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1. Tájékoztató a köznevelés területén zajló átalakulási folyamatokról 

Meghívott előadók:  
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára  
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Közhasznú Egyesület elnöke  
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Elnököl:  Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság 
elnöke  
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Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin 
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Ritter Imre német nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika szlovén 
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A bizottság titkársága részéről  
 

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona munkatárs 
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Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  
Hajnal Gabriella elnökhelyettes (Klebelsberg Központ)  
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Közhasznú Egyesület) 
Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a 
tisztelt albizottsági tagokat, szószólótársaimat. Külön tisztelettel köszöntöm 
meghívott előadóinkat és munkatársaikat, dr. Maruzsa Zoltán urat, az EMMI 
köznevelésért felelős helyettes államtitkárát, Kraszlán István urat, az EMMI 
nemzetiségi referensét, Hajnal Gabriella asszonyt, a Klebelsberg Központ szakmai 
elnökhelyettesét. Köszöntöm Csasztván András urat, a Magyarországi Nemzetiségi 
Színházi Szövetség Közhasznú Egyesület elnökét, dr. Benedek Györgyöt, az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala jogi főreferensét, Kiss Balázs urat, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala gyakornokát. Köszöntöm az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségének elnök asszonyát, Racskó Erzsébet asszonyt, és 
köszöntöm a jelen lévő vendégeket. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága köznevelési és kulturális albizottsága 
mai ülését megnyitom. 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy az albizottság három 
tagja jelen van, két tagja helyettesítési megbízást adott. Ritter Imre úr megbízott 
engem a helyettesítéssel, Kreszta Traján román szószóló úr pedig Giricz Vera ruszin 
szószóló asszonyt bízta meg a helyettesítéssel. 

Az albizottság határozatképes, eredményes, jó munkát kívánok mindenkinek! 
Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait. Az első napirendi pontunk: 

Tájékoztató a köznevelés területén zajló átalakulási folyamatokról. E pont meghívott 
előadói: dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára, valamint Hajnal Gabriella asszony, a Klebelsberg 
Központ szakmai elnökhelyettese. A második napirendi pontunk: tájékoztató a 
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség működéséről. Meghívott előadónk: 
Csasztvan András úr, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Közhasznú 
Egyesület elnöke. A harmadik napirendi pontunk az egyebek. 

Javaslom, hogy a napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében, a meghívó 
alapján tárgyalja az albizottság. Kérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. 
Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 
napirendi pontok fenti sorrend szerinti tárgyalását. 

Tájékoztató a köznevelés területén zajló átalakulási folyamatokról 

Tisztelt Albizottság! Az első napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel 
megkérem meghívott előadóinkat, hogy legyenek szívesek az albizottság számára 
tájékoztatást adni a köznevelés szerkezeti és tartalmi megújulásának eddigi 
tapasztalatairól, a várható tartalmi változások bevezetésének körülményeiről, illetve 
jelenlegi állásáról. Különösen is érdekelnek minket a nemzetiségi köznevelést is ellátó 
intézményeket érintő esetleges intézkedések, illetve az, amivel a nemzetiségi 
pedagógusok, vezetők a minél korszerűbb módszerekkel láthatják el a nemzetiségi 
tanulók nevelését, és minél hatékonyabb oktatásukhoz hozzájárulhatnak. 

Kérem akkor először dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár urat. Köszönöm. 
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Dr. Maruzsa Zoltán szóbeli tájékoztatója 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Albizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Örömmel jöttem 
ismét az albizottság ülésére. Egy tényleg rövid bevezetőt szeretnék adni, leginkább az 
elmúlt egy évben tapasztalható folyamatokról, hiszen viszonylag rendszerszerűen 
azért évente erre az eszmecserére sor kerül. Ha visszamegyünk egy picit az időgéppel, 
akkor az jól látható, hogy a tavaly tavasz azért egy elég forrongó időszak volt a 
köznevelés életében, számos olyan probléma került napirendre, ami különböző 
tiltakozásokat is kiváltott. Emiatt az államtitkárság egy új szerkezeti felállásban is, 
hiszen mint tudjuk, a két államtitkárság összevonásra került és a minisztérium is új 
szerkezetben, Palkovics László államtitkár úr vezetésével kezdett el ezzel a 
problémával ismételten szembenézni, és ahogy 2012-13-ban a Felsőoktatási 
Kerekasztal felállítása, úgy itt is megtörtént a Köznevelési Kerekasztalnak a felállítása, 
ahol gyakorlatilag mintegy 250 fő, egyrészt egy központi testületben, amely 16 ülést 
tartott 2016 februárjától az elmúlt hónapig bezárólag, és 6 munkacsoportban folyt a 
munka, és kerültek megvitatásra azok az ügyek, amelyek részben a tiltakozásokat 
okozták, részben pedig egyébként is a köznevelés rendszerében különböző 
megoldásokért kiáltottak. 

Ennek megfelelően a kerekasztal azt gondolom, hogy számos javaslatot 
fogalmazott meg. A tavalyi évben, már a tavaszi ülésszakon megtörténtek jelentős 
törvénymódosítások, ősszel is volt törvénymódosítás, és most tavasszal is van, éppen 
jelenleg az Országgyűlés előtt egy, a köznevelést is érintő törvény-előterjesztés. Azt 
lehetne mondani akkor, hogy igazából a nagy dolgokról a döntések megszülettek már 
tavaly tavasszal, és idén tavaszra tényleg azt lehet mondani, hogy néhány technikai 
igazítást jelentő ügy maradt csak. Tehát a szabályozás területén azt gondolom, hogy a 
tavalyi év volt a meghatározó. 

Ez leginkább egyébként a Klebelsberg Központnak akkor még a korábbi nevén, 
KLIK-nek a szerkezetét, szervezetét érintette, ahol gyakorlatilag a korábbi egyetlen 
jogi személy, egyetlen gazdálkodó szervezet struktúra helyett a Klebelsberg Központ 
január 1-jétől mint középirányító szerv jöhetett létre, és mellette pedig 58, majd az év 
első napjaiban 59 tankerület kezdhette meg a működését. 

Erről elnökhelyettes asszony biztosan fog tudni még részletesen beszélni, és 
természetesen mindketten állunk rendelkezésre. 

Azt gondolom, hogy azért kardinális jelentőségű ez az átalakítás, mert számos 
olyan probléma, amivel a nemzetiségi képzés területén is szembenézhettünk, az 
alapvetően arra volt visszavezethető, hogy az állami intézményfenntartásnak a 2013-
tól kialakuló rendje bár folyamatosan a stabilizálódásnak a jeleit mutatta, nyilván a 
gigantikus mennyiségű feladatátvételt követő első sokkhatások után, de azt 
gondolom, hogy most sikerült azt a szerkezetet megtalálni, amelyik 
működőképességében, hatékonyságában talán a legjobb az elmúlt időszakhoz képest, 
és a jövőre nézve is rendkívül optimisták vagyunk ennek kapcsán. 

Azt is fontos ehhez hozzátenni, hogy a költségvetési vonatkozásban is komoly 
változások történtek már a tavalyi évben is, és az idei évben is azt gondolom, hogy a 
köznevelés egész rendszere olyan többlettámogatásokat tudott megkapni, ami 
megadja annak a lehetőségét, hogy azokat a feladatokat, adott esetben nemzetiségi 
képzéssel kapcsolatos feladatokat is forráshiányra vagy más egyéb olyan szerkezeti 
problémára hivatkozva ma már nem nagyon gondolom, hogy lehetne azt mondani, 
hogy na, emiatt nem történik meg valami a köznevelés rendszerében. Pénzügyi 
stabilitás jellemzi a rendszert és azt gondolom, hogy a tankerületek működőképessége 
is jó. 
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Nyilván ez azokat az intézményeket érintő, és azért szép számmal vannak 
ilyenek, amelyek állami fenntartásúak, de nemzetiségi feladatokat látnak el. Emellett 
egy örvendetes folyamat, hogy tavaly is és idén is van több ilyen intézményátadás-
átvételi ügy, ahol egyébként nemzetiségi önkormányzatok vesznek át, vettek át 
köznevelési intézményeket. Ők az egyházi és magánintézményi finanszírozás mentén 
kapják meg az ehhez szükséges támogatásokat. Azt gondolom egyébként, hogy ez a 
szegmens jól működik, és jó azt látni, hogy több nemzetiségi önkormányzat 
kifejezetten aktív ezen a területen, több intézménynek az átadás-átvételére került sor 
és most május végéig születnek újabb miniszteri döntések, de most is van néhány 
napirenden ilyen intézményátadás, -átvétel. Ezekről még előzetes információval nem 
tudok szolgálni, de azt gondolom, hogy az egy teljesen jó irány, hogy ahol egyébként a 
nemzetiségek száma, a nemzetiségnek az országos elkötelezettsége ezt indokolja, ott 
egyébként a saját kezükbe is tudják venni ezeknek a köznevelési intézményeknek a 
fenntartását. Azt gondolom, hogy nincs is olyan szakmai problémánk ezekkel az 
intézményekkel, tehát én azt látom, hogy komoly, felelősségteljes munka zajlik 
ezekben az intézményekben is. 

Ennek a támogatására, ezt tavaly tavasszal elmondtuk, de itt is azért némi 
kapacitásfejlesztés meg képzésfejlesztés történt, az Oktatási Hivatalnak a pedagógiai 
oktatási központjai között is van egy nemzetiségi POK, amelyik a tavalyi esztendőben 
is azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos ügyeit ellátta, és azt tudom mondani, hogy 
az OH minősítési gyakorlatában is kifejezetten figyelemmel volt arra, hogy azokat a 
szakembereket, szaktanácsadókat, akik a nemzetiségi képzés területén szükségesek, 
hogy ott a megfelelő szakmai támogatást meg tudják adni, őket a minősítés során 
előnyben tudták részesíteni viszonylag kedvezően, és amikor ezt áttekintettük, akkor 
azt tudom mondani, hogy nagyobb mennyiségben és létszámban állnak rendelkezésre 
olyan minősített, immár mesterpedagógus kollégák, akiket egyébként a megfelelő 
napszámban az OH tud annak érdekében mozgatni, hogy a nemzetiségi képzést 
folytató többi pedagógus kolléga, illetve intézmény támogatására rendelkezésre 
álljanak. 

Nyilván ez egy lassabb folyamatnak a része, de azt gondolom, hogy erre 
kifejezett odafigyelés volt a rendszerben. Tehát állami oldalról is a szakmai munka 
minőségének a támogatása megvolt, az megvan. 

Két olyan terület van, ahol azt gondolom, hogy érdemi további tevékenység 
szükséges. Ennek egy részéről a múltkori alkalommal beszéltünk is. Ez egyrészt a 
szakember-ellátottság kérdése, ahol a képzés, továbbképzés ügyében fontos 
továbblépnünk. Itt a felsőoktatási vonatkozásokat én most azért nem érinteném, mert 
azzal tényleg foglalkoztunk. A pedagógus-továbbképzés rendszerében én arról tudok 
beszámolni, hogy a kerekasztalnak az egyik munkacsoportja kidolgozott egy olyan 
anyagot, amely a pedagógus-továbbképzés rendszerének az átdolgozását célozza. 
Ennek nem álltunk neki már most bevezetni, mert annyi vitát nyitna meg, ami azt 
gondolom, hogy a közeledő választásokra való tekintettel semmiképpen sem lenne 
bölcs. Nem azért, mert a vitát nem szívesen vállaljuk, az szerintem közismert, hogy 
szívesen vállaljuk, csak nem lehet jó döntéseket hozni akkor, hogyha egyébként a 
villámok csapkodnak az ügy körül. De hogy a következő egy évben ennek a 
kidolgozására nagy erőket fogunk fordítani, az egészen biztos. A summázata valahol 
az ügynek az, hogy egy olyan pedagógus-továbbképzési rendszert szeretnénk 
kidolgozni, ahol jóval nagyobb, hangsúlyosabb szerepet kapnának a 
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények. Jelenleg bárki, bármilyen 
típusú pedagógus-továbbképzést folytathat. Nyilván akkreditációt követően, 
félreértés ne essék, de ennek egy része, tehát megnéztük, összesen 900 olyan 
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szolgáltató van és lehet, aki egyébként pedagógusokat képez, és ez tényleg a kft.-től az 
egyetemig bezárólag mindenféle szegmensben. 

Ez így nem kifejezetten koncentrált. Azt is tudjuk, hogy az állami feladat-
átvállalással párhuzamosan, 2012 végével a korábbi önkormányzati normatívák 
rendszere kivezetésre került. Uniós források ellenben olyan gigantikus mennyiségben 
kerültek a továbbképzési területre, hogy talán azt gondolom, hogy ez még így is 
továbbképzésszám-növekedést eredményezett. 

Viszont azt látjuk, hogy az EFOP-ban nagyjából a következő két évben ugyan 
rengeteg képzés lesz, de utána meg kell teremteni ennek az új kereteit. Ilyen 
értelemben az, hogy egy-két év távlatában valósuljon meg ennek az új rendszernek a 
kialakítása, az ütemezés szempontjából is jó lehet. Itt figyelemmel kell majd lennünk 
arra, hogy a nemzetiségek számára ebben az ingyenesen biztosított, felsőoktatási 
intézmények által kínált továbbképzési rendszerben meglegyen a megfelelő hely. Ez 
ügyben Ritter úrnak a szakmai javaslatát ismerjük, költségvetési módosítóját éppen 
most a Parlament épületében is tárgyalják. Ilyen vagy olyan módon, de azt gondolom, 
hogy abba az irányba érdemes elmozdulni, emellett pedig az új rendszerre nézve, 
biztos, hogy abba a körbe be kell tenni a nemzetiségi továbbképzéseket is, amelyek az 
állami finanszírozásban, feladatellátásban részesülnek. Erre figyelemmel leszünk, 
ebben egészen biztosak lehetnek, hogy ez tényleg fontos részét képezi majd a 
koncepciónak. 

