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2. Tájékoztató a felvételi körzethatárok kijelölésével kapcsolatos jogszabály-

módosítási javaslatról  
Meghívott előadó: 

 Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes 

 
3. Tájékoztató az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézetének nemzetiségi vonatkozású tankönyvfejlesztéseiről 
  Meghívott előadó: 
  Dr. Takács Edit, a Tananyagfejlesztő Központ főszerkesztője 
 
4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Albizottsági Tagok! 
Szószólótársaim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm önöket a 2018-2022-es 
ciklus első, e szempontból formális, alakulónak is mondható ülésén a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottságának ülésén. 

Nevünkből is látható, hogy felvállalt feladatköreinket az idénre kibővítettük. A 
nemzetiségek megmaradása, a nemzetiségek nyelvének egyáltalán felvállalása 
jelentős szintű átörökítését láthatják el jól a nemzetiségek vallását segítő, anyanyelvű 
hitéletüket ellátó egyházak. E meggyőződésből vállaljuk az albizottsági munkánkban - 
nevünkhöz méltóan - a köznevelési, kulturális és egyházügyi témák tárgyalását, és az 
e területen jelentkező kérdések megválaszolásához keresünk folyamatosan a 
problémakört jól ismerő, a megoldásban albizottságunknak segíteni tudó 
szakpolitikusokat, a nemzetiségi köznevelés, kultúra és egyházügy területén 
munkásságukat kiválóan folytató embereket. 

A 2018. évi őszi ülésszak első albizottsági ülésén megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm mai ülésünk fő napirendi pontjainak előadóit: dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet asszonyt, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala körében a Magyarországon 
élő nemzetiségek védelmét ellátó biztoshelyettest és munkatársait, köszöntöm 
továbbá dr. Takács Edit főszerkesztő asszonyt az Eszterházy Károly Egyetem 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet képviseletében. 

Köszöntöm továbbá dr. Maruzsa Zoltán urat, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága államtitkárát, dr. 
Madarász Hedvig asszonyt, a Köznevelés-igazgatási főosztály főosztályvezetőjét, Pálfi 
Erika asszonyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Tartalomfejlesztési 
főosztály főosztályvezetőjét, Dr. Kengyelné Matejdesz Máriát, az Országos Szlovák 
Önkormányzat oktatási referensét, hivatalvezető-helyettest, Lázár Erikát, az Országos 
Szlovák Önkormányzat oktatási referensét, dr. Buzál Attilát, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata ügyvédjét, dr. Varjú Gabriella osztályvezető 
asszonyt, dr. Török Tamás főosztályvezető urat, dr. Benedek György urat, Kővári 
Kincső Kingát, Tarcsay Péter urat Erdő Péter bíboros úr titkárságáról és Wágenhoffer 
Gergely gyakornok urat. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési, kulturális és egyházügyi 
albizottsága ülését megnyitom. A határozatképesség szempontjából megállapítom, 
hogy az albizottság 5 tagja jelen van, tehát az albizottságunk határozatképes. 
Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok! 

Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait. Az első napirendi pontunk az 
albizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének megvitatása és 
elfogadása. A második napirendi pont: Tájékoztató a felvételi körzethatárok 
kijelölésével kapcsolatos jogszabály-módosításról, melynek meghívott előadója - mint 
mondottam volt - dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes. 

A harmadik napirendi pontunk: Tájékoztató az Eszterházy Károly Egyetem 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének nemzetiségi vonatkozású 
tankönyvfejlesztéséről, itt meghívott előadónk dr. Takács Edit. A negyedik napirendi 
pontunk az egyebek. 
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Javaslom, hogy a napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében, a meghívó 
alapján tárgyalja az albizottság. 

Kérdezem, van-e valakinek ettől eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. Aki egyetért a 
napirendi pontok felsoroltaknak megfelelő tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 5, egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendi pontok 
tárgyalását. 

Az albizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
elfogadása 

Munkánkat az első napirendi pont tárgyalásával folytatjuk. Az albizottság 
tagjainak véleményezésre kiküldött munkatervi javaslat értelmében az albizottság az 
őszi ülésszakban két ülést tervez. A második albizottsági ülés napirendi javaslata az 
eredeti tervekhez képest valamelyest módosult, tekintettel arra, hogy a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága az október 25-ei ülésén már foglalkozott a nemzetiségi 
támogatások kezelésével, így azt nem tűzzük napirendre. 

Albizottságunk ugyanakkor tervezi meghívni az Országos Nemzetiségi 
Tanácsot, mint szakmai testületet, hogy működésükről az általuk tárgyalt, 
megoldódott vagy éppen megoldásra váró kérdésekről, véleményükről bizottságunk 
tájékozódhasson, és szükség szerint segíthesse az Országos Nemzetiségi Tanácsot 
céljai elérésében. 

Albizottságunk tervezi tárgyalni az Állami Számvevőszék nemzetiségi 
vonatkozású ellenőrzéseit is. Bár kértük az albizottság tagjait, hogy napirendi 
javaslataikkal egészítsék ki munkatervüket, ha valakinek az írásban kiküldött 
kérdések idején nem volt ötlete, kérem, aktív munkájukkal alkossanak véleményt a 
munkaterv jelen tervezetéről, illetve ha úgy gondolják, kiegészítésekkel tegyék azt 
teljessé. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek az őszi ülésszakra tervezett napirendi 
pontokhoz kiegészítenivalója, véleménye. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

Kérem, hogy aki az albizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkatervének tervezetét elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze azt! (Szavazás.) Azt 
látom, hogy egyhangú szavazással a munkatervet elfogadtuk. 

Az első napirendi pontot tehát lezárom. 

Tájékoztató a felvételi körzethatárok kijelölésével kapcsolatos 
jogszabály-módosítási javaslatról 

Munkánkat a második napirendi pont megvitatásával folytatjuk. Az alapvető 
jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
biztoshelyettes közös jelentést adtak ki a felvételi körzethatárok meghatározásánál a 
nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogainak alkalmazásával kapcsolatos 
vizsgálatról az AJB-558/2018. számú ügyben. Kérem tisztelettel 
ombudsmanhelyettes asszonyt, hogy tájékoztassa az albizottság tagjait a jelentésben 
foglaltakról, illetve ismertesse a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogának 
alkalmazásával kapcsolatos jogszabály-módosítási javaslatait. 

Ombudsmanhelyettes asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szóbeli tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET ombudsmanhelyettes: Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Szószólók! Kedves Jelenlévők! Államtitkár Úr! Köszönöm a 
lehetőséget arra, hogy az említett jelentéssel kapcsolatban egy bemutatást 
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végezhessek az eddig követett gyakorlatnak megfelelően, úgyhogy tényleg köszönöm 
még egyszer, hogy erre módot kapunk. 

Már csak azért is, mert ebben a konkrét ügyben a felmerült szempontok és 
körülmények talán nemcsak a beadványozó szempontjából lesznek érdekesek, hanem 
adott esetben a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogának a gyakorlásával 
kapcsolatban tágabb összefüggései is lehetnek. 

Ha megengedik, és szeretném előre is megköszönni Sütő Ferencnek, hogy 
segítségemre van a gombnyomogatásban, majd egy-egy fejbólintással igyekszem 
jelezni, hogy mikor érdemes továbblépni. 

Engedjék meg, hogy azt a néhány szempontot egy pár dia keretében 
bemutassam, ami arra vezetett minket, hogy a vizsgálatot elvégezzük. 

A tényállás alapvető első lépése természetesen ebben az esetben az volt, hogy 
érkezett hozzánk egy konkrét beadvány, mégpedig a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattól, aki a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola felvételi 
körzethatárainak kijelölésével kapcsolatos panaszt közvetítette hozzánk, jelezve, hogy 
megítélése szerint az illetékes járási hivatal a körzethatárok kijelölésével kapcsolatos 
eljárás során az egyetértési jog gyakorlását megsértette. Tulajdonképpen, ha 
megengedik, a slide-tól függetlenül néhány időpontot is elmondanék önöknek, 
aminek jelentősége van, hiszen ez lesz az egyik kimenetele majd a 
következtetéseimnek az időbeosztással kapcsolatban. 

A következő a történet, és ezzel meghatározza azt, hogy milyen ütemben zajlott 
az egyetértési jog gyakorlásának a kikérése. 2017-ben indult a folyamat, mégpedig 
2017 januárjában, január elején, 11-én. A Szekszárdi Járási Hivatal megkérte annak 
rendje és módja szerint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését 
a felvételi körzet meghatározása céljából a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan. A 
német önkormányzat az egyetértését adta, viszont tartalmazott az egyetértésről szóló 
határozat egy feltételt. Bocsánat, kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatásról 
beszélünk, tehát ezt nem említettem, de ez magától értetődőnek tűnt számomra. 
Tehát az volt a kérése a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy rendben van, 
egyetértési jogát gyakorolja, megadja, azonban azzal a feltétellel, hogy valamennyi 
szekszárdi nemzetiségi iskolának a körzetére vonatkozzon a beiskolázási lehetőség. 
Mégpedig Medina, Szálka és Sióagárd településekről volt szó, tehát hogy bővüljön ki a 
beiskolázási lehetőség ezeknek a közigazgatási területére is. 

Tehát január 11-én érkezett a felkérés a Járási Hivatal részéről, január 24-én, 
tehát alig két hét leforgása alatt a német önkormányzat ezt a bizonyos határozatát - 
aminek a tartalmát az előbb ismertettem - elküldte a Járási Hivatalnak, és a Járási 
Hivatal február 27-én jelezte a német önkormányzatnak, hogy a feltételének vagy a 
kérésének megfelelően a módosítási javaslatát nem kívánja elfogadni, és meghagyja a 
korábbi körzethatárok szerinti beiskolázási területeket. Tehát a módosítási javaslat 
nem ment át.  

Ezt követően a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat újból kérte, egy 
újabb levélben a Járási Hivatalt arra, hogy szíveskedjenek a módosító javaslatot 
figyelembe véve kialakítani a körzethatárt. Nyilván mindegyik határozatban mindenki 
a maga részéről az éppen az általa alkalmazandónak ítélt jogszabályra hivatkozva 
tette ezt. A Szekszárdi Járási Hivatal vezetője pedig május 2-án - tehát csak hogy 
lássuk az ütemeket - levélben arról tájékoztatta a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatot, hogy a Szekszárdi Tankerületi Központtal egyeztetett, és a 
Szekszárdi Tankerületi Központ is úgy látja, hogy a körzethatár-módosítást nem 
kívánják támogatni, illetve nem kívánják ilyen értelemben elfogadni az önkormányzat 
módosítási javaslatát. 
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Két indokot hoztak föl akkor, és ez a két indok arról szólt, hogy egyrészt 
megítélésük szerint a szülők szabad iskolaválasztási joga nem sérül, hiszen nyitva áll a 
szülők előtt a három említett településen is az, hogy odaírassák a gyermekeiket, ahová 
óhajtják, ha éppen úgy hozza a sors, akkor akár a szekszárdi Dienes Valéria iskolába 
is. A másik indok pedig az volt, hogy a három településről a gyermekek beutaztatása a 
Szekszárd közigazgatási területén belül működő iskolába, az a fenntartó számára 
pluszköltségekkel jár. 

Ezek után került sor arra valójában, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megkeresett bennünket.  

Így, amit érzékeltünk a panaszbeadvány alapján, az az, hogy egyrészt az 
egyetértési jog gyakorlásával összefüggésben úgy éreztük, hogy a jogbiztonság 
követelményét érdemes megvizsgálnunk, hogy ez mennyire adott ebben a helyzetben. 
A dolog természete szerint és a kialakult ombudsmani gyakorlat alapján vizsgálat 
lefolytatására kértük a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat és 
értelemszerűen tájékoztatást kértünk az emberi erőforrások miniszterétől is ezzel 
összefüggésben. 

Mehet a következő slide. Ezen a megállapításon túl sokat nem szeretnék 
időzni, ilyenkor minden egyes vizsgálat alkalmával az Ombudsmani Hivatal és az 
ombudsman, illetve a biztoshelyettesek megnézik azt, hogy vajon, a beadott panasz 
alapján van-e hatáskörük eljárni, és miután a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala 
hatóságnak, a Tankerületi Központ pedig közszolgáltatónak minősül, ezért a 
hatáskörünket megállapítottuk. Nyilván amire irányulhat a mi vizsgálatunk, nemcsak 
ebben a konkrét esetben, hanem más vizsgálatok alkalmával is az a jogi 
szabályozásnak a alapjogi szempontú ellenőrzése és vizsgálata, másrészt pedig ha és 
amennyiben valamifajta jogszabályi hiányosságát érzékelünk, akkor annak a 
vizsgálata is hatáskörünkbe tartozik, és ezzel összefüggésben intézkedéseket 
fogalmazhatunk meg. 

Nos, a következő, amiről érdemes beszélnünk, és amiről beszélnünk kell 
természetesen, az az, hogy a Járási Hivatal lépéseivel kapcsolatban milyen 
megállapításokra jutottunk, ami az egyetértési jog gyakorlását illeti. 

