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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Albizottsági Tagok! Kedves 
Vendégeink! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai, az őszi ülésszak utolsó kulturális 
és köznevelési albizottsági ülésén. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
köznevelési és kulturális albizottsága mai ülését megnyitom. 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy az albizottság 
valamennyi tagja jelen van, tehát határozatképesek vagyunk. 

Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok és ismertetem a mai ülés 
napirendi pontjait. 

A napirendünk első és fő pontja: tájékoztató a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ létrejöttéről és szakmai feladatairól, amihez meghívott előadónk Pölöskei 
Gáborné, az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes 
államtitkár asszony, valamint Kállay Attiláné, a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ főosztályvezetője. A második napirendi pont az egyebek. 

Kérem önöket, hogy a napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében, a 
meghívó alapján tárgyalja az albizottság. Kérdezem az albizottság tagjait, van-e 
valakinek ettől eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérem a 
napirend elfogadását az albizottság tagjai részéről. Aki egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat az imént 
ismertetett sorrendben fogjuk tárgyalni. 

Tájékoztató a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
létrejöttéről és szakmai feladatairól  

Rátérünk az albizottság mai napirendi pontjainak a tárgyalására. Az első a 
Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ létrejötte, szakmai feladatai témakörében 
Pölöskei Gáborné, az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős 
államtitkár asszony előadása lesz. 

Megkérem helyettes államtitkár asszonyt az előadása megtartására. Köszönöm 
szépen. 

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) előadása 

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
jelenlévőket. Örömmel vettem a meghívást, mert ezt egy lehetőségnek gondolom, 
hogy el tudjuk mondani azt, hogy mit, miért teszünk, és hogy meddig jutottunk vagy 
merre tartunk. De eszmecserének is tekintem olyan szempontból, hogy nyilvánvalóan 
észrevételeket kapunk, esetleg vagy kérdéseket, mert maguk a kérdések is vezetik 
olykor a gondolkodást. 

Azt is köszönöm, hogy mód és lehetőség van arra, hogy a Pedagógiai Oktatási 
Központunk vezetőjét be tudjuk mutatni és ő tudjon számot adni - mivel az operatív 
munkát ők végzik - a jelenlegi munkájukról, elképzelésükről, mert azt gondolom, 
hogy az a leghitelesebb, hogyha mindjárt közvetlen kézből kapják az információkat. 

Akkor először is valamennyit az előzményekről, a POK-ok megalakulásáról, 
miért alakult így, és egyáltalán miért döntöttünk a változás mellett? 
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Egy picit visszamennék, hiszen maga a pedagógiai szakmai szolgáltatás, mint 
olyan, régóta benne van a köznevelési gyakorlatban, régen benne van a szabályozási 
rendszerben is, mégis a megvalósítása igen különböző volt az országban, és igen 
különböző volt a finanszírozási módja is, talán ezt is mondhatom. A legkorábbi 
időszakban, ami még fogható és befolyásolja a jelenlegi gondolkodásunkat, azok a 
megyei pedagógiai intézetek, amelyeknél egyértelmű volt, amikor ezek szép 
apránként megszűntek, ezeknek mind fenntartási nehézségekre lehetett visszavezetni 
a megszűnését, hiszen korábban a megyei önkormányzatok feladatkörébe tartozott 
ezeknek a működtetése, és ezek a fenntartási nehézségek mutatták azt, hogy 
gyakorlatilag ez a feladat egyre kevésbé volt ellátva. 

Azt is lehetett látni, hogy nagyon nagy különbségek voltak az országban a 
pedagógiai intézetek működése között, és ezeket a nagy különbségeket nem 
feltétlenül csak forrásoldalra lehet visszavezetni, hanem nagyon gyakran, mint 
minden, általában a feladatok egy igen jelentős része, személyfüggő. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy nem volt mindegy, hogy ki vezette vagy ki vezeti az adott pedagógiai 
intézetet, maguknak a pedagógiai intézeteknek az országos összefogása, országos 
irányítása pedig igazából nem történt meg. 

Igazából nem annyira a minőség miatt, hanem a fenntarthatóság miatt alakult 
úgy, hogy szép apránként lemondtak erről a feladatról az önkormányzatok, és maga 
ez a feladat azt kell mondanom, hogy piaci viszonyokba átcsúszott. Gyakorlatilag 
maga a törvény változatlanul előírta a feladatellátást, és a fenntartók ezt feladathoz 
kötve adták ki különböző piaci szereplőknek, amelyek megint csak igen-igen 
különböző minőséggel oldották meg a feladatot, és azt talán nem lehet állítani, hogy 
hatékonyan. Tehát az, hogy az oktatás rendszerébe ennyire beengedtük a piaci 
szereplőket, ez így utólag nem bizonyult annyira bölcs dolognak, talán így 
mondhatom. 

Ezután, amikor megalakult a KLIK, a KLIK megalakulásával maga a törvény 
szabályozta le, hogy az állami fenntartóhoz rendeli a feladatok egy jelentős részét, és 
527 fővel megalakulnak a pedagógiai kabinetek, illetve a megyei egységek. Ezek 
azonban két év alatt nem jöttek létre. Közben egy mellékágon, miután azért lehetett 
látni a problémákat, az is egyértelmű volt, hogy részben bejönnek új feladatok, 
amelyeket az élet generál, változnak a dolgok. Tehát gondolok itt arra, hogy lett 
tanácsadói névjegyzék, lett minősítési névjegyzék, felügyelőknek a névjegyzéke, tehát 
változtak a feladatok, és amikor az intézményeket, a háttérintézményeknek a 
feladatait átvizsgáltuk, én ezt a magam részéről feladatnak kaptam egyébként, még 
főosztályvezetőként. Akkor mi elkészítettünk egy feladatmátrixot, ami rögzítette a 
háttérintézményeknek minden feladatát, amit a törvény, rendelet, bármi előír, olyan 
mértékben, hogy a saját alapító okiratukat és szmsz-üket is átnéztük, hiszen lehetett 
azt tapasztalni, hogy helyenként nem annyira irányítottan feladatokat vállalnak fel 
háttérintézmények, gyakorlatilag a pozicionálásuk, vagy lehet, hogy a feladatnak az 
izgalmassága miatt, de mindenképpen egy párhuzamosság kialakult. 

Ez a párhuzamosság elsősorban az OFI, az OH és az Educatio vonatkozásában 
figyelhető meg, és ehhez még bejött a KLIK-nek az a feladata, ami a szakmai 
szolgáltatásnak a feladata. Így ennek a feladatmátrixnak és az új feladatoknak a 
függvényében, amikor még egy másik oszlopban megjelent a kormányhivatal is, 
hiszen a minősítésnek és a felügyeletnek a folyamatába a kormányhivatalok is 
szervezés szintjén beléptek volna, az egy annyira bonyolult, összetett rendszert hozott 
létre így az idők folyamán, hogy egyszerűen egyértelmű volt, hogyha hatékonyabban 
akarjuk működtetni a rendszert, úgy, hogy mindenki pontosan lássa, hogy ki a 
feladatgazda, hogyha bárki, a szülő, a pedagógus, bárki legyen az, a fenntartó, amikor 
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gondja van, tudja, hogy kihez kell fordulni, az csak úgy lehetséges, hogyha egy feladat 
egy feladatgazdához tartozik. 

Ebben az esetben számon kérhető és ebben az esetben követhető a 
megítélésünk szerint a feladatellátás. 

Nos, ennek az eredménye lett az, hogy egy feladattisztítás indult el a 
háttérintézmények között. A feladattisztítás eredményeként az OH-hoz került ez a 
feladat, miután az OH-nak kialakultak a pedagógiai oktatási központjai. Ez egy olyan 
hivatal, a háttérintézmények közül a legmegbízhatóbban működő hivatalnak 
tekintettük az OH-t, a legjobban követhetők hivatali szempontból az ügyiratok, a 
folyamatok jól le vannak szabályozva, így a legnagyobb biztonságban ezt láttuk. 
Másrészt országos hatáskörrel bír. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt nemcsak 
állami iskolákról van szó, hanem vannak a nemzetiségiek, vannak az egyháziak, 
magánok, tehát gyakorlatilag mindenkinek - hogy úgy mondjam - azonos mértékű 
elbírálásban kell részesülnie és azonos mértékű segítségben. 

Ennek értelmében a 15 POK-nak gyakorlatilag a működési elve: a 15-öt azért 
úgy fogalmaznám, hogy van a 14 és van az 1, és ez a nemzetiségi POK, és azért 
mondom, hogy van a 14 és van az 1, mert a 14-nek pontosan meg van határozva, hogy 
mely területek azok, amelyek az illetékességi területei, egészen pontosan a 14-ből 7 
két megyét lát el, egy megyét pedig megint csak 7 lát el. Mi az oka annak, hogy ez így 
alakult? Az, hogy megnéztük, hogy az intézményeknek a lefedettsége, a 
pedagóguslétszám összetettsége, a feladatellátás összetettsége milyen. Látni lehet, 
hogy elsősorban azokban a megyékben, ahol sok a hátrányos helyzetű tanuló, ott 
mindenhol csak egy POK - egy megye, azért, mert ott úgy ítéljük meg, hogy sokkal 
több feladata lesz majd. 

Tehát van egy ilyenfajta mérlegelés - hogy úgy mondjam - a kialakításukban, 
hogy nézzük azért a hatékony működést, de nézzük azért az igényt is, hogy azért a 
területek nem egyformák.  

Az egy nemzetiségi POK-nak a megalakulására megmondom őszintén, én 
kifejezetten büszke vagyok - ha ezt mondhatom -, hogy ezt végig tudtuk vinni. Nem 
tudom, hogy önöknek mi a véleményük, de hadd mondjam én a magamét. Ugyanis ez 
egy kifejezetten hiátus volt évek óta, évtizedek óta, azt kell mondanom, és nem volt 
olyan országos összefogó erő, amelyik egyszerűen egy egységként kezelte volna így a 
nemzetiségeket. Mindig csak egy csoport, jobb esetben egy osztály, tehát mindig 
valami olyan, hogy azt gondolom, nem adtuk meg a méltó helyét, és most egyáltalán 
nem azért, mert itt vagyok és önökkel beszélek, hanem azt gondolom, hogy egyrészt 
olyan szerepet töltenek be a közoktatásban, a köznevelésben, ami ilyen szempontból 
egyedülálló egyrészt. Másrészt pedig nem szabad nem észrevenni, hogy a szerepük 
igen jelentős és egyre növekszik, hiszen vettek át, folyamatosan vesznek át iskolákat, 
stb. 

Tehát a nemzetiségi POK az országos jelentőségű. Hogy mi a különbség egy 
korábbi megyei pedagógiai intézet és a mostan POK-ok működése között, ott a 
környezetet is látni kell, hogy hogyan változott. Tehát lényeges különbség talán, akik 
benne vannak, a megyei pedagógiai intézetekben tanácsadók voltak, nem 
közalkalmazottak, tanácsadók, akik bejártak az iskolákba. Annak idején, amikor a 
KLIK-hez került ez a feladat, pontosan azért került - hogy úgy mondjam - más 
megfogalmazásba, hogy olyanok legyenek, olyanok járjanak tanácsadásra, minden 
egyébre, felügyeletminősítésre, akik nem szakadtak el a mindennapok gyakorlatától. 
A megyei pedagógiai intézetben azért nagyon sokan már több mint tíz éve mondjuk 
nem dolgoztak iskolában, tehát gyakorlatilag a mindennapok gyakorlatától 
éppenséggel elszakadtak. Annak idején, még Hoffmann Rózsa idejében volt ez, hogy a 
KLIK-be helyeződött ez a feladat, de az elv az volt - és ez az elv nem változott -, hogy 
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tulajdonképpen olyan pedagógusok menjenek be az intézményekbe segíteni, akik 
maguk is végzik a pedagógiát. 

Most a szervezés az, ami különböző. Ebben az esetben a pedagógiai intézetnél a 
szaktanácsadók bent voltak, és miután ott voltak alkalmazásban, ezért nyilvánvalóan 
azt a feladatot látták el, akik a POK-ok esetében bent vannak, azok 
kormánytisztviselők, hivatalnokok. Mi a dolguk akkor? 

