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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a megújuló Nemzeti alaptanterv előkészítő munkálatairól, a 

társadalmi vita tapasztalatairól és a nemzetiségek köznevelésének jelenlétéről, 
illetve hiányairól a jelenlegi NAT-tervezetben  
Meghívott előadó: 
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára  
 

2. Tájékoztató az Országos Nemzetiségi Tanács működéséről  
Meghívott előadók: 

 Győrvári Gábor, az Országos Nemzetiségi Tanács elnöke 
 Englenderné Hock Ibolya, az Országos Nemzetiségi Tanács alelnöke 
 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság 
elnöke  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
Rónayné Slaba Ewa Maria dr. lengyel nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 

Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Kreszta Traján román 
nemzetiségi szószólónak 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs 
 
 

Hozzászólók 
 
Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának elnöke 
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának tagja 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának tagja 
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
köznevelésért felelős helyettes államtitkára 
Kraszlán István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-
irányítási Főosztályának nemzetiségi főtanácsadója 
Győrvári Gábor, az Országos Nemzetiségi Tanács elnöke 
Englenderné Hock Ibolya, az Országos Nemzetiségi Tanács alelnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a 
Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottság második idei őszi ülésszaki ülésén. 
Tisztelettel köszöntöm albizottsági tagtársaimat, szószólótársaimat és tisztelt 
vendégeinket. 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai ülésünk fő napirendi pontjainak 
előadóit, dr. Maruzsa Zoltán urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
köznevelésért felelős helyettes államtitkárát, valamint munkatársait. Köszöntöm 
Győrvári Gábor urat, az Országos Nemzetiségi Tanács elnökét és Englenderné Hock 
Ibolya asszonyt, az Országos Nemzetiségi Tanács alelnökét.  

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési, kulturális és egyházügyi 
albizottsága mai ülését megnyitom.  

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy az albizottság négy 
tagja jelen van: Giricz Vera szószóló asszony Kreszta Traján alelnök urat bízta meg a 
helyettesítéssel, így négy fő jelenlétében, öt szavazattal az albizottság megkezdi 
működését. Megállapítom, hogy albizottságunk határozatképes, eredményes és jó 
munkát kívánok mindenkinek! 

A mai ülésünk napirendi pontjai a következők. Az első napirendi pontban 
tájékoztatót fogunk meghallgatni a megújuló, illetve a megújulás folyamatában lévő 
Nemzeti alaptanterv előkészítő munkálatairól, a társadalmi vita tapasztalatairól, a 
nemzetiségek köznevelésének jelenlétéről a NAT-ban, illetve ennek esetleges 
hiányairól a NAT-tervezetben. A meghívott előadó, amint azt már mondtam, dr. 
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes 
államtitkára és munkatársai. A második napirendi pontunk: Tájékoztató az Országos 
Nemzetiségi Tanács működéséről. Meghívott előadónk Győrvári Gábor, az Országos 
Nemzetiségi Tanács elnöke és Englenderné Hock Ibolya, az Országos Nemzetiségi 
Tanács alelnöke. A harmadik pontunk pedig az egyebek. 

Javaslom, hogy a napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében, a meghívó 
alapján tárgyalja az albizottság. Kérdezem kollégáimat, hogy van-e valakinek ettől 
eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzuk meg a 
napirendi pontok elfogadását.  

Aki egyetért a felsorolt napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Öt igen szavazattal a napirendi pontok sorrendjét és tartalmukat 
elfogadtuk. 

Megállapítom, hogy a bizottság tagjai öt igen szavazattal, nem és tartózkodás 
nélkül a napirendi pontok fenti sorrend szerinti tárgyalását elfogadta. 

Tájékoztató a megújuló Nemzeti alaptanterv előkészítő 
munkálatairól, a társadalmi vita tapasztalatairól és a nemzetiségek 
köznevelésének jelenlétéről, illetve hiányairól a jelenlegi NAT-
tervezetben 

Tisztelt Albizottság! Az első napirendi pont tárgyalása következik. 
Mint az mindenki előtt ismert, javában zajlik a Nemzeti alaptanterv 

megújítása, illetve már meg is történt a tervezet egy szövegszerű változatának szakmai 
és társadalmi vitára való bocsátása. Felkérem a helyettes államtitkár urat, 
tájékoztassa albizottságunk és bizottságunk tagjait a megújuló Nemzeti alaptanterv 



6 
 

előkészítő munkálatairól, a társadalmi vita tapasztalatairól, illetve a nemzetiségek 
köznevelésének NAT-ban megjelenő elemeiről, illetve ezek esetleges hiányairól. 
Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. Köszönöm. 

Dr. Maruzsa Zoltán szóbeli tájékoztatója 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, és tisztelettel köszöntöm az albizottság 
tagjait. Valóban a felvezető szerint zajlik az új Nemzeti alaptanterv előkészítése. Egy 
projektszervezetben indult el ez a munka, ezt Oktatás 2030 munkacsoportnak hívjuk, 
és egy európai uniós projekt biztosítja ennek a működési kereteit.  

Csépe Valéria akadémikus asszony vezetésével kezdődött el a munka 
lényegében 2017 nyarán. Ezt csak azért hangsúlyozom, mert ebbe a munkába mintegy 
száz szakértőt vont be az akadémikus asszony az oktatás, a tanügy számos 
helyszínéről. Szervezetileg egyébként, ha lehet így mondani, a minisztérium, az 
Oktatási Hivatal, a KK nem integráltan vettek részt ebben a fejlesztő munkában, mert 
pontosan ez volt az egyik feltétel, hogy ne egy igazgatási dokumentum készüljön a 
kezdet kezdetén, hanem tényleg az oktatás szakma és a tudomány állítson össze egy 
olyan munkaverziót, amiben aztán majd nyilván az igazgatási és kodifikációs 
szempontok a későbbiekben érvényesíthetőek. 

Augusztus 31-én került nyilvánosságra ennek az Oktatás 2030 
munkacsoportnak az első NAT-verziója. Ez az, amely ilyen értelemben társadalmi 
vitára került. Tájékoztatásul el tudom azt mondani, hogy mintegy hatszáz észrevétel 
érkezett erre a dokumentumra részben a tárcához, részben pedig azon a 
projektfelületen, amin ezt a véleményezést meg lehetett tenni. Összességében, ha 
kinyomtatnánk, bár az erdők kímélése érdekében már nem mindent nyomtatunk, de 
ezer oldal feletti észrevételről beszélünk. 

A munkaanyag kapcsán szeptember 25-én volt egy ONT-ülés, ahol az 
megvitatásra került, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar nemzetiségi tagozata 
szeptember 26-án szintén foglalkozott a dokumentummal, itt Zalai Szabolcs mutatta 
a be a résztvevőknek az új NAT tervezetét. 

Fontos azt látni, hogy miközben az új NAT készül, a jogi szabályozási 
struktúrán változtatást olyan értelemben nem tervezünk, hogy ez a jelenlegi törvényi 
keretek között készül, evidensen a nemzetiségi irányelv a továbbiakban is maradni 
fog, és a NAT-ban foglaltakat továbbra is a nemzetiségi irányelvben foglaltak szerint 
vagy annak figyelembevételével kell majd a nevelő-oktató munka megszervezése 
során alkalmazni. Ez nemcsak a nemzetiségi ügyekben van egyébként így, hanem a 
szakképzés területén is például. Nyilván a szakképzési törvény alkalmazásával együtt 
kell például a NAT-ot a szakképzés területén alkalmazni, tehát egy fontos eltérés, 
lehetőség a nemzetiségi irányelvnek az alkalmazása. De ez nem egyedülálló, hanem az 
eddigi gyakorlat szerint ugyanezekben a szabályozási keretekben gondolkodunk, 
gondolkodtunk. 

Ilyen értelemben, amikor felmerült ezen az említett két fórumon, tehát az 
ONT-ülésen, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar nemzetiségi tagozat ülésén, hogy a 
nemzetiségi tartalmak hogyan jelennek meg az új NAT-ban, akkor nagyon helyesen 
azt a tájékoztatást tudta adni a készítői csapat, hogy azért jelennek meg mérsékelten, 
mint ahogy a jelenlegi NAT-ban sem állíthatjuk, hogy túlzottan sok nemzetiségi 
tartalom jelenne meg, mert hiszen azért van az irányelv - és ez egy jól bevált gyakorlat 
egyébként, azt gondolom, tehát a mindennapi működés terén egy jól használható 
gyakorlat -, és ez így is maradna.  

Tudomásom szerint egyébként a nemzetiségi irányelv esetleges átalakítása 
kapcsán néhány kisebb volumenűnek tekinthető technikai kérdéskörön kívül nagy 
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volumenű változtatási igényről mi legalábbis nem is tudunk. Nyilván amikor majd a 
NAT-nak lesz egy végleges verziója, akkor természetesen meg lehet nézni, hogy kell-e 
a NAT miatt változtatni a nemzetiségi irányelven, de önmagában a nemzetiségi 
ügyekből fakadó problémakezelés okán nem feltétlenül tartjuk ezt szükségesnek.  

Természetesen, ahogy ez a múltkori ülésen is elhangzott, a nemzetiségi 
irányelv módosítására egyébként készülünk, javaslatokat várunk, érkezett is néhány. 
Ezekre természetesen megvan a nyitottság a NAT-tal összefüggésben is és a NAT-tól 
függetlenül is, hiszen már régebb óta nem változtattunk ezen az irányelven, tehát 
érdemes most megnézni, hogy gyűltek-e össze olyan módosítási szükségletek, 
amelyek miatt hozzá kellene nyúlni. 

A szövegverzió az augusztus 31-ei állapot óta egyébként - a NAT szövegéről 
beszélek - elég sokat változott, többféle koncepció mentén is. Ezeket a tárca igyekszik 
folyamatosan egyeztetni a készítőkkel, a projektcsapattal, tehát egy belső egyeztetési 
folyamat is zajlik, illetve azokkal a partnerekkel, akik észrevételeket tettek, és 
mondjuk hangsúlyosabb kérdéseket, strukturális kérdéseket is megfogalmaztak.  

Itt október-november folyamán számos egyeztetésre került sor. Ennek kapcsán 
egyébként Pósán László, a kulturális bizottság elnöke a frakció részéről is jelezte, hogy 
a 2019-es bevezetésben már nem gondolkodunk, a 2020-as bevezetés a terv. A sok 
vitával azért elment az idő, és nyilván mindenkinek az a közös érdeke, hogy egy új 
Nemzeti alaptanterv bevezetése ne egy hórukk munka legyen, mivel kényszerítő 
hatások egyébként nincsenek, hogy valami miatt csak ’19-ben lehetne bevezetni. Kellő 
időt szeretnénk magunknak és főleg a köznevelésnek adni ahhoz, hogy ez minél 
sikeresebb lehessen, implementálni lehessen az új NAT-ot, ezért 2020-ra készülünk. 

Illetve még egy olyan ügy van az észrevételek alapján, bár hangsúlyoznám, 
hogy ez az augusztus 31-ei dokumentumban sem volt hangsúlyos, egyetlen helyen 
jelent meg egy felkészítő évfolyam bevezetése, amely felzárkóztató, szintrehozó 
funkciókat szolgált volna. Ez élénk vitát váltott ki, nyilván abból a szempontból 
elsősorban, hogy ha egy ilyen szükséges az iskola elején, akkor mégis mit csinálnak az 
óvodák három évig. Ugyanakkor azt azért nehéz vitatni, hogy nem minden óvodából 
azonos felkészültségi szinten érkeznek az iskolába a tanulók, tehát van létjogosultsága 
ennek a vitának. De nyilván egy ilyen felkészítő évfolyam okozhat egyébként vagy 
növelheti a szegregációs kockázatokat, számos ilyen észrevétel alapján jelenleg ezt 
nem tervezzük bevezetni.  