Amit találtunk a vizsgálat nyomán, az az, hogy a mi megítélésünk szerint 2017-
ben a Járási Hivatal a kötelező felvételi körzetek megállapítása során az egyetértési 
jogra vonatkozó törvényi szintű, mégpedig a nemzetiségi jogokról szóló törvényben 
szabályozottakkal ellentétesen járt el. Megállapítást nyert, hogy a formai 
szabályoknak megfelelően a Német Nemzetiségi Önkormányzat ezzel kapcsolatos 
álláspontját írásban és a megfelelő határidőkön belül eljuttatta. Aztán amit 
megállapítottunk, hogy a Járási Hivatalnak egyeztetést kellett volna kezdeményeznie 
és megegyezés hiányában két variáció, két megoldás állhatott volna számára 
rendelkezésre az Njt., illetve az Nkt. - majd később rá fogok térni - megfelelő 
rendelkezésével összefüggésben: mégpedig vagy eláll az intézkedéstől, vagy pedig kéri 
az erre előírt szabályoknak megfelelően az illetékes közigazgatási és munkaügyi 
bíróságtól a nyilatkozat pótlását. 

A Járási Hivatal azonban a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
egyetértésének a hiányában nem ezt az utat járta, hanem pusztán a tankerületi 
központtal, mint fenntartóval egyeztetett, és erre figyelemmel jelölte ki úgy a felvételi 
körzeteket, ahogy már említette, hogy ezt a bizonyos módosítást nem kívánta 
érvényesíteni. 

A kivetített slide-on látható megállapításokra az elején már kitértem, tehát 
látható volt, hogy mi volt az egyetértési jog tartalma a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről. Az is látható, hogy az eljárás során a Tankerületi Központ, 
illetve a Járási Hivatal ezt a fajta módosítást nem kívánta támogatni a már általam 
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korábban is említett indokok miatt, vagyis hogy egyrészt nem sérül a szülők szabad 
iskolaválasztási joga, illetve hogy a gyermekek beutaztatása a településekről bizony, 
többletköltséggel jár. 

A mi álláspontunk szerint pedig megnéztük azt, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kezdeményezése nyomán vajon, indokolt volt-e a körzethatár 
olyanformán való módosítása, hogy a három település beletartozzon, és igen, a 2011-
es népszámlálási adatok, KSH-adatok alapján mindhárom községben 10, illetve 20 
százalékos arányban élnek német nemzetiségűek. Ergo az ő gyermekeik számára a 
német oktatási, nevelési intézményekbe való járás lehetőségét biztosítani kell, még 
akkor is, hogyha ez plusz ráfordítási költségekkel jár. Hiszen a nemzetiségekről szóló 
jogszabály értelmében mindenfajta ilyen jellegű, teljesen mindegy, hogy területi vagy 
országos fenntartású intézményről is legyen szó, de a nemzetiségi köznevelés 
többletköltségeit az állam viseli, és nem viselheti, hanem viseli. Ergo hogyha ez az 
említett szekszárdi iskola állami fenntartású intézmény és a körzethatárba 
beletartozik a három település, akkor az onnan az iskolába beiratkozó gyermekek 
számára a beutazást az államnak ilyenformán a tankerületi központon keresztül kell 
finanszírozni. 

Természetesen közben megkaptuk a válaszokat a megkeresett 
kormányhivataltól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és a megállapításunk 
első körben arról szólt, hogy a törvényi szintű rendelkezések, tehát a közoktatási 
törvény, illetve a nemzetiségi törvény összefüggő és vonatkozó rendelkezései, releváns 
rendelkezései egymással összhangban értelmezhetőek és alkalmazhatóak, tehát nem 
láttuk, hogy a két törvény között olyanfajta ellentmondás lenne, ami előidézte volna a 
félreértést, hogy így fogalmazzak, a járási hivatal részéről. 

A probléma sokkal inkább jogértelmezési és jogalkalmazási jellegű probléma 
volt, mégpedig a konkrét technikai lépéseket tartalmazó és megfogalmazó 20/2012-es 
EMMI-rendelet kapcsán. Úgy tűnt számunkra - és ez a levelezésből és a 
kommunikációból is kiderült -, hogy a Járási Hivatal majdhogynem kizárólag pusztán 
az EMMI-rendelet alapján járt el akkor, amikor a körzethatárral kapcsolatos 
egyetértési jog gyakorlása kapcsán nem a bíróságot kérte meg arra, hogy pótolja az 
önkormányzat hiányzó hozzájárulását, hanem egész egyszerűen egy talán nem 
egészen egyértelműen fogalmazott mondatra alapozva, pusztán a Tankerületi 
Központtal egyeztetett. Valóban, és itt a 20/2012-es EMMI-rendelet 24. §-a látható, 
igyekeztem pirossal kiemelni azt a mondatot, amelyik az ominózus félreértésre 
vélhetően okot adott, ami úgy szól, ha megengedik, ezt idézem: „egyetértés hiányában 
vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a 
felvételi körzeteket február utolsó napjáig.” Ha megnézik, illetve nyilván a jelen lévő 
kollégák ismerik az említett EMMI-rendeletet, tudják azt, hogy utána egy nagyon 
részletes időbeosztással, viszonylag szoros időbeosztással zajlik ez a fajta eljárás. 

Tehát az a megállapításunk és úgy véljük, hogy ebből adódott ez a fajta 
félreértés.  

Leszűkítette tulajdonképpen a jogalkalmazás során egy szűkített 
jogértelmezéssel a Járási Hivatal a nemzetiségi törvény 27. §-ában rögzített 
egyetértési jogra vonatkozó szabályozást, tehát magát az eljárási rendet, ha szabad így 
fogalmazni, és pusztán a Tankerületi Központtal egyeztetett, vélhetően azért, mert 
nem a törvények alapján járt el, hanem tulajdonképpen a végrehajtási célú rendelet 
alapján. 

Nem véletlen ezért, hogyha végignézzük, de ezzel most nem szeretném önöket 
fárasztani, bár nagyon izgalmas végignézni azt, hogy a rendelet milyen szoros ütemet 
szab a körzethatárok kijelölésével kapcsolatban, és ebbe az időbeosztásba nagyon 
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nem fér bele az esetleges egyet nem értése a megkeresett vagy megkérdezett 
önkormányzatoknak. Arról nem beszélve, hogy nem veszi figyelembe az EMMI-
rendelet azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatnak van még egy 30 napos 
hosszabbítási lehetősége is, adott esetben - ahogy ez meg is történt 2017-ben -, tehát 
megítélésem szerint, bár ezt inkább csak a felsőoktatásban is dolgozó személyként 
gondolom, hogy nagyjából plusz két hónap beiktatás ebbe a menetrendbe talán 
segítséget jelenthetne és akkor nem okozna ilyen félreértéseket. De ez most 
zárójelben, ez nincs a jelentésben, ezt menet közben gondoltam ki. 

Már csak néhány slide-om van, de az izgalmas része is most következik. Abban 
hiba nincsen, hogy a Járási Hivatal szűken véve ragaszkodott a rendelethez, viszont 
abban igen, hogy ez a rendelet, és nem is róható nyilvánvalóan a Járási Hivatal 
terhére, hogy itt nyilván figyelembe vette a rendeletnek a 24. §-át, ezért mi azt 
mondjuk és úgy véljük - és úgy véltük, és ezt leírtuk a jelentésünkben -, hogy 
megállapítottuk az alapjogi visszásságot, ami az egyetértési jog gyakorlásával 
kapcsolatos. Ezért aztán intézkedési javaslattal éltünk és azt mondtuk, hogy felkértük 
a Járási Hivatal vezetőjét, hogy akkor és amikor ilyen felvételi körzethatár-
megállapítások kapcsán jár el, legyen tekintettel a nemzetiségi törvény 27. §-ában 
jelzett eljárásra, tehát ha és amennyiben netán ott nincs egyetértés, akkor az 
egyetértési jog gyakorlása során ne álljon meg az egyeztetés a tankerületi központnál, 
hanem végső soron a bíróságot kell megkérdezni ezzel kapcsolatban. 

Javaslatot tettünk intézkedés formájában arra, hogy a szabályozás ezen fajta 
értelmezési, alkalmazási ellentmondásának a feloldása érdekében az alacsonyabb 
szintű jogszabály, az EMMI-rendelet pontosítását és módosítását végezze el az emberi 
erőforrások minisztere, azt követően, hogy a jelen lévő tisztelt albizottságnak a 
véleményét ezzel összefüggésben megkérdezi. 

És ha megengedik, akkor az utóéletéről egy pár szót azért mondanék ennek az 
egész történetnek és a mi jelentésünknek is. 2018-ban megint elindult maga az 
eljárás, és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ismételten nem értett 
egyet a Járási Hivatal javaslatával, amely kizárta volna az említett három települést a 
beiskolázási körzetből. A Járási Hivatal ekkor már állásfoglalást kért, ahogy illik, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától, és megkérdezte azt, hogy vajon, a nemzetiségi 
önkormányzat egyet nem értése esetén mégis, milyen alapon hozzon döntést a 
körzethatárról. Látszanak a dátumok, itt nagyon szorosan igyekezve alkalmazkodni a 
meghatározott időkerethez. Február végén aztán a minisztérium válaszolt és február 
utolsó napján - mert ez is kötelező, hogy február végéig kell ebben a szakaszban lépni 
- a Járási Hivatal benyújtotta a bírósághoz a nyilatkozat pótlása iránti kérelmet, tehát 
az Njt.-nek megfelelően, és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzésében a Járási 
Hivatal egyetértési nyilatkozat pótlása iránti kérelmét elutasította. Indokolását 
részben az ombudsmani ajánlásban kifejtettekre is alapította, ami annyit jelentett, 
hogy az általános iskolákban, amikor a 2018-2019-es tanévre a beiratkozások április 
12-13. napján megtörténtek, akkor legjobb tudomásom szerint legalábbis még nem 
volt a végzés kézben. Zárójeles megjegyzés, és nem feltétlenül a bíróságot szeretném 
emiatt kárhoztatni, de a jogszabály azt írja elő, hogy 30 napon belül kell a bíróságnak 
az ilyen jellegű kérésekben döntenie, és hogyha itt megnézzük a dátumot, február 28-
án került be a pótlás iránti kérelem, és három hónappal később, május 31-én született 
meg a döntés. 

Tehát ez is többek között - számomra legalábbis - azt jelzi, hogy túl szorosak 
ezek a határidők, ami a körzethatár megállapításával kapcsolatos. 

Még egy utolsó megjegyzés, és akkor megköszönöm a figyelmüket, itt látható, 
hogy 2018-2019-es tanévre vonatkozóan már Medina, Szálka és Sióagárd községekre 
kiterjesztve történt a körzethatárok megállapítása. Két megjegyzés, és akkor valóban 
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elköszönök: az egyik az, hogy egy ilyen döntés nyomán a Járási Hivatal az adott 
tanévre, tehát a soron következő, a 2018-2019-es tanévre vonatkozóan döntött így. De 
ez nem azt jelenti, hogy ez állandóan így lesz. Tehát éppen ezért pusztán a 
jogalkalmazásra bízni ennek a kérdésnek az értelmezését, a rendelet említett 
rendelkezésével kapcsolatos értelmezését, nem biztos, hogy szerencsés. 

Másrészről pedig szeretném jelezni, hogy a vonatkozó jogszabályok már az 
előző év - most 2018 van -, tehát 2017 októberében kötelezettségévé teszik a Járási 
Hivatalnak azt, hogy megkeresse azokat az érintett intézményeket, így többek között a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatot is arra vonatkozóan, hogy a körzethatárok 
megállapításánál közöljenek adatot arról, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek az 
adott területen mennyien vannak, hogyan, milyen eloszlásban, stb., hogy tervezhető 
legyen a következő tanév. 

Tehát ez október. A 2017-es évben januárban kereste meg a Járási Hivatal a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatot a körzethatár kijelölésével kapcsolatban. 
Lehetséges, ez csak egy ilyen elgondolás, és mint ombudsmanhelyettes, ezt a 
jelentésbe így nem írtam bele, de menet közben az ember gondolkodik és látjuk az 
utóéletét is. Hogyha egy pár hónappal korábban kezdik el ezt a fajta egyeztetést, 
akkor nem kerülhet sor arra, hogy az Njt.-ben rögzített, és egyébként a köznevelési 
törvénnyel összhangban lévő egyetértési jog gyakorlása mondjuk ilyenfajta csorbát 
szenvedjen. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Tisztelettel megköszönöm ombudsmanhelyettes asszonynak a feltárt 

kérdésekkel kapcsolatos beszámolóját. Megkérdezem az EMMI képviseletében jelen 
lévő helyettes államtitkár urat, illetve kollégáit, hogy a kérdéskörhöz van-e 
hozzáfűznivalójuk, illetve a megvilágítást segítendő észrevételük. 

Ha jól látom, helyettes államtitkár úr jelzi, hogy szót kér. Tessék parancsolni, 
megadom a szót. 

Dr. Maruzsa Zoltán kiegészítései 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, így van. Azt, hogy a Járási Hivatal hogyan járt el 
és milyen módon, én nem kommentálnám, mert ez nem az EMMI illetékessége ebből 
a szempontból, de mi is úgy látjuk, hogy nem megfelelően járt el, ez nyilván nem is 
vitás. 

