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Napirendi javaslat 
 

1. A szakképzést ellátó intézmények fenntartóváltása, a szakképzési rendszer 
tervezett átalakítása, a nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségei az új szakképzési 
struktúrában  
Meghívott előadó:  
Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szak- és felnőttképzési 
szabályozási főosztályának vezetője  

2. A roma nemzetiségi nevelés-oktatás aktuális kérdései és fejlesztési lehetőségei 
Meghívott előadó:   
dr. Orsós Anna habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézete romológia és nevelésszociológia tanszékének 
vezetője 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság 
elnöke  
 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről 

 Schweighoffer Anita munkatárs  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 Bruckner László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium, 

szak- és felnőttképzési szabályozási főosztály)  
Dr. Orsós Anna tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (Pécsi 
Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézete romológia és 
nevelésszociológia tanszék) 
Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló 
Batárné Csányi Tünde szakmai munkatárs (Országos Roma 
Önkormányzat)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szakértő, szóvivő (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata) 

Megjelentek 

 Soós László osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium, szak- és 
felnőttképzési szabályozási főosztály)  
Tircsi Richárd osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
nemzetiségi kapcsolatok osztálya)  
Dr. Tordai Edina jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Kukumzisz Georgiosz elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, szószólótársaimat, az 
albizottság tagját, elnök urat. Köszöntöm körünkben tisztelt vendégeinket, Bruckner 
László urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjét, Soós László urat, az 
NGM osztályvezetőjét, dr. Orsós Annát, egyetemi docens tanszékvezető asszonyt, 
Tircsi Richárd urat, az EMMI osztályvezetőjét, dr. Tordai Edinát, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala jogi főreferensét, Batárné Csányi Tündét, az Országos Roma 
Önkormányzat szakmai munkatársát és köszöntöm természetesen munkatársainkat. 
A Köznevelési és kulturális albizottságnak a tavaszi ülésszak munkaterv szerinti 
utolsó albizottsági ülését megnyitom. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy az albizottság két 
tagja van jelen. Távolmaradását jelezte Hepp Mihály és megbízta Kissné Köles Erikát 
a helyettesítésével, továbbá távolmaradását jelezte Kreszta Traján és megbízta Ritter 
Imre szószóló urat a helyettesítésével. Távolmaradását jelezte Giricz Veronika 
szószóló asszony, akit viszont nem helyettesít senki. Megállapítom, hogy az 
albizottságunk két fővel és két helyettesítéssel határozatképes. Mindenkinek 
eredményes és jó munkát kívánok! 

Az albizottsági ülés napirendi pontjaival az albizottság tagjai 
megismerkedhettek, ehhez képest változtatási szándékkal senki nem jelentkezett, 
úgyhogy a mai ülésünk két fő napirendi pontja közül az első a szakképzést ellátó 
intézmények fenntartóváltása, a szakképzési rendszer tervezett átalakítása, a 
nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségei az új szakképzési struktúrában. Miután a 
szakképzés valamennyiünk számára fontos, hiszen ez folytatása az alapfokú 
képzésben már folyó nemzetiségi nyelvoktatásnak, másrészt természetesen a 
versenyképes szaktudással rendelkező fiatalok léte a mi köreinkben, tehát a 
nemzetiségek köreiben is rendkívül fontos. Ezért tűztük napirendre ennek a 
kérdésnek a tárgyalását, és kértem fel Bruckner László főosztályvezető urat egy 
prezentációra, aki az összes változtatás pontosabb ismereteivel rendelkezik, úgyhogy 
megkérem Bruckner urat, hogy legyen szíves az előadását megtartani.  

(Egyeztetés.) Bocsánat! 
A második napirendi pont a roma nemzetiségi nevelés-oktatás aktuális 

kérdései, elképzelések és a fejlesztés lehetőségei. Ennek a napirendi pontnak pedig a 
meghívott előadója dr. Orsós Anna tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, a Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete 
romológia és nevelésszociológia tanszékének tanszékvezetője - közben nekem itt 
súgtak természetesen, hogy a napirendi pontokat el kéne fogadtatnom a bizottság 
tagjaival -, harmadik napirendi pontként pedig az egyebeket határoztuk meg.  

Kérem szépen, hogy aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Négy igennel a napirendi pontokat elfogadtuk. 
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A szakképzést ellátó intézmények fenntartóváltása, a szakképzési 
rendszer tervezett átalakítása, a nemzetiségi nyelvoktatás 
lehetőségei az új szakképzési struktúrában - Meghívott előadó: 
Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szak- és 
felnőttképzési szabályozási főosztályának vezetője 

Elnézést kérek, s akkor most kérem meg főosztályvezető urat előadása 
megtartására. 

Bruckner László tájékoztatása 

BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót. 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Meghívottak! A parlament május 27-én 
elfogadta a szakképzési törvény és az azzal összefüggő más törvények módosításairól 
benyújtott módosításokat. Ezekről szeretnék az önök számára bővebben beszámolni, 
és engedjék meg, hogy bizonyos értelemben kontextusba is helyezzem a változásokat 
a jövőre nézve. (Elindul a vetített számítógépes prezentáció.) 

Amit ma a szakképzés szempontjából, nemzetgazdasági szempontból lehet 
mondani, gyakorlatilag a beruházások feltétele, hogy elegendő munkaerő, szakképzett 
munkaerő álljon rendelkezésre az egyes régiókban, az egyes területeken. Nagyon 
jelentős szakmunkáshiány van már jelen az ország bizonyos pontjain, ugyanakkor 
pedig a kevésbé képzett, olcsó munkaerő már nem keresett úgy, mint az előző 
évtizedekben. A foglalkoztatásunkkal kapcsolatban ezen az áttekintő ábrán azt látják, 
hogy mintegy 400 ezer munkanélküli van ma Magyarországon, ezeknek több mint a 
fele alacsonyan képzett szakember, ugyanakkor pedig a következő grafikonon azt 
láthatják, hogy a szakképzésben részt vevő diákok aránya az elmúlt években, az 
elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent. 1990-ben még több mint 170 ezer diák vett 
részt középfokú képzésben, ugyanakkor ma már csak 120 ezer diák van jelen a 
középfokú képzésben, ezen belül pedig különösen a szakiskolai képzés aránya 
csökkent nagyon jelentősen.  

Melyek ma a legfőbb kihívások a szakképzésben? Az egyik az említett 
gazdasági igények kiszolgálása. A jelenleginél több szakmunkásra és technikusra van 
szükség, ugyanakkor - és ezt nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják - a duális képzési 
módon megvalósuló gyakorlati képzés, azaz a vállalatoknál megvalósuló gyakorlati 
képzés hatékony és egyben a foglalkoztatásnak és a továbbfoglalkoztatásnak is záloga. 
Ugyanakkor pedig természetesen a minőségnek és az eredményességnek javulnia kell 
a következő időszakban, ezért a szakképzési rendszer átalakításának többek között az 
a célja, hogy magát a szakképzési rendszert is vonzóbbá tegye a korábbiakhoz képest. 
Ennek megfelelően nagyon jelentős intézkedés, hogy a korábbi, úgynevezett zsákutcás 
jelleg a szakiskolák esetében megszűnik, azaz a szakiskola is főáramban érettségit fog 
adni, biztosítani az ott tanuló diákok számára, ugyanakkor pedig azt a tévhitet is 
szeretnénk eltörölni, hogy a szakképzés egyben egy lezárása a tanulmányoknak, 
hiszen a középfokú szakképzésből egyenes út vezethet az egyetemi tanulmányokhoz.  

Nézzük, melyek azok a legfontosabb változások, amelyek a következő tanévtől, 
illetve a rá következő tanévtől életbe léphetnek. A jelenlegi szakközépiskolák 2016 
szeptemberétől szakgimnáziummá alakulnak. Struktúrájában nem lesz jelentős a 
változás, hiszen jelenleg is 4+1-es rendszerben technikusi képzés folyik ezekben a 
szakközépiskolákban, ami azt jelenti, hogy jelenleg a fiatalok egy szakmai érettségit 
szereznek és további egy év szakmai tanulással pedig technikusi szintű képzettséghez 
jutnak. Ez az elképzelés megmarad, ugyanakkor bővül, mégpedig olyan módon, hogy 
2016-tól felmenő rendszerben a szakközépiskolában, helyesebben a 
szakgimnáziumban érettségit szerző diákok egyben szakképesítést is szereznek az 



 7 

érettségi időpontjában és további egy év tanulással egyébként technikusi végzettséget 
szerezhetnek ugyanígy. 

A tanulási utak biztosítottak akár most is a gimnáziumot végzettek számára. A 
gimnáziumot végzett fiatalok kétéves képzés alatt ugyanezt a technikusi végzettséget 
megszerezhetik, és ami a szakmai oktatás szempontjából kedvező, hogy a szakmai 
képzés időtartama mintegy fél évvel megnövekszik, elsősorban a gyakorlati képzés 
javára a következő időszakban.  

Ugyanettől a 2016-os tanévtől kezdődően felmenő rendszerben a szakiskolák 
szakközépiskolává válnak. Nyilván az átmeneti időszakban némi fogalomzavar is lesz 
majd ezzel kapcsolatban, ugyanakkor pedig a szakközépiskola elnevezés azt is jelezni 
fogja mindenki számára, hogy az az iskolatípus a továbbiakban 3+2 képzési 
rendszerben érettségit biztosít azok számára, akik a további két év alatt ezt szeretnék 
megszerezni. Az érettségi vizsga megszerzésének egyik tantárgya a megszerzett 
szakképesítés beszámítása lesz. A jelenlegi képzések most szeptemberben indulnak 
utoljára, utána felmenő rendszerben következik a szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai képzés. 

További kedvező és jelentős változások, hogy a jelenlegi 21 éves életkori 
korhatárról 25 éves korra nő a nappali rendszerű képzésben részt vevő fiatalok 
számára a lehetőség, emellett pedig ugyancsak nagyon jelentős változásként a 
második szakképesítés ingyenesen elérhető lesz újból ugyanolyan módon, mint 2007 
előtt. Azt gondoljuk, hogy ez egyrészt a munkaerőpiacon lévők tudását fogja 
gyarapítani és kvázi továbbképzési céllal is működik, ugyanakkor a munkaerő-piaci 
pozíciókat is javítani fogja.  

A második szakképesítés iskolarendszerben, felnőttoktatás keretében lesz 
megszerezhető, mi úgy gondoljuk, hogy jellemzően esti vagy levelező tagozaton, 
hiszen azt várjuk, hogy elsősorban munkavállalók képezik magukat tovább második 
szakképesítéssel. Ezt a folyamatot szeretnénk azzal is támogatni, hogy 
tanulószerződés megkötésére is lehetőség lesz a második szakképesítés esetében, ami 
jelentős tanulói juttatást jelent, illetve a duális képzés kiterjesztését is segíteni fogja 
ebben a szegmensben is.  

A már most is működő szakképzési Híd-programok, amelyek a lemorzsolódó 
fiatalok helyzetének javítását hivatottak szolgálni, továbbra is működni fognak 
bizonyos kedvezőbb átalakításokkal. Ennek az egyik jelentős eleme, vagy ha úgy 
tetszik, motorja lesz, hogy azon fiatalok, akik nem szereztek szakmai végzettséget 
vagy akár alapiskolai végzettség nélkül kerültek ki, akár tankötelesek, akár nem 
tankötelesek, a szakképzési Híd-programban ösztöndíjat fognak kapni, előzetes 
számításaink szerint átlagosan havi 8-10 ezer forintot. Ettől azt reméljük, hogy a 
fiataloknak az a rétege, amelyik egyébként nem motivált az iskolába járásra, bent 
marad az iskolában és elsajátítanak legalább egy részszakképesítést a Híd-program 
kapcsán, és ha kedvet kapnak a továbbtanulásra, akkor teljes szakképesítéshez is 
juthatnak. 

További kedvező és a szakma által egyébként igen óhajtott változás, hogy a 
gyakorlati oktatásvezetői státusz visszavezetésre kerül. A törvény kimondja, hogy a 
szakképző iskolákban, tagintézményekben majd újból gyakorlati oktatásvezető 
státuszt kell létrehozni és kvázi helyettesi státuszban kell működtetni a kollégákat; 
erről néhány részletet majd később fogok elmondani. 

További kedvező változás, hogy szeretnénk, ha a versenyszférából is több 
szakembert tudnánk bevonni az oktatásba. Egyrészt tudvalevő szakmai körökben, 
hogy nagyon jelentős számú szakelméleti és gyakorlati oktató a következő néhány 
évben nyugdíjkorhatárt tölt be, ezért az oktatásban már nem tud később részt venni, 
úgyhogy egy szakemberhiányt prognosztizálunk a következő időszakra, másrészt 
valóban szeretnénk, hogy a legjobb szakemberek is legalább óraadóként részt 
vehessenek a szakmai képzésben. Ennek megfelelően kedvező változás lesz a 
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mérnökök számára, a szakelméletet tanító, diplomás, végzett szakemberek számára, 
hogy szakirányú posztgraduális végzettséggel be tudnak majd lépni a pedagógus II. 
fokozatba, mely magasabb bérszintet garantálhat a számukra. Ugyanakkor 
természetesen az EMMI-vel egyetértésben a mesterpedagógus szintre továbbra is 
legalább pedagógiai végzettséggel kívánjuk majd beengedni azokat a kollégákat, akik 
a szakfelügyeleti ellenőrzési munkában fognak részt venni. 

