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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 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! Tisztelt 
bizottsági Tagok! Tisztelt megjelent Vendégek! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök 
a 2019. évi tavaszi parlamenti ülésszak második albizottsági ülésén. Külön tisztelettel 
köszöntöm a körünkben megjelent dr. Horváth Zitát, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát, valamint munkatársát, 
Rádli Katalint, aki pedig a felsőoktatási szakterület képviseletében van jelen. 
Köszöntöm azokat a vendégeinket, akik az albizottság munkáját megtisztelik 
jelenlétükkel. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési, kulturális és egyházügyi 
albizottsága mai ülését megnyitom. A határozatképesség szempontjából 
megállapítom, hogy az albizottság 5 taggal jelent meg. Megállapítom tehát, hogy 
albizottságunk határozatképes. Mindenkinek jó munkát kívánok! 

Ismertetem a mai ülésünk napirendi pontjait. Az első, gyakorlatilag egyetlen fő 
napirendi pontunk tájékoztató a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről. A meghívott 
előadónk - amint azt az imént is mondtam - dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Javaslom a második 
napirendi pont, az egyebek keretében, hogy lehetőség legyen arra, hogy az albizottság 
tagjai különböző kérdéseket, témákat felvessenek. Javaslom, hogy a napirendi 
pontokat az előterjesztés sorrendjében a meghívó alapján tárgyalja meg az 
albizottság. 

Kérdezem az albizottság tagjait, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata. 
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. 

Kérem, hogy aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel is jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú. Ez a sorrend lesz tehát a követendő. 

Tájékoztató a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről 

Tisztelt Albizottság! Az 1. napirendi pont megtárgyalása következik. Mi, a 
Magyarországon élő nemzetiségi közösségek vezetői, elmondhatjuk, hogy a 
nemzetiségek felsőoktatását illetően is pozitív hozzáállást tapasztalatunk a magyar 
kormány részéről. Ez a kedvező odafigyelés mutatkozik abban is, hogy bevezetésre 
került a nemzetiségi óvodapedagógus-képzésben az ösztöndíjrendszer, illetve a jövőt 
illetően kidolgozás alatt áll és jóváhagyásra vár az ösztöndíjrendszer kibővítése a 
nemzetiségi tanító és tanár szakokra is. A magyarországi nemzetiségek legtöbbjénél 
az anyanyelv fennmaradása az utókor számára a nemzetiségi óvodákban, iskolákban 
jól felkészült óvodapedagóguson és pedagógusokon múlik. Jól felkészíteni a felsőfokú 
intézményekben a nemzetiségi pedagógusképzés során lehet és kell az 
óvodapedagógusokat, tanítókat, illetve nyelvtanárokat. 

A bizottságunk a mai ülésen tájékozódni szeretne a nemzetiségi felsőoktatás, 
különösen is a pedagógusképzés jelen helyzetéről. Tisztelettel felkérem helyettes 
államtitkár asszonyt, hogy a témát illetően a minisztérium részéről tapasztaltakat, 
illetve azokat az információkat, amelyekkel rendelkezik, és amelyek a mi ismereteink 
birtokában hasznosak lehetnek, ismertesse albizottságunk, illetve bizottságunk 
jelenlévő tagjaival. Megadom a szót helyettes államtitkár asszonynak. 
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Dr. Horváth Zita tájékoztatója 
DR. HORVÁTH ZITA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára: Köszönöm szépen. Mindenekelőtt köszönöm a 
kolléganőm és a magam nevében is a meghívást. Nyilván azzal kezdtem volna, amivel 
ön bevezette, hogy milyen ösztöndíjat sikerült bevezetni, erről külön nem fogok 
beszélni, de nyilván ez is a sikernek egy kézzelfogható jele. Ha általánosságban 
fogalmazva szeretném kezdeni a rövid beszámolómat, akkor nyilván azt tudom 
elmondani, hogy mind Magyarország Alaptörvénye, mind a mi területünket érintő 
nemzeti felsőoktatási törvény kiemelten kezeli a nemzetiségek jogát, hogy 
anyanyelven tanulhassanak a felsőoktatásban, mármint bizonyos szakokon és a 
közoktatásban. A felsőoktatási stratégia fokozatváltása a felsőoktatásban a 
pedagógusképzési területet azon képzési területek között nevesíti, amit kiemeltnek, 
különös gonddal és odafigyeléssel kezelendőnek tart. Gondolom, ez magától értetődő 
akkor is, ha nem kizárólag a nemzetiségekről beszélünk, hiszen az, hogy 
Magyarország 10-15-20 év múlva hogy fog kinézni, alapvetően azon múlik, hogy az a 
12-13 év, amit 18 éves koráig egy fiatal a közoktatásban, köznevelésben tölt, milyen 
színvonalú tud lenni. Teljesen mindegy, hogy milyen pályát fog választani majd a 
jövőben, értelmiségi pályát azon teljes spektrumban, amit tud kínálni a felsőoktatás, 
vagy éppen nem, az értelmiségi pályán kívül a szakképzésben valamifajta szakma 
elsajátítását célozza meg, azon fog múlni az ő felkészültsége és a szakmájához való 
viszonyulása mind szakmai, mind motiváció tekintetében, hogy hozzá az 
iskolarendszerben a pedagógusok miként viszonyultak, milyen tudást és hozzáadott 
értéket tudtak számukra átadni. 

Éppen ezért a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzés rendszere egy 
kiemelt területe a felsőoktatásnak, és magától értetődő módon ez nem mehet a 
köznevelési területtel történő egyeztetés nélkül, ráadásul van egy közös 
metszetpontunk, amit mi felsőoktatási ösztöndíjként kezelünk kifejezetten a 
pedagógusképzésre vonatkozóan. Ugyanakkor a lebonyolítója az ösztöndíjnak az 
állami felsőoktatási intézmények fölött fenntartói joggal rendelkező Klebelsberg 
Központ. Ez a Klebelsberg-ösztöndíj, ami kifejezetten a pedagógushallgatók számára 
adott. (Szuperák Brigitta megérkezik a bizottsági ülésre.) Itt szeretném szintén 
sikerként elkönyvelni, hogy egyrészt nőtt azon fiatalok száma az elmúlt évben, 
hozzáteszem, teljesen elégedettek nyilván nem lehetünk, én sokkal nagyobb számot 
szeretnék, de tudott nőni a pedagógusképzésben az osztatlan tanárképzésben tanuló 
fiatalok száma. Nem állítom, hogy kizárólag a Klebelsberg-ösztöndíj okán, vagy miatt, 
de biztosan hozzájárult ehhez. 

Amit sikerként tudunk elkönyvelni, hogy a tavalyi évtől már nemcsak az 
osztatlan tanárképzésben, hanem a gyógypedagógus-képzésben is igénybe tudják 
venni a fiatalok ezt az ösztöndíjat, és döntésre vár, de bent van a tervezett csomagunk 
között, hogy ezt a Klebelsberg-ösztöndíjat a tanítóképzésben is ki tudjuk terjeszteni. 
Ha nemzetiségi tanuló hallgat ilyen képzésben, akkor értelemszerűen ugyanúgy 
jogosult ennek az igénybevételére. 

Általában ami a felsőoktatás nemzetiségre vonatkozó részét illeti, egyszerre 
lehetünk elégedettek, és egyszerre lehetnek, mondjuk úgy, nehézségeink, amelyeket 
csak közösen tudunk megoldani. Kezdem az utolsóval. Azt gondolom, a jogszabályi 
feltétel, akár a nemzeti felsőoktatási törvényt nézzük, elvileg adott ahhoz, hogy 
rendelkezésre álljon a felsőoktatásban való tanulásnak a lehetősége főként 
pedagógusképzési területen. A nagyobbik baj az, hogy egyrészt nyilvánvalóan ahhoz, 
hogy egy szak el tudjon indulni, egy nemzetiségi bármilyen szakról beszélünk, 
megfelelő humánerőforrásra van szükség. Tehát olyan oktatói gárdára, akik a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szűrőjén át tudnak menni ahhoz, hogy egy akkreditált képzés 
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el tudjon indulni. Hála istennek, vannak ilyen szakjaink. Egy kimutatást is hoztam. 
Nem valószínű, hogy ez önök előtt ne lenne ismert, de a biztonság kedvéért 
elmondanám, hogy például szlavisztika-cseh alapszakon, cseh nyelv és irodalom 
mesterszakon az ELTE és a Szegedi Egyetem is tud kínálni felsőoktatási tanulási 
lehetőséget. 

Ha a horvát nyelvet nézzük, akkor kiemelten kell az ELTE mellett megemlíteni 
a bajai főiskolát, mint amely továbbra is óvodapedagógus szakot tud működtetni. 

Aztán a lengyel képzés kapcsán itt egy zárójeles mondat, nem tudom, mennyire 
ismert, most fogok, azt hiszem, két héten belül találkozni ELTE-s kollégákkal, készül 
az új lengyel szótár, és ehhez a minisztérium már két ízben is támogatást tudott adni. 
Nem tudom, nem vagyok naprakész, éppen arról fog nekem beszámolni a kolléga, 
hogy ezek a munkálatok hogy állnak. Nagyon remélem, jól, mert a Lengyel 
Nagykövetséggel is tárgyaltunk már ez ügyben, tehát a lengyel fél is éppen úgy 
szeretné ennek az elkészültét, mint a magyar. Visszatérve a lengyelre, itt a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, az ELTE tud mind a klasszikus diszciplináris alap- és 
mesterszakon, mind pedig a pedagógusképzési területen hirdetni képzést különböző 
előképzettségtől függően 2, 4 és 5 féléves képzésekben, illetve az osztatlan 
tanárképzésben, ami 11, 12 féléves képzés. 

Aztán a román nyelvnél egy kicsikét annyiban szofisztikáltabb a helyzet, hogy 
az ELTE mellett Szeged és a Katolikus Egyház fenntartásában működő Gál Ferenc 
Főiskola is tud kínálni továbbtanulási lehetőséget. 

A szerbnél szintén az ELTE mellett a Szegedi Tudományegyetemet tudjuk 
megemlíteni. 

A szlovák esetén pedig az ELTE, Szeged mellett ugyancsak a két katolikus 
intézményünket, a Gál Ferenc Főiskolát és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. 

Aztán a szlovén esetén egyértelműen az ELTE-t tudom megemlíteni. 
Hozzáteszem, hogy ha ELTE-t mondok, akkor nyugodtan lehet gondolni a 
szombathelyi képzőhelyre is, hiszen most már nem a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
része a valamikori Berzsenyi Dániel Főiskola, hanem az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem képzőhelye. 