Azt is szeretném jelezni, hogy nyilván itt egy helyi ügyről van szó, tehát 
magában, hogy a tankerület támogassa, ne támogassa, erről a minisztérium utólag 
értesült, nem szóltunk bele semmilyen módon, hogy a helyi ügyet hogyan kezeljék. 
Annyival kiegészíteném azért a tankerület véleményét, mert azért ne szűkítsük le 
szerintem arra, hogy itt anyagi vonatkozás állt a háttérben, a tankerület elég világosan 
elmondta nekünk is, meg helyben is érvelt amellett is, hogy szerintük egy ilyen 
körzetkijelölés ezen a három településen - Szálka, Medina és Sióagárd - azért a helyi 
iskoláknak nem biztos, hogy jót fog tenni közép- vagy hosszú távon, hogyha ezekre 
körzetes jelleggel ki van jelölve a Dienes. Ez az adott településeken tanulói 
elvándorlást fog okozni, és hosszabb vagy középtávon akár a helyi iskoláknak az 
ellehetetlenülését is okozhatja majd, amikor majd más ügyekben, máshol, megint 
csak tárgyalunk arról, hogy nehogy megszűnjenek ott ezek az iskolák, mert milyen 
fontos lenne, hogy megmaradjanak, de egyébként most abba az irányba menetelünk, 
hogy ezeket a gyerekeket márpedig vigyük be Szekszárdra, az egyik iskolába. 

Tehát nem biztos, hogy minden sióagárdi, szálkai és medinai állampolgár 
lelkes egyébként a nemzetiségi önkormányzatnak ettől a kérésétől, és a tankerület ezt 
a véleményt vélte úgy, hogy neki képviselnie kell.  
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Ettől mi - még egyszer mondom - mérsékelten voltunk azért lelkesek, hogy a 
tankerület így járt el, mert nyilván amellett is lehet érvelni, hogy márpedig igenis, ki 
kell jelölni a Dienest. De lehet érvelni így is, meg úgy is, és valószínűleg mindkét 
állításban megvan az igazság. 

Azt is rögzíteni érdemes, hogy ennek az eljárásnak egy ilyen jellegű vitapróbája 
azért még nem igazán volt, tehát általában megegyeztek helyben ezekben az 
ügyekben. Tehát nekünk is egy kicsit olyan próbája volt ez végül is az eljárásnak, és 
egyet tudunk érteni azzal, hogy ahogy a megtörtént esetnek a lefolyását látjuk, azért 
valóban az igazolható, hogy a kodifikált dátumok nem feltétlenül tarthatóak. Ez itt 
végül is bebizonyosodott, és ennek megfelelően ki is dolgoztunk egy javaslatot, amit 
írásban meg is küldtünk, hogy hogyan és milyen módon lehetne az ütemezést 
átalakítani annak érdekében, hogy biztosan beleférjen az eljárás menete. 

Meg is kérem főosztályvezető asszonyt, hogy ezt ismertesse. Hogyha a 
bizottság számára ez elfogadható lenne, akkor ennek a kodifikációjára készek 
vagyunk, és akkor ettől az esettől elvonatkoztatva, hiszen itt már végül is a megoldás 
helyben megszületett, de a hasonló ügyekre nézve más ütemezéssel tudunk egy 
működőképesebb javaslatot megfogalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, és megadom a szót dr. 

Madarász Hedvig asszonynak. 

Dr. Madarász Hedvig kiegészítései 

DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm az albizottság tagjait. 
Valóban nagyon sokat foglalkoztunk ezzel az üggyel, és a pro és kontra érveket 
próbáltuk mérlegelni. 

Azt nagyon szépen köszönöm biztoshelyettes asszonynak, hogy említette, hogy 
a két törvény, tehát a nemzetiségek jogairól szóló törvény és a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény e tekintetben is összhangban van egymással. Tehát itt legfeljebb egy 
alacsonyabb szintű jogszabály, a 20/2012-es EMMI-rendelet módosítására lenne 
szükség. De mondom: mi azért egy kicsit próbáltuk ezt komplexebben vizsgálni és 
több lehetőséget is megnéztünk, hogy hogyan lehetne a jövőben kezelni. 

Az tény, hogy a nemzetiségi törvényben biztosított egyetértési jognak a 
gyakorlására biztosított 30 nap, ami 30 nappal meghosszabbítható, plusz a 
közigazgatási bíróság eljárása, az nem tud beleférni a 20/2012-es EMMI-rendet 
jelenlegi eljárási határidejébe. Erre több megoldás kínálkozik. Nekünk van egy olyan 
javaslatunk - mondom: ez csak az egyik a több közül -, hogy a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben módosítsuk a meghosszabbítást, tehát az egyetértési jog 
gyakorlására rendelkezésre álló 30 napot. Ne 30, csak 15 nappal lehessen 
meghosszabbítani. Ez az egyik javaslatunk. 

Ezzel párhuzamosan természetesen az EMMI-rendeletben is előrébb hoznánk 
az egész folyamatnak a kezdetét. Jelenleg ez október vége. Tehát nekünk onnan kell 
visszaszámolnunk, hogy mikor van a beiratkozás, ez áprilisban történik meg 
mindenhol. Tehát a körzethatárokat jóval előtte ki kell jelölni. Ez most február vége, 
tehát addigra készen kell lenni a körzethatároknak. Innen kell tovább visszaszámolni, 
hogy a járási hivatalnak elegendő ideje legyen a települési önkormányzatoktól bejött 
adatok feldolgozására: nyilván demográfia, hátrányos helyzetű tanulók aránya, 
amelyet le kell képezni a körzetekre, plusz a vélemények beszerzése, egyetértési 
jogoknak a gyakorlása. Tehát most október végétől tart ez a folyamat február végéig. 
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Itt lehetne esetleg az október végi dátumot 15 nappal előrehozni, tehát hogy 
október 15-tel indulna az a folyamat, hogy a járási hivatal a települési 
önkormányzatoktól megkapja a szükséges adatokat. 

Azzal is egyetértünk valóban, amit biztoshelyettes asszony mondott, hogy a 
rendelet 24. § 1/b bekezdésében ez az „egyetértés hiányában” fordulat félreérthető 
lehet. Hogyha nyelvtanilag értelmezzük és a szövegkontextust nézzük és a többi 
mondattal összhangba hozzuk, akkor az látható, hogy a tankerületi központ 
egyetértésére vonatkozik ez a mondat. Tehát eleve azért kerültek be ezek a 
bekezdések a rendeletbe, mert a tankerületi központ egyetértési joga is néhány éve 
került be a törvénybe. Tehát azt megelőzően csak véleményezési joga volt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, és ez pedig azt hiszem, hogy szintén egy 
megalapozott döntés volt, hogy végül is a fenntartónak azért illene, hogy egyetértési 
joga legyen. 

Tehát ez az „egyetértés hiányában” a tankerületi központ egyetértésére 
vonatkozik, és ezt csupán azért nem hangsúlyoztuk ki, mert hogyha a nemzetiségi 
önkormányzat egyetértése hiányzik, azt a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
részletesen szabályozza, az magasabb szintű, és ezt nem kellett megismételnünk. Nem 
is szabad egyébként, jogalkotási előírások szerint nem szabad megismételnünk egy 
magasabb szintű jogszabály előírását alacsonyabb szintű jogszabályban. 

Nos tehát, ezt úgy tartanánk áthidalhatónak, hogy az „egyetértés hiányában” 
fordulat elé bevennénk, hogy a tankerületi központ egyetértésének hiányában, és 
akkor azt hiszem, hogy ez ezt a részt is tisztába tenné, és nyilván, ha a nemzetiségi 
önkormányzatnál nincs meg az egyetértés, akkor ott a nemzetiségek jogairól szóló 
törvénynek az eljárásrendjét kell alkalmazni. Minderről akár tankerületi igazgatói 
értekezleten, vagy a kormányhivatalok fórumán, amelyet működtetünk, nagyon 
szívesen tájékoztatást adunk, megvitatjuk, ha van esetleg kérdés a járási hivatalok 
részéről. 

Azt hozzá kell azért tennem, hogy bármilyen döntés születik, mert közösen 
kellene ezeket a jogszabály-módosítási javaslatokat kidolgoznunk, ez majd a szokásos 
közigazgatási társadalmi egyeztetésen átmegy, tehát azt majd meglátjuk, hogy még 
milyen egyéb vélemények érkeznek hozzá. Ha eltérő lenne attól, amiben 
megállapodtunk, akkor nyilván ezzel vissza kell jönnünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető asszonynak az ismertetését 

a témával kapcsolatban, illetve azt a hajlandóságot, hogy a jogszabály-módosítást az 
EMMI részéről előkészítik. Én magam is azt gondolom, hogy ezt most itt egyelőre el 
kell fogadnunk és valóban a már kész jogszabálytervezetre vissza kell térnünk. 

Most megkérdezem a jelen lévő albizottsági tagokat, hogy van-e valakinek 
kérdése az előadókhoz, van-e véleménye, van-e hozzáfűznivalója a beiskolázásikörzet-
megállapítással kapcsolatos kérdésekhez. 

Az albizottsági tagok részéről nem érkezett jelzés, viszont látom, hogy Ritter 
Imre, bizottságunk elnöke szót kérne. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is 
szeretném megköszönni az ombudsmanhelyettes asszonynak és munkatársainak ezt a 
rendkívül alapos jelentést, illetve helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető 
asszonynak is a gyors reagálást. 

Egy-két dolgot szeretnék hozzátenni. Nem ez az egyetlen, hanem nagyon 
sokszor találkozunk folyamatosan, évek óta azzal, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 
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törvényben, a köznevelési törvényben és az EMMI-rendeletekben együttesen 
szabályozott dolgokat a járási hivatalok vagy a Klebelsberg tankerületi központok 
abszolút önkényesen, egy-egy mondat kiragadásával a nemzetiségekre nézve 
hátrányosan értelmezik. Mint ahogy itt is, már a ’17-es intézkedéssel kapcsolatban is a 
minisztérium is egyértelműen megállapította, hogy nem tartották be a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény előírásait, magyarán: törvénysértő módon jártak el. Ez nem 
akadályozta meg őket abban, hogy a következő évben ugyanezt megtegyék. 

Attól, hogy most egy konkrét dolog elment bírósági szintig, ez nem azt jelenti, 
hogy ez a probléma máshol nem merül fel. Csak nem mindenkinek van rá ideje, 
energiája, meg tud ügyvédet fizetni, meg egyebeket, hogy ezt így végigcsinálja. De ez 
nagyon sok helyen felmerül, és nagyon sok más területen is. 

Emlékezzünk arra, hogy 15 évig kínlódtunk azzal, hogy például a nemzetiségi 
önkormányzatnak egyetértési joga volt az intézményvezető kinevezésével 
kapcsolatban. Sorozatban úgy értelmezték ezt a települési önkormányzatok, hogy ez 
közvetlenül csak a kinevezésre, de a pályázat kiírására és elbírálására nem vonatkozik. 
15 éven keresztül kínlódtunk ezzel, a Legfelsőbb Bíróságig elmentünk, és a Legfelsőbb 
Bíróság jogerős döntése után - mert az nem tud nem jogerős lenni - szó szerint a 
képünkbe nevettek a települési önkormányzati ülésen Vecsésen, mert nincs 
jogkövetkezménye. Igen, a Legfelsőbb Bíróság hozott egy jogerős döntést, és akkor mi 
van? Szót se adtak, és ugyanúgy maradt a jogszabályellenesen kinevezett vezető. 

Tehát ezzel arra akarok utalni egy kicsit, hogy én elhiszem azt, hogy jogi 
szempontból világos, hogy magasabb rendű, alacsonyabb rendű jogszabályok vannak, 
ne ismétlődjenek szabályozások, de valahol mégiscsak egy kicsit - hogy mondjam - 
jobban és cizelláltabban, egyértelműen bele kellene tenni a félreértelmezhetőséget 
kizárva, hiszen a fő cél az, hogy az egyetértési jog érvényesüljön. 

Heinek Ottó elnökünknek volt egy kedvenc anekdotája, hogy a XV-XVI. 
században a marhahajcsárok útvonalának az egyik keresztútja volt Bozen vagy 
Bolzano, és ott rendszeresen nagy marhavásárok voltak. Ott mindig nagy viták is 
voltak, ezért csináltak egy rögtönítélő bíróságot, és a rögtönítélő bíróság tagjaival 
szemben egyetlenegy kitétel volt, hogy nem lehetnek jogászok, sőt még jogi 
tanulmányokat se folytathattak, mert az volt az általános vélekedés, hogy vagy olyan 
hosszú ideig vitatkoznak, hogy azt se az állatok, se az emberek nem bírják ki, vagy 
amikor végre meghozzák az ítéletet, az olyan bonyolult, hogy senki nem ismeri ki 
magát rajta. 

Itt visszatérve oda, hogy van három szereplő, ebből a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak egyetértési, vagyis vétójoga van. Ezek után a másik két szereplő 
egymással egyeztet, és hoznak egy olyan döntést, ami ellentétes a vétójoggal 
rendelkező nemzetiségi önkormányzat döntésével. Ezen nincs mit magyarázni. Tehát 
akkor vagy egyértelműen törvénysértő, de az is, aki így értelmezi, egyértelműen 
rosszindulatúan értelmezi, hiszen az egyetértési és vétójogot kizárja, mindegy, hogy 
milyen indoklással. 

Két dolog van: vagy a törvényi szabályozást tudom úgy módosítani, hogy ne 
lehessen másképp értelmezni, a másik pedig az, hogyha tudjuk, hogy szerintünk jó a 
szabályozás, akkor viszont kinek a feladata lépni abban, hogy az ne ismétlődjön meg, 
nemcsak másnál, hanem ugyanannál a tankerületnél is adott esetben vagy az adott 
járási hivatalnál? Ebből a szempontból lenne is egy olyan javaslatom, hogy körülbelül 
egy hónappal ezelőtt volt a nemzetiségi bizottság ülésén a Klebelsberg Központ elnök 
asszonya, Hajnal Gabriella, tartott egy tájékoztatót és előre összegyűjtött kérdésekre 
is válaszolt. Azt gondolom, abszolút pozitív volt mindaz, amit elmondott. 