Ennek külön felelőse lett egyébként, Sipos Imre korábbi helyettes államtitkár 
úr velem együttműködésben a miniszteri biztosi feladatai között kiemelt az új 
tanártovábbképzési rendszernek a kidolgozása. 

A másik olyan terület, ahol azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk, ez a 
tankönyveknek a kérdésköre, ahol szintén egy részben nagy viharokat is kiváltó 
állami intézkedés történt 2013-2014 folyamán, amikor az állami tankönyvellátás 
megerősítése érdekében komoly jogszabályváltozásokra került sor, és ennek alapján 
az elmúlt években egy nagyon komoly állami tankönyvfejlesztés indult el. Nyilván 
rengeteg vitát kiváltva, és mivel ellenérdekelt kiadók azért szép számmal vannak, azt 
gondolom, hogy mindig górcső alatt van az a fejlesztő munka, ami ezen a területen 
zajlik. 

De mégis azt lehet mondani, hogy egy jelentős tankönyvfejlesztés megvalósult. 
Most jutott el oda ez a folyamat, hogy az OFI átszervezésével párhuzamosan egy 
külön tartalomfejlesztési főosztály is létrejött az EMMI-ben, aminek most 
hangsúlyosan dolga - és ezt kifejezetten személyesen is nagy figyelemmel követem -, 
hogy azt nézzük meg, hogy a különböző kerettanterveknél milyen tankönyvek azok, 
amelyek nem állnak rendelkezésre, amelyeket egyébként a piaci világ, a kiadóknak a 
szabad versenye, ha úgy tetszik, sosem hozott létre a kis létszámok miatt. És ebben az 
SNI az egyik terület, a nemzetiségi pedig a másik terület, ahol nyilván pályázati úton, 
ilyen, olyan, amolyan módon valamicske történt, de rendszerszintű fejlesztés, ami 
tényleg végignézte volna, hogy hol, mire van szükség, ilyen típusú, ahogy azt az állam 
szokta csinálni, hogy egy kicsit kocka, de egyértelműen ott van és kocka, ilyen típusú 
fejlesztés nem volt. Ez most folyamatban van, és meg is kereste Pálfi Erika 
főosztályvezető asszony egyébként az érintett, intézményfenntartásban is érdekelt 
intézményeket, ezzel kapcsolatosan mennek a tárgyalások, visszajelzések, szépen 
vesszük fel a listára, hogy hol, mit kell megcsinálni, és a következő hónapokban ki fog 
az kristályosodni, hogy a fejlesztéseket kinél, hogyan, milyen módon tudjuk vagy az 
adott nemzetiségre bízni, vagy pedig az OFI képes-e fordítással nyilván, lektori 
munkával stb. a tankönyveket biztosítani. 

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kardinális jelentőségű munka, abban 
bízom, hogy a következő talán két-három évben - nagyjából 500 könyvről beszélünk 
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egyébként, ennek csak egy része, ami nemzetiségi igényként jelent meg - ez a munka 
elvégezhető és akkor abban az áldott állapotban lehetünk, hogy - mondjuk így - az 
elmúlt húsz év hiányosságait némiképpen leküzdve, de rendelkezésre fognak állni 
azok a tankönyvek, amelyek lefedik azokat a területeket is, ahol esetleg ez eddig nem 
volt megoldható és nem volt biztosított. 

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a bevezető 
tájékoztatását. Én magam is, bár most nem vagyok olyan direkt módon az iskolához 
kötve, de azt érzékelem, hogy az elmúlt egy évben lényegesen kevesebb a negatív 
észrevétel az oktatási intézmények részéről, tehát ez az átalakulás egy jó irányba 
indult el, illetve látható eredményeket is lehet tapasztalni. Különösen megnyugtató a 
tankönyvekkel kapcsolatos gondolatsora, és remélem, hogy ennek a közeli jövőben a 
nemzetiségek látják a továbbfejlesztett változatait, illetve az igényeknek megfelelően. 

Most pedig szeretném átadni a szót Hajnal Gabriella asszonynak, a Klebelsberg 
Központ szakmai elnökhelyettesének, az ő szemszögéből, az ő észrevételeivel 
kiegészítve a helyettes államtitkár úr által elmondottakat. Átadom a szót. 

Hajnal Gabriella szóbeli tájékoztatója 

HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): Én is 
nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy előny-e vagy hátrány, de én 
egy olyan intézménynek voltam a vezetője 18 évig, ahol nemzetiségi képzés volt - 
úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit előny -, ez pedig a Tamási Áron Általános Iskola és 
Német Kéttannyelvű Nemzetiségi Gimnázium a XII. kerületben, úgyhogy elég sok 
mindent láttam közelről is. 

Kiegészítve egy picit a helyettes államtitkár úr szavait, bár gyakorlatilag 
ugyanezeket tudtam volna én is elmondani mind a tankönyvről, mind a 
továbbképzésről, hogy ez egy eléggé kardinális kérdés, hogy hogyan alakul a jövőben a 
nemzetiségi tanárképzés, és hogyan alakulnak a nemzetiségi tankönyvek, hiszen azért 
vannak még mindig olyan tantárgyak, amelyek nem rendelkeznek tankönyvvel, 
mondjuk akár csak a német területről tudok beszélni, hogy kémia könyv még mindig 
csak akkor van, hogyha kintről összeollózva meg a saját kollégáink összeollózva 
tudják tanítani ezeket a tantárgyakat, és még mindig vannak olyan területek, ahol 
nincsen megfelelő tanárképzés sem. Tehát elfogadjuk a felsőfokú nyelvvizsgát és 
elfogadjuk a magyar tanárképző egyetemnek a végzettségét, de nagyon jó lenne egy 
nemzetiségi képzés is, ami például a matematika meg a történelem területén van, 
hogyha ezt ki tudnánk terjeszteni az összes többi tantárgyra is. A tanítóképzésben azt 
hiszem, talán a legjobb a helyzet, mert ott a tanítóképző főiskolán eleve van 
nemzetiségi képzés, és ők gyakorlatilag úgymond már olyan diplomával kerülnek ki 
mindenképpen. Egyébként matematikában is van ilyen, akiknek ez a végzettségük 
megvan.  

Amit a Klebelsberg Központról tudni kell most, én is azt látom, hogy egy 
biztonságosan működő 59 tankerülettel álltunk most fel. A tankerületek 
finanszírozása olyan, hogy abszolút biztonságosan tudnak működni, mindig el 
szoktam mondani, hogy persze, semmilyen pénz nem elég az oktatásban, és ez valahol 
így van rendjén, hogy nekik még nagyobbak az igényeik, hiszen mindenki fejleszteni 
szeretne és mindenki a jobbat szeretné, de én azért váltig állíthatom, hogy a 
biztonságos működéshez jelen pillanatban teljes egészében rendelkezésre áll az 
összeg. 

Nyilvánvalóan azt szeretnénk elérni, hogy a nemzetiségi iskolák, főleg ahol a 
KK Központ által történő nemzetiségi iskolákról beszélünk, ott a nemzetiségekkel lévő 
kapcsolat még erősebb legyen, mint esetlegesen korábban volt, ami azt jelenti, hogy a 
tankerületi igazgatóknak a figyelmét felhívtuk arra, hogy bárminemű olyan döntésük 
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van, ami akár a nemzetiségi iskolát érinti, akár a nemzetiségi iskola jövőjét érinti, 
költségvetését érinti, ott nekik kötelezettségeik vannak, és bizony, a helyi nemzetiségi 
vezetőkkel le kell ülni és ezt a történetet egyeztetni kell. 

Ezt én úgy látom, hogy én ugye, a XII. kerületből jövök, ahol óvoda is van, 
általános iskola is van és gimnázium is van, ez jól működik, nyilván az lenne 
egyébként a cél, hogy ahol komoly nemzetiségi hagyományok vannak, ott valóban 
teljesen kiépült rendszereket hozzunk létre, tehát legyen óvodai ellátás és legyen 
iskolai átmenet is, és az iskolából legyen a gimnáziumi átmenet is, és amire szerintem 
a nagyon nagy hangsúlyt kell fektessük, ezeknek az átmeneteknek a jól működése, 
mert a nemzetiségi óvodából még úgy láttam, hogy csak-csak elviszik a nemzetiségi 
általános iskolába a gyerekeket, a nemzetiségi általános iskolából azonban nem viszik 
nemzetiségi gimnáziumba a szülők a gyerekeket. Azt hiszem, ennek az okát is meg 
kellene találjuk, illetve azt a folyamatot, hogy egyértelműen lehessen őket azért 
valamilyen szinten odairányítani. 

Nyilván azt gondolom, hogy a nemzetiségi oktatásnak is van még hová 
fejlődnie, tehát ez azt jelenti, hogy maga a tantárgyak tanításában, illetve ezeknek az 
átmeneteknek a megerősítésében én azért azt tudom mondani és azt mondta elnök 
asszony, hogy nyugodtan mondjam a hiányosságokat is, a nemzetiségi általános 
iskolából érkező felvételiző diákok egy része nem üti meg azt a szintet, hogy úgymond 
kihagyhassa a nyelvi előkészítő évfolyamot. Ez szerintem probléma. Tehát ha egy jól 
működő nemzetiségi általános iskolába jár egy diák, akkor neki úgy kellene 
nemzetiségi gimnáziumba mennie, hogy semmiképpen ne kelljen elvégeznie még egy 
nyelvi előkészítő évfolyamot. 

Én azt hiszem, hogy ez többnyire azért van, mert szakemberhiánnyal küzdenek 
a nemzetiségi intézmények is, tehát nincs megfelelő képesítésű tanár, illetve 
szerintem – és ezt merem mondani – kevesebb óraszámban tanítják a nemzetiségi 
nyelveket, és most a németről beszélek, mert ezt tudom mondani elsősorban, mint az 
előírt. Tehát összerakják ők azt a bizonyos 50 százalékot, de abban akkor már minden 
benne van. 

Ami nagy előnye viszont a nemzetiségi törvénykezésnek az elmúlt évek során, 
és ezt még nem említette helyettes államtitkár úr, hogy kötelező a nemzetiségi 
nyelven folyó tantárgyaknak a csoportbontása. Ez egy nagyon nagy előny, főleg a 
gimnáziumokban, ahol 36 fős osztályokról beszélünk, és kötelezően előírt akár a 
földrajz, akár a biológia, akár a kémia óra két csoportban lévő tanítása, lévén, hogy 
nemzetiségi nyelven folyik. Ez szerintem egy nagyon nagy előrelépés, és ez az út az 
általános iskolai szinten is feltétlenül megvalósítandó. 

Nyilvánvalóan itt azért azt gondolom, feltétlenül szükséges, hogy meghúzzuk a 
létszámhatárokat is. A 14 fős osztálynál nem gondolom, hogy feltétlenül bontani kell, 
nyilván van egy csoportlétszám, ahol viszont tényleg indokolt a nemzetiségi nyelven 
folyó oktatásnak mindenképpen a két csoportban tanítása.  

Azt is tudjuk, hogy a finanszírozás is olyan, hogy plusz óraszámtömeget kap a 
nemzetiségi osztály, amit úgy érzékelek, hogy mindenhol fel is használják hála 
Istennek, tehát ezt mindenképpen tudom mondani. 

Amire még kitérnék, azok a nemzetiségi versenyek. Egyre több olyan verseny 
van, ami a nemzetiségi oktatást érinti. Ezt a KK minden esetben támogatja, legalábbis 
én nagyon bízom benne, hogy minden esetben támogatja. Tehát nekik, a Klebelsberg 
Központ tankerületeinek az ilyenfajta versenyre eljutást és a gyerekeknek a 
finanszírozását, illetve a kollégák finanszírozását meg kell tudniuk oldani. Tehát a 
saját költségvetésében benne van. Erről annyit mondanék, hogy minden versenyre 
tekintettel szeretnénk egy olyan rendszert kialakítani, hogy minden tantárgyból, 
minden vonalon legyen olyan verseny, amit maga a Klebelsberg Központ, illetve a 



-  - 11

minisztérium fog finanszírozni, tehát amiért effektíve nem lehet a gyerekeket 
fizettetni, és nem lehet a kollégákat sem terhelni. Nyilván ha ezen kívül még több 
intézmény százféle versenyt hirdet, mindent biztos, hogy nem tud finanszírozni sem a 
Klebelsberg Központ, sem a minisztérium, de szeretnénk, ha minden tantárgy, 
minden nemzetiségi tantárgy és minden magyar tantárgy is le lenne fedve egy komoly 
országos szintű versennyel, ami akár úgy épül fel, hogy akár egy területi, járási és 
utána egy országos szintű verseny. Ezt is a Klebelsberg Központ most meg fogja 
oldani, koncepcionálisan megpróbál egy stratégiát kialakítani. 