A dolguk a szervezés. A dolguk pontosan feltérképezni azt, hogy kinek, mire 
van szüksége, és azt biztosítani, hogy az valóban megtörténjen, leszabályozott módon, 
egységesen, azt kell mondanom, hogy egy egységes minőségbiztosítást próbáltunk 
hivatalosan beépíteni a rendszerbe. 

Mit nyújt gyakorlatilag az Oktatási Hivatal? Mivel országos irányító, ezért 
gyakorlatilag az egységességet tudja biztosítani, az egységes szabályozást, és 
remélhetőleg így az egységes minőséget is. Miért mondom ezt? 

Azért, mert onnan indultam ki, hogy a megyei pedagógiai intézeteknél 
rettentően függött attól, nyilvánvalóan a POK-oknál is fog függni, de van egy erős 
felügyelet, van egy erős hivatali felügyelet. Tehát hogyha itt valami nem felel meg, 
akkor van kihez fordulni és van annak a POK-nak vezetője, és a vezetőnek is van 
vezetője, aki - hogy úgy mondjam - kordában tartja és rendbe rakja és biztosítja az 
egységességet országosan. Ez egy lényeges dolog. 

A másik a kapacitások kihasználása. Miután változott a rend, és itt a TÁMOP 
során nagyon sok fejlesztés történt, és létrejöttek a szaktanácsadói névjegyzékek az 
OFI-ban, létrejöttek a felügyelői névjegyzékek meg a minősítő névjegyzékek, tehát 
névjegyzéken vannak rajta az emberek. Nem 40, nem 50, hanem több ezer ember van 
rajta ezeken az egységeken. Ahhoz, hogyha országosan egységesen el akarjuk látni a 
feladatot és valóban azt szeretnénk, hogy az embereket nem mindenhová utaztatni, 
akkor ilyen területi lefedettségeket lehet majd kialakítani. Ez listából sokkal 
könnyebb, mint helyileg, gyakorlatilag egy intézményen belül. Egy intézményen belül 
nincsen olyan forrás, ami ezt tudná biztosítani, de a szükséglet szerint a listáról 
viszont leemelhető. 

Tehát van egy országos lista, amit így is, úgy is működtetni kell, mert a törvény 
létrehozta, és gyakorlatilag mit csinálunk ezzel? Létrehoztunk egy olyat, amikor 
figyelembe vesszük azt, hogy tényleg voltak itt megyei tapasztalatok, pedagógiai 
intézeti tapasztalatok. Figyelembe vesszük a piaci tapasztalatokat is, mert ott is 
igények voltak, és figyelembe vesszük azt a hiányt, amit egyik terület sem tudott 
igazából megoldani. 

A POK-ok szervezése így, ilyen szempontból egyedülálló, és maga az Oktatási 
Hivatalnál úgy néz ki, hogy maga a hatósági jelleg az a központ, míg ezek a lábak, ezek 
a POK-ok a szolgáltató jelleg. Tehát így a rendszeren belül van egyfajta ilyen típusú 
elválás, ami úgy látom, legalábbis így, hogy áprilisban alakultak, azt gondolom, hogy 
szeptembertől működnek rendesen, én azt látom, hogy működőképesnek tűnik most 
egyelőre a szervezet, de aki benne van, az jobban el tudja mondani. 

Gyakorlatilag a szakmai szolgáltatásnak a koordinálása az, amit végez és a 
szaktanácsadói hálózat működése, ez egy lényeges feladata. Tulajdonképpen az 
Oktatási Hivatalnak ez irányú működését változatlanul a 48/2012-es EMMI-rendelet 
határozza meg, ami ’15-ben módosult egyébként, olyan szinten, hogy szűkítettük egy 
kicsit az Oktatási Hivatal országos kötelezettségét, hogy mit kell hivatalból ellátnia, de 
egyértelmű, hogy hivatalból kell ellátnia az állami és a települési önkormányzatok és a 
nemzetiségi önkormányzatok fenntartóihoz tartozó intézményeknek a szakmai 
szolgáltatását. 

Az állami az elsősorban iskola, a települési önkormányzat az óvoda, a 
nemzetiségi önkormányzatoknál egy jelentős rész óvoda, egy jelentős rész általános 
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iskola és van valamennyi gimnázium és van valamennyi szakképzés is a rendszerben, 
de az nem jelentős. 

Térítés ellenében kell ellátnia az egyházi és a magánelvárásokat, tehát szakmai 
szolgáltatásokat, ha jön ilyen kérés.  

Az átalakításnál a feladat átvételekor nagyon kellett arra figyelni - és remélem, 
hogy ez megtörtént, az információim szerint igen, de tudom, hogy erre nagy 
nyomatékot tettünk -, hogy a már megindult folyamatok ne sérüljenek meg. Tehát 
nem lehet elvitatni azt, hogy vannak jól indult folyamatok és vannak jól indult térségi 
kezdeményezések. Ezek nem sérülhetnek. Ezeket vagy át kell venni, és akkor nincsen 
baj, tehát ezeket át kell venni és gyakorlatilag ezeket tovább kell vinni. 

A másik, hogy az új feladatokat be kell helyezni a rendszerbe. Ezt mi úgy 
csináltuk most itt a 14+1 esetében, hogy a nemzetiségi POK-ot valóban teljesen 
másként kezeljük, ez azt jelenti, hogy mivel az ő feladatai nagyon összetettek, ezért 
hogy ne sérüljenek, gyakorlatilag őket nem terheljük azzal, hogy az egész állami 
feladatot, amit a másik 14 ellát, őket is bevonjuk a szervezésbe, hanem a másik 14-nek 
úgy kell besegíteni, hogy gyakorlatilag őket is ellátja. Gondolok itt a felügyelet és a 
minősítés szervezésére. 

Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt, hiszen ilyen 
még idáig nem volt, és ez mutatja talán az új jelleget és az új szemléletet, hogy egy 
felmérést indított még júniusban - ugye, ezek megalakultak április, május környékén - 
az OH, és megkérdezte, hogy mire van szüksége az iskoláknak, a pedagógusoknak. 
Nagyon sokan visszajeleztek, talán 55 ezer visszajelzés jött, tehát várakozáson felüli 
volt a visszajelzés szám, és gyakorlatilag szeptemberre ebből állt össze a munkaterve a 
POK-oknak, amiről majd főosztályvezető asszony biztosan beszélni fog. 

Igazából amiről még be tudok számolni: a szervezet átalakítása tehát 
megtörtént, annak a beágyazódása a mindennapok oktatásába folyamatban van. Ez 
nem megy egyik napról a másikra. Oda kell rá figyelni, hogy ha van valami hiátus, 
akkor azt ki kell igazítani. Ez igaz a szabályozásra is. Eljutott hozzánk az, amikor ez az 
egész történet történt, hiszen maga az átszervezés és maga a rendeletnek a 
módosítása, hogy itt aggódnak, hogy vajon, mennyire lesznek ellátva, illetve nem 
sérülnek-e azok a gyakorlatok, amelyek már kialakultak, itt különösen a német 
nemzetiség tekintetében, akinek nagyon sok iskolája van, és jól működő pedagógiai 
szakmai szolgáltatást is ellát, tehát ezért nyilvánvaló, hogy aggódott, hogy ebbe az új 
rendszerbe hogyan fér bele. 

Ha a jelenlegi szabályozás ezt nem tudja kezelni, dolgozunk egyébként a 
módosítás tervezetén, épp ezért, merthogy eljutott hozzánk, nem tudom, hogyha 
esetleg erről egy pár mondatot válthatnánk. 

A szabályozás tekintetében maga a nemzetiségi pedagógiai szakmai 
szolgáltatás egy nagyon speciális, és speciális szabályok vonatkoznak rá. Egyrészt már 
eddig is le volt szabályozva, és ezután is gondolom, hogy így lesz, hogyha mindenki 
így akarja, hogy egyértelmű, hogy a szaktanácsadást nyelvterületenként, 
intézménytípusonként kell megszervezni. Ez kötelező. Úgy, hogy valamennyi nevelő 
és oktató munkához biztosított legyen. Ez szerintem az alappillére ilyen szempontból 
a szakszolgáltatásnak. 

A másik, hogy 2015-ben úgy változott az Oktatási Hivatal, hogy szűkítette az 
országos szolgáltatások körét, de kizárólag a nemzetiségi óvoda, iskola, kollégium, 
hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók nevelésénél és a nemzetiségeknél, és az 
országos pedagógiai mérés-értékelésnél lát el hivatalból országos feladatot. Akkor 
jöttek ezek az észrevételek, hogy nehogy sérüljön az eddigi gyakorlat, hallottam, hogy 
szerettek volna külön pedagógiai intézeteket, ami kifejezetten országos, tehát már úgy 
értem, hogy saját nemzetiségi területen belül, a német nemzetiségnek volt ilyen 
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kitétele. De az új rendszerben a megítélésünk szerint, ha pontosítjuk a szabályozást, 
akkor erre nincsen szükség, mert akkor megint csak párhuzamos finanszírozások 
vannak, ezért inkább szerintem az elvárásokat kell beépíteni az új rendszerünkbe. 

Fontosnak tartom azt, hogy így a tervezetben szerepelne, ami most előkészítés 
alatt van, hogy a rendelet úgy néz ki, hogy a jelenleg hatályos rendeletben foglalt 
hivatalhoz, állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint egyház és magán 
pedagógiai intézethez képest kiterjesztené a nemzetiségi önkormányzattal, illetve az 
általa fenntartott pedagógiai intézettel és azon intézményekkel - tehát iskolák, 
óvodák, stb. -, amelyek pedagógiai szakmai szolgáltatást valósítanak meg, hogy az 
állami intézményfenntartó központot is be lehet vonni ezekbe a feladatokba. Hogy 
lefordítsam: mi ezt úgy próbáljuk elképzelni, hogy vannak a POK-ok és a POK-ok alatt 
gyakorlatilag úgynevezett bázis-intézményrendszert szeretnénk létrehozni, és ebben 
az esetben, hogyha a nemzetiségi POK alatt az úgynevezett bázisintézményként a 
megjelölt intézmények, amelyek a nemzetiségek számára fontosak, és már most is 
ilyen módszertani központként működnek, akkor gyakorlatilag nevesített 
módszertani központok lesznek belőlük. Ez azért érdekes, mert a fejlesztés 
szempontjából fontos lehet, amikor a POK-okat fejlesztjük, és a továbbiakban fontos 
lehet a hálózatosítás miatt, hogy ezekből a bázisintézményeket könnyebben elérhetik 
és könnyebben fejleszthetők és könnyebben kiadhatják azokat az információkat az 
iskoláknak, amelyek szükségesek. 

Jelenleg is vannak egyébként ilyenek, amelyek úgynevezett majdnem 
pedagógiai intézetként működnek, de az iskola az legyen iskola, de legyen 
módszertani központ, aki erre alkalmas. Ez az új szabályozás erre lehetőséget teremt 
gyakorlatilag, igazából ez a dolog lényege, hogyha le akarom fordítani.  

A másik: eljutott hozzánk egy olyan hír, hogy szeretnék azt, hogy a 
szaktanácsadói feladatot úgy látom, hogy szigorítani szeretnék, ami azt jelenti, hogy 
most jelenleg úgy van, hogy az előírt tízéves szakmai gyakorlatból legalább 5-öt el kell 
töltenie pedagógus munkakörben nemzetiségi intézményben, és egy olyan szigorítást 
kérnének, hogy nemzetiségi nyelven tanító, tehát hogy kerüljön be ez a 
megfogalmazás. Tehát nemzetiségi nyelven tanító pedagógus munkakörben lévők 
legyenek a szaktanácsadók. Ez jutott el hozzánk információként, tehát ennek a 
beépítésén dolgozunk. 

Harmadikként talán, ami a tervezetben még benne van, hogy a szakmai 
előkészítés alatt még az van, hogy a nem állami fenntartású pedagógiai szakmai 
szolgáltató intézmények - ezek a pedagógiai intézetek - működésére vonatkozó 
szabályokat kiterjeszti a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott pedagógiai 
intézetekre is, és akkor azt gondolom, hogy ezek a köztes állapotok is 
megteremtődnek, amelyek remélhetőleg nyilvánvalóan a legnagyobb nemzetiségi 
iskolafenntartók számára esetleg megnyugtatóak lehetnek. 