Minden más elem, azt kell mondanom, hogy mozgásban van. Tehát amikor azt 
terveztük, hogy a mai bizottsági ülésen foglalkozunk vele, én is abban bíztam, hogy 
valamivel előrébb leszünk. De fontos azt látni, hogy ez egy konstruktív, belső vita, 
néha egyébként azt is láthatjuk, hogy ez a társadalom nyilvánossága előtt, a sajtóban 
is zajlik. Ez szerintem örvendetes, mert gondolkodásra, újabb észrevételek küldésére 
inspirálja mind az állampolgárokat, mind a különböző szervezeteket, a mi 
partnereinket is, és folyamatosan újabb inputokat ad.  

Tehát jelenleg nincs olyan NAT-szövegverziónk, amit újra társadalmi vitára 
tudnánk küldeni, hogy akkor ez most a véglegesnek gondolt tárcadokumentum vagy 
akár a projektszervezet anyaga. Több köztes verzió készült már azóta, és ez a munka, 
azt gondolom, megfelelő módon halad. Én ezt egyáltalán nem bánom, és azt 
gondolom, hogy ha valaki visszanézi a kormányinfón az ennek kapcsán 
elhangzottakat, kifejezetten cél is volt az, hogy ha már egy új Nemzeti alaptanterv 
készül, akkor ez egy kellően kiforrott, átgondolt, megfelelően megvitatott 
dokumentum legyen. Ez történik. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kimerítő tájékoztatóját. 
Kérdezem a kollégáimat, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Átadom a szót Ritter Imre elnök úrnak. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Két dolgot 
szeretnék kérdezni vagy megjegyezni.  

Az egyik, hogy bár személy szerint nem volt lehetőségem ennek utánajárni és 
megbizonyosodni róla, de több helyről jelezték, hogy a Vertreibungról, a 
Verschleppungról, a magyarországi németek két tragédiájáról, az erőszakos 
elűzetésről és az elhurcolásról a málenkij robotról gyakorlatilag továbbra sincs érdemi 
anyag a NAT-ban. A 2011-12-es parlamenti határozatnak, amelyben január 19-ét 
hivatalos kormányzati emléknappá nyilvánították, a másik fele arról szólt, hogy az 
oktatási anyagokba megfelelő részletességgel és történelmi hitelességgel belekerülnek 
ezek az anyagok. Még egyszer mondom, nekem nem volt lehetőségem ezt megnézni, 
de többen jelezték, hogy ez továbbra sem történt meg. 

A második megjegyzésem pedig az, hogy jogos az a kérdés, hogy mit csinálnak 
a nemzetiségi óvodákban három évig. De olyan volt az óvónőképzés, amilyen ,ezt 
tudjuk, ezért is indítjuk most be az egész nemzetiségi óvodapedagógus-képzési 
rendszerben az ösztöndíjrendszert és sok minden mást, mert sajnos az 
óvónőképzésben sem a bemeneti oldalon nem volt a felvételnél objektív mérés a 
nemzetiségi nyelvi képességekre, kompetenciákra, sem a kimenetelnél nincs 
semmilyen mérés, automatikusa betudják „C” típusú nyelvvizsgának, és sajnos 
nagyon sok olyan nemzetiségi óvónő van, aki nem tud önállóan három mondatot 
elmondani nemzetiségi nyelven.  

Tehát ezt sarkosabban fogalmazva, és tisztelet a kivételnek, szeretném 
hangsúlyozni, hogy ezért lenne nagyon fontos a nemzetiségi általános iskolák előtt a 
nulladik felkészítő osztály, mert ha el is indítjuk ezt a nemzetiségi óvodapedagógus-
képzési programot, és el is érjük azt, hogy néhány év múlva majd pótolva legyen a 
közel ötszáz hiányzó nemzetiségi óvodapedagógus, akiket jelenleg magyar 
óvodapedagógusi végzettségűekkel helyettesítenek, akkor reméljük, hogy nem lesz, ez 
a célunk. De még hosszú ideig, sajnos, olyan gyerekek fognak kijönni a nemzetiségi 
óvodákból, akik nincsenek nemzetiségi anyanyelven megfelelően felkészítve. Tehát mi 
ezt fontosnak tartanánk, hogy legyen.  

Oda kéne eljutni, ami jelenleg - a 215 német nemzetiségi óvodáról beszélek 
egyben - a Koch Valéria Óvodában van, hogy csak német nemzetiségi nyelven, vagy 
döntően csak német nemzetiségi nyelven neveljük a gyerekeket. Azoknak, akik onnan 
jönnek, vélhetően nem kell majd felkészítő az általános iskola előtt. De ez egy a 215 
óvodából. Úgyhogy én ezt szeretném, ha átgondolnánk, mert itt legalább nyolc-tíz 
évről beszélünk, mire az új rendszer szerint képzett nemzetiségi óvodapedagógusok 
által nevelt gyerekek kijönnek az általános iskolából. De azért számunkra ez a hat-
nyolc év irtózatosan sok, addig egy köztes megoldás lehetne a nulladik nemzetiségi 
nyelvi felkészítő osztály. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úrnak. A lengyel szószóló asszony jelzi, 

hogy szót kér. Átadom neki a szót. 
 
RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA DR. lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót. Üdvözlök mindenkit! Szeretném ezt a vonalat folytatni, amit Ritter 
Imre elnök úr elkezdett az óvodai képzésről.  
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A német nemzetiség nagy létszámú nemzetiség, viszont vannak kis létszámú 
nemzetiségek, mint például a lengyel, nekünk egyáltalán nincs lehetőségünk 
létrehozni egy heti óvodát. A kérdés az, hogy lenne-e lehetőség ilyen kis létszámú 
nemzetiségeknek szintén létrehozni vagy elindítani nulladik évfolyamot, ami egy 
iskolai előkészítő évfolyam. Ha három évet jár egy gyerek az óvodába, lehet, hogy nem 
megfelelően, de mégis kap valami előkészítést, mielőtt iskolába megy. A mi 
gyerekeink, ha lehet így mondani csúnyán, az utcáról jönnek az iskolába, tehát ott 
még nehezebb a tanároknak egy szintre hozni a gyerekeket. Ha viszont lenne 
lehetőség egy ilyen nulladik osztályt indítani az iskola előtt, máris egy lépéssel előbbre 
lennénk. Ez az egyik. 

A második kérdésem: tudom, hogy folyik tanácskozás a tanárokkal, de kíváncsi 
lennék, hogy mi a vélemény, mi a visszhang a tanárok körében a nemzetiségi 
alaptantervvel kapcsolatban, hogy állnak hozzá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Átadom a szót Alexov Lyubomir szerb szószóló 

úrnak. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem akartam eredetileg hozzászólni, de 
ehhez a vitához két megjegyzésem van, csatlakozva ahhoz, amit Ritter kolléga úr 
elkezdett. 

Én úgy gondolom, hogy nemcsak a németek exodusáról nincsen szó a többségi 
magyar tanprogramokban, hanem egyáltalán a velünk élő nemzetiségekről sincs a 
jelképes utalás szintjénél több a programokban. Középiskolás szinten valamelyik 
tantárgyból maximum egy óra mondjuk a magyarországi nemzetiségek története vagy 
egyáltalán a környező országok története. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt is végig 
lehetne gondolni, hogy a többség felé mennyire közvetítjük, hogy itt tizenhárom 
nemzetiség és a lakosság tíz százaléka, mondjuk úgy, hogy más nemzet fiaiból és 
lányaiból áll.  

A másik dolog, amely körül van egy kis vita, ez a nulladik évfolyam az iskola 
előtt. Valamikor sok tíz évvel ezelőtt még az eredeti munkahelyemen részt vettem az 
irányelvek kidolgozásában. Azt gondolom, hogy nem a plusz évfolyam a megoldás, 
hanem az óvodai programoknak az újragondolása. Amíg napi fél óra mondjuk a 
német vagy a szerb vagy bármilyen nemzetiségi nyelven folyó óvodai nevelés, ahol a 
gyerek vagy odajön, vagy inkább játszik, és megtanul mondjuk három mondókát év 
végére, ezt tekinthetjük-e nemzetiségi nevelésnek, és nem ezen kellene-e változtatni. 
Nyilván ennek sok feltétele van, ahogy itt a kolléga úr mondta, hogy először képzett 
óvónőkre van szükség, akik egyáltalán ezen a nyelven meg tudnak szólalni, és 
nemcsak egy magnó szintjén elverklizik az adott mondókákat, hanem esetleg ha a 
gyereknek kezet kell mosni vagy ki kell menni vécére, azt is németül vagy szerbül 
tudják neki mondani. Ezen kellene gondolkodni. 

Én a magam részéről nem támogatnék egy első osztályra felkészítő évfolyamot 
- akkor mi lesz később a gimnázium meg az egyetem szintjén? -, hanem az óvodában, 
illetve az általános iskolában is ezekkel a nyelvoktató programokkal lehetne négy-öt 
órában a nemzetiségi iskolában nevelni. Ezen kellene most gondolkodni. Nyilván a 
múltkor, amikor itt volt a helyettes államtitkár úr, beszéltünk arról, hogy itt az 
irányelvek meg a NAT fáziskésései milyen viszonyban vannak egymással, erre nyilván 
most nem szükséges kitérni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat végig kellene 
gondolni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr jelezte, hogy ő is szót kér, tehát 
átadom neki a szót. 

 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló, az albizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót, elnök asszony. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem 
kedves vendégeinket. Ez egy nagyon érdekes dolog, ami körül megfogalmazódnak 
különböző hozzászólások.  

A magyarországi románság tekintetében el lehet azt mondani, hogy 
szerencsések vagyunk, mert a román betelepültek arányát figyelembe véve a mi 
intézményeinkben már az óvodában sikerült kialakítani a magasabb szintű román 
nyelvű oktatás elsajátítását, ami az általános iskolában már előnyökkel jár, mert a 
gyerekek zömében már úgy kerülnek föl az első osztályba, hogy elég jól beszélik a 
nyelvet. Tehát, gondolom én, ezt nyilvánvalóan nem lehet összehasonlítani egy német 
óvodai oktatási ellátottsággal, Imre említette, hogy már az óvónők tekintetében is 
vannak nyelvi lemaradások. Én tudom, hogy nem lehet a német nyelv elsajátítását, 
mivel itt egy világnyelvről beszélünk, összehasonlítani például a román nyelv 
oktatásával, de én mindenképpen azt mondom, hogy mi nagyon szerencsések 
vagyunk, ugyanis abban a három megyében, ahol többnyire autentikus, tehát őshonos 
románok élnek, ott a román nyelvű oktatás már az óvodákban jónak mondható.  

Itt szeretném kiemelni a szarvasi Gál Ferenc intézetnek, egyetemnek a 
jelentőségét, hogy az itt végzettek közül - én nagyon sokáig, tizenegynéhány évig 
voltam ott vizsgaelnök, és hála istennek, elmondhatom azt, hogy kiváló, jó munkát 
végeznek ott - tulajdonképpen sokan meg is maradnak a pályán. Van ott azért egy kis 
anomália, mert vannak ott férfiak is, akik azért különböző helyekről érkeznek, 
mondjuk ennek nem nagyon örülök, mert a rendőrségtől meg máshonnan járnak az 
óvodapedagógusi képzésre. Mondjuk ezen lehetne valamit változtatni, mert ők 
biztosan nem fognak az óvodákba jönni. (Közbeszólás: Ovizsaru! – Derültség.) De ezt 
csak úgy mellékesen szerettem volna megjegyezni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 

hozzáfűznivalója vagy kérdése. (Nincs jelzés.)  
Amennyiben nincs, nekem lenne egy-két apró észrevételem. Mi már itt 

gyakorlatilag a NAT társadalmi vitáját folytatjuk az albizottsági ülésen, így konkrétan 
a NAT szövegéhez szeretnék egy észrevételt fűzni. Egészen pontosan a 
preambulumnak az 1.1 pontjában, ahol gyakorlatilag meghatározza, hogy mi az 
alapvető értéke, emberképe a nevelés-oktatásnak, van egy olyan félmondat, hogy „…a 
társadalmat alkotó csoportok nyelve, kultúrája, identitása”. Miután sehol másutt nem 
találtam kimondottan azt a szót, hogy nemzetiség, én nem tudom igazából eldönteni, 
és nekem ez egy kicsit tágnak is tűnik, illetve a kérdésem az lenne, hogy ez a 
nemzetiségekre értendő-e. Folytatnám azzal, hogy esetleg nem lehetne-e ezt 
kiegészíteni a „társadalmat alkotó csoportok, nemzetiségek” szóval, hogy ez 
egyértelmű legyen. Azt hiszem, hogy ez a mi irányunkban egy udvariassági gesztus 
lenne, tudjuk, hogy az alaptörvényben egészen konkrétan nevesítik is, és ettől kezdve 
összecsengenének. 