Egyet hagytam még ki, ez az ukrán képzés, amely szintén az ELTE-n működik. 
Úgy tudom, hogy a Nyíregyházi Egyetem próbálta vagy próbálja újraéleszteni az ott 
működő ukrán szakot. Ott dolgozott valamikor - sajnos azóta meghalt - a tudós, 
Udvari István, vele még kutatóként dolgoztam együtt, mert foglalkoztunk 
forráskiadással ugyanazon a XVIII. századi területen. Ő nem él, de úgy tudom, hogy 
ott azon dolgoznak, és van is kapcsolat az intézmény és a kárpátaljai magyarok között. 
Itt nemcsak arról beszélünk, hogy az ott élő nemzetiségeknek milyen lehetőségük van 
továbbtanulni, hanem esetlegesen a határon túli magyarok hogy tudjanak megjelenni, 
de ez nyilván nem erre az ülésre tartozik. Számunkra nyilvánvalóan ez is fontos. 

A képzőhelyeken és az ösztöndíjak mellett az folyamatos probléma, és nem 
lehet megkerülni ezt a kérdést sem, azért vannak finanszírozási gondok, hiszen most 
pillanatnyilag a magyar felsőoktatás finanszírozási modellje alapvetően hallgatói 
létszámhoz kötött. Annyi a jó hír, hogy kis szaknak tekintjük az összes előbb felsorolt 
szakokat, és a kis szakok kiemelt támogatást kapnak a minisztériumtól. Nemcsak 
ezek, az egyiptológia is kis szak, úgy értem, hogy nemcsak ezek, de a kis szakok között 
magasabb finanszírozással tudnak működni. Ilyen értelemben a nemzetiségi 
pedagógusképzést is ezen szakok között tartjuk számon, amely speciális támogatás 
keretében pluszforrást tud kapni a finanszírozás során. 

Ettől függetlenül alacsony hallgatói létszámmal számolunk intézményenként, 
ami nyilván nem örvendetes. Nem tudom felmérni, hogy vajon tudunk-e tenni a 
fenntartó oldaláról bármit azért, hogy ez a létszám növekedjék, vagy pedig egyszerűen 
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arról van szó, hogy ennyi a lehetőség, ennyi a merítési bázis ahhoz, hogy ezeken a 
szakokon el tudjuk indítani. Hozzáteszem, alacsony létszámmal is mindig 
engedélyeztük a szakok elindítását, ami nem igaz egyébként a felsőoktatás alapvető 
logikájára. Általában alapszakot 10 fő alatt, mesterszakot 5 fő alatt nem szoktunk 
elindítani, mert egyszerűen nem tudja magát fenntartani. Ez nem szokott vonatkozni 
a kis szakokra, ott 1-2 fővel is, ha ennyi volt az igény, el tudtuk indítani. 

Ami az előbb felsorolt szakokhoz esetleg egy plusz kiegészítés, túl azon, hogy a 
nemzetiségi középiskolákban nemzetiségi nyelvből érettségi vizsgával jelentkező 
fiatalok pluszpontot kapnak a felvételi eljárásban, segítve a bekerülésüket, ezt azért 
tartom fontosnak elmondani, mert pont a minőségbiztosítás miatt a jogszabályi 280 
pontos minimum helyett a pedagógusképzésben ez a minimum pont 305 pont azért, 
hogy a jobban felkészült fiatalok tanuljanak tovább ezeken a képzési területeken. 

Amit feltétlenül el kell mondani, hogy ha ma a Pécsi Egyetem romológia 
szakját és az osztatlan tanárképzését nézzük, akkor gyakorlatilag biztosítva van a 
továbbtanulási lehetőség. Emellett a horvát, a szlovén, a német, a román, a szlovák, a 
szerb és az ukrán, ami többé-kevésbé megoldódott tanító-, óvónő- és tanárképzésben, 
nem minden intézményben, nem minden, de nagyjából. Ami viszont hiányzik, kérdés, 
hogy erre lenne-e igény, illetve fel tudnánk-e tölteni hallgatói létszámmal, az az 
örmény, aztán a ruszin tanárképzés, ami pillanatnyilag nem létezik. Tehát 
tanítóképzése nincs az örményeknek, a ruszinoknak, illetve a bolgároknak, a 
görögöknek, a szlovénoknak, ukránoknak és a lengyeleknek. Tehát most kifejezetten a 
tanítóképzésről beszélek. A romológiai ismereteket említettem már. 

A Klebelsberg-ösztöndíjról nagyjából beszéltünk. Most már 2019-ben 2540 fő 
vette igénybe ezt az ösztöndíjat, és ebből, bocsánat, puskázok a számot illetően, 20 fő 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra területén tanul, és igénybe vette. Egy fő 
szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanár szakon, és egy fő szerb és 
nemzetiségi szerb szakon. Ebből a nagyobb létszámból tehát volt, aki erre igényt 
tartott. 

Amit talán még érdemes elmondani, hogy én klasszikus képzésekről beszéltem, 
de léteznek szakirányú továbbképzések és egyéb továbbképzések a felsőoktatás által 
nyújtva nemzetiségi területen. Összegyűjtöttük azokat a felsőoktatási intézmények 
által létesített szakirányú továbbképzéseket, úgy is mondhatnám, régen ezeket 
mondjuk posztgraduális képzésnek mondtuk, tehát azon szakirányú 
továbbképzésekről beszélek, amelyek már valamely diploma birtokában a tudásukat, 
a kompetenciájukat szeretnék kitágítani és bővíteni. A Bajai Főiskola kínál többfajta, 
kifejezetten pedagógusoknak szóló szakirányú továbbképzést mind német, mind 
pedig horvát nyelvből. Azon kívül a valamikori Nyugat-Magyarországi Egyetem, ma 
az ELTE részét képező Szombathely is, illetve vannak olyan szakirányú 
továbbképzések, amelyek például a tanító alapképzési szakra szólnak, tehát nem az 
osztatlan tanárok számára szól, nem tanítók számára nyújt lehetőséget szintén 
felsőoktatási intézmények által hirdetve, illetve vannak kifejezetten az Oktatási 
Hivatalban akkreditált pedagógus-továbbképzések kifejezettek nemzetiségi 
pedagógusok számára nem is kevés számban. Azt néztem, hogy mivel ezeknek a 
továbbképzéseknek a hatálya 5 évre szól, és újra meg kell indítani, ezek ’18-19-ben, 
’20-21-ben járnak le, tehát akkor lesz esedékes felmérni azt az igényt, hogy milyen 
mennyiségben és típusban van szükség a már rendszerben lévő pedagógusok 
tudásának a megújítására továbbképzés formájában. Nagyon sokfajta, viszonylag 
sokszínű továbbképzést a tananyagfejlesztéstől a pedagógiai módszertanon át, 
kifejezetten diszciplínát célzó továbbképzések állnak rendelkezésre. (Alexov 
Lyubomir megérkezik a bizottsági ülésre.) 
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Amit még itt szintén el kell mondani, hogy vannak olyan, kormányzat által 
létrehozott és finanszírozott ösztöndíjak, amelyek azt támogatják, hogy az 
anyaországban tudjanak továbbképződni fiatalok, és szinte mind az említett 
szakokhoz és nyelvekhez kötődő anyaországban nyújtanak a két államközi 
megállapodás alapján lehetőséget fiataloknak, hogy részképzésen tudjanak ott lenni. 
Ezek között vannak olyan továbbképzések, kisebb számban és kevesebb hallgató veszi 
igénybe, de teljes idejű képzésre vonatkoznak, vannak részképzések, és vannak 
kifejezetten doktori fokozat szerzésére irányuló képzések, aztán vannak a klasszikus 
nyári egyetemi továbbképzések. Ez mind Horvátországgal, Romániával, Szerbiával és 
Szlovákiával, Szlovéniával. 

Ami talán egy érdekessége az előbb elmondottaknak, hogy a magyar kormány 
által a keleti nyitás jegyében életre hívott Stipendium Hungaricum ösztöndíjat az 
Ukrajnában élők is igénybe vehetik pont azért, mert EU-n kívüli. EU-s országok ezt 
nem vehetik igénybe. Kijevben került aláírásra 2014-ben az EMMI és az ottani kijevi 
minisztériummal egy együttműködés, amely révén évente tíz ukrán hallgató jöhet 
hozzánk tanulni. Ez fordítva is igaz, tehát 10 magyar is kimehet tanulni Ukrajnába. Ez 
lejárt 2018-ban, és a megújítása kicsit várat magára, de reméljük, hogy az is meglesz. 
Ez két államközi egyezmény, és a Stipendium viszont egy nagyobb kvótát, 100 kvótát 
engedélyez, akik jöhetnek hozzánk tanulni a magyar állam pénzén különböző képzési 
területre. Ez értelemszerűen nem kifejezetten és nemcsak a pedagógusképzést 
célozza, hanem bármit, ahol szeretnének tanulni. Ez az oktatási csereprogram 
megújult, 2021-ig tart. Azt nézem, hogy a 100 főt teljesen nem használta ki Ukrajna. 
2016-ban 50 hallgató, legutoljára 78 hallgató jelentkezett és tanul valamelyik 
magyarországi egyetemen. Azt gondolom, ezek a lehetőségek ma nagyjából a 
felsőoktatásban. A létszámok sajnos nem magasak. Ez azt jelenti, hogy az óvó-, 
tanítóképzésben kicsit több, mint 100, a pedagógusképzésben pedig 100 alatti 
létszámmal tudunk nem egy, hanem több egyetemen számolni. Persze jó, hogy 
egyáltalán ennyi is van, és azt azért jelzem, hogy ezt nyilván nehéz így kezelni 
finanszírozás szempontjából, de miután fontos, ezért megoldódik, legalábbis úgy 
tűnik, hogy minden évben meg lehetett oldani. 

Nos, én azt remélem, hogy ha a nemzetiségi ösztöndíjrendszernek híre megy, 
elterjed, látják a fiatalok a fontosságát, akkor talán ez egy kicsit növelheti az ezen 
tanuló hallgatók számát. Nagyon röviden ennyi. Ha bármi kérdés van, igyekszem 
válaszolni, vagy ha én nem vagyok naprakész, akkor a kolléganőm válaszol. 

 
ELNÖK: Köszönöm dr. Horváth Zita tájékoztatóját. Egyúttal köszönöm, hogy a 

kormányzat az utóbbi években a nemzetiségi felsőoktatásra is ekkora figyelmet fordít. 
Ez nyilván részben a nemzetiség intenzív működésének is köszönhető. Mindenesetre 
magunk is érezzük és látjuk, hogy vannak olyan fekete foltok, amelyeket sürgősen ki 
kell színesíteni, és ez több nemzetiség esetében például éppen a tanítóképzés, hiszen 
egy olyan váltás következik be a pedagóguspályán, amikor nagyon sokan vonulnak 
nyugdíjba. Az én korosztályom szívesen ment pedagóguspályára - alattunk és fölött 
három-négy évet jelent -, majd pedig volt egy óriási létszámcsökkenés, ami 
országosan mindenütt érezhető, de nálunk, nemzetiségeknél is, különösen az 
óvodában és a tanító szakon. Ezért is szeretném én magam is, ha például 
Szombathelyen tanító szakot is indíthatnánk. 

