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1. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATISÁG JELLEMZ ŐI

Az Alkotmány szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon részesei a né p
hatalmának, államalkotó tényezők. Az Alkotmány védelemben részesíti a nemzeti és etnika i
kisebbségeket, biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását ,
anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát . A
kisebbségek alkotmányos joga, hogy – kollektív jogaik gyakorlása érdekében – választot t
önkormányzatokat hozzanak létre . A kisebbségi önkormányzatok a kulturális autonómia való s
hatáskörrel felruházott intézményei .

A magyar kisebbségpolitika szilárd elvi bázisú, a nemzeti (és etnikai) kisebbségi közösség
számára biztosított jogok és támogatások nem függnek az adott közösség anyaországában él ő
magyar közösség támogatásától, kül- vagy belpolitikai megfontolásoktól . Úgy véljük
ugyanakkor, hogy a külhoni magyarok ügyeivel kapcsolatos fellépéseink hitelességét nagyba n
erősíti, ha a hazai kisebbségek valamennyi ügye példás rendezést nyer .

Magyarországon az 1990-es évektől a kisebbségek önszerveződését, identitásának
megőrzését, nyelvének átörökítését szolgáló intézkedések meghozatalára került sor . Ezek
sorában kiemelkedő jelentősége van a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) megszületésének. Ez a jogszabály határozza me g
a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának alapelveit, intézményeit és kereteit. Tekintettel
arra, hogy szövegében kiemelt fontosságot kaptak a kisebbségek nyelvi jogai, ez a törvény
tekinthető a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos politika els ő rendszerbe foglalásának . A
törvény összesen 13 kisebbséget tekint őshonosnak Magyarország területén, ezek a bolgárok ,
a cigányok, a görögök, a horvátok, a lengyelek, a németek, az örmények, a románok, a
ruszinok, a szerbek, a szlovákok, a szlovének és az ukránok .

A kisebbségi törvény rendelkezései szerint a kisebbségi nyelvi jogok alanya nem csupán az
egyén, hanem a kisebbségi közösség is. Egyéni és közösségi jogként kerül megfogalmazásra
az anyanyelv használatának joga a közélet valamennyi területén, a kisebbségi nyelvű , vagy
kisebbségi nyelvi oktatásban való részvétel joga, a kisebbségi kultúra ápolásának ,
átörökítésének és fejlesztésének joga, valamint az anyanemzettel való kapcsolattartá s
lehetősége. A Magyar Köztársaságban mind a jogszabályi alap, mind a finanszírozási rendsze r
biztosított ahhoz, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek éljenek a kulturális autonómi a
lehetőségével, és saját maguk igazgassák intézményeiket .

Az országos kisebbségi önkormányzatok állandó tárgyalópartnerei a Kormánynak, vélemény t
mondhatnak valamennyi, a kisebbségeket érintő döntésről, és résztvevői a szomszédos
országok vezető ivel kormányzati szinten folyó tárgyalásoknak, delegálják a kisebbségi vegye s
bizottságok egyes tagjait. Az országos önkormányzatok kisebbségi oktatási és kulturáli s
intézmények fenntartói, amelyhez a forrásokat a költségvetés biztosítja .

A Nek. tv. átfogó módosítását követően egy új, háromszint ű kisebbségi önkormányzati
rendszer jött létre, amelyben a korábbi választási szabályoktól jelent ősen eltérő módon 2006
őszén megválasztott települési, majd a 2007 . március 4-ei választást követően megalakult
területi és országos kisebbségi önkormányzatok alkotják a kisebbségi képviselet színtereit .
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1. 1 . A 2007. ÉVI TERÜLETI És ORSZÁGOS KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE I

2007. január 1-jén az országban 2042 települési kisebbségi önkormányzat működött . A
beszámolási id őszak két évében 88 kisebbségi önkormányzat sz űnt meg, ebből 2007-ben 34 ,
2008 folyamán 54 . A megszűnt kisebbségi önkormányzatok közül 1 volt bolgár, 84 cigány, 1
német, 1 ruszin és 1 román testület . A megszűnések következtében 2009 . január 1-jére a
működő települési kisebbségi önkormányzatok száma 1954-re csökkent. A beszámoló
időszakára vonatkozóan a kisebbségi önkormányzatok számának alakulását az 1-2 . számú
függelékek mutatják be .

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban : OVB) 2007 . március 4-ére tűzte ki a
területi és az országos kisebbségi önkormányzatok választását . A választáson választójoggal
csak a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai rendelkeztek . Nagy létszámú elektori
gyűlések helyett az elektorok helyben, azokon a településeken voksolhattak, ahol a települési
kisebbségi önkormányzat tagjaként tevékenykedtek . Az országos választáson 24 jelöl ő
szervezet állított listát, melyeken 717 jelölt szerepelt . A területi választáson 96 jelölő
szervezet listáján 1272 jelölt indult .

A választásokon az arra jogosult elektorok 98,18%-a szavazott (lásd a 3. számú függeléket) . A
választások eredményeként valamennyi kisebbség megválasztotta országos önkormányzatá t
és országosan 57 területi kisebbségi önkormányzat kezdhette meg m űködését. Budapesten 1 1
kisebbség alakíthatott fővárosi kisebbségi önkormányzatot, míg 37 területi önkormányzat
pedig megyei szinten alakult . A cigány kisebbség 20, a német 11, a horvát 7, a szlová k
kisebbség 6 területi kisebbségi önkormányzatot alakított (lásd a 4. számú függeléket) . Az
ukrán és a szlovén kisebbség nem alakított megyei szintű kisebbségi önkormányzatot .