Ami még az én észrevételem: a megújuló NAT-nak, azt gondolom, az oktatási 
tárcának is és általában a társadalom egészének is a legfontosabb célja egy jól 
működő magyarországi köznevelés, amihez nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a 
tervek, a Nemzeti alaptanterv, az abból készülő kerettantervek, és természetesen 
nagymértékben hozzájárulnak a jól felkészült szakemberek, azok a tanárok, akik 
szakmájuk csúcsán vannak, illetve azok a nemzetiségi tanárok, akik egyébként a 
nemzetiségi anyanyelvet kiválóan használják. Azt hiszem, hogy ez a legalapvetőbb 
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elvárás magunkkal szemben, és ez lenne az, ami a mi továbblépésünket nagyon 
nagymértékben segítené.  

Kétségtelen tény azonban, hogy várjuk az ehhez nyújtható segítséget a tárca 
részéről, a tervek részéről, tehát a Nemzeti alaptantervből következő 
kerettantervektől, illetve a nemzetiségi irányelvektől is. Tudom, hogy az irányelvek 
megfogalmazását nem kell állandóan újragondolni, nem tudunk új dolgokat szülni 
egy-egy fontos kérdés tekintetében. A NAT-tal szemben is megfogalmazódott még 
annak idején, az első elkészülése során, hogy ezt időnként át kell nézni, a világ 
változik, mi is változunk. Tehát én teljesen jónak tartom azt, hogy most itt 
vitatkozunk, itt és másutt, az iskolákban, egyáltalán az utcán, a boltban és mindenütt. 
Aminthogy azzal is nagyon komolyan egyetértek, és már augusztus 31-én azt 
mondtam, illetve a 31-ei benyújtást követően, amikor már lehetett véleményeket 
hallani, hogy a ’19-es bevezetés elodázása szerintem nem hátrány, hanem előny. 
Viszont tényleg mindig az legyen a cél, hogy ez lehetőség szerint olyan szintű vita 
végeredménye legyen majd, ami mindenkinek, a megrendelőknek, a fenntartóknak, 
illetve a jövőnek is megfelelő. Köszönöm szépen. 

Hogyha senkinek nincsen ehhez hozzáfűznivalója, akkor átadom a szót a 
helyettes államtitkár úrnak.  

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a véleményeket is. Az a 
félmondat, hogy egy picit a NAT társadalmi vitáját is végezzük, az valóban megállja a 
helyét, különösen a nulladik évfolyam kapcsán.  

Hallottunk inkább támogató és inkább fenntartást hangoztató véleményt is. 
Kontextusában érdemes vizsgálni, mert egyfelől, persze, felkészítő év, de végül is 
mind a három óvodai év is az iskolára készít fel, illetve van az iskolának egy első 
osztálya, ahol szintén dolga a pedagógusnak, hogy az osztályközösséget megteremtse, 
kiegyenlítse, szintre hozza egy kicsit a gyerekeket, és elkezdődjön a munka.  

Tehát igazából az a nagy kérdés, hogy mi lehet az az innovációs újdonság, ami 
az óvodai három év és az iskola első osztálya között ebben a speciális keretben 
végezhető el. Úgyhogy bizonyos értelemben, amikor a sok észrevételt átnéztük ez 
ügyben, mert tényleg nagyon sokan kitértek erre az észrevételekben, akkor azt láttuk, 
hogy a NAT-tervezetben, és mondom még egyszer, egyetlen helyen jelent meg, hogy 
lenne egy ilyen, de valójában olyan kidolgozott tartalmat, ami ennek az egy évnek a 
leírását megadta volna, amiről úgy lehet érdemben dönteni, hogy ez a tuti, ezt 
valamilyen oknál fogva nem tudjuk az óvodában és nem lehet az első osztálytól 
megcsinálni. Tehát ha ilyen tartalmat és érvet látunk, akkor igen, az erőforrások sem 
számítanak. De amíg csupa olyan ötlet vagy koncepció merül fel, inkább hívjuk 
annak, ami egyébként az óvodai nevelés alapprogramjában is végrehajtható, 
beépíthető, fejleszthető, én nagyon egyetértek azzal, hogy ott valóban jobban meg kell 
ragadni a tartalmat, illetve amíg valamilyen oknál fogva nem csinálható meg az 
elsővel, akkor csináljuk. De amíg ez nincs, addig az aggályok értelemszerűen fel 
tudnak erősödni. Számos olyan, döntően egyébként a szegregáció veszélyére felhívó 
észrevétel volt, ami miatt egyelőre ebben az ügyben - bár hangsúlyozom, nincs 
elfogadott NAT-unk - egyelőre inkább szkeptikusan vagyunk, mint lelkesek. De 
önmagában egyébként az iskolára való felkészülés, az iskolakezdés, az óvoda-iskola 
átmenet egy markáns téma, és szerintem ennek a célvitának egy eszközvitája az, hogy 
milyen módon tudjuk ezt kezelni, az már önmagában helyes. 

A németek kitelepítése, málenkij robot, ezt ellenőrizni fogom. Azt aláhúzom, 
hogy van kerettanterv, és nyilván a történelem kerettantervnél ezek semmiképp sem 
maradhatnak ki. Tehát a NAT mint tanügyi szabályozási eszköz mond főszabályokat, 
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történelemből is néhány oldal az egész, és utána a kerettanterv az, ahol evidensen ez 
nem hiányozhat, hiszen a történelmünknek az integráns része. De meg fogom nézetni 
a NAT szövegében is. 

Fontos az is, hogy ugyanez igaz természetesen a velünk élő nemzetiségek 
jelenlétének hangsúlyozására. Itt az 1.1-ben semmi akadályát nem látom, hogy ez a 
kiegészítés bekerüljön egyébként, hogy csoportokhoz, nemzetiségekhez tudjuk 
cizellálni. Ez tökéletesen megfelel egyébként a valóságnak is. Tehát semmilyen éle 
ennek, azt gondolom, hogy nincs, nem lehet, nagyon szívesen megtesszük. 

Egyébként azt hangsúlyoznám, hogy a 2012-es NAT-ban kötelező jelleggel 
megjelent a hon- és népismeret nevű új tantárgy. Ez az augusztus 31-ei verzióban 
egyébként nem volt benne, de fontosnak tartjuk ennek a megtartását. A hon- és 
népismeretet, amely egyébként különösen is fókuszáltan nyilván az adott település, az 
adott régió, tágabb értelemben az egész Kárpát-medence és a velünk élő, tágabb 
értelemben vett népek, nemzetiségek sorsát, történetét, hagyományait, néprajzát 
hivatott bemutatni, azóta a fejlődő dokumentumba már beépítettük. Egy évfolyam 
szempontjából egyébként mozgó időszakra azt mondjuk, hogy a felső évfolyamon, 
tehát az 5-8. osztály között valamelyik évfolyamon kötelező megszervezni, az iskola a 
pedagógiai programjában, a tanóraterhelés függvényében eldönti, hogy melyik 
évfolyamon szervezi meg. Abban egészen biztos vagyok, hogy a történelem 
kerettantervben ez meg kell hogy jelenjen, meg is jelenik, hiszen a történelmünknek 
része az egykori többnemzetiségű Magyarország is és természetesen a mai 
többnemzetiségű Magyarország is. 

Kisebb nemzetiségek, illetve itt is az előkészítő problémakör, ami a lengyel 
szószóló részéről felmerült. Ennek nem látom elvi akadályát, de hogy ez nulladik 
évfolyam legyen, vagy ahogy hangsúlyoztuk az előzőekben, az óvoda, illetve az alsó 
tagozat keretében tud ez megtörténni, ez nyilván annak függvénye, hogy lesz-e 
egyáltalán nulladik évfolyam. Nem vagyunk könnyű helyzetben azért, amikor 
mondjuk éppen a lengyel relációról beszélünk, hiszen a pedagógusképzésben is 
problémás és az oktatásszervezésben sem egyszerű megfelelő létszámú csoportot 
találni, összehozni. Itt tényleg ahol és amit lehet, azt igyekszünk megtenni. 

Kraszlán István szeretne szólni, át is adom neki a szót. 
 
ELNÖK: Megadom a szót Kraszlán István úrnak - itt azért bizonyos 

parlamentáris formákat muszáj betartanunk. Köszönöm szépen. 
 
KRASZLÁN ISTVÁN nemzetiségi főtanácsadó (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nagyon szépen köszönöm. Én csupán emlékeztetni szeretnék az 
előző albizottsági ülésen elhangzottakra, illetve jelezni azt, hogy már az Országos 
Nemzetiségi Tanács ülésén is megfogalmazódott problémaként a bolgár, a görög és a 
lengyel nemzetiség részéről, hogy ahol kiegészítő nemzetiségi oktatás van, szeretnék, 
ha valami hasonló jellegű óvodai nevelés megszervezésére is lehetőségük lenne. Akkor 
azt az ígéretet tettük, hogy nem zárkózunk el ettől, megértjük a problémát, hogy az 
iskolára való felkészülés az ő esetükben egy fontos kérdés.  

De konkrétan megvizsgáljuk a kérdést, mert alapvetően annak a 
megfogalmazására van szükség, hogy milyen tartalmi-szervezeti keretek között lehet 
ezt megszervezni. Ugyanis ne felejtsük el, hogy ez a kiegészítő nemzetiségi oktatási 
rendszer alapvetően azt jelenti, hogy a magyar köznevelésben való részvétel mellett 
egy nemzetiségi oktatásban is részt vesznek a gyerekek. Az óvodások esetében ez azt 
jelenti, hogy nappal ők valamilyen magyar óvodába járnak. Mivel kisgyerekekről van 
szó, nagyon kérdéses a számunkra, legalábbis nevelési szempontból, hogy mennyire 
terhelhetők azzal, hogy egy további időkeretben további tartalmak jussanak el 
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hozzájuk. Azt az ígéretet tettük, tekintettel arra, hogy többen jelezték ezt, a görögök is, 
a lengyelek is, hogy valami hasonlót csinálnának, megígértük, hogy személyesen 
tájékozódunk erről, és azt követően megfogalmazunk valamilyen javaslatot.  

Látok arra lehetőséget tehát, összefoglalva az egészet, hogy ne a nulladik 
évfolyam, hanem valóban az óvodai nevelés keretében egy ilyen jellegű felkészülés 
megvalósulhasson. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Kraszlán István úr kiegészítését. Visszaadom a szót 

a helyettes államtitkár úrnak. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Még egy gondolat csak, a pedagógus visszhang is 
felmerült kérdésként. Ezt részben a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetéseken, 
részben pedig a szakszervezetekkel való egyeztetéseken próbáltuk felmérni. Én azt 
tapasztaltam, hogy alapvető nyitottság van az új Nemzeti alaptanterv irányában, 
komoly várakozások, ennek az irányát a partnerek, akikkel leültünk, jónak tartották. 
Nyilván mindenki érdekelt a további szövegezésben és abban, hogy a végén majd egy 
olyan dokumentum szülessen, ami előreviszi a magyar köznevelés ügyét, mert nyilván 
ez mindenkinek a közös érdeke. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ebben maximálisan egyetértünk. A 

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozóan én pedig terveztem egy 
albizottsági ülést a következő ülésszakra. Feltételezem, hogy addigra már 
kirajzolódnak dolgok, és ki tudunk alakítani valami olyat, ami előbbre viszi az ilyen 
formában zajló nemzetiségi nyelvoktatást, illetve a nemzetiségi nevelést, mert itt 
nemcsak oktatásról, hanem nemzetiségi nevelésről is beszélünk. Köszönöm szépen. 