Mielőtt folytatnám a saját dolgaimmal, átadom a szót a kollégáimnak, hogy 
kérdezhessenek és észrevételeket tehessenek. Kérdezem, hogy az albizottság tagjai 
közül van-e valaki, aki kérdést tenne fel, vagy valamilyen hozzáfűznivalója lenne. 
(Nincs jelentkező.) Akik jelen vannak a bizottsági tagok közül, de nem albizottsági 
tagok? (Jelzésre:) Paulik Antal úrnak adom meg a szót, szlovák szószóló úrnak. 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Én 

viszonylag képben vagyok a nemzetiségek felsőoktatási ügyeivel kapcsolatosan. Ami 
miatt most kérdezek, hogy a romológiáról többször tett említést helyettes államtitkár 
asszony. Valamikor, pár évvel ezelőtt beindult Zsámbékon és talán Vácott roma 
nyelvtanári képzés, nyelvszakos képzés. Ezek megálltak, vagy eltűntek? Ebben nem 
vagyok képben. 

Többször megkaptuk annak idején különböző európai fórumoktól, hogy az 
örmények kérdése elsődleges, azzal kell valamit kezdeni, de itt a tanítóképzés helyzete 
több nemzetiségnél is eléggé lenullázódott. Tény, hogy ahol nincs érettségit adó, 
normál rendszerben működő középiskola, ott nehéz lesz akár ösztöndíjjal vagy bármi 
mással is gyerekeket találni a felsőoktatásba. Az ukrán-magyar programmal 
kapcsolatban, amely most hetvenegynéhány hallgatót hoz Ukrajnáról, mintha az is 
elhangzott volna, hogy ennyi mehetne Magyarországról is Ukrajnába tanulni. (Dr. 
Horváth Zita: Inkább jönnek, mint mennek.) Ezt használják is? Nem tudom, 
helyettes államtitkár asszonynak mennyire van erről képe. Logikus, hogy inkább 
jönnek, hiszen gondolom, az ottani magyarok próbálnak itt a felsőoktatásba 
bekapcsolódni, de mondjuk ez egy lehetőség arra, hogy az ukrán tanító-, 
tanárképzéshez valamiféle muníció lehessen. Gondolom, ők is ösztöndíjjal mennek ki, 
tehát aki kimegy Ukrajnába innen, ugyanúgy ösztöndíjban részesül, mint aki idejön. 
Nagyjából ennyit szerettem volna kérdezni, és elsősorban ez a roma dolog az, ami 
megütötte a fülemet. Köszönöm szépen. (Dr. Horváth Zita: Átadnám a lehetőséget 
válaszadásra a kollégámnak.) 

 
ELNÖK: Átadom a szót Rádli Katalinnak. 
 
DR. RÁDLI KATALIN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kedves Kollégák! 

Annyiban szeretném az előző gondolatsort kiegészíteni, hogy a tanítóképzés 
alapvetően egy tradícióra épül, de a tanárképzés is. Ott vannak nemzetiségi 
képzéseink a megadott nemzetiségi területeken, ahol van közoktatási háttér. Ebből 
adódóan a korábbi időszakot tekintve ’59 óta felsőfokú képzésben visszük a 
nemzetiségi képzésünket. Ebben a kérdéskörben területileg is ott jöttek létre a 
képzőhelyeink, ahol az adott nemzetiségi népesedés ezt lehetővé tette. Időközben 
nagyon-nagyon sok változás volt. A romológia vagy cigánynevelés egy utóbbi 
időszakot jelent, hisz nemzetiségként is csak az utóbbi időszakban vesszük figyelembe 
a nemzetiségi törvényünk által. 

Igazából a tárca évekkel ezelőtt vagy húsz éven keresztül egy képzőhelyet 
fejlesztett, ez a pécsi romológia oktatás, ugyanis meg kellett alkotni a nyelv 
rendszerét, hozzá a lexikális ismeretanyagot. Ezt akkor annak idején Pécs vállalta fel. 
Tehát ott nem pedagógus szakként, hanem tulajdonképpen az új képzési rendszerben 
alapképzésként és mesterképzésként jelent meg, ami inkább társadalomtudományi, 
bár bölcsészképzésen van, de igazából a kultúrához kapcsolódik, a nemzetiséghez 
kapcsolódó általános ismereteket viszi, és igazából ez a probléma, azt gondolom, a 
tanítóképzésen belül is. Amikor bevittük Zsámbékon, Baján a képzésbe először az 
önálló szakirányt, az már a 2005-ös, 2006-os több ciklusú képzésben vált lehetővé, 
akkor nem nyelvi nemzetiségi irányultság volt, bár a nyelvet is kell is kell, hogy 
biztosítsa az intézmény, hanem elsősorban társadalmi és pedagógiai jellegű, 
szociológiai jellegű ismeret az, amivel felvérteződik a pedagógus. Tehát ezen a 
területen úgy, ahogy jött a kérdés, a nyelv továbbra is probléma. A 283/2012. 
kormányrendelet által az osztatlan tanárképzés jött, abba a körbe vettük fel a 
nyelvtanári szakot jelen pillanatban. Ez egyedül Pécsen indulna, de szinte egyetlenegy 
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évben nem tudjuk elindítani, mert érettségi után, de még az osztott rendszerű 
képzésben három év alapképzés után sem volt arra jelentkezési igény. Tehát itt a 
motiváció és a fiatalok ösztönzése rendkívül nehéz helyzet lenne, mert igazából nem 
tud elindulni a tanári szak. 

Visszatérve még a nyelvi szintjére, azt gondolom, a tanító- és óvodapedagógus-
képzésben is annyit az elmúlt időszakban megléptünk ’16-ban, amikor a képzési és 
kimeneti követelményekben azt mondtuk, hogy igazából a nemzetiségi szakirányon 
letett nyelvi képzés egyúttal megadja az emelt szintű nyelvi követelményt akár az 
óvónál, akár a tanítónál. Elvileg az alapképzésben is azt mondtuk a romológia 
alapszakon, hogy ott a nyelvi oktatást legalább olyan szinten biztosítani kellene, hogy 
középfokú nyelvvizsgával jöjjön ki, de ez továbbra is probléma. 

A nemzetközi vonatkozásra is szeretnék utalni. Amikor a nemzeti nyelvi 
chartáról szoktunk egyeztetni európai szinten, ott is még mindig az a probléma, hogy 
a nyelvrendszer hogy áll fel ebben a dologban. Mi a beás és a lovári nyelvet visszük, 
ebben a dologban alkotta meg a rendszer a nyelvvizsgaképzési rendszerét is. De ez 
nemzetközileg is nagy probléma, hogy a nyelvrendszer, mint rendszer, hogyan tud 
működni jelen pillanatban. 

Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy annyit módosítottunk 2018-ban a 
tanári szakrendszeren, hogy eredetileg azt mondtuk, hogy a nyelvvizsga-követelmény, 
amivel az oklevél megszerzéséhez hozzá kell járulni, az európai nyelvek kérdésköre 
volt, de beemeltük most a lovári és a beás nyelvet is, tehát tulajdonképpen a 
nyelvvizsga letételének a rendszerébe a tanár-, pedagógusképzés esetében is 
valamilyen módon ez beépült. Az ápolóképzésnél tulajdonképpen hogy egy kórházban 
az egészségügyi feladatellátásban elfogadható legyen, sokáig vitatták a területen a 
szakma részéről, de elfogadhatóvá vált, hogy a cigány közösség tulajdonképpeni 
ellátásához segíthet hozzá az, hogy valaki beás vagy lovári nyelvből tegye le a 
kérdéskört. 

Ha ebben a kérdéskörben kérdés fogalmazódott meg, két dolgot szeretnék 
jelezni. Az egyik a szlovák. Valami áttekintés kellene ebben a dologban, mert az állami 
képzők, ahogy jeleztem, területileg alakultak ki, és ebbe jött be a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem. Az egyházi intézmények ’93 után kapták vissza az állami elismert 
képzésre a jogosultságukat. A Pázmány az utóbbi időben felfejlesztette a szlovén 
nyelvi képzését. Tragédia az én olvasatomban az elmúlt egy-két év, ahogy 
visszacsökkent. Nem tudjuk az okát. Olyan iszonyú mennyiségben csökkent le a 
létszám, pedig a legkiemelkedőbb hely volt ebben a kérdéskörben. 

A másik problémát, amit látunk, az újgörög-görög. Nem sikerül az ELTE-nek 
megszerezni a szakindítási jogosultságot. Ebben államtitkár asszony kezdeményezett 
az önkormányzattal egyeztetést, hogy valamilyen módon tulajdonképpen kintről, 
nemzetiségi oktató időszakos alkalmazásával megteremti annak a feltételét, ami egy 
egyetemi képzés elindításában a munkakörbetöltéshez a tudományos fokozat elérése. 
Ebben a körben az egyetemen van a kérdéskör, hogy meg tudja-e teremteni azokat a 
feltételeket, amelyekkel ehhez a képzéshez meg tudjuk teremteni a megfelelő 
feltételeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót helyettes államtitkár 

asszonynak. 
 
DR. HORVÁTH ZITA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára: Nagyon röviden szólnék. Egyrészt én is pont ezt 
akartam mondani, amit a kolléganőm, hogy próbálkoztunk. Jelenleg az egyetem 
nyitott rá, sőt hajlandó pluszforrást is áldozni, egyszerűen fizikailag nincs annyi 
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szakember, amellyel meg tudná ugrani az akkreditációt. Kaptunk szószóló úrtól 
ígéretet arra, hogy esetleg próbálnak hozni, de egyelőre még nem tartunk ott. Tehát ez 
probléma. 