Ezeken dolgozunk, jelenleg belső egyeztetésen, tehát a jogi főosztályon vannak 
ezek az előterjesztések, hogy a folyamatokról is be tudjak számolni. 

Tehát körülbelül talán ez az, ami a POK-okat érinti. Természetesen van egyéb 
más feladatunk is, gondolok itt a nemzetiségi tankönyvre és minden egyébre, de most 
a POK-ok miatt kaptam szót, úgyhogy remélem, hogy sikerült áttekintést adnom. 
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a tájékoztatóját a 

POK-okra, és már részben a nemzetiségi POK-ra vonatkozóan is. Kérdezem a szószóló 
hölgyet és urakat, hogy kérdésük van-e, elsősorban az albizottság tagjainak, de 
természetesen mindenki más, illetve a többi szószóló is megkapja utána a szót. 

Ritter Imre német szószóló úrnak adom meg a szót. 
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Kérdések, észrevételek, válaszok 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Valakinek el 
kell kezdeni. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Azt gondolom, hogy ez egy olyan 
terület, ahol minimum 3-4 éve vagy körülbelül 3-4 éve egy kicsit vergődünk, mert az 
egész intézményrendszer-átalakításnál, ezen belül a pedagógiai oktatási intézmények 
helyzete itt többször változott. Nálunk is, az Országos Német Önkormányzatnál 
önálló intézmény volt, akkor át kellett szervezni és beolvasztani egy nemzetiségi 
köznevelési intézménybe, és most se látjuk még igazán ebből a kibontakozást. 

Ami teljesen egyértelmű számunkra az elmúlt 2-3 évből, hogy a nemzetiségi 
intézmények speciális feladatainak az ellátását csak olyan pedagógiai intézet és csak 
olyan szakemberek, tanácsadók tudják érdemben segíteni és átérezni és továbbvinni, 
akik az adott nemzetiséghez tartoznak, a nemzetiség nyelvét beszélik, akik 
rendelkeznek az adott nemzetiségi oktatásra vonatkozó speciális ismeretekkel. 
Bármilyen szervezet lesz, és bármilyen rendszerben, az teljességgel kizárt, hogy olyan 
emberek legyenek egyébként, akár szakértők is, akiknek mondjuk fél óra kell, hogy 
egyáltalán megértsék, hogy mi a különbség a nemzetiségi nyelvoktatás és az 
idegennyelv-oktatás között, soha nem fogják tudni segíteni és előrevinni a 
nemzetiségi oktatást, nevelést. 

Ezt azért szeretném előrebocsátani, mert nagyon sokan a köznevelésben 
abszolút mindenféle kételkedés nélkül kiállnak, és azt mondják, hogy hogyne, ők 
tudják, hogy mit kell csinálni, holott még csak a gondolatig se jutnak el, hogy mi a 
különbség, mert kétely sem merül fel bennük, hogy az nem jó, amit ők mondanak. 

Tehát ezt szeretném egy alapgondolatként leszögezni és az egész átalakításban 
és az új rendszer kialakításában folyamatosan szem előtt tartani, hogy soha nem 
várható egy olyan igazgatótól, aki csak magyarul beszél, aki még életében nem volt 
külföldön, stb., hogy ő majd egy nemzetiségi intézmény igazgatójaként jól fog 
működni, és ugyanígy ez a szakértőkre, a pedagógiai intézetekre, KLIK-vezetőkre is 
vonatkozik. 

A másik, amit szeretnék felvetni, hogy én tisztelettel kérném azt, hogy ha és 
amennyiben most eljut a dolog talán oda, hogy a több éves vajúdás után a pedagógiai 
oktatási központokkal és a nemzetiségi POK-kal ki lehet alakítani egy rendszert, 
akkor ebben kérem azt, hogy a nemzetiségek részéről - és itt hozzáteszem mindjárt, 
hogy természetesen 13 nemzetiségről beszélünk, a 13-ból 8-nak van tudomásom 
szerint köznevelési intézménye, de nyilván a nemzetiség méretétől, a nemzetiségi 
intézmények számától függően itt mások adott esetben a megoldási módok és mások 
a problémák. 

Tehát nem hiszem, hogy a 13 nemzetiségnél, mindegyiknél egyfajta 
megoldással és módszerrel lehet megoldani a köznevelési problémákat. Tehát én 
most azt mondom, hogy akkor ebből a szempontból a magam nevében vagy a 
németek nevében beszélek, én kérem azt, hogy ennek az egyeztetési folyamatnak 
minden fázisába közvetlenül vonják be az adott nemzetiség szakértőit. Megint azt 
mondom, hogy nem várható el egy minisztériumi apparátustól, aki csak a nagy 
egészben gondolkodik és csak nemzeti vonatkozásban gondolkodik, hogy majd ők ki 
fogják találni és összehozzák azt a rendszert, ami a Magyarországon élő nemzetiségek 
nemzetiségi oktatását, nevelését előreviszi. Ez teljességgel kizárt. 

Tehát én tisztelettel kérem, hogy ennek minden fázisába a nemzetiségeket 
vonják be. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hepp Mihály alelnök úrnak adom meg a szót. 
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HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm helyettes 
államtitkár asszonyt. Egyetértve a német kollégámmal, még egy kérdés vetődött fel 
bennem, amikor az előadásában elmondta, hogy úgynevezett nemzetiségi 
bázisintézményekre szeretnének - hogy is mondjam - települni, vagy pedig ezekre 
akarnak valamilyen feladatot róni. Ez tökéletesen beleillik abba a gondolatba, amit 
Imre kollégám mondott. Milyen stádiumban van ez, mert mi, horvátok, mi is 
intézményfenntartók vagyunk. Vannak KLIK-es iskolák, ahol van horvát nyelvoktatás 
és vannak, amiket az Országos Horvát Önkormányzat tart fenn, sőt egy helyi 
települési önkormányzat is tart fenn már iskolát. Milyen stádiumban van ez a dolog, 
és ki fogja megmondani, hogy melyek lesznek ezek az iskolák? Nyilván egyetértve a 
német kollégámmal, ezt az országos horvát önkormányzatok, mint fenntartók kellene 
hogy megmondják, mivel minden közgyűlésnek van köznevelési bizottsága, amely 
erre hivatott. 

Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ez van-e már vagy elkezdődött-e, vagy 
pedig mikor lesz ebből valami. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még további kérdés? Alexov 

Lyubomir szerb szószólónak adom meg a szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én 

szintén kérdezni szeretnék helyettes államtitkár asszonytól, illetőleg egy fél mondattal 
csak maximálisan egyetérteni itt legfőképpen Ritter kolléga úrral, aki beszélt ennek a 
problémának az összetettségéről.  

Éppen ezért kérdezném, hogy a továbbiakban ezzel a létszámmal, tehát ezzel a 
nemzetiségi POK-kal képzelik-e el ezt az egész nagyon bonyolult feladatellátást, vagy 
terveznek valamilyen esetleges fejlesztéseket ezen a területen? Nem titok, itt többen 
tudják, jómagam is nagyon hosszú ideig főosztályvezető asszonynak voltam a 
kollégája, dolgoztam ezen a területen. Amikor én bekerültem és most elnézést, hogy 
egy ilyen személyes kitekintést teszek, körülbelül 70-en dolgoztunk az országban a 
nemzetiségi közoktatás különböző háttérintézményeiben. Akkor még a 
minisztériumban is osztály, főosztály foglalkozott vele, nem egy egyszemélyes részleg 
a nemzetiségi közneveléssel. Volt az OKSZI, az OKI, a tankerületi oktatási központok 
és a megyei pedagógiai intézetekben is voltak nemzetiségi kollégák. Most 
gyakorlatilag, ha egy kicsit vulgáris szeretnék lenni, akkor maradt ez a túlélő csoport, 
ezzel az 5-6 emberrel, plusz István a minisztériumban, és ettől a csoporttól elvárható-
e, hogy valamennyi nyelvterületen, valamennyi közoktatási típusra meg tudja 
szervezni ezeket a feladatokat? Lesz-e hozzá kapacitása, vagy esetlegesen egy 
középtávon számíthatunk-e fejlesztésre? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a szószólók részéről van-e további 

kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Nekem is lett volna egy-két kérdésem, 
majdnem valamennyit érintették itt a kollégák. Igazából a bázisintézmények kérdése 
érdekelne engem is, hiszen azt gondolom, hogy ha az Oktatási Hivatal egyetért azzal a 
mi törekvésünkkel, hogy a nemzetiségi szakmai szolgáltatók területén az adott 
nyelvterületen jártas, és természetesen azon belül a kultúrát is jól ismerő 
szakemberek legyenek, akkor ez nekünk egy előrelépés lesz. Viszont ahogy szerb 
kollégám elmondta, minden bizonnyal szükség lesz egy középső szintre, és én úgy 
értelmezem, hogy ez a középső szint a bázisintézményeknél valósulna meg. Viszont 
nem látom ennek a szervezeti hátterét. Kérem szépen helyettes államtitkár asszonyt, 
hogy ezzel kapcsolatban még akkor, ha a kérdéseinkre lenne egy kis ideje, akkor 
legyen kedves, válaszolja meg. Köszönöm szépen. 



-  - 13

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, akkor még egyszer egy kicsit a POK-ok működéséről, mert ez 
nem volt teljesen világos, itt a kérdések azt mutatták. 

Tehát a POK-ok feladata a szervezés. Egyáltalán nem cél az, pláne akkor 
arányosítanunk kellene, azért lássuk reálisan, tehát itt azért nagyon nagy különbségek 
vannak a nemzetiségek között mértékben, súlyban és nyilvánvaló, hogy ha ezt mind 
figyelembe vennénk, ennek egy hatalmas nagy intézménynek kellene lennie. Ha 
olyanformán gondolkodnánk, ahogy korábban gondolkodtunk, de nem úgy 
gondolkodunk. Vagyis nem az a cél, hogy bent legyenek, olyan emberek legyenek, 
akik értik az adott területet, de soha nem lehet annyi embert egy ilyen intézménybe 
berakni, amennyire szükség lenne. Ezért van mögötte az a lista, ahol hozzáértő 
emberek vannak, akik nemcsak a nyelvet beszélik, hanem valóban annak a területnek 
a szaktanácsadói. 

Tehát itt főosztályvezető asszony el tudja majd mondani, hogy hány ilyen 
ember van ezeken a területen, és ha fejleszteni kell, akkor az a mi dolgunk, hogy 
fejlesszük, mert egyébként lehet látni, csak soha az életben nem készült semmilyen 
felmérés arról, hogy valaki is megnézte volna, hogy mely területeken mennyi 
tanácsadó van. És most már kiderült, amikor jöttek az igények, hogy jé, kevés 
felzárkóztatós tanácsadónk van, és egy-egy területen, a nemzetiségek területén hol 
van hiátus. Ezeket nyilvánvalóan majd be kell pótolni. 

Tehát ha a kérdés az, hogy tervezhető-e ennek a felduzzasztása, a válasz az, 
hogy nem, mert nem ez a működésnek az elve. Az, ami mögötte van, az számon 
kérhető, hogy az a lista teljes legyen, hogy azokon a listákon mindenféle 
nemzetiségnek legyen szaktanácsadója. Ez nyilvánvalóan nemcsak a mi, hanem az 
önök, maguknak a nemzetiségeknek a feladata is, hogy ebben segítsenek nekünk. Ezt 
az állam nem fogja tudni maga megoldani, hogy jó szakembereket kiválaszt, ezt önök 
tudják majd megmondani. 

Tehát gyakorlatilag magának a rendszernek a hivatali és a feladat-ellátási 
bázisa a szervezés szempontjából a POK, egyébként a megoldás a szakma 
szempontjából a listán lévő embereknek a szakmaisága és mennyisége. Ez egy nagyon 
lényeges dolog, mert azt kell minőségileg karbantartani, azt kell mennyiségileg 
karbantartani, és azt gondolom, hogy azt majd együtt lehet megcsinálni. Ez valóban 
új, és ehhez mindenképpen segítséget és némi türelmet is kérnénk, de mindenképpen 
biztatást, hogy gyakorlatilag ezen az úton tudjunk haladni. 