Ritter elnök úr szeretne még valamit mondani, átadom neki a szót. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tudom, hogy nem illik másodszor szólni. 
Két dolog, csak röviden. 

Az általános iskola előtti nulladik évfolyammal kapcsolatban, és most tényleg 
nem szakmai kérdésekbe akarok belemenni, de objektív tény, hogy nem működik a 
mai rendszerben, hogy az általános iskolában megfelelő szintre hozzák a nemzetiségi 
gyerekeket. Nem is csoda, hiszen saját tapasztalatból tudom, hogy mondjuk egy 
osztrák iskolában a magyar nyelv és irodalmon kívül minden németül megy, 
fölvesznek olyan gyereket, aki még életében nem hallott németet, és a második végére 
majdnem azonos szinten van az anyanyelvűekkel. De ez objektíve kizárt egy olyan 
nemzetiségi általános iskolában, ahol naponta egy, azaz egy tanórát, negyvenöt percet 
van nemzetiségi nevelés – kizárt -, szemben azzal, hogyha egy éven keresztül csak 
nemzetiségi nyelven van. Tehát kizártnak tartom, hogy ennek a szakmai részét ne 
lehetne megoldani, nem véletlenül találták ki a középiskolák előtt is a nulladik 
évfolyamot, mert az általánosból úgy jönnek ki a gyerekek.  

Tehát én ezt nagyon kérem, és még egyszer mondom, nagyon remélem, hogy a 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzéssel és a nemzetiségi óvodákkal eljutunk oda, 
hogy ez a kérdés valamikor okafogyottá fog válni, nagyon-nagyon bízom benne. De 
addig több tízezer gyerek, nemzetiségi gyerek kerül még be az általános iskolákba, 
tehát ez nekünk kulcskérdés - egy évtizedet elveszítünk. 

Még annyit, nem akarok belemenni, de itt, ebben az esetben a szegregáció 
felvetését nem is értem, hogy egyáltalán hogy jön ide vagy milyen megközelítésben. 
Ahhoz, hogy egy nemzetiségi általános iskolában legyen egy nulladik év a 
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meghatározóan nemzetiségi nyelvi képességek fejlesztésére, hogy jön a szegregáció, 
ezt el sem tudom képzelni. Ennyi, szerintem mindannyian értjük, hogy miről van szó 
és miért lenne ez annyira fontos. 

Egy másik dolog: nyilván szeretnénk minél gyorsabban előre lépni, mert sajnos 
a 36. órában vagyunk, ezért muszáj néha egy kicsit sarkosan fogalmazni.  

A másik oldalról viszont szeretnék egy kicsit visszacsatolni a két és fél évvel 
ezelőtti állapotra, és szeretném megköszönni, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus-
képzés ösztöndíjrendszerének a bevezetésével, a nemzetiségi pótlék emelésével, a 
pótlékemeléssel most már 30 százalékos emelést értünk el, az óvodapedagógus-
képzésnél, az ösztöndíj bevezetésénél most már adó- és járulékmentesen.  

Pénteken születik meg az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésének a 
határozata, szombaton zárul le a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
közgyűlésével, és elvileg hétfőtől visszamenőleg szeptember 1-jétől elindulhatunk 
vele. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy történelmi léptékű program lesz, és 
eljutunk oda, ami mindannyiunknak a célja, hogy ne kelljen már nulladik évfolyamról 
beszélni.  

Ebben szeretném személy szerint a helyettes államtitkár úrnak megköszönni a 
segítségét és a támogatását. Majdnem két és fél évvel ezelőtt, mielőtt leírtam volna az 
első mondatot erről az indító programról, találkoztunk az EMMI-ben, és átbeszéltük a 
lehetőségeinket. Ez után az indító megbeszélés után született meg az első anyag erre 
az egészre, amivel elindultunk, és most, két és fél év után ott vagyunk, hogy a 
karácsonyfa alá tényleg be lehet tenni ezt a jövőnk szempontjából rendkívül fontos 
programot. Ezt nagyon szépen köszönöm.  

Illetve mondanám mindenkinek, hogy körülbelül két vagy három hete közösen 
leültünk Bódis államtitkár úrral egyrészt egy hosszabb ismerkedésre és 
tájékoztatásra, illetve átbeszéltük, hogy ugyanezt szeretnénk beindítani majd a 
nemzetiségi tanító-, tanár- és a nemzetiségi nyelven oktató szaktanárképzésben is, 
előkészítés alatt vannak az adatok, amelyekre alapozva ezt a programot el lehet majd 
indítani. Úgyhogy én nagyon köszönöm ebben a két és fél év segítségét. Bízom abban, 
hogy pénteken és szombaton a két közgyűlés rendben lemegy, hétfőn a támogatási 
okirat alá lesz írva, és elindulhatunk afelé, hogy a nulladik osztály feletti vita vagy 
beszélgetés okafogyottá váljon. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úr kiegészítését. Én harminc évig 

tanítottam, sosem kaptam nemzetiségi pótlékot, de tanítottam nemzetiségi nyelvet is. 
Mindig azt gondoltam, hogy amikor bemegyek egy csoportba bármit tanítani, akkor 
az én felelősségem, hogy az a gyerek hogy fogja elhagyni majd az ötödik, hatodik, 
tizenkettedik osztályt, milyen érettségi vizsgát tesz. Én azt kívánom, hogy legyen 
nagyon sok ilyen pedagógusunk minden további kiegészítő, pótlék és egyebek nélkül 
is, tudniillik azt hiszem, hogy ez egy hivatás, ezt a hivatást jól gyakorolni mindenkinek 
kötelessége, a nemzetiségi öntudattal és a pedagógus hivatástudattal együtt ez jól 
működhet. Köszönöm szépen. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek még kérdése vagy kiegészítenivalója. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Nagy tisztelettel 
megköszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek és tájékoztattak minket, a kollégáknak az 
aktív közreműködést, és munkánkat a második napirendi pont megvitatásával 
folytatjuk. Köszönjük szépen. 
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Tájékoztató az Országos Nemzetiségi Tanács működéséről 

ELNÖK: Kérem szépen Győrvári Gábor elnök urat és Englenderné Hock Ibolya 
elnökhelyettes asszonyt tájékoztatójuk megtartásához. Foglalják el helyüket az 
előterjesztők székein.  

Albizottságunk alapvetően minden olyan szervezettel szeretne folyamatos és 
jól működő kapcsolatot tartani, amelynek bármilyen feladata, vállalt feladata van a 
nemzetiségek életének, működésének és egyáltalán létének a tekintetében, ezért 
kértük, hogy az Országos Nemzetiségi Tanács mint szakmai testület működéséről, az 
általuk tárgyalt, megoldott vagy éppen megoldásra váró kérdésekről, a szakmai 
együttműködés erősítésének lehetőségeiről tájékozódhassunk.  

Kérem szépen Győrvári Gábor elnök urat a tájékoztatója megtartására. 
Köszönöm szépen. 

Győrvári Gábor szóbeli tájékoztatója 

GYŐRVÁRI GÁBOR, az Országos Nemzetiségi Tanács elnöke: (Az előadó 
munkáját projektoros vetítőgép segíti.) Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő 
Hölgyek, Urak! Az Országos Nemzetiségi Tanács munkájáról szeretnénk 
kolléganőmmel beszámolni. Jó pár év eltelt azóta, amióta ONT-nek, Országos 
Nemzetiségi Tanácsnak hívják, de még mindig vannak elszólásaink, és még a régi 
nevet, az OKB-t használjuk - de egyébként kezdjük megszokni. Viszont vannak 
helyzetek, amiket nem tudunk megszokni, erre majd a végén fogunk kitérni, és majd 
egy közös segítséget fogunk kérni ezzel kapcsolatban. 

Tulajdonképpen egy áttekintést raktam fel a diára. Nem lesz ez végig 
nagyelőadás, inkább egy kicsit másképpen gondoltuk az egész történetet. De mégis jó 
lenne egy áttekintés, ebben egyeztünk meg Ibolyával, tehát a jogelődről is kell egy 
kicsit beszélni, az ONT-ről, a változásról a bizottsági, illetve tanácsi jogokban, a főbb 
tevékenységi területeket, inkább csak kiragadva a 2018-as témákat, azokat felsorolva 
és utána az együttműködési lehetőségeket több szinten, több formában és több 
partnerrel. 

Nem titok, nagyon sokáig, mondhatni évtizedekig működött az Országos 
Kisebbségi Bizottság, az OKB, a nemzetiségi önkormányzatiság hozadékának 
tekintjük ezt a közoktatásról szóló törvény, a nemzeti kisebbségek jogairól szóló 
törvény alapján, és hangsúlyozottan, így megfogalmazva: „a közoktatásért”. Így 
hívtuk, hogy közoktatás, ezért használjuk ezeket a fogalmakat, mert a közoktatásért 
felelős miniszter tanácsadó testülete volt. 

A megalakulásától fogva tizenhárom taggal működött, nemzetiségenként egy-
egy delegált taggal. A prezentációban nincs fölírva, hogy ezek a delegálások 
érvényesen három évre szólnak, és háromévente újítják meg a delegálásokat az 
országos nemzetiségi önkormányzatok. Eredetileg egy elnökkel, aztán két alelnökkel 
működött. Az első időszakban hagyománya volt, hogy a cigány-roma referens volt az 
egyik alelnök, aztán ez később változott. Nem titok, hogy voltak időszakok, amikor 
nagyon nehéz volt cigány-roma referenssel találkozni az OKB, ONT ülésein, vagy ha 
találkoztunk velük, akkor mindig más jelent meg – itt van a kollégák között Ewa is, 
aki ott volt. 

Aztán 2014 márciusában megalakult az Országos Nemzetiségi Tanács, ez egy 
kis változást okozott a történetben. Mindenképpen folyamatosságot biztosított, és 
gyakorlatilag az utóbbi időben valahogy azt vettük észre, hogy néha tényleg lehet, 
hogy későn reagálunk bizonyos változásokra. Úgy gondoljuk, hogy van egy 
folytonosság, és az utolsó pillanatban vesszük észre, hogy lehet, hogy óvatlanok 
voltunk, és nem vettünk észre bizonyos rejtett tartalmakat, dolgokat. Ez a rejtett 
dolog itt van a vetítésen, hogy az Országos Nemzetiségi Tanács kimondottan 
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véleményező és tanácsadó országos szakértői testületként működik, tehát a 
köznevelésért felelős miniszter tanácsadó testülete, és a szakmai előkészítésben 
tevékenykedik. A felállás ugyanaz, tehát tizenhárom nemzetiség, egy-egy delegált 
referens nemzetiségenként, egy elnök és egy alelnök formában. 

Azt hiszem, fontos az, amit próbáltam színesen jelezni: az egyetértési jog és a 
véleményezési jog közötti különbség - önök pontosan tudják ennek a súlyát. Tehát 
2014 előtt OKB-szinten egyetértési jog minden nemzetiségi, közoktatást érintő 
kérdésben, jogszabályalkotásban, tankönyv-jóváhagyások, pedagógus-
továbbképzések akkreditálása kapcsán és így tovább, ugyanezek a tevékenységek csak 
véleményezési joggal 2014 után. 

Hozzáteszem, nem panaszképpen, de ezt esetleg úgy is lehet értelmezni, 
nagyon gyakran találkozunk olyan helyzettel, hogy az előkészítésben, illetve az előző 
dián arról volt szó, hogy a szakmai előkészítésben vesz részt az ONT. Nem érzékeljük, 
hogy az előkészítő munkában vennénk részt, hanem gyakorlatilag kész munkák, kész 
feladatok állnak előttünk, tehát vannak tűzoltási akciók, amiket elvégzünk, és 
mindezt a véleményezési jogunkkal tarkítva. 