A gyakorlati oktatók körében is kedvező változás, vagy ha úgy tetszik, enyhítés 
lép életbe. Egyrészt a korábbi előírás időpontját is 2016-ra toltuk ki a teljesíthetőség 
miatt, hogy tudniillik a gyakorlati oktatóknak, akiknek egyébként előbb-utóbb 
mestervizsgával kell rendelkezniük, ezt a mestervizsga-követelményt felmenő 
rendszerben 2016-tól szerezhessék meg. Háttér-információként hadd mondjam el, 
hogy a kamarában az előző öt évben összesen 1500-an végeztek mestervizsgát az 
elmúlt öt évben, míg az új, támogatott ciklusban már több mint 3500-an jelentkeztek 
mestervizsgás továbbképzésre, úgyhogy itt várhatóan a gyakorlati oktatók száma 
jelentősen megugrik és a képzettségük is megfelelő lesz. 

Néhány szót a szakképzési centrumokról: egyrészt a nemzetgazdasági tárca úgy 
vélte - és a kormány támogatta ezt az elképzelést -, hogy a munkaerő-piaci igények 
jobb becsatornázása könnyebben megvalósulhat, ha a tárca felügyelete alá kerülnek a 
szakképző iskolák, így 2015 januárjában a kormány elfogadott egy szakképzési 
koncepciót, amelynek egy lényeges eleme, hogy a szakképző intézmények jelentős 
része a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába fog kerülni július 1-jétől. Ennek 
az oka hármas: egyrészt ezek az úgynevezett szakképzési centrumok nagyobb 
önállósággal és ugyanakkor felelősséggel is fognak bírni, ugyanakkor azt is gondoljuk, 
hogy a korábbinál motiváltabban vesznek majd részt többek között vállalkozási 
képzéshez kapcsolódó felnőttképzési vállalkozási tevékenységekben, ahogy ez 
korábban is jellemző volt ezen iskolák körében.  

Május 21-én megjelent a 120/2015. kormányrendelet, amelynek a mellékletei 
az egyes iskolákra nézve már részletesen tartalmazzák, hogy mely iskolák maradnak 
KLIK-fenntartásban, mely intézmények kerülnek NGM-fenntartás alá, és néhány 
intézmény esetében pedig - elenyésző számban - közös fenntartás indokolt a 
települési sajátosságok vagy az ott lévő iskolaszerkezet vagy az iskolaépület 
sajátosságai miatt. Itt már elmondhatom azt is, hogy hamarosan megjelennek az 
alapító okiratok és világossá válhat minden iskola számára, hogy mely centrumoknak 
lesz a része.  

Néhány szót ezekről a centrumokról: alapvetően önálló költségvetési szervként 
fognak működni. A munkaanyagok szerint várhatóan 44 szakképzési centrum jön 
létre, megyénként általában 1-2, legfeljebb 3, a fővárosban pedig várhatóan 5 
szakképzési centrum fog megalakulni július 1-jétől. A tanulói létszám minimum 2000 
fő, de jellemzően 4-5000 fős centrumok létrejöttére számítunk, van, ahol ez a szám 
nagyobb, átlagosan 5-10, esetenként 10-15 iskola részvételével jönnek létre. Ez az 
iskolák tanulólétszámától is függ, tehát van, ahol esetleg néhány iskola is jelentős 
tanulólétszámot jelent. 

A fenntartói feladatok nagy részét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, mint középirányító szerv fogja ellátni a jövőben. A szakképzési centrumokat 
főigazgató fogja irányítani, az ő személyét, illetve a gazdasági főigazgató-helyettes 
személyét a nemzetgazdasági miniszter fogja kinevezni, míg a szakmai főigazgató-
helyettesekkel kapcsolatban más kinevezési jogkör lesz, ugyanakkor a centrumokban, 
ha úgy tetszik, egy szintre kerülnek az úgynevezett tagintézmények vagy szervezetileg 
tagintézménynek nevezhető iskolák. Tehát a korábbi tiszk-es rendszerrel ellentétben, 
ahol gyakran egy-egy iskola főstátuszba került és a többi iskola alárendelti státuszba, 
itt az egyes tagintézmények azonos státuszt élvezhetnek majd, és azon nagy iskolák 
esetében, amelyekbe egyébként akár eddig is vagy mostanáig is 10-15 iskola tömörült, 
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ott az egyes tanintézmények ezt a fajta önállóságot, mint ami korábban volt, 
visszakapják.  

A tagintézmények élén igazgató és igazgatóhelyettesek fognak állni és a 
gördülékeny átmenet érdekében az idei tanévben még pályázat kiírása nélkül 
kaphatnak megbízást; valószínűleg a jövő tanév végén kerül sor a pályázatok 
kiírására. A további munkatársak természetesen az ezen átveendő iskolákban dolgozó 
pedagógusok, pedagógus munkakörben dolgozók, illetve egyéb munkatársak a 
centrum munkatársaivá válnak, ugyanígy a technikai dolgozók is adott esetben, 
ugyanakkor a KLIK-ben dolgozó kormánytisztviselők vagy más jogállásban dolgozó 
munkatársak a centrumhoz, illetve NSZFH munkatársi körébe kerülnek majd át. Ez 
folyamatban van, tehát az értesítések minden érintett esetében június folyamán 
megtörténnek és a munkaviszonyok vagy a jogállások változásai július 1-jével 
végbemennek. 

Néhány szót a hatáskörökről: nyilvánvalóan a fenntartó fogja irányítani a 
tantárgyfelosztást, a szakmaszerkezetet, a beiskolázási létszámot, hiszen ez alapvető 
finanszírozási kérdés is, ugyanakkor a főigazgató irányítása alá tartoznak 
természetesen a tagintézmények, a tanulói jogviszonyok, az egyes pedagógusok 
kinevezési jogköre, nyilvánvalóan olyan módon, hogy maguk az iskolaigazgatók 
tesznek javaslatot; tehát ez, ha úgy tetszik, formai jogkör. 

A tagintézmények vezetői egyébként minden más, az iskolavezetéssel 
kapcsolatos feladatot gyakorolnak, illetve a döntéseket előkészítik a főigazgató 
számára, és többek között pénzügyi kötelezettségvállalásra is jogosultak lesznek 
egyrészt a napi működtetés kapcsán, másrészt a vállalkozási tevékenységek 
gördülékeny működtetése kapcsán. Tehát, ha úgy tetszik, bizonyos gazdálkodási 
jogkörök az SZMSZ szerint delegálva lesznek a tagintézményekhez is.  

Július 1-jével, ahogy említettem, ez megtörténik, az alapító okirat - amely 
hamarosan aláírásra kerül - fogja rögzíteni a tagintézményeket, és ami talán itt fontos 
kitétel még, hogy az egyébként jelenleg önkormányzati, de szakképzési célt szolgáló 
vagyon vagyonkezelői, illetve használati joga a továbbiakban a centrumokat illeti 
meg, nyilván annak érdekében, hogy uniós beruházásból vagy a hazai forrásból 
szakképzési célt szolgáló beruházások továbbra is a szakképzést erősítsék. 

Mik az elvárt eredmények? Azt várjuk, hogy ez a viszonylagosabb önállóság egy 
rugalmasabb működést és gyorsabb reagálást fog lehetővé tenni ezeknek az 
iskoláknak a körében. Azt is várjuk, hogy a duális képzés valóban kiterjesztésre kerül, 
hiszen - és ezt említettem a diasorozatban - megjelenik egy új elem a 
törvénymódosítások között, ez a kamarai garancia rendszere, amely azt jelenti, hogy 
tulajdonképpen azon tanulók, akiknek a szakmai gyakorlata vállalatnál tölthető, azok 
esetében a kamara garantálja, hogy megfelelő képzési helyszínt kutat fel és a 
tanulószerződéseket ellenjegyezve segíti a tanulószerződések létrejöttét. A tanulók 
csak abban az esetben vehetnek részt majd iskolai tanműhelyi oktatásban, ha ezt a 
kamara nem tudja biztosítani az adott térségben, tehát, ha úgy tetszik, megfordul a 
korábbi gyakorlat, elsősorban nem tanműhelyben, hanem vállalati helyszínen fog 
folyni a gyakorlati képzés. Hadd mondjak ehhez is egy adatot!  

Jelenleg körülbelül 50 ezer tanulószerződés van életben, és azt szeretnénk, ha 
néhány éven belül 70 ezerre nőne a tanulószerződéssel bíró diákok aránya ebben a 
rendszerben. Illetve ma körülbelül 8 ezer közép-, kis- és nagyobb vállalkozás biztosít 
képzési helyszínt e diákok részére, és a kormányzat szeretné, hogyha néhány éven 
belül 20 ezerre nőne elsősorban a kis- és középvállalkozásokon belül azon cégek 
száma, amelyek tanulókat foglalkoztatnak, részben annak reményében is, hogy 
később foglalkoztatni is fogják őket.  

Néhány szót a forrásokról, illetve a szakképzési hozzájárulás rendszeréről, 
amely ennek a gyakorlati képzésnek ugyancsak a motorja lehet. Jelenleg azon 
vállalkozások, amelyek tanulókat képeznek, a szakképzési hozzájárulásukat 
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teljesíthetik együttműködési megállapodás keretében, illetve tanulószerződéssel, 
ilyen módon ezt az adónemet felhasználhatják a tanulók számára juttatandó 
juttatások és egyéb költségeik elszámolására is, illetve a benyújtott törvénymódosítás 
alapján a képzési kör kiterjed a duális felsőoktatási képzési körre is a jövőben már 
most szeptembertől.  

Néhány új elem, amellyel ez az elszámolhatósági kör bővül: beruházási 
támogatások, oktatói bérköltségek, tanműhely-fenntartási támogatások és bizonyos 
értelemben rezsiköltségek is elszámolhatók lesznek. Illetve azon szervezetek köre is 
bővül, amelyik ezt a támogatást el tudja számolni, hiszen jelenleg is vannak olyan 
szervezetek, amelyek egyébként ilyen hozzájárulás fizetésére nem kötelezettek - 
például kórházak -, amelyek egyébként az oktatásban részt fognak tudni venni és 
ilyen módon tanulói szerződést köthetnek majd a jövőben. 

Kedvező változás, hogy a hiányszakmák köre bővülni fog. Jelenleg megyénként 
a megyei képzési és fejlesztési bizottságok javaslatára a kormány 10-10 
hiányszakmában rögzíti azon szakmák körét, amelyekben munkaerőhiány van és 
ösztönözni kell a képzést. Idén szeptembertől 12-12-re változik ez megyénként és a rá 
következő tanévtől pedig 20-20 hiányszakmában tudnak jelentős ösztöndíjat 
hazavinni a diákok, a tanulószerződéssel ez akár az 50-60 ezer forintot is elérheti jó 
tanulmányi eredmény esetén.  

Ugyanakkor pedig szeretnénk a fejlesztési forrásokat is az eddiginél 
egyszerűbben odaadni az érdekeltek számára. Egyrészt az NFA-ból a decentralizált 
pályázatok sorsa kapcsán úgy tűnik, hogy érdemes ezt egy kicsit egyszerűbbé tenni, 
hiszen közel 1700 pályázatot nyújtottak be a tavalyi évben is a vállalkozások, és nagy 
részük, több mint 1500 vállalkozás támogatásban részesült, tehát látszik, hogy ezt 
érdemesebb egy normatívaszerű finanszírozássá tenni, hogy a pályázati 
dokumentáció kevesebb bürokráciát jelentsen az érintettek számára. 

A felnőttképzéssel kapcsolatban engedjék meg, hogy ezt ne részletezzem túl 
hosszan, csak néhány olyan dolgot emeljek ki, amely esetleg a nyelvoktatással 
kapcsolatban az önök számára érdekességet jelenthet. A korábbi akkreditációs 
eljárást felváltó új eljárások és a felnőttképzési törvény megújítása kapcsán eddig már 
10 nyelvből 58 nyelvi programkövetelmény jelent meg, amely alapján a képzők 
folytathatják az államilag támogatott képzéseket. Természetesen továbbra is főszabály 
marad, hogy a támogatott képzések kerülnek a felnőttképzési törvény hatálya alá, 
egyébként pedig tanfolyami módon, áfás körben bárki, bármilyen módon oktathat 
nyelvet, ennek nincs korlátozása.  

Az Országos Képzési Jegyzékben oktatott szakképesítésekkel kapcsolatban 
nagyon sok visszaélésről jött jelzés a tárcához. Ennek kapcsán szigorodnak az OKJ-
tanfolyamok meghirdetésével, a képzésekkel kapcsolatos képzői ellenőrzések, illetve 
szigorúbb szankcionálás várható annak érdekében, hogy a minőségi képzők 
maradjanak talpon és piacon, a többieket pedig kiszorítsa a szakma onnan. Ennek 
mindenféle technikái vannak, ennek a részleteibe most nem mennék bele.  

Talán, ami érdekes lehet, hogy kiegészül a nyelvi programkövetelményekről 
szóló rendelettel és további definíciókkal, pontosabb szabályozással - például az 
előzetes tudásméréssel kapcsolatos fogalommal - a törvény. Talán a felnőttképzésről 
ennyit, és ahogy azt jeleztem is, várhatóan júniusban kihirdetésre kerül és 8 napon 
belül hatályba lépnek azok a rendelkezések, amelyek rögtön, illetve szeptember 1-
jétől, valamint akár januártól és jövő év szeptemberétől lépnek életbe.  

