé, főleg Gyulán és Battonyán.  

 

Jelentős európai uniós költségvetési források bevonásával új nemzetiségi tankönyvfejlesztési 

program indult. A MROÖ és a Gyulai „Nicolae Bălcescu‖ Gimnázium közös konzorciuma az 

európai uniós pályázati projekt első szakaszában 35,4 M Ft támogatást nyert a román 

közösség anyanyelvű iskolai oktatásában használatos tankönyvek és taneszközök 

kifejlesztésére, bővítésére. A nemzetiségi oktatás feltételeit javítja az Európai Uniós 

támogatással (TÁMOP 3.4.1) megvalósuló, a nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának 

segítésére megtervezett pályázat is. 

A magyarországi román pedagógusok a MROÖ és az Aradi „Aurel Vlaicu‖ Állami Egyetem 

által szervezett anyaországi nyelvi-módszertani, illetve szaknyelvi továbbképzésekben 

vehetnek részt. 2014-ben 1,14 M Ft támogatást kaptak a pedagógusok közismereti tantárgyak 

román nyelvi képzéséhez. 

 

Román nyelv és irodalom szakos óvó-, tanító- és tanárképzés Szarvason, Szegeden és 

Budapesten van. Magyarországi román nemzetiségi pedagógusképzést szerveznek a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán, valamint a budapesti Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Román Tanszékén; Szegeden az utóbbi időszakban a hallgatóik 

számának csökkenéséről adtak tájékoztatást. A MÖB adatai szerint a román-magyar 

egyezmény ösztöndíjazásról szóló vállalásai (19. és 26. munkatervi pont) az utóbbi két tanév 
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során alig valósultak meg. A nyári egyetem megrendezését a Román fél felfüggesztette, az 

utóbbi 2 évben a Román Oktatási Minisztérium nem fogadott képzésekre jelentkező hazai 

román nemzetiségű fiatalokat. A korábbi években felvételt nyert nemzetiségi hallgatók 

tanulmányaikat befejezhették, a hangsúly pedig a kutatók kiutazására tevődött át. A pályázatot 

nyert hallgatók, kutatók részére a MÖB Iroda ösztöndíj kiegészítést nyújt.  

 

A magyarországi románok által lakott települések nagyobb hányadában működik a román 

nemzetiség kulturális igényeit is kielégítő helyi kulturális intézmény, könyvtár és művelődési 

ház. Az egyesületi találkozók szervezői, a nemzetiségi tánccsoportok, kórusok, 

hagyományőrző együttesek működtetői a helyi önkormányzatok illetve a helyi kulturális 

együttesek. Az öntevékeny hagyományőrző csoportokkal harmonikus együttműködés 

jegyében, az országos önkormányzat rendszeres munkakapcsolatokat alakított ki és a 

lehetőségeihez mérten szakemberek biztosításával segítette munkájukat.  

 

A Dokumentációs és Információs Központ számos kulturális programot valósít meg, melyek 

közül kiemelkedőek az országos szintű találkozók szervezése. Az MROÖ Dokumentációs 

Központja működteti az országban egyedülálló román nemzetiségi életmód-történeti 

múzeumot, a kétegyházi Román Tájházat. 2014-ben az MROÖ Dokumentációs és 

Információs Központ szakfeladatainak színvonalas ellátása érdekében, reklámanyagok 

készítése, projektor és hangtechnikai beszerzés céljából 2,5 M Ft támogatásban részesült. A 

Magyarországi Románok Kutatóintézete közel két évtizedes tevékenysége során szervezett 

kereteket biztosít a román kisebbségkutatás számára, közel 100 könyvet jelentettek meg, több 

mint 20 nemzetközi tudományos tanácskozást szerveztek. Az Intézetben a hazai román 

közösségre vonatkozó demográfiai, néprajzi, nyelvészeti, szociológiai, politikatörténeti 

kutatásokat folytatnak.  

 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerint az Országgyűlés 

által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek között öt 

ortodox egyház szerepel – köztük a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye, amelynek 

Gyula városában található székhellyel rendelkező Püspöksége irányítja az egyházi életet és a 

20 településen lévő 21 parókia működését. A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 

az egyházmegyéhez tartozó egyes templomok örökségvédelmére 2013-ban 1,8 M Ft, továbbá 

2014-ben a Magyarcsanádi Román Ortodox templom felújítására 2 M Ft támogatást kapott. 

Az egyházi közgyűjtemények működésének támogatása keretében a román ortodox egyház 

2013-ban 3,75 M Ft-ot, 2014-ben 14,23 M Ft-ot kapott közgyűjteménye működtetésére. 

A beszámoló időszakában folytatódott valamennyi hazai görögkeleti templom állagmegóvása 

és felújítása (Gyula, Körösszegapáti, Pusztaottlaka, Zsáka). 2013-ban a Magyarországi 

Román Ortodox Egyház Püspöksége 42,7 M Ft támogatásban részesült, amely lehetővé tette a 

gyulai román ortodox egyházi gyűjtemény méltó elhelyezését. 2014-ben megtörtént az épület 

megvásárlása, amelynek felújítása után az alsó szinten múzeum és archívum, a felső szinten 

pedig közösségi tér kialakítására került sor. 

 

Az állam anyagilag is támogatja a vallási közösségek fakultatív hitoktatását. Az elmúlt két év 

során a négy nemzetiségi – köztük a román ortodox egyház 5 M Ft támogatást kapott a 

fakultatív hitoktatási feladatokra. A kistelepüléseken szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelmét 

az állam az egyházakkal való megállapodás alapján kiegészíti. A nemzetiségi egyházak közül 

ilyen megállapodás van a Magyarországi Román Ortodox Egyházzal is, amely 2013-ban és 

2014-ben 2,173 M Ft támogatást kapott erre a célra. Az egyházak ingatlanrendezése keretében 

a nemzetiségi egyházak ingatlanrendezés ügyei a magyar állam részéről befejeződtek. A 
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Magyarországi Román Ortodox Egyház által benyújtott igények közül 8 ingatlan ügyét a 

Kormány rendezte az egyház javára. 7 ingatlanért az egyház összesen 62 M Ft kártalanítást 

kapott, 1 ingatlan természetben került vissza az egyházhoz.  

 

Az MROÖ önálló honlappal és saját újsággal rendelkezik, amelyek román nyelvűek. Az 

országos önkormányzat által működtetett „Cronica” Román Lap – és Könyvkiadó fejlesztését 

és programjait költségvetési és pályázati forrásokkal rendszeresen támogatja az EMMI. A 

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége gondozásában jelenik meg a Foaia 

românească. Mindkét kiadvány évenként külön-külön 18,359 M Ft állami támogatásban 

részesült. A Magyar Rádió a Nemzetiségi Adások (AM 873, 1188) keretében minden nap 

16:00–18:00 között napi kétórás román nyelvű műsor keretében napra készen tájékoztatja a 

hallgatókat a hazai és az anyaországban élő román fontosabb közösség eseményeiről. 

Kéthetente euroregionális műsorral jelentkeznek „Európa hullámhosszán‖ címmel, amelyet a 

temesvári kollégákkal két nyelven közösen szerkesztenek.  

 

A közszolgálati televízióban szerkesztett román nyelvű Ecranul Nostru c. magazinműsor 

szerdánként kerül adásba, mely a nemzetiségi közösség mindennapjaiba nyújt betekintést.  Az 

adás az internetes videótárban is megtekinthető. A műsor szerkesztői nagy hangsúlyt 

fektetnek az anyanyelv ápolására. A munkatársaink nemzetiségi kötődéssel és nyelvismerettel 

rendelkeznek, ami elengedhetetlen a közösségekkel való kommunikációhoz és a 

műsorkészítéshez. Az MTVA Nemzetiségi Főszerkesztőségén készülő román nemzetiségi 

adások alacsony nézettségű időszakban és gyakorta változó időpontban történő sugárzása, a 

rádióműsorok nehezen fogható frekvenciasávban történő sugárzása és a műsorkészítés 

technika/gyártás kiszervezése miatt a az MROÖ panasszal élt az MTVA felé.  

 

A Magyarország és Románia között államközi megállapodások alapján működő KVB 

munkája során kiemelt figyelem irányul az EU-s források kihasználására, a nemzetiségi 

oktatás minőségének javítására, valamint az anyanyelvű tájékoztatás közrendszerének 

fejlesztésére. 2015 februárjától a bizottság hosszú szünet után újra ülésezett, melyen 

áttekintették a korábbi vállalások megvalósítását és új feladatokról egyeztettek. A gyulai és a 

szegedi román főkonzulátus, a budapesti és a szegedi román kulturális intézetek kiemelten 

kezelik a térségben élő román közösség anyaországi kapcsolatainak az erősítését. 

 

 

9. A MAGYARORSZÁGI RUSZINOKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve a ruszin nemzetiséghez tartozók száma 10 év alatt 87%-kal, 3882 főre nőtt; közülük 187 

fő nyilatkozott arról, hogy nem magyar állampolgár. A 2014. évi országgyűlési választások 

alkalmával a ruszin közösség Giricz Verát az Országos Ruszin Önkormányzat elnökét 

választotta meg a magyarországi ruszinok parlamenti szószólójának, aki 2014. április 30-án 

átvette megbízó levelét és május 6-án esküt tett. A 2014 októberében kiírt nemzetiségi 

önkormányzati választások során 3107 ruszin nemzetiségi választópolgár iratkozott fel a 

ruszin választói névjegyzékre. Az 5 nemzetiségi jelölőszervezet által indított jelöltekre 

összesen 2297 szavazópolgár adta le a szavazatát. A választások eredményeképpen a legtöbb 

szavazatot a Magyarországi Ruténok Országos Szövetsége kapta, akik részt vettek a 43 

települési és 2 területi önkormányzat megalakításában. A 15 fős Országos Ruszin 

Önkormányzat új elnökévé Kramarenko Viktort választották, aki korábban a Zuglói Ruszin 

Önkormányzat elnökeként látta el közfeladatait.  
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Az Országos Ruszin Önkormányzat a működési költségeire és a lapjuk megjelentetéséhez 

2013 és 2014-ben 36,1 M Ft állami költségvetési támogatásban részesült. Az országos 

önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 2013-ban és 2014-ben egyaránt 

7,8 M Ft volt. 

A ruszin települési önkormányzatok (75 helyi és 3 területi) a 2013. évi differenciált 

támogatási rendszer keretében 17,53 M Ft működési – és a feltételeknek megfelelő 53 

települési és 3 területi önkormányzat – 23,03 M Ft feladatalapú támogatást kaptak, összesen 

40,56 M Ft-ban részesültek. 2014-ben 70 települési és 3 területi szintű önkormányzat 26,27 M 

Ft feladatalapú támogatásban, a normatív működési támogatással együtt összességében 37,79 

M Ft központi költségvetési támogatásban részesült. 

A kormány a nemzetiségi célú forrásai terhére pályázati formában biztosít támogatást. A civil 

társadalmi szervezetek részére meghirdetett pályázati döntés során 2013-ban szervezeteik 8 

kulturális rendezvényére és 1 gyermektábor megszervezésére 2,11 M Ft támogatást nyertek. A 

kulturális programpályázat eredményeként 11 rendezvényre 2,5 M Ft, 2 civil szervezetük 

működéséhez 1 M Ft, míg a ruszin gyermekek nyelvi környezetben történő táboroztatásra 0,7 

M Ft segítséget kaptak.  

A Nemzetiségi támogatások egyedi döntései keretében 2013-ban az Országos Ruszin 

Önkormányzat székhelyének felújításához 3,81 M Ft, a Gál Ferenc Főiskola keretein belül 

Ruszin Kutatóközpont létrehozásához 5 M Ft támogatást kapott. 2014-ben az Országos 

Ruszin Önkormányzat székhelyének és intézményei belső berendezés cseréjéhez 2,1 M Ft, 

míg a Gál Ferenc Főiskola keretein belül létrehozott Ruszin Kutatóközpont működési 

feltételeihez 13,4 M Ft támogatásban részesült. 

 

A 2013/14. tanévben összesen 2 intézményben 132 általános iskolai tanuló vett részt ruszin 

nemzetiségi oktatásban, nevelésben. Múcsonyban népismereti oktatásban, a Komlóskai 

Ruszin Általános Művelődési Központban pedig ruszin nyelvoktató oktatás nevelés keretében 

oktatják a ruszin nemzetiségi gyermekeket. A komlóskai intézményben működik a 

Napköziotthonos Óvoda, amelynek bölcsődei csoportja is van. 2014-ben több települési 

nemzetiségi önkormányzat döntött arról, hogy a helyi önkormányzattól, illetve a KLIK-től 

átveszi a nemzetiségi köznevelési intézmény fenntartását. Komlóska település felvállalta, 

hogy intézményi keretek között biztosítja a ruszin nyelv oktatásához, a ruszin kultúra és 

hagyományok megőrzéséhez szükséges feltételeket. A 2014/2015. évi oktatási statisztikai 

adatok szerint 4 Ruszin Nemzetiségi Általános Iskolában 283 gyermek tanul, és 2 

intézményben, Múcsonyban és Komlóskán 32 gyermek részvételével folytatnak ruszin 

nyelvoktatást. Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a közösséghez tartozó 

általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási képzésben résztvevő tanulók, hallgatók részére 

tanévenként ösztöndíj pályázatot hirdet.  

 

A TÁMOP-3.4.1. A-11/1-2012-2014. jelű „A Nemzetiségi tanulók nevelésének és 

oktatásának segítése‖ c. nyertes pályázat 141 M Ft-os keretéből a görög, lengyel és a ruszin 

nemzetiség kapott lehetőséget a nemzetiségi oktatáshoz szükséges nyelvtankönyvek megírása 

és kiadására. A Ruszin nyelv és irodalom és a Ruszin népismeret 1-4. évfolyamok részére 

készül, az alkotói munkát megelőzően azonban a többi hazai nemzetiséggel együtt 

kidolgozták a tantárgyak Irányelveit és a Kerettanterveket 1-12. évfolyamok részére magyar 

és ruszin nyelven. Az Országos Ruszin Önkormányzat ehhez 47 M Ft támogatással 

rendelkezik. A feladat megvalósítására létrehozott konzorciumban részt vesz a Múcsonyi 

Kalász László ÁMK Általános Iskola és a Múcsonyi Önkormányzat, akik az alkotó munkára 

számos neves nyelvészt, zenészt, történészt és festőművészt kértek fel.  
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Az országos testület a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az anyanyelv használók 

számának csökkenésének okait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a legfontosabb 

feladataik egyike az oktatási rendszer korszerűsítése. Ennek érdekében határoztak és az 

EMMI Nemzetiségekért felelős helyettes államtitkárságának segítségével elkezdték a ruszin 

nyelvvizsga anyagának előkészítését és annak akkreditálását, valamint a Gál Ferenc Főiskola 

Szarvasi Pedagógiai Karán belül 2014. február 1-től a Szlavisztikai Kutató Intézeten belül a 

Ruszin Kutatóintézet létrehozását. Az Intézet tudományos alapja lett a hazai ruszin irodalmi 

nyelv kodifikálásának, a ruszin nyelvoktatás reformjának, a tankönyvek és a kiegészítő 

anyagot létrejöttének, valamint a gazdag népi és vallási hagyományok, kulturális örökség 

megőrzésének. A magyarországi ruszinoknak évtizedek közösségi nyelvgyakorlatának a 

szünetelése után szinte újra kell tanulniuk a saját nyelvüket és hagyományaikat. A 2015. év az 

irodalmi ruszin nyelv kodifikálásának fontos szakaszát jelenti, a cél mielőbbi elérésének 

érdekében a kodifikációhoz kapcsolódó anyagokat megjelentetik a Ruszin Világ oldalain is, 

amelynek 2015. évi első számát a környező országok ruszinok lakta területeken használt, 

kodifikált irodalmi ruszin nyelvnek különböző változatainak bemutatásának szentelték, oly 

módon, hogy a közölt cikkeket a megjelenés országában használt nyelvjárásban közlik. A 

www.ruszin.com weboldalon naprakész információk olvashatók a ruszinok életéről, aktuális 

eseményeikről. Fontosnak tartják továbbá, hogy megemlékezzenek azokról a kiváló közéleti 

személyiségekről és tudósokról, akik felbecsülhetetlen erőfeszítéseket tettek az anyanyelv 

ápolása és fejlesztése érdekében. 

 

A Magyarországi Ruszinok Könyvtárának feladata a ruszin identitás megőrzésének segítése, 

amely fontos szerepet vállal a nyelvi örökség megmentése és nyelvhasználat feltételeinek 

megteremtésének feladataiban. A Könyvtár állományát folyamatosan gyarapítják. A csekély 

forrásokból megalapozott állományban szerepelnek antikvár könyvek, örökségek és egyéb 

adományok, ezen kívül kb. 1000 dokumentum található viszonylag nagy példányszámban, 

melyet a közművelődési feladatok megléte indokol. Ebben audiovizuális és hangzóanyagok is 

szerepelnek. A könyvtár erőssége a nemzetiségi lapok nagy száma. A könyvtár online 

katalógusa www.kozteka.hu/mrk internetcímen érhető el, mely a nemzetiségi lapok, 

audiovizuális- és hangzóanyagok széles kínálatát tartalmazza. Az adatbázisban jelenleg az 

állomány közel fele megtalálható, a feldolgozás folyamatos. A Magyarországi Ruszinok 

Könyvtára készítette el a Ruszin Társalgás című nyelvkönyvet, melyet a ruszin nemzetiségi 

iskolákban Komlóskán, Múcsonyban és Tiszaújvárosban is oktatási segédanyagként 

használnak.  

 

Az országos önkormányzat által alapított Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 

Gyűjteménye és Kiállítóhelye feladatainak működési célú költségvetési támogatása évente 7,8 

M Ft-ra emelkedett. A Magyarországi Ruszinok Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 

gyűjteményét folyamatosan gyarapítva, a korábbi években egy Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyéből származó néprajzi hagyaték megvételére került sor, így megújult a múzeum tárlata.   

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat képviselő-testülete aktívan részt vesz a kulturális és 

egyházi ünnepek, rendezvények megszervezésében és lebonyolításában, így került sor a XII. 

Ruszin Világkongresszus 2013. július 12-14. között Kárpátalján megszervezett ülésére, 

melyre több mint kilenc országból érkezett küldöttség, Magyarországot a Ruszin Civil 

Szervezetek Szövetsége képviselte. 