A másik, hogy a bázisintézményekre jött több ilyen kérdés. Tehát nincsenek 
kialakítva a bázisintézmények, nem is tudtuk volna nyilvánvalóan anélkül, hogy 
beszéljünk róla és egyáltalán szóba jöjjön. Miért beszélünk róla mégis? 

Azért, hogy tervezni tudjunk. Az EFOP-os fejlesztéseket és így a POK-kal 
kapcsolatos fejlesztéseket nekünk elő kell készítenünk, és gyakorlatilag mi azt 
gondoljuk, hogy a POK-os fejlesztéseknél fogjuk tudni a bázisintézményeket 
kialakítani. Ezt reméljük. Ehhez azonban hozzáteszem: ezt az anyagot előkészítettük 
már, hogy egyáltalán legyen ilyen folyamat, hogy el tudjuk indítani. Szerettük volna 
elindítani most a ’15-ös kiírásnál, hogy minél gyorsabban megtörténjen, hiszen ez, 
amit itt ilyen 3-4 éves vajúdásnak mondott, én ezt nem tudom felmérni, de vajúdást 
látok. 

Tehát szerettük volna gyorsabban megoldani. A problémát az okozza, hogy ez 
egy országos feladat. Ez azt jelenti, hogy itt a fejlesztéseknek kell VEKOP lábának 
lenni, mivel a közép-magyarországi régió nem maradhat ki, és egyszerűen hiába 
készítettük így elő, gyakorlatilag nincsen jelenleg VEKOP-lába benn, addig nem 
tudjuk elindítani. 
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Tehát most, amin mi dolgozunk, az az, hogy mindenképpen teljessé tegyük és 
megszerezzük a VEKOP-lábat. Ha ez sikerült, ’16 júniusára remélhetőleg ki tudjuk 
írni a kiírást és akkor el tudjuk kezdeni a bázisintézmények kiválasztását, és akkor 
ebben mindenképpen majd nyilvánvalóan szeretnénk a támogatásukat, a segítségüket 
kérni. 

Ami itt elhangzott Ritter úr által, az, hogy lássuk a specializációt, azt 
gondolom, hogy látjuk. Azt gondolom, hogy így raktuk össze a POK-ot. Viszont az is 
igaz, értem a félelmeket, értem az aggályokat, magam is átéltem egyébként ezeket 
olyan szempontból, hogy akkor, amikor még a közép-magyarországi régiónak voltam 
a vezetője, még OKÉV-esként, és érettségit szerveztünk, és ahogy az érettségi 
vizsgabizottság elnökét kiküldi az ember és akkor, amikor nincsen megfelelő érettségi 
elnök, aki értse a nemzetiségi intézményt, de nagyon jól beszél németül, micsoda 
problémákat vetett fel ez egyébként. Tehát értem, abszolút értem és egyet is értek. 

Ehhez viszont valóban az kell, hogy azt a minőségi listát meg tudjuk csinálni, 
minőségi és mennyiségi listát, én ezt közös feladatnak gondolnám. 

Az, hogy a folyamatokba vonjuk be, ezt mindenki által kimondva-
kimondatlanul látom, ez azt gondolom, hogy a POK-nak a feladata az operatív 
munkában, a szabályozási és előkészítő munkában pedig a miénk. Erre ígéretet kell 
tennem, de azt gondolom, hogy ez természetes. De természetesnek kell lennie, ha 
nem az, akkor baj van. Úgyhogy ígéretet teszek rá természetesen.  

Úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi kérdés volt. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Miután tudom, hogy helyettes államtitkár 

asszonynak az ideje szűkre szabott, még egy gyors kérdés erejéig esetleg valakinek 
van-e szándéka szólni? Ritter Imre úr! Tényleg gyorsan kérném szépen. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nagyon gyors lesz. Csak abban 

kérném a támogatását, már miniszter úrral is beszéltünk erről, hogy a KLIK 
tankerületi vezetők részére szeretnénk szervezni, kifejezetten a nemzetiségi 
köznevelési intézményekkel kapcsolatos konferenciát, egyáltalán hogy megnézzenek 
mondjuk egy bajai német nemzetiségi központot, ahol ha belép az ember az épületbe, 
azonnal látja, hogy még a levegő is más, mint egy KLIK-fenntartású nemzetiségi 
köznevelési intézményben, mert rendkívül sok probléma van a nemzetiségi 
tankönyvellátással kapcsolatban, az anyanyelvi diáktáborokkal kapcsolatban, a 
nemzetiségi pedagógus-továbbképzés biztosításával kapcsolatban. Nem akarok 
belemenni ennek a részleteibe, én azt kérném helyettes államtitkár asszonytól, hogy 
ezeket a törekvéseinket segítse, és segítsen abban, hogy a KLIK-fenntartású 
nemzetiségi intézmények helyzetének javítása érdekében itt a tankerületi vezetőkkel 
össze tudjunk hozni egy olyan konferenciát, ahol ezekre ki lehet térni, mert azt 
gondolom, hogy itt nagyon-nagyon komoly elmaradások vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megköszönöm helyettes államtitkár 

asszonynak, hogy ma velünk volt. Hasznos és minden bizonnyal továbbgondolandó 
információk birtokába kerültünk, és azt gondolom, hogy ez csak egy kezdete egy 
kapcsolatnak, fogjuk még önt is keresni, hiszen közös dolgaink lesznek a jövőben. 
Még egyszer nagy tisztelettel megköszönöm, hogy eljött hozzánk. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nagyon köszönöm a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Albizottsági Tagok! Folytatjuk a 
munkánkat. Most megkérem Kállay Attiláné főosztályvezető asszonyt, hogy tartsa 
meg a nemzetiségi POK-kal kapcsolatban összeállított tájékoztatóját. 

Kállay Attiláné főosztályvezető (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ) előadása 

KÁLLAY ATTILÁNÉ főosztályvezető (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ): Tisztelt Albizottság! Kedves Vendégek! Szeretném megköszönni a magam 
és a nemzetiségi POK nevében a lehetőséget, hogy a mai napon itt lehetek, és 
beszélhetek tevékenységünkről, feladatainkról, illetve terveinkről. 

Én készültem egy rövid prezentációval, amelynek lesznek olyan részei, amiket 
át fogok ugrani, mert helyettes államtitkár asszony érintette ezeket a szegmenseket. 
Akkor ez rögtön az első, a pedagógiai oktatási központok létrejöttéről, annak 
körülményeiről már nem beszélnék. Viszont elmondanám, hogy a Nemzetiségi 
Pedagógiai Oktatási Központ budapesti székhellyel jött létre, mint többször 
elhangzott már, országos pedagógiai szakmai szolgáltatást lát el, tehát országos 
illetékességgel lát el feladatokat, és a nemzetiségi nevelési, nevelési-oktatási 
intézményekkel összefüggő pedagógiai szakmai szolgáltatást látja el, a nemzetiségi 
intézmények nemzetiségi jellegű pedagógiai szakmai szolgáltatását. 

Erről még a kezdetek kezdetén sokat beszélgettünk, hogy hogyan tud ez majd 
beleférni a rendszerbe, hogy a nemzetiségi intézmények teljes szolgáltatását vállalja-e 
magára, és akkor egy kézben van tulajdonképpen a nemzetiségi intézményi hálózat. 
Aztán rájöttünk, hogy igazából, miután szaktanácsadókra támaszkodunk, az ő 
szakértelmükre szeretnénk építeni vagy az ő szakértelmükre építünk, fontos lenne 
elkülöníteni ezeket a nemzetiségi jellegű szakmai szolgáltatásokat, és kifejezetten 
ezeket fogja ellátni a nemzetiségi oktatási POK, támogatandó a nemzetiségi 
intézmények vezetőit, pedagógusait elsősorban, és bizonyos feladatokban esetleg a 
fenntartókat is. 

Munkatársak. 9 fővel működik most a nemzetiségi POK. A régebb óta 
iskolarendszerrel bíró nemzetiségeknek van egy-egy referense, gondolok itt a horvát, 
a német, a román, szerb, szlovák és szlovén nemzetiségre. A koncepciónkban mi 
felvázoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk, hogyha a kiegészítő nemzetiségi 
nevelésért, oktatásért is felelős lenne egy referens, illetve az ezekkel kapcsolatos 
szolgáltatások szervezéséért, úgyhogy ilyen referens is dolgozik a központunkban. És 
ami új elemnek számít és a háttérintézményi múltunkból, múltamból tulajdonképpen 
tapasztalatként leszűrve, fontosnak láttuk, hogy a nemzetiségi óvodai nevelés 
területére is koncentráljunk, és így óvodai referensünk is van. 

Igazából, mint mondtam, a referensek egy-egy nemzetiségi terület gondozását 
látják el elsősorban. Fontosnak tartottuk, hogy a személyes kapcsolatok, személyes 
ismeretség révén az adott nemzetiség tudjon a saját nemzetiségéből származó 
referenshez fordulni. De a nemzetiségi terület gondozásán kívül, mint látjátok, a 
jogszabályban meghatározott szolgáltatási területeket is hozzárendeltük a 
referensekhez, hiszen ugyan nagyon speciális a mi feladatunk, a jogszabályi 
előírásokat a nemzetiségi POK is figyelembe kell hogy vegye. Figyelembe is veszi, és 
ennek tükrében osztottuk fel azokat a szolgáltatási területeket, amelyekről a 
későbbiekben szólok. 

Ezek a következők: a pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, tájékoztatás, 
tanügyigazgatási szolgáltatás, pedagógusképzés, továbbképzés, tanulmányi és 
tehetséggondozó versenyek, tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat és a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai 
támogató rendszer működése. Ez utóbbi új elemnek számít.  



-  - 16

Nyilván a szolgáltatási területeket nemzetiségi szemmel kellett megvizsgálni és 
felülvizsgálni, és ennek értelmében a szolgáltatási területekhez hozzárendeltük azokat 
a feladatokat, célokat, amelyeket itt vázoltam fel. A pedagógiai értékelés kapcsán, ami 
abszolút hiány a nemzetiségi területen, a kifejezetten nemzetiségi nyelvi 
mérőeszközök fejlesztése, ami hosszú távon feltétlenül cél kell hogy legyen, hogy a 
megfelelő szakemberek bevonásával ez ügyben előrelépjünk. 

A pedagógiai értékelési rendszer: kifejezetten a nemzetiség specifikus 
pedagógiai értékelési rendszere kialakítását segítő támogatás, tanácsadás, illetve a 
nemzetiségi helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, 
a mérések eredményeinek feldolgozása és nyilván az eredmények felhasználása az 
intézményfejlesztés területén. 

A szaktanácsadás, tantárgygondozás területén: nyilván a nemzetiségi 
tantárgyakra koncentrál elsősorban a nemzetiségi POK. A nemzetiségi nyelv és 
irodalomra, a nemzetiségi népismeretre, és az anyanyelven, illetve két nyelven 
oktatott közismereti tantárgyakra is szeretnénk koncentrálni. Ezekkel a tantárgyakkal 
kapcsolatban a tantárgypedagógiai módszereket, eszközöket, eljárásokat szeretnénk - 
ismét mondom - szaktanácsadók útján terjeszteni, továbbvinni, a tudást megosztani 
az intézmények felé. 

A pedagógiai programok, helyi tantervek, intézményi pedagógiai 
dokumentumok elemzése, elkészítésük, alkalmazásuk segítése szintén kiemelt feladat 
a nemzetiségi tankönyvek, taneszközök kiválasztásának segítése mellett. 

A tanügyigazgatási szolgáltatás: igazából ez nyilvánvaló, hogy a nemzetiségi 
terület, már ami az oktatást illeti, speciális terület, ezzel kapcsolatban fontos, hogy 
folyamatosan ellássuk azt a tájékoztató szolgáltatást, ami mondjuk a törvényi 
változásokkal kapcsolatban felmerülhet, ezeket az információkat gyűjtsük, illetve 
kérésre vagy lehet, hogy nem kérésre, hanem egy általános tájékoztató keretében az 
intézményeink felé továbbítsuk. 