Most engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a forrásokról és ezen belül is 
majd a nyelvi képzésről, ami önöket érdekelheti. A 2014-20-as időszak uniós 
forrásaiból nagyjából 130 milliárd forint lesz elérhető szakképzési célokra, és a 
legfőbb indikátor, hogy mintegy 450 ezer személy kerül majd bevonásra a különböző 
képzésekbe, és szeretnénk, ha ezeknek közel a fele alacsonyan képzett felnőtt 
munkavállaló lenne a jobb foglalkoztathatóság érdekében.  
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Csak néhány szóban a legfőbb forrásokról: a közfoglalkoztatottak képzése 
tovább folytatódik majd mintegy 80 ezer fő bevonásával, 30 milliárd forintos 
keretösszeggel, illetve digitális kompetenciafejlesztést szeretne nyújtani ugyanennek 
az alacsonyan képzett körnek mintegy 18 milliárd forint értékben ez a forrás, 100 ezer 
főt kívánnak ebbe bevonni az érdekeltek.  

Ami a nyelvi képzést illeti, tovább folytatódik a korábbi nyelvoktatás 
támogatása a felnőtt lakosság idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése érdekében. 
Itt már 2015-ben mintegy 5 milliárdos keret fog rendelkezésre állni, beleértve a 
közép-magyarországi régiót is, amelyik egyébként rendre kimarad ezekből a 
forrásokból és mintegy 40 ezer fő bevonására van lehetőség egyrészt a nulla képzési 
szintről, másrészt a B2 nyelvi szint elérésre érdekében. Ezen pályázati kiírások a 
következő hónapokban várhatók. 

Még egy érdekesség, hogy a PISA-felmérésekhez hasonló, de a felnőtt lakosság 
körére kiterjedő nemzetközi standardok szerinti mérés, az úgynevezett PIAAC-mérés, 
amelynek a módszertana, ha úgy tetszik, megérkezik Magyarországra, és mintegy 
egymilliárd forintos forrásból megtörténik a következő években a magyar felnőtt 
lakosság reprezentatív kompetenciamérése annak érdekében, hogy akár az iskolai 
rendszerű felnőttképzés, akár a felnőttképző szervezetek pontosabban lássák, 
láthassák, hogy milyen kompetenciák fejlesztésének kell fókuszba kerülnie a 
következő időszakban. Ez egy megalapozottabb tervezést fog lehetővé tenni. 

Most néhány szó a nemzetiségi oktatás és szakképzés összefüggéseiről: 
nyilvánvalóan a szakképzés elsődleges feladata a jól képzett szakemberek képzése lesz 
a következő időszakban is, és amit mi eddig a beérkezett jelzések alapján látunk, hogy 
önmagában a szakképzésben nem jelentkezett igény nemzetiségi oktatásra. 
Természetesen a keretek nyitottak, tehát amennyiben a nemzetiségi önkormányzat 
vagy a szülők jelzik ezen igényüket, ennek a törvényi feltételei, keretei adottak a 
továbbiakban is.  

Ugyanakkor talán itt egy nem mellékes ismeret, hogy bizonyos szakképesítések 
esetében, amelyeknél vagy már eleve a bemeneti feltétel a B2 szintű nyelvvizsga 
megléte vagy legalábbis a szakképesítés megszerezésének ez feltétele - mondok 
néhány ilyen szakképesítést, például a turisztika vagy vendéglátási ágazatban az 
idegenvezető, turisztikai szervező, értékesítő, szakács, pincér -, ezekben a 
szakképesítésekben akár a nemzetiségi nyelv szerinti szakképesítés vagy nyelvvizsga 
is beszámítható, tehát itt nincs korlátozás, ha úgy tetszik. 

Ami önök számára bizonyára jól ismert, hogy a 17/2013. EMMI-rendelet 
szerint legalább 8 szülő már kezdeményezheti azt, hogy nemzetiségi oktatás folyjon, 
de 8-nál kevesebb gyermek esetében is szó eshet ilyen jellegű tevékenységről vagy 
kiegészítő oktatásról. Amit mi egyébként a saját rendszerünkből, és mint leendő 
fenntartók, már most is látunk, hogy a két tanítási nyelvű szakképzésben egyébként 
ennek a lehetőségei adottak is és ezzel élnek is, a szakképző iskolák egy része él is. 
Ismereteink szerint 13 olyan iskola vagy szakképző intézmény van ma 
Magyarországon, amelyben két tanítási nyelven folyik oktatás. Itt általában a 
közismeretei tárgyak oktatása folyik idegen nyelven, a szakmai tárgyaké általában 
nem, ennek valószínűleg a szakemberek képzettségének a hiánya is oka, másfelől 
pedig a komplex szakmai vizsgán pedig anyanyelven kell teljesíteni, tehát ez, ha úgy 
tetszik, egy olyan jogszabályi előírás, ami ebben a pillanatban nem feloldható.  

Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez előremutató, még akkor is, ha egyébként a 
két tanítási nyelvű szakképző iskolák nagy részében angolul, illetve németül folyik az 
oktatás. Meg kell mondani, hogy különösen nagyvállalati körben, még a német cégek 
esetében is elsősorban az angol az elvárás, hiszen azért lett a projektmenedzsmentben 
is ez a munkanyelv. Ennek ellenére nyilván anyanyelvű, kétnyelvű nyelvoktatás vagy 
kiegészítő nemzetiségi oktatás is folyhat, ezeknek a keretei, ahogy jeleztem, adottak, 
és amiről itt beszéltem, a két tanítási nyelvű szakközépiskolában ezek a kérdések 
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valóban magas színvonalon folynak. Ezeknek az iskoláknak a listáját az önök számára 
ki tudjuk gyűjteni, hogyha ez valamilyen szempontból érdekes lehet akár fejlesztés, 
akár együttműködés kapcsán.  

Két olyan intézményről tudunk jelen pillanatban, amely nemzetiségi 
oktatóintézményként részben NGM-fenntartásba kerül, mind a kettő Baranya 
megyében van. Az egyik a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Általános Iskola, ismereteink szerint itt magyar nyelvű roma 
nemzetiségi oktatás folyik az általános iskolai részben. Az én munkaanyagaim szerint 
az általános iskolai rész, illetve a gimnáziumi rész, ahol csak lehet, KLIK-
fenntartásban marad, tehát itt a tagintézmények, illetve telephelyek szétválasztása 
megtörténik, de egyébként amennyiben valamilyen helyen akár általános iskola is a 
feladatellátási feladatok között maradna, azt természetesen az NGM továbbra is 
támogatni fogja akár hosszú távon is. Tehát még egyszer jelzem, hogy amennyiben 
nemzetiségi nyelvoktatásra igény merül föl, azt az NGM, mint fenntartó biztosítani 
fogja a következőkben is. 

Ennyit kívántam elmondani, és hogyha vannak kérdéseik, és tudok válaszolni, 
nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Kérdések, észrevételek és válaszadás 

ELNÖK: Tisztelettel megköszönöm Bruckner László főosztályvezető úrnak a 
szakképzés átalakítását, illetve az elképzeléseket nagyon részletesen ismertető 
előadását, és akkor most megkérdezem, hogy van-e valakinek főosztályvezető úrhoz 
kérdése, észrevétele. Akinek igen, kérem, jelezze! (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló 
úrnak adom meg a szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm.  
Tisztelettel köszöntöm önöket és köszönöm ezt a tájékoztatást. A nemzetiségi 

szószólók megválasztása után azonnal jött a 2015-ös költségvetési törvény, ahol egyik 
kiindulópontunk volt az, hogy mivel nincs idő, lehetőség a köznevelési, oktatási 
területen átfogó, megalapozott előterjesztésekre, ezért ezt hagytuk, hogy majd 2016-
ra előkészítjük, aztán előrehozták a 2016. évi költségvetési törvényt tavaszra, úgyhogy 
erre megint nem volt lehetőségünk, de szerencsére a többi területen nagyon jelentős 
elmozdulást tudtunk elérni. A 2017-18. évi központi költségvetési törvénynél és egyéb 
törvényeknél is most már mindenképpen első számú prioritás lesz az oktatás-nevelés, 
és ebben a szakképzés terén nem kérdés, hogy különösen nekünk, németeknek ez egy 
nagyon fontos terület, úgyhogy ezzel szándékunk van a következőkben.  

Gondolom, valószínűleg tudja, hogy épp az elmúlt két évben dolgoztuk ki a 
magyarországi németeknek az egész oktatási-nevelési programját, hosszú távú 
stratégiáját és ezt szeretnénk a következő időszakban majd elővenni és első számú 
prioritásként kezelni. Ebben, ha eddig nem volt nemzetiségi igény, bizonyos, hogy 
lesz, és nagyon fontosnak tartjuk az idegen nyelven, adott esetben számunkra az 
anyanyelven történő szakképzést, és ezt indokolja az itt lévő közel 6 ezer német cég is. 

Most úgy jött ki a lépés, hogy 11 órakor Költségvetési bizottsági ülés van, 
úgyhogy elnézést kérek, de el kell majd mennem, de egy dolgot még mondanék, ami 
felmerült bennem. Anno én is szakközépiskolába jártam egyébként, az egyik barátom 
már akkor Németországba hegesztő szakmunkásokat vitt ki, és amióta az eszemet 
tudom, nemcsak Magyarországon, hanem még a környező országokban is - Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia, Románia - folyamatosan, gyakorlatilag 40 éve nagyon 
komoly hiány van belőlük. Számomra mindig felfoghatatlan volt, hogyan lehet ilyen, 
hogy 40 éven keresztül egyszerűen nem lehet szakmunkásokat képezni, holott 
rendkívül nagy kereslet van rá most is, ma is. Bízom benne, hogy ezzel az új, 
megerősített szakképzéssel lehet majd változtatni és valóban rugalmasabb lesz majd 
az egész rendszer.  
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Én a magam részéről köszönöm szépen, és azt kérem majd a továbbiakra 
vonatkozóan, hogy sűrűn fogjuk zargatni majd önöket, és minél jobb együttműködést 
kérünk, hogy tudjunk lépni. Az biztos, hogy mi a magunk részéről mindenben 
támogatást fogunk adni és segítünk, ahol ez célszerű és előrevisz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ritter Imre szószólótársam megjegyzéseit. 

Kérdezem főosztályvezető urat, hogy esetleg reagálna-e erre most. 
 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen az 

észrevételeket. Szívesen vesszük, ha megkapjuk önöktől ezeket a stratégiai 
dokumentumokat, amiket továbbítani fogunk az NSZFH felé is, mint fenntartó felé, 
hogy amennyiben szükséges, akkor az iskolai dokumentumokba időben beépüljenek 
és mi is fel tudjunk készülni rá a szabályozás tekintetében. Köszönöm szépen.  

(Ritter Imre távozik az ülésteremből.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nekem lenne még egy-két hozzáfűznivalóm. Igen, ahogy szószólótársam is 

elmondta, az, hogy mi a szakképző iskolák kérdésével intenzíven elkezdtünk 
foglalkozni, annak az a tudatos szándéka, hogy szeretnénk, ha az alapfokú oktatásban 
már komoly eredményeket elért nyelvoktatásnak lenne folytatása a 
szakközépiskolában. Igen, mi is elsősorban azt tapasztaljuk, hogy néhány olyan 
szakmaterület van, ahol a gyakorlati képzésben is célszerű lenne például a 
nemzetiségi nyelvet is meghonosítani - különösen a turisztikai, vendéglátó-ipari 
szakirányokban -, de ahogy német kollégám is mondta, több olyan manuális 
tevékenységet folytató szakma létezik, amely adott esetben az anyaországban való 
elhelyezkedést biztosítaná. Például a magam esetében konkrétan tudom, hogy 
Szlovénia folyamatosan CNC-esztergályosokat, géplakatosokat keres, és nem egyszer 
az a probléma, hogy nyelvi nehézségekbe ütköznek. 50-60 munkahelyet hirdettek 
például Mariborban, és hogyha annak idején mi ezt be tudjuk vezetni, akkor adott 
esetben nem kerül semmibe, és tudnánk biztosítani az anyaországban munkát. 

Egyébként pedig azt gondolom, hogy igen, a szakképzés egy olyan területe a 
mai világnak, ami a mi jövőnket is jelenti, hiszen akik ma a szakképző iskolák 
padjaiban ülnek, azok a mi nyugdíjunkat fogják kitermelni. Én magam is 17 évet 
dolgoztam szakképző iskolában annak minden szépségével és problémájával, 
ismerem tehát magát az iskolatípust, és ehhez kapcsolódóan lenne néhány konkrét 
kérdésem. 

Egyrészt a szakmai alapdokumentumokra vonatkozóan szeretném 
megkérdezni, hogy a fenntartó a továbbiakban is érvényesíti-e a nemzetiségek azon 
jogát, hogy az alapdokumentumokat véleményezteti, illetve az egyetértési jog 
gyakorlásánál biztosít-e lehetőséget. Továbbá a besorolási szempontokra 
vonatkozóan lenne egy olyan kérdésem, hogy mi alapján kerülnek műszaki, illetve 
szolgáltatási centrumokba az egyes vegyes intézmények, ahol ilyen és olyan képzés is 
van. Régen a műszaki szakképző iskolák nevében benne volt, hogy műszaki, ma már 
ezt nem teszik oda, mert a legtöbb középiskola meglehetősen vegyes profilt mutat.  

Illetve a kollégiumok helyzetére vonatkozik a további kérdésem, hogy amelyek 
eddig szakközépiskolai, szakiskolai fenntartásban működtek, milyen módon 
kerülnek, illetve kinek a fenntartása alá kerülnek. Különösen a többcélú vagy több 
iskolatípus tanulóit befogadó kollégiumokkal mi a helyzet? 
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Kaptunk választ arra, hogy egyenrangúak lesznek a centrumokba kerülő 
intézmények. Még a részleges, önálló gazdálkodásra vonatkozóan lenne egy olyan 
kérdésem, hogy konkrétan tudom - még egy évet dolgoztam abban az időben, amikor 
az iskola a KLIK-hez került -, hogy az alapanyagok beszerzésénél sokszor gondot 
okozott, hogy a központhoz kellett fordulni és ez meglehetősen elnyújtotta az időt. 
Feltételezem, a szakmához közelebb álló fenntartó ezt érzékenyebben fogja kezelni.  