Az Országos Ruszin Önkormányzat közgyűlése a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az 

anyanyelv és a görög katolikus értékek ápolása terén kifejtett tevékenység elismeréseként 

2004-ben Hodinka Antal Díjat alapított, melyet minden évben a Ruszin Nemzeti Ünnep 

alkalmából adnak át a legkiválóbbaknak. Az országos testület által szervezett, immár 

http://www.ruszin.com/
http://www.kozteka.hu/mrk
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hagyományossá vált Sárospataki II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen, a ruszin 

önkormányzatok és szervezetek többsége képviseltette magát, közel 250 fő helyezett el 

koszorút a Nagyfejedelem szülőházánál Borsiban.  

A Közgyűlés döntése alapján minden év szeptember első vasárnapján szervezik meg a Ruszin 

Búcsút. 2013-ban a Búcsún közel 500 fő vett részt, köztük a szerbiai ruszinok által lakott 

területekről 55 hívő görög katolikus.  

Az Országos Ruszin Önkormányzat 2013-ban három gyermektábort szervezett Sajópálfalán, 

Balatonföldváron és Balatonszepezden. A táborokban az anyanyelv ápolása mellett 

hagyományőrző foglalkozásokon, kulturális és egyházi rendezvények részvevői lehettek 

gyermekek. Az Országos Ruszin Önkormányzat a 2013. évben a nemzetiségi pályázatokon 

nyert támogatások felhasználásával tudta magas színvonalon lebonyolítani a Ruszin Nemzeti 

Ünnepet, az Anyanyelvi és Hagyományőrző tábort és a Ruszin Búcsút.  

 

A 2011. évi népszámlálás során a magyarországi ruszinok közel 2/3-a nyilatkozott vallási 

felekezethez tartozásáról. Túlnyomó többségük görög katolikus vallású, az állandó és 

rendszeres hitélet a ruszin közösség legfőbb összetartó ereje. A szertartásaikat a nagyobb 

ünnepeik alkalmával, görög katolikus templomokban egyházi szláv nyelven tartják. Mivel 

nem áll rendelkezésükre saját templom, az Országos Ruszin Önkormányzat 2007-ben 

kezdeményezte a közösség számára nagy jelentőségű búcsújáróhelyen, Máriapócson ruszin 

görög katolikus fatemplom felépítését. 

 

A Magyar Rádió az MR4 csatornán heti rendszerességgel közvetít anyanyelvű nemzetiségi 

műsorokat, amelyek az ország egész területén hallhatóak. A ruszin rádió keddenként 13 

órakor adásba kerülő félórás műsorában (ismétlés: csütörtök 01.00 – 01.30) rendszeresen 

megemlékeznek a ruszin egyházi ünnepekről, kulturális eseményekről, tájékoztatás adnak a 

ruszin önkormányzatok eseményeiről, különös figyelmet fordítva az országos önkormányzat 

munkájára. A műsor rendszeres tájékoztatást ad a hazai és a határon túli ruszinsággal 

kapcsolatos, hírekről (új könyvek, cd-k, kiállítások stb.), a zenei élet fontosabb eseményeiről 

és nevezetes ruszin személyekről. A Magyar Televízióban a rendszeresen jelentkező Rondó c. 

nemzetiségi műsorban a ruszinoknak átlagban 6-8 perces anyanyelvű televíziós programja 

van. 2015-től a nemzetiségi adások a Duna televízión láthatók, az ismétlések pedig az adás 

utáni napon a Duna World csatornán tekinthetők meg.  Az Internetes videotárban az archivált 

adások bármikor megtekinthetőek. A nemzetiségi közösségek műsorai nagy hangsúlyt 

fektetnek az anyanyelv ápolására. 

 

A www.rusyn.hu weboldalon naprakész információk olvashatóak a ruszinok életéről, aktuális 

eseményeikről. Az országos önkormányzat Ruszin Világ című ruszin-magyar nyelvű 

folyóirata kéthavonta jelenik meg, mely a www.ruszin.com weboldalon is olvasható. A 

magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapja 2013-ban, alapításának 10 éves 

évfordulóján vehette át a Nemzetiségekért Díjat. 

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat által alapított Hodinka Antal Díjban az eltelt évek során 

56-an részesültek. Az első díjazottak között volt Hodinka Antal akadémikus ügyének méltó 

követője, a néhai Udvari István professzor, akinek szellemi hagyatékát és a hazai ruszinisztika 

fejlesztését hívatott szolgálni a Szegedi Gál Ferenc Főiskola keretein belül létrehozott Ruszin 

Kutatóintézet. A 2013. évi Emléknapon a Díj egyik kitüntetettje Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci 

Apostoli Exarchátus püspök-exarchája volt. A 2014-ben 10 éves Hodinka Antal Díj különös 

fontossággal bír, hiszen 15 éve ezen a napon alakult meg az első Országos Ruszin 

Önkormányzat, és ekkor ünnepli alapításának 10. évfordulóját két intézményük a 

Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 

http://www.rusyn.hu/
http://www.ruszin.com/
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Gyűjteménye és Kiállítóhelye. Az ünnepi rendezvénysorozat a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, 

Hodinka Antal akadémikus, a XX. századi ruszin társadalmi élet kiemelkedő egyéniségének 

sírjánál vette kezdetét. 

 

A magyarországi ruszin nemzetiség jó kapcsolatot ápol a Szerbiában és Horvátországban élő 

ruszin közösségekkel. 

 

 

10. A MAGYARORSZÁGI SZERBEKRŐL 

 

 

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért 

tényezőjét figyelembe véve a szerb nemzetiséghez tartozók száma 10 038 fő (2001-ben 7350 

fő) volt. Közülük 7210 személy vallotta magát szerb nemzetiségűnek, 3708 fő pedig szerb 

anyanyelvűnek. (Ugyanezen adatok 2001-ben: 3816, illetve 3388 voltak). A 2014-ben 

megtartott önkormányzati választások eredményeként 46 települési szerb nemzetiségi 

önkormányzat alakult, a fővárosban és Pest megyében alakultak területi szerb 

önkormányzatok. Az előző ciklushoz képest csökkent a települési szerb nemzetiségi 

önkormányzatok száma. A Szerb Országos Önkormányzat (a továbbiakban: SZOÖ) 

képviselő-testületének megválasztására és a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő-

jelöltek ajánlására 5 jelölő szervezet (Szegedi Helyi Szerb Közösség, Nemzetiségi 

Hagyományőrző Kulturális Egyesület Lórév, Srpski Fórum Egyesület, Pécs-Baranyai Szerb 

Egyesület, Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület) állított közös listát. A 2014. 

november 4-én megtartott alakuló ülésen a Szerb Országos Önkormányzat újonnan 

megválasztott elnöke Szutor Lászlóné Peity Veronika lett. Alexov Ljubomirt, aki e tisztséget 

két korábbi cikluson át töltötte be, a 2014. évi országgyűlési választásokon a magyarországi 

szerb nemzetiségi parlamenti szószólójává választották. 

 

A központi költségvetésből a SZOÖ a működésének a finanszírozásához 2013-ban és 2014-

ben egyaránt 78,7 M Ft támogatásban részesült. Az önkormányzat intézményeinek állami 

költségvetési támogatása 2013-ban és 2014-ben ugyancsak 54,7 M Ft volt. A SZOÖ 2015. évi 

működési és média támogatása 100,7 M Ft-ot tett ki, intézményei fenntartására pedig 69,2 M 

Ft támogatásban részesült. 2013-ban a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

feladatalapú differenciált támogatása 22,73 M Ft, 2014-ben Ft 27,89 M Ft összeget tett ki. A 

magyarországi szerbek 2013-ban 21,5 M Ft, 2014-ben 24,5 M Ft egyedi kormányzati 

támogatásban részesültek. A „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok‖, 

„Nemzetiségi civil szervezetek támogatása‖, a „Nyelvi környezetben megvalósuló 

nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok‖, valamint a 

„Anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzés‖ 

kategóriákban meghirdetett pályázaton 2013-ban a 48 szerb pályázó 27 támogatott pályázata 

12,47 M Ft, 2014-ben a 49 pályázó 35 támogatott pályázata 13,6 M Ft támogatásban 

részesült.  

 

A 2013/2014-es tanévben a szerb nyelvet 8 óvodában és 10 általános iskolában oktatták. Az 

óvodákba beíratott gyermekek száma 220, míg az általános iskolákban 303 diák tanult. Öt 

óvoda működik anyanyelvű, 1 kétnyelvű szerb program szerint. Anyanyelvű program szerint 

3, két tannyelvű szerb oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 1, míg szerb 

nyelvoktató program szerint 3 intézményben folyik, összesen 279 tanulóval. A 2014/2015-ös 

tanévben a szerb nyelvet 8 óvodában és 8 általános iskolában oktatták. Az óvodákba beíratott 

gyermekek száma 223, míg az általános iskolákban 323 diák tanult. Anyanyelvű program 
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szerint 4, két tannyelvű szerb oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 1, míg szerb 

nyelvoktató program szerint 3 intézményben folyik, összesen 303 tanulóval. Magyarországon 

középfokú szerb nyelvű oktatás 1 anyanyelvi program szerint működő és 1 nyelvoktató 

program szerint oktató intézményben folyik, összesen 254 tanulóval.   

 

Az elmúlt két évben a magyarországi szerb oktatásban jelentős változások történtek. 2013-ban 

a SZOÖ átvette a magyarországi szerb közösség országos beiskolázású oktatási és nevelési 

centruma, a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fenntartói jogait. A tanulólétszám 

növekedése különösen a gimnáziumi évfolyamokon jelentős, jelenleg 400 gyermek képzése 

folyik az intézményben. 2014-ben a lórévi összevont alsó tagozatos szerb tannyelvű iskola a 

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

Kollégium tagintézménye lett. A beiratkozott gimnáziumi tanulók létszáma emelkedésének 

következtében a Rózsa utcai kollégium mellett, a Budai Szerb Ortodox Püspökséggel kötött 

megállapodásnak köszönhetően, a Tökölyánum épületében 63 fiútanuló nyert elhelyezést. A 

Szentendrén és környékén bevezetett és üzemeltetett iskolabusznak köszönhetően e térségből 

bejáró tanulók létszáma megtöbbszöröződött, így 2014 szeptemberében egy újabb iskolabusz 

vásárlása vált szükségessé. Ennek megvalósítását az EMMI 15 M Ft-tal támogatta.  

 

A SZOÖ immár két köznevelési intézmény fenntartói jogát gyakorolja, mivel először 2011. 

július 1-én a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodát vette át 

Battonya Város Önkormányzatától. Az átvétel és rekonstrukció óta az óvodában 

csoportbővítés történt, 2013 szeptemberétől két óvodai csoport működik, emelkedő 

gyermeklétszámmal. A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda végzi 

a TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 „Oktatási program fejlesztése a szerb közösség 

közoktatás fejlesztési céljai megvalósulása érdekében II. szakasz‖ című projektet. A pályázat 

2012. 09. 01-től 2014. 08. 31-ig tartott és ez idő alatt 52 darab szerb nyelvű tankönyv, tanári 

útmutató és módszertani kézikönyv került nyomtatásra és kiadásra. A projekt pénzügyi 

támogatása 197,83 M Ft-ot tett ki. 

 

Az említettek mellett, összevont alsó tagozatos szerb tannyelvű iskola működik Deszken. A 

szerb tagiskola egy nagyobb iskolafenntartó társulás tagiskolája. További 5 településen 

(Deszk, Szeged, Szőreg, Százhalombatta, Magyarcsanád) nyelvoktató szerb oktatás–nevelés 

működik magyar oktatási intézmény keretein belül. Lóréven és Deszken tagóvodaként 

működik egy-egy szerb tannyelvű vegyes óvodai csoport. Szerb nyelvű óvodai nevelés 9 

településen (Battonya, Budapest, Deszk, Lórév, Szeged, Magyarcsanád, Újszentiván, 

Százhalombatta, Pomáz) folyik.  

 

A szerb pedagógusok képzése a budapesti ELTE, és a Szegedi Tudományegyetem Szláv 

Filológiai Tanszékein, valamint az ELTE Budapesti Tanítóképző Karán folyik, azonban a 

hallgatók létszáma mindhárom intézményben alacsony. 

 

A szerb népzene, népdal és néptánc hagyományainak ápolása céljával számos együttes 

működik. A népzene területén a legismertebb Vujicsics Együttes mellett már az új 

generációhoz tartozó fiatalokból álló számos zenekar (Banat, Banatske Lole Kolo, Selo, Zora, 

Veseli Udvarci, Söndörgő, Meselija, Babra) ápolja a magyarországi szerb népzenei 

hagyományokat. A már komoly hagyományokkal rendelkező kórusok mellett – mint a 

szentendrei „Jávor‖ férfikórus, a Nikola Tesla Szerb Gimnázium énekkara, az ELTE „Szent 

Demeter‖ kórusa – új kórusok is szerveződtek Battonyán, Deszken, Százhalombattán, 

Újszentivánon, Rácalmáson és Tökölön. 
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A SZOÖ által fenntartott és a kulturális autonómia szempontjából kiemelkedően fontos 

intézményei a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, a Szerb 

Pedagógiai és Módszertani Központ és a Szerb Intézet. A SZOÖ 2003-ban alapította meg a 

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központot. Alapító okirata szerint az 

intézmény országos működési területű, Budapesten kívül 6 régióban szervezi tevékenységét a 

magyarországi szerb kultúra területén. A központ saját költségvetéséből finanszírozza 

programjait, valamint társfinanszírozóként közreműködik a helyi és regionális programok 

megszervezésében. Saját forrásai mellett magyarországi és szerbiai pályázati forrásokat is 

felhasznál.  

 

A jogilag 2009-ben alapított Szerb Intézet feladata a magyarországi szerbek múltjára és 

társadalmi jelenére vonatkozó kutatások szervezése, az eredmények prezentálása. Az Intézet 

2012 óta kap rendszeres éves működési támogatást. A fokozatosan kiépített tevékenysége 

során 2013 óta jelentős eredményeket mutatott fel, különösen a magyarországi szerb épített 

örökség összeírása, dokumentálása terén. A mintegy 10 kutatási téma közül kiemelkedik a 

magyarországi szerb épített örökség objektumainak összeírása, elektronikus adatbázisba 

rendezése és az interneten való megjelentetése, a magyarországi szerb temetők, sírhelyek és 

sírfeliratok összeírása és dokumentálása, ami mintegy 60 települést érint. Az Intézet 

kiadványai közül különösen jelentős dr. Vukoszávlyev Zorán: A magyarországi szerb ortodox 

templomok építészete c. reprezentatív kétnyelvű monográfiája (432 oldal, több mint 700 

színes fotóval), valamint a neves szerb mecénás, aradi nemes, a pesti Tökölyanum 

megalapítója Tököly Popovics Száva (1761-1842) életét és munkásságát eddig 

legalaposabban és legsokoldalúbban bemutató tanulmánykötet. Az Intézet ebben az 

időszakban sikeresen kapcsolódott be a szerb(iai) tudományos életbe, kötött fontos 

együttműködési megállapodásokat a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia intézeteivel, 

illetve a Matica Srpska pesti alapítású (1826) újvidéki szerb tudományos és irodalmi 

társasággal. 

 

Továbbra is kiemelt helyet foglal el a magyarországi szerbek kulturális életében a Szerb 

Országos Önkormányzat Könyvtára. A könyvtár mintegy 6000 kötettel áll az olvasók 

rendelkezésére.  

A SZOÖ által 2009-ben, Budapest központjában, a VI. kerület, Nagymező utca 49. szám alatt 

vásárolt 400 m
2 

alapterületű, saját tulajdonú ingatlanban nyert elhelyezést a Magyarországi 

Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, a Szerb Színház és a Srpske nedeljne novine 

szerb hetilap szerkesztősége. A közösségi termekben színházi előadások, kiállítások 

szervezésére nyílik lehetőség. A Szerb Intézet a Belvárosban a Tökölyánum épületében a 

működik a Veres Pálné utca 19. szám alatt. A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ a 

Szerb Országos Önkormányzat székhelyén található. 

 

A 2013. évi nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az SZOÖ a Bajai 

Szerb Nemzetiségi Ház felújítására 5 M Ft, a Deszki Szent Száva Kulturális, Oktatási és 

Hitéleti Központ befejező munkálatai  finanszírozására 5 M Ft, a Szerb nemzetiségi közösségi 

temetők fenntartására, védelmének finanszírozására, felújítására 5 M Ft, a  Budai katedrális 

helyén elhelyezett emlékműre (harangláb) 4 M Ft, a SZOÖ székhelyének felújítására 

(nyílászárók cseréje) 3,5 M Ft, épületgépészeti felújítására 4,5 M Ft támogatást kapott. 

 

A magyarországi szerbek nyelvének és kultúrájának, identitástudatuk megőrzésében fontos 

szerepe van a Szerb Ortodox Egyháznak (Budai Szerb Ortodox Egyházmegye). A szerb 

egyház Magyarországon ma 45 templommal rendelkezik. 



144 

 

1991-től jelenik meg a magyarországi szerbek hetilapja a „Srpske narodne novine‖, amely 

1998 februárjától az interneten is olvasható. A szerb hetilap 2009 óta új címmel jelenik meg -

„Srpske nedeljne novine‖ címmel, kiadója a SZOÖ. A hetilap 12 oldalon jelenik meg, 

emellett az elmúlt években rendszeresen plusz 4 oldalas mellékleteket jelentetett meg, 

amelyek finanszírozása anyaországi pályázatok útján történt. A lap megjelentetésére nyújtott 

támogatás beépült a SZOÖ költségvetésébe. A Magyar Rádió 1992 óta sugároz önálló szerb 

nyelvű nemzetiségi adásokat. A napi kétórás műsorral jelentkező rádió középhullámon 

sugároz. A „Srpski ekran‖, a Magyar Televízióban hetente látható 26 perces szerb nyelvű 

magazinműsora, amelynek ismétlése s Duna Televízión látható. 

 

Jelentős és minőségi javulás tapasztalható a nemzetiségek és anyaországaik közötti 

kapcsolatok terén azon magyarországi nemzetiségek esetében, amelyek anyaországai 

Magyarországgal együtt az Európai Unió tagjai. E tapasztalatokra is figyelemmel a 

magyarországi szerb közösség képviselői továbbra is szorgalmazzák Szerbia mielőbbi európai 

uniós integrációját. 

 

Az „Opanke‖ Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2014-ben Nemzetiségekért Díjban 

részesült. 