Egy kicsit visszatérve a romakérdésre, túl azon, amit Kati is elmondott, hogy 
ott egészen másként épül fel, gyakorlatilag új nyelvrendszert kellett felépíteni, azért 
van még egy plusz oka annak, ami miatt nincs elég jelentkező. Ez sajnos az, hogy bár 
a közvélemény azt gondolja, azt vélelmezi, hogy minden roma tudja a beást vagy a 
lovári nyelvet, ez nem így van. Az összes olyan antropológiai, szociológiai kutatás azt 
támasztja alá, hogy bizony a roma társadalom egy jelentős része kizárólag magyarul 
beszél, és nem tudja azt a nyelvet, ami ilyen értelemben nem is lehet az anyanyelve, 
mert ez egy új, felépülő rendszer. Ez további nehézséget jelent, és hogy nemzetiségnek 
tekintjük, attól még nincs meg az a kontinuitása ennek a nyelvi fejlődésnek és 
magának a nemzetiségnek, mint mondjuk egy német, tehát mások a lehetőségek. Ott 
még nagyon hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy ez magától értetődő legyen, és 
legyen utánpótlás. Az intézmények, amennyire tőlük telik, elvileg készek arra, hogy 
ezt a problémát segítsék, de önmagukban ehhez kevesek lesznek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint mondtam, nekem is lenne észrevételem… 

(Ritter Imre jelentkezik.) Jó, csak az imént nem jelentkezett senki, ezért gondoltam, 
hogy szólok. Akkor elmondanám, és ha lesz még kérdés, hozzászólás, folytathatjuk. 
Kezdeném egyrészt valamilyenfajta felépítményjelleggel. Van egy olyan kérdésünk, 
hogy felsőoktatási szinten például a bölcsődei gondozóképzésnél gondolkodhatunk-e 
azon, hogy nemzetiségi nyelvi képzésben is részesülnek azok, akik az egyre nagyobb 
létszámban és alapvetően természetesen nemzetiségi közegben is létrehozandó 
bölcsődékben fognak dolgozni. Ez egy gondolatébresztő, erre most nyilván konkrétan 
nem is tudom, hogy várunk-e választ, mindenesetre fontos, hogy gondolkodjunk 
felőle.  

A másik dolog: több ízben elhangzott már, hogy kis szakot az egyébként is kis 
szaknak számító nemzetiségi szakpárral nem szeretnek kínálni a képző intézmények. 
Ez nekem nem személyes tapasztalatom. Tegnap ismételten elhangzott egy 
beszélgetés során. Azt tudom, hogy a készségtárgyak vonatkozásában itt azért vannak 
bizonyos ellentmondások, amelyek miatt, mondjuk, a rajzzal nem szeretik 
meghirdetni. Egyébiránt pedig mondtam tegnap is, illetve mi legalábbis úgy tudjuk, 
Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr volt a felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár, amikor ez ugyanilyen bizottsági ülésen előkerült, hogy minden szakkal 
lehet hirdetni. Tehát nem tudom, hogy az egyetemek limitálják azt, hogy mondjuk 
szlovák és matematika szakot nem akarnak hirdetni, vagy van-e ennek valami 
rendelkezés a hátterében. 

Van továbbá egy olyan negatív tapasztalatunk, amely a nemzetiségi nyelvből 
szerzett nyelvvizsgákra vonatkozik, ez a Benedek Elek óvodapedagógus-képzőn 
fordult elő. Konkrétan az, hogy például a területen jellemzően szlovén hallgatók is 
oda jelentkeznek pedagógusképzőbe, a szlovén, mint elismerendő nyelv, 
nyelvvizsgapluszpontot nem jelent. Ezt én már párszor kértem. Ez ügyben valamilyen 
módon biztos, hogy lépnünk kell, és lehet, hogy most már kicsit erőszakosabban, mert 
a spanyol nyelvvizsga pluszpontot jelent, de például a szlovén nem. Ezt személy 
szerint sérelmezem. Egyébként pedig nekünk ez az óvodapedagógusok szempontjából 
fontos lenne. 

Ugyancsak egy saját kérdés, illetve kérés, ezt most konkrétan kérésként fogom 
megfogalmazni. Pár éve megkerestem a Savaria Egyetemi Központot, nem is tudom, 
hogy már része volt-e az ELTE-nek, vagy a fúzió később következett be, de azóta is 
voltam, konkrétan az óvodapedagógus-képzés kérdésében. Nekünk, szlovéneknek 
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tudniillik nincs óvodapedagógus-képzésünk és olyan vonatkozásban, hogy mi most 
kimondottan egy helyet és egy tanszéket kérünk, én ezt nem is gondolnám, ugyanis 
viszonylag kis létszámú a jelentkeztetés. Annak idején Molnár Katalin főigazgató 
asszony ígéretet is tett, sőt beszéltem a Benedek Elek óvodapedagógus-képző akkori 
vezetőjével is, hogy esetleg egy olyan megoldást kellene létrehozni, amely a Benedek 
Elek szakmai képzése mellett a szombathelyi szlovén tanszéken lehetővé tenné a 
nemzetiségi nyelvi képzést, és a hallgató kaphatna nemzetiségi szlovén 
óvodapedagógus diplomát. Akkor nekem azt mondták, hogy kivitelezhető, majd pedig 
nem történt semmi. Ha jól ismerem az óvodapedagógus-képzés struktúráját, akkor 
heti 4 vagy 5 órát jelent két szemeszteren keresztül a nemzetiségi nyelvi képzés. Ez 
Sopron és Szombathely viszonylatában akár pedagógus utaztatásával vagy a hallgató 
utaztatásával megoldható lenne, ha strukturálisan lehetne erre megoldást találni. 
Ebben segítséget kérek. 

Szintén több ízben felmerült már, még az én hallgató koromban a 
nyelvszakosok, illetve a nemzetiségi nyelvszakosok féléves külföldi, vagyis anyanyelvi 
környezeti képzésben vettek részt, konkrétan például a szlovének Szlovéniában. Majd 
ez meghalt, nem tudom máig sem az okát, senki nem tudott rá választ adni, az a 
rektor úr sem, aki egyébként Szombathelyi Egyetemet vezette sokáig, hogy lehetne-e 
ezt valamilyen módon újra életre kelteni. Azt gondolom, hogy fél év anyanyelvi 
környezetben a pedagógusoknak is rendkívül sokat jelentene. Mi is tudjuk, mi 
magunk is tudjuk, hogy az előképzés, a nyelvismeret a bemeneti oldalon finoman 
szólva is olykor szegényesnek minősíthető. Nem tudom, hogy a nemzetiségek közül a 
többieket mennyire érinti, de én a magam tapasztalataira alapozva mondom ezt. Kell 
egy megerősítés nyelvi szinten. Ha ezt meg tudnánk oldani, akkor ez óriási segítséget 
jelentene. 

Elnök úr, lehet, hogy a Klebelsberg-ösztöndíj ügyében akart volna szót kérni. 
Igen? (Ritter Imre: Igen.) Akkor ezt meghagyom neki. Köszönöm szépen. Egyelőre a 
magam részéről ennyit szerettem volna mondani. Átadom a szót Ritter Imre 
képviselő úrnak. 

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Egy aktuális ügyben 

szeretnék segítséget kérni. Helyettes államtitkár asszony beszélt a Klebelsberg-
ösztöndíjról. Idén állnak munkába az első végzősök. Felmerült részben romológiát 
tanult ösztöndíjasnál, aki a Gandhiban szeretne elhelyezkedni és alapítványi, de 
német vonalról is konkrétan tudok két olyanról - egyikük német-fizika tanárként 
német gimnáziumban, a másik meg Pilisvörösváron -, akik nemzetiségi fenntartású 
intézményben kívánnának elhelyezkedni. Előzetesen már beszéltünk, és ma reggel 
hívott Maruzsa Zoltán úr is. Az 52. kormányrendeletben van egy passzus, hogy a 
miniszterrel kötött megállapodás szerint vehetnek részt a nem a központ 
fenntartásában álló nemzetiségi intézmények és ezek fenntartói. 

Abban kérnénk a segítséget, hogy mivel a nemzetiségi ösztöndíjprogramot is 
rendszergazdaként az Országos Német Önkormányzat fogja össze, bevonva a többi 
érintett nemzetiséget, itt egy olyan keretmegállapodást szeretnénk csinálni miniszter 
úrral, amiben utána a ténylegesen nemzetiségi fenntartású intézménynél 
elhelyezkedők ösztöndíját kifizetnénk a nemzetiségi keretből. Ezzel legálisan alapot 
teremtenénk arra, hogy nem belenyúlva a Klebelsberg rendszerébe, de 5-8 esetben 
igazából, mert nem lesz több, ezt meg tudjuk oldani a Klebelsberg-rendszer 
megmozgatása nélkül. Ebben szeretném kérni a segítséget, hogy ennek a 
megállapodásnak az elkészítésében, előkészítésében segítsenek, hiszen már az 
elhelyezkedések mennek, és ez nyilván érzékenyen érint néhány embert. Köszönöm. 
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Majd még egy-két dolog lenne, de köszönöm, egyelőre ennyit szerettem volna 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót helyettes államtitkár 

asszonynak. 
 
DR. HORVÁTH ZITA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára: Gyorsan azért, hogy el ne felejtsem, először ez utóbbira 
reagálnék. Igen, tudom, hogy Maruzsa helyettes államtitkár úrral volt egy levelezés is 
önök között ez ügyben. Remélem, hamar tető alá is kerül, mi részben a Katolikus 
Egyházzal is tárgyalunk, hiszen nagyon sok, a Katolikus Egyház fenntartásában lévő 
közoktatási intézmény is van, és vannak hallgatók, akik ott szeretnének, vagy ott 
tudnak elhelyezkedni. Jelenleg ugyanez a gond fennáll. 

Ezenkívül a jelenleg az ITM-hez tartozó szakképzéssel is szintén tárgyaltunk ez 
ügyben, hiszen a szakgimnáziumoknál ugyanúgy felmerülhet, sőt fel is merül 
pedagógushiány. Miután a Klebelsberg-ösztöndíj célja alapvetően az volt, hogy 
egyrészt valamilyen módon segítse a pedagógushiány orvoslását, hozzátéve, hogy 
legyen valami területi egyenlőség is abban a tekintetben, ezért raktuk bele a 
rendszerbe, hogy három megyét jelöljön meg a fiatal, hiszen az a hiány nem 
egyforma, mondjuk, Budapesten vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy egy 
konkrét példát mondjak. Van erre, azt hiszem, szándék is, akarat is.  

Ami miatt helyettes államtitkár úr ezt jelezhette, az mégiscsak az, hogy a 
Klebelsberg Központ költségvetési során van ez az összeg. Tehát ahhoz, hogy 
kinyissuk, és több hallgató tudja igénybe venni, nyilvánvalóan ahhoz forrást kell 
emelni valamilyen módon a Klebelsbergnél, tehát így merült fel. Nem hiszem, hogy 
ennek lenne akadálya. Ebben fogunk segíteni. A kollégáimnak jelezni fogom. Pont a 
kolléganőm főosztálya az, amelyik kezeli ezt a kérdést. Én nem hiszem, hogy ennek 
akadálya lenne, hogy ez a szerződés mielőbb megszülessen. Erről ennyit. 

Egy pillanat, megpróbálom megnézni. A szombathelyi merült fel, az 
óvodapedagógus-képzés, ami jelenleg nincs, mármint nemzetiségi. (Dr. Rádli 
Katalin: Válaszolni tudok.) Valóban nem tudom, ez mikor volt, vagy mikor jelent 
meg problémaként, hiszen Sopron a Nyugat-Magyarországi Egyetem része volt, és az 
egyetemen belül talán lehetett volna kezelni, ma már nem, hanem az ELTE kérdése, 
de lehet, hogy erről a kolléganőm többet tud, mert nem vagyok ebben teljesen 
naprakész, hogy a múltban ez hogyan nézett ki. Bizonyára valamilyenfajta megoldás 
lehet, azt gondolom, feltéve, ha erre tényleg van hallgatói igény, azt nem tudom. 