A felsorolás, amit ígértem, csak nagyon röviden. Ez csak a ’18-as öt 
tanácskozásunk, ami eddig megtartásra került. A saját működésünk ügyrendjével, az 
érettségi vizsgatárgy elnevezésével, a nemzetiségi pedagógus-továbbképzés 
akkreditációjával, illetve véleményezésével, engedélyezésével foglalkoztunk. A tanév 
rendjéről szóló rendelet véleményezése, döntés a tankönyvjegyzékekért engedéllyel 
nem rendelkező kiadványokról, beszámoló - zárójelbe tettem, vettük magunknak a 
bátorságot, és szinte ugyanazt a kört, akik az előbb itt voltak az első napirendi 
pontnál, meghívtuk kvázi beszámoltatásra a nemzetiségi tankönyvfejlesztésről, tehát 
ez is egy akciónk volt a saját hatáskörünkben -, illetve ONT-döntés egyéb nemzetiségi 
kiadványokról. Aztán egy-egy visszatérő napirend egy következő alkalommal szintén 
a tankönyvek fejlesztésével kapcsolatban, továbbképzés és a NAT-tervezete.  

A helyettes államtitkár úr a NAT tervezetével kapcsolatban említette, hogy 
egyeztetések történtek, és név szerint az ONT is megemlítésre került. Tulajdonképpen 
történtek egyeztetések, tehát volt az ONT előtt a NAT tervezete a végleges, publikált 
szövegével. Tulajdonképpen mi is ugyanolyan testület vagyunk, mint bármelyik másik 
testület, tehát a társadalmi vita részeként veszünk részt ebben a munkában. 

Mint mondtam, csak bevezetésnek szánom ezt a kis prezentációt, hogy 
praktikusabban áttekinthető legyen a történet. Szeretnénk itt fölvázolni az 
együttműködési lehetőségeket, fölsorolva azokat, akiket mindenképpen partnernek 
tekintünk ebben a kérdésben, nyilván az adott országos nemzetiségi önkormányzatok 
nevelési-oktatási bizottságait, majd ki fogok térni a következő dián ennek a 
részleteire.  

Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége. Körülbelül két-három 
hete volt egy összejövetelünk az ONÖSZ keretében, ahol megfogalmazódott egy olyan 
elképzelés, tehát ez a bekezdés, a nevelési-oktatási bizottság kérdőjellel, ez nem 
létezik az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségében, de 
megfogalmazódott egy ilyen ötlet, elképzelés, hogy lehet, hogy jó lenne megalakítani, 
és talán jó lenne, ha az összehangolás vagy a közös érdekképviselet létrejönne a 
szövetség keretein belül. Természetesen az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága és ezen belül a Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottság 
mindenképpen nagyon fontos partnerünk kell hogy legyen az oktatás-nevelés 
kérdéseiben. 

A „Kikkel?” felsorolás kiegészítve a „Hogyan?”-nal: mindenképpen úgy 
gondoljuk, hogy a nemzetiségi oktatási bizottságok információkkal, adatokkal, 
felmérésekkel kellene hogy ellássák az ONT-t. Természetesen az ONT referensei 



17 
 

ugyanolyan felelősséggel tartoznak ebben a munkában, ahogy az ONT működésével 
kapcsolatos információkat is eljuttatják a saját oktatási-nevelési bizottságaikhoz, és 
számos esetben vannak olyan feladatok, amelyek elképzelhetetlenek egyik a másik 
nélkül.  

Egy kicsit sérelmezzük néha a határidőket, hiszen pontosan tudjuk, hogy a 
nemzetiségi önkormányzatok nem minden héten tartanak közgyűlést. Nagyon sok 
esetben olyan horderejű kérdésekről van szó, amelyek közgyűlési döntést 
igényelnének, és ezeket a közgyűlési döntéseket nem mindig tudjuk megvárni. Ezért 
nem tudom, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működésében, ügyrendjében lehet-
e esetleg olyan hatásköröket átruházni, vagy a két ülés közötti időszakra az oktatási-
nevelési bizottságot fölhatalmazni olyan jogkörökkel, hogy esetleg az ONT-t, illetve az 
ONT működését érintő kérdésekben közgyűlési határozat nélkül, saját hatáskörben az 
oktatási bizottság döntsön, és szolgáltasson megfelelő információkat, adatokat. Tehát 
ezek mindenképpen segítenének. Sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy ezeket a 
köröket egyszerűen nem tudjuk megfutni, tehát erre nem jut idő, nem jut lehetőség, 
és biztos, hogy a törvényes felhatalmazás nem áll mögötte. Tehát nem áll mögötte 
olyan információs anyag, olyan alátámasztó anyag, adat, amit legitim módon adott 
meg az oktatási bizottság vagy esetleg még a közgyűlés is megerősítette. Lehet, hogy 
most csúnyán fogalmazok, de néha a levegőben vannak ezek a dolgok. 

Az ötlet, ami megszületett: az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetségének nevelési-oktatási bizottsága mint terv, mint megalakulás nagyon 
fontos lenne, és erre igény van, hiszen nem mindegy, hogy melyik nemzetiségről 
beszélünk: vagy kifejlett, komplett, erős iskolarendszerrel rendelkezik, vagy kiegészítő 
oktatással, vagy még az sincsen. Tehát egészen mások az érdekek, óriási különbségek 
vannak az érdekekben, ezeket az érdekeket, igényeket össze kellene hangolni és 
közösen képviselni azért, hogy ha az egyes nemzetiségi önkormányzatok 
érdekérvényesítő szerepe, ereje, tevékenysége gyengébb, akkor álljon oda mögé az 
összes többi, és a szövetség erősítse meg ezt a dolgot, hogy igenis ez a magyarországi 
nemzetiségek igénye. 

Gyakorlatilag itt jutottunk el a bizottsághoz, illetve az önök albizottságához. 
Azt mondtam Ibolyának, amikor telefonon beszéltünk, hogy úgyis fogom mondani, 
hogy ez az albizottság a hibás azért, hogy mi elvesztettük az egyetértési jogunkat. 
(Derültség.) Nem, nem hibáztatunk senkit, dehogyis, de egybeestek a dolgok, tehát 
tulajdonképpen az OKB-ből az ONT-be alakulás, most itt ehhez szeretnénk segítséget 
kérni. Tehát amit egyetértési jog hiányában az ONT nem tud elérni, azt önöknek 
kellene mindenképpen képviselni, ahogy Ritter képviselő úr az előbb az egyik 
sarkalatos pontként, ami egy kis felbolydulást okozott, ezt megerősítette. Tehát 
egészen más, hogyha ezt ő mondja, ha önök mondják, hogyha a parlamenti bizottság 
mondja, mintha az ONT mondaná ezeket a dolgokat úgy a NAT-tal kapcsolatban, 
mint egyéb tekintetben. 

Az utóbbi időben egyébként, ahogy fölsoroltam azokat a tevékenységeket, 
amikkel foglalkoztunk, a legerősebb szerepünk mindenképpen a továbbképzések 
jóváhagyása, illetve engedélyezése tekintetében van, szinte egyetértési joggal, tehát 
úgy érzékeljük, hogy ott egyetértési jogunk van. Tehát ha az ONT nem támogatná 
ezeket a továbbképzéseket, akkor az akkreditációs bizottság valószínűleg nem hagyná 
jóvá a továbbképzéseket. Ugyanígy a tankönyvek, tehát a taneszközök engedélyezése, 
illetve taneszközök jegyzékre kerülésének kérdésében még mindig erősek vagyunk, és 
azt kell mondanunk, hogy az utóbbi időben ebben kellett a legtöbbet dolgozni, tehát 
ebben voltak a legnagyobb feladatok. Férfiasan bevallom, hogy abban voltak kis 
elcsúszásaink is, tehát igazából elcsúsztunk a magunk csapdáján. De hogyha lesz 
majd kérdés, akkor ezt tisztázni fogjuk és beszélünk erről. 
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Röviden ennyi lenne a beszámoló, a tájékoztatás. Úgy gondolom, hogy 
kolléganőmmel, az elnökhelyettes asszonnyal, Ibolyával készen állunk arra, hogy a 
kérdéseikre válaszoljunk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Győrvári Gábor elnök úrnak ezt a mi számunkra is 

érdekes tájékoztatót. Én komolyan gondolom, hogy minden olyan szervezetnek, 
amely ma él és működik Magyarországon és a nemzetiségek sorskérdéseivel 
foglalkozik, különösen például a nemzetiségi közneveléssel, annak igenis együtt kell 
működnie.  

Én nagyon sajnálom, hogy az egyetértési jog megvonását az elnök úr a mi 
számlánkra írja (Derültség.), éppen ezért gondolom azt, hogy sokkal többet kell 
hallanunk egymásról, arról, hogy milyen lehetőségeknek jut a birtokába a 
Nemzetiségi Tanács, illetve minek nem. Idefelé jövet beszélgettem a nemzetiségi POK 
főosztályvezető asszonyával, és elmondtam, hogy annak idején, amikor én még ott 
ültem a NAT megújításáról szóló tárgyaláson, akkor arról volt szó, hogy a 
nemzetiségek részéről is bevonnak a munkába embereket. Konkrét jelenlétről nem 
igazán hallottam, illetve pont azt mondtam, hogy nem tudom, hogy esetleg Ibolya 
közreműködött-e az előkészítő munkákban. Való igaz, hogy ez nekünk sorskérdésünk, 
éppen ezért egyrészt köszönöm, és azt gondolom, hogy a mai nap egy nyitánya annak 
az együttműködésnek, ami ezután következik. Szeretném, ha ez nagyon hatékony és 
eredményre vezető lenne a nemzetiségi köznevelés érdekében. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a kollégáimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elnök úrhoz - 
illetve kérdezném, hogy alelnök asszony kiegészíti-e az elnök úr szavait. Megadom a 
szót, tessék parancsolni! 

Englenderné Hock Ibolya kiegészítései 

ENGLENDERNÉ HOCK IBOLYA, az Országos Nemzetiségi Tanács alelnöke: 
Köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni Gábor szavait, méghozzá a NAT témájával 
többek között. Igen, be lettem vonva a NAT-ba, de ez egy névleges dolog volt, már 
csak akkor, amikor készen volt, illetve amikor a tervezetet még senki nem látta, mert 
egész nyáron titokban tartották, tehát nem publikáltak belőle részeket soha, 
egyszerűen azért, mert annyira más jellegű, mint az eddigi, és azt gondolom, hogy 
aggódtak, hogy esetleg idő előtt viták alakulnak ki. Az ONT nem lett bevonva a 
munkába. Zalay Szabolcs, aki a Leőwey Gimnázium igazgatója, és ismerjük egymást, 
tőlem személy szerint annyit kérdezett meg, hogy mit szeretnénk, mi legyen a NAT-
ban feltétlenül. Én azt a témát hoztam neki elő, ami már évek óta gondunk, Kraszlán 
István itt van a hátam mögött, ő tudja, az idegennyelv-oktatással kapcsolatos kérdést, 
mert ott az irányelveket nem tudtuk módosítani, amíg a NAT nem módosul. Ennyi 
történt. Tehát igazából a NAT előkészítő munkájába vagy magába a tartalmi 
fejlesztésbe a nemzetiségek részéről nem lett bevonva senki. 

Én ezt most így, utólag nem látom olyan nagy gondnak, és ha megengedik, 
elmondanám, hogy miért nem. Én most igazából azt látom - és a legutóbbi ONT-
ülésen erről beszéltünk is -, hogy nekünk az a jobb, ha a NAT-ban nincsenek 
konkrétumok a nemzetiségekre vonatkozóan, azért, mert - ahogy Gábor is mondta - 
annyira nagyon mások a feltételeink és az érdekeink, nem tudnánk minden 
nemzetiségre vonatkozó általános rendelkezéseket kitalálni. Az más, amit ön mondott 
az elején, hogy ott legyen benne a nemzetiség szó, és mindenhol természetesen.  