Már két évvel ezelőtt is szerettünk volna egy olyan nemzetiségi konferenciát 
csinálni a nem nemzetiségi önkormányzati fenntartású nemzetiségi intézményeknek, 
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tankerületi vezetőknek, intézményvezetőknek, stb., ahol végig lehetne venni az összes 
olyan, a nemzetiségi oktatást, nevelést érintő kérdéskört, az egyetértési jogokat, a 
költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket, a tankönyvellátással kapcsolatos kérdéseket 
és a többit, hogy érdemben el tudjunk mozdulni ebből a helyzetből, mert én azt látom, 
hogy nincs érdemi előrelépés a tankerületek esetében. Tehát amit egy tankerülettel 
megvívunk, holnap a másikkal, harmadikkal ugyanott vagyunk. 

Én nem ismerem a belső egyeztetési mechanizmust, és hogy mi megy tovább 
például ebből az ügyből majd és hogyan, de azt látom, hogy ennek nincsen érdemi 
eredménye. 

Még egy mondatban arra vonatkozóan, hogy ez nemcsak egy helyi ügy. 
Egyértelmű, ha mondjuk nem lett volna a Valéria Kochnak Pécsett például 
körzethatár nélküli felvételi joga, sosem lenne egy német oktatási központ. Ha nem 
lett volna Budaörsön a Zippel-Zappel Óvodának, ahol van több mint tíz óvoda és 
ötben nemzetiségi nevelés, és nem lett volna körzethatár nélküli felvételi joga, sose 
lett volna száz százalékban német nemzetiségi óvoda. Évek óta van egy olyan szorító 
problémánk, hogy olyan települések, mint Pilisvörösvár, Dunaharaszti, Budaörs, 
Szekszárd és a többi, ezek a 30-tól 100-150 ezres települések, ahol több nemzetiségi 
óvoda van, több nemzetiségi általános iskola van, de mindegyik körzethatáros, ezért 
egyik se fogja soha elérni azt a szintet - korábban száz százalékot, most már 75 
százalékot kell elérni legalább -, hogy a gyermekek legalább 75 százaléka részesüljön 
nemzetiségi nevelésben vagy oktatásban, hogy adott esetben a helyi nemzetiségi 
önkormányzat átvehesse, illetve adott esetben kéttannyelvű, magasabb szintű 
nemzetiségi oktatást lehessen bevezetni. 

Tehát ezeknél a településeknél mindegyiknél egy aktuális megoldandó helyzet 
lesz az, hogy egy intézményt kiemeljünk és legalább egy intézményben 
megpróbáljunk olyan tárgyi és személyi feltételeket teremteni, ahol a kéttannyelvű 
nemzetiségi oktatás bevezethető és megfelelő színvonalon. 

Tehát ezért itt az általános helyzetet kell javítani, mert ezt nem lehet helyi, 
leszűkített egyedi problémának nevezni. De ugyanígy mondhatnám azt is, hogy itt is 
természetesen mindig - és ezt ne vesse senki a szemünkre - a nemzetiségi érdekeket 
nézzük, azért vagyunk itt, meg ez a feladatunk, meg ez a dolgunk. De egyre többször 
találkozunk azzal, hogy a tankerületi vezetők a nemzetiségi intézményekbe való 
jelentkezést, a gyerekek besorolását, hogy úgymond ez szegregációt csinál, ami 
számomra értelmezhetetlen, és most is tudnék több olyan települést mondani, ahol 
mondjuk két vagy három osztály van, és nem azt teszik, hogy egy nemzetiségi és egy 
nem nemzetiségi, vagy kettő nemzetiségi és egy nem, hanem megosztják az 
osztályokat, és az egyik osztályban is van tíz vagy tizenöt gyerek, aki nemzetiségi, meg 
tíz vagy tizenöt, aki nem, meg a másikban is, ami nyilvánvalóan mindenhol a 
nemzetiségi oktatás, nevelés színvonalának a rovására megy. Plusz nyilvánvalóan 
csak csoportbontásokkal lehet csinálni, tehát lényegesen költségesebb, több nevelő 
kell hozzá stb. 

Tehát azért mondom, hogy nagyon sok olyan téma lenne, amiről beszélni 
kellene, és ezek a problémák jellemzően a Klebelsberg-fenntartású nemzetiségi 
oktatás-nevelést végző intézményeknél vannak, a legritkábban fordul ez elő nyilván 
nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézménynél. 

Tehát én ezt javasolnám, hogy tavasszal szervezzünk meg egy ilyet a 
Klebelsberggel együtt. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok problémának, 
nehézségnek elébe tudnánk menni, és én azt gondolom, az a szerencsés megoldása a 
dolgoknak, ha megelőzzük a problémákat, sem pedig az, hogy akár egy két-három 
éves bírósági ügy meg minden egyéb kapcsán nyilván elmérgesedő helyzetet valahogy 
lezárni. 



16 
 

Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne a szerencsés megoldás. 
Köszönöm a javaslatokat. Kapásból azt mondom, hogy a 30 helyett 15 nap az 

egyetértési jognál, ezt semmiképpen nem tudnám támogatni, ez egy alternatíva lehet, 
de számomra nem. Nyilvánvalóan itt az indító dátumot kellene előrehozni, és ahhoz 
igazítani a továbbiakat. 

Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ezzel a dologgal most idáig jutottunk, azt 
gondolom, a szabályozás részét rendezni lehet, és ha tavasszal tudnánk egy átfogó, 
nagy konferenciát csinálni, akkor azzal nagyot lépnénk előre a jövőre nézve. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr kiegészítéseit és államtitkár úr jelezte, 

hogy reagálna. Át is adom neki a szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elhangzottak olyan mondatok is, amelyeket azért egy kis 
szomorúsággal hallottam, mert voltak olyan állítások, amelyek szerintem, 
fogalmazzunk úgy, hogy sok más pozitívum mellett esetleg elhangozhattak volna. 
Most azért ebben a vonatkozásban úgy érzem, hogy talán ezt egy kicsit érdemes 
helyrebillentem azzal az egyetlen megállapítással, hogy szerintem a magyar állam 
igen sokat tesz a nemzetiségi oktatásért, és a magyar állam idén nyáron is minden 
olyan nemzetiségi intézményt például átadott éppen a német önkormányzatoknak, 
amit csak kértek. Ezek is az igazságnak azok a részei, amelyek akár el is hangozhattak 
volna, ha már kritikák elhangzottak. 

Valóban itt volt a közelmúltban a Klebelsberg Központ elnöke, akkor meg kell 
hívni még egyszer és ezeket elmondani neki, hogy nincs előrelépés, meg mennyire 
rossz, meg mennyire nem működik. Van mód. Tehát akkor én kérem, hogy történjen 
meg a megfelelő helyen is a jelzés, ne csak itt, a bizottsági ülésen, hanem a 
Klebelsberg Központ elnöke vagy a tankerületvezetők felé is. 

Ami a 30+30 napot illeti, én azért azt gondolom, hogy egy olyan javaslatot 
tettünk le, ami minden szereplő számára módosítja a határidőket. Hogy kell-e 30+30 
nap arra, hogy a vélemény helyben kialakuljon, én bízom benne, hogy azért ha van 
markáns vélemény, akkor az gyorsan meg tud születni, és ennek se feltétlenül örülök, 
hogy akkor még előrébb hozzuk. Lehet egyébként, nyilván mindent lehet, de hogy 
mihez képest lehet, vannak olyan statisztikai adatközlések, október 1-jei statisztika, 
amire az átszervezés épül, lehet, hogy akkor azt is előrébb kell hozni és azt mondani, 
hogy e miatt az ügy miatt ne október 1. legyen, hanem mondjuk már augusztusban 
kérjük be, hogy hány gyerek van az iskolában, ami pedig még nyilván nincs meg. Ezt 
most túlzásként mondom. 

Én ebben egy kis rugalmasságot azért örömmel vennék és fogadnék, hogy a 
30+30 nap tényleg egy olyan erős megszorítás, hogyha 30+15-re módosul, én 
örömmel fogadnám, hogyha ebben lenne rugalmasság, de nyilván akkor ebben a 
bizottságnak a véleményét majd várjuk, hogy ehhez kell-e ennyire ragaszkodni.  

Még egyszer mondom: nemcsak ennek a határidőnek, hanem más 
határidőknek a módosítására is tettünk javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kiegészítését. Én magam is 

azt gondolom, hogy megkezdődött egy nagyon optimális párbeszéd, ami 
pillanatnyilag a beiskolázási körzethatárokkal kapcsolatos kérdésben is elindult. Én 
nagyon pozitívnak értékelem a szaktárca részéről azt a hozzáállást, amit most 
főosztályvezető asszony tolmácsolt. Fogunk mi erről beszélni, és természetesen a 
készülő jogszabály áttekintése során esetleg még véleményezzük. 
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Egy kicsit elmentünk a konkrét kérdéstől a Klebelsberg Központ irányába. Való 
igaz, itt volt elnök asszony és én magam kértem, hogy a tankerületi központok 
vezetőit, illetve egyáltalán azt is, hogy a tankerületi központokban mondjuk 
nemzetiségi referens, mint olyan legyen, ő erre ígéretet tett, és én bízom benne, hogy 
ez az év arra is jó lesz, hogy ezeket a sorokat is rendezzük és itt is előrelépést fogunk 
tapasztalni. 

Én köszönöm a magam részéről a magyar kormánynak a nemzetiségi 
iskolákhoz való hozzáállását, gondolom, hogy valamennyien észleljük, hogy 
mennyivel előrehaladottabb állapotban vagyunk egy 6-7 évvel ezelőttihez képest. 
Persze, vannak hibák, mert minden működő rendszerben adódnak hibák, bízom 
benne, hogy közös erővel ezeket meg tudjuk oldani. Köszönöm a nyitottságot, és 
kérem, hogy ez maradjon meg a továbbiakban is. 

Most pedig kérdezem, hogy további észrevétel vagy vélemény van-e. Tessék 
parancsolni, elnök úr! 

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Elnézést, ha egy kicsit emocionálisabb volt a 
hozzászólásom, de ezek ténylegesen élő problémák, és nyilván most azért vagyunk itt 
ennek kapcsán is, hogy azokat a kérdéseket vessük fel, ami ezzel a konkrét üggyel 
kapcsolatosak, és hasonló szabályozási és főleg jogalkalmazási problémák vannak. 

Tehát itt a települési önkormányzatoknál és a tankerületi vezetőknél is 
elsősorban a jogszabályok betartása és helyes értelmezése és az erre való szándék a 
probléma. Most az nem kérdés, amit az elmúlt öt évben mi, magyarországi 
nemzetiségek akár támogatásban, akár jogszabály-módosításokban éppen a 
parlamenti képviseletben stb., kaptunk és elértünk, az vitán felül áll, megemelem a 
kalapom, erről nem is kell tovább beszélni. Soha ilyen helyzetben a magyarországi 
nemzetiségek nem voltak, de ettől még van egy csomó szorító problémánk, amin 
szeretnénk továbblépni, és én úgy látom, hogy most már nagyobb mértékben a 
tájékoztatás és a jogalkalmazás a probléma, mintsem a jogszabályi vagy a támogatási 
kérdések. 

Nem ehhez a jelentéshez kapcsolódik, de szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy amin két éve dolgoztunk, a nemzetiségi pedagógusprogramon, amit helyettes 
államtitkár úrral együtt az első megbeszélést követően kezdtünk el, ott is most már 
napokon belül a parlament el fogja fogadni a nemzetiségi pótlék második emelését, és 
mondom is friss tájékoztatásul, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus-ösztöndíj is a 
célegyenesben van. Ráadásul még a személyi jövedelemadó törvénynél adó- és 
járulékmentes is lesz egy-két héten belül a nemzetiségi pedagógus ösztöndíj. 

Tehát azt gondolom, hogy ezzel tényleg történelmi léptékű változást tudunk 
elérni, ezt köszönöm személy szerint Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úrnak és 
kollégáinak is, hiszen ezt együtt kezdtük el két éve. 

Amiben szeretnénk továbblépni és ahol problémákat látunk, ez nem azt jelenti, 
hogy ne lenne óriási pozitív változás az egész nemzetiségi oktatás-nevelésben és 
egyáltalán a körülményeinkben és lehetőségeinkben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr jelezte, hogy szót kér. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én nagyon köszönöm ezt a második hozzászólást, és aki majd száz év 
múlva olvassa ezt a jegyzőkönyvet, nagyon kérem - a történész mindig felhívja erre a 
figyelmet -, hogy egyben kezelje a kettőt, és akkor talán az igazsághoz egy kicsit 
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közelebb állunk, minthogyha csak az elsőt halljuk, ami egy sérelmi politizálás volt, 
amit én nem tartottam önmagában megfelelőnek. Így, együtt a kettő talán egy kicsit 
jobban megfelel a valóságnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a beiskolázási 

körzethatárokkal kapcsolatos témakörhöz van-e a jelenlévők közül valakinek 
hozzáfűznivalója, esetleg kérdése ombudsmanhelyettes asszonyhoz. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor megköszönöm ombudsmanhelyettes asszony beszámolóját, 
megköszönöm államtitkár úr, főosztályvezető asszony kiegészítését, és a második 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen. 

Most pedig egy rövid szünetet rendelek el, 8 perc múlva találkozunk. 
Köszönöm szépen. 