A területi és az országos kisebbségi önkormányzatoknál id őközi választást kell tartani, ha a
képviselő-testületet/közgyűlést feloszlatták, vagy kimondta feloszlását, illetve ha a testüle t
létszáma területi kisebbségi önkormányzat esetében 5 fő, az országos kisebbségi
önkormányzat esetén pedig a létszám fele alá csökken . 2008-ban három esetben került so r
területi kisebbségi önkormányzati választásra. Az OVB határozatainak megfelelően a cigány
területi kisebbségi önkormányzatok újraválasztására Csongrád megyében február 17-én ,
Veszprém megyében június 1-jén, és Heves megyében november 16-án került sor .
Mindhárom választás érvényes és eredményes volt .

1 . 2 . A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A települési kisebbségi önkormányzatok a választást követ ő évben a Nek. tv.
rendelkezéseinek megfelelően megalkották, illető leg felülvizsgálták szervezeti és működés i
szabályzataikat, kiépítették a testületi működéshez szükséges szervezetüket, kialakították a
feladataikhoz leginkább illeszkedő kapcsolatrendszerüket, és meghatározták a közösségük
érdekében ellátandó feladataikat . A települési kisebbségi önkormányzatok döntéseine k
meghatározó részét az érdekérvényesítés és kulturális önazonosság témaköre öleli fel .

Új jelenség a kisebbségi önkormányzati társulások létrejötte a helyi önkormányzatok
társulásairól szóló 1997. évi CXXXV . törvény 16 . §-a alapján . A társulások kezdeményező i
jellemzően a cigány kisebbségi önkormányzatok . A társulások célja a kistérségben lakó
romák élethelyzetének javítása, a települési önkormányzatok által létrehozott többcélú
kistérségi társulás és munkaszervezete munkájának segítése . A társulási megállapodáso k
normáknak megfelel ő megfogalmazásához a közigazgatási hivatalok nyújtottak segítséget .
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Annak ellenére, hogy a Nek . tv. a kétnyelvű jegyzőkönyvezés lehetőségét biztosítja, a
kisebbségi önkormányzatok tanácskozásának lefolyását, döntését tartalmazó jegyzőkönyvek
általában magyar nyelven készülnek . Jellemzőbb, hogy az önkormányzatok a testületi
ülésekre szóló meghívókat készítik el anyanyelvükön, illetve több kisebbségi önkormányza t
hivatalos iratai fejlécében és bélyegz őjén anyanyelvén is szerepel az önkormányzat
megjelölése. Említésre méltó, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, számos testületi határozat
született anyanyelven íródott könyvek, folyóiratok beszerzésér ő l, kiadásukhoz történő anyagi
hozzájárulásról, helység- és utcatáblák kihelyezésér ől, gyermekek részére nyelvi táborok
szervezésérő l .

A Nek. tv. értelmében a helyi önkormányzat köteles biztosítani a települési, terület i
kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit, és egyben a polgármesteri hivatal
útján gazdálkodásuk végrehajtója . A helyi önkormányzatok elsősorban iroda- és tanácskoz ó
helyiségek biztosításával, az adminisztratív teend ők ellátásával segítik a kisebbségi
önkormányzat munkáját, de költségvetési forrásaik függvényében programjaikhoz, fenntartás i
költségeikhez is hozzájárulnak . A kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszerének első
kétéves tapasztalatából leszűrhető , hogy a nagyobb bevétellel és lakosságszámmal, és egyben
jelentősebb kisebbségi közösséggel bíró helyi önkormányzatok rendszeresen, akár jelent ős
összeggel is támogatják a települési kisebbségi önkormányzat(ok) működését. A lakossági
kérdések, felvetések komplex kezelését teszi lehetővé egyes településeken kialakuló azon
gyakorlat, amely szerint a helyi önkormányzat együttes közmeghallgatást tart a település i
kisebbségi önkormányzattal .

A törvényes működést kontrolláló jegyz ői jelenlét, valamint a hivatali apparátusnak a
jogalkalmazáshoz nyújtott segítsége nagymértékben el ősegíti, hogy a kisebbségi
önkormányzatok jogszabályoknak megfelel ő döntést hozzanak . Egyes esetekben az
együttműködést a vezetők közötti személyes konfliktus nehezíti .

A kisebbségi önkormányzatok döntő többsége aktívan vesz részt a település közéletében ,
kezdeményezőként lép fel minden olyan területen, ahol erre a Nek . tv. lehetőséget biztosít. A
kisebbségi önkormányzatokat megillető együttdöntési jogosítvány biztosítja, hogy a
kisebbséget érintő kérdésben ne születhessen egyetértésük, véleményük nélkül semmilyen
helyi döntés .

E jog gyakorlásával kapcsolatosan a beszámolási időszakban a helyi önkormányzatok által
társulás formájában fenntartott közoktatási intézmények m űködésével összefüggésben merült
fel (intézmények átszervezése, intézményvezet ői kinevezés) probléma. Olyan esetekkel i s
találkozhattunk, amikor a probléma megoldására, a kisebbségi jogot ért sérelem orvoslásár a
csak a bírósági szakaszban nyílt lehetőség .

A területi kisebbségi önkormányzatok közül a megyékben létrejött testületeknek – eltérően a
fővárosi testületektől – nem volt olyan „hagyománya”, amelyekb ől építkezhettek volna .
Jellemzően az országos kisebbségi önkormányzatok mintájára igyekeztek felépíten i
szervezeteiket, illetve a feladatellátás terén is az országos testület feladataiból indultak ki . Az
újonnan létrejött 46 testületnek nemcsak a kisebbségi területen belül kellett megtalálnia a
helyét, hanem a megyei (helyi) önkormányzattal is ki kellett alakítani azokat a
kapcsolatrendszereket, melyeket a települési és a fővárosi kisebbségi önkormányzatok már
korábban kialakítottak .
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Általában a területi kisebbségi önkormányzatok a megyében m űködő települési kisebbség i
önkormányzatok együttműködésének koordinálását végzik. Tájékoztatják a település i
kisebbségi önkormányzatokat a pályázatokról, saját pályázatok útján támogatást nyújtanak
részükre . Folyamatosan kapcsolatot tartanak az adott kisebbséghez tartozó település i
kisebbségi önkormányzatokkal és a különböző civil szervezetekkel .