A pedagógiai tájékoztatás, pedagógusképzés. A pedagógusképzések esetében 
szintén a nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódó talán, vagy a nemzetiségi neveléshez 
kapcsolódó képzésekre fókuszálnánk elsősorban a nemzetiségi POK-ban, illetve 
ugyanígy a nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódva szeretnénk szakmódszertani 
tájékoztatók, segédletek, kiadványok támogatásának az elkészítését is támogatni. 

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek területén igazából két nagy 
országos verseny van, amelynek a szervezésével a nemzetiségi POK elsősorban 
foglalkozik. Ezek a versenyek nagy múltra tekintenek vissza, mind az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny, mind az Országos Általános Iskolai Tanulmányi 
Verseny. Az utóbbi az, amely esetében teljes körűen látjuk el a szervezési feladatokat, 
a szervezési és szakmai feladatokat, hiszen ott a meghirdetésétől kezdve egészen a 
lebonyolításig, értékelésig a mi feladatunk.  

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny lebonyolításában részt veszünk, 
de igazából az Oktatási Hivatal köznevelési főosztálya foglalkozik a többi tantárgy 
OKTV-jével együtt a nemzetiségi versenyekkel is. 

Látják, hogy mely területeken vannak meghirdetve ezek a versenyek. Az 
általános iskolai verseny tekintetében görög, horvát, német, roma, román, szerb, 
szlovák és szlovén. Azt kell elmondani, hogy ez tulajdonképpen kétféle verseny, tehát 
van nyelvi verseny és van népismereti verseny. A nyelvi verseny két kategóriában 
hirdetődik meg, illetve két kategóriában hirdettük meg. Az első kategória a 
nyelvoktató nemzetiségi intézmények tanulóinak ad lehetőséget a versenyzésre, a 
második kategória pedig a kétnyelvű anyanyelvi intézmények tanulói számára. Tehát 
differenciáltan tudnak részt venni a gyerekek a versenyeken. 
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A népismeret egy kategóriában kerül meghirdetésre, kivétel a roma 
nemzetiségi tanulók tekintetében, merthogy ott ötödik, hatodik osztályosoknak is 
hirdetjük, az az első kategória, és a hetedik, nyolcadik osztályos a második kategória. 
Csak azt felejtettem el közölni, hogy az OÁTV a hetedik, nyolcadik osztályos 
korosztálynak szól egyébként. 

Mint már említettem, az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályával 
szoros együttműködésben az OKTV-t illetően munkálkodunk, illetve természetesen 
ugyan arról tájékoztatta a bizottságot helyettes államtitkár asszony, hogy a minősítés 
és tanfelügyelet területén a nemzetiségi POK aktívan nem vesz részt a folyamatokban, 
illetve magában a gyakorlati lebonyolításban nem vesz részt, de a minősítésekkel 
kapcsolatos szakmai kérdésekkel folyamatosan keresnek bennünket a nemzetiségi 
intézmények, és ez remélhetőleg így is marad a továbbiakban is. 

Természetesen jó együttműködés kell, hogy kialakuljon a megyei pedagógiai 
oktatási központokkal is, éppen az említett minősítés, tanfelügyelet kapcsán. 

Akkor eljutottunk a nemzetiségi szaktanácsadói hálózathoz, ahhoz a szakértői, 
szaktanácsadói teamhez, akire támaszkodik, akire épít a nemzetiségi POK a feladatok 
ellátásában. Kigyűjtöttem, hogy nyelvterületenként hány szaktanácsadónk van, mint 
látjuk, német nyelvterületen a legjobb a helyzet, és a kis létszámú nyelvterületeken 
van még fejlesztendő terület. A szaktanácsadók bevonása hogyan is történik? 

Elsősorban a jogszabály szerint a mesterpedagógusok, mesterpedagógus 
szaktanácsadók bevonását kell megterveznünk, amely a tervezet szerint 25 alkalmat 
jelenthet egy évben, és hogyha ezt felszorozzuk a német mesterpedagógusokkal - 
vegyük példának a németet -, azt nem jelenítettem meg 36 német mesterpedagógus 
számmal, akkor ez tulajdonképpen 900 szaktanácsadói alkalmat jelentene 25 
alkalommal tervezve egy évben. Tehát vannak azért itt kapacitások, persze amellett 
nem lehet elmenni, hogy mindenképpen fejlesztendő terület és folyamatosan új 
szakemberek bevonására van szükségünk, és természetesen ezzel kapcsolatban 
bombázzuk a területet, egyeztetünk a területtel, az intézményekkel, keressük azokat a 
szakembereket, akik még a szaktanácsadói névjegyzékre felkerülhetnek, és ezzel 
segíthetik a munkánkat. 

A rendelet lehetőséget ad arra a mesterpedagógus szaktanácsadók bevonásán 
túl, hogy 2015. október 31-éig a pedagógus I., illetve pedagógus II. fokozatban lévő 
szaktanácsadók is elláthassanak szaktanácsadói feladatokat, szaktanácsadói 
látogatásokat. Azt gondolom, hogy nemzetiségi területen mindenképpen 
ösztönöznünk kell, hogy ez a jogszabályrész a továbbiakban is fennmaradjon, 
gondolok itt a kis lélekszámú nemzetiségekre, amely esetben csak így tudtuk 
megoldani a szaktanácsadói látogatások szervezését. Egyébként a vonatkozó 
jogszabály módosítását kezdeményezte már az Oktatási Hivatal. 

Mint említettem már, egyszer-kétszer országos feladatellátással bírunk, ezért 
fontos a szaktanácsadóink költségtérítésének biztosítása. Egyébként ebben az 
Oktatási Hivatal abszolút partner, és nyilván mi optimálisan próbáljuk összeszervezni 
a POK-ban a helyszíneket és a szaktanácsadókat látogatás szempontjából, de az 
útiköltségük minden esetben biztosított, és ez a jövőben is így lesz a tervek szerint. 

Az országos igényfelmérés. Erről beszélt helyettes államtitkár asszony is, hogy 
tulajdonképpen az idén történt meg először, hogy megszólítottuk az intézményeket, 
és megkérdeztük őket arról, hogy mire is van szükségük, milyen igénnyel élnének a 
pedagógiai szakmai szolgáltatások tekintetében. Tulajdonképpen ez az igényfelmérő a 
munkatervi tervezésünk alapja is, mint minden POK-nak, úgy a nemzetiségi POK-nak 
is. Az első igényfelmérő június 10-én került kiküldésre. 2016 januárjában kiküldésre 
kerül a következő költségvetési évre vonatkozó igényfelmérő is, az alapján terveződik 
majd a következő évnek a munkaterve, azzal a megkötéssel, hogy 2016 augusztusában 
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az intézményeknek módosítási lehetőségük lesz az igényeiket illetően a szeptembertől 
december végéig tartó időszakra. 

Intézményvezetőknek küldjük ki azzal a javaslattal, hogy egyeztessenek a 
fenntartójukkal, és természetesen törekvésünk, illetve további törekvésünk is, ahogy 
ebben az első félévben is megvolt, hogy az igények minél szélesebb körű kielégítése 
megtörténjen. 

Ez a régi igényfelmérés, újjal még nem tudok szolgálni. Ezt a diagramot csak 
azért jelenítettem meg, hogy tulajdonképpen érkeztek be a nemzetiségi 
intézményektől igények, nyilván meghatározó a nemzetiségek létszáma, hogy a német 
nyelvterület van az igények tekintetében túlsúlyban. Ez nyilvánvaló. Nem is ez volt a 
célom, hogy ezt megjelenítsem, hanem inkább az, hogy lássák, hogy minden 
nemzetiség reagált erre az igényfelmérőre. Ki nagyobb számban, ki kevésbé, de 
tulajdonképpen minden nemzetiség jelzett vissza erre a júniusban kiment 
igényfelmérőre.  

Ezeken az igényeken csak gyorsan, miután ennek alapján terveztük mi az őszi 
munkatervünket, ezeken az igényeken csak gyorsan végigszaladnék, hogy milyen 
arányban jöttek be bizonyos szolgáltatási területekre az igények. Látszik, hogy a 
szaktanácsadás, tantárgygondozás területén a legtöbb igény az intézményi pedagógiai 
programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok 
elemzése, azok elkészítésének segítésére jött, a második legtöbb pedig az egyéni 
szakmai tanácsadásra, amely nyilván a nemzetiségi tantárgyak vonatkozásában fontos 
a mi esetünkben.  

A pedagógiai értékelés: nyilván az adott és aktuális feladatokból következően 
látják, hogy a legtöbb igény az intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének 
kialakítását segítő tanácsadásra érkezett, és a pedagógiai komplex 
intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésére, terjesztésére. A 
pedagógiai tájékoztatási szolgáltatási területen talán nem véletlen, hogy az 
oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatásokra érkezett be a 
legtöbb igény. Mi ezt természetesen szintén a nemzetiségi tantárgyak tekintetében 
kezelnénk, és ezekhez nyújtanánk elsősorban támogatást. 

A pedagógusképzések: elég kiegyenlített továbbképzésekről szólnak az igények, 
és szakmai napok szervezéséről, természetesen nemzetiségi tárgyban.  

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat: igazából egy kicsit csalós a dia, de nem 
sok igény érkezett be erre a területre. 

Így néztek ki az összesített általános szaktanácsadási igények. Látszik, hogy a 
pedagógiai értékelés nyilván az aktuális feladatokból adódóan végzett az első helyen, 
aztán az általános egyéni szaktanácsadás, a pedagógusok képzése a harmadik helyen, 
és a negyedik helyen a pedagógus-tájékoztatás. 

E köré próbáltuk mi szervezni a munkatervi feladatainkat az ősz folyamán. Ezt 
még fontosnak tartottam megmutatni. Érdekelt bennünket, hogy a nemzetiségi 
szaktanácsadói ellátottság hogyan oszlik meg megyénként, illetve hogy a megyénként 
beérkezett igényeket hogyan tudjuk ehhez a szaktanácsadói ellátottsághoz 
hozzárendelni. Ez most elég rosszul látható, de az kiderült számunkra, hogy vannak 
olyan területek, ahol igények érkeztek, viszont szaktanácsadó nincsen. Ez volt 
különben az egyik fő oka az érvelésünknek, hogy a nemzetiségi szaktanácsadók 
esetében feltétlenül fontos a költségtérítés biztosítása, nem egy meghatározott 
összegig, hanem a tényleges költségeket illetően, merthogy a nemzetiségi POK 
országosan mozgatja a szaktanácsadókat. 

Mondom még egyszer, hogy próbáljuk nagyon optimálisan megszervezni, és 
nem az ország egyik végéből a másikba küldeni a szaktanácsadót feladatellátásra. 
Nagyon igyekszünk. 
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Elvégzett feladatok: ezekről már beszéltem, hogy tulajdonképpen igényeken és 
szükségleteken alapul a munkaterv. Igényeket és szaktanácsadói ellátottságot 
összehangolunk, és úgy tervezzük a feladatainkat, illetve esetenként a nemzetiségi 
szaktanácsadók feladat-ellátási helyének átcsoportosítására is szükség van. 

Melyek voltak a prioritást élvező feladataink tulajdonképpen ebben a 
szeptembertől máig terjedő időszakban? Az első hónapok az igényfelméréstől 
számítva igazából számunkra az adatbázisok feltérképezése, összeállítása, egyáltalán 
vizsgálata a szaktanácsadói névjegyzéknek, tehát az intézmények és az erőforrások, a 
feladatokba bevont erőforrásoknak a feltérképezése volt, illetve az igényfelmérőknek 
a feldolgozása, az igényeknek a szaktanácsadókhoz való rendelése, a megfelelő 
szaktanácsadókhoz rendelése.  

Augusztus végén volt egy tanévnyitó konferenciánk, tulajdonképpen ez volt a 
Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ hivatalos bemutatkozása, mely 
konferenciát azért megelőzte az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel 
történt egyeztetés, akik egyébként nagyon együttműködőnek látszottak és azt hiszem, 
hogy támogatásukról biztosítottak bennünket.  