 
(Szünet: 11.06 – 11.15 óráig) 

 

Tájékoztató az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetének nemzetiségi vonatkozású tankönyvfejlesztéseiről 

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat annak reményében, hogy hamarosan 
megérkeznek férfi kollégáink is, alelnök úr és egy bizottsági tag hiányzik. Ennek 
ellenére javaslom, hogy a harmadik napirendi pont tárgyalásával folytassuk a 
munkánkat, ami tájékoztató az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézetének nemzetiségi vonatkozású tankönyvfejlesztéséről. 

Tisztelettel kérem dr. Takács Edit asszonyt, az OFI Tananyagfejlesztő 
Központjának főszerkesztőjét, tartsa meg gondolatébresztését, illetve a gondolatok 
ébresztésére sarkalló tájékoztatóját a nemzetiségi tankönyvek mai jelenlétéről, a 
fejlesztések szükségességét igazoló feltárásokról, illetve a tankönyvírás kérdéseiről. 
Köszönöm szépen. 

Dr. Takács Edit szóbeli tájékoztatója 

DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet): Köszönöm szépen elnök asszonynak először is a meghívást, a 
lehetőséget, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, képviselő urat, 
szószóló urakat és asszonyokat és az összes jelen lévő kedves meghívottat. Az egy 
kicsit zavarba ejtően gazdag felvezetést követően lehet, hogy szárazabb lesz, de 
megpróbáltam mindenképpen egy olyan rövid, tárgyszerű összefoglalót adni a 
jelenről és egy picit a jövőbe nézni, ami alapján azok is, akik nincsenek a napi 
kapcsolatban a nemzetiségi oktatásnak ezzel a szegmensével, tehát a tankönyvekkel, 
taneszközökkel kapcsolatos ellátással, ők is kaphassanak áttekintést. Akik pedig ennél 
részletesebben ismerik a helyzetet, azoktól elnézést kérek. 

Először is szeretném bemutatni a jelen helyzetet, hogy a nemzetiségi 
tankönyvek és taneszközök az idei tanévben milyen szerepet, arányokat mutatnak a 
tankönyvellátásban. Ez a tankönyvjegyzék októberi adatain alapszik. 

A tankönyvjegyzéken 2600 nem nemzetiségi közismereti tankönyv található, 
emellett jelenleg 728 a nemzetiségi tankönyv, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 
- majdnem minden negyedik - könyv jelenleg a tankönyvjegyzéken valamilyen 
nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó taneszköz. 

Ezek a nemzetiségi tankönyvek különböző kiadóknál jelennek meg mind a mai 
napig. Ennek megvan a maga, ma már azt lehet mondani, hogy történelmi oka. A 
jelen helyzet az, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató- és Fejlesztő 
Intézetének 441 könyve van, ez pedig azt jelenti, hogy történelmileg fogjuk látni a volt 



19 
 

Nemzeti Tankönyvkiadó könyveinek a továbbvitelét mint jogfolytonos tulajdonos 
szerepelteti a tankönyvjegyzéken az OFI. Gyakorlatilag még két kiadó érintett a 
tankönyvek kiadása terén, amelyek jelentősebb mennyiséget forgalmaznak, ide 
tartozik a Croatica, amelyiknek 169 könyve van, és a Műszaki Kiadó 96 könyvvel. 
Ezen kívül egyéb könyvek is szerepelnek, szerepel a Cartographia atlasszal és azt 
hiszem, hogy még volt egy egyházi kiadvány is, talán a Szent Jeromos Társulatnak egy 
könyve. 

Tehát hogyha most a nemzetiségi 728 tankönyvet nézzük, abból 441, tehát azt 
lehet mondani, hogy több mint 60 százalék jelen pillanatban az Eszterházy Károly 
Egyetem portfóliójába tartozik, és talán ez is indokolta, meg majd mindjárt a 
történelmi visszatekintés is, hogy miért én számolhatok be erről. 

Ha most már a miáltalunk gondozott, illetve kiadott könyveknek a halmazát 
tekintjük meg, akkor ez a 441 már tankönyvjegyzéken lévő, érvényes tankönyvi 
engedéllyel rendelkező könyv nyolc nemzetiséghez tartozik, nyolc nyelven jelentetünk 
meg könyveket, és amint itt az ábra is, meg a konkrét számok is mutatják, ezek 
természetesen nem azonos számúak. 

Ennek az okáról csak annyit mondanék, hogy a fejlesztések nem tegnap 
kezdődtek. Ez egy hosszú történelmi folyamatnak a jelen pillanatban is tartó állapota, 
és az egyes tankönyveknek a jelenléte, illetve hiánya soha nem önkényesen csak a 
kiadónak a döntésén, illetve nem is a minisztériummal való együttműködésén múlik, 
hanem nagyon sokszor az elmúlt 10-12 évben, mióta én ezen a területen dolgozom, 
mindig egyeztettünk az egyes önkormányzatok oktatási bizottságaival a különböző 
fejlesztéseknél, és figyelembe vettük az ő igényeiket, illetve bizonyos egyéb 
lehetőségeket is. 

Ezek a számok továbbra is képlékenyek, mert a jelen fejlesztések 
természetesen ezeket az arányokat módosítani fogják valamelyest. 

Ennek kapcsán szeretnék egy nagyon rövid összefoglalást adni, visszatekinteni 
a jelen helyzet kialakulásának történetére, nem túl messzire menve, ami 1951, a 
Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat nemzetiségi osztályának megalakulása és 2007 
között volt. Ez egy elég hosszú időszak, és már a rendszerváltás utáni időszaknak is 17 
évét magában foglalja, mégis egy csoportba sorolnám, mert akkor az volt a jellemző, 
egészen 2007-ig, hogy az állami tankönyvkiadásnak mindenképpen része volt. Itt  
annyiban, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó 2005-ig száz százalékig állami vállalat volt, 
és ellátási kötelezettséggel bírt a már akkor meglévő tankönyvpiacon azért, hogy a 
nem nyereséges, kis példányszámú - idesorolandó volt a nemzetiségi könyveken kívül 
az SNI-s, gyógypedagógiai könyvek kiadása is - könyveknél is ellátási kötelezettséggel 
bírt, azaz hogyha piaci viszonyok között egyetlenegy magánkiadó sem vállalja 
nyereség reményében vagy nem kellő nyereség reményében a kiadást, akkor az állami 
kiadó kötelezettsége annak az ellátásnak a biztosítása. 

Ez megmaradt természetesen ’90 után, a piacosodó viszonyok között is, és már 
ebben az időszakban is a minisztérium különböző típusú pályázatokat írt ki. Abban az 
időszakban voltak olyan pályázatok a minisztérium által kiírtak között, amelyekre 
kiadók is jelentkezhettek, illetve szerzők is, és ha szerzők jelentkeztek, közvetlenül a 
minisztériumnak adták be a pályázataikat, akkor különböző tendereken, 
pályázatokon lehetett magát a kiadási jogot elnyerni. Ebben az időszakban a Nemzeti 
Tankönyvkiadó továbbra is aktívan részt vett, és ebben az időszakban került a 
nemzetiségi tankönyvellátásba a már látott, a tankönyvjegyzéken jelenleg is szereplő 
tankönyvszámmal rendelkező két magánkiadó is. 

Közben 2005 után a Nemzeti Tankönyvkiadó is magáncéggé vált, viszont a 
piacvezető pozícióját megtartotta ezen a területen is, és az akkori vezetés fontosnak 
tartotta és támogatta a nemzetiségi tankönyvek ellátásában való részvételt. Ez azt 



20 
 

jelentette, hogy mindenfajta minisztériumi pályázaton, kiíráson elindultunk, és a 
jelen számok mutatják, hogy a piacvezető pozíciót megtartva, elég eredményesen is 
szerepelt az akkori kiadó. 

2007-2014 között húznám meg azt a második szakaszhatárt, amikor már nem 
a minisztérium hazai forrásokból indított pályázatán indult a kiadó, hanem elindult 
egy európai uniós támogatás, a TÁMOP 3.4.1.A keretén belül. Két szakaszban 
történtek a fejlesztések, amelyen természetesen a Nemzeti Tankönyvkiadó elindult, és 
közben a kiadó reprivatizációját követően, ’14 végén, mint a kiadó jogutódja, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet zárta ezeket a pályázatokat a mi oldalunkon. Itt 
szeretnék egy áttekintést nyújtani, hogy ebben a két szakaszban a Nemzeti 
Tankönyvkiadó, majd OFI fejlesztéseiből 127 új cím került megvalósításra, a 
nyelvenkénti megoszlást láthatjuk. Erről a pályázatról annyit érdemes 
megemlítenem, hogy itt nem szerzők és kiadók indulhattak, hanem az egyes 
nemzetiségek által alakított önkormányzatok és valamelyik iskola által alakult 
konzorciumok, amelyek benyújtva, megíratva az adott kéziratokat, utána a 
közbeszerzési eljárással kerülhettek kiadókhoz ezek a könyvek. Ebből is látszik, hogy 
a Nemzeti Tankönyvkiadónál elég jelentős, nemcsak számban, hanem ezen a 
pályázaton belül továbbra is a legjelentősebb mennyiségű cím valósult meg. 

Ezek a könyvek még bizonyos értelemben, a mai értelemben vett ’12 előtti 
kerettantervhez készültek értelemszerűen, viszont olyan könyveket tartalmaztak - 
mind eredeti, mind fordítások, sőt itt már megjelentek az óvodapedagógia kiadványai 
is, óvodapedagógus módszertani fejlesztések, sőt digitális fejlesztések is, 
hanganyagok, interaktív flipbook-ok és egyéb kiadványok is -, amelyek a papíralap 
mellett már a digitális világ felé is nyitottak, és az úgynevezett eredeti fejlesztések 
alkották ezeknek az egyik halmazát. Ez azt jelentette, hogy a nemzetiségi 
irányelvekhez, tantervekhez igazodó anyanyelv és irodalom bármilyen iskolatípusra, 
népismeret témakörben fejlesztett kiadványok mellett számtalan közismereti 
tankönyv fordítása is megtörtént, és ezek a fordítások, illetve a fejlesztések szeretném 
hangsúlyozni, hogy kizárólag hiánypótló szerepet töltöttek be. 

Tehát ez a 127 kiadvány nagyon csekély töredékében váltott le régebben már 
meglévő kiadványt, hiszen történelmileg úgy alakult, hogy nem minden tantárgy, nem 
minden iskolában tanított évfolyamának és iskolatípusának van mind a mai napig 
taneszköze a tankönyvjegyzéken az adott nyelveken. Ez a 127 megvalósult, különböző 
típusú kiadvány gyakorlatilag - egy vagy két nagyon kevés kivételtől eltekintve - mind 
hiánypótló volt, tehát olyan területeken történtek a fejlesztések, amelyeken előtte 
egyáltalán nem volt taneszköz. 

2015-2016 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ennek a pályázatnak a 
lezárását végezte általunk. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó 
nemzetiségi szerkesztősége összetételében teljesen hiánytalanul folytatta a munkát az 
OFI égisze alatt is. A szerkesztőink anyanyelvi szerkesztők, tehát anyanyelvi szinten 
beszélő, Magyarországon született vagy már nagyon régen Magyarországon élő, 
anyaországból áttelepült kollégák, akik ezeket a könyveket a kiadásban segítik. 

Ebben az időszakban lezárultak ezek a pályázatok, és befejeződtek a 
fejlesztések, az akkreditációkra és az iskolákba kerülésre történtek lépések. Ekkor 
került valamennyi kiadvány, a legutolsók is, itt különböző okokból különböző 
ütemben történtek a fejlesztések, de ’16 őszére minden az iskolákba került, ami a 
TÁMOP-os fejlesztésen belül történt. 

2017. január 1-jével az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Eszterházy Károly 
Egyetem részévé vált, és ebben az időszakban egy új szakasz kezdődött a nemzetiségi 
tankönyvfejlesztésben is. Miután lezárultak a TÁMOP-os fejlesztések, az EMMI 
Köznevelési Tartalomfejlesztési főosztályának én úgy tudom, hogy az Oktatási 
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Hivatallal karöltve volt egy felmérése, amelyben azt jelezték, hogy mely akkreditált, 
tehát közzétett, érvényben lévő tantervnek mind a mai napig az adott egyes 
évfolyamokon nincs egyetlenegy taneszköze sem a tankönyvjegyzéken. Ez egy átfogó 
felmérés volt tudomásom szerint, nemcsak a nemzetiségi, hanem a közoktatási és az 
SNI-s könyveket is magában foglalta, és elég hosszú volt a lista, amelyet megkaptunk. 

Én most csak természetesen a nemzetiségi területről szeretnék egy pár szót 
szólni. 

Nagyon fontos itt megemlítenünk, hogy ez a felmérés különbözött a 
közoktatási és az SNI-s könyvek felmérésétől, hiszen az érvényben lévő 
kerettantervekhez kereste a jegyzéken az érvényes akkreditációval bíró tankönyveket, 
így csak az anyanyelv és irodalom adott nemzetiségi nyelvenkénti tantervét és a 
népismeretét vizsgálhatták. Itt az anyanyelv és irodalomnál a tannyelvű, 
kéttannyelvű, illetve a nyelvoktató iskolatípusokra külön-külön természetesen és a 
népismeretre. 