A települési kisebbségi önkormányzatok több alkalommal fordultak a területi kisebbség i
önkormányzatokhoz különböző kérdésekben, támogatás vagy tanácsadás céljából . E mellett a
területi önkormányzat szoros kapcsolatot tart az országos kisebbségi önkormányzattal, számo s
rendezvény közösen került megrendezésre .

A 2007. évi választások során mind a tizenhárom nemzeti és etnikai kisebbség megválasztotta
országos önkormányzatát . Az országos kisebbségi önkormányzatok a továbbiakban is a
központi közigazgatás partnereiként az adott kisebbség országos érdekeinek legiti m
képviselő i .

A Nek. tv. alakuló ülésre vonatkozó szabályainak eltérő értelmezése miatt néhány országo s
kisebbségi önkormányzat esetében szükségessé vált az alakuló ülések megismétlése . Az
országos kisebbségi önkormányzatoknál is előfordult működésük során a hatályo s
jogszabályoktól eltérő döntéshozatal, illetve a szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálatának elmaradása . A hiányosságok jelentős részét azonban orvosolni lehetett a
hatályos rendelkezéseknek megfelelő korrekciókkal .

A beszámolási időszakban az országos kisebbségi önkormányzatok a szervezeti és m űködési
szabályzatukban elő írtak szerint működtek .

Összességében elmondható, hogy a kisebbségi önkormányzatok jogszabályoknak megfelel ő
működésükkel, az adott kisebbség képviseletével, sokoldalú, értékmegőrző és -teremtő
tevékenységükkel meghatározó szereplői közösségüknek .
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2. A KISEBBSÉGI JOGALKOTÁS FEJLEMÉNYE I

2.1. A KISEBBSÉGI TERÜLET JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSA I

A kisebbségi jogalkotás területén a megelőző beszámolási időszak záró momentuma a
kormányzati szervezetátalakításról szóló átfogó törvénymódosítás, illet őleg a hazai nemzeti é s
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati feladatellátás strukturális változásaina k
bemutatása volt.

A jelen beszámolási időszak jogalkotói munkája elsősorban a kisebbségi önkormányzatok
működésének állami támogatásához, illetve a kisebbségi önkormányzati gazdálkodá s
tárgyköréhez kötődik. A Kormány az átláthatóság és a normativitás igényének megfelel ően
megkezdte a támogatással, gazdálkodással kapcsolatos szabályozás komplex áttekintését ,
ezzel összefüggésben 2007. év végén érdemben változott meg mindkét terüle t
kormányrendeleti szintű szabályozása, a kisebbségi önkormányzatoknak a központ i
költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 375/2007 . (XII . 23.) Korm. rendelet, továbbá a kisebbségi önkormányzato k
gazdálkodásáról szóló 376/2007 . (XII. 23.) Korm . rendelet megalkotásával .

2. 1 . 1 . A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb ől nyújtott
feladatarányos támogatások feltételrendszerér ől és elszámolásának rendjéről szóló
375/2007. (XII . 23.) Korm. rendele t

Az újonnan kialakított támogatási rendszer egyidej űleg biztosítja az általános (alanyi jogon
járó) támogatást a központi költségvetésből a települési és a területi kisebbségi
önkormányzatok törvényben rögzített alapm űködéséhez és teszi lehetővé a kisebbségi
közügyek ellátásához igazodó további költségvetési támogatást .

Az általános működési támogatás forrása a költségvetési törvényben a települési és terület i
kisebbségi önkormányzatok finanszírozására el ő irányzott keretösszeg 75%-a . A keretössze g
fennmaradó 25%-a szolgálja a feladatalapú differenciált támogatást . Az egyes kisebbségi
önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás összegéről a differenciált támogatásról szól ó
kormányrendeletben foglalt szempontrendszer alapján, a szaktárcák képvisel őiből álló
Kisebbségi Költségvetési Bizottság dönt . A bizottság munkájában – tanácskozási joggal –
részt vesznek a kisebbségek országos önkormányzatainak delegáltjai is .

A differenciált támogatási rendszerben az átlagosan teljesít ő települési kisebbségi
önkormányzatok a megelőző évben egységesen biztosított támogatásnál mintegy 25%-kal
magasabb állami támogatáshoz jutottak . Ugyanakkor a legjobb eredményt elérő kisebbségi
önkormányzatok a korábbi támogatás kétszeresét megközelítő támogatásban részesültek.

2. 1 . 2. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007 . (XII. 23.) Korm .
rendele t

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának rendjét a Nek . tv . határozza meg, azonban az
csak főszabályként rögzíti az államháztartás szervezeteire vonatkozó szabályok alkalmazását ,
kivételként speciális szabályokat ír elő maga a törvényhozó, illetve felhatalmazást ad a
Kormány részére további speciális szabályok megalkotására. E szabályokat rögzíti az
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előzőekben hivatkozott kormányrendelet . A beszámolási id őszak főbb jogszabályváltozásait
az S. számúfüggelék mutatja be .