 

 

11. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a magukat szlovák nemzetiségűnek vallók száma 29 

647 fő volt, a szlovák anyanyelvűek száma 9 888 főt tett ki, míg a szlovák nyelvet családi, 

baráti körben használók száma 16 266 fő. A fenti adatok alapján a szlovák nemzetiséghez 

tartozók száma 35 208 fő (a teljes népesség 0,4 százaléka). A nemzetiségi közösségben 

általánosan elfogadott becsült adat szerint ma Magyarországon, közel 110 településen 

mintegy 100-110 ezer szlovák él. A 2014. évi tavaszi parlamenti választások során a 

magyarországi szlovákok is megválasztották parlamenti szószólójukat Fuzik János 

személyében, aki négy cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat (a 

továbbiakban: OSZÖ) elnöke. A 2014. évi őszi nemzetiségi önkormányzati választásokat 

követően 112 helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat és 6 területi önkormányzat alakult (a 

fővárosban és 5 megyében). A közvetlen választások során létrejött OSZÖ közgyűlése 2014. 

november 5-én megtartott alakuló ülésén Hollerné Racskó Erzsébetet választotta az 

önkormányzat új elnökévé.  

 

Az OSZÖ működési és médiatámogatása mindkét tárgyalt évben 128 M Ft volt, míg az 

intézményeinek működtetését támogató keret 2013-ban 115,8, 2014-ben pedig 118,8 M Ft-ot 

tett ki. Az OSZÖ budapesti székházának energetikai célú felújítására 2014-ben került sor, 

amelyre egy KEOP pályázaton több mint 12 M Ft-ot nyert. 

 

A magyarországi szlovák nemzetiségi óvodák száma 53, ebből 1 anyanyelvi nevelést folytat, 

míg a többi intézmény két nyelven, magyarul és szlovákul neveli a gyermekeket. A szlovák 

nemzetiségi általános iskolák száma 41, ebből egy – a budapesti – szlovák anyanyelvű 

általános iskola, 4 két tannyelvű, míg 36 nyelvoktató iskola. Szlovák gimnázium Budapesten 

és Békéscsabán működik. A fővárosi intézmény szlovák tannyelvű, míg a békéscsabai két 

tannyelvű. A szlovák nyelvet legintenzívebb módszerekkel oktató egy és két tanítási nyelvű 

általános iskolák és gimnáziumok Budapesten, Békéscsabán, Sátoraljaújhelyen, Szarvason és 
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Tótkomlóson működnek. A békéscsabai, szarvasi és sátoraljaújhelyi intézmények fenntartója 

az előző időszakban is az OSZÖ volt, amely a tótkomlósi iskolát 2013-ban, a budapesti 

szlovák iskolát 2014-ben vette át. A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium épületének felújítására 2013-ban az EMMI 85 M Ft-ot biztosított. A 

sátoraljaújhelyi iskola folyamatban lévő rekonstrukciója 2014-ben kezdődött. A felújításra az 

EMMI 235 M Ft támogatást nyújtott és egy KEOP pályázatból 124 M Ft-ot tudtak erre a célra 

fordítani. 2014-ben az EMMI 8,4 M Ft támogatást nyújtott a tótkomlósi iskola folyamatban 

lévő bővítésére is.   

 

Az OSZÖ intézményei közül a három iskola mellett a Békéscsabán működő Pedagógiai 

Módszertani Központ tevékenysége kapcsolódik közvetlenül a szlovák nyelvű oktató-nevelő 

munkához. Az intézmény a módszertani füzetek kiadása, szakmai konferenciák és 

továbbképzések szervezése mellett megjelenteti a Slovenčinár (Szlovák Tanár) című 

pedagógiai-módszertani folyóiratot, amely az egyetlen szlovák nyelvű pedagógiai szakmai 

periodika Szlovákia határain kívül. A romániai és vajdasági szlovák kollégák és anyaországi 

szakemberek rendszeres közreműködése révén a Slovenčinár nemzetközi jelleget öltött és 

jelentős szerepet tölt be a regionális együttműködésben. A módszertani központ a szakmai 

felelőse „A tehetséges tanulókért‖ ösztöndíj-programnak, amelyet az OSZÖ 2007-ben indított 

a szlovák középiskolások számának növelése érdekében. A program működésének anyagi 

feltételeit a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány pályázati úton biztosítja. Az 

alapítvány működését az EMMI 2013-ban 5,5 M Ft-tal, 2014-ben 6 M Ft-tal támogatta. 

 

A 2013/2014-es tanévben Esztergomban a Vitéz János Katolikus Főiskolán magyarországi 

szlovák nemzetiségi óvóképzésben 4, a tanítóképzésben 2 hallgató vett részt; a 2014/2015-ös 

tanévben 2 szlovák nemzetiségi tanító fejezte be tanulmányait. Valamennyi feltüntetett 

hallgató a szlovák nemzetiségi szakirányú továbbképzési szak hallgatója volt. A szlovák nyelv 

és irodalom szakos főiskolai pedagógusképzésben résztvevők száma 9 fő, ebből 2 fő 

alapképzésben, 3 fő mesterképzésben, 4 fő minor szakos hallgatóként tanul. 5 fő osztatlan 

tanárképzésben vett részt, szlovák és cseh filmszeminárium kurzusba 22 fő kapcsolódott be 

(Szeged).  

 

Az OSZÖ Kutatóintézete néprajzi, nyelvtudományi, történettudományi és szociológiai 

kutatásokat végez, többek között – szerződéses együttműködésben – a Szlovák Tudományos 

Akadémiával. A kutatóintézet 2013-ban és 2014-ben egyaránt évi 26 M Ft központi 

költségvetési támogatásban részesült. 2013-ban két új kötetet adott ki. 2014-ben az EMMI 

támogatásának köszönhetően megjelentette a Korridor című szlovák-magyar kétnyelvű 

történeti folyóirat 4 számát valamint további két önálló kötetet. Ezzel összes publikációinak 

száma 60-ra nőtt. A hazaiak mellett szlovákiai, vajdasági és romániai szlovák kutatók, 

egyetemi tanárok és hallgatók részvételével 2013-ban megszervezte hagyományos 

interdiszciplináris kutatótáborát Vanyarcon. A kutatóintézet 2014 novemberében Békéscsabán 

rendezett néprajzi konferenciát Krupa András néprajzkutató tiszteletére.  2013-ban és 2014-

ben ismételten megrendezte a kutatóintézet tudományos-diákkutató programját. 

 

Az OSZÖ Vertigo Színháza hivatásos és amatőr tagozattal működik. A színház állami 

működési támogatása a beszámolási időszakban évi 13 M Ft volt. Ez az összeg biztosította 

továbbra is többek között a függetlenített színházigazgató alkalmazását, valamint hozzájárult 

az OSZÖ-től átvállalt kulturális rendezvények (színházi táborok és találkozók, 

filmszeminárium stb.) szervezéséhez, melyek megvalósításához szlovákiai és magyarországi 

pályázati támogatásban is részesült. A színház 2008-tól szervezi „Együtt a színpadon‖ címmel 

hazai, anyaországi, vajdasági és romániai szlovák társulatok seregszemléjét Szarvason. Az 
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elmúlt évben a színház 3 új darabot állított színpadra szlovák nyelven és 58 előadást tartott 

országszerte és a határokon túl. 

 

Az OSZÖ 2015. februári közgyűlésének határozata nyomán módosításra került az OSZÖ 

Közművelődési Központja alapító okirata. Az intézmény 2015 márciusától Magyarországi 

Szlovákok Kulturális Intézete néven folytatja tevékenységét. Tevékenységi köre a 

közművelődés mellett a jövőben a kulturális örökségvédelem területével bővül. Az OSZÖ 

Közművelődési Központja 2013-ban 38,5 M Ft, 2014-ben 39,5 M Ft költségvetési 

támogatásban részesült. A magyar és szlovák kormány anyagi támogatásával, az Országos 

Szlovák Önkormányzat beruházásaként Pilisszentkereszten felépült Pilisi Szlovákok 

Központja 2013-ban és 2014-ben évi 4 M Ft működési célú költségvetési támogatásban 

részesült. 2013. november 1. és 2014. október 30. közötti időszakban az intézmény 

Rudabányácskai regionális kulturális központja egy közel 25 M Ft összegű TÁMOP - 

pályázat keretében hat szlovák nevelési-oktatási intézménynek nyújtott szakmai segítséget. 

 

Az OSZÖ Dokumentációs Központja saját gyűjtő, rendszerező és könyvtári szakemberek 

továbbképzését szolgáló munkája mellett közreműködik a Ľudové noviny című szlovák 

hetilap archívumának feldolgozásában, az OSZÖ által kiadott kiadványok digitalizálásában és 

a magyarországi szlovák közösség könyvtári ellátásában. Részt vesz a kutatóintézet 

hanganyagainak feldolgozásában, valamint az országosan alakuló és a szaktárca által is 

támogatott nemzetiségi elektronikus könyvtár fejlesztésében. Az intézmény költségvetési 

támogatása 2013-ban 5 M Ft, 2014-ben 4,5 M Ft volt. 

  

A Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. egyik fő feladata a 

helyi szlovák önkormányzatok fenntartásában működő szlovák nemzetiségi tájházak, szlovák 

néprajzi gyűjtemények szakmai-muzeológiai, és szerényebb mértékben anyagi támogatása 

volt. Jelenleg Magyarországon 65 szlovák néprajzi gyűjtemény működik, melyek száma a 

közeljövőben várhatóan emelkedni fog. Fontos, hogy e gyűjtemények mielőbb működési 

engedély birtokában végezzék tevékenységüket. A közhasznú gazdasági társaságban a szlovák 

nemzetiségi tájházakkal kapcsolatos tevékenységet az OSZÖ a beszámolási időszakban évi 8 

M Ft-tal támogatta.  

 

A magyarországi szlovákok szervezetei és önkormányzatai rendszeresen szerveznek helyi, 

regionális, országos, illetve nemzetközi programokat. Az egész közösséget megmozgató 

nagyrendezvények gazdája túlnyomó részt az OSZÖ, illetve intézményei. Ilyen rendezvények 

többek között a gyermekek hagyományos szlovákiai tábora és szarvasi színjátszó 

seregszemléje, a szlovák filmek szemináriuma, a gyermekek szlovákiai bibliai tábora, az 

egyházi kórusok találkozója, az országos ifjúsági néprajzi és tánctábor és a hazai szlovák 

hagyományőrző együttesek és tánccsoportok országos minősítő seregszemléje. 

Hagyományaihoz híven az OSZÖ július első szombatján (Cirill és Metód szlovákiai nemzeti 

ünnepéhez kötődően) mindig más-más régióban rendezi meg a Magyarországi Szlovákok 

Napját. E rendezvényen kerül ünnepélyes átadásra az OSZÖ Közgyűlésének határozatával 

megítélt Nemzetiségünkért Díj, amelyet minden évben két kimagasló érdemeket szerzett 

személyiség és egy kollektíva vehet át. 2014 óta ezen a rendezvényen kerül átadásra a Lami 

István néprajzkutatóról elnevezett szakmai díj is. A Magyarországi Szlovákok Napját 2013-

ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálházán, 2014-ben a Komárom-Esztergom megyei 

Kesztölcön tartották. 

 

A Ľudové noviny című szlovák nyelvű hetilap és a napi frissítésű internet változat 

(www.luno.hu) kiadói feladatait 2010. január 1-től látja el a Legatum Kft. A hetilap kiadásra 
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nyújtott költségvetési támogatás 2013-ban és 2014-ben egyaránt 34,8 M Ft volt. 2013. január 

1-től a lapot magazin jellegű új formátumban, színes kivitelben vehetik kézbe a szlovák 

olvasók. A nyomdai költségekhez a Határon Túli Szlovákok Hivatala pályázat útján évente 

változó mértékben járul hozzá. Szintén a gazdasági társaság jelenteti meg a szlovákok Náš 

kalendár című évkönyvét. Kéthavonta megjelenő szlovák nyelvű lapot ad ki a Fővárosi 

Szlovák Önkormányzat (Budapeštiansky Slovák). A Csabai Szlovákok Szervezete havonta 

jelenteti meg a Čabän című lapot és Čabiansky kalendár című évkönyvet. Tótkomlós Város 

Önkormányzatának lapjában, a Komlósi Hírmondóban egy, újabban két oldalt kap 

„Komlóšska mozaika‖ címmel a szlovák nyelvű rovat, és rendelkezik szlovák melléklettel 

(„Novinkár nad Kerešom―) a Szarvas és Vidéke című hetilap is. Negyedévente továbbra is 

napvilágot lát a dél-alföldi szlovákság hazai, vajdasági és romániai lapja, a Dolnozemský 

Slovák. Az elektronikus közszolgálati médiában a szlovák nyelvű, Domovina című magazin 

hetente 26 percben jelentkezik. A program sugárzási ideje állandósult panaszok tárgya. Az 

MTV évek óta hétfő kora délutáni időpontban, kedd reggeli délelőtti ismétléssel pedig a Duna 

TV sugározza a szlovák nyelvű műsort. A Magyar Rádió nemzetiségi műsorai az MR4 adón, 

országos középhullámú frekvencián kerülnek sugárzásra napi 12 órás műsoridőben. A szlovák 

nyelvű adások időpontja a 18.00 – 20.00 óra közötti műsorsáv. 

 

Az OSZÖ anyaországi kapcsolataiban fontos helyet foglal el a Határon Túli Szlovákok 

Hivatala, amely jelentős pályázati támogatást is nyújt az önkormányzati és civil szférának. 

Emellett szinte napi munkakapcsolatban áll a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumával 

az ösztöndíjasok, vendégtanárok és lektorok, pedagógusok továbbképzése, vagy a jelentősen 

bővült iskolai tematikus programok ügyében. Hasonlóan szoros együttműködés alakult ki az 

OSZÖ intézményei és a szlovákiai tudományos, kulturális, módszertani intézmények között, 

pl. a Szlovák Tudományos Akadémiával, a pozsonyi Komenský Egyetem Továbbképző 

Központjával, a Szlovák Nemzeti Könyvtárral, a Nemzeti Közművelődési Központtal, 

színházakkal és múzeumokkal. A Szlovák Köztársaság magyarországi diplomáciai 

intézményeivel, a budapesti nagykövetséggel és a kulturális intézettel, valamint a békéscsabai 

főkonzulátussal immár hagyományosan baráti és közvetlen a hazai szlovákság viszonya. 

Ebben nem jelentenek akadályt az időnként bekövetkező személyi változások sem. Az OSZÖ 

elnöke aktívan közreműködik a kormányközi Magyar-Szlovák Nemzetiségi Vegyes Bizottság, 

valamint a tárcaközi oktatási, kulturális és határon átívelő együttműködési vegyes bizottságok 

munkájában. 

 

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. 2013-ben és 2014-ben több mint két tucat közös programot 

valósítottak meg és az ezekben az országokban élő szlovák közösségek közötti kapcsolatok 

erősítését egy közös pedagógus-kitüntetés (Tessedik-díj) és egy közéleti kitüntetés (Ondrej 

Štefanako-díj) is szolgálja. Több mint egy évtizede adják ki közösen a Dolnozemský Slovák 

(Alföldi Szlovák) című, a múlt század első évtizedeiben megjelentetett, majd a 90-es években 

újraindított kulturális folyóiratukat, amelynek megjelenését az OSZÖ a saját költségvetéséből 

2013-ban és 2014-ben évi 500 000 Ft-tal támogatta.  

 

Az OSZÖ tagja az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN-FUEV), és a szervezet 

Szláv Szekciójában fejt ki aktív tevékenységet. Különösen szoros együttműködést ápol a 

németországi szorb közösséggel. 2014-ben az OSZÖ delegációja részt vett a FUEN 

közgyűlésén a német-dán határvidéken fekvő Flensburgban. Az OSZÖ tagsága nyomán a 

Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (MASZFISZ) egyre szorosabban együttműködik 

a FUEN ifjúsági tagozatával (YEN). Minden évben két alkalommal részt vesz a YEN őszi és 
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tavaszi szemináriumán, amely minden alkalommal más-más helyszínen kerül megrendezésre. 

Az OSZÖ alapító tagja a Határon Túli Szlovákok Világszövetségének, amely öt kontinens 

közel száz szlovák szervezetét egyesíti. A beszámolási időszakban Fuzik János, az OSZÖ 

elnöke a szervezet első alelnökeként tevékenykedett.  

 

2014-ben Sutyinszki János pedagógusi, karnagyi, zeneszerzői tevékenységéért, a szlovák 

nemzetiségi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért Nemzetiségekért Díjban 

részesült. 

 

 

12. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKRŐL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a szlovén nyelvet anyanyelvének 

1723 fő (2001-ben 3180 fő), magát szlovén nemzetiségűnek pedig 2385 fő (2001-ben 3025 

fő) tekintette. A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét 

figyelembe véve a szlovén nemzetiséghez tartozók száma 2820 fő (2001-ben 2079 fő) volt. A 

2014. október 12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként 

összesen 10 szlovén települési nemzetiségi önkormányzat alakult (8 Vas, 1-1 Győr-Moson-

Sopron megyében és Budapest XI. kerületében). Az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló 

ülésen elnöknek ismételten Ropos Mártont választották meg. A szlovén közösség a 2014-ben 

megtartott országgyűlési választásokat követően nemzetiségi szószólót juttatott a Parlamentbe 

Kissné Köles Erika személyében. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (a továbbiakban: OSZLÖ) és médiájának költségvetési 

támogatása 2013-ban és 2014-ben egyaránt 64 M Ft volt. Az OSZLÖ az általa fenntartott 

intézmények támogatására 2013-ban 43,4 M Ft, 2014-ben 46,4 M Ft támogatásban részesült. 

Ezen összegek emelkedtek 2015-ben 80, illetve 58,4 M Ft-ra. A beszámolási időszakban 

tovább javultak az OSZLÖ működési feltételei. Ennek érdekében az OSZLÖ székházának 

tetőtér-beépítési, illetve bővítés előzetes tervei alapján 2013-ban a munkálatok első ütemére 

13,25 M Ft támogatásban részesült, amelyet 2014-ben a második ütem megvalósítása 

követett. Ez utóbbinak a támogatási szándéka a XIV. Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes 

Bizottság 2013. október 2-i ülésének jegyzőkönyvében is rögzítésre került. 2014-ben a 

második ütem támogatására 29 M Ft-ot szánt az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság. A szlovén települési nemzetiségi önkormányzatok 

feladatalapú támogatása 2013-ban 4,05 M Ft-ot, 2014-ben 4,72 M Ft-ot tett ki.  