 
ELNÖK: Átadom a szót Rádli Katalinnak. 
 
DR. RÁDLI KATALIN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Annyit kell 

tudnunk közösen, ezt tudjuk is, hogy a Benedek Elek - mint óvóképző főiskola - 
alapvetően német nemzetiségit csinál. Azért jeleztem vissza, hogy történetileg hogyan 
alakult ki, mert 2005 annyiban változás volt, hogy át kellett alakítani a főiskolai, 
egyetemi szintű képzési rendszert egész Magyarországon, és akkor újra éltek az 
intézmények szakindítási jogosultsággal. Annak volt egy olyan következménye, hogy 
olyan intézményeink is elkezdték a tanító- és óvóképzésen belül a nemzetiségi 
szakirányt felépíteni, ahol korábban ez a tradicionális elhelyezkedésből nem 
következett. Sopron ebben nem lépett, tehát megtartotta csak a Benedek Eleken a 
német nemzetiségi képzést, aminek egyébként preferált területe van a határ mentén 
más kérdésben is, nemcsak nemzetiségi területen, hanem egyáltalán német területen. 
Kismartonban és egyéb helyen nagy igény van azokra a pedagógusokra a magyar lakta 
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területen is, ahol a soproni fiatalok el tudnak helyezkedni. Igazából angol 
óvodapedagógus-képzést indítottak még, tehát ezt kell, hogy mondjam, ami inkább a 
bébiszitter felé menő képzés volt. 

De ami a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolát illeti, az a szlovén 
tanárképző volt ebben a dologban. A rektor úr is ebben volt érintett, aki Pécsről került 
tulajdonképpen - szlovén nyelven - annak idején a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolára. A tanárképzéssel is az volt a baj, hogy az utóbbi időben egy vagy két 
szakkal tudtuk elindítani. Az a változás, ami megtörtént, hogy levált a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző, a Savaria Egyetemi Központ a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemről, átkerült az ELTE-hez, van arról tudomásunk, hogy benyújtották a 
szakindítási kérelmet, hogy az ELTE tanítóképző kara vigyen kihelyezett képzésként, 
telephelyként, mert megteheti, tanító- és óvodapedagógus-képzést, de a nemzetiségi 
programra beadott programot nem fogadta el a MAB. Tehát elindult, de új, jobb 
programot, ezt kell mondanom, jobb, kidolgozottabb programot kell beadni. A 
programmal volt a baj, és nem annak a megítélésével, hogy hogyan. 

Hogy hogyan tudna együttműködni a Benedek Elek Szombathellyel, azt a 
problémát azért látom, mert a képzés szerkezete úgy épül fel, hogy az egy szakirány, a 
nemzetiségi szakirány a tanító- és az óvodapedagógus-képzésen belül, és ezt 
akkreditáltatni kell. Tehát ahhoz a Benedek Eleknek tulajdonképpen egy új 
szakirányt, nemzetiségi szakirányt kellene külön akkreditáltatni. Erre nem volt 
múltja, nem készült fel. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ő fog tudni anélkül 
szakirányban diplomát kiadni. Ebben a kérdéskörben egy út lenne jó, ha járható 
lenne, ha Budapesttel tulajdonképpen a tanárképzést is megerősítve tudná, a 
kihelyezett képzését és a szakok indítását az ELTE felvállaltatni, hisz most hozzájuk 
tartozik akár a tanárképzés területe, akár az óvoda- és a tanítóképzés területe is 
Szombathelyhez. 

Még két kérdéskörre ebben a kérdéskörben hadd térjek ki! Már beszélgettünk 
közvetlenül erről, hogy tulajdonképpen a felsőfokú nemzetiségi tanítóképzés, 
óvóképzés után ’90 az, amikor önálló tanító szakot viszünk a nemzetiségi 
képzésekben, és ráadásul négyéves képzést. Ez volt az első négyéves képzés. Akkor 
még főiskolai szintű végzettséget adott ez a képzés. Mammel Róza volt az a 
minisztériumi kolléganőnk a közoktatás területén, akivel annak idején nagyon 
pontosan végiggondoltuk, akkor még nem beszéltünk kerettantervről, akkor még 
központi tantervek voltak a közoktatás területén, hogy milyen területre szükséges a 
tanítóban és az óvóban nemzetiségi felkészítés. Tehát a jövőről való gondolkodásban 
azt kell végiggondolnunk, hogy nem minden tárgyra készítem fel a nemzetiségi 
nyelven. Annak idején a környezet és pont az említett művészet, ének-zene, 
rajzkészség a kultúrához kapcsolódott, a népismereti kultúrához, elvárás volt az 
akkori képesítési követelménynek nevezett kimeneti követelményben is, hogy a tanító 
ne csak a nyelvet, tehát ami az anyanyelvi része a képzésének, ami iksz százalék egy 
képzésen belül és ahhoz kapcsolódó záróvizsga, illetve szakdolgozat legyen 
nemzetiségi értelemben, hanem az ő műveltségi területei közül az iskolai és az óvodai 
foglalkozáshoz kapcsolódó területek között más területet is tudjon vinni. Azt 
gondolom szakmailag, ha létszámban egy kicsit helyrebillennünk, ezt muszáj lenne 
közös erővel végiggondolni, akkor tudunk a nemzetiségi területen segíteni, ha 
igazából akár a tanítóban, akár az óvodában más területeket is, mint az anyanyelv, 
képes végigvinni a területen, és hasonló módon a cigány- vagy romológiaképzésnél 
ugyanez a dolog jön elő. 

Hadd térjek rá a tanárképzésre és a tegnapi beszélgetésünk fő kérdéskörére! Az 
a beszélgetés, ami úgy jött elő tegnap, hogy a szaktárgynak megfelelő nemzetiségi 
nyelvtudás hogy jelenik meg, van ez az átmeneti szabály a köznevelési törvény 98. §-
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ában, hogy tanári szakképzettség és legalább középfokú nyelvismeret, de 
elmondtátok, hogy nem képesek, jogosan. Ennek megint van egy képzéstörténeti 
gondolkodása. A XCIII. törvény szerinti főiskolai, egyetemi képzésben önálló szakok 
voltak a nemzetiségi szakok. Tehát a szerbtől, a némettől végig, volt német szakon és 
német nemzetiségi szakon. A mostani 283. kormányrendelet szerint csak a német 
területen van, tehát van német szakon, és van német nemzetiségi szakon, és az összes 
többinél idegen nyelvi alakult, és nem nemzetiségi nyelvként jelenik meg a szlovén, a 
szlovák, a román, a szerb képzésünk. Ebben biztos, hogy gondolkodnunk kell. Mi 
most a tanárképzés fejlesztésénél vagyunk. Pont tegnap fogalmazódott meg, hogy a 
németnél látni egy 40 kredites modult, ha a nemzetiségi irányt választja, és az 
ösztöndíjjal is azokat kellene támogatni, akik a nyelvtudás mellett esetleg ebbe az 
irányba mennek. Valószínű, hogy a tanárképzés tekintetében ott, ahol nemzetiségi 
intézménybe szeretnének menni, egy ilyen specializáció kell a nyelven belül, hogy a 
nemzetiségi irányultságra készüljön fel az idegen nyelvtanár szakon belül, ezt biztos, 
hogy be kell vinnünk a képzésbe. Ha nem a képzésbe, akkor egy kötelező ráépülő 
pedagógus-továbbképzés keretében ezt a dolgot, azt gondolom, rendszerszintűen a 
jövőben fejlesztésben meg kellene erősíteni, mert ez a jelenlegi képzésből valóban 
hiányzik. 

Azt kell mondanom sajnos, hogy a 283. kormányrendelet a foglalkoztatás 
szempontjából megkötötte 2013-ben a szakpár lehetőséget. Amíg előtte szabad 
szakpár alkotása volt az intézmény jogosultsága, ez a rendelet azért kötötte meg, mert 
a tantárgyak tekintetében nemcsak itt, hanem más csoportban is ha heti kétórás 
ének-zene vagy a heti egyórás rajz szakhoz ugyanilyen szakot enged párosítani, akkor 
az az iskola nem tudja kihozni a 33 százalékos foglalkoztatási kötelező óraellátást. 
Tiltotta a másik részét is, hogy a nagy szakos, tehát heti ötórás nagyarányú vagy a 
matematikával összekötő valamennyire differenciáltabb legyen. Igen, ezt a kérdést 
már a Köznevelési Tanács felől is többször megkaptuk. Azt beszéltük államtitkár 
asszonnyal, hogy ha most párhuzamosan a tanárképzés fejlesztése a NAT-hoz 
kapcsolódóan nekünk is egyik szempontrendszerünk, akkor ennek a szakpárosításnak 
a kérdéskörét napirendre fogjuk tűzni, és amikor oda jutunk, hogy a rendeletet is 
módosítjuk, akkor ebben a kérdéskörben, azt gondolom, közös egyeztetés alapján, 
hogy mi az iskola szükségleti igénye nemzetiségi területen, lehetne nyitni a 
szakpárosítás lehetőségében. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért 

szót, aztán majd újra elnök úrnak adom vissza a szót, és még Ewa is szót kért. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket és minden megjelentet. 
Elnézést, hogy úgy kérek szót, hogy az előterjesztő bevezető előadásának csak a 
második felét hallottam, de van egy megbízatásom, hogy ezt itt ma hozzam szóba. A 
magyar kormány nagy súlyt és komoly anyagi forrásokat fektet a felsőoktatásba a 
határunkon kívül és a nemzetiségi szakok támogatásában, ugyanakkor a kettő között 
van egy óriási különbség. Míg a határokon kívüli nemzetiségi egyetemeken a magyar, 
mint oktatási nyelv, különböző szakokon képzelhető el, az orvostól a mérnökig, most 
hogy ne menjek ebbe bele, nem is erről szeretnék beszélni, lehet felsőfokú 
tanulmányokat folytatni nemzetiség anyanyelvén, tehát magyarul, addig nekünk 
Magyarországon az egyetlen irány a pedagógusképzés. Nyilván pontosan tudjuk, hogy 
minden más irreális lenne, nem is erre szeretnék most kitérni, viszont ennek a 
pedagógusképzésnek az egyetemeken belüli garanciáiról kellene beszélnünk. 
Körülbelül másfél hónappal ezelőtt az Ellenőrző albizottság, amely a törvényességi 
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felügyeletet látja el a bizottságunkon belül, napirendre tűzte ezt a témát. Sajnos Bódis 
államtitkár úr más egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta elfogadni a meghívást. 