A tanévnyitó konferenciát egy tulajdonképpen hagyományosnak mondható, a 
háttérintézményekből örökölt szakmai nappal folytattuk. A szakmai napot, ezt a 
bizonyos szakmai napot óvodapedagógusok számára szerveztük már évek óta, és az 
volt az elv, hogy minden évben más nemzetiség valamely óvodája mutatkozzon be az 
összes többi nemzetiségnek és bizonyos jó gyakorlatot tudjanak átadni a többi 
nemzetiségnek. 

Az idén ez a román nemzetiség bemutatkozásával folytatódott, és egyébként 
annak ellenére, hogy ezek regionálisan is megszervezett szakmai napok, tehát nem 
budapesti helyszínnel nyilván, román óvodát nem találunk, Battonyán történt ez a 
szakmai nap, nagyon nagy volt az érdeklődés és elmondhatom, hogy a nemzetiségek 
nagyon szívesen jönnek más nemzetiség által prezentált bármiféle rendezvényre. 

Az egyéni szaktanácsadás megszervezése. Elég sok igény érkezett be ezzel 
kapcsolatban, csak egy adatot szeretnék felvillantani: december 8-ig 77 intézményhez 
jutottak el a szaktanácsadóink. Hogy milyen szaktanácsadást nyújtottak, ez nagyon 
változó. Lehetett tantárgyhoz kapcsolódó, mondjuk népismerethez kapcsolódó, 
lehetett portfólió-feltöltéssel, portfólió-összeállítással kapcsolatos szaktanácsadás, és 
lehetett egyéni, tehát hogy egy pedagógushoz fejlesztő jelleggel, fejlesztő céllal megy 
ki egy szaktanácsadó, és volt olyan is, amely mondjuk egy munkaközösséget fogott 
össze és munkaközösségi megbeszélés keretében beszélték át az éppen aktuális 
problémákat. 

Ezen kívül a pedagógus-életpálya és tanfelügyelet rendszeréhez kapcsolódó 
tevékenységek nyilván a fókuszában álltak a munkatervünknek. Minősítés-portfólió, 
valamint tanfelügyelet, önértékelés témában tájékoztatót tartottunk, ennek annyira 
nagy volt a sikere, hogy eredetileg egy programot hirdettünk meg, de nagyon gyorsan 
betelt a létszám, úgyhogy a következőt is egy hétre rá meghirdettük. Mint látjátok, 
november 16-án és november 23-án. Az egyiken 33, a másikon 27 résztvevő volt jelen. 
Voltak továbbá képzéseink, műhelymunkák a nemzetiségi tantárgyakhoz, nemzetiségi 
nyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódóan. Ilyen volt a „Nyitott oktatási formák” 
című, amelyen 26 résztvevő volt. Azt el kell mondanom, hogy itt a képzések, 
műhelymunkák tekintetében nagyon nagyban támaszkodtunk a német nemzetiségi 
szaktanácsadókra. Ők voltak a képzőink. Tehát nem a POK munkatársai képeznek 
általában, hanem a szaktanácsadók, akik rendelkeznek azzal a munícióval, azzal a 
szakmai tapasztalattal, amire igazából szüksége van a rendszernek. Tehát az alábbi 
képzésekben ők voltak a segítségünkre, de magyarul történt a képzés és minden 
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nemzetiség, vagy lehet, hogy nem minden, de több nemzetiség képviseltette magát 
ezeken a képzéseken. 

A másik volt a műhelymunka, mint alternatív tanulási módszer, szintén 27 
résztvevővel, és éppen a tegnapi napon volt a „Történelemtanítás a nemzetiségi 
iskolákban” című képzésünk 19 fővel. Természetesen a cél a tudásmegosztás 
szaktanácsadókon keresztül, de azért szeretnénk közvetlenül is megszólítani, 
mármint a nemzetiségi POK szeretné közvetlenül is megszólítani az intézményeket, és 
éppen a jó gyakorlatok feltérképezése céljából meg fogjuk keresni az intézményeket és 
kérdezzük, illetve kérjük őket, osszák meg azokat a jó gyakorlatokat, amelyek az 
intézményeikben honosak, illetve amit szívesen megosztanának másokkal is 
példaként. 

Ezen dolgozunk még most, illetve előkészítettük az említett nemzetiségi 
tanulmányi versenyeket. Beszéltem arról, hogy folyamatos tanügyigazgatási 
tanácsadás, tájékoztatás is zajlik az intézményben. Ez abszolút e-mailes, beérkeznek a 
megkeresések, megválaszoljuk és ezt leginkább a munkatársaim végzik. Tehát ez nem 
a szaktanácsadók feladata, persze, vannak olyan részei is ennek, amit 
szaktanácsadókra bízunk, de ami ilyen nagyon gyors választ igénylő, az a 
munkatársaknak a feladata. 

Dolgozunk a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ honlaptervezetének 
elkészítésén, hogy kifelé is meg tudjunk jelenni és minél szélesebb körben tudjuk 
megmutatni, hogy min munkálkodunk. Három e-mailcímet is adtam meg, amelyen 
elérhetők vagyunk. poknemzetisegi@oh.gov.hu; 
szaktanacsadás.poknemzetisegi@oh.gov.hu; versenyek.poknemzetisegi@oh.gov.hu. 

Indultunk az első tematikus e-mailcímmel, de miután a szaktanácsadás olyan 
nagy hálózatot mozgat és olyan sok speciális feladattal bír, hogy szükség volt a 
következő tematikus e-mailcím megadására, és szintén a versenyek egy nagy tömeget 
mozgató területet fog jelenteni, ezért történt meg ennek az e-mailcímnek a 
létrehozása. 

Igazából ennyit szerettem volna önöknek elmondani a Nemzetiségi Pedagógiai 
Oktatási Központ munkájáról, és szeretném kérni támogatásukat, esetleges építő 
jellegű kritikáikat is az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony részletes tájékoztatását. 
Rögtön kérnék egy dolgot. Ezt az anyagot én itt közben már ígértem a kollégáknak, 
úgyhogy kérem, hogy ezt hadd küldhessük körbe. 

Most pedig kérem, hogy ha valakinek kérdése van főosztályvezető asszonyhoz, 
akkor azt tegye fel. 

 Hepp Mihály alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Nagy figyelemmel kísértem ezt az előadást, és német kollégám szavaival élve, 
reméljük, hogy a hegyek vajúdnak már egy olyan megoldást a nemzetiségi pedagógus 
problematikában, ami talán végleges lesz. Erika megelőzött ebben a kérésben, amit 
szerettem volna én is kérni, mert a múltkor emlékszem rá, amikor a KLIK 
főosztályvezető asszonya volt itt, ő is nagyon sok segítséget nyújtott, de mi ezt így nem 
tudnánk összeállítani természetesen. Ugyan én magam pedagógus alapdiplomás 
ember vagyok, és a gyakorlatban is olyan 15 évig gyűrtem az iskolát, de én szeretném, 
hogyha ezeket az itteni megállapításokat megkapnánk. Azért is jó lesz, hogyha 
megkapjuk ezt a prezentációt, mert az Országos Horvát Önkormányzat és 
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intézményei, illetve a többi nemzetiségi nyelvet oktató iskolában is szeretném, hogyha 
ezt majd tudnám propagálni, illetve az országos önkormányzat pedagógiai, illetve 
oktatási bizottságán keresztül. 

Én megköszönném, nagyon sok értékes dolgot kaptam itt, mert bár ahogy most 
így összeadtam magamban az elmúlt 20 év alatt nyert tapasztalataimat, nagyon sok 
olyan dolgot láttam itt, amit már más különböző szervezeti egységek, akár 
minisztérium, akár mindenféle ilyen pedagógiai szakszolgálatok adtak, azok benne 
vannak. Tehát ez nem rossz, mert ami 20 évig jó vagy ha kialakul egy gyakorlat, akkor 
azt nyilván nem kell kidobni, meg kitalálni valami olyan újat, ami nem biztos, hogy jó 
lesz. 

Úgyhogy én csak sok sikert kívánok ehhez a munkához, és azt hiszem, hogy a 
magam részéről azt mondhatom, hogy én, mint itteni bizottsági tag, de mint 
magyarországi horvát is csak üdvözölni tudom ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Hepp Mihály szószóló úr szavait. Kérdezem, hogy 

további kérdés van-e? Ritter Imre német szószóló úrnak adom meg a szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen én is a 

tájékoztatást. Amire rá szeretnék kérdezni, az az, hogy az egyik félelmünk és az egyik 
igényünk mindig az volt, hogy egy hektikus pont a KLIK fenntartásában lévő 
nemzetiségi köznevelési intézmények. Tudomásom szerint még most sincs arra 
vonatkozó törvényi előírás, hogy a nemzetiségi köznevelési intézményeknél 
nemzetiségi szakértőktől kérjék a nemzetiségi programnak a felülvizsgálatát. Tehát 
elvileg a KLIK vezetői döntik el, hogy ők kitől kérik vagy kitől nem. 

Nyilvánvalóan a nemzetiségi önkormányzatok helyi vagy országos 
fenntartásában lévő nemzetiségi intézeteknél nem kérdés, hogy ők ezt meg fogják 
tenni, tehát ez az egyik kérdésem. Mindenképpen garancia kell rá legyen, hogy 
valóban nemzetiségi szakértők nézik meg minden egyes nemzetiségi köznevelési 
intézménynek mondjuk a nemzetiségi pedagógiai programját, annál is inkább, mivel 
sajnos, a korábbi évek egyetértési jogát elvették a nemzetiségi önkormányzatoktól. 
Tehát innentől kezdve a nemzetiségeknek egyébként nincsen joga a pedagógiai 
programmal kapcsolatos egyetértésre vagy véleményezésre, ami korábban azért 
legalább egyfajta fék volt. 

A másik része pedig az, hogy nyilvánvalóan majd lépéseket kell tenni, és ez 
összetettebb kérdés arra, hogy valóban legyen megfelelő számú nemzetiségi szakértő, 
mesterpedagógus, stb. Ez már túlmegy a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
hatáskörén, de az elvekben és az irányvonalban ennek kell érvényesülni, és abban 
kérnénk is a segítséget, hiszen ezeket a felméréseket egyébként önök tudják 
megcsinálni, mert nekünk nem áll lehetőségünkben, hogy a KLIK-fenntartású 
intézményekben, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények, mondjuk az 
óvodák esetében mi ezt országosan összeszedjük, mert nem tudjuk őket kötelezni rá. 

Tehát kérnénk ebben a segítséget, egyrészt az együttműködést az adatok 
biztosításában, és hogy meg tudjuk nézni együtt azt, hogy hol, melyik területen, mit 
kell lépni ahhoz, hogy ezeknek az elveknek megfelelő személyi állomány minden 
területen rendelkezésre álljon, mit kell ezért tenni, pénzben, anyagilag, szervezetben, 
továbbképzésben, egyebekben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kreszta Traján román szószóló úrnak adom meg a 

szót. 
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KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 
Először is főosztályvezető asszonynak gratulálok a bemutatott anyaghoz. Ha ez 
valóban ilyen szépen fog lezajlódni a mi nemzetiségi oktatásunk megvalósításában, 
akkor mindenképpen azt bizonyítja, hogy lesz előrelépés. Talán itt utalt is rá 
főosztályvezető asszony, hogy valóban az óvodapedagógusok számára Battonyán volt 
egy nagyon nagy sikerű szakmai nap, az óvodapedagógusok számára, ami szerintem 
is meglepő nagyságrendben vettek ott részt, és mindenki nagy figyelemmel kísérte 
ezeket a bemutatott programokat. 