Mindjárt feltűnhet mindenkinek, hogy az egyéb, tannyelvű és kéttannyelvű 
iskolák számára egyéb tantárgyak vizsgálata miért nem történt meg. Itt mindjárt arról 
van szó, hogy nincs külön tantervük, hanem például ha történelemből vagy 
földrajzból valamelyik nemzetiség adott nyelven tanít, akkor a magyar tantervhez 
készült magyar könyvek fordítása, illetve adott esetben akár jelentősen változtatott 
vagy valamelyest változtatott adaptációja kerül, tehát a tantervi megfeleltetés a 
fordítások esetében a magyar nyelvű tantervhez kell hogy illeszkedjék. Erről majd 
még a későbbiekben szó lesz, csak ezt itt szeretném kiemelni. 

Tehát az a hiány, amit felmértünk - nagyon hosszú volt a lista a nemzetiségi 
területen is -, ezekre a területekre vonatkozott. Ez a vizsgálódás 2017 tavaszán történt 
meg, és ekkor kezdődött egy olyan tervezés, egyeztetésekkel a minisztérium, az OFI és 
aztán a nemzetiségi ONT képviselőivel is, természetesen, amelynek során kialakult 
egy lehet azt mondani, hogy 3-4 éves terv látszata, mert akkor még ez csak egy terv 
volt, akkor a ’17-es terv szilárdult meg, és ezek a hiányzó taneszközök három 
csoportba sorolódtak. 

Miután itt szeretném hangsúlyozni, hogy a TÁMOP-os fejlesztésben is a 
nulláról ugrottunk egyre, tehát nem volt a közoktatási törvény által biztosított 
tantervenként két tankönyv, arra nem nagyon tudnék most példát felhozni, egy-egy 
fehér holló kivételével bizonyos területeken, tehát vagy van tankönyv, vagy egyáltalán 
nincs tankönyv nemzetiségi területen, és éppen ezért az volt a cél, hogy meglévő, 
továbbra is használható tankönyveket, amelyeknek az akkreditációja lejárt, de nincs 
helyettük másik, azt továbbra is a kínálatban tartsuk ezeken a területeken, és ha 
szükséges, mert adott formában nem lehet tovább változatlanul használni őket, akkor 
valamelyest átdolgozással, megújítással továbbra is a piacon maradhassanak. Ez 
természetes, hogy egyszerre mindent lecserélni különböző idő, anyagi és személyi és 
szakmai kapacitások miatt irreális terv lett volna. 

A harmadik csoportba tartozott a valódi szükséges fejlesztéseknek a felmérése. 
Ennek következtében 2017-ben az első csoportba különböző nyelvenként az alábbi 
könyveket soroltuk: ezek azok a régi, meglévő, tankönyvjegyzéken lévő tankönyveink 
voltak, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően új kerettantervi megfeleltetéssel 
benyújtottunk akkreditációra az Oktatási Hivatalba. 

Itt tudni kell azt, hogy a nemzetiségi területen volt egy kivételszabály, hogyha 
nincsen helyette másik, akkor kivételként a tankönyvjegyzékre kerülhetnek már lejárt 
akkreditációjú könyvek is, és ez a bizonyos 441 könyvünk nem mind érvényes 
akkreditációval rendelkező taneszköz volt, hanem ilyen kivételként a jegyzéken tartott 
hiánypótló kiadvány. 
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Ezekből ezt az 54-et a tavalyi év folyamán - megfeleltetve az új 
kerettanterveknek - újra benyújtottuk. Itt miután nem az érvényes kerettantervhez 
illeszkedtek, hosszabbításról nem lehetett szó, még ha átnyúló engedélyünk is volt, és 
ezek megkapták továbbra is az új kerettantervnek való megfeleltetéssel az új 
akkreditációjukat, és ezek az idei évben már új engedélyszámmal valamennyien a 
tankönyvjegyzéken találhatók. Ez 54 tételt jelentett, és itt látjuk, hogy 7 nyelvnek a 
taneszközeit jelentették. 

Szeretném itt hangsúlyozni, hogy ez egyszerű megfeleltetés volt, tehát annak a 
kiadói bizonyítása, dokumentálása, hogy az adott tankönyv, taneszköz változatlan 
tartalommal, mindenfajta tartalmi változtatás nélkül továbbra is alkalmas arra, hogy 
a nemzetiségi oktatásban az adott iskolatípus évfolyamának és tantárgyának az 
oktatásában használható legyen. 

Ide tartoztak - példaként mondanám - például az olvasókönyvek, az alsó 
tagozatos nyelvoktató könyvek vagy akár bizonyos énekkönyvek, amelyeket a 
népismerethez soroltunk. Tehát ebből is látható, hogy egy ábécéskönyv többnyire 
akkora átalakuláson igen ritkán megy keresztül, most nem a módszertani megújulást 
értem természetesen, hanem olyan tartalmit, hogy lehet használni őket. 

Ez egy elég jelentős számú könyv volt, amit így tovább is érvényben tudunk 
tartani, és megfeleltetve használhatják őket az iskolák.  

Alkotott egy második csoportot azoknak a könyveknek a halmaza, amelyeket az 
új kerettantervekhez változatlan tartalommal nem tudtuk illeszteni, és ezeket 
átdolgozott kiadványként újra benyújtottuk az Oktatási Hivatalba. Itt látszik, hogy ez 
a 2017-es évet jelentette. Itt látszik, hogy jóval kisebb a szám, hiszen jelentős 
munkálatok folytak ezeken a területeken. 

Milyen átdolgozásokra gondolok? Volt, ahol módszertani, illetve külsőségbeli 
megújulás is része volt, tehát a fekete-fehér kiadványok színessé váltak és egyebek, 
volt, ahol pedig helyesírást kellett megváltoztatni, ilyen volt a román nyelvterület, az 
új helyesírás - vagyis nem is új, de azóta nem változott -, a taneszközben a helyesírása 
változott meg, és volt, ahol tartalmi változásokra is, módszertani megújításokra, 
képanyag megújítására is sor került. 

Ebbe a halmazba tehát összesen 19 kiadványunk került, és az említett 54-gyel 
együtt, tehát a régi könyveink új kerettantervhez való illesztésével 73 cím került az 
iskolákba. 

Elérkeztünk a 2018-as tervhez. 2018 tavaszán egy EFOP-os pályázat indult el, 
indul el, ezt mondhatom talán jelen időben, mert az indulás nem egy pillanat műve 
ebben az esetben EU-s pályázatoknál, remélem, pontosan fogalmaztam. Tehát egy 
indulási folyamat részesei vagyunk, és itt az eddigi csoportok, amelyekről említést 
tettem, megmaradtak. Azzal a különbséggel, hogy fogjuk látni, hogy feltűnhetett itt az 
előbb, hogy három csoportról beszéltem és két csoportnak a halmazait mutattam be, 
itt lesz már harmadik csoport is. 

Tehát a régi tankönyveket változatlan tartalommal év elején benyújtottuk az 
Oktatási Hivatalba. Itt látható, hogy 21 könyvet tartunk így megújítva, de azonos 
tartalommal a jegyzéken, és ez nem egy pillanatnyi folyamat. Márciusig beküldtük 
ezeket a kiadványokat, és itt részleteztem, hogy még mindig nem zárult le a teljes 
körnek az akkreditációja. Vannak, amelyeket már engedélyszámmal jóváhagyva 
feltehetünk a most induló, majd készülő következő éves tankönyvjegyzékre, a 7-ből 
négy szlovák és a 9-ből 6 német. Látjuk azt, hogy minden esetben vannak javítandó, 
úgymond feltételekkel jóváhagyott könyveink, ezek azt jelentik, hogy most december 
20-áig vállalta a kiadó a javított verzió, tehát a szakértők által kért javítások 
végrehajtásával való benyújtást, és nem titkolhatjuk, hogy egy könyvünket 
elutasították a szakértők. Ennek olyan szakmai okai voltak, amelyekkel nem tudtunk, 
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nem engedték, hogy vitatkozzunk a szakértőkkel. Tehát nem volt feltétel, mindjárt 
elutasításra került, és az új szabályozás szerint az elutasító határozatot január óta 
nem lehet megfellebbezni, hanem polgári peres eljárásban perelni kell. 

Egyeztettünk az országos önkormányzat oktatási bizottságával, ez szerb 
területen volt, és arra a megállapításra jutottunk, hogy elfogadjuk ezt az elutasítást. 
Éppen azért, mert nem szeretnénk semmit sem lehagyni, de az előző évben ennek az 
iskolatípusnak erre a tankönyvtípusára egy másik könyvet akkreditáltattunk. Ez 
nevezetesen egy nyelvoktató és kéttannyelvű könyv lett, és így nem marad ellátás 
nélkül a terület, és ezért is fogadtuk el, hogy akkor azt a könyvet, amit elutasítottak, 
nem fogjuk megfellebbezni, illetve perelni természetesen. De ez nem jelenti azt, hogy 
akkor abban az iskolában nincsen adekvát taneszköz. 

A második csoportban az idei évben munkálatok folynak: a régi tankönyveknek 
az átdolgozása. Ezek szlovák területen átdolgozott kiadványként szerepelnek 
benyújtásra, illetve itt már ebbe a harmadik csoportot is beemeltem az egyszerűség 
kedvéért, mert mi kiadói szempontból új kiadványoknak számítjuk az átdolgozást is. 
Szlovák területen két új fejlesztés van folyamatban, horvát területen két új fordítás, 
erről majd még egy pár szót fogok szólni. Négy átdolgozás, szerb területen 9, két 
fordítás, hét új fejlesztés, illetve van, ahol átdolgozás és van, ahol fejlesztés. Itt az 
összesítésnél 28 könyvünk szerepel, ebből a fele átdolgozás, és teljesen új fejlesztés 
14, amiből négy tételünk új fordítás. Tehát az idei munkáink 49 címet jelentenek, és 
hogyha a két évet összeadom, a 2017-es és a 2018-as munkaévet, mert nem tanévben, 
hanem naptári évben gondolkozunk, akkor 122 címünk újult meg, vagy csak 
akkreditációval, vagy teljesen. 

Szeretném felhívni a figyelmet összehasonlításképpen, hogy a TÁMOP-os 
fejlesztésben 127 cím szerepelt, de ebben a 122-ben a változatlan tartalmú 
akkreditációk is benne vannak, tehát ez egy kicsit így szépítené a helyzetet. 

Az előbb említettem, hogy idén tavasszal elindult egy EFOP 3.2.2.-VEKOP-15-
2016. uniós pályázatnak a kibővítése, ami a nemzetiségi tankönyveket is magában 
foglalhatja, és ebben a reményben vagyunk, hogy a ’18-19-20-as években ez által a 
pályázat által, ebben a keretben folytatódhat a megújulási folyamat. 

Ennek a legutolsó időszakra vonatkozó lépései voltak, hogy miután a ’18-as 
tervről most úgy beszéltem, mint ami teljesen folyamatban van és december 20-áig, 
illetve még ha egy picit át is húzódik az ünnepek miatt januárra, de gyakorlatilag ezek 
a munkálatok mind az idei évben folynak, ezért az előttünk lévő két évnek a terveiben 
lehet még finomhangolásokat végezni. Ez meg is történt, jelen pillanatban ott tartunk, 
hogy a ’19-es, valamelyest kitekintve a ’20-as tervekre, az Országos Nemzetiségi 
Tanács külön kérésére újra egyeztetésre került, és a háromoldalú egyeztetések folytak, 
és talán mondhatom azt, hogy még mindig folynak az EMMI Köznevelési 
Tartalomfejlesztési főosztályával. 

Itt a terveink szerint 21 cím van tervbe véve - ez csak a ’19-es, mert mégiscsak 
úgy gondolom, hogy az biztonságosabb számokat ad ki, mint a ’20-as e miatt az 
egyeztetési folyamat miatt -, hogy változatlan tartalommal kerüljön új akkreditálással 
jegyzékre és 19 cím van jelen pillanatban, de lehetségesek még apróbb módosítások 
továbbra is, 4 átdolgozás, 4 új fordítás és 11 új fejlesztés az adott nyelveken. 

Elsődlegesen itt az 5 teljes iskolarendszerrel rendelkező nyelvekben kell 
gondolkodnunk, tehát nem a 13 nemzetiségben, szeretném itt most külön 
hangsúlyozni. Tehát a szlovák, a szerb, a horvát, a román és a német könyvekről 
beszélünk. Természetesen szerepeltek az akkreditáltatásban a kisebb iskolaszámmal, 
tanulószámmal rendelkező görög vagy bolgár könyveink is, de ez a fejlesztési halmaz 
elsődlegesen jelen pillanatban ezekre a nemzetiségekre koncentrál, és úgy gondolom 
vagy remélem, hogy a ’20-as terv is az egyeztetések végére pontossá fog válni, és 
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akkor akár tételesen is, pontosan fogjuk tudni, hogy mely taneszközök fejlesztése 
folyik. 

Akkor most szeretnék engedélyt kérni, hogy szerénytelenül saját magamtól 
idézzek egy ’15 októberében készített összefoglalómból, ami nem gondoltam, hogy 
ilyen fórum elé kerül, de ha felolvasom, akkor talán megértik, hogy miért hoztam ezt 
mégis ide.  

Azt írtam akkor, hogy a tankönyvjegyzék OFI-s - akkor még OFI volt - 
nemzetiségi tankönyvportfólióját megvizsgálva, az alábbi területeken szükséges 
fejlesztéseket végezni az elkövetkezendő években. Ez a személyes véleményem volt, 
főszerkesztői véleményem, nem az OFI hivatalos véleménye, szeretném hangsúlyozni. 