Illetve a szakoktatókra vonatkozóan is kaptunk tájékoztatást, ezért ezt a 
kérdést már föl se teszem, viszont azt azért szeretném megkérdezni, hogy a gyakorlati 
oktatásvezető újbóli bevezetése mellett a szakmai igazgatóhelyettesek státusza 
megmarad-e. A gyakorlat azt mutatja, hogy az elmúlt 2-3 évben a szakmai 
igazgatóhelyettesek és nevelési vagy általános igazgatóhelyettesek működtek, viszont 
azt is láttam magam is, hogy a szakmai igazgatóhelyettesek feladatellátása olyan 
sokrétű volt, amit a gyakorlati oktatásvezető nem nagyon csinált, és viszonylag 
rugalmasan tudta csinálni, de amellett már a szakmai igazgatóhelyettesi 
tevékenységek meglehetősen feszített tempóban fértek csak bele. Köszönöm szépen, 
egyszerre ennyit. 

 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

kérdéseket, igyekszem sorrendben válaszolni. 
Egyrészt természetesen biztosítani fogjuk a betekintési, egyetértési jogot a 

korábbiakhoz hasonlóan is, tehát kérjük is a megkeresésüket, illetve kérjük azt az 
elérhetőséget, ahol majd az egyes iskolák alapdokumentumaival kapcsolatban az 
egyeztetéseket meg kell tennünk. Ezt a kérést mi továbbítani fogjuk az NSZFH, illetve 
a centrumok főigazgatói felé. 

Az egyes centrumok kialakításának elveivel kapcsolatban annyit lehet 
elmondani, hogy természetesen ott, ahol megyénként 2 vagy 3 szakképzési centrum 
jön létre, ott elsősorban a területi alapú szervezés elve érvényesül és nem a szakmai 
profil kizárólagossága. Ott elsősorban az a szándék, hogy a fiatalok, a diákok számára 
minden további nélkül könnyen elérhető helyen legyenek és maradjanak az iskolák, 
illetve a szervezetiség is azt szolgálja, hogy a működtetés lehetőleg ne széttagolt 
legyen. Gondolok itt most arra, hogy egyes tiszk-ek országos körzetben, akár 
egymástól több 100 kilométerre lévő tagintézményekkel működtek, ezt szeretnénk 
megszüntetni a jövőben. Ugyanakkor pedig Budapesten, ahol a helyi sajátosságokból 
adódóan lehetőség nyílik rá, ott egy picit jobb ez a profilozás, ha úgy tetszik, tehát ott, 
ha lehet műszaki, gazdasági vagy egyéb típusú iskolák létrehozása, ha egy csoportba 
sorolható volt, ott megoldott lesz, de ott is lesz olyan centrum, amelyikben vegyes 
marad a profil. 

A kollégiumok elhelyezésével kapcsolatban nagyon hosszas egyeztetések 
folytak. A kollégiumi ellátás egy külön, önálló köznevelési feladat, ilyen értelemben az 
alapvető felelőse továbbra is az EMMI marad a kollégiumi ellátásnak. Azon szakképző 
intézmények esetében a működés alapvető feltétele a kollégium, vagy ha szervezetileg 
is annyira egy volt már eddig is a kollégium és a szakképző iskola irányítása, hogy ott 
azt helyben érdemes volt együtt hagyni, ott a szakképző intézménnyel együtt a 
kollégium is NGM-fenntartásba kerül. Más kollégiumok esetében pedig mindenütt 
egyedi megállapodás alapján vagy KLIK- vagy NGM-fenntartásban maradnak a 
kollégiumok, egyszerűen azért is, mert a kollégiumok nagy részében nemcsak 
szakképzésben tanuló, hanem gimnáziumi és egyéb tanulók is elhelyezést nyernek. Itt 
egyéb szempontok is döntöttek, akár az önkormányzati vagyon, a fekvés, a közművek 
megosztásának a lehetősége a könnyebb elszámolhatóság miatt. Tehát mindenütt 
egyedi döntések születtek erről, és ahol indokolt volt, ott a szakképző intézmény 
mellett azonos kézben marad a kollégium igazgatása is.  

Az önálló gazdálkodással kapcsolatban annyit előre már mindenképpen el 
lehet mondani, ahogy említettem is, a mindennapi feladatellátással kapcsolatos 
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gazdálkodási jogköröket az igazgatókhoz kívánjuk delegálni annak érdekében, hogy az 
gördülékenyen folyjon. Mivel az egyes tagintézmények vezetőinek a felelőssége lesz az 
iskolához tartozó gyakorlati oktatás megszervezése is, nyilván ehhez a jogokat is meg 
kell hogy kapják. Ilyen értelemben a részleges gazdálkodási jogok közé fog kerülni 
természetesen az anyagbeszerzés vagy egyéb. Úgy gondolom, hogy a centrumokban 
inkább az egyszeri vagy nagyobb beruházások kiemelt kezelése marad főigazgatói 
szinten, egyébként pedig az SZMSZ-ben taglaltak szerint a napi működéshez 
megfelelő kereteket fog kapni az igazgató. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a jelenleginél 
könnyebb módon fog folyni, mert a KLIK-ben valóban voltak nehézségek ezzel 
kapcsolatban. 

A gyakorlati oktatásvezetői státusszal kapcsolatban el kell mondani, hogy ez 
nem jelenti a korábbi igazgatóhelyettesi státuszok visszavonását. Tehát a műszaki 
igazgatói státusz nem került visszavonásra egyrészt azért, mert szeretnénk látni azt is, 
hogy ez az újfajta vagy visszavezetett rendszer hogyan működőképes, és ha kell, akkor 
ezen szeretnénk majd igazítani. Azt látjuk, előkészületben van annak a 
kormányrendeletnek a megjelentetése, amelyik azt azért tartalmazni fogja, hogy a 
200 tanulólétszám alatti tagintézményekben nem lesz gyakorlati oktatásvezető, 
egyszerűen azért, mert ott nem indokolt, ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy a 
műszaki igazgatóhelyettesi státusz és a tagintézményenkénti egy gyakorlati 
oktatásvezetői státusz elegendő lesz a nagyobb intézményekben is.  

Kedvező változás, hogy míg korábban a gyakorlati oktatásvezetőknek 
viszonylag magas kötelező óraszáma volt - 13-17 óra, ha jól emlékszem -, ehhez képest 
most ők az igazgatóhelyettesekkel azonos keretek között alacsonyabb kötelező 
óraszámot kell hogy teljesítsenek. Tehát magyarul, a duális képzés kiterjesztése 
érdekében több energiát, figyelmet fordíthatnak a gyakorlati képzés megszervezésére. 

Nem tudom, van-e olyan kérdés, amit kihagytam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Egy kérdésem lenne még. Ha 

történetesen valamely szakképző intézmény olyan döntést hozna - illetve vannak már 
ilyenek, tudunk konkrétan róla -, hogy egy szakirányt két anyanyelven oktatna, akár 
anyaországi segítséggel, akkor ez egyedi megállapodás alapján, az NGM-mel történő 
egyedi megállapodás alapján elképzelhetőnek tűnik? Köszönöm. 

 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a kérdést. 

Ennek a lehetőségét meg fogjuk vizsgálni. Örülnénk, ha konkrét szakképesítés 
kapcsán tudnák föltenni a kérdésüket, mert az a szakmai és vizsgakövetelményekben 
rögzítettek szerint attól is függ, hogy ez hogyan teljesíthető. A szakmai vizsgáztatási 
követelményeket is át kell tekintenünk, az erre vonatkozó szabályozást, hogy idegen 
nyelven teljesíthetők-e a vizsgáztatási követelmények, úgyhogy ha ez írásban 
megérkezik hozzánk, akkor válaszolunk rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor rövidesen én fogom keresni önt ez ügyben. 
Kérdezem, hogy van-e vendégeinknek, valamilyen kérdése. (Jelzésre:) Elnök 

úrnak adnám meg a szót. Tessék! 
 
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, tisztelt elnök 

asszony.  
Köszöntöm a tisztelt jelenlevőket, és nagyon szépen köszönöm főosztályvezető 

úrnak ezt az átfogó, esszenciális áttekintetést, mert nyilván, ahogy kiderült, 
bizottságunk foglalkozott a szakképzési törvény módosításával. Fontosnak tartottuk 
ezt a témát, ezért is kezdeményeztük, hogy a parlament nemzetiségi napirendi 
pontként tárgyalja a törvényjavaslat vitáját s ez így is történt. A bizottságban is, a 
plenáris ülésen is követtük a vitát, de itt most valóban egy olyan áttekintést kaptam, 
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ami számomra is maradandó volt és megerősítette azt az érzésemet, hogy jó irányba 
megy ez a dolog, tehát hogy itt várható egy megalapozottabb képzés, és talán több 
fiatalt lehet bevonni a jövőben is a szakképzésbe. Úgy tűnt, hogy a parlamenti vita 
során sem voltak olyan nagyon erős ellenérvek az új rendszerrel kapcsolatban, egyre 
emlékszem, felvetődött például, hogy a képzési centrumokkal az állam centralizálni 
akarja ezt a szakképzést, de kiderült, hogy a tiszk-ek száma is hasonló ma is, tehát 
nem igazán változik ilyen szempontból sem a struktúra.  

A magyarországi szlovákság területén nem annyira jellemző sajnálatos módon 
a szakképző intézményekben a nemzetiségi nyelvoktatás, mint a német nyelv 
esetében, bár ott, mint világnyelv is szerepel a német nyelv. Valamikor a budapesti 
szlovák gimnáziumban volt szakképzés, abba még a szerb és a horvát középiskolák 
diákjai is bekapcsolódtak, és Sátoraljaújhelyen, a Kossuth Lajos Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskolában oktatták a szlovák nyelvet, ott van kétnyelvű általános iskola is, 
tehát ott a középiskolások folytathatták ezt. Tehát mi ebben is látnánk fantáziát, ha 
nem is a szaktantárgyak nemzetiségi nyelven való képzése valósulna meg, mert ez 
nyilván nem jellemző, de idegen nyelvként, ahogy ön is említette, tehát feltételként is 
elfogadtatik már, és ez jó dolog. 

Említette, hogy a tagintézmények egy szakképzési centrumon belül 
egyenrangúak. Nyilván van egy függelmi viszony a főigazgatótól, de kapcsolódva 
ahhoz, amit elnök asszony említett, hogy ha valamelyik tagintézmény vezetője úgy 
érzi, hogy vonzóbbá teheti a főintézményét, illetve a megszerzett szakképesítés értéke 
is nő a munkaerőpiacon, ha ahhoz egy idegen nyelv, akár egy nemzetiségi nyelv - főleg 
a határ menti régiókban - társul, ha tehát ő ezt be szeretné vezetni, akkor milyen 
önállósága van? Kitől függ ez? A szakképzési centrum főigazgatójától? Hogy történhet 
ez meg? 

 
ELNÖK: Köszönöm elnök úrnak, és főosztályvezető úrnak megadom a szót a 

válaszadásra. 
 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

kérdést. Azt gondoljuk, hogy a szervezetiség olyan értelemben világos lesz a 
centrumokban, hogy a centrumok, mint iskolák működnek, amelyeknek 
tagintézményei vannak, ez azt jelenti, hogy a tagintézmény-vezetők nem bírnak 
minden jogkörrel. Tehát alapvetően ők előkészítik az ilyen szakmai döntéseket a 
főigazgató számára és alapvetően a főigazgató hoz ebben döntést, ugyanakkor a 
finanszírozással is összefüggő kérdésekben pedig alapvetően a fenntartónak van joga 
dönteni - ahogy a KLIK vagy más fenntartók esetében is -, de azt gondoljuk, hogy ez 
minden esetben tárgyalás és mérlegelés kérdése, és amennyiben ez szakmai vagy 
egyéb szempontból indokolt, ennek nem lesz akadálya. (Fuzik János: Köszönöm 
szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem, hogy esetleg vendégeink közül kíván-e valaki szólni. (Jelzésre:) Egy 

mikrofonhoz tessék ülni! Én hozzájárulok, hogy szólhasson, mivel nem vagyunk 
többen, nem tudok szavaztatni, de természetesen megadom a szót. 

 
DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ szakértő, szóvivő (Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata): Köszönöm. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Topuzidisz Dimitrisz vagyok. 

Főosztályvezető úrhoz az lenne a kérdésem - bár egy kicsit Fuzik János 
szószóló úr már föltette ezt a kérdést, de akkor én egy kicsit plasztikusabban 
szeretném, ha körüljárnánk -, hogy ezek szerint a jelenlegi jogi szabályozás lehetővé 
teszi akár azt is, hogy a kisebb nemzetiségek nyelvén, kellő érdeklődés esetén - 
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elhangzott már korábban, hogy angolul és németül rengetegfajta képzésben részt 
lehet venni, és elsősorban az idegenforgalom, vendéglátás területén tud hasznosulni a 
görög nyelvtudás - lehetőség van arra is, hogy esetleg görög nyelvoktatás is folyhat a 
szakképesítés megszerzése terén? 