 

Az előző kormányzati időszakban az OSZLÖ két új oktatási intézménnyel gyarapodott. A 

Szlovén Rádió és a Kühár Emlékház mellé az önkormányzat 2012. július 1-jei hatállyal saját 

fenntartásába vette a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodát, 

valamint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodát. A 2014/2015-ös 

tanévben a szlovén nyelvet 5 óvodában és 4 általános iskolában oktatták. Az óvodákba 

beíratott gyermekek száma 114, míg az általános iskolákban 134 diák tanult. Az óvodák 

kétnyelvű szlovén program szerint működnek. Két tannyelvű szlovén oktatási program 

szerinti általános iskolai oktatás 2 intézményben folyik 120 tanuló részvételével, szlovén 

nyelvoktató program szerint ugyancsak 2 intézményben 14 tanulót oktatnak. Középfokú 

oktatási intézményekben (gimnázium és szakközépiskola) a szlovén nyelvoktató programban 

résztvevő tanulók száma a 2014/2015-ös tanévben összesen 18. A 2013/14-es tanévtől a két 

középiskola szlovén nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai közül egy-egy fő részesül a 

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjban. 
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Az apátistvánfalvai kéttannyelvű iskola bővítésére és felújítására az OSZLÖ, mint 

intézményfenntartó 7,75 M Ft támogatásban részesült 2013-ban. 

 

Szlovén nyelv és irodalom szakos felsőfokú képzés a budapesti ELTE Bölcsésztudományi 

Kar Szláv Filológiai Tanszéken és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi Savaria 

Egyetemi Központjának Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszékén biztosított. A két 

tanszéken az elmúlt két tanévben 41 diák tanult. További 9 hazai diák vett részt szlovéniai 

felsőoktatási intézményekben egyetemi képzésen. A szlovén nyelvoktató tanárok munkáját 

segíti a szombathelyi tanszéken tevékenykedő anyanyelvi vendégtanár és a Szentgotthárdon 

működő szaktanácsadó.  

 

Az OSZLÖ konzorciumi partnerként – a bolgár és a görög országos önkormányzattal együtt – 

sikeresen teljesítette és lezárta a TÁMOP – 3.4.1. A-08/2 kódszámú nemzetiségi tankönyv és 

tananyagfejlesztést célzó pályázatot. A TÁMOP – 3.4.1. A-11 kódszámú program keretében 

eredményesen pályáztak „A szlovén és bolgár nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új 

pedagógiai rendszerelemek segítségével‖ elnevezésű pályázattal. E projekt fő pályázója az 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda volt, míg a projektben konzorciumi 

tagok voltak a Bolgár Országos Önkormányzat és az OSZLÖ. A pályázaton elnyert támogatás 

összege 175,84 M Ft-ot tett ki. 

 

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 – a szentgotthárdi Pável Ágoston 

Múzeumban és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban – és a Kühár Emlékházban 

tekinthetők meg. 

 

Az OSZÖ együttműködik a Magyarországi Szlovének Szövetségével, a települési és helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel. Együtt lépnek fel az 

anyanyelvápolás, a kulturális tevékenység, a tájékoztatás és könyvkiadás terén, az 

intézmények és közösségek megerősítésében és fenntartásában, a gazdasági tevékenység 

szervezésében. A Magyarországi Szlovének Szövetsége, szentgotthárdi központtal koordinálja 

és segíti a szlovén kulturális csoportok és egyesületek munkáját, részt vesz a szlovén nyelv és 

kultúra ápolása, megőrzése érdekében végzett tevékenységben. A Szövetség 2014-ben 2 M Ft 

támogatást kapott az nemzetiségi civil szervezetek számára elkülönített pályázati keretből. 

 

A gazdasági élet területén a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységével 

hozzájárul a szlovén nemzetiség által lakott Rába-vidék kulturális, turisztikai és gazdasági 

fejlesztéséhez, támogatja a térségben élő szlovén nemzeti lakosság vállalkozás-alapításait, 

valamint a szlovéniai, magyarországi, és uniós pályázati források felkutatásával, a pályázatok 

elkészítésével és kivitelezésével segíti a már működő vállalkozások által megvalósítandó 

beruházásokat. A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 2. pályázati felhívásának keretében támogatott „A magas fák gyöngyei‖ című projekt 

kivitelezése 2012.oktoberétől – 2014 októberéig,  több szlovén és magyar partnerrel együtt 

került megvalósításra. A projekttevékenységek kivitelezése biztosította a kaszáló 

gyümölcsösök biológiai sokféleségének tartós és rendszeres megőrzését, valamint a gazdasági 

és társadalmi fejlődést a határ menti területeken, Muravidéken és Rába-vidéken. A projekt a 

szakmai részeken túl olyan elemeket tartalmazott, mint a kaszáló gyümölcsösök rendben 

tartásához szükséges géppark beszerzése, valamint továbblépve a gyümölcsfeldolgozás 

területén az „Almalak‖ kialakításával lehetővé vált, hogy a gazdák feldolgozzák 

gyümölcseiket és kész termékkel jelenjenek meg a piacon.  
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2011 óta folyik a „Mintagazdaság‖ kialakítása Felsőszölnökön, mely Szlovénia pénzügyi 

támogatásával valósul meg. A mintagazdaság tevékenységi körét tekintve foglalkozik már 

állattartással, földműveléssel, gyümölcstermesztéssel.  A beruházás utolsó elemeként egy 

turisztikai egység kialakítása folyik, amely a helyi gasztronómiára építve alakítja majd 

kínálatát. Az egység feladata, hogy a helyi gazdákat érdekelté tegye a termelésben piacot 

biztosítva számukra.  A szervezet célja, hogy a Rába-vidék fejlesztésével hozzájáruljon annak 

lakosságmegtartó erejéhez.  

 

A Felsőszölnök és Kétvölgy közötti út átadása a két ország kormányfőinek jelenlétében 2014. 

január 10-én, nemcsak az itt élők régi kívánságának teljesülése, hanem Szlovénia és 

Magyarország számára új összeköttetést is jelent és nagyban hozzájárul a Rábavidék gyorsabb 

gazdasági fejlődéséhez. 

 

Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének hetente megjelenő lapját, a "Porabje"-t, amely 

szlovén nyelvjárásban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat. 2011-től a lap támogatása 

beépült az OSZLÖ költségvetésébe. A szlovén nyelvű kiadói tevékenységet a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége szervezi. Évente két-három új kötet és a Szlovén Kalendárium jelenik 

meg. A szlovén nemzetiség számára a Magyar Rádióban heti 30 perces országos és regionális 

sugárzású rádióműsor, a Magyar Televízióban havonta kétszer 26 perces televíziós műsor 

készül szlovén nyelven. A Szentgotthárdon működő és szlovén nyelven sugárzó „Radio 

Monošter‖ központi költségvetési támogatása 2014-ben 31,9 M Ft-ot tett ki. A rádió 

adásideje, személyi és műszaki feltételei jelentős mértékben javultak, így a magyarországi 

szlovén közösség igényeit teljes mértékben kielégíti. 

 

 

13. A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL 

 

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 

véve az ukrán nemzetiséghez tartozók száma 7396 fő (2001-ben 7393 fő) volt. Közülük 3384 

fő az anyanyelvi csoporthoz tartozó, és a korábbi 5070 fő helyett 5633 fő vallotta magát ukrán 

nemzetiségűnek. Fontos ugyanakkor, hogy a közösséghez tartozók közül magyar 

állampolgársággal 4638 fő (62,7 százalék) rendelkezik. 2010-ben az ukrán nemzetiségi 

névjegyzékre feliratkozott 1338 fő 53 települési kezdeményezésének eredményeként 23 helyi 

nemzetiségi önkormányzat alakult, melyből az Ukrán Országos Önkormányzat (a 

továbbiakban: UOÖ) szerint 9 települési önkormányzatot nem az ukrán közösség képviselői 

alakítottak meg, köztük olyan településeken is ahol a népszámlálások adatai nem mutatattak 

ki ukrán lakosságot.  

A beszámolási időszakban az ukrán nemzetiséghez tartozók számában és arányaiban 

számottevő változás nem volt, azonban a nemzetiségi közösség identitástudatának, 

összetartásának és önvédelmének erősödése a 2014. évi önkormányzati választások során 

tapasztalt aktivitás eredménye az 1362 névjegyzékre feliratkozott ukrán nemzetiségi választó, 

a 47 településen kezdeményezett, de 16 települési szinten megtartott önkormányzati 

választások zavartalan lebonyolításában is megmutatkozott.  

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MUKE) jelöltjeiből és 

mandátumot nyert képviselőiből 15 helyi, Budapesten 1 területi nemzetiségi önkormányzatot 

hoztak létre, és a korábbiakhoz a MUKE által támogatott jelöltek alakíthatták meg a 15 fős 

Ukrán Országos Önkormányzat is. A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás 

eredményeként, Hartyányi Jaroszlava nemzetiségi szószólóvá választását követően, az alakuló 

ülésen – Kravcsenko Györgyöt választották meg az önkormányzat elnökévé. Az 
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Önkormányzatok működése, tevékenysége az Országos Önkormányzat honlapján is 

(www.ukrajinci.hu) folyamatosan figyelemmel kísérhető. 

 

Az Önkormányzatok működésének finanszírozási forrása elsősorban a kormányzati 

költségvetésből biztosított támogatás. Az UOÖ a működési költségeire és médiájuk 

megjelentetéséhez évente 36,2 M Ft állami költségvetési támogatásban részesült. Az UOÖ 

által fenntartott intézmények támogatásával, amely 2013-ban és 2014-ben is 8-8 M Ft volt. A 

2013. évi differenciált támogatási rendszer keretében a 21 ukrán települési önkormányzat 4,66 

M Ft működési és az arra jogosult 17 önkormányzat 5,53 M Ft feladatalapú támogatást kapott, 

így összesen 10,19 M Ft-ban részesültek. 2014-ben a működési támogatás 3,86 M Ft, azonban 

a feladatalapú támogatás feltételeinek megfelelő 18 önkormányzat támogatása 6,65 M Ft-ra 

nőtt, ezzel összesen 10,51 M Ft támogatást kaptak. A „Nemzetiségi támogatások‖ keret 

terhére meghirdetett pályázati támogatások során 2013-ban összesen 3,02 M Ft támogatásban 

részesültek, melyből 1,06 M Ft civil szervezeteik működését, 1,26 M Ft kulturális 

programjaik megszervezését, 0,7 M Ft pedig az ukrán gyermekek táboroztatásának 

megszervezését segítette. A 2014. évi pályázati döntés alapján összesen 4,3 M Ft támogatást 

kaptak, 1,3 M Ft civil szervezetek működéséhez, 2 M Ft kulturális programok 

lebonyolításához, míg 1 M Ft a gyermektábor költségeihez járult hozzá. 

2013-ban az UOÖ a „Nemzetiségi támogatások‖ fejezeti keretből a nemzetiségek kulturális 

autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése céljából az önkormányzat 

rendelkezésére álló ingatlan épületének pince helyiségében működő színház- és moziterem 

felújítási munkálatainak – a vízszigetelési munkák II. ütemének – elvégzéséhez 2,9 M Ft 

támogatást kapott. 2014-ben pedig az önkormányzat a MÁK által támasztott 

követelményeknek is megfelelő új szoftver „CGR Integrált Önkormányzati Pénzügyi–

Számviteli Rendszer‖ beszerzésére 400 000 Ft támogatásba részesült. 

 

Az ukrán nemzetiségi nyelvhasználat lehetősége szinte minden területen érvényesül. Az ukrán 

nyelvi képzés lehetősége középszinten, Baktalórántházán adott, ahol ukrán nyelven, emelt 

szintű érettségi vizsgát lehet tenni. Felső szintű nyelvi képzés Budapesten, Szegeden és 

Debrecenben biztosított, így az alap-, közép- és felsőfokú állami ukrán nyelvvizsgáztatás 

problémája megoldódott. Az Országos Önkormányzat az egységesség és a hatékonyabb 

működés biztosítása érdekében már 2000-ben átvette a Vasárnapi Ukrán Nyelviskola 

működtetését a MUKE-tól. Azóta Budapest mellett Szegeden, Miskolcon, Várpalotán és 

Nyíregyházán kihelyezett tagozatokkal működik, ez a képzési rendszer elsősorban az óvodás 

és általános iskoláskorú gyerekek anyanyelvi oktatását, valamint a népi kultúra (ének, zene, 

tánc, irodalom, hagyományok) átörökítését biztosítja szervezett formában, egységes tanterv 

szerint. 

 

Az ELTE-n az ukrán nyelv és irodalom mesterszak, valamint az ukrántanár/ukrán- és 

nemzetiségi ukrán mesterszak akkreditációja 2008-ban megtörtént. A MAB Felülvizsgálati 

Bizottságának 2009. május 26-án kelt 21/2009. sz. határozata alapján a szak mesterképzési 

akkreditációja megtörtént, a felsőfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezéskor az ukrán 

nyelvből tett érettségi azonban nem számít be a felvételi vizsgánál a szlavisztikai szakra. A 

Nyíregyházi Főiskola Ukrán Tanszéke a magas ponthatár és a szakindításhoz szükséges 

elegendő jelentkező hiányában megszűnt. Továbbra is hiányzik az örmény, a ruszin és az 

ukrán óvodapedagógus, tanító- és tanárképzés, melyre az alapvető jogok biztosa 2012-ben a 

nemzetiségi oktatással és pedagógusképzéssel kapcsolatos vizsgálata során felhívta a 

figyelmet. 
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Az országos önkormányzat által alapított Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs 

Központ egy központi és 3 regionális telephellyel működik, melynek a központi költségvetési 

támogatása évente 8 M Ft-ot tett ki. A komplex intézmény keretein belül 2006 februárjától 

működik az Országos Ukrán Könyvtár és 2008-ban hozták létre az Ukrán Néprajzi 

Gyűjteményt, melynek állományát folyamatosan gyarapítják. 2014-ben szerkesztésükben és 

kiadásunkban jelent meg Tarasz Sevcsenko születésének 200. évfordulója tiszteletére, a költő 

válogatott verseit tartalmazó CD, melyen megzenésítve ukrán előadásban és neves magyar 

előadóművészek tolmácsolásában hallhatóak a költemények. 

 

A Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete a magyarországi ukrán közösségi életnek az 

elsődleges mozgatórugója. Az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a 

történelmi emlékek megőrzése és a kultúra terjesztése terén fejti ki a tevékenységét. Az 

Országos Önkormányzat egyrészt saját hatáskörben szervezi és rendezi a programokat, 

másrészt koordinálja és anyagilag is támogatja a regionális rendezvényeket. A Magyarországi 

Ukránok Kulturális Egyesülete a rendszeres hagyományőrző programok kezdeményezésében 

és szervezésében – szűkös anyagi lehetőségeire is tekintettel – elsősorban az országos és a 

helyi önkormányzatok partnereként vesz részt. A közösség összetartását rendszeres 

hagyományőrző, családias jellegű ünnepeik – Karácsony, Vízkereszt, Húsvét, Pünkösd – és 

programjaik erősítik. A Magyarországi Ukrán Kultúra Napját, közös szervezésben minden év 

február 20-án ünneplik, ennek keretében immár hagyományos zenei koncert megszervezésére 

és a hazai neves ukrán képzőművészek, köztük Puha Petro és Hembik Olekszander 

kiállítására került sor Vácott, Budapesten, Tatán és Hévízen. Minden évben megkoszorúzzák 

a Ruszalka Dnyisztrovaja (Dnyeszteri Sellő) c. almanach magyarországi kiadásának 160. 

évfordulója alkalmával a Budai Várban elhelyezett emléktáblát.  

 

Az ukrán közösség művészeti csoportjai a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttes, a Berehínya 

Asszonykórus, akik a Vasárnapi Iskolások mellett rendszeres résztvevői az ünnepi 

programoknak. A MUKE keretein belül működik Ukrán Műkedvelő Színház, mely sokadik 

nagysikerű bemutatóján van túl. Az ukrán közösség életének és kulturális tevékenységének 

meghatározó részét képezik a minden évben zenés irodalmi estek keretében megszervezendő, 

az ukrán nemzet nagyjairól történő megemlékezések, a legjelentősebb a központi és regionális 

szintű Sevcsenko Est, de megünneplik Ivan Franko, Leszja Ukrajinka, Mihajlo Dragomanov, 

Mihajlo Hrusevszkíj, Hrihoríj Szkovoroda jeles évfordulóit is. 2013. március 23-án a 21. 

alkalommal megrendezett Sevcsenko esten a Kárpátok színei ukrán néptáncegyüttes tagjai 

léptek fel. Együtt emlékeznek az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség (Holodomor) 

áldozatainak évfordulóját a csömöri Gloria Victis emlékparkban állított emlékjelnél, és 

Tihanyban pedig II. András király és Anasztázia királyné (ukrán nagyhercegnő) 

emléktáblájánál. A budapesti Petőfi téren Sevcsenko szobra áll, mely az 2012-től hivatalosan 

is, Tarasz Sevcsenko nevét viseli. Minden évben megszervezik a Nemzetközi Ukrán 

Gyermek- és Ifjúsági Anyanyelvi Tábort, melynek költségeire az EMMI nemzetiségi 

pályázatai nyújtanak forrást. 

 

Ukrán anyanyelvű szentmisékre a Fő utcai görög katolikus templomban van lehetőség, itt 

elsősorban a vallási ünnepeken tartanak istentiszteleteket, de minden évben szentmisével 

emlékeznek az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség 13 millió áldozatára is. Tárgyalásokat 

folytatnak a görög katolikus egyház ukrajnai és magyarországi vezetőivel, hogy közösség 

szolgálatát ukrán anyanyelvű görög katolikus pap láthassa el. A tárgyalásaik sikerrel jártak, 

így az istentiszteleteiket ukrán görög katolikus pap segítségével, ukrán nyelven tartják. 