„Bizonyos területeken még egyáltalán nincs semmilyen taneszköz, itt úgy 
gondolom, hogy a teendők: a) a hiányok feltérképezése, a szükséges tananyagok 
kifejlesztése, illetve a hiányzó tartalmak nemzetiségi nyelvekre való lefordítása.  

b) A már elavult, esetenként 15-20 éves taneszközök helyett az új 
kerettantervekhez illeszkedő anyanyelvi tananyagok kifejlesztése, illetve a régi 
fordítások helyett az új kerettantervekhez illeszkedő taneszközök nemzetiségi 
nyelvekre való lefordítása.  

c) A kifejlesztett TÁMOP-os anyagoknak a nemzetiségi köznevelési portálon 
való megjelenítése, tehát digitalizált verziójú közzététele, d), a hiányzó tanári és 
tanuló segédletek készítése.” 

Amit akkor írtam, ezt ma is vállalom. Úgy gondolom, hogy a történelem az első 
két pontban már a megvalósítás felé tendál, tehát most afelé haladunk az EMMI és az 
uniós pályázat lehetőségeinek jóvoltából, hogy ezen a területen konkrétan 
elindultunk. De maradtak dilemmák, és azt gondolom, hogy nemcsak bennem, 
hanem a megvalósítás területein továbbra is. 

Az első, amit én most itt jeleznék, hogy a NAT és a kerettantervek bevezetése, 
amely itt a közeljövőben várható, pontos dátumot nem tudok, hogy december lesz 
vagy nem, ezt nem látom még előre, de mindenképpen valamelyest a képet árnyalni 
fogja, hiszen nekünk mindig az érvényes kerettantervhez kell benyújtanunk 
akkreditációra a tankönyveket, és nem a NAT-hoz, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát 
attól, mert a NAT érvénybe lép, csak akkor kell a megvalósult könyveinket benyújtani, 
ha van érvényes kerettanterv, tehát ezeket a határidők és az ütemezések 
pontosításánál figyelembe kell vennünk. 

Az egyeztetések során, az egyes nemzetiségek képviselőivel, oktatási 
bizottságainak tagjaival egyeztetve az a reményünk van, hogy pont ezeken a 
területeken, az anyanyelv és irodalom, népismeret területén talán nem lesz akkora 
változás a kerettantervekben, hogy a megkezdett munkát akár csak félbehagyjuk, ne 
adj’ isten kész munkákat ki kelljen dobni vagy érvénytelennek nyilvánítani. Pontosan 
ezek azok a területek, amelyekben az a reményünk, hogyha módosítanunk is kell 
valamelyest a tankönyvtartalmakat, alapvetően nem fognak olyan mértékben 
változni, hogy a megkezdett munkát annullálják. 

Viszont a határidőkben és az ütemezésekben ezt figyelembe kell vennünk. 
Akkor most szeretném a fordítások kérdését is megemlíteni. Itt mondtam, 

hogy jelen állapotban a magyar kerettantervekhez kell igazítani, és a fordítások 
nemcsak azért nem kerültek a hiányok felmérésébe, mert nem önálló, saját 
kerettantervhez igazodnak, hanem a magyarhoz, hanem azért is, mert a jelen 
pillanatban érvényben lévő ’12-es kerettantervekhez akkor, amikor ezek a tervezések 
elindultak, még nem volt minden nemzetiségi területen hiányt képező tankönyvhöz 
érvényes akkreditációval rendelkező magyar tankönyv. 

Itt az OFI könyveire gondolok, mert szerzői jogi és egyéb jogi okokból a saját 
könyveinknek van olyan jogi háttere, hogy le tudjuk fordítani baj, illetve további jogi 
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következmények és procedúrák nélkül. Tehát itt - és most visszautalnék a történelmi 
visszatekintésemre - mindig volt egy erős lépéshátrány, mindig meg kellett várni 
történelmileg, hogy legyen magyar nyelvű, akkreditált végleges könyv, amit le lehet 
fordítani vagy adaptálni a nemzetiségi nyelvekre, és a magyar nyelvű tantervek 
gyorsabban változtak, mint a mi lehetőségeink. Már 12 éve vagyok a területen, ezt így 
visszatekintve bátran állíthatom, hogy személyes tapasztalatom. 

És akkor itt vannak még kérdések, mert felmerült itt, az NKP-t emlegettem, 
hogy papíralapon lassan vagy esetleg elektronikus formában gyorsabban közzétenni 
ezeket a tananyagokat. Egyszerűbbnek képzelem én - naiv módon -, hogy lefordítunk 
egy digitalizált könyvet, és akkor az ábrákat, akár az interaktív feladatokat stb. nem 
kell megváltoztatni, elég a szöveget. De az a tapasztalat, hogy ez mégsem ilyen 
egyszerű, és az adott nyelvre generált programokat jelenleg a mi fejlesztéseinkben 
nem tudjuk automatikusan megoldani.  

Itt van harmadik kérdésként, mert rengeteg a hiány és nagyon-nagyon sok az 
igény, amit mi teljes mértékig respektálunk és szeretnénk is kielégíteni, ez is a célunk, 
de olyan szerzői, lektori és a tankönyvvé nyilvánítási akkreditációs folyamat során 
olyan szakértői, humánerőforrásra van szükség, amely nyelvenként és tantárgyanként 
is, illetve bizonyos jogi összeférhetetlenségi okokból nagy körültekintést igényel. 
Tehát itt nem a mi kapacitásainkról van szó, mert ha kell, akkor bevonunk 
természetesen megfelelőt, hanem magának a tananyagtartalomnak az elkészülte, 
illetve a megfelelő minősítéssel rendelkező szakértői gárdának a biztosítása 
nyelvenként eltérő. Nem mindenütt tudnék mondani, most hirtelen kapásból adott 
tantárgyakkal nem szeretnék példálózni, csak azt kétlem, hogy egy kis létszámú nyelvi 
közösségnek megfelelő szerzője, lektora és minimálisan egy szakértője ilyen 
mennyiségben, ilyen rövid időtartamban rendelkezésre áll-e, olyan helyzetben, hogy 
ezek az emberek valahol főállásban egyébként többnyire tanítanak, általában az 
iskolarendszer tanárai, nem egyszer iskolaigazgatók és egyéb fontos pozíciókat 
betöltő emberek, akiknek a szakmai tudása nélkülözhetetlen, de az idejük meg véges. 

Ezért az időbeli tervezéssel mindig ebben is számolnunk kell, és akkor még 
nem beszéltem a tanári segédletek hiányáról, ami állandó restanciánk ezeken a 
területeken. 

Úgyhogy jelen pillanatban ezeket a fókuszpontokat tudtam kiemelni, de 
amennyiben bármilyen kérdés vagy hozzászólás van, akkor köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Takács Edit főszerkesztő asszonynak ezt a sok 

részletre kiterjedő ismertetést. Azt hiszem, hogy a tankönyv kérdése a nemzetiségi 
területnek az egyik legérzékenyebb területe, tehát feltételezem, hogy itt is 
megfogalmazódtak további kérdések. Kérem tehát, hogy ha az albizottság tagjai, 
illetve a jelen lévő bizottsági tagok ilyennel rendelkeznek, tegyék fel a kérdéseiket. 
Paulik Antal, szlovák szószóló úr kér szót. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Elnézést, 
hogy megelőztem az albizottság tagjait. A múltkori bizottsági ülésen is felvetettem a 
nemzetiségi tankönyvekkel kapcsolatosan, hogy az Országos Szlovák 
Önkormányzattól érkezett jelzések alapján volt egy egyeztetés, amikor megállapodtak 
abban, hogy a leggyorsabb, a legszükségesebb fejlesztések sorrendje hogyan 
alakuljon. Ehhez képest aztán, amit itt a felsoroltakból láttunk, valószínűleg a 2018-ra 
tervezett címek esetében végül is kimaradt a teljes fejlesztésből az a típusú tankönyv, 
amit a Klebelsberg-központok által fenntartott nyelvoktató iskolatípusok szlovák 
nyelv és irodalom tankönyvei képeznének. 
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Néhány régi tankönyvet nyilván én is láttam már, van a ’70-es évek második 
felében fejlesztett, szegény Jakab Róbertné által összerakott könyv, amit már ezerszer 
átdolgoztak, de már magának a szerzőnek is néha azt mondja, hogy ciki, hogy így 
mondjam, hogy egy ilyen régen összerakott könyvből még mindig tanítanak. Nyilván 
vannak helyzetek, amikor nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni, de azért érdekelne, 
hogy mennyire tekintik szentírásnak, hogy megállapodnak egy országos 
önkormányzattal egy prioritáslistában, hogy akkor a szerkesztőség vagy a 
tankönyvkiadó mennyiben változtatja ezeket utólag, vagy milyen módon változtatja? 
Előzetes tájékoztatást vagy előzetes további egyeztetést követően? Mert nekem úgy 
tűnt, hogy meglepetést okoztak ezzel az országos önkormányzatnak. Ez az egyik része. 

A másik: szintén az országos önkormányzat régebben kezdeményezte már - 
még a minisztériumban voltam, tehát jó régen -, hogy 118 címet jeleztek, hogy a 
szlovák tankönyvek ilyen mennyiségben szerepelnek az EKE-OFI által jelenleg kezelt 
címek között. Tehát a legtöbb kiadványok a szlovák nemzetiségi területet érintik. 
Kezdeményezte talán három éve az Országos Szlovák Önkormányzat, amikor távozott 
a szlovák szerkesztő, hogy kerüljön be az OFI - akkor még OFI, most az EKE-OFI - 
keretébe, munkatársi körébe egy szlovák szerkesztő. Nem tudom, ez mennyire saját 
hatáskör (Dr. Takács Edit: Hát, nem az enyém! – Derültség.) Igen, ez gyanús volt. 
De mindenképpen megerősíteném, hogy ez az igény szerintem még mindig fennáll. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úrnak. Összevárjuk a kérdéseket? (Dr. 

Takács Edit: Erre válaszolnék.) Jó, akkor megadom a szót dr. Takács Editnek. 
 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Az első kérdés, ott a ’17-ben kialakult tervről van szó, és itt 
szeretnék utalni arra, amit hangsúlyoztam, hogy jelenleg is folyik egy egyeztetés, 
hárompólusú, és Pálfi Erika főosztályvezető asszony meg tud erősíteni, hogy ez folyik, 
és természetesen maximálisan figyelembe vesszük. Volt is most ősszel egy egyeztetés, 
ezeknek a hatását, eredményét természetesen mérjük, itt nem véletlenül konkrét 
címeket még példaként sem tettem ki most jelen állapotban. 

Tehát maximálisan figyelembe vesszük az igényeket természetesen, és a régi 
könyvek addig vannak jegyzéken, amíg nem születik helyettük új. Tehát amíg nincs 
érvényes új, addig úgy gondoljuk, hogy nem vesszük le őket, mert valamit 
biztosítanunk kell. Tehát itt az egyeztetések folyamatosak, nyitottak is vagyunk, és a 
minisztériumon keresztül folynak jelen pillanatban, úgyhogy minden ilyenfajta 
egyeztetést a mi részünkről, aminek nincs időkorlátja, azt természetesen teljesítünk. 

A második pontban, hogy szlovák szerkesztő szükséges, ezt többször jeleztük az 
intézmény vezetésének, olyan mértékig, hogy Racskó Erzsébet, az országos 
önkormányzat elnök asszonya személyesen is tárgyalt az akkori főigazgatóval. Ez az 
én személyes hatáskörömön túl van, hogy miért nincs, de annyit tudok, hogy külső 
munkatársakkal megoldjuk, mindig megoldottuk, a TÁMOP-ban is megoldottuk. Ott 
az akkori távozó főállású szerkesztő helyett négy külsős dolgozott, aztán azokból egy 
sem tudott állandósulni, mert például egészen konkrétan az egyikből lett az országos 
elnök asszony. Úgyhogy őt nem tudtam utána odacsábítani. 

De természetesen vele is folytatunk tárgyalásokat és ez napirenden van, ez nem 
az én lehetőségem körébe tartozik, de megkönnyítené a munkánkat és igényt 
tartanánk rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Kérdezem, hogy van-e további kérdés. 

Ritter elnök úrnak adom át a szót. 
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RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke: Először is szeretném megköszönni a részletes tájékoztatást és 
két rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy meg lehetne-e majd kapni az előadásnak az 
anyagát (Dr. Takács Edit: Természetesen.), mert itt minden nemzetiség rajta van és 
összeszedetten. Mindig az a problémánk, hogy nincsenek megfelelő adataink. 

A másik pedig, hogy viszont nem láttam ebben adatot, hogy mennyi lefedetlen 
terület van, tehát ami egyáltalán nem rendelkezik most tankönyvvel. Az szerepelt 
benne, hogy felmérni ezeket, és hogy sok tankönyv már ezek rendezésére került 
kiadásra vagy kidolgozásra, de hogy hány olyan terület van még, ahol ez szükséges 
lenne? 

Illetve egy picit engem meglepett itt a számok alapján, hogy a német 
nemzetiségnek viszonylag kevés tankönyve van. Lehet, hogy ennek van egy racionális 
magyarázata vagy oka, majd erre rákérdezek az oktatási bizottságnál és beszélünk 
róla. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Átadom a szót. 
 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Köszönöm szépen. A hiányokat a minisztérium és az OH közötti 
táblázat tartalmazza, és én valóban az eredményekre koncentráltam és a 
lehetőségeinkre, de nem tudom, ha esetleg segítséget kérhetnék ebben a táblázatban 
ebben a pontban Erikától, hogy itt mi a jelen helyzet. 