2.2. KISEBBSÉGI MUNKACSOPORTOK TEVÉKENYSÉGE

A kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati munka szakmai megalapozása érdekében a
Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkársága 2007 júniusába n
közjogi, finanszírozási és támogatási, valamint média munkacsoportot hozott létre . A
munkacsoportok tevékenységével összefügg ő dokumentumok, emlékeztet ők és javaslatok a
www.nek.gov.hu honlapon, önálló menüpont alatt közzétételre kerültek .

2. 2. 1. A közjogi munkacsoport

A közjogi munkacsoport tagjai : a szaktárcák munkatársai, a kisebbségek országo s
önkormányzatai által delegált képvisel ők, a kisebbségi kérdések nemzetközileg elismert
szakértő i, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgy űlési biztosa.

A munkacsoport fő feladata a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó jogszabál y
megalkotásához alapul szolgáló koncepció kidolgozása, valamint a Nek. tv. szükséges
módosításának el őkészítése, a továbbfejlesztés irányainak meghatározása .

A Nek. tv . kiemelten kezelt szabályozási területei :
• a törvény személyi hatálya, mely szorosan kapcsolódik a kisebbségi önkormányzat i

képviselők választásának anyagi jogi és eljárási jogi szabályaihoz ,
• az úgynevezett kedvezményes mandátum lehetséges újraszabályozása ,
• a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendje, ezen belül a települési és területi szint

gazdálkodási önállósága, és a gazdálkodási feladatok önálló ellátása szervezeti
feltételeinek hiánya közti kollízió megszüntetése .

2. 2. 2. A finanszírozási és támogatási munkacsoport

A munkacsoport tevékenységében az érintett szaktárcák mellett, a Megyei Jogú Városok
Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának
munkatársa, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok által delegált szakért ők vettek
részt .

A finanszírozási munkacsoport kiemelt feladata a kisebbségi önkormányzatok működési
feltételeinek és finanszírozási rendjének, valamint a kisebbségi civil szervezetek pénzügy i
támogatási rendszerének áttekintése volt .

E két fő feladat mellett a finanszírozási munkacsoport fejlesztéspolitikai kérdésekkel, a
kistérségi társulások keretei közt m űködő kisebbségi önkormányzatok helyzetének
vizsgálatával és a költségvetési tervezéssel kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat .

2.2.3. A média munkacsoport

A munkacsoport állandó tagjai — a kisebbségi önkormányzatok, a kisebbségi ombudsman é s
az érintett tárcák delegáltjai mellett — az Országos Rádió és Televízió Testület, a Magya r
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Televízió (Kisebbségi Műsorok Szerkesztősége) és a Magyar Rádió (Regionális, Nemzetiség i
és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége) képviselője .

A munkacsoport javaslatokat fogalmaz meg a kisebbségek anyanyelvű médiajogainak
érvényesülése, bővítése, a kisebbségek közösségi anyanyelv ű médiája konszolidál t
működésének biztosítása, továbbfejlesztése érdekében .

A munkacsoport több ízben tűzte napirendre az átfogó médiaszabályozás kisebbségeket érint ő
kérdései megvitatását, a kisebbségi médiajogok érvényesítésének el ősegítését, továbbá
megvitatta a nemzetiségi műsorkészítés szervezeti önállósága helyzetének alakulását a ké t
közmédiumnál . A munkacsoport értékelte továbbá a kisebbségek írott sajtója helyzetét is .

A testület javaslatokat fogalmazott meg a közmédia képvisel ői részére a kisebbségekkel
szembeni el őítéletek csökkentése terén szükséges közös fellépés érdekében . A testület
javasolta, hogy a Magyar Televízió vezetése erősítse meg a kisebbségi médiajogok
érvényesülésének figyelemmel kísérésével megbízott „televíziós ombudsman” intézményét ,
szélesítse feladatkörét és kompetenciáit . Felkérte továbbá a Magyar Rádió vezetését, hogy
fontolja meg egy hasonló intézményi forma kialakítását a közrádióban is .

3. A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER E

Magyarország kisebbségeket érintő nemzetközi tevékenysége több fórumon zajlik . A
Magyarországon élő kisebbségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés
alapintézményei a kisebbségi vegyes bizottságok, amelyek tevékenysége mellett hazán k
kiemelt figyelmet fordít a multilaterális kapcsolatokra, ezen belül is a nemzetköz i
szervezetekre . A magyar kisebbségpolitika alakítását alapvet ően meghatározza az Európa
Tanács (ET), az Európai Biztonsági és Együttm űködési Szervezet (EBESZ), valamint az
Európai Unió (EU) .

3. 1 . KÉTOLDALÚ ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATO K

Az elmúlt években valamennyi m űködő kétoldalú kisebbségi vegyes bizottság (KVB )
ülésezett. A KVB-k áttekintették a két országban élő kisebbségek helyzetét érint ő
eseményeket, intézkedéseket, elért eredményeket, s ajánlásokat fogalmaztak meg a ké t
kormány számára arra vonatkozólag, hogy milyen prioritások mentén biztosítsák az adott
kisebbség kulturális autonómiájának fejl ődését .

A kisebbségi vegyes bizottságok munkájának eredményeként valósulhattak meg olyan
jelentős fejlesztések az elmúlt években, mint például a pécsi Horvát Iskola és a Peresznyé n
létesült Horvát Keresztény Múzeum beruházásai, a budapesti Sevcsenko-szobor felállítása, a
battonyai Román Iskola új épületének átadása, indulhatott el az új Szlovák Ház projektj e
Pilisszentkereszten. A Kormány döntése alapján 2008-tól a költségvetésben a
Miniszterelnökség fejezetben külön keret szolgálja a vegyes bizottságok működése során
felmerülő kormányzati kötelezettségek ellátásának finanszírozását .