 
ELNÖK: Köszönöm a kérdést, és főosztályvezető úrnak adom meg a szót a 

válaszadásra. 
 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben foglaltak szerinti nyelvi 

követelményeket kell teljesíteni, ami a turisztikai jellegű képzések esetében nincs 
meghatározva, ha jól emlékszem. Közben a kollégámra nézek (Soós László bólint.), ez 
azt jelenti, hogy akár görög nyelvű nyelvi bizonyítvánnyal, nyelvi végzettséggel is 
teljesíthetők a szakmai követelmények. Ettől független kérdés egyébként, hogy 
magában az iskolában milyen nyelvi képzés folyik. Ha az iskola megszervezi a görög 
nyelvű képzést és a tanulók abból szereznek középfokú nyelvvizsgát, akkor 
természetesen ez egy jó párosítás lehet. 

 
DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ szakértő, szóvivő (Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata): Köszönjük szépen a választ. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még esetleg további kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

megköszönöm főosztályvezető úrnak a tényleg minden részletre kiterjedő 
tájékoztatását. Biztos vagyok benne, hogy mi leszünk azok, akik elég sokszor zaklatni 
fogják a főosztályt, hiszen nekünk lételemünk, és ha tudjuk folytatni a nemzetiségi 
nevelést a kétnyelvű iskolákban vagy akár nyelvoktató szinten a szakképző 
intézményekben, a szakgimnáziumokban, ez nekünk óriási előnyt fog jelenteni a 
jövőben is és ezzel szeretnénk élni.  

Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megjelentek, osztályvezető úrnak 
is és főosztályvezető úrnak is köszönjük szépen. 

 
BRUCKNER LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük szépen a 

lehetőséget. (Bruckner László és Soós László távozik az ülésteremből.) Köszönjük 
szépen még egyszer. Viszontlátásra! 

A roma nemzetiségi nevelés-oktatás aktuális kérdései és fejlesztési 
lehetőségei – Meghívott előadó: dr. Orsós Anna habilitált egyetemi 
docens, a Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézete 
romológia és nevelésszociológia tanszékének vezetője 

ELNÖK: Az első napirendi pontot lezárom, és a következő napirendi pontra 
fogunk áttérni, amely a roma nemzetiségi nevelés-oktatással kapcsolatos aktuális 
kérdéseket és elképzeléseket foglalja magába. A kérdés megint egy olyan, amit annak 
idején, amikor a munkatervünket összeállítottuk és a nemzetiségi közneveléssel 
foglalkoztunk általánosságban, akkor fogalmazódott meg az igény, hogy a roma 
közneveléssel egy külön ülésen foglalkozzunk. Egy kicsit szomorúan veszem 
tudomásul, hogy roma kollégám nem tudott a mai napon megjelenni, mert azt 
gondolom, hogy érdekes lett volna egyrészt az ő tapasztalatainak a megosztása, 
másrészt természetesen ő az, aki a legtöbbet tud e téren segíteni azoknak az 
intézményeknek, melyek roma nemzetiségű neveléssel foglalkoznak. 

A továbbiakban ismét egy meghívott előadó, dr. Orsós Anna egyetemi docens, 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete 
romológia és nevelésszociológia tanszékének tanszékvezetője fog előadást tartani. 
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Igen, ilyen szép hosszú neve van. Kérem szépen, hogy még az esetleges kérdések előtt 
ezt az előadást hallgathassuk meg. Köszönöm szépen. 

Dr. Orsós Anna tájékoztatása 

DR. ORSÓS ANNA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Pécsi 
Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Intézete, romológia és nevelésszociológia 
tanszék: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Igazán 
megtisztelve érzem magam, hogy a felsőoktatás területéről egy olyan kutatásról 
számolhatok be, amely az önök érdeklődésére számot tart, már csak azért is, mert - 
hallgatva az előző előadást - számos olyan pont mélységébe nem mentünk bele, amit 
talán majd most, azt gondolom, nekem sikerül érzékeltetni, különösen a 
magyarországi cigányság esetében. (Elindul a vetített számítógépes prezentáció.)  

Az elmúlt időszakban óriási jogszabályi változások történtek, azt gondolom, 
ezekben talán önök sokkal járatosabbak, mint én. Többek között néhány olyat 
szeretnék kiemelni, amelynek nagy jelentősége van a mi nemzetiségi oktatásunkra. 
Nyilván tudjuk, hogy a nemzetiségi törvény azért is nagyon fontos, mert 
tulajdonképpen 2011 után a magyarországi cigányokat sem kisebbségként, hanem az 
összes többi nemzetiséggel egyenrangúként kezeli, legalábbis a jogszabály, a 
feltételrendszerben sajnos ez kevésbé valósul meg. Aztán új a közoktatási, de most 
már köznevelési törvény, és azt is tudjuk, hogy a nemzetiségi irányelvek is újak, és 
tulajdonképpen az ezeket a célokat konkretizáló kerettantervek és a megvalósulást 
segítő helyi tantervek is változtak. A kutatásra engem az buzdított, hogy megnézzem, 
hogy ez a jogszabályi változás hogyan érinti a magyarországi cigányok oktatását, 
nemzetiségi oktatását, éppen ezért a kutatói kérdéseimet az alábbiakban szeretném 
ismertetni. 

Egyrészt, hogy ezek a változások mennyire érintették a cigány, roma 
nemzetiségi oktatást, másrészt a közoktatási intézmények motivációja mennyiben 
változott ezen jogszabályi háttérváltozással, hiszen tudjuk, hogy ez számos fontos 
változást hozott, hogy többek között megszűnt a normatíva, ezzel kapcsolatban tehát 
feladatfinanszírozás lett. A hatását érzékeljük már most, azt gondolom, még nem 
teljesen, de ennek a hatása már most érződik. Az is érdekes, hogy azok az 
intézmények, amelyek mindennek ellenére vállalták a nemzetiségi oktatás bevezetését 
- itt elsősorban a cigány, roma nemzetiségre vonatkozóan -, hogy ők milyen 
feltételekkel végzik ezeket az oktatásokat és vajon azok mennyire felelnek meg annak 
a jogszabályi háttérnek, amelynek elvileg meg kellene felelni, és kitől, milyen 
segítséget várnak a munkájukhoz. 

A 30. tanévemet töltöm a pedagógus pályán, úgyhogy valamennyi 
tapasztalatom van egyébként a cigány nemzetiségi oktatás területéről is, és azt 
gondolom, hogy számos olyan rendszerszintű hátrány van most ezen a területen, 
különösen a magyarországi cigányokat és a cigány, roma nemzetiségi oktatást 
illetően, ami alapján feltételeztem a kutatásom indítása előtt, hogy nem valósul meg e 
nemzetiség esetében a minőségi oktatáshoz való hozzáférés.  

Azt is feltételeztem, hogy a hiányos feltételek és az a tény - ahogy azt már az 
előbb említettem -, hogy a normatív támogatás helyett feladatfinanszírozás lett, 
csökkentette a nemzetiségi oktatást biztosító intézmények számát, de azt gondolom, 
hogy még mindig aránytalanul sokkal több intézmény folytat ilyen jellegű 
tevékenységet, mint amennyire rendelkezik azokkal a feltételekkel, amit a jogszabály 
előír. Így indultam neki a kutatásnak.  

A kutatás módszere több módszer volt. Talán a leghangsúlyosabb egy online 
kérdőív, amely az adatbázisban - és mindjárt elmondom, hogy mely adatbázis alapján 
- szereplő intézmények számára elektronikusan ment ki, mert ebben az elektronikus 
világban talán a leggyorsabb mód így adatokhoz jutni, de természetesen PhD-
hallgatóim segítségével strukturált interjúkat is végeztünk pont azért, hogy 
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megnézzük, hogy az intézményvezető által megválaszolt kérdőív és az adott 
intézményben dolgozó, egyébként nemzetiségi oktatással foglalkozó kolléga vajon 
ugyanazt látja-e sok intézményben. Emellett számos kiegészítő adatgyűjtés, többek 
között telefonos és e-mailes további kiegészítés történt. 

A kutatási minta: tudjuk, hogy minden évben a közoktatásban gyűjtik azokat 
az intézményeket, amelyek nemzetiségi oktatást is folytatnak, ez a KIR-STAT-
adatbázis. Eszerint a legutóbbi, a 2012-2013-as adatbázis szerint 383 intézményben 
zajlott ebben a tanévben cigány, roma nemzetiségi oktatás, én ezeket az 
intézményeket kerestem meg a 2014-2015-ös tanévben, és tavasszal kapták meg ezt a 
kérdőívet. Ebből a 383 intézményből 181 intézmény válaszolt is másodszori 
nekifutásra, ez 47 százalékát jelenti ezeknek az intézményeknek, ami a kutatási 
arányokat nézve egészen jó visszajelzési aránynak számít. Sajnos nem teljes, nyilván 
nem volt kötelező adatközlés, tehát ezért nem is tartotta mindenki fontosnak, hogy 
erre válaszoljon, és nyilván oka volt annak is, amiért nem válaszolt. 

Eszerint látjuk, hogy romani és/vagy beás nyelvet oktató intézményeink száma 
21 darab intézmény, ez az összes válaszban részt vevő intézménynek a 11 százalékát 
jelenti. A cigány, roma népismeretet oktató intézmények száma: ahogy az előbb már 
hallhattuk, magyar nyelven oktató intézmények ezek, 134 ilyen intézményünk van, ez 
a válaszadók 74 százalékát jelenti. 13 olyan intézmény van, amelyben nyelvoktatás és 
népismeret-oktatás egyaránt zajlik.  

Most, ha lehetne, akkor előbb a nyelvoktató, majd a népismeretet oktató 
intézményekről beszélnék egy kicsit a kutatási adatok alapján. Tehát ahogy 
említettem, ez a két nyelv a két magyarországi cigánycsoport által beszélt nyelv, az 
egyik a beás, a másik a romani nyelv. Beás nyelvet 10 intézményben oktatnak, ebben 
3 középiskola, 2 többcélú intézmény és 5 általános iskola található. Felsoroltam őket, 
de a következő diámon lesz egy térkép, ahol látjuk is, hogy hol vannak ezek az 
országban. Romani nyelvet 12 intézményben oktatnak, ez 10 általános iskolát, 1 
középiskolát és 1 többcélú intézményt jelent és egyetlenegy olyan intézmény van, ez a 
pécsi Gandhi Gimnázium, ahol mind a két nyelv oktatása történik.  

Tehát, ha a térképemet picit megnézik, akkor láthatják, hogy a zöld 
háromszögek jelentik a beás, a kék négyzetek jelentik a romani nyelvet, de pontosan 
lehet látni, hogy a beás nyelv oktatása alapvetően a Dél-Dunántúlon van, alapvetően 
azért, mert a Dél-Dunántúlon élnek - Somogy, Tolna, Zala, Baranya megyében - 
főként beások. Az a két hely, Alsózsolca és Hencida kakukktojásnak tűnik, de nem az, 
ugyanis az Ámbédkar Gimnázium tagintézményei ezek, amelyek viszont rendelkeznek 
a személyi feltételekkel, beás nyelvtanáraik vannak, ezért ők a beást tudják kínálni 
ezeknek az egyébként döntően romungró, tehát már csak magyarul beszélő 
tanulóknak. A kékkel jelölt intézmények a romani nyelvet oktatók, ők sajnos sokkal 
kevesebben vannak, mint amire számítottunk, de az az országnak inkább a keleti 
részében találhatók.  

Ha a számra vagyunk kíváncsiak, akkor pontosan látjuk, és nem is a szám az 
érdekes, hanem talán az évfolyamok, hogy a 9. évfolyamtól hirtelen megnő a beás 
tanulók száma. Egyébként az össz tanulók száma nem éri el a 3000-et, 
800 valamennyi a beás - pontos adatot is tudok mondani, csak ez most nem a pontos 
adat - és 2000 körül van a romani nyelvet tanulók száma, de látjuk, hogy a 
középiskola 9. osztályától megnő a létszám, ugyanis a Dél-Dunántúlon 3 olyan 
középiskola van, ahol döntően beás tanulók vannak és ezért ez ott zajlik . Ahogy 
említettem, ez a Gandhi, a magyarhertelendi Brázay és az alsószentmártoni Kis Tigris 
Gimnázium, tehát ott 3 olyan középiskola van, ami nyilván eredményezi, hogy megnő 
a tanulói létszám, de ahogy említettem, nincs 3000 a tanulók létszáma. 

Ha a jogszabályi feltételeket nézzük, akkor a jogszabály azt írja elő, hogy 
pedagógus diploma és az adott nyelvből nyelvtanári végzettség. No, ezt sajnos mi nem 
tudjuk produkálni, ugyanis vannak bizonyos nemzetiségek, amelyek nyelvéből 
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nyelvtanári végzettség nincsen, ezért a köznevelési törvény másként szól, másként 
rendelkezik ez ügyben. Az írja, idézem: „Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő 
hazai felsőfokú pedagógusképzés vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű 
pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai 
nevelés-oktatásban, kollégiumi nevelésben pedagógus munkakört tölthet be, továbbá 
vezetői megbízást kaphat az is, aki az e törvény 3. mellékletében foglaltak vagy az 
átmeneti, továbbá a kivételi szabályok szerint pedagógus munkakört tölthet be az 
óvodában, iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvből legalább középfokú 
„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal 
egyenértékű okirattal rendelkezik.” Külön pont rendelkezik a mi nyelvünkről: „A 
nemzetiségi nyelv oktatására a bolgár, a cigány (romani vagy beás), a görög, a lengyel, 
az örmény, a ruszin, az ukrán nyelv oktatása esetében alkalmazható az is, aki 
pedagógus szakképzettséggel és az adott nyelvből felsőfokú „komplex” típusú 
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal 
rendelkezik.”  