Én azt gondolom, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Egy, amit le 
tudok szögezni, hogy a tankerületeknek, a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák 
vezetőinek a nemzetiségi önkormányzatokkal szoros együttműködésben kell 
dolgozniuk, hiszen ez a jövő, én azt gondolom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm Hajnal Gabriella asszonynak az 

elmondottakat, a továbbgondolást. Köszöntöm dr. Madarász Hedvig asszonyt, aki 
időközben megérkezett körünkbe.  

Biztató gondolatok hangzottak el az én számomra mindenképpen. Több olyan 
kérdés is szóba került, amelyekkel magam is foglalkozni kívánok és majd a kérdések 
körében egy-kettőre reflektálok is. Egyebek mellett, a tankönyv kérdése mellett a 
tanártovábbképzések kérdése, ami minket érint, illetve a szakmai tanulmányi 
versenyek, amelyek komoly gondokat okoztak, hiszen tudjuk, hogy tavalyig nagyon 
sok helyütt előfordult, hogy nem tudtak szakmai tanulmányi versenyekre gyerekeket 
indítani, mert nem volt hozzá anyagi támogatás. Biztató, hogy ez most megoldottnak 
látszik. 

Mielőtt én a saját kérdéseimet elmondom, megkérdezem kollégáimat, hogy 
valakinek az elmondottakhoz vagy egyáltalán a nemzetiségi közneveléshez 
kapcsolódóan van-e kérdése. Hepp Mihály alelnök úrnak átadom a szót. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm kedves 
vendégeinket és az albizottság tagjait. Én magam is, amikor a KLIK megalakult, 
eléggé szkeptikus voltam ebben az ügyben, és volt is miért, azt hiszem, az egész 
pedagógustársadalomnak. De egyre inkább az a véleményem, csatlakozom elnök 
asszonyhoz, hogy talán már kijárták, azt még nem mondom, hogy teljes mértékben 
meg vagyunk elégedve, mint nemzetiségek, de már egy jobban kijárt úton haladnak. 

Nekem az a véleményem, és elég sok tankerületben, ahol nemzetiségi 
érintettség van, főleg a horvátoknál, mert én abból a körből vagyok, azt látom, hogy 
ott, ahol a tankerület és az adott iskolák között jó a viszony, ott általában nincsenek 
különösebben gondok. Ott, ahol esetleg vagy a tankerületben nem jó ember van nem 
jó helyen, mert van azért egy pár ilyen, azért tegyük a kezünket a szívünkre, ott 
lehetnek nézeteltérések. De általában megoldódnak, mert olyan hely nincs azt hiszem, 
semmilyen területen, ahol nincsenek ilyenek.  

A tankönyvekről nyilván majd még beszélni fogunk, remélhetőleg itt is 
megoldódik majd a helyzet. De amit én a legnagyobb problémának tartok, és a kezdet 
kezdete óta mindig ez volt a probléma, hogy a Klebelsberg egyszerűen több helyen, 
most nem azt mondom, hogy többségében, de több helyen nem vette tudomásul azt, 
hogy a nemzetiségi iskolarendszer külön igényekkel rendelkezik, vagy külön 
igényeket kíván, kezdve az említett tankönyvekkel, kezdve az anyaországi 
kapcsolatokkal, amivel a legtöbb probléma van, nyilván ez pénzbe kerül. De hogyha 
azt mondom, hogy megvannak bizonyos rendszerek Magyarországon, hogy a magyar 
iskolák, ha mondjuk elmennek a környező országok magyar iskoláiba, akkor az 
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egészen komoly milliárdokkal van finanszírozva. Az, hogy egy magyarországi 
nemzetiségi gyermek el akar menni az anyaországába, az bizony, elég sok pénzbe 
kerül, tehát még Horvátország vonatkozásában is, mondjuk legjobb helyzetben a 
szlovének vannak, mert ők mindjárt a kerítésen túl vannak, tehát nem kell olyan 
sokat utazni. (Dr. Maruzsa Zoltán: Ott nincs is kerítés! – Derültség.) Vagy nincs is 
kerítés, csak a távolság miatt mondtam ezt a dolgot. 

Én tudom, hogy néhány igazgatónak bezzeg fáj a szíve, hogy ezt nem tudja 
beépíteni az éves programba, hogy legalább egyszer jönnek, egyszer mennek, és ez a 
többi nemzetiségnél is probléma. 

Tehát kérem, hogy erre figyeljenek oda egy kicsit. Az országos nemzetiségi 
önkormányzatok is partnerek ebben a dologban, itt van elnök asszony is, és nagyon 
jól tudja, hogy ez évek óta visszatérő dolog és igény, és nem mindenhol lehet ezt 
kielégíteni. 

Tehát én azt mondom, hogy minden tiszteletem az államtitkárságnak szól, és 
én még emlékszem rá, én elég régóta vagyok a szakmában, hogy amikor az itt lévő 
nemzetiségi fő felelős, István mellett voltak azért még emberek a különböző 
nemzetiségekből, és most ő egymaga kezeli ezt az egész históriát. Tehát mindig 
mindenki őt bombázza, és tőle próbál valami segítséget kérni. 

Tehát lehet, hogy ez a szakterület megérdemelne egy valami ilyen formájú 
bővítést, hogy talán több ember foglalkozzon a dologgal, mert most már van POK, 
meg mindenféléket megcsináltunk, csak még gyerekcipőben járnak ezek, és nem 
mindig látják el azt a feladatot, amit kell. 

Úgyhogy emellett azt mondom újból, hogy ha nem is vagyunk megelégedve, de 
örömmel konstatáljuk azt, hogy itt előrelépés történt, mint ahogy hallottuk is, és 
remélhetőleg ez meg lesz jobban oldva. 

Itt kitérnék arra a dologra is, hogy tegnap nagyon sokat beszélgettünk szintén 
ebben a témakörben, hogy milyen költségvetés-módosítást kívánnak a nemzetiségek, 
és azok az iskolák, illetve azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek 
intézményfenntartói feladatokat ellátnak, azok nagyon-nagyon nagy terhet le is 
vesznek az állam válláról. Ugyan az állam ottmarad, mint finanszírozó, csak úgy 
érzem, hogy pillanatnyilag ezek az iskolák vagy intézmények jobb helyzetben vannak, 
mint akik a KLIK-nél vannak. Most nem akarok belemenni ebbe a dologba, de ezt 
azért meg kellett említeni, és köszönöm, hogy eljöttek és informáltak minket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úr által felvetett kérdéseket. Én magam 

is szeretnék néhány kérdést megfogalmazni, illetve néhány véleményt elmondani, és 
utána tudom, hogy a jelen lévő vendégek között is van kérdező.  

Elnökhelyettes asszony említette a tankerületek és az intézmények jó 
együttműködésének a fontosságát. Azt gondolom, hogy a problémák zöme a múltban, 
még az átalakítást megelőző időszakban is éppen abból fakadt, hogy a nemzetiségi 
köznevelést is ellátó intézmények a tankerületek részéről teljesen magukra hagyottak 
maradtak, és sok esetben nem találtak szakmai segítséget vagy adott esetben ami 
megfogalmazódott alelnök úr által is, olyan kiegészítő nemzetiségi tevékenységeknek 
a finanszírozására, mint például a tanórán kívüli tevékenységek, amelyek kifejezetten 
nemzetiségi jellegűek, ezek különböző szakkörökben realizálódtak, ezeknek az anyagi 
háttere több helyütt nem volt biztosított, de például az anyaországgal történő 
kapcsolattartásban okoztak nehézséget azok a kérdések, amelyek egy-egy utazáshoz 
kapcsolódó költségvetés hozzárendelését feltételezték, de problémát okozott - és 
remélem, hogy ebből lassan kiérkezünk, helyettes államtitkár úrnak már az elmúlt 
albizottsági ülésen is említettük -, hogy például a tankerületekhez utalt központi 
költségvetési támogatás, ami az ingyenes tankönyvek költségét jelentené, az nem 
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érkezett meg az intézményekhez. Ilyen esetben vagy a nemzetiségi önkormányzatok 
fizették ki ezt az összeget, vagy az iskola nem is tudom, hogyan lavírozott, vagy nem 
lavírozott, mert még hosszú ideig tartozott a KELLO-nak. Most nincs új információm. 
Tehát nem tudom, hogy mennyire helytálló az a két hónappal ezelőtti információ, 
hogy még mindig volt pécsi iskola, aki egy fillért nem kapott.  

 
HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): Nem az 

iskola kapja. Tehát a helyzet az, hogy nem az iskola kap, az iskolának nincs önálló 
költségvetése, tehát ő nem gazdálkodási szerv. A gazdálkodási szerv a tankerület. A 
tankerületnél pedig ott kell hogy legyen a pénz. Tehát én szeretném tudni, hogyha 
valahol ez problémát okoz, mert nem lehet ebből probléma. Tehát az iskolához nem 
jut el a pénz. Az iskolának az a feladata, hogy megrendelje azt a könyvet, ami neki jár, 
mert ugyan ingyen jár a nemzetiségi tankönyv, neki ezt össze kellett írni, neki ezt be 
kellett nyújtania, neki más teendője nincs. A tankerületnél van a pénz. 

 
ELNÖK: Igen. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy megadtam a szót közben 

Hajnal Gabriella asszonynak. (Hajnal Gabriella: Bocsánat.) Semmi gond. Igen, a 
problémák éppen ebből keletkeztek, hogy amikor a tankönyvellátó a pénzt kereste, az 
intézmény sem utalt, illetve a tankerületnek elvileg - most ez csúnya magyar szó - 
leutalt központi támogatás nem ért célba. Ez nagyon élő volt még két hónappal 
ezelőtt, nem tudom, tényleg nem tudom, mert azóta nem érkezett jelzés, nem tudom, 
hogy önök tudnak-e ezzel kapcsolatban újabb információkról vagy a kollégáim 
tudnak-e róla, mindenesetre két hónappal ezelőtt a nemzetiségi szakfelügyelők egy 
ülésén vettem részt, amit a nemzetiségi POK szervezett, és ott több intézményvezető 
jelezte, hogy még mindig nincs rendben ez a kérdés, még mindig tartoznak különböző 
intézmények, egészen nagy intézmények is. Tehát itt bizonyos esetben, ahogy 
elnökhelyettes asszony is fogalmazott, reméli, hogy a tankerületek jó gazdái ezeknek 
az intézményeknek. 

Tehát valóban a tankerületeknél láttunk problémákat. Úgy érzékelem én most 
egy kicsit tényleg eltávolodva, mert munka- és feladatellátásom révén nem látok 
olyan direkt módon bele az intézmények működésébe, de azt érzékelem, hogy ez 
valamelyest javult. 

Ami a kérdéseim közé tartozna még, hogy vannak-e olyan tankerületek, tehát 
van-e az 59 tankerületből olyan, ahol kifejezetten a nemzetiségi köznevelést is ellátó 
intézményeket segítő munkatárs dolgozik, vagy ha nem, volt-e adott esetben a 
tankerületek munkatársai számára vagy egyes munkatársai számára olyan 
tájékoztatás vagy olyan felkészítés esetleg, amely a nemzetiségek speciális 
feladatellátásával kapcsolatban tájékoztatást nyújtana? Elmondom, hogy miért 
teszem fel a kérdést. 

Szintén körülbelül két hónappal ezelőtt keresett meg egy iskola igazgatója, 
azzal a kétségbeesett kéréssel, hogy nem hirdetheti meg a nemzetiségi csoport 
indítását, merthogy a tankerület azt mondta, hogy nem lehet. Még nem volt 
beiratkozás, tehát még csak arról volt információjuk, hogy körülbelül hat gyerek 
jelentkezik az intézménybe, nemzetiségi, ez konkrétan szlovén nyelv lett volna. 
Nemzetiségi referens úrral akkor beszéltünk is, és nekem akkor egyértelműen az 
fogalmazódott meg a fejemben, hogy a nemzetiségi törvénynek a köznevelésre 
vonatkozó paragrafusaival biztosan nem olyan intenzíven foglalkoznak, illetve nem 
tudom, hogy mennyire ismerik azokat a nemzetiségek számára biztosított külön 
jogokat, amelyek egyébként a jó együttműködésnek is feltételei. 

Tehát beszélgettünk már a nemzetiségi POK elnök asszonyával is egyebek 
mellett, hogy lehet, hogy valami olyan konferenciára, beszélgetésre, fórumra 
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lehetőséget kellene biztosítani, ahol azon tankerületek egyes munkatársai, akik 
mondjuk átvennék azt a feladatkört, ami a nemzetiségi intézményekre vonatkozó 
feladatokat külön tartalmazza, érdemes lenne egy találkozót szervezni. 

Aztán volt nekem egy olyan, hogy is mondjam csak, megbízatásom igazából, 
ami egy kicsit túlmutat a direkt nemzetiségi képzésen, de a nemzetiség köreiből 
származó tanulóknak a továbbtanulását érinti, és ez a művészeti szakközépiskolák 
vagy szakgimnáziumok kérdése, ahol is az új tantárgystruktúrával a 
természettudományos tantárgyak nem nevesített formában kerülnek oktatásra, 
hanem vannak a természettudományos tantárgyak, nincs külön fizika, kémia és így 
tovább. Ezzel ugyanakkor az átjárhatóság a szakgimnáziumok és az általános 
gimnáziumok között a hagyományos módon egy kicsit veszélyeztetett, hiszen például 
régen mi is csináltuk, hogy egy tehetséges gyereket a szakközépiskolából magunk 
javasoltunk egy gimnáziumi képzésbe, mert arra alkalmasnak, képesnek tartottuk, 
most viszont, miután semmilyen megnevezett tantárgyat nem tanul ebből külön, a 
különbözeti vizsga tétele nem annyira biztosított. 