3. 1 . 1 . Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság

A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság képviselői több ízben találkoztak az elmúl t
két évben . A Bizottság 2008-ban két alkalommal is ülésezett .
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A felek megtárgyalták a magyarországi horvát kisebbség és a horvátországi magyar nemzeti
közösség kulturális, oktatási, önkormányzati ügyeit, az általuk lakott régiók gazdasági ,
infrastrukturális fejlesztésének kérdéseit .

A következő időszakra vonatkozóan az ajánlások között mindkét kisebbséget érint ő fejlesztés i
(útépítések, ingatlanvásárlás, épülethasznosítás), oktatási (egyetemek együttm űködése stb .) és
kulturális (közösségi házak létrehozása stb.) feladatok fogalmazódtak meg, nagy hangsúly t
fektetve a határ menti együttm űködés további folytatására és továbbfejlesztésére .

3. 1 . 2. Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottsá g

A 2007–2008-as beszámolási időszakban a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottsá g
VII. ülésszakát nyitották meg. 2007. július 3-án Bukarestben és 2007 . szeptember 25-én
Budapesten került sor plenáris ülésre . Az ülésszak keretében szakértő i szintű egyeztetés 2008 .
május 7–8-án Bukarestben volt .

3. 1. 3. Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottsá g

A Magyar Országgyűlés a magyar–szerb kisebbségvédelmi egyezményben foglaltakat a 2005 .
évi IV. törvényben hirdette ki. Az egyezmény rögzíti, hogy a szerződő felek külön
kormányközi vegyes bizottságot hoznak létre a kisebbségek képviselőinek kötelező részvétele
mellett, annak érdekében, hogy intézményesített együttm űködés keretében valósuljanak me g
a kisebbségeket érintő magyar–szerb kormányközi egyeztetések .

A KVB 2005 . évi alakuló ülését követően a legutóbbi, III . ülésre – négy év szünet után – a
beszámolási időszakot követően, 2009. május 21–22-én került sor.

3. 1. 4. Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottsá g

A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság a beszámoló id őszakában kétszer ülésezett ,
2007-ben Budapesten, majd 2008 nyarán Pozsonyban . A találkozókon áttekintették a
magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar közösségek helyzetét, a bizottság korább i
ülésein megfogalmazott ajánlások teljesítését, valamint az aktuális kisebbségpolitika i
kérdéseket . A felek többek között kiemelték a régiók közötti, határon átnyúló együttműködés
és az ezzel összefügg ő fejlesztéspolitika jelentőségét, amely hozzájárulhat mind a kétoldal ú
kapcsolatok erősítéséhez, mind az egymás területén élő kisebbségek helyzetének javításához .

3. 1. 5. Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottsá g

A 2007–2008-as esztend őben a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság üléseinek
napirendjén a magyarországi szlovén kisebbség, illetve a szlovéniai magyar nemzeti közössé g
kulturális, oktatási, önkormányzati ügyei, az általuk lakott régiók gazdasági, infrastrukturáli s
fejlesztésének kérdései szerepeltek.

Az üléseken megkülönböztetett figyelmet kaptak a határokon átível ő projektek
(területfejlesztés, oktatási, kulturális együttműködés), rendelkezésre álló források hatékony
felhasználása, a határ menti régió átfogó fejlesztése . Megfogalmazódott a végső stratégiai cél :
egy olyan szlovén–magyar határ menti régió kialakítása, mely kulturális, egészségügyi é s
természeti szempontból értékes és élhető terület.

9



3. 1. 6. Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottsá g

A nemzeti kisebbségek jogai biztosításában illetékes Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegye s
Bizottság ülésére 2007-ben egy alkalommal (Budapesten), 2008-ban pedig két ízben kerül t
sor (Magyarországon és Ukrajnában) .

A bizottság megvitatta többek között a magyar, illetve az ukrán anyanyelv ű oktatáshoz való
jog biztosításával kapcsolatos kérdéseket. Ennek érdekében több olyan ajánlás került
megfogalmazásra, amely a magyarországi ukrán és az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi é s
kulturális önazonosságának meg őrzését, annak el ősegítését szolgálja. Megállapodás született
arról, hogy az ukrán fél – működésük biztosításán felül – támogatást nyújt a kárpátalja i
magyar iskoláknak a korszerűsítéshez, továbbá az iskolarendszer b ővítéséhez .

Az ülések napirendjén szerepelt a 2007 –2013 között megvalósuló Magyarország–Szlovákia –
Románia–Ukrajna Határ Menti Együttm űködési Program is, amely várhatóan majdnem 7 0
millió euró összegű fejlesztést tesz majd lehetővé .

3.2. REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉ S

Magyarország az elmúlt időszakban számos határon átnyúló, transznacionális, illetve egyéb
nemzetközi együttműködési programban vett részt. Ilyen program többek között a Rom a
Integráció Evtizede Program és a Roma Együttm űködési Program .

3.2.1. A Roma Integráció Évtizede Program

A Roma Integráció Évtizede Program elnökségi feladatait Magyarország 2007 . július 1 . és
2008. június 30. között töltötte be . Az elnökséget hivatalosan a Nemzetközi Irányító Bizottsá g
magyar elnökség ideje alatti utolsó ülésén, 2008 . június 24-én Szűcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter Budapesten adta át a szerb kormány képviseletében megjelent Boida r
Djelié miniszterelnök-helyettesnek .

A magyar elnökség során Magyarország új országokat hívott meg, hogy vegyenek részt az
évtizedprogramban . Albánia, Bosznia-Hercegovina és Spanyolország hivatalosan is jelezte ,
hogy csatlakozni kíván az évtizedprogramhoz, míg Szlovénia megfigyel őként vesz részt. Az
új országok mellett a nemzetközi szervezetek közül az UNICEF is kifejezte szándékát ,
miszerint részt kíván venni az évtizedprogram megvalósításában .