Tehát legalább pedagógusnak vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezőnek 
kellene lenni, most ehhez képest a vizsgált intézményeknek a következő 
képzettségeket találjuk: pedagógus diplomával és felsőfokú nyelvvizsgával a beás 
nyelvet tanítók közül 6-an rendelkeznek, a romani esetében 2-en, középfokú 
nyelvvizsgával rendelkeznek a romani esetében többen, de pedagógus diplomával. 
Ahogy látják, azért ebből a nagyon kevésből sajnos előfordul pedagógus végzettség és 
mindenféle nyelvvizsga nélküli állapot is, tehát vannak olyan kollégák, akik úgy 
oktatják ezt a nyelvet, hogy nincs semmiféle érvényes minősítésük arról, hogy a 
nyelvet olyan szinten beszélik, hogy azt tanítani is tudják.  

Ami szintén problémát jelent, hogy elvileg - ahogy az előző előadásban is 
hallhattuk - 8 szülő igénye alapján az iskolának meg kell szervezni ezt az oktatást a 
következő év tanévétől, és amennyiben ezt az iskola nem kívánja felvállalni, nyilván a 
kisebbségi önkormányzat ezt felvállalhatja. Azért azt is pontosan tudjuk, hogy az 
iskola nagyon gyakran - és sajnos erre is vannak az interjúkban főként visszajelzések - 
iskolamentő akciónak tekinti a nemzetiségi oktatást, merthogy lehetővé válik, 
különösen a kistelepüléseken a viszonylag kis osztálylétszámmal, tehát 8 fővel 
osztályt indítani, és akkor meg lehet menteni az iskolát és nem kell összevonni más 
települések intézményeivel. 

Azt is látni kell és a kutatás azt is igazolja, hogy bizony, ezekben az 
intézményekben a tantestület sem feltétlen van meggyőződve arról, hogy neki ilyen 
jellegű nevelést-oktatást folytatni kell, nem feltétlen egységes a tantestület ez ügyben, 
nem feltétlen az iskola megmentése miatt, hanem egyéb más okok miatt. Azt 
gondolom, hogy az egyéb más okok miatt többek között láthatják, a magyarországi 
cigányokkal szembeni előítéletesség is nagyon erősen megjelenik ezen a területen, és 
bizony ennek a hatása a tantestület soraiban ugyanúgy érződik. 

Azt is látjuk, hogy ezzel kapcsolatban számos félelem van. Félnek attól, hogy ha 
ilyen jellegű oktatás zajlik az iskolában, akkor szegregálódnak ezek az intézmények és 
a nem a nemzetiséghez tartozók mind-mind elmennek az intézményből, ami 
önmagában még nem okozhatna problémát, de sajnos a kutatások - és e kutatás 
adatai is - igazolják, hogy van egyfajta félelem, hogy az ottmaradottak viszont nem 
ugyanolyan minőségű oktatást kapnak, hiszen, ahogy láttuk, egyrészt a pedagógusok 
végzettsége sem feltétlen felel meg azoknak az előírásoknak, amiknek kellene, tehát 
van egyfajta ilyen jellegű félelem. Azt gondolom, hogy ebben az esetben nyilván óriási 
a tanárképzés felelőssége, tehát lenne mit tenni ezen a területen, erre lesznek 
javaslataim is. 

Ami a cigány, roma népismeretet illeti, 134 intézményben oktatott tantárgy a 
népismeret, ahogy említettem, magyar nyelven folyik. 
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Bocsánat, csak szeretnék az előző ponthoz visszaugrani, amikor a 
nyelvoktatásról beszéltem. A törvény szerint minden nemzetiség esetében, amelyik 
nemzetiségi nyelvoktatást vállal, heti 5 órában kell ezt a tantárgyat oktatni, kivétel - a 
gyevi bíró helyett - a magyarországi két cigány nyelv, és én alapvetően örülök ennek a 
változásnak. A magyarországi cigány nyelv esetében 3 óra vonatkozik ennek az 
oktatására és elsősorban a feltételrendszerek hiánya miatt. Gondolják végig, több 
órában kellene a nemzetiségi nyelvet oktatni, mint mondjuk, a magyar nyelvet, vagy 
mondjuk, a matematika vagy bármilyen közismereti tárgyat, úgy, hogy közben nincs 
hozzá szakképzett pedagógus. Ezért a roma nemzetiségi önkormányzat állásfoglalása 
alapján - amit egyébként a Pécsi Tudományegyetem messzemenően támogatott - 
ennek figyelembevételével ez 3 órára csökkent. Azt gondolom egyébként, még ez is 
sok, és a kutatás igazolja azt is, hogy bár a jogszabály nem enged ettől eltérni, mégis 
az intézmények eltérnek ettől, tehát vannak intézmények, ahol 1, van, ahol 2, és van, 
ahol egyébként 4 órában tanítják. Többet lehet, kevesebbet nem lehet, de ennek sem 
felel meg egységesen a gyakorlat. 

Ami a népismeretet illeti, a népismeret oktatására és a nyelv oktatására is 
lehetőség volt eddig is, a népismeretnél annyi a változás, hogy eddig lehetett integrált 
módon, a tantárgyakba beépítve tanítani, most külön óraszámban kell ezt oktatni. Az 
integrált oktatásnak nagyon gyakran az volt a vége, hogy elveszett ez a 
tananyagtartalom, tehát a naplóban lehet, hogy szerepelt, de valójában nem feltétlen 
valósult meg. Ez most ilyen szinten ellenőrizhető, nagyobb problémát jelent, hogy 
nem nagyon vannak a kollégáknak ismeretei arról, hogy mit is tanítsanak e tantárgy 
esetében, ugyanis ma Magyarországon sem romani és beás nyelvtanárokat, sem 
cigány, romani népismeret tanárokat nem képeznek, tehát nemzetiségi cigány, roma 
tanárképzés ma Magyarországon nem létezik. Hogy mi létezik, arról majd nemsokára 
fogok beszélni. 

Népismeretet viszont oktatnak 123 általános iskolában, 5 összetett 
intézményben, 4 középiskolában, 1 szakiskolában és 1 EGYMI-ben. Hogyha a térképre 
rátekintenek, látják, hogy ez egy népesebb kör már, mint az előző húszegynéhány 
iskola a nyelvoktatás területén. A tantárgyat tanítók végzettségénél is elmondhatom, 
hogy sajnos a lehetőségek ott se jobbak. 46 fő a tanítók közül az, aki pedagógus 
diplomával és szakirányú végzettséggel rendelkezik; a szakirányút nagyon óvatosan 
mondom, mert ebben nagyon sokféle van, és időnként idézőjelbe tehetném, hogy mi 
az, ami szakirányút jelent ebben a helyzetben. Ahogy látják, 70 százalékuk pedagógus 
diplomával oktatja, de van más végzettségű is és van egyéb diploma is, a más 
végzettségű egyébként a nem diplomásokat jelenti ebben az esetben. Tehát itt is 
előfordul a 134 intézmény között, hogy sajnos képesítés nélküli kolléga tanítja ezt a 
tantárgyat.  

Azt is látjuk - és ezek már a kutatási eredmények -, hogy sajnos a cigány, roma 
nemzetiségű nevelés helyzete, minősége, színvonala, hatékonysága nem tekinthető 
megfelelőnek, a tanításhoz szükséges feltételek nagyon rosszak. A felsőoktatásban a 
legtöbb helyen általános romológiai ismeretek nélkül végeznek pedagógusok. Ha úgy 
tetszik, ez egy tételmondat, ami azt jelenti, attól, hogy egyébként pedagógus 
végzettsége van, és úgy tanítja ezt a tantárgyat, attól még nem tud semmit a 
magyarországi cigányokról. Hiszen azt is pontosan tudjuk, hogy az új köznevelési 
törvény az első olyan köznevelési törvény, amelyik a magyarországi cigányokról szóló 
ismereteket betette a műveltségi területekhez - egészen addig ez nem volt feltétel -, és 
azt is tudjuk, hogy az elmúlt 3 évben azonkívül, hogy betette, nem ellenőrizte a 
megvalósulást sem az EMMI, sem egy háttérintézménye sem. Most, az utóbbi időben 
indultak ezzel kapcsolatos kutatások, és meg fogjuk nézni, hogy például a 
tankönyvekben ez a műveltségi ismeret hogyan jelenik meg. 

Azt is pontosan tudjuk tehát, hogy a pedagógus végzettség önmagában nem 
garancia arra, hogy a kollégák ezt tanítani tudják, és azt is pontosan látjuk, hogy a 
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köznevelési, közoktatási intézmények döntő többségében azok a kollégák kapják meg 
bónuszként ennek a tantárgynak az oktatását, akiknek nincsen ki az óraszámuk, és 
nagyon nem tudnak ez ellen tenni. Ez kevés óra, mert ez heti 1 órát jelent, de a 
tanórán kívül még 1 órában biztosítani kell egyéb tevékenységeket ezzel kapcsolatban 
és éppen ezért sajnos nem mondható, hogy a téma iránt leginkább elkötelezettek 
azok, akik ennek a tantárgynak az oktatására ki vannak jelölve. 

Ehhez járul az is, hogy az oktatás formájához és tartalmához igazodó 
tankönyvek sem állnak rendelkezésére, merthogy nincsenek, tehát még csak azt sem 
mondhatom, hogy viszont majd megtanulja, ha nem tudja, majd megtanulja, mert 
lesz miből. Most a tankönyvpiacon sem népismeretből, sem nyelvoktatásból nem áll 
rendelkezésre egyetlenegy olyan tankönyv sem, amelyik ne lenne szakmai vagy 
pedagógiai, módszertani szempontból olyan szinten vitatott, hogy ember legyen a 
talpán, aki el tudja dönteni, mi az, amiből tanítson. Én azt gondolom, hogy nagyon 
rossz ilyen szempontból a helyzet és a támogató környezet is nagyon sok helyzetben 
hiányzik. Itt nemcsak az iskola maga, hanem nagyon sok szülő sem akarja a 
gyerekének, és bevallom, szülőként én se szeretném ilyen bizonytalan feltételek 
mellett egy ilyen heti 3 órás, vagy akár, ha ott a népismeret, heti 4 órás időtartamban 
olyan tantárgyak tanulására buzdítani, amelynek a feltételei nem egyeznek meg más 
tantárgyak oktatási feltételeivel, és ez igaz egyébként az önkormányzati és minden 
egyéb támogatásra is. 

Nyilván sok mindent kell tenni, én azt gondolom, ami alapvető, hogy ugyan ma 
Magyarországon létezik egy hosszú nevű intézmény, ez az én munkahelyem, ahonnan 
jöttem, ez a romológia és nevelésszociológia tanszék, azonban ez a romológia és 
nevelésszociológia tanszék nem nemzetiségi nyelv- és népismereti tanárképzést végez, 
alapvetően nem erre akkreditálódott, hanem bölcsészképzést végzett nagyon sokáig, 
tehát ez azt jelenti, hogy általános romológiai jellegű képzést ad. A Bologna-képzés 
lehetővé tette, hogy a 3+2 felosztásban ezt az általános képzést 3 év alapképzésre 
szorítsa, és a 2 év mesterképzés lehetővé tette azt is, hogy tanárokat képezzünk, de a 
tanárképzés bemeneti feltétele - mivel ezt nem előzi meg a nyelvtanárképzés és a 
népismeret-képzés, egy 3 éves alapozó képzés -, hogy legalább középfokú 
nyelvvizsgája legyen, hogy bekerülhessen a mesterképzésre. Vagyis ez azt jelenti, hogy 
alapvetően csak azoknak egyenes az útja a mesterképzésre, akik az alapozó 3 éves 
romológiai képzést nálunk végzik. Tehát ők valószínűleg megszerzik azt a középfokú 
nyelvvizsgát, még ha nem is 3 év alatt, mert erre az óraszám viszonylag kevés, de van 
esélyük megszerezni azt a középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt, ami bemenet a 
mesterképzés elvégzéséhez. 

Kívülről kevésbé tud ember a képzésbe bekerülni, hiszen pont azért, mert 
nincs nyelvtanárképzés, ezért azoknak a nyelvtanfolyamoknak a minősége is nagyon 
erősen vitatott és nagyon sokféle, amik az országban itt-ott találhatók, ha egyáltalán 
találhatók, mert hogyha egy külön vizsgálatban megnéznénk, hogy hány ilyen 
továbbképzés vagy nyelvtanfolyam van, akkor azt is látjuk, hogy nagyon 
kiegyenlítetlen és nagyon változatos a kép. És ha az eredményességét nézzük, akkor 
azt is látjuk, hogy sok esetben sajnos kevésbé jelenti sok esetben a nyelvvizsga-
bizonyítvány a megfelelő nyelvtudást, merthogy kevésbé minősítettek ezek a 
tanfolyamok és az ott oktatók is tulajdonképpen különböző kompetenciákkal 
rendelkeznek.  

Vagyis ez azt jelenti, hogy kívülről nem nagyon tudnak középfokú nyelvvizsgát 
produkálni, és ebből adódik, hogy ilyen végzettsége csak nagyon kevés embernek 
lehet; többek között van itt egy kolléganő, aki hallgatónk volt a pécsi egyetemen. 
Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki a 3 év alapképzés után a 2 éves 
mesterképzést meg tudja csinálni. Ha ezt összeadjuk, a 2 év mesterképzés, amelynek 
szakiránya a két nyelv szerint a romani, illetve a beás szakirány és az 4 félév, tehát a 4 
félév nincs egyensúlyban a 10 féléves klasszikus nyelvtanári képzéssel, tehát a 4 
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félévbe nem lehet belezsúfolni egyébként mindazt, amit a klasszikus nyelvtanári 
képzésbe, de még ha bele is zsúfolnánk, szegényeknek akkor is nagyon rosszak a 
munkaerő-piaci esélyeik. Ennek alapvetően az az oka, hogy bármennyire is van 
egyfajta alkalmazási feltétel, amit a köznevelési törvény 3. számú mellékletében 
olvashatunk, az iskolák nincsenek kötelezve arra, hogy csak abban az esetben 
indíthassanak ilyen jellegű képzést, ha erre szakemberük van, tehát tulajdonképpen 
ezért a hosszú távú stratégiájukban nincs is benne, hogy legyen egy ilyen szakképzett 
emberük. Tehát, ha véletlenszerűen van a környékükön egy végzett romológus, akkor 
őt vagy alkalmazzák, vagy nem, de alapvetően nem feltétel.  