 



153 

Verseskötetek és történelmi tanulmányok kiadása mellett a Magyarországi Ukránok Kulturális 

Egyesülete szerkeszti a teljes körű költségvetési támogatással működő, kéthavonta megjelenő 

ukrán-magyar kétnyelvű folyóiratot „Hromada‖ címmel, mely interneten is megtekinthető. Az 

MTVA „Rondó‖ című nemzetiségi magazinműsorral való együttműködés keretében pályázati 

támogatás révén beszerzett technikai eszközök segítségével 2012-ben indították be a 

„Hromada‖ Filmstúdió működését, így az ukrán közösség színes kulturális életéről készített 

műsorok az Országos Önkormányzat honlapján is megjelenhetnek. Az MR4 csatornán az 

ukránoknak heti 30 perces általunk szerkesztett anyanyelvi rádióműsoruk van. A 

péntekenként 13.00 órakor elhangzó műsor profilja zenés hírmagazin, amelyben a helyi ukrán 

közösség életével kapcsolatos hírek és a Magyarország területén működő ukrán civil 

szervezetek tevékenységét bemutató anyagok mellett ukrajnai híreket is közölnek, az itt élő 

ukránok életéről szóló aktuális interjúkat és riportokat, külön rovatban szólnak az ukrán 

történelemről, néprajzról, irodalomról, költészetről. Az adás jellemző módon tájékoztató és 

ismeretterjesztő, kevésbé megy el a szórakoztatás irányába. Többnyire komoly tájékoztató 

jellegű anyagokat, történelmi kutatásokról szóló ismertetőket, verseket és prózát sugároznak a 

téma hangulatához illeszkedő zenével. Az internet pedig naprakész ukrán-magyar nyelvű írott 

és képes információkkal szolgál a magyarországi ukrán közösség mindennapjairól, valamint 

itt olvasható a Hromada című folyóirat teljes anyaga is, mely máig az ukrán nemzetiség 

egyetlen írott sajtóorgánuma.  

 

2011 decemberében tartotta 15. ülését a Magyar-Ukrán KVB, a jegyzőkönyv aláírására 

azonban nem került sor, a felek a munka folytatásában egyeztek meg. A parlamenti 

választásokat követő ukrán kormányátalakítás miatt új ukrán társelnöke lett a Bizottságnak. A 

tervek szerint 2013 első félévében került volna sor KVB következő ülését előkészítő titkári 

egyeztetésre, de az ismert ukrajnai belpolitikai események miatt ennek összehívása elmaradt. 

 

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Budapest V. kerületében 2012 szeptemberében 

nyitotta meg az Ukrán – Magyar Business Club (UMBC) képviseleti irodáját, melynek 

legfontosabb célkitűzése Ukrajna és Magyarország gazdasági együttműködésének elősegítése, 

és egymás országaiban élő ukrán és magyar közösség érdekeinek szolgálata.  

2014 decemberében aláírásra került az új oktatási és tudományos együttműködésről szóló 

jegyzőkönyv. A kétoldalú megállapodások végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megvitatása a közeljövőben esedékes, ennek része lehet Ukrajna bevonása a Stipendium 

Hungaricum ösztöndíjprogramba is. 

Az Ukrán Országos Önkormányzat rendszeres kapcsolatban áll az anyaországi tudományos és 

kulturális szervezetekkel, a diaszpórában élő ukránsággal, akiknek együttműködésével több 

közös rendezésű konferenciát, előadásokat szerveztek meg. A magyarországi ukrán közösség 

eredményei elismerést vívtak ki a világban és az anyaország Ukrajnában is.  
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III. RÉSZ: TOVÁBBI NEMZETISÉGPOLITIKAI FELADATOK 
 

 

 

A 2014. évi országgyűlési és nemzetiségi önkormányzati választások új helyzetet teremtettek. 

Egyértelművé vált, hogy a nemzetiségi választók az országgyűlési választásokon 

fontosabbnak tartják a pártpolitikai szempontokat a nemzetiségi érdekek képviseleténél, 

illetve, hogy úgy vélik, a nemzetiségi szószólók is megfelelő szintű érdekképviseletet 

jelenthetnek az Országgyűlésben. E vélekedés nyomán a 2014 májusában megválasztott 

Országgyűlésbe nem jutott be teljes mandátummal rendelkező nemzetiségi képviselő, 

ugyanakkor valamennyi nemzetiséget szószóló képviseli a T. Házban. 

 

A hatályos Njtv. ugyan ismeri a nemzetiségi szószóló fogalmát, azonban nem tartalmaz 

utalást a szószólók részvételével megalakult Magyarországi nemzetiségek bizottságával való 

együttműködésre sem a kormányzati nemzetiségpolitika, sem pedig az országos nemzetiségi 

önkormányzatok, illetőleg a nemzetiségi érdekképviseletek más szintjei vonatkozásában. 

 

A nemzetiségi szószólók eskütételüket követően igen nagy aktivitással láttak hozzá 

országgyűlési munkájukhoz. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága megalakulását 

követően, még az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokat megelőzően módosítási 

kezdeményezéssel élt a nemzetiségi törvény vonatkozásában. A módosítással kapcsolatos 

egyeztetések során vált nyilvánvalóvá, hogy a bizottság a jogszabály jelentősebb mértékű 

revízióját javasolja. 

 

A 2014 őszén lezajlott nemzetiségi önkormányzati választásokat követően közvetlen 

választások útján létrejött országos nemzetiségi önkormányzatok szintén jelezték, több 

pontban javasolják módosítani a nemzetiségi joganyagot. Egyebek mellett a fentiek 

indokolhatják a nemzetiségi törvény áttekintését, aktualizálását, illetve több helyen a hatályos 

szöveg pontosítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, az EMMI Nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága megkezdte a 

konzultációkat az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságával, az országos 

nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, valamint a Miniszterelnökség által működtetett 

Emberi jogi munkacsoport Nemzetiségi jogi szakmai munkacsoportjának civil szervezeti 

képviselőivel. A felsorolt partnerektől érkező konkrét felvetések nyomán kerülhet sor az 

esetleges módosítás kidolgozására. 

 

A 2015. évi költségvetésben kiemelkedő mértékben nőtt a nemzetiségi önkormányzatok és 

intézményeik működésére szánt központi források összege. Részben önmagában a növekedés 

mértéke, részben pedig az egyéb, elsősorban a helyi nemzetiségi testületek finanszírozására 

vonatkozó változtatási javaslatok indokolják a nemzetiségi célú források felhasználására és 

elszámolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések áttekintését és esetleges módosítását 

amely – természetesen – összefüggésben áll a nemzetiségi törvény esetleges módosításával is. 

 

A nemzetiségi köznevelési intézmények, illetve egyes országos nemzetiségi önkormányzatok 

jelzéseiből érzékelhető, hogy a nemzetiségi pedagógusok képzése nem képes megfelelni a 

terület igényeinek. Éppen ezért fel kell mérni a jelenlegi és a közeljövőben várhatóan 

megjelenő, nemzetiségi pedagógusokra vonatkozó igényeket annak érdekében, hogy a képzés 

képes legyen lépést tartani a megnövekedett igényekkel. E feladat ellátásában az EMMI 

partnerként elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatokra számít. 
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Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a nemzetiségi terület szereplői – országos és 

helyi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények – hozzáférhessenek az 

európai forrásokhoz. Elsősorban speciális, a nemzetiségek részére kidolgozott programok, 

infrastrukturális fejlesztési operatív programok összeállításával. Biztosítani kell annak 

lehetőségét is, hogy a tankönyvek és pedagógiai segédeszközök kidolgozását szolgáló európai 

projekteknek legyen folytatása a következő években is. Az ezzel kapcsolatos előkészítő 

tevékenység megkezdődött. 

 

Figyelemmel kell kísérni, illetve a közigazgatás szereplői felé kommunikálni kell a 

nemzetiségi törvény 2014 őszén hatályba lépett, a nemzetiségek nyelvhasználati jogait bővítő 

6. § rendelkezéseit annak érdekében, hogy a jogalkotói szándék minél szélesebb körben 

megvalósuljon.  

 

Az Njtv. mellett a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény az anyanyelv használat 

alapelvének biztosításával összefüggésben felmerülő tolmács- és fordítási költségek 

előlegezéséről és viseléséről szóló, 78. § (4) bekezdésében rögzített szabálya is több ponton 

kiegészült. Eszerint a nyelvhasználati jog érvényesülése érdekében a fordítási költséget az 

anyanyelvének, regionális vagy nemzetiségi nyelvének használatára jogosult fél helyett az 

állam előlegezi, azzal, hogy pervesztessége esetén a költséget a fél viseli, pernyertessége 

esetén viszont az ellenérdekű fél. Ugyanakkor a bírósági határozatok és megkeresések 

fordításával felmerülő költségek a bíróságok hivatali ügyköre megfelelő ellátásával felmerülő 

olyan költségek, amelyek nem tekinthetők az adott polgári eljárás költségének, így azok 

előlegezésére és viselésére a felek nem kötelezhetők, azt az eljáró bíróságnak – közvetve az 

államnak – kell előlegezni és viselnie. 

 

Ki kell dolgozni a nemzetiségek kulturális örökségének felmérését, digitalizálását és 

hozzáférhetővé tételét segítő program kereteit, az országos nemzetiségi önkormányzatok, 

valamint az általuk fenntartott kulturális intézmények, illetve kutatóintézetek bevonásával. 

 

2005-ben új fejezet kezdődött a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásában. Az akkor 

hatályos, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

módosításával, valamint a megvalósulását segítő pénzügyi keret létrejöttével felgyorsult 

egyrészről az elsősorban köznevelési intézmények átvételének folyamata, valamint új 

intézmények alapítására vállalkozott az országos nemzetiségi önkormányzatok mindegyike. A 

folyamat ma sem zárult le, különböző intenzitással, de évről-évre új intézmények jönnek létre, 

illetve kerülnek országos, vagy helyi nemzetiségi önkormányzati fenntartásba. 

 

A hatályos nemzetiségi törvény 126 § (3) bekezdése előzetes egyeztetést ír elő az új 

intézményi átvételek, alapítások, illetőleg az új nemzetiségi intézmények központi 

finanszírozásával összefüggésben. A kulturális autonómia ilyen bővülése feltételezi a 

hosszabbtávú tervezést. A szükséges központi források megteremtése érdekében a 

nemzetiségpolitikáért felelős kormányzati szervezet szintjén célszerű ismerni az országos, 

illetve – amennyire ez lehetséges – a helyi nemzetiségi önkormányzatok intézmény-átvételi, 

alapítási szándékait. 

 

A fentiek megvalósítása érdekében elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatok 

bevonásával át kell tekinteni a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásának és 

fejlődésének az elmúlt évtizedben lezajlott szakaszát, értékelni kell a nemzetiségi 

önkormányzati szándékok megvalósulásának mértékét, az állami források hasznosulását, 

illetve a folyamat folytatásának irányát, pénzügyi forrásigényét.  
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

A nemzetiségügyhöz kapcsolódó jogszabályok listája 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2013. évi VI. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 

2013. évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló 

Egyezményének kihirdetéséről 

2013. évi XX. törvény az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 

kapcsolatos törvénymódosításokról 

2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 

2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 

közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 

2013. évi XLVIII. törvény az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi 

szankcionálásáról 

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról 

2013. évi LXIII. törvény az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának 

szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás 

kihirdetéséről 

2013. évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 

törvénymódosításokról 

2013. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával 

összefüggésben szükséges módosításáról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

2013. évi LXXXI. törvény egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények 

módosításáról 

2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az 

egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 

módosításáról 

2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 

átláthatóvá tételéről 

2013. évi LXXXIX. törvény a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

módosításáról 

2013. évi XC. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
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2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról 

2013. évi CIII. törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek 

szabályozásával összefüggő módosításáról 

2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról 

2013. évi CXXIV. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 

évi CCIV. törvény módosításáról 

2013. évi CXXVIII. törvény Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes 

törvények módosításáról 

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 

módosításáról 

2013. évi CXXXIII. törvény a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos 

törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

módosításáról 

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 

2013. évi CXLIII. törvény egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel 

összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 

2013. évi CLVII. törvény a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes 

kérdésekről 

2013. évi CLIX. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról 

2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 

2013. évi CLXXXI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes 

költségvetéséről 

2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények 

módosításáról 

2013. évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról 

2013. évi CXCIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes 

költségvetésének végrehajtásáról 

2013. évi CCIII. törvény a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 

törvények módosításáról 

2013. évi CCIV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 

összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról 
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2013. évi CCVII. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával 

összefüggő módosításáról 

2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 

2013. évi CCXVIII. törvény a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról 

2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének 

általános szabályairól 

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

2013. évi CCXLI. törvény a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról 

2013. évi CCXLIII. törvény az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 

módosításáról 

2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 

módosításáról 

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével 

összefüggő módosításáról 

2014. évi IX. törvény a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény 

kihirdetéséről 

2014. évi X. törvény a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 

módosításáról 

2014. évi XII. törvény a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 

módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről 

2014. évi XIV. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal 

összefüggő egyéb törvények módosításáról 

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

2014. évi XXIII. törvény egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a 

választásokkal összefüggő módosításáról 

2014. évi XXVI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról 

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 

2014. évi LXII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény végrehajtásáról 

2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes 

költségvetésének végrehajtásáról 
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2014. évi LXIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes 

költségvetéséről 

2014. évi LXVIII. törvény az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének 

Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről 

2014. évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan 

más törvények módosításáról 

2014. évi LXXIII. törvény egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról 

2014. évi LXXV. törvény az európai területi társulásról 

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

2014. évi LXXXII. törvény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna 

közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről 

2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 

2014. évi XCII. törvény egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő 

módosításáról 

2014. évi XCIII. törvény a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes 

igazgatási tárgyú törvények módosításáról 

2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

2014. évi CIII. törvény a hűség falvairól 

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 

azzal összefüggő törvények módosításáról 

2014. évi CVII. törvény a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes 

törvények módosításáról 

* 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről 

és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról 

74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával 

kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

létrehozásáról 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok 

(kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek 
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fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról 

197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 

rendeletmódosításokról 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricumról 

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - 

Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek 

jogállásának és működésének sajátos szabályairól 

296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről 

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről 

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális 

javak visszaadásának rendjéről 

454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság 

Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás 

kihirdetéséről 

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével 

összefüggő egyes kérdésekről 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami 

támogatásáról 

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott 

támogatások sajátos szabályairól 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról 
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547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről 

554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-

támogatásról 

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 

döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer 

átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról 

76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről 

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020-as programozási időszakban a 

transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről 

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központról 

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó 

gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő 

átvételéről 

219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi 

közigazgatást érintő feladatainak átvételéről 

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a kormányzati 

szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról 

233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról 

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével 

összefüggő jogutódlási kérdésekről 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
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284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendelet módosításáról 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek 

módosításáról 

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról 

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet módosításáról 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről 

349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról 

381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, 

fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról 

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról 

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 

* 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert 

nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások 

pénzügyi és beszámolási szabályairól 

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 

ellenőrzésének részletes szabályairól 

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 

46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János 

Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának 

igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól 

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 
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50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott 

kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 

ellenőrzésének részletes szabályairól 

52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek 

nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról 

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes 

szabályairól 

58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és 

elszámolásáról 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek 

állami támogatásának szabályairól 

84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról 

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és 

múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 

6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 

valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 

támogatásáról 

29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak 

kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást 

szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 

38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés 

szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról 

40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János 

Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásáról 

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 

szakképesítések mestervizsga követelményeiről 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a 

megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról 

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 
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2/2015. (II. 20.) IM rendelet a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról 

1/2015. (I. 22.) IM rendelet a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről 

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. 

október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról 

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 

választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek 

normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról 

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

6/2014. (IX. 19.) IM rendelet az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek 

normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi 

választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

2/2013. (III. 6.) KIM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és 

felhasználásának szabályairól 

10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 

nyilvántartások vezetéséről 

26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus 

információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének 

tartalmáról 

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 

tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a 

választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 

37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatokról 

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai 

Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső 

ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről 
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40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra 

tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának 

részletes szabályairól 

41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási 

szolgáltatási díjakról 

42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról 

3/2014. (I. 20.) KIM rendelet a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-

választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek 

módosításáról 

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára 

kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú 

rendeletek módosításáról 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

5/2014. (X. 31.) MvM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira 

rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 

32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról 

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő 

tevékenységek szabályozásáról 

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények 

nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai 

végzettség megszerzésének igazolásáról 

 

2. sz. melléklet 

 

Nevesített előirányzatok 

 

Nevesített nemzetiségi tételek a központi költségvetésben 2013–2015 (adatok M Ft-ban) 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 55,2 

Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 267,2 361,2 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 62,9 

Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5 178,0 

Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 47,0 54,0 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 256,9 

Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 52,5 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 107,5 
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Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 36,1 59,6 

Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 100,7 

Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 151,0 

Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 80,0 

Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 62,2 

Országos önkormányzatok támogatása összesen: 1 236,5 1 236,5 1 581,7 

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8 50,8 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 165,9 

Mo-i Görögök Orsz. Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
12,5 15,0 19,5 

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 57,5 65,5 104,4 

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 24,6 25,8 30,8 

Mo-i Németek Orsz. Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
125,6 125,6 178,0 

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 27,0 

Mo-i Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 

támogatása 
19,7 27,5 40,8 

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 13,5 

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 54,7 54,7 69,2 

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 115,8 118,8 159,5 

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmény támogatása  43,4 46,4 58,4 

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmény támogatása 8,0 8,0 14,5 

Intézményi támogatások összesen: 586,0 611,5 932,3 

Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása összesen: 1 822,5 1 848,0 2 514,0 

Fejezeti egyéb nemzetiségi előirányzatok 

Nemzetiségi támogatások 514,9 1 314,4 639,4 

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati 

önrészre (2015. évtől) 
- - 441,2 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 1 520,0 2 352,8 

 

Forrás: A 2013. évi adatok tekintetében a 2010-2013. évi kétéves kormánybeszámoló adatai – 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetiségi Főosztály 

 

3. sz. melléklet 

 

Egyedi és pályázati támogatások nemzetiségenként (2013–2015) 

 

2013. évi egyedi támogatások nemzetiségenként 

NEMZETISÉG KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS TÁRGYA 
TÁMOGATÁSI 

DÖNTÉS (Ft) 