Tehát nem erről beszélek, hanem hogy egy konkrét példát hozzak, ha 
megengedik: az előző NAT tartalmazott egy óra-terv táblázatot a többségi oktatásra és 
egyet a nemzetiségi oktatásra. Ez azért tudott ott működni, mert százalékosan adták 
meg a műveltségterületeket és a műveltségterületeken belüli tantárgyak arányát. 
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Tehát ha mondjuk az anyanyelv és irodalomról beszélünk, akkor az tól-ig százalékban 
adódott meg, és ezáltal lehetősége volt az adott nemzetiségnek azt mondani, hogy 
nekem öt órám van, nekem négy, mert a tól-ig százalékba az is belefért.  

A jelenlegi NAT nem így szabályoz. Lehet, hogy ez fog módosulni, de jelenleg 
nem így szabályoz, hanem egész konkrét óraszámokat ad meg, tehát mondjuk öt óra, 
és akkor ez máris nem fog tudni működni, mert ebbe nem tudjuk betenni a kiegészítő 
nemzetiségi oktatást, van olyan nemzetiség, amelyik a négy órájához ragaszkodik, 
van, amelyik az öthöz, van, amelyik a hathoz. Tehát ha ezt NAT-szinten szabályozzuk, 
akkor nem tudjuk nemzetiségspecifikusan az egyes népcsoportokra megcsinálni. Ez 
most csak egy példa, és nem is akarok ebbe hosszasabban belemenni. 

Tehát igazából az vetődött fel az ONT-n, és éppen ezért igenis nagyon is át kell 
dolgozni az irányelveket, mert ezeket oda kellene beraknunk, nemzetiségekre 
lebontva akár. Nem tudom a tartalmi lehetőségeket az irányelvekben ilyen 
szempontból, de ha a NAT-ban marad ez a konkrét óraszám a többségi tantárgyakra, 
vagy nem is tudom, hogy nevezzem, akkor nekünk ezt az irányelvekben kell például 
nemzetiségenként leszabályozni. Tehát én azt látom, hogy az irányelveket igenis 
nagyon kell módosítani. 

A másik probléma, ahogy Ritter úr is felvetette, az egyes nemzetiségeket érintő 
olyan történelmi események, amelyeknek igenis bele kell kerülniük. De azt sem tud a 
NAT-ba bekerülni, mert a mostani NAT… - tudom, hogy egyébként a 2020-as 
bevezetés valószínűleg pont a történelemtanárok kezdeményezésére alakul, mert 
annyira más a NAT-nak a szemlélete, hogy itt, azt hiszem, a történelmet oktatók 
felháborodása volt a legnagyobb, tehát nem nagyon tartalmaz tananyagtartalmakat. 
Ez nem baj, mert ez végre egy olyan NAT, egyébként nekem tetszik, amely a 
kompetenciafejlesztésre megy rá. Viszont nem tud mind a tizenhárom nemzetiségre 
konkrét tartalmakat tartalmazni, tehát ezt az adott tantárgy kerettantervében kell 
szabályozni, tehát mondjuk a történelem- vagy bármelyik kerettantervbe kell 
beletenni, ott viszont kell egy olyan passzus, hogy minden nemzetiségnek joga van a 
sajátját szerepeltetni. 

Viszont itt előjön az a probléma, amit mi szintén felvetettünk az ONT-n a 
Nemzeti alaptanterv kapcsán, hogy a kerettantervek jelenlegi szabadsága, az adott 
intézmény szabadsága tíz százalék, tehát az óraszám tíz százalékában tervezhet egy 
intézmény saját tartalmakat. Ez nagyon kevés. Ezt most fel akarják emelni húsz 
százalékra, amit én úgy látok, hogy a nemzetiségek esetében még ez is kevés, mert azt 
a tíz százalékot, ami eddig volt, azt általában akár gyakorlásra, tehát nem 
plusztartalmak beépítésére használták, mert annyira nagyon sűrű a kerettantervek 
tananyagtartalma. Nekünk még a húsz százalék sem sokat segít, tehát kellene a húsz 
százalék, de azonfelül még egy bizonyos százalék kimondottan az adott 
nemzetiségspecifikus tartalmakra.  

De mivel a nemzetiség nyelvén tanított tantárgyak kerettanterve ugyanaz, mint 
a magyarul tanított, tehát történelem vagy biológia, vagy földrajz, azokban 
természetszerűleg konkrétan lehet, hogy most sem lesz benne, de azért ezt is kellene 
az irányelvekben szerepeltetni. Tehát én azt látom, hogy az irányelvekben a 
nemzetiségi nyelv és irodalom, a népismeret mellett kellene még egy, a nemzetiség 
nyelvén tanított tantárgyak kompetenciamodellje, ahogy most jelenleg benne van az 
irányelvekben, és ebben kellene nemzetiségenként ott lenni, hogy melyik az a 
tartalom, amit tanítani kell.  

Az más kérdés, hogy mik lennének azok a tartalmak, amit bizony a többségi 
iskolákban is tanítani kell az egyes nemzetiségekre vonatkoztatva. Ehhez nagyon nagy 
szükség lenne az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége oktatási 
bizottságára, mert ezt csak együtt tudjuk kidolgozni. A nemzetiségi irányelvekkel 
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kapcsolatos munkát előzetesen, az előző szakaszban az akkori OFI nemzetiségi 
bizottság koordinálta, és úgy tudom, ahogy a főosztályvezető asszony mondta a POK-
tól, hogy ez most a POK szmsz-ében van benne. De ez a legutóbbi ONÖSZ-
megbeszélésen is előkerült, hogy nem mindegy, hogy ki folyik majd bele abba a 
munkába. Ebbe azért, én azt gondolom, hogy az országos önkormányzatoknak is 
beleszólása kellene hogy legyen, hogy ki legyen az a személy vagy személyek, akik 
ebbe a munkába feltétlenül kapcsolódjanak be amellett, hogy ez valószínűleg a POK-
nak a tartalmi irányítása mellett fog folyni, de legyen beleszólása vagy hozzászólása 
ehhez az országos önkormányzatoknak is, hogy kik legyenek feltétlenül ezek az 
emberek. 

Én most ennyit szerettem volna… - még a nulladik évfolyam. A nulladik 
évfolyam szintén az ONT-ülésen volt téma, tehát akkor, amikor Zalay Szabolcs 
beszámolt a Nemzeti alaptantervről, a mi kérésünkre került be ez a passzus a nulladik 
osztály lehetőségéről, amely pillanatnyilag a NAT-ban csak a sajátos nevelési igényű 
tanulók számára lehetséges, pontosan abból az elgondolásból, hogy elsősorban 
olyanokra gondoltunk, ahol nincs is óvoda. Tehát nem arról van szó, hogy az 
óvodáinkból most jól vagy kevésbé jól jönnek ki a gyerekek. Az is gond, igen, de van 
több olyan hely, ahol nincs óvoda. Nemcsak az adott népcsoporttól függően, hanem 
ez településtől függően is lehetséges, hogy nincs óvodai nevelés, nincs rá lehetőség. 
Tehát az ilyen intézményekben lehessen a nulladik évet indítani. Ahogy a helyettes 
államtitkár úr mondta, hogy ez nem lett előkészítve, nem lett kidolgozva - persze, 
hogy nem, hiszen a NAT-ot abban a pillanatban láttuk, pár nappal azelőtt, hogy az 
ONT-n tárgyaltuk, nem is lehetett ezt kidolgozni addig. 

De ha a ’20-as bevezetés a pillanatnyi elképzelés, akkor én nem gondolom, 
hogy ezen ne lehetne dolgozni és ne lehetne kidolgozni. Tehát itt ugyanaz a helyzet, 
hogy ahol nincs óvodai lehetőség. Egyébként megmondom, hogy az én intézményem 
esetében, a Koch Valéria Iskolaközpont esetében, ahogy Ritter úr említette, a három 
párhuzamos osztályból az egyik olyan, ahol nem tudnak németül a bejövő gyerekek, 
mert az óvodánkban nincs annyi hely, hogy mindenkit fölvegyek, aki elsőbe meg 
hozzánk jönne. Ők eleve hátránnyal indulnak egy olyan párhuzamos osztály mellett, 
akik előtte pedig anyanyelvi német nevelésben részesültek. Tehát ezeknek a 
gyerekeknek én feltétlenül szükségét látnám, mert nincs is annyi óvodai hely, hogy ez 
tudna működni. Tehát ennek számos árnyalata van, hogy úgy mondjam. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, ez a „számos árnyalata van” ez általában 

jellemez minket, nem azért, mert tizenháromfélék vagyunk, akik egyelőre számon 
tartott nemzetiségek vagyunk Magyarországon, hanem mert számszerűleg és alapvető 
igényeinkben is eltérőek vagyunk.  

Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, én a nemzetiségi alapelvek átfogalmazását 
szükségesnek tartom. (Englenderné Hock Ibolya: Abszolút!) Tehát teljesen 
egyértelmű. Aminthogy az is teljesen egyértelmű, hogy én komolyan szerettem volna 
a NAT előkészítése kapcsán, hogyha van nemzetiségi szakember a folyamat 
egészében. Merthogy az azért látszott, hogy a ’19-es bevezetés kicsúszik, nem tartom 
reménytelennek azoknak a problémáknak a kezelését, amik előttünk vannak. Ehhez 
viszont tényleg az kell, hogy az Országos Nemzetiségi Tanács, a mi bizottságunk, én 
azt mondom, hogy a nemzetiségi POK szerepét is nagyon komolyan – hogy is 
mondjam – meg kell erősíteni vagy fajsúlyozni. 

Még az őszi ülésszak első üléseinek valamelyikén volt itt Maruzsa helyettes 
államtitkár úr, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülésén, én ott kértem, hogy 
kapjon megbízást valaki, aki a nemzetiségi alapelvek kidolgozásával foglalkozik, 
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illetve általában a nemzetiségi köznevelésnek a NAT-ban megjelenő szerepével, illetve 
a következményekkel. Akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy erre a nemzetiségi POK 
valószínűleg meg fogja kapni a megbízást. Én azzal is nagyon komolyan egyetértek, 
hogy a nemzetiségi POK egészét viszont meg kell erősíteni a gyakorlati munkában 
szereplőkkel, tehát azokkal a szakemberekkel, akik iskolákban dolgoznak, és akik 
egyébként az országos önkormányzatoknak pedig az ilyen-olyan funkcióit betöltő 
szakemberek. 

Kérdezem a kollégáimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
kiegészítése. Alelnök úrnak adom át a szót. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló, az albizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel figyeltem itt az előadást, 
és sok érdekes dolog merült fel bennem. Én tizenhat évig voltam az Országos Román 
Önkormányzat elnöke, és nyilvánvaló, hogy néminemű tapasztalatom van ebben az 
egész dologban. 

Az, hogy egy önkormányzati szövetség tudna ezekkel a dolgokkal foglalkozni, 
egy üdvözlendő dolog, csak ezzel nekem egy gondom van, hogy minden nemzetiség 
számára mást és mást jelent a nemzetiségi oktatás. Tehát az, hogy a szövetségen belül 
létrejön egy oktatási grémium, az egy dolog. 

Én itt most visszatérnék arra, amit említett, hogy az oktatási bizottság 
dönthessen az országos önkormányzatoknál a két ülés között. Ezt az szmsz-ben 
kellene rendezni először is, az országos önkormányzatok szmsz-ében, hogy a két 
ülésszak között az oktatási bizottságokat - mert általában minden országos 
önkormányzatnál van egy oktatási bizottság - kellene fölhatalmazni arra, hogy 
ezekben az ügyekben működjenek együtt. 

Visszatérve a nemzetiségi POK-ra: itt van egy másik észrevétel, a POK és a 
bázis iskolák közötti együttműködést szeretném kiemelni, hogy ez valóban nagyon jól 
működött a magyarországi román intézmények esetében. Nincs is ezzel gond és 
probléma. 