Tehát számomra ez azért nagyon borzasztó, mert miközben egyik helyen 
képezzük ezt a hiányszakmát, addig ezek a szakemberek nem tudnak a saját 
területükön elhelyezkedni, mert azok az intézmények, akik alkalmazhatnák, azok 
nincsenek igazán arra rákényszerítve, rászorítva és nincs előírva számukra, hogy 
egyébként szakképzett emberük legyen. Nyilván minden intézményvezető szeretné a 
saját munkaerejét megtartani vagy a kollégáit megtartani, és ezért inkább rájuk rója 
ezt a feladatot, ami egyébként teljesen logikus, csak én azt gondolom, hogy őket 
kellene beiskolázni valamilyen szinten.  

Ennek különböző szintjei vannak. Nyilván lehetne egyfajta átmeneti megoldást 
ezen a területen, az átmeneti megoldás viszont jelenthetne legalább egy minősített 
szakirányú továbbképzést, ugyanis azt gondolom, rendkívül veszélyes többek között a 
magyarországi cigányok népismeretéről mindenféle alapinformáció nélkül és 
egyébként ilyen tárgyi feltételek ismeretében cigány népismeretet tanítani. Azt 
gondolom, ez tovább növeli azt a fajta előítéletességet, ami egyébként is sajnos van 
ezen a területen. Tehát rendkívül fontosnak tartom egyrészt, hogy amíg egy iskola 
nem tud kiképezni ilyen szakembert, addig legalább minősített továbbképzést írjon 
elő annak az embernek, aki ezt a feladatot végzi.  

Egy másik feladat, nyilván ez egy másik szál, hogy a felsőoktatási intézmények 
tanárképzésének nagyon fontos és kötelező része kellene, hogy legyen a romológiai 
ismeretek tanítása, általános romológiai ismeretek tanítása, hiszen nem gondolom, 
hogy van ma Magyarországon egy olyan pedagógus, aki ténylegesen tanításra adja a 
fejét, eljut egy olyan iskolába, ahol nincsen cigány gyerek, viszont feltehetően nagyon 
keveset tud róla. Tehát én azt gondolom, mindenki számára rendkívül fontos egy 
ilyen multikulturális szemlélet, és nem feltétlen csak a magyarországi cigányok 
esetében, hanem nyilván lokális szemlélettel az adott nemzetiségről mindenképpen 
kellene a legközelebbi pedagógiai karon minimálisan, de én azt gondolom, minél 
szélesebb körben tanítani. 

Mindenképpen nagy oldást jelentene a személyi feltételeken vagy a személyi 
feltételek minőségi változását jelentené, ha ezt megoldanánk, hiszen ha a pedagógus 
úgy kerül ki, hogy ilyen alapismeretei vannak, akkor már nem történhet olyan helyzet, 
mint ami most van. Nyilván azok a gyakorló pedagógusok, akik érzékenyek erre a 
témára, előbb-utóbb tesznek is azért, hogy a tárgyi feltételeket valamilyen szinten 
pótolják, tehát akár helyi készítésű tananyagot is fejleszthetnek, de remélhetőleg erre 
intézményesen is lesz majd lehetőségük.  

Mindemellett azt gondolom, talán itt, ebben a körben kevésbé kell 
hangsúlyoznom, mindamellett magáért a nyelvért, tehát a nemzetiségi nyelv 
állapotáért is nagyon sokat kell tennünk, tehát ez a bizonyos korpusztervezés, ami 
nemcsak a nyelv státuszát, hanem a nyelvet magát fejleszti is, rendkívül fontos lenne. 
Tehát egyrészt egy olyan nemzetiség esetében, ahol az írásbeliség sajnos nem 
tekinthet több évtizedre vissza, ez különösen fontos feladat, hiszen még a 
sztenderdizáció maga sem zárult le a nyelvek esetében. Különösen fontos a 
korpuszfejlesztés, különösen fontos olyan kutatások elvégzése, amelyek lehetővé 
teszik egyébként, hogy amikor tényleg lesz nemzetiségi nyelvtanárképzés egyszer 
csak, tudjunk oktatni ezekről a témákról, hiszen beszélhetnénk mi nyelvtörténetről, 
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amikor magunk sem tudjuk, hiszen kutatásaink nincsenek, hiteles tudományos 
kutatásaink nincsenek erre vonatkozóan még a mai napig egyébként, hogy hogyan is 
alakult ez a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a státusztervezés mellett a 
korpusztervezés legalább olyan fontos feladat a magyarországi cigány nyelvek 
esetében, mindamellett, hogy azokat a köznevelési intézményeket, amelyek ennek a 
két tantárgynak az oktatására vállalkoznak, akiknek erre lehetőséget ad, akkor 
segítséget is adjon ahhoz, és ha már kellően megalapozott ez az igény, akkor tudjon 
ténylegesen olyan minőségi oktatást nyújtani, mint minden más tantárgy esetében. 
Köszönöm a figyelmüket. 

Kérdések, észrevételek, válaszadás 

ELNÖK: Köszönöm szépen tanszékvezető asszonynak a beszámolóját. 
Én most nagyon őszintén sajnálom, hogy az a kör, akik annak idején, amikor 

elhatároztuk ennek a napirendi pontnak a munkatervünkbe vételét, itt volt és nagy 
örömmel üdvözölte, hogy fölvettük a napirendre, nem hallhatták ezt, tudniillik a mi 
célunk nem önmagában az, hogy egy-egy előadást meghallgassunk, hanem hogy a 
továbblépésben a Nemzetiségek bizottsága, illetve egyáltalán a szószóló intézménye, 
mint olyan, minél több segítséget tudjon nyújtani azoknak, akik ennek a kérdésnek a 
kivitelezésében dolgoznak, konkrétan a nevelési-oktatási intézményeknek. 

Én is küldtem az idén tavasszal, illetve a télen még a nemzetiségi oktatással 
foglalkozó intézményekhez egy-egy kérdőívet, szerettem volna élő válaszokat kapni 
azoktól az emberektől, akik a napi gyakorlatban dolgoznak a kérdésen, illetve 
nevelnek, oktatnak. El kell mondjam, hogy a válaszadó intézmények 47 százaléka volt 
roma nemzetiségű nevelést és oktatást folytató intézmény - sajnos néhány nemzetiség 
nem válaszolt -, tehát komolyan vették ezt a kérdést és azokat a problémákat 
gyűjtötték össze, amikről itt a tanszékvezető asszony is beszélt.  

Itt is nyilván a többség magyar nyelven oktató intézmény volt, valamennyien 
szóvá tették a pedagógusellátottság nagyon komoly problémáit, azt, hogy nincsen 
képzettségük vagy nem megfelelő, autodidakta módon sajátítják el a nemzetiségi 
neveléshez szükséges ismereteket, egymást képezik például, illetve nem áll 
rendelkezésre továbbképzési lehetőség sem. Teljesen ugyanazok a válaszok jöttek 
hozzánk, úgymond, élőben is, mint amit tanszékvezető asszony kutatása is mutatott. 
Elmondták, hogy a népismeret óra beleolvad még sok helyütt most is a 
nyelvoktatásba, illetve fordítva, hogy csak népismeret van, és szóvá tették, hogy nem 
tudják teljesíteni a törvényileg előírt óraszámokat sem, ez több nemzetiségnél 
probléma. Azt azért szeretném elmondani, hogy annak idején, amikor az alapelveket 
készítettük, hogy 4 vagy 5 legyen, magam a 4 pártján álltam, és most igazolva látom, 
hogy az 5 óra kivitelezése rettentő nehézségeket okoz a nemzetiségi intézményeknek. 
További nehézségként szintén a tankönyvpiac kérdései merültek fel, hogy nincs vagy 
kevés a megfelelő tankönyv, nincsenek jó példaszövegek, nem a tanulók életkorának 
megfelelő, tehát gyakorlatilag ugyanezeket a válaszokat kaptuk.  

El kell mondjam, hogy igen érdekes ez a dolog. Én az első felsőfokú 
intézménybe 1980-84 között jártam, itt cigány kultúrát tanultam és vizsgáztam is 
belőle. A második munkahelyemen, Gödrén, Baranya megyében a tanulók 37-41 
százaléka cigány volt, és nem egyszer eszembe jutott, hogy milyen jó, hogy 
rendelkezem azokkal az ismeretekkel, mert bizonyos helyzetek kezelésében ez óriási 
segítség volt. Tehát igen, teljesen egyetértek, hogy valamilyen szintű képzést a 
pedagógusképzésben a roma népcsoport ismereteit tekintve meg kellene 
foganatosítani. Most, ha ez itt elhangzik, és itt ülnek még 12-en az érintettek közül, 
akkor ez nyilván többet ér, minthogy most itt ülünk néhányan, akik ezt halljuk, de 
talán a jegyzőkönyv és talán itt-ott-amott a megszólalások ezt valamilyen módon 
kipótolják. 
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Azt is biztosan tudom, hogy ha egy népcsoport fenn akar maradni, akkor a 
nyelvét a kultúrájával együtt kell ápolni, mert a kultúra és a nyelv szoros 
összefüggésben vannak, és ez bizony a roma népcsoportra is igaz. Tudom, hogy nem 
nagyon ismerik vagy nem akkora mértékben ismerik a nyelvet, de biztos, hogy a 
kultúrát a fiatalabb generációknak át kell adni, mert ez önmagától nem rögzül, tehát 
biztos, hogy ez komoly feladatokat ró a roma nemzetiségre, és itt azért a munkában 
részt vevők számának a kiterjesztése és bizony a felsőfokú képzés is nagyon fontos 
lenne. 

Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor kérdezem, hogy a jelenlévők 
közül akad-e valakinek esetleg kérdése, hozzáfűznivalója a témához. (Jelzésre:) 
Csányi Tündének adnám át a szót. 

 
BATÁRNÉ CSÁNYI TÜNDE szakmai munkatárs (Országos Roma 

Önkormányzat): Csak néhány szóban. Batárné Csányi Tünde vagyok, az Országos 
Roma Önkormányzattól jöttem, és néhány szóban szeretnék reagálni egyrészt az 
elnök asszony által elmondott dolgokra, másrészt az előadásra. 

Nagyon örülök, hogy a tavasszal kiküldött kérdőívek ilyen nagy számban 
visszaérkeztek és akkor ezek szerint eredményes volt a munka, mert én a saját egyéb, 
más munkám során sajnos azt tapasztaltam, hogy főleg azok az intézmények - 
engedjék meg, hogy tegeződjünk, mert ismerjük egymást nagyon régóta -, amelyeket 
Anna említett, hogy úgymond iskolamentő akcióként tekintenek a cigány, roma 
nemzetiségi oktatás felvállalására, én zárkózottságot tapasztalok a részükről mind az 
adatszolgáltatás, mind az egyéb dolgok terén. Nyilván, hogyha ezek a dolgok, amiket 
például Anna javasolt az előadásában akár a továbbképzés, akár a jobb 
tankönyvellátottság megvalósulhatnának a gyakorlatban is és náluk is, nemcsak egy, 
úgymond iskolamentő tevékenység lenne a dolog, akkor talán ez is megszűnne.  

Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni tőled, hogy esetleg erre a minősített 
továbbképzésre volna-e valamilyen konkrét cselekvési terv már, elképzelések, hogy 
ezt hogyan lehetne kivitelezni. Pécsett történne vagy esetleg akár más egyetemeknek 
is tudnátok belőle átadni? Erről szeretnék kérdezni. Köszönöm. 

 
DR. ORSÓS ANNA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Pécsi 

Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Intézete, romológia és nevelésszociológia 
tanszék: Köszönöm szépen a kérdést. 

Igen, akkreditáltunk egy ilyen továbbképzést, méghozzá az ősz folyamán ki is 
próbáltuk. Tehát PAT-os FAT-os akkreditációval rendelkezünk, 30 órás továbbképzés 
cigány népismeret témakörben pont azért, mert felismertük ezt a problémát, és 
miután most, az akkreditáció kapcsán tesztelni is kell ezeket a kérdéseket, épp a 
szigetvári kistérségben teszteltem én magam és tanítottam végig ezt a 30 órát. 
Szeptember 6-án zajlott ez a képzés, és azért nem fogom elfelejteni, mert nagyon 
várták - 10-15 emberrel akartuk tesztelni, de többen voltak, mint 30 -, akik elkezdték 
a népismeret oktatását, mert nekik tanmenetet kellett gyártaniuk és fogalmuk sem 
volt, hogy mi legyen a tanmenetben. Tehát nem egyszerűen csak, ha úgy tetszik, a 
pedagógiai része volt számukra érdekes, hanem az a tananyagtartalom is, amit oda 
bele tudnak tenni. Tulajdonképpen ennek a tesztelésnek az lett a vége, hogy ott 
legalább 30 embert fölkészítettünk arra, hogy valamit tudjon kezdeni ezzel a 
tantárggyal; tehát látjuk, hogy ez iszonyatosan fontos. Mi ezt felajánlottuk, az EMMI-
nek már említettük kiajánlásra ezt az akkreditációt, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk 
az alapítói, de bárki indíthatja, tehát innentől kezdve semmi akadálya, hogy ez 
egyfajta előírás legyen ezen a területen. 