Ennek lehet egy olyan következménye, hogy a beiratkozás kicsit talán 
óvatosabb vagy a művészeti szakgimnáziumokba jelentkezés adott esetben el is 
marad.  

Ugyancsak a művészeti szakgimnáziumokkal kapcsolatos kérdés, hogy az 
induló szakirányokra való jelentkezés lehetséges számait ki határozza meg? Tudniillik 
az a tapasztalat, hogy valahonnan a tankerület részéről érkezik egy engedélyezés, 
például hat ötvös képzésére, amikor az iskolába jelentkezne tizenkét keramikus és 
nem tudnak számukra lehetőséget biztosítani. 

Itt állítólag - én ezt azért közvetítem, mert megkértek rá - az Iparkamara lenne 
kompetens ebbe a dologba beleavatkozni. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Mindenesetre 
ez még elvileg problémákat okoz.  

Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyek most közvetlenül nem 
megválaszolhatók, nem is várok ilyesmit. Tehát hogyha úgy gondolják, hogy nem 
biztos, hogy ha most egyértelműen lehet rá választ adni, akkor természetesen örülünk 
neki, ha írásban, később fogunk választ kapni. Mindenesetre fontosnak tartottam, 
hogy ezt elmondjam, illetve kérdésként feltegyem. Köszönöm szépen. 

Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót, láttam, hogy jelentkezett. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az egyik ügy az utolsó, hogyha visszafelé léphetünk, mert ami 
direktben a Klebelsberg Központot érintette, azt gondolom, hogy elnökhelyettes 
asszony átveszi. 

A szakképzésben nincs illetékességünk, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. 
Tehát ott a Nemzetgazdasági Minisztériumból Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár 
asszonynak valamikor érdemes lenne a meghívása, tehát hogy ott a különböző 
szakirány-indításokat a szakképzési centrum hogyan hagyja jóvá, az nem EMMI és 
nem Klebelsberg Központon belüli döntési mechanizmus, az teljesen a szakképzésért 
felelős minisztériumnak a saját belső ügye. Természetesen a számokat látjuk és 
átmegy rajtunk, de azért itt mondjuk így, hogy van annak a területnek olyan felelőse, 
ami azért ebben a munka oroszlánrészét elvégzi. Tehát hogy ebben olyan szintig 
lemenőleg, hogy akkor itt 6, ott meg 12 és induljon, ne induljon, ebben nem nagyon 
szoktuk felülírni az NGM javaslatait. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én most csak a művészeti gimnáziumokról 

beszéltem, amelyek viszont még mindig a Klebelsberg Központhoz tartoznak. Tudom 
egyébként igen, ugyanez a probléma ott is fennáll (Dr. Maruzsa Zoltán: Akkor én 
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értettem félre, elnézést.), de ezt most azért is említettem, mert tudom, hogy ez még a 
Központ kompetenciája.  

Átadom a szót szakmai elnökhelyettes asszonynak. 
 
HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): Csak azt 

szerettem volna kiigazítani, hogy igen, a művészeti gimnáziumok valóban a 
Klebelsberg Központhoz tartoznak, ellenben ettől függetlenül az NGM-nek kell 
jóváhagynia azokat a szakirányokat. Tehát mi megigényeljük, leegyeztetjük, mi 
elküldjük az NGM-nek, éppen most jön vissza, hogy hol, mit engedélyeznek, és 
ugyanez vonatkozik egyébként az OKJ-s és a felnőttképzésben lévő, szintén a 
Klebelsberg Központ alá tartozó intézmények, ámbátor szakképzésbe tartozó 
szakokkal kapcsolatban. 

Tehát itt is az irányt azért ők hagyják jóvá, attól függetlenül, hogy valóban 
maga a fenntartója a Klebelsberg Központ a művészeti iskoláknak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést. Mindenképpen tervezzük Pölöskei 

Gáborné meghívását az őszi ülésszak albizottsági ülésére és ezeket a kérdéseket 
feltenni. De megköszönöm ezt a tájékoztatást. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ha szabad, akkor még egy dolog. A nemzetiségi tankönyvrendelés 
kapcsán én meg fogom akkor kérdezni a KELLO-t, hogy van-e olyan intézmény, 
amelyik esetleg még tartozik tavalyi üggyel. Ideivel még nem tartozhat, mert most 
ment még csak le a rendelés. Tehát ennyiből biztosan van a rendszernek egy átállási 
nyomatéka, mert tavaly még a KLIK egésze kellett hogy rendezze ezeket egyébként, 
idén pedig a források, a tankönyvvel kapcsolatos források is a tankerületnél vannak 
tervezve. Tehát olyan leutalt összeg nem is tud lenni, mert nem a Klebelsberg 
Központból, hanem az adott tankerülethez van már eleve tervezve az összeg, amelyik 
pedig nem utal az iskolának sehová, mert önmaga az iskola a fenntartó és ő 
gazdálkodik. Tehát nincs pénzmozgás a rendszerben.  

Ezt azért szeretnénk ennek ellenére egy kicsit meghaladni, beszéltünk erről, 
hogy van egy olyan gondolat, ami direktben a KELLO-hoz helyezné a finanszírozást, 
de ez messzire vezet, teljesen technikai ügy, tényleg ez csak a számlázásoknak a 
kérdése. A lényeg az, hogy az intézménynek elvileg van olyan kerete és kell hogy 
legyen olyan kerete, amiből ezt meg tudja rendelni, a tankerület pedig ki kell hogy 
tudja fizetni. Meg fogjuk nézni, hogy van-e. 

Egy pécsi irányt hallottam esetleg, ha még iskolanevet is kapunk, az nagy 
segítség lenne, de így is ki fogjuk nyomozni, hogy van-e olyan esetleg. Akkor ezt jól 
hallottam, ugye, tehát hogy egy pécsi ügyről van szó? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jó, megnézzük. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban én is azt gondolom, hogy egy hosszú távú 

megoldásnak mindenképpen talán az mutatkozna, ha közvetlenül a tankönyvkiadó 
kapná ezeket az összegeket. Elnökhelyettes asszonynak adom meg a szót. 

 
HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): Az 

iskolaindítással kapcsolatban, illetve osztálynyitással kapcsolatban is volt itt egy 
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kérdés. Azért alapvetően az egy fontos dolog, hogy az iskolának az alapító okiratában 
benne kell hogy legyen a nemzetiségi oktatás ahhoz, hogy egyáltalán bármit el tudjon 
indítani. Tehát hogyha ott van igény egy új iskolában, tehát egy más helyen, ahol 
eddig nem volt nemzetiségi képzés, ott előáll az igény, a 8 fő az, amivel az osztályt el 
kell indítani, alatta én is segítséget kértem, csak kiegészítő képzést kell úgymond 
támogatni, illetve azt kell megoldani, de ahhoz, hogy a 8 fővel is el tudjon indulni egy 
nemzetiségi osztály vagy egy nemzetiségi képzés, ahhoz mindenképpen alapítóokirat-
módosítás kell, hiszen új feladat kerül be az intézménynek a látókörébe, ezt pedig 
mindenkivel jóvá kell hagyatni. 

Tehát ez nem annyira egyszerű, mint egy olyannál, ahol eleve benne van a 
nemzetiségi képzés, és az a kérdés, hogy van-e olyan évfolyam, ahol van 8 jelentkező, 
vagy nincsen 8 jelentkező. Ahol van 8 jelentkező és benne van az alapító okiratban a 
nemzetiségi képzés, ott nem lehet probléma és nem lehet kérdés, hogy az intézmény 
vezetője elindítja-e ezt a képzést vagy nem indítja el. 

Még egyszer mondom: ott lehet egy kicsit hosszabb intervallum az, hogy 
jóváhagyás történjen nemzetiségi képzésre, ahol újonnan jön az igény. Viszont én erre 
megint csak azt gondolom, hogyha a tankerület - és ebben teljesen igaza van alelnök 
úrnak - vezetője jól működik együtt mind a nemzetiségi önkormányzattal, mind a 
saját intézményeivel, akkor megtalálja annak a módját, hogy melyik az az intézmény, 
ahol nemzetiségi igény esetén egy kerületen belül, ha fővárosról beszélünk vagy egy 
településen belül hol indul el a nemzetiségi osztály, mert ahol igény van, ott ezt 
nyilvánvalóan teljesíteni kell. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek az iskolának van, az alapító okiratában ott 

van, hogy nemzetiségi nyelvoktatást ellátó intézmény, a probléma az volt, hogy egy 
pár évig nem volt csoport. (Hajnal Gabriella: Ezt az iskolát is kérjük, hogy melyik.) 
De gyakorlatilag a tankerületi központ még nem találkozott ezzel a fajta igénnyel, így, 
és ebből fakadtak ellentmondások, de szerencsére 9 gyerek jelentkezett, úgyhogy 
kérdés nincs a továbbiakban. Csak akkor ez egy elég komoly kétségbeesést idézett elő. 

Úgy láttam, hogy Kraszlán István nemzetiségi referens úr kért szót. Ha jól 
láttam, akkor átadom a szót. 

 
KRASZLÁN ISTVÁN nemzetiségi referens (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, elhangzott néhány olyan 
kérdés, amelyet a gyakorlat oldaláról talán érdemes megvilágítani, és azért válaszolok 
erre én, mert én találkoztam némelyekkel. 

Az egyik kérdés: itt a tankönyv kapcsán sok minden elhangzott. Itt el 
szeretném mondani tehát, hogy az elmúlt néhány évben többször kaptunk jelzést arra 
vonatkozólag, hogy akadtak olyan tankerületek, ahol a nemzetiségi tankönyvrendelést 
éppen azok magas ára miatt a tankerület nem támogatta. Tehát valóban érkeztek 
ilyen jelzések. 

Az elmúlt években azok a konkrét jelzések, amelyek hozzánk befutottak, ezeket 
mi maradéktalanul továbbítottuk korábban a KLIK Központhoz, jelenleg a mostani 
Központhoz. Nemes egyszerűséggel azért, és itt talán részben válasz ez a másik 
kérdésre is, hogy vannak-e nemzetiségi referensek a tankerületi központoknál. 
Valószínűleg lesznek nemzetiségi származású emberek ott is, azonban úgy gondolom, 
hogy ebben a körben feltétlenül szólni kell arról, hogy a Központnak a struktúrája 
olyan, hogy az ott dolgozó kollégák nemcsak területi felelősök, hanem bizonyos ilyen 
szakmai felelősei is vannak. 
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El szeretném mondani, hogy ennek megfelelően van a Központnak egy 
nemzetiségi ügyekért felelős munkatársa is, és van tankönyvügyekért felelős 
munkatársa is. 

Én ezeket a konkrét jelzéseket maradéktalanul továbbítottam az érintett 
kollégához, a tankönyvfelelőshöz, és ő az adott tankerületi központtal ezt valamilyen 
módon megbeszélte és egyeztetett velük, megkereste őket, és úgy tudom, hogy azok a 
konkrét esetek, amelyek még a megrendelés időszakában jelzésként jöttek, ilyen 
módon megoldódhattak. 

Tehát érdemes ezt is azért valahol regisztrálni, hogy vannak olyan kollégák, 
akik segíteni tudnak az ilyen problémák megoldásában. 

Elhangzott itt az, hogy az iskolák és a tankerületi központok együttműködése 
mennyire meghatározó és fontos lehet. Ebben a körben el szeretném mondani, hogy a 
jogszabály is rögzíti most már, hogy minden tankerületi központ mellett létrejönnek a 
tankerületi tanácsok, és nagyon fontos tudni azt, hogy ezeknek a tankerületi 
tanácsoknak lesz egy nemzetiségi tagja is. 

Arra természetesen nincs lehetőség, hogy az adott tankerületbe minden 
intézmény, minden érintett nemzetiség delegálhasson valamilyen tagot, hiszen akkor 
ebben az esetben egy olyan nagy létszámú grémium jönne létre, amely 
működésképtelen lenne. Éppen ezért az a döntés született, hogy az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége lesz az, aki egy tagot delegálhat ezekbe a 
tankerületi központokba. Azokban a tankerületi központokban, ahol több nemzetiség 
érintett, ott természetesen ez a nemzetiségi delegált valamennyi nemzetiség érdekeit 
fel kell vállalja, és meggyőződésem, hogy akkor azon a szinten is ez az együttműködés 
intenzívebb lehet. Az, hogy a tankerületi központok azonnali jelzést kapjanak a 
problémákról, ez is megoldott lesz, hogyha feláll majd ez a testület. Én úgy gondolom, 
hogy ez egy nagyon fontos elem. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kraszlán István úrnak a kiegészítéseket. Szakmai 

elnökhelyettes asszony jelentkezik. Átadom a szót neki. 
 
HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): A 

nemzetiségi referensekkel kapcsolatban szeretnék csak egy kicsit reflektálni. A 
Klebelsberg Központ iránymutatása - és azért mondom, hogy iránymutatás, mert mi 
„csak” egy középirányítói szerepet töltünk be - pontosan az, hogy a nemzetiségi 
tagozatokkal működő intézményekben legyen olyan kolléga, akinek a feladatkörében 
elő van írva egyrészt, hogy tartsa a nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolatot, a 
hagyományőrzés, a programszervezés, illetve a nemzetiségi oktatás feladatainak az 
ellátása. 