Ugyanakkor az albizottság tagjait a problémákról, egyáltalán a nemzetiségi 
kérdés ELTE-n belüli helyzetéről professzor dr. Lukács István, aki a Szláv és Balti 
Intézet vezetője, tájékoztatta az elért eredményekről és a problémákról. A professzor 
úr sugallatára az albizottság nevében a dékán úrhoz is levéllel fordultam, hogy 
tájékoztasson minket a nemzetiségi szakok finanszírozási helyzetéről. Kilenc 
nemzetiség érintett ebben az ELTE bölcsészkarán valamilyen képzésen belül. A dékán 
úrnak is az a véleménye egyrészt, hogy komoly anyagi források hiányoznak ahhoz, 
mert ezek a kis szakok önmagukban nyilván nem rentábilisak. A hiányt dékán úr 
százmilliós nagyságrendben állapította meg, vagy jelezte ebben a levélben. Nyilván 
ebben az összegben nemcsak a pillanatnyi hiányt, hanem egy esetleges fejlődés 
lehetőségeit is szeretnék finanszírozni. 

Ugyanakkor a professzor úr egy másik problémára hívta fel a figyelmet. Azok a 
pluszforrások, amelyeket a magyar kormány nagyon helyesen kiegészítésképpen ad a 
felsőoktatási intézményekben a nemzetiségi képzések kiegészítő támogatására, sok 
esetben eltűnnek a nagy egyetemi kalapban. Az egy megfontolandó javaslat a 
részükről, hogy azok a források, amelyek kiegészítésképpen mennek, elkülönített, 
külön soron, az egyetemen a költségvetésen belül is, hiszen aki támogat, 
meghatározhatja, hogy mire adja, külön soron biztosítva, hogy ezeknek a nemzetiségi 
szakoknak a fejlesztésére, finanszírozására lehet fordítani, hisz pillanatnyilag az 
ELTE-n belül az egyes nyelvek esetében, függetlenül attól, hogy nemzetiségi vagy csak 
idegen nyelv, gyakorlatilag kettő fő egyetemi oktató van, egy nyelvész, irodalmár és 
egy lektor. Ennél minimálisabb személyi feltételekkel már nem lehet biztosítani egy 
nemzetiségi vagy nyelvi szak képzését. Tehát itt megtakarítást további 
racionalizálással nem lehetne elérni, csak a források irányított átadásával a 
felsőoktatás felé. Elvileg a kis szakoknál az igények sem nagyok. 

Az elnök asszony már jelezte, hogy évfolyamonként nem tudunk tömegeket 
jelentkeztetni az egyetemre. Ha jól tudom, elvileg van egy olyan szabály, hogy akár 
egy jelentkező esetén is valamiképpen megszervezhető a képzés. A gyakorlatban ez 
nem így van. Nem tudok rá példát, hogy három jelentkező alatt az elmúlt években 
indult volna, legalábbis a szerb területen biztos, hogy nem indult se tanító-, se 
óvónőképzés. A bölcsészkaron szerencsére nincs ilyen probléma, de különösen a 
sokat emlegetett óvó- és tanítóképzőnél nekünk nagyon komoly probléma. Nincs is 
igényünk évi tíz óvónőre és tíz tanítóra. Szerencsések vagyunk, hogy a pesti Szerb 
Gimnázium tud irányítani tanulókat ebbe az irányba, amikor tudjuk, hogy szükség 
lesz, de egyszerűen évek óta egy-két ember, ha jelentkezik, akkor egyszerűen nem 
indítják el a szakot, egyetemi autonómiára, sok mindenre hivatkozva, holott mi ebben 
is kérnénk garanciákat, segítséget, ha a magyar kormány ad erre pluszpénzt… (Dr. 
Horváth Zita: Én csak azt szeretném mondani…) 

 
ELNÖK: Elnézést, nekem a jegyzőkönyv miatt meg kell adnom a szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Jó, én itt be is fejeztem. Ezt 

a két kérést szerettem volna megfogalmazni, egyrészt a támogatások növelését, illetve 
célzott, irányított elkülönítését a kormány támogatása esetén, illetve hogy az a jog, 
ami szintén létezik akár egy tanuló, egy hallgató esetén, erre valamilyen garanciákat 
kapjunk, különösen a kis szakok esetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót helyettes államtitkár asszonynak. 
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DR. HORVÁTH ZITA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 
felelős helyettes államtitkára: Nagyon röviden, aztán majd én is átadnám a 
lehetőséget a kolléganőmnek. Amikor a költségvetése készül a felsőoktatási 
intézménynek, az úgynevezett elemi költségvetésük az intézményeknek, mi úgy 
küldjük el, hogy a speciális támogatási soron, külön soron szerepel az az összeg, 
amely a kis szakokra jut. A belső költségvetési allokációra rálátásunk nincsen. 
Nyilvánvalóan kérhetem kancellár urat, hogy ezt mutassa meg, és kérhetek tőle 
beszámolót arra vonatkozóan, hogy valóban arra költötte-e az összeget, mint amire az 
állam adta, de felülről a szándék egyértelműen az, hiszen külön soron tüntetjük fel, és 
hallgatói létszámalapú, csak emelt költségvetéssel. 

Én annyit tudok ígérni, hogy beszélek dékán úrral is ez ügyben és rektor úrral 
is. Egyébként pont a görög szak miatt én már egyeztettem az egyetemmel. Itt egy kicsi 
óvatosságra int az, hogy mennyi az a lépés, amit mi felülről megtehetünk anélkül, 
hogy jelentősen nyúlnék bele az egyetemi autonómiába. Azt mindenképpen 
megígérem, hogy utánanézek ennek a dolognak, hogy pontosan arra megy a költség, 
hány fő alatt tudják vagy akarják indítani, és vissza fogunk jelezni. Ezt tudom 
megígérni, mert szerintem a szándék adott. Nyilván nem egyszerű kihozni egy fő 
esetén, hogy egy teljes oktatói kar legyen, tudom, ez kevés, de ugyanúgy órát kell 
tartani egy főnek is és minden egyebet, attól, hogy kevés a létszám, ugyanúgy jár neki 
ahhoz, hogy megfelelő diplomát kapjon. Beszélek az egyetemmel, ennyit tudok ígérni 
ez ügyben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rádli Katalinnak adom át a szót. 
 
DR. RÁDLI KATALIN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A szerbhez annyit 

tennék hozzá, mert történetileg annyi tudásunk van ebben, hogy 15 éven keresztül a 
közoktatás területéről a szerb óvó-, tanítóhoz külön speciális támogatást 
biztosítottunk az egyetemnek, de nem tudott elindulni a képzés, vagy ha elindult, 
azzal az egy-két fővel, mert jelentkezett, a hallgató az első félévben leadta a szakot, 
tehát átment vissza óvodapedagógus szakra. A fő probléma ebből van. Bízom abban, 
hogy az ösztöndíjrendszerrel a szerb területen meg lehetne erősíteni, hogy aki 
középiskolából jön, végig is csinálja a képzést. 

Ami még fontos lenne, az egy egyetemi belső szervezeti gondolkodás. Nagyon 
nehezen tudom elképzelni, hogy ebben a helyzetben folyamatosan önálló kari 
tanszéket tartson fenn a tanító kar, semmi értelme nincsen. Ez viszont hiányzik ma az 
egyetemen, hogy egy szervezeti egységet képezzen az a szerb háttér, amibe a tanári 
rész és a tanító-, óvóképző, óvodapedagógus kar is ott van. Ezt el kellene érni, 
bármennyire külön képzés nekem a tanító- és óvóképzés, és a szívem ahhoz a 
területhez húz elsősorban a régi szakmai kapcsolataim révén, de akkor is másképp 
nem fogom tudni ennek a kis létszámú nemzetiségi képzésnek a fenntartását. 

Ami a további kérdésben előkerült, az az ELTE esetében még egy sajátos 
képzés. Egyetlen intézménynek nincs ilyen háttere. A kis és nagy szakoknál, tehát az 
egyiptológiától elkezdve, amivel kapcsolatban kultúrdiplomáciai kötelezettsége van az 
egyetemnek, fenn kell tartani nagykövetségek révén, biztosítva a lektori feltételeket, a 
nagy nemzetiségi létszám mellett, viszonylag nagy a többi területhez képest, a kilenc 
nemzetiséget viszi, nagyon nagy a lektori költség. Tehát a speciális támogatása 230 
millió volt, és valóban 200 millió forint támogatásra csökkent ebben az évben a 
lektori támogatási díj, amiben nemcsak a nemzetiségi, hanem azok a 
kultúrdiplomáciai feladatai is ott vannak, amiket meg kell tartania az intézményben. 
Ez valóban nehéz helyzet a bölcsészkar esetében, mert ez a fő irányultság csak ezen az 
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egyetemen, mert más nagy egyetemen, se Pécsen, se Debrecenben nincs ilyen helyzet, 
de ez valóban tényleg probléma, hogy a lektori feltételeket hogy lehet biztosítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Ritter Imre úrnak adom át a szót. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon 

örülök a színvonal kérdése felvetésének. Amikor 2016 végén elkezdtük a nemzetiségi 
pedagógusprogramot, akkor azt mondtuk, hogy próbáljunk először a létszámra 
koncentrálni, mert mindenki kell, mint egy falat kenyér, de nagyon komoly, a képzés 
minőségével kapcsolatos problémáink vannak. Azt gondolom, tavaly el tudtuk 
kezdeni az óvodapedagógus első évfolyammal, idén ki tudjuk bővíteni az 
óvodapedagógus egy, kettő, hárommal és a tanító, tanár, szaktanár első évfolyamra, 
és ha most a 2020-as költségvetési törvénynél el tudjuk érni azon igények 
elfogadását, amelyeket benyújtottunk, akkor jövőre meg tudjuk csinálni a három 
óvodapedagógusnál, a pályakezdő elsőnél és mind a hat tanító, tanár szakra. Tehát 
akkor közel 800-1000 fiatal lesz bevonva. Azt gondolom, óriásit tudunk lépni a 
létszámban. Idén már kaptak kiegészítő támogatást az óvodapedagógus-képző helyek, 
mind a nyolc, jövőre pedig tervezzük a tanár-, tanítóképző helyeknek is egy kiegészítő 
támogatását, de azt el kell érnünk egyértelműen, hogy ezzel egy jelentős 
színvonalnövekedés legyen, és ez a pénz valóban kizárólagosan nemzetiségi képzésre 
menjen. Azt gondolom, ennek jövőre meglesz a helye. 