A nyelvoktatás területén nem tudunk ilyet, mert nyelvoktatásból 
tanfolyamokat kellene tartani, amit nyilván helyi szinten lehet csak megoldani, és 
abban a pillanatban, ha erre igény van, akkor mi megszervezzük a magunk kis 
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csoportját, de az alapfeladataink mellett ez nyilván további forrásokat igénylő feladat, 
aminek viszont még fedezete nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 

Tessék parancsolni! Szintén egy mikrofonhoz kellene odaülni. 
 
DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ szakértő, szóvivő (Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata): Köszönöm szépen a lehetőséget. Orsós Annától szeretnék 
kérdezni. Minket is érintenek ezek a problémák, rendkívül áthallásos volt, amit 
felvázolt az előbb. A középiskolában is, különösen a 12 évfolyamosban, de egyébként a 
kéttannyelvűben is ugyanezekkel a gondokkal küszködünk, hogy nem folyik 
nemzetiségi tanárképzés Magyarországon. Bár vannak biztató lépések erre, de addig 
is meg kell oldani valahogyan a problémát, és azt az időt, amíg az első nemzetiségi 
tanárok kijönnek, és velük föl lehet tölteni a létszámot, a kívánt létszámot el lehet érni 
velük, addig is nagyon érdekes volt két dolog, amit én megjegyeztem magamnak 
abból, amit mondott. Az egyik, kapcsolódva az előző kérdéshez is, meg amit ott 
említett, a minősített továbbképzés. Ebben kik vennének részt? Kik azok, akiknek a 
számára megtartották? Ha jól értettem, akkor úgy fejezte be az előbb a válaszát, hogy 
ezt az EMMI-nek is fölajánlották, ami azt jelenti, hogy akkor esetleg a többi 
nemzetiségnél is, ha van érdeklődés, ezt lehetne adaptálni, és addig is, amíg nem 
lehet megoldani a problémát, addig ezzel az átfogó megoldással nemzetiségi 
népismeretet lehetne olyan tanárok kezére bízni, akik ebben a képzésben részt vettek. 

A másik dolog, amire szeretnék még választ kapni, hogy láttam a javaslatai 
között egy olyat, hogy tudatos nyelvpolitika, és felmerült bennem rögtön a kérdés, 
hogy nyelvoktatás-politikára gondolt-e vagy ennél tágabb értelemben. Köszönöm 
szépen és várom a választ. 

 
DR. ORSÓS ANNA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Pécsi 

Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Intézete, romológia és nevelésszociológia 
tanszék: Köszönöm szépen a kérdéseit. 

Az első kérdéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez a 30 órás és akár 
több 30 órás továbbképzés szerintem nem adaptálható, ez annyira speciálisan a 
cigány népismeretre íródott. Maximum a struktúrája átvehető meg az, ahogy mi ezt 
megcsináltuk, de bármikor, akár én is a rendelkezésükre tudom bocsátani, mert 
ennek mi vagyunk az alapítói, de ennek a mintájára szerintem minden nemzetiség 
csinálhat hasonlót.  

Nincsenek ilyen jellegű minősített továbbképzések, ami attól minősített, hogy a 
felsőoktatás, figyelembe véve azokat a jogszabályi változókat és a kerettanterveket, 
amiket figyelembe kell venni, aszerint hárította el ősszel és aszerint fogadták el az 
akkreditáció során a képzést. Tehát ilyen szempontból persze, valamilyen szinten 
másolható, de pont attól, amitől göröggé vagy cigánnyá válik az a népismeret, azt 
mindenkinek a saját közösségének kell ebbe beletenni. Nagyon szívesen a 
rendelkezésére bocsátjuk, ha gondolja. 

A nyelvpolitika pedig, azt gondolom, már az előbb belekezdtem, két nagy 
dolgot jelent számomra. Egyrészt a nyelvnek a státuszát, a nyelv helyzetét jelenti, 
tehát azokat a nyelvhasználati területeket, ahol beszélhetünk egyáltalán ezen a 
nyelven, ez az egyik és nyilván az, hogy milyen a megítélése a nyelvnek, tehát ez mind 
egyfajta státusztervezési feladat, ezt is tervezni kell. A másik pedig, ahogy említettem 
már, a nyelvre magára vonatkozik, tehát a korpuszra magára vonatkozik, és ezt is 
tervezni kell. Mind a kettő rendkívül fontos, csak együtt valósulhat meg, de 
mindegyiknek más a cselekvő köre.  

Én nem gondolom, hogy ebben a körben a szószólók például a státusz 
tervezéséért tudnának igazán sokat tenni, hiszen ők azok, akik utat törhetnek olyan 
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helyzetekben a nemzetiségi nyelveknek, amely helyzetekben még nem használjuk. A 
mi esetünkben például mindaz, ami teljesen természetes más nemzetiségek esetén, 
nálunk még hiányos. Tehát az, hogy a sajtó, a média nyelve is lehessen bármelyik 
cigány nyelv, ahhoz nekünk még nagyon sokat kell tenni, és már félek is, amikor egy 
ilyen igény van, mert akkor az lesz, hogy Orsós Anna, csináld meg, és én már nem 
szeretnék annyi mindent a vállamra venni, mert nagyon kevesen vagyunk, akik 
egyébként a státusztervezés mellett - bár én nem szeretnék ezzel foglalkozni, de 
szerintem most is ezt teszem - alapvetően a korpusztervezéssel foglalkozunk. Tehát én 
magam anyanyelvi beszélőként, nyelvtanárként, a nyelvvel foglalkozóként elsősorban 
azt a tevékenységet szeretném végezni, de nem feltétlen tudom csak azt végezni, mert 
a másik oldalon sajnos nincsen segítségem, mint ahogy itt sincs, és ezt nagyon 
fájlalom, hogy pont az én nemzetiségem szószólója nincs itt; azt gondoltam, 
találkozom vele.  

Azt gondolom, hogy ez egy közös, nagyon tudatos tevékenység, ami messzire 
mutat. Tehát van egy közös vízió, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, és ezt mind a két 
oldalról tudatosan tesszük. Tehát nem marjuk egymást, hogy ha ezt csináltad, miért 
így csináltad, mert ezt sokkal jobban is lehetett volna, mert alapvetően sajnos, ezt kell 
mondanom, hogy döntően mindegyik területen ez létezik. Annyira kevesen vagyunk - 
és csatlakoznék az Erika asszony által elmondottak mondatokhoz -, olyan intenzív 
különösen a cigány nyelv esetében a nyelvcsere, hogy nem nagyon sokáig várhatunk 
már. Ha a magyarországi három cigány csoportról beszélünk, pontosan tudjuk, hogy 
a legnagyobb csoportjuk teljesen lecserélte már a nyelvét, hiszen a romungrók 
esetében már csak elszigetelten beszélnek egy cigány dialektust. A két beszélt nyelv is 
egészen különböző generációk által beszélt, hiszen a romanit még beszélik a gyerekek 
is, de a beást már csak a nagyszülők és a szülők beszélik, ha egymással 
kommunikálnak, mert a szülő a gyerekével már magyarul kommunikál.  

Tehát tulajdonképpen látszik, hogy iszonyatosan intenzív a nyelvcsere, és pont 
ebben a helyzetben, amikor a szülők a nyelv átadásában már nem a nemzetiségi 
nyelvet adják át a gyereküknek, hanem a többségi nyelvet, ilyenkor kellene, hogy 
odalépjen az iskola és azt mondja, hogy jó, akkor én ezt a szerepet átveszem helyetted. 
Mert egyébként a szülő ezt szeretné, tehát az ő szívét melengeti, ha az ő gyereke tudja 
azt a nyelvet, amit ő még beszél a szüleivel, de a saját gyerekének ő már nem tanította 
meg. Számos oka van ennek, nyilván önmaga is hibás, de alapvetően a nyelv 
presztízse, ami kevésbé van, amiatt dönt úgy a szülő, hogy inkább nem tanítja meg 
amiatt, hogy van egy csomó tapasztalata, többek között az én generációmnak is, 
amikor az iskolában bizony ránk szóltak, hogy ne beszéljünk cigányul. Tehát nyilván 
van egy olyanfajta gát is az emberben, hogy nem akarok a gyerekemnek rosszat, ha ez 
nem feltétlen pozitív.  

Most már számon kérhetjük ezen a generáción, de ez a generáció már nem 
beszéli, tehát itt a gyerekek döntő többsége magyar anyanyelvű. Kérhetem én ugyan 
rajta a nyelvtudást, de döntően magyarul beszél. Úgyhogy ezért azt gondolom, 
szokásos közhely, hogy az utolsó órában vagyunk vagy a 24. órában, de lehet, hogy 
már a 25. órában. Nekem nincsenek illúzióim, én azt gondolom, hogy a beás 
nyelvcserét én már nem fogom tudni megállítani, maximum akadályozni meg 
nehezíteni tudom, és hagyok nyomokat, hogy volt, de valójában ez a folyamat már 
olyan nagyon intenzív, hogy ha nagyon gyorsan nem teszünk valamit azért, hogy 
legalább írásos emlékek maradjanak rólunk és a nyelvről, akkor félek, hogy ez még 
gyorsabban bekövetkezik. Bocsánat a pesszimista képért. 

 
ELNÖK: Elég szomorú, és azt hiszem, valamennyien beszélhetünk 

hasonlókról, és azt is hiszem, hogy akik itt ülünk, viszont elég egyformán 
gondolkodunk, mert én magam is azt akartam volna mondani, amit tanszékvezető 
asszony is mondott, hogy alapvetően rajtunk múlik nagyon sok minden. A rajtunk 
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alatt részben a szószóló intézményét is értem, de természetesen az országos 
nemzetiségi önkormányzatokban helyet foglaló vezetőket és természetesen - megint 
csak a tanszékvezető asszony által is elmondottakra tudok reflektálni azzal, hogy - a 
nemzetiségi intézmények szerepe is óriási, a köznevelési intézmények szerepe óriásit 
nőtt a nyelv átörökítése terén.  

Több nemzetiségnél jellemző, hogy a szülői házból a nyelv ismerete nélkül 
érkeznek a gyerekek és az iskolákban kellene pótolni ezeket a hiányosságokat. Viszont 
valóban azt gondolom, hogy nagyon sok múlik rajtunk, de változatlanul azt is kell 
mondjam, ahhoz itt is többen kellene hogy üljünk most, és ott, ahol a munka folyik, 
ott is több emberre lenne szükség akár a roma népcsoport esetében, akár a görög, 
akár a szlovén esetében, és ezt folytathatnám természetesen. 

Igen, a minősített továbbképzések lehetőségét is nekünk kell kézbe vennünk, 
erre valamilyen metodológiát kidolgozni, hogy lehetőség szerint egy járható úttá 
váljék és olyan emberek képzését elindítani, akik adott esetben már felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek, de ahhoz, hogy a nemzetiségi nyelvoktatásban vagy a 
népismeret átadásában részt tudjanak venni, ahhoz adott esetben egy-egy ilyen 
átképzési lehetőségre is szükség van. Köszönöm szépen. 

Szeretném megkérdezni, van-e valakinek még kérdése vagy mondanivalója. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, nagyon szépen megköszönöm dr. Orsós Anna 
tanszékvezető asszony tájékoztatóját. Valamennyien elgondolkodunk a hallottakon, 
egyúttal pedig keressük azokat a lehetőségeket, amik a jelenlegi helyzetből egy pozitív 
irányú elmozdulást eredményeznek. Mindenkinek jó munkát kívánok a jövőben is. 
Köszönöm szépen. A második napirendi pontot ezzel lezártnak nyilvánítom. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontban az egyebek megtárgyalását szántam, de miután 
egyedül maradtam az albizottságban, nagyon sok mindent nem akarok már mondani. 
Szeretném azért tájékoztatni a jelenlévőket, hogy lezajlott az EMMI által kiírt 
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjpályázat, ennek a beérkezési határideje május 24. 
volt, és remélem, hogy nagyon sok középiskolás diák nyer ösztöndíjat a pályázat 
révén. Az eredményről még egyelőre nem tudunk beszámolni, de pont elment 
főosztályvezető úr, úgyhogy tőle sem tudunk most már tájékoztatást kérni. 

Továbbá lezajlott a közmédiában a nemzetiségi kultúrák tematikus napja, de 
miután bizottságunk ezt a kérdést tárgyalta, foglalkozott vele, én nem terveztem ezzel 
különösebben foglalkozni. Illetve, amit valamennyien tudunk, országszerte zajlanak a 
nemzetiségi napok, a nemzetiségi találkozók rendezvényei, ahol a nemzetiségi kultúra 
őrzésében nagyon hatékony szerepet vállaló kultúrcsoportok is megmutathatják 
magukat nemcsak a saját nemzetiségüknek, de a többségi társadalomnak is.  

Megint csak azt hiszem, valamennyien tudják, hogy a főbizottság csatlakozott a 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény tárgyalásához, ami szintén a 
nemzetiségek értékeinek az őrzését tűzte ki célul. 

Kérdezem, hogy az egyebek között valakinek kérdése vagy észrevétele van-e. 
(Nincs jelentkező.)  
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a tavaszi ülésszak utolsó albizottsági ülését lezártnak 
nyilvánítom. Köszönöm szépen a részvételüket és mindenkinek további jó munkát 
kívánok! Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

 Kissné Köles Erika 
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