Ez jobb helyeken, és most hadd szóljak a magam iskolájáról, az egyik helyettes 
kimondottan ezzel foglalkozik. Tehát van egy igazgatóhelyettes, akinek ez a feladata. 
Ez az iránymutatásunk, tehát azt szeretnénk elérni, hogy valóban úgy is benne legyen 
ebben a munkaköri leírásban, hogy neki ez feladatköre. 

Egyébként a POK-oknak van ilyen feladata, hogy a nemzetiségi dolgokkal is 
foglalkozniuk kell a saját kerületükön, illetve saját járásukon, tankerületükön belül, 
de a cél egyértelműen az, hogy ahol van tagozat, tehát akár egy gimnáziumi tagozat, 
akár csak egy osztály, akár egy általános iskola, ahol az egyik osztály nemzetiségi 
oktatásban vesz részt, ott legyen úgymond felelőse ennek a területnek is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót Hollerné Racskó 

Erzsébetnek, annyit szeretnék mondani, hogy természetesen nem akarunk többet, 
mint amennyivel jól tudunk működni. Tehát a világért sem akarjuk, hogy minden 
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tankerületben minden nemzetiségnek, és így tovább, csak hogy jó kezekben, jó 
szakmai tanácsadás és irányítás mellett végezhessük a nemzetiségi köznevelést. Tehát 
ez az egyetlen célunk, és igen, amit elnökhelyettes asszony mondott, hogy lehetőség 
szerint a saját köreinkben is a minőség minél láthatóbb eredményeket produkáljon. 

Köszönöm szépen. Átadom először a szót a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága elnökének. 

 
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Asszony! Mivel nem vagyok az albizottság tagja, kivártam a soromat. 
Tisztelt Albizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Elnökhelyettes Asszony! 

Főosztályvezető Asszony! Szakreferens Úr! Köszöntöm önöket az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében. Elöljáróban azért a bizottság 
nevében, mert két dolgot szeretnék megemlíteni. Egyrészt ezen a fórumon is 
szeretnék köszönetet mondani az államtitkárságuknak azért a segítségért, amelyet a 
bizottságnak a nemzetiségi törvény módosító javaslatához nyújtottak. Én azt hiszem, 
hogy ez a szegmense, tehát a köznevelési szegmense rendben is van, még egy kicsit 
dolgoznunk kell a törvénymódosító javaslaton, de más területek miatt fogjuk még 
önöket is keresni, hiszen az idő múlásával lehet, hogy ott is majd kell egy-két apróbb 
finomítást tennünk. 

Másrészt szeretném megköszönni azt a segítséget is, amelyet az említett 
koncepcióhoz nyújtottak, amelyet Ritter Imre patronált úgymond. Tehát az 
óvodapedagógusok továbbképzése, a pedagógus-továbbképzés csomagja, amely 
tegnap végérvényesen bizottsági törvénymódosító javaslat formájában öltött testet, és 
amelyről - mint említette - most tárgyal a kormány, a parlamentben reméljük, hogy 
kedvező döntés születik, mert azt hiszem, hogy valóban előreviheti mindannyiunk 
közös ügyét, a nemzetiségi köznevelés ügyét. 

Örömteli számomra, hogy a Klebelsberg Központ elnökhelyettes asszonya, 
egyik elnökhelyettese valóban ilyen módon kötődik a nemzetiségi közneveléshez, 
gyakorlati tapasztalatokkal és szakmai gyakorlattal, tehát ez mindenképpen én azt 
hiszem, hogy reményt keltő lehet a nemzetiségi köznevelés számára és a jövőre nézve, 
hiszen azért az intézményeink nagy része még továbbra is az 59 tankerület felügyelete 
alatt működik. Bár ahogy helyettes államtitkár úr is említette, fontos, hogy amennyire 
lehet, vegyük a magunk kezébe - mármint nemzetiségiek - a köznevelési ügyek 
irányítását, illetve inkább fenntartását; így értem az irányítást. De valóban eljutottak 
hozzánk kedvező hírek az átszervezés nyomán a tankerületek felállása és nagyobb 
hatáskörhöz juttatása nyomán, de legutóbb, amikor az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége közgyűlésén vettem részt, több nemzetiség országos 
elnöke megemlítette azt a konkrét problémát, hogy tulajdonképpen törvénysértést 
követnek el egyes tankerületekben, ahol a 8 meglévő nemzetiségi tanuló vagy szülője 
esetében sem indítanak nemzetiségi osztályt, mondván, hogy ehhez 14 gyermek kell. 
Tehát a köznevelési törvény szabályozását vetítik ki erre a helyzetre. 

Nyilván önök minden megtesznek, hogy tájékoztassák a központok vezetőit 
erről, talán ez a nemzetiségi referensi rendszer még erősíthet majd a dolgon, lehet, 
hogy elnök asszony majd konkrétan is megemlíti, hogy mely iskolákról van szó, mert 
ott konkrétan hangzott el horvát, szlovák iskola is. Tehát ez nyilván helyrehozható, itt 
törvények vannak, ezt meg lehet oldani. 

A másik dolog, ami már egy kicsit talán-talán beleérzés kérdése is, tehát ott 
azért talán a szigorú törvényi előírásokat nem tudjuk annyira alkalmazni, de azt 
hiszem, hogy nagyon fontos szempont lenne az, hogy ha valami a nemzetiségi 
köznevelés érdekében történik, olyan javaslat születik, olyan átszervezési igény merül 
fel, hogy ott a nemzetiségi szempontok is nagyobb súllyal essenek a latba, konkrét 
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kérdés most, közismert, hogy helyi nemzetiségi önkormányzatok körülbelül 50 
köznevelési intézményt tartanak fenn, túlnyomó részüket a német nemzetiség, 
emellett országos nemzetiségi önkormányzatok is talán olyan 20-at, de a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények nagyobb számban vannak 
reprezentálva. Mondom: itt a németek dominálnak, de szlovák, horvát területen, más 
területen is már megindultak ezek a kezdemények, és szerintem ezek jó példával is 
szolgálhatnának. Sőt, felmerült olyan is, hogy egy nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott szlovák nemzetiségi iskola tagintézményként venne át egy tagintézményt, 
amely most egy másik iskolához tartozik. 

Ez egy speciális helyzet, nyilván ezt törvény ilyen pontosan nem szabályozza, 
de Nőtincsről van szó, a nőtincsi általános iskoláról Nógrád vagy Pest megyében.  
(Hollerné Racskó Erzsébet: Nógrád.) Nemrég jártunk ott, március végén, de tudom, 
hogy határvidék, két megye között, Soltész Miklós államtitkár úrral és Fülöp Attila 
helyettes államtitkár úrral, tehát a nézsai iskolában, amely átvenne egy ilyen 
tagintézményt. A nőtincsi iskolához tartozik a felsőpetényi tagintézmény olyan 20-
egynéhány gyerekkel. Ott mindenki tanul szlovákul. Ebben a tagintézményben 
tanulnak szlovákul, ők Nőtincshez tartoznak, ahol úgy tűnik, hogy kifutó ágban van 
sajnos, a nemzetiségi oktatás. Összesen - nem tudom, hogy az iskolának mennyi 
tanulója van, minden információnak nem vagyok birtokában, olyan 100 körül lehet - 
20-an tanulnak csak szlovákul, tehát az anyaintézményben, az első osztályban egy 
gyerek sem. Tehát úgy tűnik, hogy kifutó a rendszere.  

Most itt egy nemzetiségi oktatásban részt vevő - minden gyerek részt vesz a 
nemzetiségi oktatásban - tagintézménynek a sorsa egy kicsit kétségessé is válhat, akár 
ott a nemzetiségi oktatásnak. Ezért szeretnének Nézsához tartozni, amelyet a helyi 
szlovák nemzetiségi önkormányzat tart fenn, mind a 116 gyerek tanulja a szlovák 
nyelvet, tehát nyilván egy tagintézménynek egy szlovák általános iskola mellett más 
lenne a jövője, és a szülők is úgy döntöttek, hogy szeretnék, ha a kis tagintézményük 
szlovák nemzetiségi iskolává válna. 

Tehát azt hiszem, ismert helyettes államtitkár úr előtt is maga a konkrét 
helyzet, és tudom, hogy aktuális, ön is említette, hogy most születik majd a 
minisztériumban döntés hasonló ügyekben. 

Tehát én csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben is, 
nyilván a tankerületnek, az aktuális, talán balassagyarmati tankerületnek is 
megvannak a saját szervezeti érdekei, tehát én ezt el tudom fogadni és nem ismerem 
annyira a helyzetet, nem vettem részt a konkrét megbeszélésekben, de azt hiszem, 
hogy ez egy olyan fontos szempont, amit a döntés során figyelembe kellene venni. 

Tehát egy olyan megye, ahol valóban a nemzetiségi köznevelésnek már az 
utolsó bástyái, bástyácskái állnak csak, tehát ilyen döntéseknél azt hiszem, hogy ezt 
figyelembe kellene venni. Konkrétan ez ügyben is szerettem volna szólni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úr által elmondottakat. Most megadom a 

szót Hollerné Racskó Erzsébet asszonynak, az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége elnökének, illetve az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökének. 

 
HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 

Szövetségének elnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. Csatlakoznék részben ahhoz, 
amit János elmondott, mi magunk is egy ideje foglalkozunk ezzel a felsőpetényi 
esettel, több alkalommal keresett meg bennünket a szlovák önkormányzat, úgy a 
nézsai, mint a felsőpetényi, és nekünk nagy örömünkre szolgált, amikor elkezdték 
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előkészíteni ezt a kezdeményezést, hogy úgy a szülők, mint a települési és a szlovák 
önkormányzatok is mögé álltak ennek a kezdeményezésnek. Azt gondolom egyébként, 
hogy talán ez mutatja a kezdeményezésnek a komolyságát és azt, hogy valóban 
fontosnak tartják az oda járó gyermekek szülei is azt, hogy legyen lehetőségük 
folytatni ezt az 1-4. osztályban elkezdett szlovák tanulást. 

Azt gondolom egyébként, ez abból a szempontból is nagyon fontos, amit 
elnökhelyettes asszony mondott, hogy ugyanis a rendszerszerű működése a 
nemzetiségi oktatásnak nagyon sok esetben hiányzik. 

Mi magunk is erre próbálunk reagálni akkor, amikor egy oktatási koncepciót 
fogad el az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése, amelynek az egyik 
legfontosabb célja az, hogy a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás 
rendszerszerűvé váljék ismét. Nagyon nagy problémaként éljük meg azt, hogy az 
óvodába járó sok ezer gyerekből sokkal kevesebben folytatják már utána általános 
iskolában a szlovák nyelv tanulását, a negyedik után még kevesebben, és a 
gimnáziumi, szakközépiskolai képzésről pedig ne is beszéljünk. Tehát ez az egyik 
legfontosabb célja annak, hogy ebbe a munkába belevágtunk. 

A másik pedig az, hogy úgy tartalmilag, mint módszertanilag megújítsuk a 
képzést, hogy valamilyen módon elérjük azt, hogy valóban, amikor nyolc év után 
valaki kijön egy iskolából, akkor ne legyen gond számára, hogy a gimnáziumban 
folytassa ezt a tanulást. 

Úgyhogy én csak meg tudom erősíteni azt, amit elnökhelyettes asszony 
mondott ezen a téren, és mi magunk is ezekre a problémákra keressük a megoldást. 

Szeretném kérni én is helyettes államtitkár úr és a kormányzat támogatását 
abban, hogy különösen a kistelepülésekből álló Nógrád megye esetében nagyon-
nagyon leszálló ágban van - mondjuk így - a szlovák oktatás. Egyre kevesebb, 
drasztikusan csökken a szlovák nyelvet tanuló gyerekek száma, és ennek a 
folyamatnak a megállítására mi egy lehetőségként látjuk azt, hogy talán összesen 
három olyan iskola van jelenleg Nógrád megyében, ahol a nyolcosztályos képzés 
folyik még. Az egyik a már átvett Nézsa, utána ott van Lucfalva és Vanyarc. Tehát ez a 
három nyolcosztályos iskola van még, az összes többiben már csak 1-4. és nagyon 
kevés iskolában van olyan helyzet, hogy minden gyerek tanul szlovákul. 

Mi azokra az iskolákra, ahol ez még megoldott és látunk társadalmi bázist, 
ezekre koncentrálva szeretnénk megmenteni ezt az oktatási rendszert. 

Két fontos problémát vagy aktuális jelzést szeretnék még továbbítani. A 
bükkszentkereszti iskolából kaptunk egy olyan jelzést, hogy a jövő tanévre 10 gyerek 
iratkozott be szlovák oktatásra, és ennek ellenére a tankerület nem kíván önálló 
osztályt indítani. Ezt mi jeleztük egyébként a tankerületnek is, hogy ezt aggályosnak 
látjuk, és kértük őket, hogy érvényesítsék azokat a nemzetiségi szempontokat, 
amelyek ennek az intézménynek az esetében adottak. 