Hogy ezzel mit tudunk elérni, 31-én jött meg az összes képzőhelyről az 
adatszolgáltatás, de még nem tudom az eredményét. Valószínűleg ahogy a pedintézet 
megcsinálta, ezt át is küldjük. Azt tudom, hogy óvodapedagógusoknál az első helyen 
jelentkezettek aránya 50-60 százalékkal nőtt. Ez még nem a felvett adat, csak a 
jelentkezők az előző évhez képest. Hogy érdemben még nagyobb eredményt tudjunk 
elérni, ezért épp múlt héten csütörtökön beszéltem meg Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úrral, tegnap délután házelnök úrral, hogy szeptember 19-én, csütörtökön 
10 órától tartanánk a Parlament felsőházi termében egy nemzetiségi pedagógus és 
hallgató találkozót természetesen valamennyi képző egyetemmel, valamennyi 
szaktárcával, valamennyi nemzetiségi önkormányzattal és a többi. Itt egyrészt 
kapnának egy érdemi tájékoztatást az egész programról és annak a kifutásáról, 
céljáról, feltételeiről, másrészt pedig olyan nyilvánosságot szeretnénk adni, hiszen ez 
jóval az őszi jelentkezések előtt van, hogy valóban ennek egy nagyon komoly ösztönző 
hatása legyen, és nyilván ha többen jelentkeznek, már eleve a felvettek esetében is 
remélhetőleg kedvezőbb, jobb képességű fiatalok lehetnek, ami a minőség 
szempontjából szintén fontos. 

Még egy témát szeretnék. Ez egyébként úgy áll most, hogy tegnap délelőtt 
gyakorlatilag véglegesítve lettek most már a tanítóra, tanárra, szaktanárra is a 
nemzetiségi ösztöndíj alapszabálya, szerződése, felhívása, minden. Igazából hat, 
illetve hét érintett önkormányzattól kell közgyűlési határozat. Előkészítés alatt van a 
támogatói okirat, tehát mindennel abszolút időben vagyunk. Valószínűleg szeptember 
10-én fogjuk majd közzétenni. 

A másik: hogy hosszú távon megalapozott képzés legyen, ahhoz az elmúlt 
hónapok munkája alapján, és előzetesen itt nyilvánosan is szeretném megköszönni az 
államtitkárság segítségét, személy szerint Rádli Katalinnak is, az egyetemi felmérésről 
május 31-ével beértek az eredmények, és meglesznek a pontos adatok. A nemzetiségi 
köznevelési intézményeknél, középiskolánál és általános iskolánál pedig 14 ilyen 
PILOT-intézetnek kiküldtük május 15-ével, ebből 13 péntekig be is jött. Ebben volt 
minden fenntartótól, minden iskolatípustól, minden nemzetiségtől. Ezt szeretnénk 
kiértékelni, hogy milyen tartalmi, formai, technikai, értelmezési problémák merülnek 
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fel esetleg, annak alapján nyáron véglegesíteni, és szeptember második felében 
szeretnénk az összes nemzetiségi köznevelési intézménynél ezt kitenni, és utána lesz 
egy olyan adatállományunk, amelyből újra megalapozottan lehet a hosszú távú 
fejlesztést csinálni. 

Erről a közbülső anyagokat át is küldtem. Azt gondolom, ha ez meglesz, akkor 
azt kielemezve egészen konkrétan lehet irányítani a képzést a minőség szempontjából 
és a szakok szempontjából is. Egy olyan helyzetben leszünk, ami még nem volt. 
Köszönöm szépen ebben mindenkinek a segítségét. Természetesen 19-ére megy a 
meghívó, még ma délután lefoglaljuk a termet, és az előkészítést még megbeszéljük. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ritter Imre német képviselő úr hozzászólását. Most 

megadom a szót a lengyel szószólónak. 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót. Ahogy hallottuk, hogy milyen problémák és milyen feladatok vannak a 
nagy létszámú nemzetiségi képzésekben, én a lengyelekről szeretném mondani, hogy 
csak kiegészítő iskolánk van, van még másik két ilyen nemzetiségi kiegészítő iskola. 
Nálunk nagyon rossz a helyzet azért, mert jelenleg az iskolában több nyugdíjas 
pedagógus tanít, és keressük megoldást, hogy mi legyen az utánpótlással. Tudjuk, 
hogy az ELTE-n elvileg lehetne indítani, de nem nagyon fog menni, mivel jelenleg a 
lengyel szakra lengyel tudás nélkül jelentkeznek hallgatók. Azt hiszem, ha befejezi az 
ötéves képzést az ELTE-n, nem lesz képes nemzetiségi iskolában tanítani, ahol 
nagyon magas színvonalú tanítás folyik. Vannak ilyen hallgatók, akik az érettségi után 
mennek Lengyelországba akár orvosi szakra. Ők már nagyon jól tudnak lengyelül. Ez 
a képzés, amelyet jelenleg biztosít nekünk az ELTE, azt mondom, nem nekünk való. 
Kellene más megoldást keresni. 

Van más, lehetne, mert az iskolaigazgató érdeklődött. Az itt élő lengyel nőknek 
- mert általában nőkről beszélünk, akik ideköltöztek Lengyelországból, nagyon 
szívesen tanítanának iskolákban - lehetne külön szakot indítani, de az ELTE 
ragaszkodik ahhoz, hogy ötéves képzés legyen akkor is, ha az adott tanárnak van 
tanári diplomája, csak nem lengyel nyelvből. Ezt én nem értem. Ha valaki 
történelemtanár, és van tanári diplomája, akkor miért kell neki öt éven keresztül 
tanulni itt, amikor teljesen felesleges, mert Lengyelországban tanult, lengyelországi 
diplomája van, pedagógiai tantárgyakat is tanult. Ezt lehetne posztgraduális 
képzésként indítani, költség- és időkímélő, és gyorsabb lehetne. Ez lenne az egyik 
megoldás. 

A másik: amikor létrehoztuk a kiegészítő iskolát, akkor minden tanárnak, aki 
most tanít, el kellett végezni szintén ilyen tanárképzést, ami Lengyelországban 
történt. Akinek tanári diplomája volt, két éven keresztül tanultak. Ezt úgy 
megszerveztük, hogy a lengyelországi egyetemről idejöttek a tanárok, mert akkor 30 
fő tanult, és akkor olcsóbb volt, amikor idejöttek az egyetemi tanárok 
Lengyelországból. Eddig jó volt ez a diploma Magyarországon. Két éve kiderült, hogy 
nem jó, ezzel a diplomával nem tudnak tanítani, mert egy mondat nem úgy szerepelt, 
ahogy kell. Ezt mi el tudjuk intézni, készülök ez ügyben Lengyelországba. Nekünk 
nagyon jó lenne megismételni egy ilyen jellegű képzést itt, Magyarországon, ahol 
fognak tanítani jagellói tanárok, ők specializálódnak abban, hogy nemzetiségi 
tanárokat készítenek fel, csak nem tudom, hogy milyen módon lehetne ezt 
finanszírozni. 

Van még egy probléma az akkreditációval kapcsolatban. Van egy tanító, tanár, 
és csak azért nem kaphat akkreditációt, azért nem tud tanítani, mert azt mondták, 
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hogy ahhoz, hogy nálunk a nemzetiségi iskolában tanítasson, kell neki magyar 
nyelvből vizsgázni. Miért? Soha nem fog menni magyar iskolába tanítani. Vagy ezt 
kellene megváltoztatni, vagy ehhez a diplomaakkreditáláshoz legyen egy mondat, 
hogy csak ezzel a feltétellel taníthat, hogy az adott nemzetiségi iskolában tanít. 
Vannak gondok, és szeretnénk kérni a segítséget a megoldáshoz. Ha nem, akkor lehet, 
hogy egy-két év múlva, amikor ezek a nyugdíjas tanárok úgy döntenek, hogy vége van, 
többet nem bírnak, akkor tanár nélkül maradunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Rádli Katalin: Valamire nem válaszoltam.) 

Köszönöm szépen, megadom a szót Rádli Katalinnak. 
 
DR. RÁDLI KATALIN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ahogy előkerült a 

lengyel kérdéskör, a csecsemővel kapcsolatos kérdésre nem válaszoltunk. Hadd 
javasoljak szakmailag türelmet! Most léptük meg azt a kérdéskört, hogy a 
felsőoktatásba került a csecsemő-, kisgyermeknevelő képzés, mert az korábban a 
szociális ágazathoz, és nem a pedagógiai ágazathoz tartozott. Jelen pillanatban is 
nagyon nagy probléma a köznevelés oldaláról is, hogy ezt megőrizzük nevelő típusú 
pedagógiai jellegű pedagógus szakképzettségként. Eddig a gondozói feladat volt a 
középfokú szakképesítésben a meghatározó, és a második része a pedagógiai jellegű 
kérdéskör. Ez az életkorszak az természetesen, amikor a beszédtanítás a szülőn 
keresztül vagy az anyanyelven keresztül valamennyire elindul. Itt most örülünk, hogy 
meg tudjuk tartani lábon a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésünket pedagógus 
szakként. Ahhoz idő kell, azt gondolom, és értem én, hogy Sopronban a Benedek Elek 
elkezdett a német nemzetiség kapcsán csinálni, kivitte Tatabányára a 
csecsemőképzését az elmúlt időszakban. Egy területen előjöhet, de hogy minden 
nemzetiségi nyelv esetében, ez valószínűleg nehezen benne. Én most még inkább 
türelmet kérnék. Az intézmények nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha ilyen 
szaklétesítés lenne, mert amit államtitkár asszony mondott, a feltételek is kellenek, 
hogy el tudja magát tartani a képzés az intézményben, azt produkálni kellene egy 
egyetemben. Én ebben szeretnék türelmet kérni. 

A lengyel kérdésben azt tudom mondani, hogy ott jelentkeznek a problémák, 
hogy azok a kollégák, akik Lengyelországból jönnek, a lengyel képzés szerint - volt 
ilyen információ, valószínűleg nem általános - bölcsész jellegű szakképzettséggel 
jelentkeznek, nálunk, Magyarországon a nyelvoktatáshoz pedig még 
nyelviskolaszinten is tanári szakképzettség is kell. Sima bölcsész idegen nyelven 
nyelviskolában sem taníthat, és valószínűleg ez fogalmazódott meg, hogy az a 
pedagógus, aki közoktatási típusú intézménybe érkezik, számára kell, hogy meglegyen 
a pedagógus szakképzettség. Tehát tanítóként tanítói szakképesítéssel kellene 
rendelkezni plusz a nyelvismerettel, mert neki kellene egy pedagógus szakképzettség, 
hogy a közoktatási területen tudjon lenni. Valószínűleg ez a probléma a lengyel 
képzésben. 