Az antidiszkriminációs szakértői ülésen Magyarország ajánlást fogalmazott meg az
évtizedprogramban részt vevő országok számára, melyben javasolja az esélyegyenlőség-elvű
támogatáspolitika alkalmazását . Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikát a régióban
egyedül Magyarország alkalmazza az oktatás és városfejlesztés területén. Célja, hogy csak
azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskola i
és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik.

3. 2. 2. Roma Együttműködési Program

2007 márciusában zárult le az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID)
által támogatott négyéves Roma Együttműködési Program .

A program 2003 és 2007 között Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában kilenc
helyszínen zajlott. Ennek keretén belül konfliktuskezel ő tréningekre, együttműködő tervező
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folyamatokra került sor, melyben megjelenhettek a helyi érdekek és a program résztvev ő i
feltérképezték a helyi fejlesztési igényeket. Az önkormányzatok képvisel ő i, civil szervezetek,
szociális szolgáltatók, iskolák, a rendőrség és a cégek képvisel ői közös stratégiát és
akciótervet alakítottak ki a helyi problémákra, melyeket aztán kisebb projektek kapcsán me g
is valósíthattak .
Országos szinten a Partners Hungary Alapítvány kerekasztal beszélgetéseket szervezett ,
iskolai és médiaprogramokat indított el, hogy a roma integráció érdekében a civil társadalom ,
a kormányzat és a média minél hatékonyabb közös munkája létrejöjjön . A regionális ele m
lehetőséget adott a három ország résztvevőinek, hogy legjobb gyakorlataikat és a program
tanulságait megosszák egymással annak érdekében, hogy fenntartsák és fejlesszék a
programon belül létrehozott kezdeményezéseket. Az amerikai kormány 2,8 millió dolláro s
támogatást adott a három országban létrejövő programhoz .

3 . 3 . KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKE L

3. 3 . 1 . Európa Tanács

A) Kisebbségvédelmi egyezmények

A Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának alapvetései szorosan kapcsolódna k
nemzetközi, elsősorban az Európa Tanács által kidolgozott kisebbségvédelmi eszközökhöz ,
mechanizmusokhoz. Hazánk az elsők között erősítette meg az ET Kisebbségvédelmi
Keretegyezményét, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját . A két
nemzetközi dokumentumhoz történt csatlakozással Magyarország vállalta, hogy mindké t
egyezmény végrehajtásáról időről időre beszámolót készít . A Keretegyezmény esetében a
periodicitás ötéves, míg a Nyelvi Karta végrehajtásáról háromévenként számolunk be .

A Keretegyezmény végrehajtásáról 2005-ben benyújtott beszámolóval kapcsolatosan az
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2007 júniusában hat ajánlást fogalmazott meg. Az
elsőben szorgalmazza a roma nyelvek oktatási feltételeinek biztosítását, a következő kettő
általában a kisebbségi nyelvek oktatási feltételeinek javítására vonatkozik, egy a kisebbségi
nyelvű rádió- és televíziós programok sugárzási feltételeinek javítását kezdeményezi, egy a
kisebbségi nyelvek igazságszolgáltatásban való használatához igazodó földrajzi körzete k
kijelölését szorgalmazza, míg a hatodik a kisebbségi intézmények átadás-átvételi feltételeinek
javításáról szól . Jelen beszámolónk tematikus fejezetei tartalmazzák azon intézkedéseket ,
amelyeket a Kormány a felsorolt területeken tett az elmúlt két évben .

Az elmúlt évben elkészült a Nyelvi Karta háromévenként aktuális, periodikus beszámolója . A
negyedik országjelentésben a 2008 februárjáig terjed ő időszakot érintő kérdésekről adtunk
tájékoztatást . A jelentést megvitatta és elfogadta a Kormány, majd 2009. január 22-én
továbbításra került az ET Nyelvi Karta Titkárságához .

A magyar Kormány 2009-ben harmadik alkalommal készít az ET részére a
Keretegyezménnyel kapcsolatos beszámolót, amelynek elkészítésébe a Kormány bevonta a 1 3
kisebbség országos önkormányzatát is . Az országjelentés-tervezet részletesen ismerteti a
magyarországi kisebbségekre vonatkozó jogszabályokat, és tájékoztatást ad a
rendelkezésekkel kapcsolatos állami, kormányzati tevékenységr ől, intézkedésekről és
programokról . A dokumentum tartalmaz minden olyan adatot és tényszer ű információt, amely
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lehetővé teszi az ET Miniszteri Bizottsága számára, hogy átfogó képet kapjon a magyar
kisebbségpolitikáról .

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája hatályának kiterjesztése a
romani és a beás nyelvre

A Magyar Országgyűlés 2008. június 9-ei ülésnapján elfogadta a Magyar Köztársaság
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája szerinti kötelezettségvállalásainak a
romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésére vonatkozó 2008 . évi XLIII . törvényt. Az új
jogi norma törvényben szabályozott kereteket biztosít a romani vagy beás nyelvű cigányok
számára anyanyelvük használatára az oktatás különböz ő szintjein, az igazságszolgáltatásban
és a közhivatalokban . A vállalások kiterjednek a közszolgálati rádióban és televízióban a
romani és beás nyelvű programok készítésére, és megteremtik a jogszabályi kereteket egy
kizárólag romani nyelven sugárzó rádió- és televíziós csatorna elindításához is .