KVB ajánlások 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda bővítésének és 

felújításának finanszírozása 

7 750 000 
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szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Magyarországi Szlovén Szövetség 

működési költségeinek finanszírozása 
3 000 000 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
13 250 000 

szlovén összesen: 24 000 000 Ft 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Helynévi, régészeti és épített örökség, 

valamint emlékhelyek adatait tartalmazó 

közös adatbázis létrehozásának 

finanszírozása 

5 000 000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház 

fenntartásának támogatása 
5 000 000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Magyar, horvát nemzeti közösségi 

temetőinek fenntartása, védelmének 

támogatása 

5 000 000 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Pécsi horvát iskolaközpont 

sportudvarának felújítás finanszírozása 
10 500 000 

horvát összesen: 25 500 000 Ft 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A szerb kulturális örökséghez 

kapcsolódó utcák, terek elnevezésének 

szerb nyelven való feltüntetésének 

finanszírozása 

1 000 000 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A szerb nemzeti közösségi temetők 

fenntartásának, védelmének 

finanszírozása 

5 000 000 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

Az egykori Budai Katedrális helyén 

emléktábla elhelyezés támogatása 
4 000 000 

szerb összesen. 10 000 000 Ft 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A L’udové Noviny internetes 

változatának (www. luno.hu) 

támogatása 

2 500 000 

szlovák 

Országos Szlovák 

Önkormányzat 

(kedvezményzett: 

Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú 

Alapítvány) 

Az Országos Szlovák Önkormányzat 

ösztöndíjrendszerének támogatása 
5 500 000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Magyar-szlovák történet-tudományi 

szakmai folyóirat alapításának és 

kiadásának támogatása 

3 500 000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Pilisi Szlovák Ház működési 

költségeinek finanszírozása 
4 000 000 

szlovák összesen: 15 500 000 Ft 

román 
Magyarországi Román 

Ortodox Egyházmegye 

Román Ortodox közösségi tér archívum 

és kiállítóhely finanszírozása 
42 700 000 

román összesen: 42 700 000 Ft 

KVB kötelezettségvállalás összesen: 117 700 000 Ft 
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Intervenciós beavatkozások 

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Magyarországi Románok Országos 

Hivatalában foglalkoztatott gazdasági 

szakember munkabérének 

finanszírozása 

5 288 000 

román 
Országos Román 

Önkormányzat 

Nemzetiségi Köznevelési intézmények 

fenntartásával kapcsolatos működési 

költségek finanszírozása 

7 199 000 

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata hivatalának felújítása, 

valamint működési költségeinek 

finanszírozása 

2 513 000 

román összesen: 15 000 000 Ft 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Bolgár Országos Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
7 135 000 

bolgár összesen: 7 135 000 Ft 

német 
Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

Koch Valéria Iskolaközpont 

gimnáziumi épületszárny felújításának 

finanszírozása 

3 500 000 

német összesen: 3 500 000 Ft 

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 

Ukrán Kulturális és Dokumentációs 

Központ színház és moziterem 

felújításának finanszírozása 

2 900 000 

ukrán összesen: 2 900 000 Ft 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A Bajai Szerb Nemzetiségi Ház 

felújításának finanszírozása 
5 000 000 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

"Szent Száva" Kulturális, Oktatási és 

Hitéleti Központ beruházás 

befejezésének finanszírozása 

5 000 000 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

A Szerb Országos Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
3 500 000 

szerb összesen: 13 500 000 Ft 

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Az Országos Ruszin Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
3 810 000 

ruszin összesen: 3 810 000 Ft 

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
1 900 000 

lengyel összesen: 1 900 000 Ft 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Az Országos Horvát Önkormányzat 

székház felújításának finanszírozása 
2 285 000 

horvát összesen: 2 285 000 Ft 

Intervenciós kötelezettségvállalás összesen: 50 030 000 Ft 

Kulturális kezdeményezések 

bolgár 
Bolgár Kulturális Fórum 

Egyesület 

Gazdaság és kultúra… c. kötet 

megjelentetésének támogatása 
634 000 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

A bolgár kertészek emlékhely 

felállításának finanszírozása 
2 000 000 
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bolgár összesen: 2 634 000 Ft 

horvát Croatica Nonprofit Kft. 

"Volim dzudo, volim Sandru" c. könyv 

magyar nyelvű kiadásának 

finanszírozása 

630 000 

horvát 

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok 

Szövetsége 

Népszámlálás nemzetiségi adatok 

konferencia támogatása 
1 000 000 

horvát 
Báta Község 

Önkormányzata 

Tambura fesztivál és találkozó 

finanszírozása 
300 000 

horvát 
Országos Magyar-Horvát 

Baráti Társaság 

Országos Magyar-Horvát Baráti 

Társaság működési támogatásának 

finanszírozása 

800 000 

horvát összesen: 2 730 000 Ft 

interetnikus 
Szent István Egyetem 

Szarvas 
Konferencia, előadáskötet támogatása 130 000 

interetnikus Civil Szemle Alapítvány 
Kisebbségi és Civil Társadalmi c. rovat 

megjelentetésének finanszírozása 
750 000 

interetnikus 
Gyermekeinkért 

Sátoraljaújhely Alapítvány 

Nemzetiségi Önkormányzatok XIX. 

Regionális Találkozójának támogatása 
421 000 

interetnikus 
"Zempléni-Abaúji Falusi 

Turizmusért" Egyesület 

Nemzetiségi Fiatalok VII. 

hagyományörző találkozójának 

támogatása 

422 000 

interetnikus 
Balkán Hangja Kulturális 

Egyesület 
Balkán Hangja Fesztivál finanszírozása 1 300 000 

interetnikus 
Cédrus Művészeti 

Alapítvány 

Napút folyóirat megjelentetésének 

támogatása 
2 000 000 

interetnikus 
ELTE Tudományos és 

Idegennyelvi Központ 

Egyes nemzetiségi nyelvek 

nyelvvizsgáinak támogatása 
5 685 000 

interetnikus Kráter Műhely Egyesület 
Együtt jobb…! Konferencia és kötet 

támogatása 
1 120 000 

interetnikus Civilkomp Alapítvány 
Jótékonyság újság szeptember, október 

és decemberi számának támogatása 
3 000 000 

interetnikus 
Bihari János Kulturális 

Egyesület 

Bihari János Táncegyüttes 

táncjelmezeinek és koreográfus 

költségeinek támogatása 

2 000 000 

interetnikus 
Országos Roma 

Önkormányzat 

Nemzetiségi választójogi konferencia 

támogatása 
1 600 000 

interetnikus (német, 

szlovák) 

Zempléni Fiatalok Határok 

Nélküli 

Együttműködéséért 

Egyesület 

Nemzetiségi fiatalok találkozójának 

támogatása 
540 000 

interetnikus 

(szlovák szlovén) 
Magyar Néprajzi Társaság 

Válogatás kötet megjelentetésének 

támogatása 
2 000 000 

interetnikus 

összesen: 
20 968 000 Ft 

lengyel 

A Magyarországi 

Lengyelség Múzeuma és 

Levéltára 

A Magyarországi Lengyelség 

Múzeuma és Levéltára fennállásának 

15. évfordulója rendezvénysorozat 

támogatása 

1 700 000 

lengyel 

Magyarországi Bem József 

Lengyel Kulturális 

Egyesület 

Egyesületi választások 

lebonyolításához kapcsolódó költségek 

finanszírozása 

324 000 

lengyel összesen: 2 024 000 Ft 

német 

Szerencsi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

"Málenkij robot" emlékmű 

felállításának támogatása 
1 250 000 
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német 
Széchenyi István Ált. 

Iskola Tatabánya 

Anyaországban megvalósuló 

táboroztatás finanszírozása 
250 000 

német 
Vitéz Gaál LaJOS 

Közhasznú Kult. Egyesület 

Sváb csűr parkoló kialakítás 

támogatása 
406 000 

német 

Rudabánya Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Rudabányai templom felújításának 

támogatása 
1 500 000 

német összesen: 3 406 000 Ft 

roma 
Szeged-Csanád 

Egyházmegye 

Romológiai kutatás és oktatási program 

támogatása 
1 200 000 

roma 
Országos Roma 

Önkormányzat 

Nyári tábor megvalósításának 

finanszírozása 
15 000 000 

roma 
Cigány Tudományos 

Művészeti Társaság 

Kethado Drom folyóirat 

megjelentetésének támogatása 
2 000 000 

roma 

Somogy Megyei Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Zarándokút szervezése a cigány 

holocaust megemlékezésre 
350 000 

roma 
Országos Roma 

Önkormányzat 
Karácsonyi rendezvény 2 200 000 

roma 
Együtt Szebb Jövőért 

Roma-Magyar Egyesület 
Trió Együttes hangszerbeszerzése 1 000 000 

roma 
Hungarofest Nemzeti 

Rendezvényszervező 

Cigánykerék fesztivál 

megrendezésének támogatása 
3 000 000 

roma 

Szenyéri Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

"Játék és zene gyerekeknek" c. 

rendezvény támogatása 
500 000 

roma 

Somogy Megyei Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Decemberben megvalósuló ünnepi 

rendezvények megtartásának 

támogatása 

730 000 

roma összesen: 25 980 000 Ft 

román 
Magdu Lucian Román Ált. 

Isk. és Óvoda 

Kerékpártároló kialakításának 

finanszírozása 
1 700 000 

román összesen: 1 700 000 Ft 

ruszin Gál Ferenc Főiskola 
Ruszin Kutatóközpont létrehozásának 

támogatása 
5 000 000 

ruszin összesen: 5 000 000 Ft 

szerb Szerb Intézet 

Templomépítészetról szóló könyv 

szerb nyelven történő 

megjelentetésének finanszírozása 

1 000 000 

szerb összesen: 1 000 000 Ft 

szlovák 
Sátoraljaújhely Város 

Szlovák Nemz. Önkorm. 

A Rudabányácskai csűr, pajta 

felújításának támogatása 
1 260 000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Szlovák nyelvű istentiszteletek 

megtartásának támogatása 
1 000 000 

szlovák 

XII. kerületi Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Áchim és szlovákság c. könyv 700 000 

szlovák összesen. 2 960 000 Ft 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Szlovén Kultúra Napja rendezvény 

támogatása 
175 000 

szlovén 
Magyar Nemzeti Levéltár 

Vas Megyei Levéltára 

Szlovén-magyar levéltári kutatótábor 

kialakításának támogatása 
250 000 
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szlovén összesen: 425 000 Ft 

Kulturális kezdeményezések összesen: 68 827 000 Ft 

Jogszabály szerint biztosított források (1482/2013 (VII. 26.) Korm.határozat,  

1272/2013 (V. 17. ) Korm. határozat alapján 

roma 
Oktatási és Továbbképzési 

Központ Alapítvány 

LUNGO DROM székház felújítása és 

működésének támogatása 
150 000 000 

roma összesen: 150 000 000 Ft 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Békéscsabai Szlovák Iskola 

felújításának támogatása 
85 000 000 

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola 

felújításának támogatása 
160 000 000 

szlovák összesen: 245 000 000 Ft 

Jogszabály szerint biztosított források összesen: 395 000 000 Ft 

 

2013. évi egyedi támogatások összesen: 631 557 000 Ft 

 

 

 

2014. évi egyedi támogatások nemzetiségenként 

NEMZETISÉG KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS TÁRGYA 
TÁMOGATÁSI 

DÖNTÉS (Ft) 

KVB ajánlások 

román 
Magyarországi Románok 

Kutatóintézete 

2014. évi működési költségek 

finanszírozása 
8 600 000     

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

A battonyai román iskola kerítésépítés 

és munkaeszköz tároló kialakításának 

támogatása 

5 400 000     

román összesen: 14 000 000 Ft 

szlovák 

Magyarországi 

Szlovákokért Közhasznú 

Alapítvány 

Az Országos Szlovák Önkormányzat és 

a Magyarországi Szlovákokért 

Közhasznú Alapítvány 

ösztöndíjprogramjának finanszírozása 

 6 000 000     

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Pilisi Szlovákok Központjának 

kiegészítő működési támogatása 
4 000 000     

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Sátoraljaújhely Iskola felújítás 

támogatása 
75 000 000     

szlovák összesen: 85 000 000 Ft 

szlovén 
Országos Szlovén 

Önkormányzat 

Országos Szlovén Önkormányzat 

felújítási és bővítési munkálatai II. 

ütemének támogatása 

29 000 000     

szlovén összesen: 29 000 000 Ft 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

Magyarországi Szerb Színház 

finanszírozási gondjai megoldásának 

finanszírozása 

5 000 000     
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szerb 
Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

A pécsi Szerb Egyházi Gyűjtemény 

kialakításának támogatása  
10 000 000     

szerb összesen: 15 000 000 Ft 

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

A horvát-magyar szótár projekt 

munkálatok befejezésének 

finanszírozása 

3 000 000     

horvát 
Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

A pécsi „Miroslav Krleža‖ Horvát 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Diákotthon pihenő- és sportudvar 

kialakításának befejező munkálatainak 

támogatása  

29 500 000     

horvát 
Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Pécsi Horvát Színház bővítésének és 

felújításának támogatása  
554 500 000     

horvát 
Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Zlatko&Vesna Prica Művésztelep 

Közhasznú Alapítvány támogatása  
6 000 000     

horvát összesen: 593 000 000 Ft 

KVB kötelezettségvállalás összesen: 736 000 000 Ft 

Intervenciós beavatkozások 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

A Magyarországi Bolgárok Egyesület 

100 éves évfordulójára rendezendő 

program reklámanyagának 

finanszírozása 

1 000 000     

bolgár összesen: 1 000 000 Ft 

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 

székhelye víz- és áramvezeték 

cseréjének finanszírozása 

1 500 000     

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 

és intézményei informatikai 

fejlesztésének támogatása 

2 100 000     

lengyel összesen: 3 600 000 Ft 

német 
Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

A Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata és intézményei új 

számviteli rendszer kiépítésének 

finanszírozása 

3 500 000     

német 
Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

A Magyarországi Német Kulturális és 

Információs Központ feladatbővülési 

költségeinek finanszírozása 

1 900 000     

német 
Ófalu Község 

Önkormányzat 

Ófalui német nemzetiségi tájház 

állagmegóvásának támogatása 
1 800 000     

német 
Hercegkút Község 

Önkormányzat 

Hercegkúti Művelődési Ház 

tetőszerkezet felújítás támogatása 
1 500 000     

német összesen: 8 700 000 Ft 

roma 
Oktatási és Továbbképzési 

Közhasznú Alapítvány  

Oktatási és Továbbképzési Közhasznú 

Alapítvány működési és felhalmozási 

kiadásának támogatása 

120 000 000     

roma összesen: 120 000 000 Ft 

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium 

felújításának támogatása 

20 300 000     
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román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Az Eleki Román Általános Iskola 

felújítási és működési támogatása 
2 000 000     

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttanyelvű 

Általános Iskola és Óvoda működési 

támogatása 

4 700 000     

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Kétegyháza Román Nemzetiségi 

Általános Iskola és Óvoda felújítási és 

működési költségeinek támogatása 

8 900 000     

román 
Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata 

Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata, Dokumentációs 

Központ projektor és hangtechnikai 

berendezések beszerzésének, valamint 

reklámanyagai készítésének 

támogatása 

2 500 000     

román összesen: 38 400 000 Ft 

ruszin 
Országos Ruszin 

Önkormányzat 

Az Országos Ruszin Önkormányzat 

székhelyének,és intézményeinek belső 

berendezés cseréjének finanszírozása 

2 100 000     

ruszin Gál Ferenc Főiskola 
Ruszin Kutatóközpont 2014. évi 

működési támogatása 
13 400 000     

ruszin összesen: 15 500 000 Ft 

szerb 
Szerb Országos 

Önkormányzat 

Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

bejáró tanulóinak iskolabusz vásárlás 

támogatása 

15 000 000     

szerb összesen: 15 000 000 Ft 

ukrán 
Ukrán Országos 

Önkormányzat 

„CGR Integrált Önkormányzati 

Pénzügyi - Számviteli Rendszer‖ 

bevezetésének támogatása 

400 000     

ukrán összesen: 400 000 Ft 

Intervenciós kötelezettségvállalás összesen: 202 600 000 Ft 

Kulturális kezdeményezések 

bolgár 
Bolgár Országos 

Önkormányzat 

Nyelvoktató Iskola épület felújításának 

támogatása 
3 300 000     

bolgár összesen: 3 300 000 Ft 

horvát 
Historia Ecclesiastica 

Hungarica Alapítvány 

Patachich Gábor életét bemutató könyv 

kiadásának támogatása 
250 000     

horvát Croatica Nonprofit Kft. 
HOSIG 20. jubileumi évkönyv 

kiadásának támogatása 
500 000     

horvát 
Országos Horvát 

Önkormányzat 

Hercegszántói Horvát Iskola alsó 

tagozati épület felújításának 

támogatása 

10 000 000     

horvát összesen: 10 750 000 Ft 

interetnikus 
Cédrus Művészeti 

Alapítvány 
Napút című folyóirat támogatása 1 600 000     

interetnikus 
Gyermekeinkért 

Sátoraljaújhely Alapítvány 

Nemzetiségi önkormányzatok 

regionális találkozójának támogatása 
730 000     
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interetnikus 
Zempléni-Abaúji Falusi 