Egy másik olyan probléma, amelyre felhívták a helyiek a figyelmünket, ez 
pedig Terény esete, ahol 20 fölött van a gyerekek száma, és jövőre mind a négy 
évfolyamot össze kívánja vonni a tankerület. (Hajnal Gabriella: Négy évfolyamot 
egybe?) Igen, négy évfolyamot kívánnak összevonni. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt 
az oktatás színvonala és a hatékonysága ilyen körülmények között megkérdőjelezhető, 
másrészt pedig ez a fajta összevonás a szlovák oktatásnak egy-két éven belül biztos, 
hogy a végét jelenti, mert ha ilyen körülmények vannak, a szülők el fogják onnan 
vinni a gyerekeket, hogyha az 1-4. osztály össze lesz vonva, és nyilván nem az lesz az 
elsődleges szempont, amikor elviszik, hogy esetleg a 30 kilométerre lévő, szlovák 
nyelvet oktató iskolába vigyék, hanem ami megoldható a gyakorlatban. 

Úgyhogy én ezekben a konkrét esetekben szeretném kérni az önök segítségét. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem meghívott előadóinkat, hogy esetleg 

valamelyik kérdésre reflektálnának-e. Megadom a szót elnökhelyettes asszonynak. 
 
HAJNAL GABRIELLA szakmai elnökhelyettes (Klebelsberg Központ): Azt 

hiszem, hogy kérdés nem nagyon volt, kérés volt. Azonnal, ha visszamentem a 
Klebelsberg Központba, megnézem, hogy ebben a két iskolában mi a helyzet. Az 
elsőben nem is értem, a 10 fő az 10 fő. A másodikban az 1-4. osztály összevonását 
általában nem szoktuk javasolni, 1-2., 3-4. Tehát az 1-4. között már olyan nagy a 
különbség, hogyha itt valóban mindenki szlovák nemzetiségű osztályba jár, tehát a 20 
fő, akkor én itt sem tartom indokoltnak, úgyhogy azonnal felveszem a kapcsolatot a 
tankerületi igazgatóval. (Hollerné Racskó Erzsébet: Nagyon szépen köszönöm.) 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Helyettes államtitkár úr jelezte, hogy 

szólni kíván. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én természetesen a Nézsa-Nőtincs-Felsőpetény ügyben - ahogy 
jeleztem - ismert előttünk is az ügy, láttuk a támogatói százalékokat, véleményeket, 
volt már ezzel kapcsolatosan egy egyeztetés, lesz még egy. Én természetesen az itt 
elhangzottakat oda el fogom magammal vinni és igyekszünk figyelembe venni. Én itt 
kaptam plusz információt az elhangzottak alapján, ezt köszönöm, prejudikálni nem 
tudok, mert ez miniszter úrnak a felségterülete, hogy ebben a döntés megszülessen. 
Azzal együtt is egy olyan elvi ügy van, ami miatt mindenképpen egy olyan elvi 
hozzáállást miniszter úr azért alkalmaz, hogy a köznevelési intézmény egészének az 
átvételét sokkal inkább szokta a tárca is támogatni, mint egyes tagintézményeknek a 
mozgatását, mert ez lehetőséget ad olyan tagintézményeknek a kimazsolázására, ami 
a szegregációt, ami a másik oldalon probléma lehet, néha azért tudja egy kicsit 
erősíteni, hogy őket nem visszük, de őket visszük, és ez így nem mindig egyenes.  

Ez ügyben az ilyenekre mindig kifejezett odafigyelés van a tárcánál, hogyha 
valaki át akar venni egy intézményt, akkor vajon, miért nem viszi az egészet. Azt 
gondolom, hogy itt ebben van egy világos helyzet, de van egy ilyen elvi belső 
szakpolitikai ügyünk, tehát emiatt ez mindenképpen végig fog menni a teljes 
rendszeren. Ilyen értelemben kérdésesként, de azt gondolom, hogy van itt olyan 
indok, ami ezt alá tudja támasztani, ezt természetesen közvetíteni fogjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Fuzik János: Nekünk a szlovák szegregáció nincs 

ellenünkre. - Derültség.) Köszönjük a kiegészítéseket. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, nagy tisztelettel megköszönöm helyettes államtitkár úrnak és 
munkatársainak, elnökhelyettes asszonynak, hogy eljöttek ma közénk. Azt hiszem, 
hogy ezeknek az albizottsági üléseknek már eddig is nagyon sok hozadéka volt, hiszen 
nem egy törvénymódosító javaslat pont ezeknek a hatására is ment, sőt került 
elfogadásra, aminek rendkívül örülünk, és biztos vagyok benne, hogy ennek az 
együttműködésnek így kell folytatódnia, és hogyha jól szót értünk egymással, akkor 
mindenkinek a megelégedésére dolgozunk. 

Még egyszer tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Napirenden kívül, ha esetleg egy tájékoztatót mondhatnék egyetlen 
dologról, egyetlen mondatban. 
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ELNÖK: Igen, tessék parancsolni! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ez az, hogy a nemzetiségi oktatás kapcsán van egy ombudsmani 
állásfoglalásunk. Ennek a konferenciának az előkészítését elindítottuk. Van előzetes 
dátumunk, erről értesíteni fogunk majd mindenkit: szeptember 21-ére tervezzük 
ennek a megszervezését, mert most itt már a tanévzárás és minden kapcsán azt 
gondolom, hogy jól felkészülni nem lehetne rá. De szeptember 21-e a tervezett dátum. 
Ezt esetleg tessenek felírni, de természetesen minden tagot is meg fogunk rá hívni. 

Nagy flancolás nem lesz, a Báthory utcai nagy előadónkban tartjuk, viszont 
kiváló témákkal készülünk. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük ezt a kiegészítő tájékoztatást is, hasznos 

lesz számunkra, és a dátumot megjegyezzük, hogy ne tervezzünk arra másvalamit. 
Köszönjük szépen. 

Amennyiben további kérdés nincsen, az első napirendi pontot lezárom. 
Viszontlátásra! (A napirendi ponthoz érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.) 

Tájékoztató a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 
működéséről 

Albizottságunk munkáját a második napirendi pont megvitatásával folytatja. 
Tisztelettel felkérem Csasztvan András urat, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi 
Szövetség Közhasznú Egyesület elnökét, hogy mint az egyesület tavaly októberben 
megválasztott új elnöke, számoljon be az egyesület működéséről, eddigi 
tapasztalatairól és a jövőbeli elképzelésekről. Tessék parancsolni! 

Csasztvan András szóbeli tájékoztatója 

CSASZTVAN ANDRÁS, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 
Közhasznú Egyesület elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is megköszönöm a lehetőséget, hiszen az elmúlt fél év számos 
tapasztalatot hozott számomra is, még úgy is, hogy az elmúlt 16-17 évben részese 
voltam a nemzetiségi színjátszásnak a szarvasi szlovák színház, későbbi nevén 
Cervinus Teátrum ügyvezetőjeként. De az a fajta rálátás, amelyről tavaly októberben 
tudtam először beszélni, az természetesen kiegészült, és így még egyszer köszönöm a 
lehetőséget, hogy erről tájékoztathatom önöket. 

Hétfőn, azaz május 22-én tartotta a szövetségünk a tavaszi közgyűlését, 
amelynek elsődleges célja az volt, hogy a 2016-os pénzügyi és szakmai beszámolót, 
illetve a felügyelőbizottság jelentését elfogadja a Közgyűlés tagsága. Ez 
maradéktalanul megtörtént, sőt azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy határozatképes 
volt a Közgyűlés, tehát a tagszínházaink képviselői, illetve az egyéni tagok komolyan 
veszik ezt a fórumot és érzik, hogy az összefogás nélkülözhetetlen a nemzetiségi 
színjátszás területén. 

Tavaly októberben az új elnökség választása a korábbi elnökünk tragikus halála 
miatt következett be, és ez a választás egy olyan felállást hozott, melyben elnökségi 
taggá vált a Szekszárdi Német Színház igazgató asszonya, a Pécsi Horvát Színház 
igazgatója, a Budapesti Szerb Színház igazgatója, egy roma színház igazgató asszonya 
és jómagam. 

Én ezt azért tartottam most fontosnak elmondani, mert tulajdonképpen a 
legfontosabb, mondhatni úgy, hogy épületeket üzemeltető színházak igazgatói jelen 
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vannak abban a szakmai érdekvédelmi szervezetben, amelyeknek az anyagát itt most 
megpróbálom taglalni. 

A felügyelőbizottságban pedig két külső, illetve a Budapesti Szlovák Vertigo 
Színház igazgató asszonya foglal helyet óriási szakmai tapasztalattal és rálátással. 

A hétfői közgyűlésünk másik nagy témája az alapító okirat módosítása volt. 
Tavaly októberben megválasztott elnökségként és új elnökként azt a feladatot kaptam 
a közgyűlés többségétől, hogy kanyarodjunk vissza az érdekvédelmi szervezet 
formátumba. Tehát a szakmai érdekvédelem domináljon, és ha lehet, akkor ne 
akarjon a Nemzetiségi Színházi Szövetség Közhasznú Egyesület új színházi 
produkciókat létrehozni és társulatot működtetni. Ez a korábbi elnökünk 
tevékenységéből származott. Mind a színházi szakmai jogszabályokat és erre 
vonatkozó törvényeket, mind pedig a nemzetiségi törvényeket figyelembe véve – ezt 
pedig Kishegyi Viktória segítségével tettük meg – megszületett egy alapítóokirat-
módosítás, amelynek vélhetőleg októberre, novemberre lesz bejegyzett hatása és 
formája. 

Ennek az a lényege, hogy egy olyan speciális egyesületi formát választottunk, 
amely szövetség, mely szövetségnek csak jogi személyiséggel bíró tagszínházak 
lehetnek a tagjai, egyéni tagok nem. Ez korábbi felvetésben előfordult, többen 
sérelmezték, hogy ugyanolyan szavazati joggal bír mondjuk egy színházat képviselő 
vezető, mint az egyéni tag. Ez ebben az esetben alapvetően kiküszöbölésre kerül. 

A másik, hogy kivettük az alapító okirat azon szakmai pontjait, amely a társulat 
üzemeltetésére vonatkozott korábban, illetve új produkciók létrehozása, színházi 
darabok forgalmazása, gyakorlatilag a színházi regisztrációs irodával való kapcsolat. 

Ezzel párhuzamosan már az elmúlt évben, novemberben, decemberben 
megállapodtam a társulat tagjaival, akik akkor ezen az októberi bizottsági ülésen 
szintén beszámoltam a tevékenységükről, hogy önálló jogi személyként, egyesületi 
formában fogják folytatni a tevékenységüket. Ez januárban létre is jött. Troján Tünde 
lengyel származású színművésznő lett a választott elnöke ennek az egyesületnek. 

Abban tudjuk segíteni a munkájukat, hogy a korábban Nemzetiségi Színházi 
Szövetség Közhasznú Egyesület égisze alatt beadott pályázatokat továbbvisszük, és a 
rájuk vonatkozó szakmai részeket, meglévő darabok forgalmazását még kifuttatjuk. 
De ez is legkésőbb ez év nyarán befejeződik, és innentől kezdve – ahogy említettem – 
elsősorban a szakmai érdekvédelemre tudunk összpontosítani. 

Akkor még néhány dolog azokból a napi szakmai tevékenységekből, amit 
végzünk. Szóba került a nemzetiségi színházi képzés vagy annak lehetősége. Ebben a 
témában előtárgyalásokat folytattunk Vidnyánszky Attilával, a Teátrumi Társaság 
elnökével, a Nemzeti Színház főigazgatójával, aki egyben a Kaposvári Egyetem 
rektora. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a sokrétű, soknemzetiségű 
színészképzés először meg kell hogy fogalmazza saját igényeit. Én magam elnökként 
úgy látom, hogy ez egy hosszasabb szakmai előkészítő munka végeredményeként 
jöhet csak létre. Elsősorban figyelembe véve a magyar színészképzés tematikáját, és 
emellé rendelve az anyanyelvi képzést, de ennek is külön akkreditációja kell hogy 
legyen, tananyagtartalommal, oktatókkal.  

Addig, amíg ez nem tud megvalósulni, ez véleményem szerint olyan 4-5 éves 
átfutás, addig mindenféleképpen azt szorgalmazzuk, hogy lehetőség szerint az egyes 
tagszínházaink az anyaországi színészképzést vegyék figyelembe. Ez tudjuk, hogy 
nagyon jól működik szlovák területen, horvát területen, román vonalon, talán a 
legkiválóbb Németországban, de ugyanúgy lehetőség van Belgrádban a szerb színházi 
képzésre is. Tehát mindenféleképpen egy anyaországi képzést szorgalmazunk. 
Amiben a szövetség itt segíteni tudja a tagszínházakat, ösztöndíj felkutatásában, 
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azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatásában, akik felvállalják ezt a fajta képzési 
rendszert. 

Szóba került tavaly ősszel, szintén a Teátrumi Társaság tagságát jelentő 
tagszínházainknál, mert van néhány ilyen, a Pécsi Horvát Színház például, a szerb 
színház, a Cervinus Teátrum, hogy a szakmai díjazásokban talán jó lenne, hogyha az 
önök segítségével, a szószólók segítségével egyfajta kvótarendszert alakíthatnánk ki, 
vagy javaslatként esetleg bekerülhetne a színházi díjak odaítélésébe. 