 
ELNÖK: Kérdezem az albizottság tagjait, hogy Pálfi Erika asszonynak 

megadjuk-e a szót. Kérem, aki megadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Akkor átadom a szót Pálfi Erika asszonynak. 
 
PÁLFI ERIKA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Asszony! Tisztelt Albizottsági Tagok! Kedves Edit, Főszerkesztő Asszony! 
Akkor ezt a kérdést megválaszolnám. Ami nekem hiányzott ebből a beszámolóból, bár 
engem is meglepett a részletessége és az alapossága, de a lényeg a lényeg, hogy a 
tankönyvpiaci rendszerben, ha belegondolunk, irtózatos mennyiségű tankönyv 
szerepelt a tankönyvjegyzéken, több év volt, amikor 5 ezer fölötti számú. Ezzel együtt, 
amikor azzal szembesültünk, hogy milyen tantárgyakon, milyen évfolyamokon, 
hogyan szerepelnek tankönyvek, akkor egy közel ezres hiányt tudtunk kimutatni. 

Tehát a kettő annyira nem volt összhangban, hogy ez is indokolta a későbbi 
kormányzati beavatkozást, nevezetesen: vissza kell térni vagy át kell térni az állami 
ellátás rendszerére, hiszen a hatalmas kínálat ellenére egész egyszerűen oktatási, 
képzési területek maradtak megfelelő taneszközök nélkül. Innentől fogva hiába 
újította meg a kormány ötévente a nemzeti alaptervet, a kerettanterveket, hogyha 
semmilyen tartalmi támogató eszköz nem biztosította a korszerű tartalmak 
átadásának a lehetőségét a tanulók számára. 

Nemzetiségi területen pedig különösen volt egy komoly probléma, nevezetesen 
a piaci szereplők soha nem voltak abban érdekeltek, hogy saját erőforrásból, bármit is 
fejlesszenek, hiszen az felmérhető volt, hogy csak kis példányszámú forgalmazásra 
lesz lehetőség. Tehát mindig is kellett valamilyen módon állami beavatkozást tenni. 
Tulajdonképpen ezért történt ez az egész felmérés. A közel 1000 szám végül ott állt be 
- van egy ilyen bűvös számunk, mindenütt ezt mondjuk -, hogy 896 konkrét 
hiányterület, ahol nulla taneszköz áll rendelkezésre. Ennek az egyharmada SNI-
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terület, egyharmada egyéb közismereti szakterületet jelent és egyharmad - tehát közel 
300 címről beszélünk - a nemzetiségiek vonatkozásában. 

Az Edit által bemutatott terv évekre lebontva tulajdonképpen ezt próbálta meg 
ábrázolni, meg egy picit felhívnám a lehetőséget az összehasonlításra is, hogy a 
TÁMOP-időszakban ilyen 120 körüli fejlesztés volt, az előző időszakban még kisebb 
számok. Tehát ez nemcsak lehetőség a nemzetiségek számára, hogy most három év 
alatt közel 300 eszköz valamilyen módon megújuljon, hanem kihívás is. Főszerkesztő 
asszony említette, hogy itt erőforrásokra van szükség. Nem pénzügyi, hanem 
humánerőforrásra gondolok elsődlegesen, hiszen egy 2,4 milliárdos forrásbővítéssel 
kerül megerősítésre a 3.2.2. projekt, aminek egyharmada kell, hogy nemzetiségi 
körben megvalósuljon. 

Úgyhogy ha már egyszer erről beszélek, a tárgytól semmiképpen sem eltérve, 
de mindenképpen arra kérem az albizottság tagjait, elnök asszonyt, elnök urat és 
mindenkit, hogy segítsék a fejlesztéseket azzal, hogy megfelelő szakember minél 
inkább rendelkezésre álljon, mert most már tényleg az OFI-nak azt kell 
megvalósítania, hogy a valódi új fejlesztéseket elkezdjék, és az érdemi tananyag-
fejlesztési munkák megvalósuljanak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, miután én magam is több ízben érintett 

voltam a taneszköz-fejlesztés kérdésében, pontosan tudom, hogy a legtöbb esetben a 
megfelelő szakember megtalálása okoz nehézséget. Azt is tudom egyébként, hogy 
készültek felmérések a hiányzó tankönyvek vonatkozásában minden nemzetiség 
területén, bízom abban, hogy majd az új kerettanterv bevezetése sem fog olyan szintű 
módosítást hozni, hogy a most rendelkezésre álló tankönyveket ki kelljen tenni. 

Tehát ezért, aki a közoktatásban jártas, az tudja nagyon jól, hogy vannak 
tartalmak, amelyek egy kerettanterv hatására sem lesznek mások, maximum 
valamelyest módosulnak. Tehát az a félelem, ami nagyon sok helyről érkezik, hogy mi 
lesz, ha új NAT lesz, és mi lesz, ha új kerettanterv lesz, az természetesen felvet 
kérdéseket, de megítélésem szerint azért nem olyat, hogy mindent ki kell dobni, 
amink van. Persze, az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon sok nemzetiség dolgozik 
ma is, gondolom, a német is - illetve nem gondolom, hanem tudom, hogy a német is - 
külföldről beszerzett tankönyvekkel, ahol a magyar kerettantervhez megfeleltethető 
taneszköz rendelkezésre áll. Egyedül tényleg a tanári kézikönyvek hiánya okozhat 
esetleg itt nehézséget, illetve a tanmenet felépítése és hasonló problémák. 

Kérdezem, hogy van-e még a kollégáimnak további kérdése.  
 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Ha még a második kérdésre válaszolhatnék. 
 
ELNÖK: Akkor visszaadom a szót főszerkesztő asszonynak. 
 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Képviselő úr kérdezett, mert Erika válaszában a második kérdésre 
nem tért ki. A német könyvek a mi listánkon valóban kisebb számban szerepelnek, de 
a német nyelvterület az, amit elnök asszony is említett, hogy nemcsak az EKE-OFI 
kínálatában szerepel, de összességében nincs kevés német könyv. Tudomásom szerint 
a Műszaki, volt Konsept Kiadónál jelentős mennyiségű anyag van, illetve a jegyzéken 
a Hueber kiadónak, külföldi kiadónak a magyar iskolák számára akkreditált 
kiadványai is szerepelnek. 
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Ez nem azonos a többi nyelvterülettel, bár éppen tettünk egy számolást Hock 
Ibolyával, az oktatási bizottságuk elnökével, hogy nálunk van így is még a legtöbb, de 
jelentős mennyiségű más területen van. Az én számaim meg csak ránk vonatkoztak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Átadom a szót a lengyel szószóló 

asszonynak. 
 
RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA DR., lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót. Azt szeretném kérdezni, illetve úgy kezdem, hogy a lengyel 
nemzetiségnek egyetlen nyelvoktató kiegészítő iskolája van, és pár évvel ezelőtt 
először tudtunk részt venni a TÁMOP keretében a könyvkiadásban. Mivel lehetőséget 
kaptunk nyolc könyv kiadására, úgy döntöttünk, hogy ezek a könyvek úgy lesznek 
megszerkesztve, hogy 1-4. osztály, utána 5-8. és a középiskoláknak. Valami van, de 
mindenki tudja, hogy ez még nem az a szint, ami elvárható és kellene minden 
osztálynak saját tankönyv. 

Tehát a kérdés az, hogy mikor várható egy ilyen következő projekt, ami ilyen 
kis létszámú nemzetiségnek jó lenne? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót főszerkesztő asszonynak. 
 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Az előző fejlesztésben nem a mi kiadónk fejlesztette ezeket a 
nyelvterületeket, hanem egy másik kiadó, és amely könyvek jelen pillanatban a 
jegyzéken a mi kiadónkhoz tartoznak, azoknak a tervezésével volt módunk 
foglalkozni. Itt is a minisztérium további lépéseire várunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, mert ha 

nincs, akkor nekem még egy szerb szószóló részéről érkezett kérdéssorom van. A 
jelenlévők közül szeretne-e még valaki kérdéseket feltenni? (Nincs jelzés.) Én 
felolvasom ezeket a kérdéseket, e-mailben kaptam, de esetleg majd el is küldöm. 

A tankönyvfejlesztés során hogyan veszik figyelembe az új NAT bevezetésének 
időpontját? Így hangzik az első kérdés. 

A második. Az országos nemzetiségi önkormányzatok számára milyen 
eszközöket biztosítanak a nemzetiségi prioritások területén? Továbbá ki és milyen 
elvek alapján döntött a tankönyv fejlesztésébe bevont szerzőkről, illetve mi indokolja, 
hogy az eredeti, még aktív szerzők helyett más szerzőket vontak be a feladatba? Eddig 
a szerb szószólótól érkezett kérdések. Átadom a szót főszerkesztő asszonynak. 

 
DR. TAKÁCS EDIT főszerkesztő (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet): Ez a NAT új bevezetésének időpontja, erről most itt úgy gondolom, 
hogy az előbb említést tettünk. Tehát a NAT bevezetése a jelen fejlesztéseket 
annyiban nem érinti, amit most küldünk be, mert a most érvényes kerettantervekhez 
küldjük be. A további fejlesztéseknél, ahogy az előbb is mondtam, ahogy a NAT-hoz 
kapcsolódó kerettantervek érvénybe lépnek, azokat is akkreditálni szokták, tehát 
akkor érvényesek ránk nézve.  

Tehát a folyó, már folyamatban lévő eljárás alatti, illetve jelen pillanatban a 
legközvetlenebb közeljövőben beadandó könyveinkre ez jelen pillanatban ilyen 
értelemben nem vonatkozik, reményeink szerint - amint elnök asszony is mondta - 
ezekben a tantárgyakban a jövőben sem lesz annulláló változás. 

Én ebben reménykedem. 
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A nemzetiségi prioritások számára az önkormányzatokat itt említettem a 
beszámolóban is, hogy folyamatosan háromoldalú egyeztetések folynak. Mi részben 
informálisan - ezt be kell vallanom - közvetlenül is kapcsolatban vagyunk az egyes 
nemzetiségek képviselőivel, tehát egyeztetünk a folyamatok során is, és hivatalosan 
természetesen voltak egyeztetések a minisztériumon keresztül, illetve háromoldalú 
megbeszélések, és ezek folyamatban vannak. Tehát azt gondolom, hogy maximálisan 
figyelembe vesszük. 

A tankönyvfejlesztésekbe bevont szerzőkről ki dönt? Történelmileg, miután 
azért is vázoltam, hogy Nemzeti Tankönyvkiadó voltunk, a kiadó joga volt eldönteni, 
ha az ő beruházásában, az ő anyagi fejlesztésével, illetve olyan típusú pályázatban 
indított könyvfejlesztés során kit kér fel szerzőnek. Azonban volt egy másik irány is 
történelmileg, amint itt mondtam, a 2007 előtti időszakban az akkori minisztérium 
hirdetett pályázatot szerzőknek is, ott is volt közbeszerzés, amint említettem is, hogy 
megpályáztuk, tehát mi már kész tananyagokat és így szerzőket is kaptunk. 

Jelen pillanatban itt azért is hangsúlyoztam ezt a három csoportot, mert a 
meglévő könyveink akkreditációi adva vannak, hogy azokkal a szerzőkkel dolgozunk 
az esetleges átdolgozások során is, aki eredeti szerzője volt a könyvnek.  

Ez nem minden esetben lehetséges, mert nagyon sokszor már nem élnek azok 
a szerzők, akkor aktív tanárokat vonunk be. 

A harmadik: az új fejlesztéseknél, fordításoknál pedig továbbra is a már 
említett személyi feltételekkel kell megbirkóznunk, jelen pillanatban is folynak 
egyeztetések a személyi feltételek biztosítására, és csak megerősíteni tudom újra, 
hogy nyitottak vagyunk és szívesen fogadunk, sőt örömmel veszünk ajánlásokat az 
oktatási bizottságtól, az ONT-től vagy akár konkrét iskolaigazgatóktól, 
pedagógusoktól is. 

Aktív szerzők helyett más szerzőket vontunk be: ezt ilyen értelemben nem 
tudom konkrét példa nélkül értelmezni.  

Az elveinkről tudok beszámolni: nyilván volt valami olyan egyéb akadálya 
adott esetben, hogyha ez egy konkrét dologra vonatkozik, akkor arról tudok 
beszámolni. Az elveink azok voltak, hogy meglévő élő szerző saját könyvét dolgozza 
át, itt nem kérdeztünk, nem egyeztettünk, mert mindenki a saját koncepciójához 
ragaszkodik, az az ő könyve marad, akadályoztatás vagy lehetetlenség esetén persze 
kerestünk, itt az időhiány volt a gond, és most a pályázatban ezt kiemeltük, kértük és 
továbbra is kérjük, és meg is köszönjük az együttműködést és a segítséget. 

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

jelzés.) Amennyiben nem, még egyszer megköszönöm dr. Takács Edit főszerkesztő 
asszonynak ezt a tényleg mindenféle részletre kiterjedő részint beszámolót, 
tájékoztatót, részint tényleg gondolatébresztőt. Köszönöm Pálfi Erikának a 
kiegészítéseket.  

Abban a hitben és reményben, hogy egyre több tankönyvünk lesz, és egyre több 
gyerek lesz, akinek szüksége lesz ezekre a tankönyvekre, kívánok további jó munkát 
mindkettőjüknek, illetve egyáltalán az OFI munkatársainak. Köszönöm szépen. 

A harmadik napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, ami pedig az egyebek. Kérdezem az 
albizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, úgy megköszönöm mindenkinek a részvételt, további jó 
munkát kívánok! Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc) 
  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