Turizmusért Egyesület 

Nemzetiségi fiatalok hagyományőrző 

találkozójának támogatása 
600 000     

interetnikus Civil Szemle Alapítvány 
Kisebbségi és Civil társadalom c. rovat 

2014. évi támogatásának finanszírozása 
300 000     

interetnikus 
Filantróp Társaság 

Barátság Egyesülete 

Barátság c. folyóirat 2014. évi 

támogatása 
840 000     

interetnikus Gál Ferenc Főiskola 

Nemzetiségi identitás - nemzetiségi 

kultúra nemzetközi konferencia 

előadásaiből készült kötet nyomdai 

költségeinek finanszírozása 

150 000     

interetnikus 

összesen: 
4 220 000 Ft 

lengyel 
Országos Lengyel 

Önkormányzat 

Lengyel Közművelődési Központ 

felújításának támogatása 
3 000 000     

lengyel összesen: 3 000 000 Ft 

német 

Szerencs Város Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

"Málenkíj robot emlékmű" bronz 

domborzat elkészítésének 

finanszírozása 

500 000     

német 
Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

2014. január 9-ei Budaörsi állami 

ünnepség keretében megrendezett 

magyarországi németek elhurcolásáról 

és elűzetéséről való megemlékezés 

támogatása 

250 000     

német 

Szendehely Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Szentháromság Kápolna felújításának 

támogatása 
400 000     

német 
Svábhegyi 

Hagyományőrző Egyesület 

Sváb búcsú megrendezésének 

támogatása 
500 000     

német 
Béb Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Német Nemzetiségi Napok 

programjainak finanszírozása 
388 000     

német 
Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

Köznevelési intézmények digitális 

fejlesztésének támogatása 
12 000 000     

német összesen: 14 038 000 Ft 

roma 
Csurgó Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Bőgőtemetés tradicionális kulturális 

rendezvény támogatása 
250 000     

roma 

Nemesvidi Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nemzetiségi közfeladatok ellátásának 

támogatása 
400 000     

roma 
Országos Roma 

Önkormányzat 

Országos Roma Misszió működési 

támogatása  
5 000 000     

roma 
Országos Roma 

Önkormányzat 

Országos Roma Sportközpont 

működési támogatása 
5 000 000     

roma 

Zagyvarékasi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Romanap megszervezésének 

finanszírozása 
120 000     

roma 
Báta Község 

Önkormányzata 

II. Tambura Fesztivál 

megrendezésének támogatása 
420 000     

roma 

Somogy Megyei Területi 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Lengyelországi Holocaust 

rendvezvényen való részvétel 

finanszírozása 

450 000     

roma 
Országos Roma 

Önkormányzat 

Országos Roma Önkormányzat 

működési támogatása 
50 000 000     
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roma 
Cigány Tudományos és 

Művészeti társaság 

2014. évi programok megvalósításának 

támogatása 
1 000 000     

roma összesen: 62 640 000 Ft 

szerb Szerb Intézet 
Magyarországi szerb épített örökség 

nyilvántartás feltöltésének támogatása 
1 200 000     

szerb Szerb Intézet 
Szerb Matica 150. évfordulójára 

rendezett ünnepség támogatása 
300 000     

szerb összesen: 1 500 000 Ft 

szlovák 

Sátoraljaújhely Város 

Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Értékes Örökségünk című népismereti 

kiadvány finanszírozása 
500 000     

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

A megrongált Áchim szobor 

helyreállításának finanszírozása 
450 000     

szlovák 
Szarvas Város Szlovák 

Önkormányzata 

Nagytarcsai XX. Nemzetiségi Napon 

való részvétel támogatása 
100 000     

szlovák 
Országos Szlovák 

Önkormányzat 

Tótkomlósi Szlovák Iskola bővítésének 

finanszírozása 
8 400 000     

szlovák összesen: 9 450 000 Ft 

Kulturális kezdeményezések összesen: 108 898 000 Ft 

 

2014. évi egyedi támogatások összesen: 1 047 498 000 Ft 

 

 

A "Nemzetiségi támogatások" fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett  

2013. évi pályázati döntések (összegek Ft-ban) 

Nemzetiség 
Civil 
szervezetek 

Kulturális 
kezdeményezések 

Táborok 
Pedagógus-
képzés 

Összesen 

bolgár 3 758 000 1 680 000 890 000 700 000 7 028 000 

görög 3 000 000 3 900 000 979 000 1 500 000 9 379 000 

horvát 8 258 000 12 220 000 2 203 000 3 000 000 25 681 000 

lengyel 6 530 000 3 835 000 1 224 000 800 000 12 389 000 

német 25 408 500 20 290 000 11 500 000 2 000 000 59 198 500 

örmény 3 750 000 2 135 000 0   5 885 000 

roma 34 978 333 20 085 500 7 679 000   62 742 833 

román 5 000 000 4 089 000 540 000   9 629 000 

ruszin 0 1 614 720 494 500   2 109 220 

szerb 5 358 000 4 280 000 835 000 2 000 000 12 473 000 

szlovák 10 500 000 7 460 000 2 955 000   20 915 000 

szlovén 2 400 000 1 150 000 0   3 550 000 

ukrán  1 058 000 1 260 000 700 000   3 018 000 

interetnikus    1 000 000     1 000 000 

Összesen: 109 998 833 84 999 220 29 999 500 10 000 000 234 997 553 
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A "Nemzetiségi támogatások" fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett  

2014. évi pályázati döntések (összegek Ft-ban) 

Nemzetiség 
Civil 

szervezetek 

Kulturális 

kezdeményezések 
Táborok 

Pedagógus-

képzés 
Összesen 

bolgár 3 500 000 2 700 000 1 000 000 900 000 8 100 000 

görög 4 660 000 6 100 000 2 500 000   13 260 000 

horvát 7 890 000 14 400 000 4 000 000 2 860 000 29 150 000 

lengyel 5 000 000 6 150 000 700 000   11 850 000 

német  27 000 000 25 800 000 9 000 000 1 700 000 63 500 000 

örmény 4 800 000 3 550 000 700 000   9 050 000 

roma 31 700 000 24 400 000 9 000 000   65 100 000 

román 6 000 000 5 900 000 2 000 000 1 140 000 15 040 000 

ruszin 1 000 000 2 500 000 700 000   4 200 000 

szerb 4 750 000 6 150 000 1 000 000 1 700 000 13 600 000 

szlovák 8 600 000 7 400 000 4 500 000 1 700 000 22 200 000 

szlovén 2 000 000 1 800 000     3 800 000 

ukrán 1 300 000 2 000 000 1 000 000   4 300 000 

interetnikus  1 800 000 1 150 000     2 950 000 

Összesen: 110 000 000 110 000 000 36 100 000 10 000 000 266 100 000 

 

 

 

 

2013. évi nemzetiségi célú pályázati és egyedi támogatások nemzetiségenként összesítve  

(összegek Ft-ban) 

Nemzetiség 
Támogatás 

összesen (Ft) 

Százalékos 

megoszlás (%) 
Pályázatos Egyedi 

Támogatás 

összesen 

bolgár 16 797 000 1,9% 7 028 000 9 769 000 16 797 000 

görög 9 379 000 1,1% 9 379 000 0 9 379 000 

horvát 56 196 000 6,4% 25 681 000 30 515 000 56 196 000 

lengyel 16 313 000 1,9% 12 389 000 3 924 000 16 313 000 

német 66 104 500 7,6% 59 198 500 6 906 000 66 104 500 

örmény 5 885 000 0,7% 5 885 000 0 5 885 000 

roma 238 722 833 27,4% 62 742 833 175 980 000 238 722 833 

román 69 029 000 7,9% 9 629 000 59 400 000 69 029 000 

ruszin 10 919 220 1,3% 2 109 220 8 810 000 10 919 220 

szerb 36 973 000 4,2% 12 473 000 24 500 000 36 973 000 

szlovák 284 375 000 32,6% 20 915 000 263 460 000 284 375 000 

szlovén 27 975 000 3,2% 3 550 000 24 425 000 27 975 000 

ukrán  5 918 000 0,7% 3 018 000 2 900 000 5 918 000 

interetnikus  27 897 000 3,2% 1 000 000 26 897 000 27 897 000 

Összesen: 872 483 553 100,0% 234 997 553 637 486 000 872 483 553 
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2014. évi nemzetiségi célú pályázati és egyedi támogatások nemzetiségenként összesítve 

(összegek Ft-ban) 

Nemzetiség 
Támogatás 

összesen (Ft) 

Százalékos 

megoszlás (%) 
pályázatos egyedi 

támogatás 

összesen 

bolgár 12 400 000 0,9% 8 100 000 4 300 000 12 400 000 

görög 13 260 000 1,0% 13 260 000 0 13 260 000 

horvát 626 900 000 47,7% 29 150 000 597 750 000 626 900 000 

lengyel 18 450 000 1,4% 11 850 000 6 600 000 18 450 000 

német 86 238 000 6,6% 63 500 000 22 738 000 86 238 000 

örmény 9 050 000 0,7% 9 050 000 0 9 050 000 

roma 247 740 000 18,9% 65 100 000 182 640 000 247 740 000 

román 67 440 000 5,1% 15 040 000 52 400 000 67 440 000 

ruszin 19 700 000 1,5% 4 200 000 15 500 000 19 700 000 

szerb 51 100 000 3,9% 13 600 000 37 500 000 51 100 000 

szlovák 116 650 000 8,9% 22 200 000 94 450 000 116 650 000 

szlovén 32 800 000 2,5% 3 800 000 29 000 000 32 800 000 

ukrán  4 700 000 0,4% 4 300 000 400 000 4 700 000 

interetnikus  7 170 000 0,5% 2 950 000 4 220 000 7 170 000 

Összesen: 1 313 598 000 100,0% 266 100 000 1 047 498 000 1 313 598 000 

 

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetiségi Főosztály 

 



 

4. sz. melléklet 

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai (2013–2014) 

 

A területi nemzetiségi önkormányzati támogatásának alakulása 2013-ban és 2014-ben, Ft-ban 
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Bolgár 2 887 332 2 1 1 931 600 2 818 932 2 812 130 2 2 2 064 812 2 876 942 

Cigány/roma 20 8 873 320 20 19 12 575 948 21 449 268 20 9 204 140 20 20 10 751 258 19 955 398 

Görög 1 443 666 1 1 1 397 327 1 840 993 1 541 420 1 1 498 403 1 039 823 

Horvát 7 3 105 662 7 7 10 932 032 14 037 694 7 2 165 680 7 7 9 256 055 11 421 735 

Lengyel 2 887 332 2 2 1 767 208 2 654 540 2 541 420 2 2 1 210 407 1 751 827 

Német 11 4 880 326 11 11 12 123 872 17 004 198 11 4 872 780 11 11 12 460 075 17 332 855 

Örmény 1 443 666 1 1 1 479 523 1 923 189 1 270 710 1 1 1 495 209 1 765 919 

Román 3 1 330 998 3 3 1 767 209 3 098 207 3 1 082 840 3 3 2 064 811 3 147 651 

Ruszin 3 1 330 998 3 3 2 260 382 3 591 380 3 1 082 840 3 3 2 242 813 3 325 653 

Szerb 2 887 332 2 1 1 356 230 2 243 562 2 541 420 2 2 2 919 217 3 460 637 

Szlovák 6 2 661 996 6 6 4 397 470 7 059 466 6 2 165 680 6 6 7 084 441 9 250 121 

Szlovén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukrán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 58 25 732 628 58 55 51 988 801 77 721 429 58 23 281 060 58 58 52 047 501 75 328 561 
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A települési nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatásnak alakulása 2013-ban és 2014-ben 
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Bolgár 41 9 095 153 40 34 16 648 546 25 743 699 40 9 813 241 40 38 19 907 283 29 720 524 

Cigány/Roma 1 115 247 343 795 1 098 841 328 092 866 575 436 661 1 077 257 521 079 1 076 818 299 608 198 557 129 277 

Görög 36 7 985 988 36 30 12 013 167 19 999 155 36 8 595 045 36 32 13 693 872 22 288 917 

Horvát 125 27 729 125 125 117 91 372 880 119 102 005 124 30 725 593 124 118 90 642 744 121 368 337 

Lengyel 50 11 091 650 49 41 20 313 171 31 404 821 49 10 963 760 49 44 25 779 569 36 743 329 

Német 418 92 726 194 418 386 318 725 103 411 451 297 417 106 389 042 417 401 333 063 359 439 452 401 

Örmény 38 8 429 654 38 31 12 522 815 20 952 469 38 7 110 203 38 34 17 446 289 24 556 492 

Román 67 14 862 811 67 56 26 817 270 41 680 081 67 15 430 478 67 55 22 075 884 37 506 362 

Ruszin 73 16 193 809 73 53 20 774 279 36 968 088 70 10 438 593 70 52 24 025 194 34 463 787 

Szerb 48 10 647 984 48 39 21 381 009 32 028 993 48 11 234 469 48 44 24 975 482 36 209 951 

Szlovák 121 26 841 793 121 110 83 097 141 109 938 934 121 32 417 526 121 114 78 508 304 110 925 830 

Szlovén 11 2 440 163 11 11 4 052 926 6 493 089 11 2 165 682 11 11 4 727 066 6 892 748 

Ukrán 21 4 658 493 21 17 5 533 337 10 191 830 21 3 861 681 21 18 6 652 003 10 513 684 

Összesen: 2 164 480 046 612 2 145 1 766 961 344 510 1 441 391 122 2 119 506 666 392 2 118 1 779 961 105 247 1 467 771 639 

 

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetiségi Főosztály 
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5. sz. melléklet 

 

2013. 2014. és 2015. január 1-jén működő nemzetiségi önkormányzatok 

 

A 2013. január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán 
Összesen

: 

Bács-Kiskun 1 34   14   27 2   1 2 3     84 

Baranya 1 149 2 40 1 107 1   1 9     2 313 

Békés   29     1 9   22   1 19     81 

Borsod-A.-Z. 2 154 1 1 11 11 1 5 28 1 13   6 234 

Budapest 22 20 21 13 16 21 20 16 16 15 14 1 6 201 

Csongrád 1 17 2 1 1 2 1 7   4 3   1 40 

Fejér   11 1 3 3 16 1   2 4 2 1 1 45 

Győr-M.-S. 1 20   10 1 16 1         1   50 

Hajdu-B. 1 48       3 1 13 2         68 

Heves   53 1   1 5     2   2     64 

Jász-N.-Sz.   39 1   1       2         43 

Komárom-E. 2 13 1   3 24 1   2   10   1 57 

Nógrád   74       2         23     99 

Pest 10 63 6 4 5 51 4 3 10 11 29   1 197 

Somogy   107   14 1 6               128 

Szabolcs-Sz.-B.   121     2 11 1 1 7   1   1 145 

Tolna   50   1 1 41 2     1       96 

Vas   20   12 1 9           8   50 

Veszprém   42     1 50 2       2   2 99 

Zala   51   12   7               70 

Összesen: 41 1115 36 125 50 418 38 67 73 48 121 11 21 2164 

 



181 

 

A 2013. január 1-jén működő területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megyék bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák Összesen: 
  

Bács-Kiskun   1   1   1           3 
  

Baranya   1   1   1           3 
  

Békés   1           1     1 3 
  

Borsod-A.-Z.   1     1 1     1   1 5 
  

Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
  

Csongrád   1                   1 
  

Fejér   1       1           2 
  

Győr-M.-S.   1   1   1           3 
  

Hajdu-B.   1           1       2 
  

Heves   1                   1 
  

Jász-N.-Sz.   1                   1 
  

Komárom-E.   1       1         1 3 
  

Nógrád   1                 1 2 
  

Pest 1 1       1     1 1 1 6 
  

Somogy   1   1               2 
  

Szabolcs-Sz.-B.   1       1           2 
  

Tolna   1       1           2 
  

Vas   1   1               2 
  

Veszprém   1       1           2 
  

Zala   1   1               2 
  

Összesen: 2 20 1 7 2 11 1 3 3 2 6 58 
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A 2014. január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db)  
 

  

 
 

Megyék bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán Összesen: 

Bács-Kiskun 1 34   14   27 2   1 2 3     84 

Baranya 1 149 2 40 1 105 1   1 9     2 311 

Békés   29     1 9   21   1 19     80 

Borsod-A-Z. 2 140 1 1 11 11 1 5 26 1 13   6 218 

Budapest 22 20 21 12 16 21 20 17 16 15 14 1 6 201 

Csongrád 1 16 2 1 1 2 1 7   4 3   1 39 

Fejér   11 1 3 3 16 1   2 4 2 1 1 45 

Győr-M-S. 1 20   10 1 16 1         1   50 

Hajdú-B. 1 48       3 1 13 2         68 

Heves   48 1   1 5     2   2     59 

Jász-N-Sz.   39 1   1       1         42 

Komárom-E. 1 14 1   3 24 1   2   10   1 57 

Nógrád   73       2         23     98 

Pest 10 58 6 4 5 51 4 3 10 11 29   1 192 

Somogy   99   14 1 6               120 

Szabolcs-Sz-B.   119     2 11 1 1 7   1   1 143 

Tolna   48   1   42 2     1       94 

Vas   20   12 1 9           8   50 

Veszprém   42     1 50 2       2   2 99 

Zala   50   12   7               69 

Összesen: 40 1077 36 124 49 417 38 67 70 48 121 11 21 2119 
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A 2014. január 1-jén működő területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák Összesen: 
  

Bács-Kiskun   1   1   1           3 
  

Baranya   1   1   1           3 
  

Békés   1           1     1 3 
  

Borsod-A-Z.   1     1 1     1   1 5 
  

Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
  

Csongrád   1                   1 
  

Fejér   1       1           2 
  

Győr-M-S.   1   1   1           3 
  

Hajdú-B.   1           1       2 
  

Heves   1                   1 
  

Jász-N-Sz.   1                   1 
  

Komárom-E.   1       1         1 3 
  

Nógrád   1                 1 2 
  

Pest 1 1       1     1 1 1 6 
  

Somogy   1   1               2 
  

Szabolcs-Sz-B.   1       1           2 
  

Tolna   1       1           2 
  

Vas   1   1               2 
  

Veszprém   1       1           2 
  

Zala   1   1               2 
  

Összesen: 2 20 1 7 2 11 1 3 3 2 6 58 
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A 2015. január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán 
Összesen

: 

Bács-Kiskun 1 44 1 12 1 26 1     2 3     91 

Baranya 1 119 1 34 1 101 1   1 5       264 

Békés   35     1 10   15   1 17     79 

Borsod-A.-Z. 2 169 1   8 12 1 1 20   11   1 226 

Budapest 22 23 21 15 15 23 21 17 13 18 14 1 9 212 

Csongrád 1 16 1 1 1 2 1 6   4 3   1 37 

Fejér   24 1 3 2 15 1   1 2 1     50 

Győr-M-Sopron 1 17   9 1 16 1 1       1   47 

Hajdú-Bihar 1 57 1     3 1 9 1         73 

Heves   66 1   1 5     1   2     76 

Jász-N-Sz.   47 1   1               1 50 

Komárom-E.   15 1   3 24         10     53 

Nógrád   82       2         20     104 

Pest 4 81 5 3 3 48 1 6 1 12 28   1 193 

Somogy   91   13 1 7 1             113 

Szabolcs-Sz.-B.   137     1 10 1 1 5   1   1 157 

Tolna   51   1   40       1       93 

Vas   19   11   9           8   47 

Veszprém   33     1 48 1       2   2 87 

Zala   49   11   5               65 

Összesen: 33 1175 35 113 41 406 32 56 43 45 112 10 16 2117 
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A 2015. január 1-jén működő területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db) 

Megye név bolgár cigány/roma görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák ukrán 
Összesen

:  