Gondolok itt például arra, hogy mondjuk háromévenként a nemzetiségi 
színjátszásban részt vevő kiemelkedő színészteljesítményt egy-egy színházi szakmai 
díjjal honorálják. Még egyszer: háromévente mondjuk. Vagy a nemzetiségi állami 
kitüntetések sorában a színházi szakma is mondjuk egy ötévenkénti egy alkalommal, 
egy személyre szóló állami kitüntetésben részesülhessen. Ezt azért tartjuk fontosnak, 
mert javaslataink, előterjesztéseink a korábbi években is voltak, és már az én elnöki 
tevékenységem során is megtörtént, de a rendszer akár minden évben szűrheti úgy az 
általunk javasolt személyeket, hogy nem túl sok esély van arra, hogy így szakmai 
elismeréshez juttassuk a mi területünkön dolgozó színészeket, rendezőket, 
koreográfusokat. 

Legalább tízéves téma a nemzetiségi színházi szövetségnél egy központi 
budapesti épület kialakítása, üzemeltetése. Én magam tavaly októberben, a választás 
után bátorkodtam úgy fogalmazni, hogy a megválasztásom idejére, a hároméves 
ciklusom alatt ennek túl nagy realitását nem látom. Konkrétan jelölt meg korábbi 
elnökünk legalább 3-4 olyan budapesti használaton kívüli moziépületet vagy 
kamaraszínházat, kisszínházat, amely ígéretek sokaságát bírta, de végül is nem került 
a Nemzetiségi Színházak Szövetsége használatába. 

Ebben a témában szerződést kötöttem a Bethlen téri színházzal, mint befogadó 
színházzal, és az a körülbelül 90 fős nézőtér budapesti körülmények között legalább 
hat nemzetiségi színháznak adhat úgy otthont, hogy odavihetik az anyanyelvüket 
használó, az adott nemzetiség nyelvén beszélő közönséget. 

A másik pedig a szerb színház, jóval kisebb körülmények között ugyan, de 
szintén befogadó színházi épületté válik. 

Ebbe a kategóriába sorolom többek között azt is, hogy szerződést kötöttünk a 
Nemzeti Színházzal, hogy ez év októberében, október 5-6-7-én, ez csütörtök-péntek-
szombat, újra megszervezzük az Arcusfest néven ismert nemzetiségi színházi 
találkozót. Tehát itt konkrét időpont van már kijelölve, azt is tudjuk, hogy mely 
kamaraszínházi terem ad majd lehetőséget erre az eseményre, és a korábbi 
névhasználat körüli vita is rendeződött, Frigyesi András újra a körünkben és adja az 
Arcusfest névhasználatát. Elnézést, hogyha esetleg itt a korábbi körülményekről nem 
mindenkinek van tudomása, nem szeretnék belemélyedni. 

Viszont az a javaslatom és egyben kérésem is esetleg önök felé, hogy ismerve a 
magyar médiát és a magyar média ingerküszöbét, ezt a színházi szakmai eseményt, 
hogyha lehet, akkor október 5-én, csütörtökön egy diplomáciai eseménnyel indítsuk. 
Az a tapasztalatom ugyanis, és volt ilyen az általam vezetett színház esetén is, a Holle 
anyó című szlovák nyelvű mesedarabbal szerepelhettünk a tízéves évfordulónkkor a 
Magyar Nemzeti Színházban, és meghívásunkat elfogadta Szlovákia nagykövete, 
főkonzul úr, sőt a Szlovák Nemzeti Színház főigazgatója is. Ezáltal sokkal nagyobb 
hangsúlyt és sokkal nagyobb nyomatékot kapott ez az esemény. 

Ha csak a legmeghatározóbb német, szerb, horvát, szlovák, szlovén, akár ukrán 
vagy román diplomáciát valamilyen szinten meg tudjuk szólítani ebben a témában - 
és ezért kérem esetleg az önök segítségét -, akkor mindenféleképpen tudunk indítani 
egy olyan háromnapos színházi rendezvénysorozatot, amely az önök segítségével 
nagyobb hangsúlyt kaphat, és reményeink szerint így a minisztérium, a szaktárca is 
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nagyobb figyelmet fordít arra a tevékenységre, amely teszi a dolgát, de nem biztos, 
hogy reflektorfényben.  

Pécsi Országos Színházi Találkozó. Átalakult a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó szervezése, maguk a szervezők körülbelül két-három év türelmi időt 
kérnek, hogy az új rendszer beváljon. Eredetileg nem terveztünk nemzetiségi színházi 
programot, produkciót delegálni a Pécsi Országos Színházi Találkozó kiegészítő 
programsorába, de megtettük, hat produkciót ajánlottunk és kettő jelen lesz a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó off-programjában. 

Én ezt pozitívumként éltem meg, ráadásul a színházi találkozók 
költségvetéséből lesznek jelen. Tavaly két színházunk volt ott, a Szlovák Vertigo 
Színház, az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában működő Vertigo Színház 
és a szerb színház, de saját költségükön.  

Tudom, hogy parányi részletkérdés, de az egyik legmeghatározóbb színházunk, 
a Pécsi Horvát Színház épületének átadása most már évek óta húzódik. Az 
igazgatójától azt a tájékoztatót kaptam hétfőn a közgyűlésen, hogy vélhetőleg ez év 
őszére, késő őszére átadásra kerülhet. Ettől függetlenül teszik a dolgukat, hiszen mind 
a Pécsi Nemzeti Színházban, mind pedig bérelt épületben meg tudják valósítani 
mindazt, amit felvállaltak a horvát nyelv népszerűsítésében. 

Úgy gondolom, hogy ha túllépek az irodalmi színjátszás tényén, és mögé nézek, 
hogy a professzionális irodalmi színházi produkciókon kívül miket tesznek a 
tagszínházaink, erről is készítettem munkatársaim segítségével egyfajta kimutatást, 
akkor hozzá kell tennem azt, hogy a kultúra többi szegmensében is teszik a dolgukat, 
legyen ez hagyományápolás, jeles napi ünnepi szokások, zene, az adott nemzetiség 
népzenéjének népszerűsítése, vagy éppen táncszínházi produkciók létrehozása. De a 
legtöbb nemzetiségi tagszínházunk jelezte azt, hogy rendhagyó irodalomórákat tart. 
Talán a legnagyobb óraszámban a Szekszárdi Német Színház, ők is elsősorban a 
középiskolákban, azokban a középiskolákban, ahol német nyelvoktatás zajlik. 
Zárójelesen megjegyzem, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben nemzetiségi 
hovatartozást is jelent a diákok részéről, de nagyon fontos dolog, hogy a német nyelv 
tanulását rendhagyó irodalomórákkal, színházi programokkal egészítik ki.  

Színházaink életében ott van a diákszínjátszás patronálása, sok esetben 
színészeink diákirodalmi színpadokat vezetnek, mind általános iskola, mind 
középiskola szintjén, és diákszínjátszó versenyeket szerveznek. Itt is hadd emeljem ki 
mondjuk a Vertigo Színházat, de jó néhány színház életében ez teljesen természetes 
dolog. 

Ide tartoznak a versmondó versenyek, sok esetben szervezése, lebonyolítása, és 
ezzel kapcsolatos tehetséggondozás. A hagyományőrzés területét említettem, de itt a 
dramatikus népi játékokat hadd emeljem ki, ami a színjátszás ősi alapját jelenti, és 
tudni kell azt, hogy az elmúlt évben konferencia is zajlott arról, hogy a szaktárca 
államtitkári szinten a magyar színházaktól is azt kéri, hogy jól képzett színészeik 
menjenek ki kisebb településekre és diákirodalmi színpadokat hozzanak létre és 
vezessenek. 

Tehát a nemzetiségi színházak körében én úgy érzem, hogy ebben előrébb 
vagyunk és helyén van ez a dolog, de mindenféleképpen tervezünk az ősz folyamán 
erre vonatkozó szakmai képzéseket indítani.  

Szintén egy parányi szegmense a színházaink tevékenységének, de jó néhány 
színház jelezte, hogy a helyi települési televíziós, kábeltelevíziós szolgáltatásokban 
szorgalmazzák az adott nemzetiségi közösség anyanyelvi tévéműsorainak elérését. Ez 
nagyon fontos, főleg a nyelvet tanuló gyermekek számára, hogy ha otthon 
bekapcsolják a televíziót, akkor abból a 40-50 tévécsatornából legalább egy a saját 
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anyanyelvén szólaljon meg, és még jobb, hogyha ne adj’ isten mesedarabokat is látnak 
anyanyelvi módon megjeleníteni. 

Szóba került az is, hogy az őszi továbbképzések másik tartalmi eleme a 
pályázatírás és a pályázatírásra való felkészítés lenne, hiszen óriási dolog az, hogy 
közel 200 millió forint áll rendelkezésre ezeknek a színházaknak az évi működésére, 
működtetésére központi támogatásból, az önök jóvoltából is 100 millió forint, 
amelyet ezúton az összes érintett színház nevében köszönök. De az uniós nagy 
pályázatok, és itt szóba került az előttem lévő napirendben a közoktatás kapcsán a 
tanórán kívüli művészeti nevelésben olyan EFOP-pályázatok nyíltak meg, amelyek 
sok esetben több tízmilliót jelenthetnek jól működő színházaink kiegészítő 
tevékenységében. Pont azokban a rendhagyó nyelvi, irodalmi órákban vagy 
diákszínjátszásban vagy versmondó versenyekben, vagy tehetséggondozásban, amely 
az utánpótlás-nevelést jelentik. 

Amikor megkaptam az önök meghívását, akkor egy kör-emailben én 
megkértem a tagszínházainkat, hogy a 2016-17-es évad bemutatószámát, az előadások 
számát, és hogyha vannak, ezek a kiegészítő tevékenységek, ezt tájékoztató jelleggel 
adják meg. Még egyszer: a statisztikában elsősorban gazdasági évre vonatkozó 
kimutatások szerepelnek, én most a 2016-17-es színházi évadot tudom produkálni, és 
ezt majd elektronikus úton át is küldöm. A Pécsi Horvát Színház 5 bemutató, 53 
előadás. A Szekszárdi Német Színház - bocsánat, hogy a szekszárdi kifejezést 
használom, de a fenntartásáról mindenki tudja, hogy az Országos Német 
Önkormányzat a fenntartó - 7 bemutató, 87 előadás. Örmény Nemzetiségi Színház: 
több örmény színházzal fogunk találkozni a kimutatás szerint, ez az Urartu: 2 
bemutató, 10 előadás. A Budavári Örmény Színház 6 bemutató, 12 előadás. Ez egy 
nagyon furcsa arány, nem fejteném ki jobban. A Magyarországi Szerb Színház: 6 
bemutató, 101 előadás. A Szarvasi Cervinus Teátrum: 2 szlovák nyelvű bemutató és 
ebből 31 előadás. Vertigo Szlovák Színház: 2 bemutató, 15 előadás. Vidám Barátok 
Szlovén Színjátszók - itt említettük, hogy többféle fenntartású és többféle formában 
működő színház létezik -: 5 bemutató, 20 előadással. Artashat Örmény Színház, ez 
már a harmadik örmény színház, tőlük nem kaptunk információt. Patália Színház, 
német nyelven: 1 új bemutató, 4 előadásban. A Magyarországi Görög Színháztól nem 
kaptunk tájékoztatót. Cinka Panna Cigány Színház: 3 új bemutató és 72 előadás. 
Hókirálynő, szintén roma színház: 1 új bemutató, 15 előadás. Karaván Színház: 4 
bemutató, 52 előadás és a négy működő roma színházból a Romano Teatro: 6 
bemutató, 128 előadás az általuk leadott kimutatás szerint. 

Kritikai Gondolkodás Csoport, és vélhetőleg a Magyarországi Görög Színház 
tevékenysége a Kritikai Gondolkodás Csoport felé mozdult el, itt egy tehetséges 
fiatalember kezdte el a tevékenységét, aki Athénban szerezte görög nyelven a színészi 
diplomáját. Ők 3 bemutatóval, 3 előadással járultak hozzá a nemzetiségi anyanyelv 
népszerűsítéséhez. 

Készítettem elnökként még egy kimutatást, ezt a sokat emlegetett budapesti 
központi színházi épületet és ezzel kapcsolatos igényeket szerettem volna tisztábban 
látni. A táblázatban ilyenre kérdeztem rá, hogyha létezne egy budapesti központi 
épület, akkor ki szeretne ott új bemutatót tartani, attól függetlenül, hogy budapesti 
székhellyel működik vagy vidéken. Ki szeretne több előadást megmutatni a 
Budapesten élő, vagy Budapest és környezetében élő anyanyelvi közönségnek, új 
előadás létrehozásához ki igényel próbákat, ki igényli a háttérszervezést, a pályázatok 
kezelését, könyvelést, adminisztrációt vagy jogi tanácsadást. Természetesen, ahogy 
haladok a tevékenységi formával, úgy egyre kevesebb az igény. Az évi új bemutatókat 
11 tagszínházunk szeretné, körülbelül ugyanennyi több előadás bemutatását 
Budapesten. Az új előadás létrehozásához természetesen a budapesti székhellyel 
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rendelkező színházak igényelték a leginkább, összesen 9 ilyen színház van. A 
szervezés az hasonlóan 9, pályázatok kezelése az már kevesebb, az 5, könyvelés 4, 
adminisztráció 3, itt érzek egy kis ellentmondást, mert a könyvelés az adminisztráció, 
stb., és a jogi tanácsadás szintén 3. 