B) Emberi jogi jelentések Magyarországról

Az Európa Tanács Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottsága (a továbbiakban : ECRI)
2009 februárjában jelentette meg Magyarországról szóló 4 . országjelentését . A jelentés
megállapítja, hogy Magyarországon számos pozitív lépés született az elmúlt 5 évben .
Elismerően szól a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak területén tett intézkedésekr ől ,
többek között a kisebbségi törvénnyel kapcsolatos módosításokról . A jelentésben nag y
hangsúlyt kap a 2005 óta m űködő Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenysége, a Rom a
Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv elfogadása, valamint az oktatás, foglalkoztatás é s
lakhatás területén a roma kisebbséget érintő lépések. Üdvözli a hátrányos helyzetű személyek
integrálása és a menekültek helyzetének javítása érdekében tett er őfeszítéseket .

Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a xenofóbia és a közbeszédben tapasztalható egyr e
fokozódó rasszizmus éppúgy aggodalomra ad okot, mint a romák részér ől az élet minden
területén tapasztalt hátrányok . Mindemellett kiemeli, hogy a rasszista megnyilvánulásokka l
szembeni hatékony jogi fellépés legfőbb fékezője a véleményszabadság nagyon magas szint ű
védelme. Kiemeli, hogy a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatban – akik a lakhatás és a
munkavállalás területén akadályokba ütköznek – továbbra is a negatív sztereotípiák
jellemzőek .

Az ECRI jelentésében javasolja, hogy a magyar hatóságok bizonyos területeken tegyene k
további intézkedéseket : folytassák a kisebbségi önkormányzati rendszer felülvizsgálatát ,
fordítsanak gondot a rasszista megnyilvánulások elleni jogszabályok érvényesüléséne k
nyomon követésére, tegyenek további lépéseket a nemzeti és etnikai kisebbsége k
országgyűlési képviseletére vonatkozólag, fokozzák az er őfeszítéseiket a rasszizmus és
diszkrimináció minden megnyilvánulásával szemben .

C) Európa Tanács Kormányközi Kisebbségi Bizottsága (DH–MIN)

Az Európa Tanács tevékenységében játszott sikeres magyar szerepvállalást tükrözi a
Kormányközi Kisebbségi Bizottság (a továbbiakban : DH–MIN), amely munkáját magyar
diplomáciai és pénzügyi támogatással kezdte újra 2005-ben. Európa egyetlen átfog ó
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kormányközi kisebbségvédelmi fórumának tevékenységében Magyarország aktí v
szereplőként működik .

A vizsgált időszakban négy DH–MIN ülésre került sor, amelyeken a magyar álláspontot a
tárgyalt napirendi ügyekben a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal delegáltj a
képviselte .

A bizottság (DH–MIN) az elmúlt két évben vizsgálta többek között a kisebbségek és az ú j
média viszonyrendszerét, a kisebbségekkel kapcsolatos adatgy űjtés tartalmát és módszereit, a
választójogi törvényeket, valamint a politikai pártokról szóló törvényeket . A tanácskozáso k
alkalmával sor került az EBESZ kisebbségi főbiztosa által kibocsátott Bolzanói ajánlás a
nemzeti kisebbségekr ől (The Bolzano/Bozen Recommendations on National Minorities i n
Inter-State Relations) című dokumentum értékelő elemzésére, és ennek összevetésére a
Velencei Bizottság 2001 . évi Jelentésével, továbbá a Nemzeti kisebbségek védelmérő l szóló
Keretegyezmény hatálybalépésének 10 . évfordulója alkalmából rendezett szakértői
konferencia főbb megállapításainak áttekintésére .

3.3.2. Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (a továbbiakban : Bizottság )
2007 májusában tette közzé a Magyarországra vonatkozó, az esélyegyenl őséggel és a roma
lakossággal kapcsolatos záró következtetéseit és ajánlásait .

A pozitív fejlemények között említette a Bizottság az egyenl ő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény (a továbbiakban : esélyegyenlőségi törvény)
elfogadását, valamint a Roma Integráció Évtizede Program keretében kidolgozott Nemzet i
Stratégiai Tervet . A Bizottság üdvözölte továbbá az Egyezségokmányhoz fűzendő , az egyéni
panaszok benyújtását lehetővé tévő Kiegészítő jegyzőkönyv kidolgozásával kapcsolatos
támogató magyar álláspontot .

A Bizottság aggodalmát fejezte ki a következ ők miatt: a roma lakosságot magas
munkanélküliség sújtja ; a romákat a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetés éri ; a
magyarországi romák mintegy egyötöde szegregált, rendkívül alacsony ellátottságú telepeke n
él; a romák várható életkora mintegy 10 évvel alacsonyabb a lakosság többi részéhe z
viszonyítva ; a romák szegregációja az oktatásban és az egészségügyben . A szakértők
kifogásolták, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvhasználati joga a gyakorlatba n
meglehetősen korlátozott, emellett a kisebbségi önkormányzatok számára az
intézményátvételhez és -fenntartáshoz biztosított állami forrás nem kielégít ő . Ez utóbb i
megállapítások kapcsán a Bizottság a magyar Kormány figyelmébe ajánlotta a kisebbség i
oktatásra fordított állami normatíva emelését, a kisebbségi nyelven/nyelvet oktató tanáro k
nagyobb arányú képzésének el őmozdítását, a kisebbségi kulturális autonómia kiteljesítésé t
szolgáló állami források megemelését, valamint azt, hogy a magyarországi kisebbségi kultúr a
megismertetése legyen része a nemzeti tantervnek .