 
DR. HORVÁTH ZITA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára: Bocsánat, csak egy kiegészítés. Ott annyi félreértés 
lehet, hogy ahogy a Kati mondja, hogy ha bölcsészről jön vagy bárhonnan, akkor 
teljes idejű képzésben, ha neki ténylegesen pedagógus szakos diplomája van, akkor 
nem öt évig kell a jogszabály szerint sem. (Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria: Ez a 
választott szak.) Akkor pontatlan, mert a jogszabály a rövid ciklusú képzést engedi 
meg osztatlan tanárképzésben, ha már van egy pedagógus diplomája, előképzettségtől 
függően négy vagy öt félév, ha a második szakról beszélünk, attól függ, hogy egyetemi, 
pontosabban középiskolai vagy általános iskolai. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. (Jelzésre:) Szerb szószóló úr kért még szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak szeretném 

megismételni, amit a lengyel kolléganő mondott a diplomaakkreditáció kapcsán és a 
magyar nyelvtudás kapcsán. Ez nagyon komoly probléma. Most mondtuk, hogy 
Magyarországon vannak problémák az óvónőképzésben, a tanítóképzésben főleg a kis 
szakok esetében, gyakorlatilag a külföldről, az anyaországból jövő pedagógusokat 
nem tudjuk a magyar oktatási rendszerben alkalmazni, nem tudják a diplomájukat 
akkreditáltatni, mert elvárás a magyar nyelv olyan szintű ismerete, mint akár magyar 
iskolában is, és ha akkreditálják, akkor jogosítaná a tanításra. De úgy gondolom, hogy 
ez egy látszatprobléma, mert aki a nemzetiségi iskolába jön, az ott fog dolgozni, és a 
másik iskola majd eldönti, hogy fel tudja-e venni, ha tudja a magyar nyelvet, vagy 
nem. Mi ezt évek óta szorgalmazzuk. Igaz, hogy volt egy átmeneti rendelkezés, hogy 
három évig lehet nemzetiségi iskolában alkalmazni akkreditáció nélkül, de mi van 
három év után. Gyakorlatilag ezek a tanárok gyakornokként dolgoznak, nem tudnak 
minősülni sem, nem tudnak tovább lépni. A nemzetiségi iskolák esetében erre 
valamilyen rendszerszintű megoldás kellene, hisz nincs matematikus képzés. 
Bocsánat, mindenki a saját nyelvterületéről hozta a példákat, de szerb 
matematikatanár-képzés vagy szerb kémiatanár-képzés nincs Magyarországon, és 
normális, hogy nem is lesz, mert nincs rá szükség. Mivel az iskola tannyelve a 
nemzetiség nyelve, akkor valamilyen megoldást kell rá találni hogy az az egy, kettő, 
három szaktanár, akire szükség van, része lehessen a magyar közoktatási 
rendszernek, az ő számára is biztosítva legyen a minősülés lehetősége, a szakmai 
előmenetel, mert különben nem fogunk tudni pedagógust hozni. 

A másik dolog, hogy ha valaki beválik, jól dolgozik, szívesen maradna, akkor 
miért kellene elküldeni három év után, miért nem minősülhet gyakornokból mondjuk 
ped egybe. Ezekre a problémákra, úgy gondolom, rendszerszintű megoldást kellene 
találni. Elnézést, hogy másodszor is szót kértem, de ezt fontosnak tartottam 
elmondani. 

 
ELNÖK: Semmi gond. Azt hiszem, világosan látszik, hogy annak ellenére, hogy 

számos területen előbbre léptünk a nemzetiségi felsőoktatás területén, még nagyon 
sok kérdés van. Azt kérem az itt ülő kollégáktól, illetve a nemzetiségi közösségektől, 
hogy azokat a problémákat, amelyek adott esetben egy-egy nemzetiségnél egy-egy 
iskola ügyében jelentkeznek, ugyanúgy, mint egy korábbi albizottsági ülésen is 
mondtam, jelezzék, hogy tudjuk továbbítani. Azt kérem államtitkár asszonytól is, 
illetve Katalintól is, hogy ezeket hadd küldjük el írásban, hogy tudjunk róla beszélni. 
Azt hiszem, egy-egy ilyen párbeszéd számos területen tud előmozdítást elérni, illetve 
közösen tudjuk ezt az ügyet fejleszteni. 

Amennyiben nincsen további kérdés, én azt a napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen még egyszer és a kimerítő és minden részletre kiterjedő 
tájékoztatást. Azt hiszem, kapcsolatban leszünk a jövőben is. (Rádli Katalin: állunk 
rendelkezésre.) Köszönjük szépen. 

Egyebek 

Az albizottság tagjaival folytatjuk a munkát. Az egyebek napirendi pont 
következik. (Dr. Horváth Zita és Rádli Katalin távozik a bizottsági ülésről.) 
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentenivalója, kérdeznivalója, felvetendő 
problémája a jelenlévő albizottsági tagok közül, ha pedig nem kíván szólni senki, 
természetesen a bizottsági tagok is kapnak erre lehetőséget. (Jelzésre:) Úgy látom, az 
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albizottsági tagok nem kívánnak szólni, ezért Paulik Antal szlovák szószóló úrnak 
adom meg a szót. 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Neked 

már súgtam az előző ülésen, hogy miért mondom azt, hogy esetleg ilyen esetekben, 
amikor kiterjesztjük a hatáskörünket, illetve a saját hatáskörünkbe vonjuk át 
bizonyos dolgok megfinanszírozását, akkor az arról a területről eltűnik, illetve a 
pályázati lehetőségekről való egyértelmű gondolkodás a pályázati lehetőségekre nem 
mindig jellemző. A legutóbb a Kubinyi-program volt meghirdetve a közgyűjteményi 
telephelyek számára, és mint kiderült, önkormányzati fenntartású telephelyekről volt 
szó. Ez azért probléma, mert nálunk a közgyűjteményeknek van egy jelentős része, 
illetve a kulturális intézményeknek egy jelentős része, amely országos kezelésben van. 
Megpályázta egy Sátoraljaújhely mellett működő közösségi ház, és egy kiállító tér van, 
ami az országos önkormányzat kezében van. Ők megpályázták ezt a pályázatot, 
ráadásul úgy, hogy együttműködésben a Szentendrei Skanzennel. Ők raktak össze egy 
szakmai anyagot közösen a pályázatra, amire azt kapták, hogy nem pályázhatnak, 
merthogy nem települési önkormányzati együttműködésben működtetik ezt az 
intézményt, ugyanakkor a nemzetiségi törvény 129. §-a pedig arról szól, hogy minden 
ilyen pályázatban azonos feltételekkel vehetnek részt a nemzetiségi önkormányzatok, 
nem a helyi, települési, stb., hanem a nemzetiségi önkormányzatok. Ezt nyilván 
jelezni fogom az illetékes, illetve annak idején a levelet aláíró szervezet felé, hogy 
ezzel nem értünk egyet. Tehát számítsatok ilyenekre, és ez ilyen szempontból 
probléma, hogy ha egyszer beavatkoztunk a nemzetiségi terület részéről a 
finanszírozásba, akkor abban a pillanatban az a véleményük, hogy innentől oldjátok 
meg ti. Ebből lehet probléma. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én már ismertem a problémát, és tényleg azt kell 

mondanom, hogy egyrészt a Kubinyi-pályázat sok szempontból, hogy is mondjam 
csak, a nemzetiségek számára is nyitott lehet. Ezt viszont tisztázni kell, hogy az 
elbírálásnál mi mennyire esik latba, illetve ismerik-e a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényt. Én azt tudom mondani, hogy most azonnal, haladék nélkül kell ezt a levelet 
megírni, mint ahogy minden további esetben is az a véleményem, hogy nagyon sok 
esetben nem tudunk egymás problémáiról, ezt a megelőző albizottsági ülésen is 
mondtam, tehát a Költségvetési albizottság ülésén, mert lehet, hogy két hét múlva egy 
másik nemzetiségi csoport fog beleszaladni. Ilyen szempontból szükség van arra, 
hogy ezek a dolgok napirendre kerüljenek. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek az egyebek között mondanivalója. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor nekem sajnos van Mind a mai napig problémát okoz a 
Klebelsberg Központhoz tartozó tankerületek ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó 
értékítélete. Most kérésem van. Az a kérésem, hogy nézzetek körül a 
közösségeitekben, hogy van-e valahol olyan iskola, amelynek felszámolt pénzért adott 
ki a tankerület nemzetiségi tankönyveket, tudniillik az összes nemzetiségi tankönyv, 
illetve a tankönyvek ma Magyarországon ingyenesek. Az, hogy egy iskola, konkrétan a 
horvát iskoláról van szó, számlát kap azért, hogy a horvát könyveit kifizesse, ezt alsó 
hangon is durvának tartom. Egészen addig, amíg nem tudom, hogy mi az általános 
képlet, addig nem igazán tudom, hogy egy-egy üggyel érdemes-e kereskedni, vagy 
várjuk meg, hogy van-e másutt is ilyen. Most egy levélre tudok hivatkozni, de hogy 
ennek mi a háttere, nem tudom, mindenesetre azt hiszem, ilyen nem fordulhatna elő. 
(Jelzésre:) Átadom a szót a szlovák szószóló úrnak. 
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PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én is csak 
röviden szólnék. Találkoztam olyannal, ahol nem erről szólt a történet, hogy 
felszámolták, kvázi számlát adtak a tankönyvekről, hanem olyanról, hogy le akarták 
beszélni az iskolát, hogy nincs szükség arra a tankönyvre. Ez még veszélyesebb 
gyakorlat. Amikor előzetesen a megrendeléseket elkezdik összeírni, nem tudom, hogy 
most éppen ez a számítástechnikai rendszer hogyan működik, korábban az volt, hogy 
ha meghaladtál bizonyos összeget, akkor kidobott a rendszer, tehát a nemzetiségi 
tankönyvek hiába voltak ingyenesek, az elektronikus megrendelő rendszeren 
keresztül nem lehetett eljutni odáig, hogy ez valóban megvalósuljon. Ennek utána kell 
nézni, hogy ez hogyan áll. Amikor a Klebelsberg fenntartóként azt mondja egy iskola 
vezetésének, hogy nincs is szükségetek nektek erre a nemzetiségi tankönyvre, az 
viszont már eléggé veszélyes történet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Jelzésre:) Ritter Imre képviselő úrnak szeretném a 

szót átadni. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Csak egy mondat. Nálunk is volt több 

olyan intézmény, amelyik nem fért bele a keretbe, nem tudták kifizetni, de olyan, 
hogy pénzt kértek volna, nem volt. Olyan, hogy nem engedik beszerezni és nyomást 
gyakorolnak, hogy ne rendeljék meg, több intézménynél is volt. Ezzel kapcsolatban 
van, ami írásban is van, majd megnézem, összeszedem és elküldöm. 

 
ELNÖK: Én határozottan kérem, hogy tudjuk a konkrét ügyeket és helyeket, 

tudniillik valóban az a tapasztalatom, és most elnézést, hogy ilyet mondok, hogy egyes 
tankerületi központok a törvényeket és a rendelkezéseket eléggé sajátosan értelmezik, 
és ebből adott esetben előfordulnak ilyen anomáliák. Nem mindig mernek az 
igazgatók konfrontálódni. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy van-e további kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, nagy tisztelettel megköszönöm a maratoni ülésen való aktív 
részvételt. Folytatása következik 47 perc múlva. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc) 

  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