Viszont én ott érzek egy kis hiányosságot, és ebben kellene valahogy az 
Országos Nemzetiségi Tanácsnak, a POK-nak valamilyen szorosabb együttműködést 
létrehozni az országos önkormányzatok között, ugyanis eltelt egy bizonyos idő azóta, 
amióta az országos önkormányzatok átvették az oktatási intézményeket, és ott is 
kikristályosodott az iskolákra vonatkozó képzés, az akkreditált képzés, a külföldi 
egyetemekkel való együttműködés, a pedagógusok továbbképzése, az 
óvodapedagógusok továbbképzése és a többi. Tehát nagyon nagymértékben bővült ez 
a kör, és nyilvánvaló, hogy én csak javasolni tudom, hogy meg kellene célozni az 
országos önkormányzatokat.  

Nyilvánvalóan nem mindegyik országos önkormányzatnak vannak számottevő 
intézményei, de ahol vannak, ott ezt a lehetőséget meg kellene adni. Általában most 
már elmondható az, hogy minden országos önkormányzatnál van egy olyan grémium 
vagy a hivatalon belül, vagy önállóan, ami az oktatással, a nemzetiségi oktatással 
foglalkozik. Ezeket a felmerülő kisebb-nagyobb hiányosságokat össze lehetne fésülni 
és együtt lehetne működni ezen a téren az országos önkormányzatok által külön 
fenntartott intézmények tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úr kiegészítéseit. Kérdezem, hogy van-e 

további kérdés. Nem tudom a sorrendet; az albizottság tagjainak van előnye, tehát 
akkor átadom a szót Rónayné Ewának. 
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RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA DR. lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 
szépen a szót. Szeretném megköszönni Gábornak és Ibolyának ezt a tájékoztatást. 
Gábor visszaidézte bennem azt az időszakot, amit én is ott töltöttem az OKB-ban az 
elejétől kezdve, nem is tudom, hogy hány évet, végig, addig, ameddig elnök nem 
lettem az országos önkormányzatban, mert utána sok lett a feladat. Ez volt benne a jó, 
hogy volt egyetértési jogunk.  

Nagyon erős volt ez a jog, emlékszem, hogy majdnem minden hónapban 
találkoztunk, mert volt mit tenni, rengeteg feladatot kaptunk, vitatkoztunk, de volt 
eredmény. Az OKB-nak el lehet mondani, hogy köszönhetjük mi, kis létszámú 
nemzetiségek azt, hogy vannak kiegészítő iskoláink. Emlékszem, hogy amikor 
előjöttem ezzel a gondolattal, hogy létrehozzunk egy ilyen iskolát, mindenki azt 
mondta, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet. Itt a kollégák az OKB-ban megértették, 
nagyon, de nagyon támogattak, és lett iskolánk. Azért is volt jó, mert az OKB-ban, 
most nem tudom, hogy milyen az összetétele, de minden nemzetiséget képviselt egy 
pedagógus, egy szakember, tehát ha beszéltünk, akkor tudta, hogy miről beszélünk. 
Ez is nagyon fontos elv.  

Még egy: amikor az OKB-ban voltunk, akkor minden évben mentünk valahová 
külföldre, tanulmányi útra. Ez nem kirándulás volt, hanem tényleg nagyon sokat 
lehetett tanulni. Én a mai napig emlékszem a legjobbra, amit Németországban 
láttam: mentünk olyan iskolákba, ahol nemzetiségi gyerekek tanultak, mentünk az 
óvodába, olyan megoldásokat láttunk, amelyek ismeretlenek voltak számunkra. Ez is 
megszűnt. Nagyon sajnálom, mert az ember nyitottabb az egész világra, az oktatásra, 
ha látja, hogy valamely elemeket ide be lehetne építeni. Tehát sajnálom, hogy most 
csak véleményezési joga van. 

Viszont nem nagyon vagyok amellett, hogy létrehozzunk még egy szervezetet, 
ami a nemzetiségi oktatással foglalkozna. Nem, szerintem vissza lehetne adni azt a 
jogosítványt az Országos Nemzetiségi Tanácsnak, ami valamikor volt, és ők 
megoldanak mindent. Gondolom, hogy tudják, hogy kivel kell megbeszélni, kit kell 
meghívni, és akkor mennének a dolgok. 

Azzal kapcsolatban, amit Ibolya elmondott a Nemzeti alaptanterv 
előkészítéséről: amikor az első napirendi pontot beszéltük meg, akkor én úgy éreztem, 
hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, nincs probléma. Most kiderül, hogy a 
nemzetiségi oktatással mégis vannak gondok, amit nekünk, ha lehet, közösen kell 
megoldanunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót a szlovák szószóló úrnak, ha még 

fenntartja szólási szándékát. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Köszönöm az 

információkat. Az az igazság, amit Ewa is elmondott, hogy annak idején mi többen 
rendszeresen részt vettünk az OKB munkájában, és akkor elég jól ráláttunk arra, hogy 
mi folyik ebben a testületben. Aztán a ’14-es átalakulások során, amikor is persze ez 
volt a legmarkánsabb változás, hogy az egyetértési jog kikerült, azért elég sok minden 
átalakult a köznevelési területen is, a jogszabályok is változtak, tehát igazából azóta 
egy kicsit mintha elvesztette volna a súlyát a testület. 

Ezt azért mondom, mert mi azért Kraszlán kollégával viszonylag rendszeresen 
találkozunk, és hosszan beszélgetünk. Míg korábban mondjuk az OKB ülései után volt 
miről beszélünk, most már meg sem említi, hogyha volt az ONT-nek ülése. Tehát nem 
tudom, hogy ez mennyiben függ össze azzal, hogy súlyát vesztette a testület vagy 
mennyire sűrűn találkoznak.  
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Mindenképpen azt gondolom, hogy maga az ONT egy olyan szerepet tölt be, 
ami kiválthatatlan. Tehát elvileg a személyi összetétel lenne az a garancia, ami 
összeköti az országos nemzetiségi önkormányzatok oktatási bizottságait, illetve magát 
az országos önkormányzatot és a köznevelési területen működő főosztályokat, a 
minisztériumot. De ténykérdés, hogy korábban valószínűleg szorosabb volt ez a 
kapcsolat is, lehet, hogy csak a személyi átfedések miatt, nem tudom. Tehát ez 
valószínűleg személyfüggő is.  

Tényleg az a bajom, hogy az információáramlás mintha egy kicsit 
megbicsaklott volna, ez baj, és főleg az, hogy mi sem látunk rá. Tehát most innen, 
ebből a székből az ember kicsit többet tud talán segíteni, és valószínűleg ez volt a cél a 
mai megbeszélésen is, hogy amikor olyan helyzetbe kerül a bizottság, az ONT vagy 
akár a POK-nak… A POK-ban is kik vannak? A mi szakembereink vannak, akiket 
valamilyen módon az országos önkormányzat jóváhagyott legalábbis, hogy 
odakerüljenek, vagy tudja, hogy kik ők. Ehhez képest gyakorlatilag a POK-nak a 
munkájáról én nem tudom, hogy ki mennyit tud, én még úgy is viszonylag keveset, 
hogy a tavalyi évben naponta találkoztam a horvát POK-referenssel ebéd közben. De 
igazából az, hogy pontosan mi folyik ott, az nem nagyon világos. Tehát az 
információáramlás javítását mindenképpen szükségesnek tartom a szereplők közt, 
akiket egyébként a bemutatón felsorolt. 

Ami még Hock Ibolyától elhangzott, erre kaptam föl a fejem, hogy nem biztos, 
hogy a NAT-nak kellene tartalmaznia általánosan oktatandó nemzetiségi tartalmakat, 
hanem az irányelveknek. Az irányelv csak a nemzetiségi oktatásra vonatkozik. Tehát 
ha azt akarjuk, hogy a magyar iskolákban, tehát a többségi iskolákban is tanítsanak 
valamit a nemzetiségekről, azt a NAT-ban kell megjeleníteni. (Englenderné Hock 
Ibolya: A kerettantervben. A mostani NAT-ban egész más szerepel.) A 
kerettantervben, de akkor nem a nemzetiségi kerettantervekben meg nem azok 
mellékleteként, hanem a többségi iskolák számára készülő kerettantervben. Nem lesz 
egyszerű, ez azért mindenhol látszik. Köszönöm szépen, én nagyjából ennyit 
szerettem volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter elnök úrnak adom át a szót. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm én is mind a két 
tájékoztatást.  

Egy kicsit visszafele menve, akkor, ha én jól értettem, a mostani NAT-ban 
nincs részletesebb és több megkötés, ha úgy tetszik, a nemzetiségi NAT-ra vagy 
kerettantervekre, ez elvileg nekünk nem rossz, és az ezzel kapcsolatos nemzetiségi 
munka jórészt majd ezután fog még jönni, ha én jól értettem. (Englenderné Hock 
Ibolya: Egy mondatot…) 

 
ELNÖK: Elnézést, hadd én vezessem az ülést! Köszönöm szépen. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek 

bizottságának elnöke: Mert ha így van, az rendben van, és akkor annak örülök, meg 
azoknak a szempontoknak is, ami nekem nem jutott eszembe, hogy persze, hát egy 
általánosba mehet nemzetiségi gyerek nemcsak nemzetiségi óvodából, és ő meg 
honnan tudná egyébként magát nemzetiségi nyelven felvértezni.  

A másik dolog, amire reagálni szeretnék az elnök úrnak, hogy sajnos az 
egyetértési jog közben a kukába esett. Mi ugyan itt megteszünk mindent, a bizottság, 
az albizottság - erről majd mindjárt mondok egy-két mondatot -, de ilyen formában 
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az egyetértési jog nem került a bizottsághoz vagy az albizottsághoz. Én felajánlom, 
hogy vegyük elő ezt jövőre, és próbáljunk ebben lépni, mert ennek nagyon komoly 
tartalmi része van. Hiszen ha a törvényalkotó tudja, hogy egyetértési jog van, akkor 
önmagától is kutya kötelessége, hogy időben megkeresse azokat, akiknek egyetértési 
joga van, és ezzel időt biztosítson arra, hogy az egyetértési joggal ténylegesen lehessen 
élni. Míg ha véleményezési joga van, akkor valakinek majd a végén eszébe jut, hogy 
délután negyed ötkor elküld egy e-mailt, hogy holnap tízre küldd el a véleményedet, 
mert végül is tök mindegy, hogy mit küldesz.  

Tehát az egyetértési jognak nagyon komoly tartalmi következménye van, 
úgyhogy szerintem erről nem kéne lemondani. Erre majd vissza kéne térni jövőre, 
mert ezt nem helyettesíti az, amit a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vagy 
annak albizottságai, vagy esetenként személy szerint is tudunk csinálni. Egy sor 
dologban mi szakmailag tényleg nem tudjuk megcsinálni azt, mert nem is akarjuk, 
ami egyes országos nemzetiségi önkormányzatok, oktatási bizottságok meg a 
Nemzetiségi Tanácsnak is a dolga, de nagyon jelentősen rá tudunk erősíteni.  

Tehát hogy most konkrét dolgokat mondjak: nyáron például be akarták záratni 
a szepetneki óvodát, nem is volt bizottsági ülés. De miután az Országos Német 
Önkormányzat állást foglalt, az elnök úr megtette, amit lehetett, és ezek után is be 
akarták zárni, elég volt két-három telefon a miniszterhelyettesnek, a képviselőhöz, a 
Klebelsberg elnökéhez, a tankerületi elnöknek, és megmarad az iskola, tartósan 
megmarad, nemcsak idén év végéig. Vagy amikor mondjuk a szlovákoknál nem 
akarták négy emberrel elindítani a képzést, akkor elég volt egy telefon a rektorhoz, 
másnap délelőtt összeültek, és még délelőtt hívtak, hogy rendben van, megcsinálják. 
Vagy ahogy tegnap este itt soron kívül napirendre vettük a szlovén, a szlovák és a 
horvát óvodapedagógus-képzés akkreditációját, és még tegnap este el is küldtük a 
nemzetiségi bizottság nevében a támogató javaslatunkat, biztos vagyok benne, hogy 
meg fogjuk tudni változtatni az akkreditációs bizottságnak az első fokú álláspontját, 
és ezt lehetne még sorolni tovább. 