De nem annyira a kérdés, hanem a jövőt illetően mi csak próbáljuk utánozni a 
nagyobbakat, mint a németek, hogy bázisiskola köré építsük a mi 
intézményhálózatunkat, mert mi úgy ítéljük meg, hogy a magyarországi románság 
tekintetében is a gyulai általános iskola, gimnázium és óvoda köré lehetne ezeket a 
bázisiskolákat csoportosítani. Már mi ebben gondolkodtunk korábban is, és most is, 
hiszen én úgy gondolom, hogy egy 400 fős oktatási intézmény tudom, hogy nem veszi 
fel a versenyt a németek iskoláiban lévő létszámmal, de viszont ami a 
pedagógusellátottságot illeti, arra nagyon jó példák lehetnek a kisebb intézmények, 
amelyekkel rendelkezik az Országos Román Önkormányzat. Hiszen ezek tudnák 
egyrészt koordinálni azokat a feladatokat, amelyek a közelben lévő nemzetiségi 
iskolákban folyó oktatási munkát elő tudnák segíteni, és nyilván itt a szakértőkre 
gondolok, hiszen úgy tudom, hogy nemrégen zajlottak le ezek a tanfolyamok vagy 
továbbképzések. Szinte azt tudom mondani, hogy majdnem minden iskolából részt 
vettek ezen a továbbképzésen, és én ehhez nagyon sok sikert kívánok önöknek, mert 
valóban látszik, hogy elindul egy olyan pozitív irányú folyamat, ami elősegíti a 
nemzetiségi oktatást. Most az országos önkormányzatra visszatérve, hogy mi is 
létrehozunk egy ilyen pedagógiai oktatási központot, az is elhangzott itt helyettes 
államtitkár asszony részéről, hogy tulajdonképpen ez is a POK-nak egyfajta 
kapcsolattartója lenne. Nyilvánvaló, hogy nálunk is el lehet azt mondani, hogy jóval 
ezer fölött van a tanulói létszám, tehát szükséges is egy ilyen grémiumnak a 
létrehozása. 

Már hamarabb kellett volna, viszont meg kell mondani nagyon őszintén, hogy 
2011-től ’14-ig, ameddig én voltam az elnök, sajnos, az iskola, az intézmények átvétele 
volt a gond és a probléma, most nem akarok visszatekinteni arra, hogy milyen 
gondokat, milyen problémákat kellett megoldani, hiszen a települési önkormányzatok 
annak idején elég nagy gondokkal, problémákkal küszködtek. 

Na de mindegy, most már van róla közgyűlési határozat, szerintem december 
végén a közgyűlés, a testület el fogja ezt fogadni és tulajdonképpen létrejön ez az új 
intézmény, ami önökkel és az általunk fenntartott intézményekkel fogja szorosan 
tartani a kapcsolatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés? Koranisz 

Laokratisz görög szószóló úré a szó. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

én is főosztályvezető asszonyt, és az a kérdésem, hogy mi, kisebb nemzetiségek olyan 
gonddal küszködünk, hogy a pedagógusok száma eléggé korlátozott, ugyanis az 
ELTE-n sem folyik már ez a fajta oktatás. Többször szó volt erről az oktatási 
bizottságnál, de még a nemzetiségi bizottsági üléseken is szó volt róla, hogy hogyan 
tudjuk ezt megoldani, ki-ki a saját nemzetisége területén. De nem is olyan régen kinn 
voltam Athénban és a külhoni görögök szervezete szervezett egy olyan kongresszust, 
ahol ezzel a kérdéssel foglalkoztak, hogy hogyan lehetne pedagógusokat kiképezni, ki-
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ki a saját hazájából, központtal, online oktatással. Ez a Glossza nevezetű program volt 
nálunk, amit be is mutatott itt a kolléganőm. 

Én megkérdezném főosztályvezető asszonyt, hogy önök, az önök intézménye 
foglalkozik-e ilyen jellegű oktatással, tehát az itteni pedagógusainkat úgy kiképezni, 
hogy lehetőségük legyen, mert itt a szórványban nekünk, görögöknek például 36 
kisebb, kiegészítő iskolánk van, Nyíregyházától egészen Pécsig, nagyon kis létszámú 
csoportokkal 3-15 főig. A legnagyobb iskolánk, úgymond bázisiskolánk 
Beloianisszban van, amely kéttannyelvű és így is arra építünk most, erre a 
kéttannyelvű iskolára, ahová Görögországból is érkeznek pedagógusok. De így is 
küszködünk, hogy tanárokat el lehetne juttatni nagyon sok pénzért, tehát utaztatással 
Nyíregyházára, Pécsre, Debrecenbe, stb. 

Megint csak a kérdés az, hogy hogyan lehetne Magyarországon belül kezelni 
ezt a távoktatást? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre úrnak adom meg a szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Korán 

kezdtünk reggel, ezért mindig két részletben jutnak eszembe a dolgok. Egy dolgot 
szeretnék még kiemelni és a segítséget is kérni. Teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy 
a kulturális autonómia terén alapvető feltétel, hogy minél több intézmény nemzetiségi 
önkormányzati fenntartásba kerüljön. Ebben az elmúlt két évet is figyelembe véve, 
nálunk, németeknél már 13 német nemzetiségi általános iskola és 19 óvoda van helyi 
nemzetiségi önkormányzati fenntartásban, nem az országosról beszélek. 

Ez viszont azt is jelenti, és azzal találkoztunk egyértelműen, hogy onnan kezdve 
általában a települési önkormányzat azt mondja, hogy mosom kezeimet, vittétek, a 
tiétek a probléma, a KLIK meg eleve nem is alkalmas rá, ott meg eleve zárt ajtók 
vannak. Mi ezért próbáltuk például Pest megyében, ahol a legtöbb intézményt vettük 
át, hogy már a két évvel ezelőtti Pest megyei német önkormányzati választásnál 
kizárólag olyan jelölteket állítottunk - és minden képviselő a településről van -, ahol a 
települési nemzetiségi önkormányzat átvette vagy az óvodát vagy az iskolát 
üzemeltetésre, és legalább a megyei német önkormányzat minden tagja egyfajta 
fórumot jelent, ahol havonta az üléseiken összejönnek, megbeszélik, segítik egymást, 
stb. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok ezt nem tudják ellátni, mert olyan 
szinten szóródnak településekre, mindenhová, ahol erre se létszámuk, se anyagi 
támogatásuk, egyéb nincsen. Tehát ez egy élő, komoly probléma lesz a 
következőkben, és azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezt a Nemzetiségi Pedagógiai 
Oktatási Központnak kellene felvállalnia és megtennie. Itt nemcsak kifejezetten a 
pedagógiai szakmai támogatásra és segítségre gondolok, hanem a jogi, gazdasági és 
minden egyéb területre is, amelyre szükségük van. Hiszen a korábbi fenntartásban a 
települési önkormányzatoknak, a KLIK-nek és mindenkinek megvolt a hivatala a 
megfelelő szakmai szervezetekkel, viszont a helyi nemzetiségi önkormányzatnak 
nincsen semmilyen hivatala. Ehhez se egy forint pénzt, se semmilyen személyi, tárgyi 
és egyéb feltételt nem kap, és nem elvárható, hogy egy nemzetiségi önkormányzat, a 
megválasztott képviselők a köznevelés által érintett bármely szakterületen 
szakemberek legyenek. 

Tehát egyrészt kérem a segítségüket ebben, és hogy ez egy kiemelt hangsúlyt 
kapjon a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központnál, hiszen ezek az intézmények 
lesznek a nemzetiségi köznevelésnek a zászlóshajói, ha úgy tetszik, amelyek minden 
szempontból kiemelt, megkülönböztetett szerepet kell, hogy kapjanak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin szószóló asszonynak adom meg 
a szót. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Nagy tisztelettel 

üdvözlöm főosztályvezető asszonyt, nagyon régóta dolgozunk együtt, dolgoztunk 
együtt és annak a nagyon alapos és nagy munkának az eredményeként végül 
megszülettek a ruszinok számára nagyon fontos első magyarországi ruszin 
tankönyvek. A konzorciumban tudjuk, hogy a Görög Országos Önkormányzat és a 
Lengyel Önkormányzat részt vett, de ők már tapasztaltak ebben, de ők is remekül 
teljesítettek. 28-án Múcsonyban megtartottuk a zárást, és most már a tankönyvvé 
minősítés folyik. 

Én irigykedve hallgattam az előttem szólók problémáit, örülnék neki, ha a 
ruszin nemzetiség ilyen problémákkal küszködne. Nem is célom most felvázolni azt, 
hogy milyen helyzetben vettük át és mit tudtunk elérni az eltelt időszakban. 
Megbeszéltük főosztályvezető asszonnyal, hogy erre külön beszélgetés során majd 
megpróbálunk megoldásokat találni. Két iskolánk van, az egyik a KLIK-es, a másik a 
komlóskai, a helyi nemzetiségi önkormányzat átvette működésre. Itt a KLIK-kel 
megint csak együtt kellene működni, ami nem egyszerű, és nem zökkenőmentes 
Borsod megyében. Vannak tapasztalataink, de eddig valahogy sikerült nagy 
erőfeszítések árán ezt megoldani. Örömünkre szolgál, hogy Múcsonyban megoldódott 
a ruszin nyelvoktatás, méghozzá egy Kárpátalján végzett fiatal tanár, aki történelem 
szakos, de már letette a ruszin nyelvvizsgát, ő volt az első, aki ruszin nyelvből 
nyelvvizsgát tett Magyarországon, állami akkreditált nyelvvizsgát, és nagyon nagy 
lelkesedéssel tanítja a fiatalokat. 

Nem ilyen rózsás a helyzet Komlóskán, de én úgy hiszem, hogy közös erővel 
örülünk ennek az intézménynek, számunkra rendkívül fontos, hogy van egy olyan 
segítő közösség, akire mindig számíthatunk a mi problémáink megoldásában. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad, akkor nekem is lenne egy-két 

észrevételem, egészen konkrétan a 30 éves pedagógus pályán, illetve az elmúlt 
időszakban folytatott tárgyalások során azt látom, hogy bizony, tanügyigazgatási 
tájékoztatásokra nagyon komoly szüksége van az intézményeknek. 

Nagyon komoly szüksége van a fenntartóknak, tehát az országos és a 
nemzetiségi önkormányzatoknak, hiszen amit német kollégám is elmondta, nincsen 
vagy nem minden szervezetben vannak az országos önkormányzatokban pedagógus 
végzettséggel vagy oktatásirányítási gyakorlattal rendelkező szakemberek.  

A másik, amin csodálkozom, hogy nem hangzott el itt a kollégák részéről, hogy 
a nemzetiségek köreiben komoly hiányosságot jelent a nemzetiségi pedagógusképzés 
a mai gyakorlati megvalósulás lehetőségeiben, illetve nem annyira a lehetőségek 
kínálata hiányzik, mint inkább az érdeklődés. Azt hiszem, hogy itt közös erőre lesz 
szüksége egyrészt a fenntartó önkormányzatoknak, az intézményeknek és 
mindenkinek, aki nemzetiségi kérdésben érintett. 

Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a nemzetiségi POK-nak is. 
Amit én egy kicsit változatlanul nem érzek teljesnek, az, hogy a minősítési 

eljárásokban - most itt a pedagógusok minősítési eljárására gondolok konkrétan - 
azért a nemzetiségi szakemberek nem vettek részt vagy lényegesen kisebb 
létszámban, illetve amit én tudok, hogy nagyon sok nemzetiségi pedagógust nem 
nemzetiségi szakértők minősítettek, és nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés 
adott esetben. 
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Egy dolgot kérni szeretnék, ez pedig az, hogy a szaktanácsadói névjegyzékre 
való felkerülés lehetőségéről mindenki időben tájékozódhasson, illetve ez a 
pedagógus I. és pedagógus II. is elláthatja, ezt nem tudom, hogy ez egyértelműen 
mindenki számára ismert-e, de ha nem, talán akkor ezt célszerű lenne újra és újra az 
intézmények figyelmébe ajánlani. 

Illetve még egy kérdésem van, hogy az igényfelmérőkből esetleg én, mint 
ennek az albizottságnak a vezetője kaphatnék-e, vagy belekukkanthatok-e abba, hogy 
milyen igényekkel rendelkeznek az iskolák? Köszönöm szépen. 

Kérdezem, hogy van-e még további kérdés vagy észrevétel főosztályvezető 
asszonyhoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a válaszokat 
hallgassuk meg. 

 
KÁLLAY ATTILÁNÉ főosztályvezető (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ): Talán a nemzetiségi szakértők témájával kezdeném. Többfelől is felvetődött 
a kérdés. Tulajdonképpen mi a nemzetiségi szakértők „problematikájával” most a 
minősítések kapcsán találkoztunk. 