Csak zárójelesen jegyzem meg: korábbi elnökünk nyugdíja mellett mintegy 
főállásban tevékenykedett és tette dolgát, elnöki tevékenységét, itt most az új 
elnökségben mindannyian csak társadalmi munkában tesszük ezt, úgy, ahogy 
említettem a beszámolóm legelején, mindannyian valamely nemzetiségi színháznak a 
vezetői vagyunk. Kapaszkodónak számomra elégséges mindaz, amit tagszínházainktól 
igényként kaptunk, ehhez tartozik a már említett két budapesti befogadó színházi 
szerződés is, és megpróbálunk lépegetni ezeknek az igényeknek a kiszolgálásában. 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megkérdezem kollégáimat, hogy van-e 
valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nekem egy-két észrevételem lenne, ha másnak 
egyelőre nincsen. 

Egyrészt üdvözlöm az egyesülnek a működésében megindult új irányokat, és 
nyilván az alapítóokirat-módosítás novemberi bejegyzését, ami gondolom, hogy a 
működés szempontjából rendkívül fontos. Azok a szerkezeti átalakítások, amelyeket 
egyáltalán az egyesületi forma is feltételez, azok azt hiszem, hogy törvényszerűen 
következnek az elvárásokból. 

Amit én még megjegyeznék vagy akár kérdésként is megfogalmaznék, egyrészt 
vonatkozik itt az előadás vége felé elhangzott statisztikai adatokra, konkrétan a 
különböző színházak előadásszámaira, hogy van-e olyan kimutatás, hogy mennyi 
közülük a magyar nyelvű, és mennyi a nemzetiségi nyelvű, mert több helyütt odatette 
elnök úr, hogy valamelyik nemzetiség nyelvén előadott színházi előadás volt. Ez 
érdekes lenne számunkra. 

A mi számunkra feltétlenül fontos, illetve a nemzetiségek közösségei számára 
elsősorban az a fontos, hogy a nemzetiség nyelvének az élő nyelvvé átörökítésében a 
színházak az ő tevékenységükből fakadó lehetőségeket minél inkább kihasználják, 
hiszen színpadon élő nyelven játszani az gyakorlatilag lehetővé teszi a nyelv 
továbbélését, és a nézőközönség, illetve természetesen az ifjabb generációk számára 
ez egy tanulási lehetőséget is biztosít. 

Mindamellett mindenképpen eredményes az a tevékenység, amit a nemzetiségi 
színházak kifejtenek, ha adott esetben az előadásaik zöme nem is nemzetiségi nyelven 
folyik, hiszen ez egy hozzáadott értéket képvisel általában a magyarországi színjátszás 
terén. 

A központi budapesti épülettel kapcsolatban én nem tudom igazából, hogy 
hány éve, tudom, hogy nagyon sok éve, szerb kollégám ennek a tudója és a nagy 
harcosa szintén, aki a budapesti központi épület érdekében sokat lobbizik, 
mindenképpen megoldásnak tartom azt, hogy legalább két befogadó színház nyitott 
arra, hogy a különböző nemzetiségek színházi társulatai számára lehetőséget 
biztosítson. Rendkívül jelentős az, hogy újra sor kerül a nemzetiségi színházi 
fesztiválra, ezt szerintem mindenki hiányolta, hiszen ez egy olyan bemutatkozási 
lehetőséget biztosít, ami sokak számára a nagyközönség előtt az egyetlen, hiszen 
lehet, hogy bizonyos helyi lehetőségekkel rendelkeznek, de az, hogy mondjuk 
Budapesten nagyobb közönség előtt megmutassák magukat, az ezzel a fesztivállal 
válik lehetővé. 

Még egy dologra szeretnék reflektálni, illetve üdvözölni azt a törekvést, hogy 
diákirodalmi színjátszó köröket és például irodalomórákat tartanak vagy adott 
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esetben interaktív színházi tevékenységgel is foglalkoznak. Az lenne számomra a 
megnyugtató, ha a német színház mintájára ezt minden színházi közösség - társulatot 
is mondhatnék - a nemzetiség nyelvén tenné és a nemzetiségi diákság számára. 

Az állami díjak és kitüntetések vonatkozásában én azt hiszem, hogy azért 
hellyel-közzel a különböző nemzetiségi díjak között kapnak lehetőséget itt díjazásra 
rendezők, koreográfusok, akár színészek is, ez a mi esetünkben is előfordult például, 
hogy színházi szakmai díjakat, kimondottan nemzetiségi díjat milyen okon és módon 
tudnánk esetleg kezdeményezni, erre én most még ötletelni sem mernék. Viszont van 
egy észrevételem, egy szlovén társulat neve elhangzott, viszont nekünk van kettő 
másik, amelyik egy civil szerveződés keretén belül működik, és az ő nevük sehol nem 
szerepel. Ezt már megfigyeltem egyébként, amikor ilyen különböző összesítőket 
végigolvastam, van egy Nindrik-indrik nevű társulatunk és van egy Fodor Duo nevű 
társulatunk, és mind a hárman kizárólag és csakis szlovén nemzetiségi nyelven 
játszanak. Tehát lehet, hogy itt az egyesületi tagság okán maradtak ők ki, de 
feltétlenül fontosnak tartom, hogy az ilyeneket is valamilyen módon össze kell fogni 
vagy felkutatni, adott esetben esetleg a nemzetiség vezetői részéről segítséget kérni 
abban, hogy az ilyenekre ráirányítsák a figyelmet. 

Természetesen üdvözlendő a szakmai képzések szervezésének a tervezése, 
remélem, hogy ez kellő érdeklődésre is számot tartható terv. 

Még egyszer megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. 
Elnök úr jelzi, hogy szeretne szólni. Tessék parancsolni! 

 
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen ezt a nagyon alapos és én azt hiszem, 
hogy nagyon pozitív információkat tartalmazó beszámolót. Én is külön örülök annak, 
amit elnök asszony megemlített, hogy letisztult a profilja a Szövetségnek, tehát ez az 
érdekvédelmi munka nyilvánvalóan egy fontos irány, de ugyanakkor látjuk a 
tervekből, a megvalósult programokból, hogy nagyon fontos a szakmai összefogása is 
ezeknek az egyesületeknek, amint elhangzott. Ez egy gáláns megoldás volt, hogy 
kivezeti a korábbi társulat a pályázatait is. 

Ezzel kapcsolatban érdekelne, említette, hogy egy lengyel színésznő vezeti 
most, az a társulat is egyesületté vált? Ha jól emlékszem, ők itt voltak múltkor, egy 
ilyen vegyes csapat, nem tudom, még együtt vannak-e, vagy ebben az egyesületben, 
ők tagjai-e a szövetségnek? Ez érdekel. Mennyi tagja van a szövetségnek? Hány tagja 
van egészében? Ez érdekes lehet számunkra. Valóban én is nagyon örülök az 
Arcusfestnek, és nyilván valamennyien mindent megteszünk azért, hogy sikerüljön ez 
az 5-ei diplomáciai nyitás, megnyitó, tehát ami a fényét és valóban a média-hírértékét 
növelheti. 

Nyilvánvaló, hogy csak a kitüntetésekhez egy gondolat, hogy minden 
nemzetiségnek is illene megbecsülnie a saját színjátszóit, színházait és gondolom, 
hogy ezt meg is teszik. Feltételezem, hogy itt a szakmai díjaknál elnök úr főleg akár az 
Érdemes művész vagy hasonló szakmai díjakra gondolhatott, tehát amit a szaktárca 
ítél meg vagy oszt, adományoz. Itt nyilvánvalóan szerintem valamiféle támogatást 
tudnánk nyújtani, és azt hiszem, hogy ez is egy jó gondolat. Nagyon sok jó ötlet 
merült fel, sok sikert kívánunk a munkájukhoz! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Csasztvan András válaszai 

CSASZTVAN ANDRÁS, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 
Közhasznú Egyesület elnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. Lehet, hogy nem 
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fogalmaztam pontosan, a tagszínházainktól kimondottan csak azokat a bemutatókat 
és előadásszámot kértem be, ami anyanyelvi szinten történt. Kivételek ez alól a roma 
színházak, ahol az elvi egyezség szerint magyar nyelven játszott darabok fordulnak elő 
a leginkább.  

A szerb színháznál megragadom a lehetőséget, és elmondom azt, hogy Rusz 
Milánnal tavaly novemberben, decemberben azon tevékenykedtünk, hogy az idén 
januári szerb-magyar államközi megállapodások része legyen esetleg egy nagyobb, 
korszerűbb szerb színházi épület megvalósítása Budapesten. Ez jelenthette volna a 
központi épületet is, mert akkor tudom, hogy van gazdája. 

Nem akarok belemélyedni a dolgokba, de én tudom, hogy egy 70-80 millió 
forint alaphangon szükséges ahhoz, hogy egy színházi épületet nemcsak 
rezsiköltségében, hanem szakmai tevékenységében, bérekkel, járulékokkal és más 
egyéb tényezőkkel üzemeltetni lehessen. Ez most én úgy látom, hogy sehol nem áll 
rendelkezésre, és nem is gondolnám, hogy ilyen irányba el kellene mozdulnia a 
szövetségnek érdekvédelmi tevékenységet folytatni, de kedvezőnek tűnt volna az, 
hogyha mondjuk a szerb színház kap egy nagyobb épületet, amit az igazgató úr is 
szeretne, és ő befogadó tevékenységgel tovább erősítette volna a budapesti székhelyű 
nemzetiségi színházak kiszolgálását. 

Művészeti díjak tudom, hogy jelen vannak a nemzetiség életében, akár zenei 
vonatkozásban, akár hagyományőrzésben és több helyen, itt én a tagszínházaink 
véleményét osztottam meg önökkel, ők úgy érzik, hogy konkrétan nemzetiségi 
színjátszásban viszonylag ritkán fordul elő művészeti díj, például Jászai Mari díj, ha 
már nevén nevezzük. 

A tagsággal és a nemzetiségi színjátszással kapcsolatos információkat 
köszönöm. Meg fogjuk keresni akkor levélben a nemzetiségi önkormányzatokat és 
kérjük azokat a nálunk nem tagként regisztrált, de színházi tevékenységet folytató 
amatőr csoportoknak a kimutatását is, hiszen egy-egy ilyen anyagban fontos, még 
akkor is, hogyha esetleg nem tagunk. 

Elnök úr kérdezte a jelenlegi taglétszámot. 18 színház a tagunk, és 11 egyéni 
tag. Ez az alapítóokirat-módosítás kapcsán meg fog változni, hiszen az érdekvédelmi 
szövetség, tehát egy speciális egyesület, amely szövetségi formában jön létre, itt 
egyéni tagokat a civil törvény szerint nem vihetünk magunkkal. Ebben az esetben 
fennáll az a lehetőség, mind az elnökségi ülések, mind pedig a közgyűlések nyitottak, 
bárkinek a jelenlétére számítunk, szakmai tanácsadására is számítunk, de azzal is 
tisztában kell lenni, hogy ebben az esetben mindenki, még tisztségviselő is csak addig, 
amíg az adott színházánál jogi bejegyzés szerint ő jogi képviselő. Tehát ha nálam 
például 2018 augusztusában jár le egy ötéves ciklus, ha úgy dönt a fenntartó, Szarvas 
Város Önkormányzata, akkor az új alapító okirat szerint majd a következő képviselő 
lép be, és utána hogy a közgyűlés, az akkori közgyűlés majd tisztséget bíz-e rá, az egy 
másik kérdés lesz. 

Jelenleg a német önkormányzatnál és a német önkormányzat fenntartásában a 
Szekszárdi Német Színház esetén áll be egy ilyen változás. Ott jelen voltam a pályázati 
bírálatnál, és attól függetlenül, hogy Frank Ildikót nagyon jól ismerjük és szakmai 
tevékenységét elismerjük, a német színház pont tavaly lépett be a rendszerbe a 
változások kapcsán, és vállalt elnökségi tevékenységet is Frank Ildikó, a fenntartó 
Országos Német Önkormányzat úgy döntött, hogy 2017. decemberében lejár a 
mandátuma és egy másik igazgató asszony veszi át majd a következő öt évre ennek a 
színháznak a vezetését, akit természetesen a szakmai érdekvédelmi szövetség 
ugyanúgy vár, és várja a szakmai munkáját a társadalmi tevékenységben is. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítéseket, illetve a válaszokat. Ha senkinek 
nincsen semmi kérdése, akkor én egy dolgot tudnék igazából mondani, ennek a most 
vázolt iránynak megfelelő jó munkát kívánok az albizottságunk nevében is, és 
gondolom, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága mindegyik tagja egyetért 
ezzel. A cél nemes, a feladat összetett és remélem, hogy ennek a hozadékát már az 
október 5-ei Nemzetiségi Színházak Találkozóján is fogjuk látni. 

Önnek is jó munkát kívánok, illetve a Szövetség valamennyi tagjának, és 
természetesen tisztelettel várjuk, hogy menet közben a változásokról, az 
eredményekről további tájékoztatásokat is kaphassunk. Köszönöm szépen. 
(Csasztvan András: Köszönöm én is.) 

A második napirendi pontot ezennel lezárom, és rátérünk a harmadik 
napirendi pontunkra, ami az egyebek címszót viseli. Kérdezem albizottságunk jelen 
lévő tagjait, hogy van-e az egyebek alatt valakinek valamilyen tájékoztató jellegű 
információja, kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, az egyebek napirendi pontot is lezárom, és a Köznevelési és 
kulturális albizottság tavaszi ülésszakban megtartott második ülését berekesztem. 
Köszönöm az aktív részvételt. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc) 
  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