Bács-Kiskun   1   1   1             3 
 

Baranya   1   1   1             3 
 

Békés   1       1   1     1   4 
 

Borsod-A.-Z.   1       1     1   1   4 
 

Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 

Csongrád   1           1         2 
 

Fejér   1       1             2 
 

Győr-M-Sopron   1   1   1             3 
 

Hajdú-Bihar   1           1         2 
 

Heves   1                     1 
 

Jász-N-Sz.   1                     1 
 

Komárom-E.   1       1         1   3 
 

Nógrád   1                 1   2 
 

Pest   1       1   1   1 1   5 
 

Somogy   1   1   1             3 
 

Szabolcs-Sz.-B.   1       1             2 
 

Tolna   1       1             2 
 

Vas   1   1                 2 
 

Veszprém   1       1             2 
 

Zala   1   1                 2 
 

Összesen: 1 20 1 7 1 13 1 5 2 2 6 1 60 
 

 

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetiségi Főosztály



 

6. sz. melléklet 

A nemzetiségi nevelés, oktatás adatai 

 
A 2013/2014. tanév statisztikai adatai 

 

Nemzetiségi óvodák 

 

     

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Kiegészítő nemzetiségi 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 28 1113 245 12540 18 724 

Szlovák 6 189 39 1832 10 305 

Horvát 2 17 26 1051 3 76 

Román 2 101 8 279 2 127 

Szerb 5 136 1 32 2 52 

Szlovén 1 10 3 46 0 0 

Bolgár 0 0 1 42 0 0 

Összesen: 44 1566 323 15822 35 1284 

 

Nemzetiségi általános iskolák 

      

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató 
Kiegészítő 

nemzetiségi 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 11 1228 34 5502 349 42974 1 17 

Szlovák 2 171 4 807 46 3293 1 104 

Horvát 0 0 9 809 28 1340 1 5 

Román 2 142 7 535 6 672 0 0 

Ruszin 0 0 0 0 1 33 0 0 

Szerb 3 103 1 76 3 100 3 24 

Szlovén 0 0 2 114 4 22 0 0 

Görög 0 0 0 0 1 104 1 28 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 1 50 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 18 1644 57 7843 438 48538 8 228 

 

Gimnáziumok 

 

     

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató 
Kiegészítő 

nemzetiségi 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 1 60 10 2063 9 293     

Szlovák 1 39 1 54         

Horvát 0 0 2 211         

Román 0 0 1 178         

Szerb 1 215         1 15 
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Bolgár 0 0         1 18 

Szlovén 0 0     1 13 0 0 

Lengyel 0 0         0 0 

Görög 0 0         0 0 

Összesen: 3 314 14 2506 10 306 2 33 

 

Összesítés – 2013/2014. tanév 

 

Nemzetiségi óvodák 

összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á

m
a
 

G
y

er
m

ek
ek

 

sz
á

m
a
 

Német 291 14377 

Szlovák 55 2326 

Horvát 31 1144 

Román 12 507 

Szerb 8 220 

Szlovén 4 56 

Bolgár 1 42 

Összesen: 402 18672 

 

Nemzetiségi általános 

iskolák összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á

m
a
 

T
a

n
u

ló
k

 

sz
á

m
a
 

Német 395 49721 

Szlovák 53 4375 

Horvát 38 2154 

Román 15 1349 

Szerb 1 33 

Szlovén 10 303 

Görög 6 136 

Ruszin 2 132 

Bolgár 1 50 

Lengyel 0 0 

Összesen: 521 58253 

 

Gimnáziumok összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á

m
a
 

T
a

n
u

ló
k

 

sz
á

m
a
 

Német 20 2416 

Horvát 2 211 

Szlovák 2 93 

Román 1 178 

Szerb 2 230 

Bolgár 1 18 

Szlovén 1 13 

Lengyel 0 0 

Görög 0 0 

Összesen: 28 3146 

 

Szakközépiskolák 

 

  

Nemzetiség 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Intézmények 

száma 

Német 1 64 4 116 

Szlovén 0 0 1 7 

Összesen: 1 64 5 123 

 

Szakiskolák 

 

   

Nemzetiség 

Szakiskola Szakiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Intézmények 

száma 

Német 0 0 1 101 

Lengyel 0 0 1 9 

Összesen: 0 0 2 110 
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Roma nemzetiségi nevelés, oktatás 

 

 

  

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

biztosító 

intézmények  

Cigány nyelvű 

nevelést, 

nyelvoktatást 

biztosító 

intézmények 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

gyermekek tanulók 

száma 

Cigány nyelvű 

nevelésben, 

nyelvoktatásban 

résztvevő 

gyerekek, tanulók 

Óvoda 451 
4 romani 

1 beás 
18042 

166 romani 

26 beás 

Általános iskola 335 
12 romani 

7 beás 
37024 

565 romani 

426 beás 

Gimnázium 3 
4 romani 

4 beás 
128 

253 romani 

529 beás 

Szakiskola 9 
4 romani 

1 beás 
717 

463 romani 

37 beás 

Szakközépiskola 2 1 romani 199 51 romani 

 

 

A 2014/2015. tanév statisztikai adatai 

 

Nemzetiségi óvodák 

 

     

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Kiegészítő nemzetiségi 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 23 955 258 12857 10 394 

Szlovák 6 169 42 1737 5 118 

Horvát 3 102 24 935 1 24 

Román 1 23 9 308 2 122 

Szerb 5 139 1 30 2 54 

Szlovén 0 0 5 114 0 0 

Bolgár 0 0 1 38 0 0 

Összesen: 38 1388 340 16019 20 712 

 

Nemzetiségi általános iskolák 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 3 510 34 5884 356 42760 2 213 

Szlovák 1 85 4 813 43 2950 2 127 

Horvát 0 0 9 844 29 1348 1 5 

Román 1 126 9 721 5 416 0 0 

Ruszin 0 0 0 0 2 32 0 0 

Szerb 4 133 1 84 3 106 0 0 
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Szlovén 0 0 2 120 2 14 0 0 

Görög 0 0 1 62 1 52 2 169 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 1 61 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 1 88 

Összesen: 9 854 60 8528 441 47678 9 663 

 

Nemzetiségi gimnáziumok 

 

Nemzetiség 

Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Nemzetiségi kieg. 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmé-

nyek 

száma 

Tanulók 

száma 

Német 1 47 11 2132 6 201 1 53 

Szlovák 1 41 1 52 0 0 0 0 

Horvát 0 0 2 216 0 0 1 7 

Román 0 0 1 188 0 0 0 0 

Szerb 1 235 0 0 1 19   0 

Bolgár 0 0 0 0 0 0 1 18 

Szlovén 0 0 0 0 1 8   0 

Lengyel 0 0 0 0 0 0 1 44 

Görög 0 0 0 0 0 0 1 175 

Összesen: 3 323 15 2588 8 228 5 297 

 

Összesítés – 2014/2015. tanév: 

 

Nemzetiségi óvodák 

összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á
m

a
 

G
y
er

m
ek

ek
 

sz
á
m

a
 

Német 291 14206 

Szlovák 53 2024 

Horvát 28 1061 

Román 12 453 

Szerb 8 223 

Szlovén 5 114 

Bolgár 1 38 

Összesen: 398 18119 

 

Nemzetiségi általános iskolák 

összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á
m

a
 

T
a
n

u
ló

k
 

sz
á
m

a
 

Német 395 49367 

Szlovák 50 3975 

Horvát 39 2197 

Román 15 1263 

Szerb 2 32 

Szlovén 8 323 

Görög 4 134 

Ruszin 4 283 

Bolgár 1 61 

Lengyel 1 88 

Összesen: 519 57723 

Nemzetiségi gimnáziumok 

összesen 

 

N
em

ze
ti

sé
g
 

In
té

zm
én

y
ek

 

sz
á
m

a
 

T
a
n

u
ló

k
 

sz
á
m

a
 

Német 19 2433 

Horvát 2 223 

Szlovák 3 93 

Román 1 188 

Szerb 2 254 

Bolgár 1 18 

Szlovén 1 8 

Lengyel 1 44 

Görög 1 175 

Összesen: 28 3209 

 

  



 

Nemzetiségi szakközépiskolák 

 

Nemzetiség 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Intézmények 

száma 

Német 0 0 4 139 

Szlovén 0 0 1 10 

Összesen: 0 0 5 149 

 

Nemzetiségi szakiskolák 

 

Nemzetiség 

Szakiskola Szakiskola 

Kétnyelvű Nyelvoktató 

Intézmények 

száma 

Tanulók 

száma 

Intézmények 

száma 

Intézmények 

száma 

Szlovén 0 0 1 1 

Összesen: 0 0 1 1 

 

Roma nemzetiségi oktatás, nevelés 

 

  

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

biztosító 

intézmények  

Cigány nyelvű 

nevelést, 

nyelvoktatást 

biztosító 

intézmények 

Magyar nyelvű 

cigány nemzetiségi 

nevelést, oktatást 

gyermekek tanulók 

száma 

Cigány nyelvű 

nevelésben, 

nyelvoktatásban 

résztvevő 

gyerekek, tanulók 

Óvoda 409 
 3 romani 

2 beás 
16263 

172 romani 

124 beás  

Általános iskola 321 
 9 romani 

7 beás 
33709 

354 romani 

477 beás  

Gimnázium 5 
1 romani 

4 beás 
350 

86 romani 

269 beás  

Szakiskola 4 1 romani 255 100 romani  

Szakközépiskola 2 1 romani    145 51 romani 

 

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Köznevelésért Felelős Államtitkárság 

 

7. sz. melléklet 

 

A Nemzetiségekért Díj 2013. és 2014. évben kitüntetett hazai díjazottainak listája 

 

A 2013. évi Nemzetiségekért Díj kitüntetettjei:  

 

1. Alternatív Művészeti Alapítvány – Malko Teatro, a magyarországi bolgár közösség 

anyanyelvű színjátszásának a magas színvonalú műveléséért, irodalmi, tánc- és 

zenekultúrájának a fejlesztéséért; 
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2. Győrfi Mihály, a Hajdú–Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyében a cigányság körében 

végzett példaértékű közösségformáló munkájáért; 

3. Váradi Géza, a magyar cigányzene több évtizedes, magas színvonalú műveléséért; 

4. Tarnóczi Istvánné Kaszap Mária, két évtizedes római katolikus cigánypasztorációs és 

szociális, karitatív munkájáért; 

5. Somos László, a mélyszegénységben élő kaposfői cigányság körében végzett római 

katolikus lelkipásztori, oktatási és szociális munkájáért; 

6. Kedves Tibor, a Dráva-menti horvát iskolások zenei neveléséért, az anyanyelvismeretet 

szolgáló oktatásfejlesztési munkásságáért; 

7. Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, a hazai lengyel közösség, valamint a 

magyar–lengyel történelmi kapcsolatok kutatása és bemutatása terén végzett másfél 

évtizedes tevékenységéért; 

8. Véméndi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a hazai német néptánc, népszokások és 

viseleti kultúra négy évtizedes kiemelkedő színvonalú ápolásáért és színpadra viteléért; 

9. „Ruszin Világ” c. folyóirat szerkesztősége, a magyarországi ruszin közösség anyanyelvű 

tájékoztatásában betöltött egy évtizedes kimagasló szerepéért; 

10. Kovács Józsefné, a kisújszállási és Jász–Nagykun–Szolnok megyei cigány 

önkormányzati, oktatási, szociális, kulturális és civil területen végzett sokoldalú 

tevékenységéért; 

11.  Dr. Csotye János, a magyarországi románok kultúraápolásában és önkormányzatiságában 

betöltött kimagasló szerepéért. 

 

A 2014. évi Nemzetiségekért Díj kitüntetettjei: 

 

1. Lakatos Mónika, az autentikus roma zenei és néptánc hagyományok ápolása, megőrzése 

és átadása területén végzett tevékenységéért; 

2. Rromanes Egyesület, a Hodászi Roma Tájházon keresztül a vidéken élő romák 

integrációjáért, a roma népi kultúra és folklór megőrzéséért; 

3. Tóth Tiborné, a tuzséri cigányságért hosszú időn át végzett kimagasló és eredményes 

önkéntes tevékenységéért; 

4. „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, a magyarországi görögök 

kultúrájának és hagyományainak ápolásáért és megismertetéséért; 

5. Broś Stanisław Wojciechné, a magyarországi lengyel nemzetiség érdekében végzett 

sokoldalú munkásságáért; 

6. Husztiné Nagy Ágnes, a szatmári német nemzetiségi közösség hagyományainak és 

kultúrájának ápolásáért, fenntartásáért; 

7. Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann, a magyarországi németség identitásának erősítéséért 

és a multietnikus együttélés objektív történeti feltárásáért; 

8. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek c. 

havilap kiadásán keresztül a hazai és határon túli magyarörmények kulturális 

identitásának fenntartásáért; 

9. „Opanke” Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a szerb néptánc hagyományok 

három évtizedes magas szintű ápolásáért és megőrzéséért; 

10. Sutyinszki János, pedagógusi, karnagyi, zeneszerzői tevékenységéért, a szlovák 

nemzetiségi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért. 

 
8. sz. melléklet 

 

A Nemzetiségi Rádió műsorstruktúrája 
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Marcali

1188 KHz (AM, KH)

Pécs

873 KHz (AM, KH)

Szolnok

1188 KHz (AM, KH)

Budapest (Lakihegy)

873 KHz (AM, KH)

12.00-12.03

12.03-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

08.00-10.00

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Budapestről, FELVÉTELRŐL = hétfő: szlovén; kedd: ruszin; szerda: bolgár; 

csütörtök: görög; péntek: ukrán

NEMZETISÉGEINK ZENÉI -  Budapestről - FELVÉTELRŐL 

14.00-16.00

10.00-12.00

HÉTFŐ-PÉNTEK 

NEMZETISÉGI

NEMZETISÉGI

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

16.00-18.00

18.00-20.00

EGYÉB -  Budapestről - FELVÉTELRŐL

ZENE

ZENE

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI -  Szegedről - ÉLŐBEN 

Marcali

1188 KHz (AM, KH)

Pécs

873 KHz (AM, KH)

Szolnok

1188 KHz (AM, KH)

Budapest (Lakihegy)

873 KHz (AM, KH)

13.00-13.30

13.30-14.00

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGEINK ZENÉI (Benne: 12.00-12.03 Déli harangszó) -  Budapestről -  FELVÉTELRŐL

SZOMBAT 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI -  Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Budapestről -  FELVÉTELRŐL

NEMZETISÉGI - Budapestről - FELVÉTELRŐL

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI- Szegedről - ÉLŐBEN 

08.00-10.00

12.00-13.00

14.00-16.00

16.00-18.00

18.00-20.00

10.00-12.00
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9. sz. melléklet 

 

Az Mötv. 85.§ (10) bekezdése alapján létrehozott közös önkormányzati hivatalok 

 

Roma nemzetiség:    

 Baranya megye, siklósi járás: Alsószentmárton és Siklósnagyfalu, 

Marcali

1188 KHz (AM, KH)

Pécs

873 KHz (AM, KH)

Szolnok

1188 KHz (AM, KH)

Budapest (Lakihegy)

873 KHz (AM, KH)

13.00-13.55

13.55-14.00

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Szegedről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

VALLÁSI - FELVÉTELRŐL  - Budapestről

EGYÉB- FELVÉTELRŐL -  Budapestről

VASÁRNAP 

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI- Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGI - Pécsről - ÉLŐBEN 

NEMZETISÉGEINK ZENÉI (Benne: 12.00-12.03 Déli harangszó) -  FELVÉTELRŐL  - Budapestről

18.00-20.00

08.00-10.00

10.00-12.00

12.00-13.00

16.00-18.00

14.00-16.00

Műsor címe:

hétfői 

műsorok 

ismétlése

keddi 

műsorok 

ismétlése

szerdai 

műsorok 

ismétlése

csütörtöki 

műsorok 

ismétlése

pénteki 

műsorok 

ismétlése

szombati 

műsorok 

ismétlése

vasárnapi 

műsorok 

ismétlése

Ismétlés 

időpontja:

horvát műsor kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő 20.00-22.00

német műsor kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő 22.00-00.00

Déli harangszó+ 

Három szólamra
szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

00.03-01.00

Déli harangszó + 

Nemz. zenéi
hétfő kedd

00.00-01.00

szlovén szerda 01.00-01.30

ruszin csütörtök 01.00-01.30

bolgár péntek 01.00-01.30

görög szombat 01.00-01.30

ukrán vasárnap 01.00-01.30

örmény hétfő 01.00-01.30

lengyel hétfő 01.30-02.00

Nemz. zenéi szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 01.30-02.00

Egy hazában kedd 01.00-01.55

Gyöngyszemek kedd 01.55-02.00

szerb szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 02.00-04.00

román szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 04.00-06.00

szlovák szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 06.00-08.00

Jelenlét kedd szerda 12.03-12.30
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 Baranya megye, bólyi járás: Versend, 

 Somogy megye, kaposvári járás: Csököly, Rinyakovácsi és Gige, 

 

Horvát nemzetiség: 

 Baranya megye, sellyei járás: Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr, 

 Vas megye, kőszegi járás: Horvátzsidány, Ólmod és Peresznye községek, 

 Zala megye, letenyei járás: Semjénháza, Molnári és Petrivente. 

 

Német nemzetiség: 

 Baranya megye, bólyi járás: Babarc és Liptód,  

 Komárom-Esztergom megye, tatabányai járás: Várgesztes és Vértessomló. 

 

Szlovák nemzetiség:  

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye, miskolci járás: Bükkszentkereszt és Répáshuta. 

  

Szlovén nemzetiség: 

 Vas megye, szentgotthárdi járás: Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu és 

Szakonyfalu. 

 

Összesítve a fentieket a kérelmek összesen 29 települést érintettek. Az Mötv. 85.§ (3) 

bekezdése alapján a 2014. október 12-én megtartott általános önkormányzati választások 

napját követő hatvan napon belül lehetővé vált az érintett önkormányzatok számára, hogy a 

közös hivatali struktúrán változtassanak. Ezen időszak alatt az Mötv. 85.§ (10) bekezdésére 

hivatkozással két kérelem érkezett, amelyek szintén jóváhagyásra kerültek: 

 Baranya megye, mohácsi járás: Somberek és Görcsönydoboka – német, 

 Vas megye, szombathelyi járás: Pornóapáti, Horvátlövő, Szentpéterfa és Vaskeresztes 

– horvát, német. 