Mint mondtam, a minősítések gyakorlati megvalósításában nem veszünk részt, 
tehát nem mi rendeljük össze a minősítendőt a minősítő szakértővel, de érkeznek 
hozzánk megkeresések, kérdések, és a kérdések egy része pont ezekről szól, mely 
kérdéseket ti is, illetve önök is feszegették, hogy nem a megfelelő szakértőt rendelték 
ki a kollégához, hogy jelezték az intézmény felé, és hogy ez ügyben kérik a 
közbenjárásunkat, hogy kapjanak rá választ. 

Én azt mondom, hogy a kollégáimmal együtt tényleg, ez nemcsak egy ilyen 
lózung, tényleg a szívünkön viseljük a nemzetiségi minősülők sorsát a minősítés 
tekintetében. Nagyon jó példát tudok mondani erre, román kollégák kerestek meg 
minket minősítés ügyben, éppen az előbb említett problémás helyzet feltárásával, és 
miután ezt a POK jelezte a tanügyigazgatási főosztályra, sikerült a román szakértői 
képzés utolsó turnusába még román kollégákat beiskolázni, és ezzel nyertünk néhány 
román szakértőt. Tehát azt gondolom, hogy az Oktatási Hivatal részéről - és erről 
folyamatosan egyeztetünk is egyébként, ami talán kulcskérdés ezen a mai napon, 
hogy a szakembergárdának az utánpótlása, a szakembergárdának a biztosítása 
szívügyünk kell hogy legyen, nekünk kell hogy szívügyünk legyen, mert az Oktatási 
Hivatal nyitott rá. 

Tehát egyeztetünk további képzésekről, mind szaktanácsadókat, mind 
szakértői képzéseket illetően, hogy ha a megfelelő szakembereket megtaláljuk, akik 
nyitottak arra, hogy ők ezt a feladatot ellássák, szerintem ennek nem lesz akadálya. 
Én egyébként nagyon optimista vagyok a jövőt tekintve. Egy kicsit átutalok Erikára is, 
utaltál arra, hogy a szaktanácsadói névjegyzékre való felkerülés kerüljön 
nyilvánosságra, kapjon ez nagyobb publicitást. Igazából ezt jó tanácsként fogom 
megfogadni, mert a nemzetiségi referensek úgy körülbelül június, július tájékán 
személyesen kerestek fel, vagyis telefonon, de ők maguk személyesen egyeztettek ez 
ügyben, hogy nyerjünk meg magunknak még szakembereket. És így, hogy felvetődött 
ez, hogy ismételten szükséges ennek a sulykolása, a publicitása, tulajdonképpen egy 
ötletet merítettem, hogy intézményi szinten fogjuk megszólítani az 
intézményvezetőket, kérve a támogatásukat, hogy az arra érdemes, tehát alkalmas, 
potenciális jelölteket ösztönözze ő is arra, hogy részt vegyenek ebben a közös és 
nemes feladatban, mert igazából ez mindannyiunk érdeke, a nemzetiségi 
fenntartóktól elkezdve a nemzetiségi intézményeken át, és pláne a pedagógusokra 
gondolok itt. 

Tehát azt gondolom, hogy a szándék megvan, a lehetőségeit meg fogjuk 
teremteni, mert abszolút nyitottak vagyunk ezekre a képzésekre. Az intézmények 



-  - 26

együttműködését fogom kérni e tekintetben, hogy minél több szakembert tudjunk ide 
becsatornázni, csúnya szóval élve. 

Ugyancsak azt gondolom, hogy a tanügyigazgatási tájékoztatóra visszajelezve, 
hogy talán igényfelméréstől függetlenül - mert jeleztem, hogy arra épül a mi 
munkatervünk - erre módot kell kerítenünk, hogy különféle szakmai társaságok előtt 
ezeket a tájékoztatókat megejtsük, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a 
fenntartók számára is fontos lenne, lehet, hogy így akkor bizonyos félreértéseket egy-
egy ilyen tájékoztató kapcsán lehetne kezelni vagy a helyére tenni a dolgokat. 

Ami a görög pedagógusképzést illeti, és egy kicsit Verára is visszautalva, és 
talán még Ritter úrra is, merthogy ön jelezte az elején, hogy nem minden nemzetiség 
kezelendő egyformán. Erről beszélgettünk már anno az önkormányzati elnökökkel is 
a nyár folyamán, és ott is egyöntetűen ez a vélemény hangzott el, és ennek tükrében 
mi kezdeményeztünk egy találkozót, most éppen a kiegészítő nemzetiségi nevelés, 
oktatás intézményvezetői felé, amelynek az volt a célja, hogy találkozzunk egy 
beszélgetés keretében, és egy egyeztetés kapcsán mondják el ők, hogy mennyiben más 
vagy mi az, amiben ők segítségre szorulnak a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ részéről. 

Pontosan  tudom, mert igazgató asszony elmondta a görög pedagógusképzéssel 
kapcsolatos problémát, a pedagógushiánnyal kapcsolatos problémát, ismerem még 
tőletek a ruszin pedagógusképzéssel kapcsolatos problémát is, én azt mondom, hogy 
maga a pedagógusképzés valamennyire túlnő a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ hatáskörén, de természetesen szakmai párbeszéd abszolút kialakulhat, és 
hogy ha ebben tudunk segíteni, hogy a dolgok előrelendüljenek, akkor azt 
mindenképpen fel tudom ajánlani minden esetben. 

A bázisintézmények tekintetében többen jelezték, jeleztétek, hogy üdvözlendő 
a kezdeményezés. Amennyiben a jogszabályi háttere ennek megszületik, azt is meg 
tudom ígérni, hogy mindenképpen egyeztetünk a nemzetiségi intézményekkel. Tehát 
az egészen biztos, hogy nem történhet meg, hogy a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központban dolgozó kollégák összedugják a fejüket és ők jelölik ki a 
bázisintézményeket. Tehát biztos, hogy egyeztetés fog megelőzni minden 
bázisintézményekre vonatkozó kezdeményezést vagy lépést. 

Az igényfelmérők témája. Az igényfelmérők szerintem nyilvánosan is 
elérhetők, de egyébként ebben nem vagyok most biztos. Erről be fogok neked 
számolni egy későbbi telefonbeszélgetésben. Egyébként online módon történik ennek 
a kiküldése, beküldése, és a szerkezete tulajdonképpen követi a jogszabályi 
szolgáltatási területeket. Azt tudom elmondani, hogy a második, tehát ami most kerül 
majd kiküldésre, egy kicsit reményeink szerint vagy a javaslataink alapján 
remélhetőleg módosulni fog, egy kicsit jobban szétválasztottuk a mi terveink alapján a 
nemzetiségi nevelés-oktatással kapcsolatos szolgáltatásokat, természetesen 
meghagyva a fő ágat is, hiszen ezzel a felosztással tulajdonképpen a nemzetiségi 
intézmények két POK-hoz is tartozhatnak. Egyrészt a nemzetiségi feladatok 
tekintetében a nemzetiségi POK-hoz, és a többségi feladatok tekintetében, főleg 
mondjuk, ha nyelvoktató intézményről van szó, a területileg illetékes POK-hoz is. 
Tehát a nemzetiségi intézményeink számára az új igényfelmérőben is szerettük volna 
meghagyni mind a két irányt, nehogy az legyen, hogy a nemzetiségi igényeket jelzi, 
miközben a többségi igényeit nem tudja jelezni. Tehát az új igényfelmérő reményeink 
szerint egy kicsit más lesz, mint az első, talán az igények jobb kiszűrése érdekében. 

Egyébként nem tudom, hogy mindenre válaszoltam-e, vagy legalábbis mindent 
érintettem-e. (Ritter Imre: A nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményeket 
nem.) Igen, azt nem egészen értettem. Legyen kedves, még egyszer, hogy ezzel 
kapcsolatban mit vár el a nemzetiségi POK-tól? 
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Megértettem, tehát igen, a helyi önkormányzat miért, hogyan? 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igazából még mi sem tudjuk, hogy 

mi lehet a végleges megoldás stratégiailag, de nyilvánvalóan egyelőre nyitva kell 
hagyni minden lehetőséget. Tehát hogy ez a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
adjon szakmai hátteret ezeknek az intézményeknek, tehát a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi óvodáknak, általános iskoláknak, 
legyen ez az országos önkormányzat hivatalának egy olyan fejlesztése, személyi 
állománnyal, finanszírozással, egyébbel, ami ezt megteszi és meg tudja tenni, 
regionálisan szervezzünk rá, hiszen valamennyi nemzetiségnél azért ez regionális 
szinten is megoldható lenne, mivel ez egy teljesen új dolog. Igazából van már, aki 10 
éve, 12 éve átvette, egy-két első fecske, de a többségük az elmúlt 2 évben volt, de 
nagyságrendben lesz még a következő években is. Ezt meg kell oldani, hiszen nem 
lehet megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőkre bízni ennek minden 
szakmai és egyéb problémáját. 

Tehát én ebben csak egy közös gondolkodást kérek, és mivel itt kialakulóban 
van egy szervezet, azt gondolom, hogy szerencsés lenne, hogyha ennek keretében is 
kaphatnának kiemelt figyelmet és segítséget. Tehát itt mi sem tudjuk még a végleges 
megoldást, de hogy ezzel foglalkozni kell, az biztos. 

 
KÁLLAY ATTILÁNÉ főosztályvezető (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ): Igen, értem. Köszönöm szépen. Elvileg az volt az elv - és tulajdonképpen a 
helyi önkormányzat által fenntartott intézményekre is igaz ez -, hogy függetlenül a 
fenntartótól, minden nemzetiségi nevelést, oktatást ellátó intézmény a mi 
illetékességünkbe tartozik. Én azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés, hogyha 
ebből a rendszerből kikerülnének a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 
intézmények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők is a Nemzetiségi Pedagógiai Intézet 
illetőségébe tartoznak, és az, hogy ezzel kapcsolatban esetleg újabb és újabb feladatok 
lesznek, az meg egy további egyeztetés eredménye, és mindenképpen nyitottak 
vagyunk erre az egyeztetésre is. Nem tudom, hogy így gondolta-e. (Ritter Imre: Más 
feladatok is lesznek.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót akkor Ritter Imre úrnak, hogyha esetleg élne vele. 

(Ritter Imre: Köszönöm, szerintem megbeszéltük.) Már élt vele, igen. 
Kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy esetleg még van-e mondanivalója? 

Bocsánat, csak már párbeszéd folyt, azért kellett szólnom. 
 
KÁLLAY ATTILÁNÉ főosztályvezető (Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ): Csak egy mondat: köszönöm a támogató szavait mindenkinek, és tényleg 
nagyon számítok a támogatásukra és az észrevételeikre is, amit esetleg be tudunk 
építeni majd a munkánkba. Nagyon fogunk igyekezni, ezt ígérhetem a kollégáim 
nevében is, hiszen lelkesek vagyunk a feladatot illetően, és ha már megkaptuk a 
bizalmat, nagyon szeretnénk ezt a lehető legjobban csinálni. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még további kérdés vagy 

észrevétel, esetleg vendégeink közül valaki kíván-e szólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nem, megköszönöm főosztályvezető asszonynak a sok-sok részletre kiterjedő 
tájékoztatóját. A napirendi pont tárgyalását kérem, hogy vegyük tudomásul, 
megszavazni ezt a tájékoztatót nem kell. Ezúttal akkor a napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

A mai ülésünk az egyebek témakörben folytatódnék a második napirendi 
ponttal. Kérdezem az albizottság tagjait, illetve a jelen lévő szószólókat, hogy van-e 
valakinek egyebek címszó alatt kérdése, tájékoztatnivalója a bizottság részére. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm a jelenlétüket, azt, hogy kérdéseikkel segítették 
a mai munkánkat.  

Az ülés berekesztése 

Azt gondolom, hogy megint hasznos, sok szempontból nemzetiségeink számára 
hasznos információk birtokába jutottunk. 

Mivel az idén már nem lesz albizottsági ülés, mindenkinek megköszönöm az 
egész éves munkáját és februárban folytatjuk. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 
  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