Ezzel azt akarom mondani és azt is kérni, hogy azért van itt a nemzetiségi 
bizottság, az albizottságai és a tizenhárom szószóló, illetve képviselő, hogy a 
súlyunkkal, a kapcsolatunkkal rá tudjunk erősíteni arra, amit az országos nemzetiségi 
önkormányzatok és bizottságaik nem tudnak megcsinálni. Ez nem képesség kérdése, 
hanem más a mi helyzetünk és más az országos önkormányzatoké, és ebben, azt 
gondolom, hogyha időben kapunk jelzéseket, mi arra minden esetben rá tudunk 
erősíteni, és nagyon jelentősen hozzá tudunk segíteni, hogy a belefektetett munka ne 
vesszen kárba, annak tényleg eredménye legyen.  

Én nagyon örülnék, ha egy szorosabb együttműködés lehetne a jövőben, és 
ezért mi a magunk részéről, az albizottságok és a neb is és valamennyi szószóló is meg 
fogunk tenni mindent. Mondom még egyszer: az egyetértési jogra tavasszal vissza kell 
térni, mert azt kulcsfontosságúnak tartom a Nemzetiségi Tanács működése és 
hatékonysága szempontjából. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek Ibolyától, hogy belé fojtottam a 

szót, de nekünk itt tényleg be kell tartanunk a parlamentáris formákat. (Englenderné 
Hock Ibolya: Én kérek elnézést!) Most akkor, ha még gondolja, hogy elmondja, akkor 
átadom a szót. 

 
ENGLENDERNÉ HOCK IBOLYA, az Országos Nemzetiségi Tanács alelnöke: 

Köszönöm szépen. Én csak arra szerettem volna reflektálni, ha félreérthető voltam, 
amikor azt mondtam, hogy a NAT-ban az általános elvekben ne legyen nemzetiségi, 
nem erre gondoltam. De az is mutatja a véleményezési jognak a súlytalanságát, hogy 
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gyakorlatilag nem vonódtunk be a NAT előkészítő munkájába. Tehát igazából az lett 
volna a jó, hogyha az összes nemzetiség képviseletében egy ember ebben a szakmai 
grémiumban benne van. Három nappal a megjelenés előtt kaptuk meg a NAT-ot, ott 
akkor nem tudtunk minden egyes pontjára úgy reflektálni, hogy mi lenne ott a 
nemzetiségspecifikus, ezért született az a döntés, hogy elfogadjuk, tehát úgy 
véleményeztük, illetve kértük a nulladik évfolyamot és egy-két változtatási javaslatot.  

Van a NAT-ban egyébként egy olyan mondat, ebben a tervezetben, hogy a 
nemzetiségek tekintetében a részletes szabályozás a nemzetiségi irányelvekben 
található. Ezért mondtam, hogy egy csomó mindent, mint az óraszámok vagy az 
óraterv, be lehet oda tenni. Ettől függetlenül lehet, hogy félreérthető voltam. Azt 
gondolom, hogy a többségi kerettantervekbe, tehát a magyar nyelvű közismereti 
tantárgyak kerettanterveibe igenis bele kell tenni a nemzetiségi dolgokat, mert a 
többségi nemzetnek is tudnia kell róla. De ha mondjuk a saját népcsoportomat 
nézem, akkor én nyilván több mindenről tanítanék, mint ami bele fog férni egy 
közismereti történelem kerettantervbe, ha ez ott nyilván több nemzetiséget fog 
érinteni. Ezért gondoltam azt, hogy egy mélyebb tartalommal a közismereti 
tantárgyak tartalmait is bele lehetne valahogy tenni az irányelvekbe - lehet, hogy nem 
lehet, ezt nem tudom, mert így még nem néztük meg. 

Most nem tudom, milyen állapotban van a NAT, mennyire kerül átdolgozásra a 
társadalmi egyeztetésen született számtalan javaslat miatt, de ha igen, akkor 
szerintem még most is lehetne abban a témában gondolkodni, hogy valaki közülünk 
bevonódjon ebbe a munkába az átdolgozás idejére, hogy legalább biztosítottak 
legyenek az alapelvek. Ezt így konkrétan nem tudom megmondani, nem tudom, hogy 
mennyire fog például megváltozni, mert a jelenlegiben nincsenek nagyon konkrét 
tananyagtartalmak, csak kompetenciák, fejlesztési feladatok az egyes tantárgyakra 
nézve. Ezért mondom, hogy a kerettantervekben van a konkrét tartalmak helye, nem 
a NAT-ban, mert a személélete más, mint az eddiginek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elnök úr jelezte, hogy még mondana valamit. 

Átadom a szót. 
 
GYŐRVÁRI GÁBOR, az Országos Nemzetiségi Tanács elnöke: Köszönöm 

szépen. Én gyakorlatilag egy kicsit szeretném összefoglalni azokat a kérdéseket, illetve 
problémafelvetéseket, amit az alelnök úr, elnök úr, képviselő hölgy és képviselő úr 
mondott az érdekképviselet érvényesítésével, illetve az egyetértési joggal 
kapcsolatban. 

Távol álljon tőlünk, nem gondoltunk új szervezetre az ÖNOSZ mellett. Tehát 
nem tervezünk új szervezetet, viszont, ahogy az alelnök úr is mondta, nagyon fontos 
lenne egyeztetni a kérdéseket, mert fölfuttattuk az intézményrendszereinket. Tehát a 
nemzetiségi önkormányzatok most már rengeteg intézményt tartanak fönn, és 
megszaporodtak az olyan ismeretlenek az egyenletben, amelyek eddig nem voltak. 
Ezeket egyeztetve nyilvánvaló, hogy a testület, tehát az ÖNOSZ az országos 
elnökökkel - hiszen úgy tudom, hogy azokból áll - vesz részt a munkában, de biztos 
vagyok benne, hogy szükségük van arra a segítségre, amiben az oktatási szakemberek 
és az adott működtetett intézményekben dolgozó pedagógusok, igazgatók, vezetők 
tudnak segíteni, a felmerült problémákat egyeztetni és közösen megpróbálni 
képviselni és tovább vinni. Tehát ilyen tekintetben gondoltunk erre.  

Én üdvözlöm, hogy Ewa szeretné az egyetértési jogunkat visszaadni, ez nagyon 
jó, lehet erről is tárgyalni. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetből is ki lehet 
hozni a legjobbat, csak lehet, hogy kicsit meg kellene fordítani a történéseket: ha nem 
a lánc végén vagyunk mint szakmai tanácsadó testület, hanem legyen az ONT akár a 
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parlamenti bizottságnak a szakmai tanácsadó testülete, hogyha ezzel egyetértenek. 
Tehát ha időben tudunk foglalkozni kérdésekkel, szerintem itt a főosztályvezető úr is 
tud segíteni ebben a tekintetben. Ha abban az előkészítő szakaszban tudunk 
véleményt alkotni, akkor lehetővé tesszük önöknek, hogy ezt a mi véleményünket az 
egyetértésükkel vagy az egyet nem értésükkel vigyék tovább. Tehát valahogy így 
képzeltük el azt a dolgot, amit lehet, hogy megrajzolhattam volna spirálisan is, a 
létező szervezetek bővítése nélkül, és mindenképpen az adott oktatási szakemberek 
bevonásával, akik nap mint nap szembesülnek a tényekkel, gondokkal, problémákkal, 
és ezeket szívesen megosztjuk azokkal, akik segíteni szeretnének. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is ezt a kiegészítőt ugyancsak, illetve magának a 

Nemzetiségi Tanács működésének a bemutatását is.  
Én is azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetből is ki lehet hozni a legjobbat, 

ebben teljesen egyetértünk, de valóban csak úgy, ha nagyon intenzív kommunikáció 
folyik közöttünk. A mai albizottsági ülés céljának éppen ezt tűztem ki: kezdődjön el 
egy intenzív együttműködés, ezért is szerettem volna, hogyha a nemzetiségi POK 
elnöke is itt ül, ő most már állandó meghívottunk. Tudniillik ha szorosan és jól együtt 
tudunk működni, akkor minden bizonnyal azoknak az anomáliáknak is elébe tudunk 
menni, amelyek adott esetben egy ilyen helyzetből képződnek, hogy a NAT előkészítő 
munkájában nem volt nemzetiségi szakember. 

Viszont én a lehető legkomolyabban gondolom, augusztusban, pontosabban 
lehet, hogy szeptember 2-a volt, amikor én a NAT-tal elkezdtem foglalkozni, de én 
akkor azt mondtam, hogy nem fogják ’19-ben bevezetni, és akkor még van esélyünk 
ezen módosíttatni. Aminthogy abban is nagyon egyetértek Hock Ibolyával, hogy a 
kerettantervben kell hogy mi magunk megteremtsük azokat a lehetőségeket, 
amelyekre szükségünk van. Nagyon nagy örömömre szolgált, amikor Maruzsa 
helyettes államtitkár úr azt mondta, hogy a hon- és népismeretet visszahelyezik, 
tudniillik ott látom én annak a lehetőségét, hogy a magyarországi nemzetiségekről, 
amint mi ezt kértük már több ízben, több helyütt, legyen lehetősége a többségi 
társadalomhoz tartozó diákoknak információkat szerezni. Nekem még eszemben sem 
volt, hogy Budapesten fogok valamikor dolgozni, de folyamatosan ezt hajtottam a 
saját tapasztalatomból, Szentgotthárdon, az iskolában, ahol tanultam, a körmendi 
gyerek már nem tudott semmit a nemzetiségekről.  

Ilyen nem fordulhat elő, tudniillik meglehetősen komoly a részvételünk ennek 
az országnak az egész történelmében, ha úgy vesszük, ez az egyik dolog; a másik: a 
nyomunk nagyon sok értékben ott van; harmadsorban: itt vagyunk. Ezt a három 
tényezőt igenis tanulja meg az általános iskolás gyerek és tanulja meg a középiskolás 
gyerek. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, nem tudom, hogy az Országos 
Nemzetiségi Tanács visszakapja-e az egyetértési jogát vagy sem, mindenesetre ha 
hatékonyan együttműködünk, és azokat a kéréseket és kérdéseket mi is időben 
megkapjuk, amelyekben netalán lépni tudunk, akkor ezeket is meg lehet oldani.  

A másik dolog, amit el szerettem volna mondani, elhangzott itt, azt hiszem, 
Gábor előadásában, hogy nagyon sokszor nagyon rövid idő áll rendelkezésre még a 
véleményezésre is. Igen, ezt nyögjük, amióta én nemzetiségi kérdésekkel elkezdtem 
foglalkozni, nagyon sokszor volt olyan, hogy Marci este átküldött egy kilencven 
oldalas anyagot, hogy holnap véleményt kérnek tíz órára, nézd át - hajnali kettőig 
tartott, mert azért kilencven oldal az kilencven oldal, és ha az ember felelősségteljesen 
akar valamit véleményezni, akkor abban el kell merülni. 

Tehát azt gondolom, hogy nekünk mint a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának, azt is el kellene érnünk, mivel ezek az anyagok biztosan készen vannak 
egyébként két-három nappal előtte, meg biztos ráérnek még két-három nappal 
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később, hogy erre megfelelő időt biztosítsanak a számunkra, és akkor, azt gondolom, 
hogy komolyabban, vagy azt hisszük, hogy komolyan vesznek bennünket. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek még valami kérdése vagy hozzáfűznivalója. 
(Nincs jelzés.)  

Én nagy tisztelettel megköszönöm Gábornak és Ibolyának, hogy elfogadták a 
meghívásunkat a mai albizottsági ülésre. Megint azt kell mondanom, én azt hiszem, 
hogy egy komoly lépést tettünk előre. Az együttműködésünk legyen élő mostantól 
kezdve! Köszönöm szépen az albizottság tagjainak és a bizottság tagjainak az igen 
intenzív részvételt a bizottsági ülésen. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy valakinek van-e az egyebek napirendi pont keretében 
valamilyen kiegészítenivalója, mondanivalója a jövőre vonatkozóan. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor a mai albizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen mindenkinek a részvételt, vendégeinknek is a kitartást. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 

  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 

 