3. 3. 3. Egyéb nemzetközi szervezetek, emberi jogi jelentések

A) Egyéb nemzetközi szervezetek

2007. március 1-jén megkezdte tevékenységét a bécsi székhelyű Alapvető Jogok Ügynöksége,
amely a Rasszizmust és Idegengyűlöletet Ellenőrző Európai Központ (EUMC) helyébe lép .
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Az EUMC-nél bővebb feladatkörű Ügynökség három fő feladatot lát el : információkat é s
adatokat gyűjt; tanácsadást végez az Európai Unió és tagállamai részére, és el ősegíti a
párbeszédet a civil társadalommal abból a célból, hogy emelje az alapvet ő jogok ismertségét .

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (a továbbiakban : FUEN) 2007 májusában
határozatot fogadott el, amelyben hangsúlyozza a kisebbségi részvétel fontosságát a határoko n
átnyúló együttműködések kidolgozásában, végrehajtásában és ellen őrzésében. A határozat
kiemeli, hogy az együttműködési programok területfejlesztési és gazdasági dimenzióján túl
szerepet kell kapjanak az oktatási, kulturális kooperáció területei, valamint kifejezetten a
határtérségben lakó kisebbségek problémái és érdekei is .

A FUEN 2008 májusában Pécsett tartotta 53 . kongresszusát. A szervezet magyarország i
találkozójára Európa 35 országából 180 küldött érkezett . A tanácskozás középpontjában a
kisebbségek médiajogainak értékelése állt, s a kongresszus a tanácskozás eredményekén t
közös nyilatkozatot fogadott el a nemzetiségek médiahelyzetével kapcsolatban . A
beszámolási ciklusban a FUEN működését a magyar Kormány is támogatta .

2008 júniusában megalakult a Kevésbé Használatos Európai Nyelvek Fejlesztésért elnevezés ű
szervezet (a továbbiakban : NPLD), amelynek tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatal
folyamatosan figyelemmel kíséri . A szervezet fő célja a nyelvi sokszínűség előmozdítása, az
Európa kevésbé használatos nyelveinek erősítése, fejlesztése .

A hálózat működésének középpontjában a projektmunka áll, amely révén a szervezet teret
nyújt a nyelvpolitikával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és alkalmazott módszere k
megismerésére és cseréjére .

A hálózat tájékoztatást kíván nyújtani azokról a pénzügyi forrásokról is, amelyek Európa -
szerte a kisebbségi nyelvi közösségek rendelkezésére állnak . Az NPLD tagsága igen
változatos képet mutat : tevékenységében részt vesznek nemzetközi nem kormányzati
szervezetek (például a Kevésbé Használt Nyelvek Európai Irodája), kormányzati szervezete k
(például Észtország Nyelvpolitikai, Oktatási és Kutatási Minisztériuma), valamin t
kutatóintézetek és intézmények (például Fríz Akadémia) . A teljes projekt koordinálását a
Walesi Nyelvi Testület végzi .

B) Egyéb emberi jogi jelentések

A „Romák Egyenlő Részvétele a Min őségi Oktatásban” címmel monitoring beszámol ó
közzétételére került sor 2007-ben, amelyet az Open Society Institute (OSI) és az EU Monito r
Advocacy Programme (EUMAP) együttműködésben az Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvánnyal állított össze . A dokumentum az alapvet ő oktatási indikátorokat
vizsgálta. A vizsgálat kiterjedt a legjelentősebb akadályokra, amelyekkel a magyarország i
romáknak szembesülniük kell, és amelyek a minőségi oktatásban való egyenlő részvétel teré n
korlátozzák őket. A magyar beszámoló a Roma Integráció Évtizede Program (2005–2015 )
keretébe tartozó kilenc országra kiterjed ő felmérés részét alkotta .

Bár a beszámoló kiemeli, hogy Magyarország sok lépést tett az antidiszkriminációért, a rom a
gyerekek még mindig megkülönböztetést, elszigetelődést és hátrányokat szenvednek el az
oktatás terén . A kutatás kimutatta, hogy a szegregáció tiltása ellenére a szegregált iskolákba n
és osztályokban tanuló roma gyerekek száma az elmúlt 15 évben emelkedett . A megoldatlan
problémák között a beszámoló megemlíti, hogy a Kormány nem viszonyul megfelel ően az
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olyan romák igényeihez, akiknek az iskolái olyan szegregált területeken vannak, ahol nincs ,
vagy alig van jelen nem roma lakosság, amelyhez integrálódni tudnának. Példaként jeleni k
meg a beszámolóban Tiszabura, ahol a lakosság 60%-a roma származású . Pozitívum, hogy a
roma gyerekek meglehetősen jól teljesítenek itt, ugyanakkor a nem roma gyerekek képezik a
kisebbséget, és nekik vannak problémáik.

A tanulmány azt tanácsolja, hogy az iskola el őtti oktatás fontosságára kellene fókuszálni ,
illetve anyagi és más ösztönző eszközökkel hatást gyakorolni a nemzeti és helyi szintű
adminisztrációra. Továbbá a jó gyakorlatokat használni kellene, és szükség lenne a
mechanizmus végrehajtásának effektív vizsgálatára és kontrolljára, ami szintén segítené a z
iskolákat és tanárokat a modern módszerek használatában .

2007 augusztusában került nyilvánosságra az Európai Unió Alapvet ő Jogok Ügynöksége (a
továbbiakban: FRA) által az EU-tagállamokban tapasztalt rasszizmust és xenofóbiát vizsgáló
jelentés .

Az Ügynökség által gyűjtött adatok szerint az EU-tagállamok jelentős részében az eltérő
bánásmód továbbra is jellemz ő a foglalkoztatás, lakhatás és oktatás területein. Ugyanakkor az
FRA-riport néhány tagállam jó gyakorlatainak példáit is felsorakoztatta . Megállapította, hogy
az uniós jogalkotás etnikai egyenlőség felé való elmozdulása pozitív változásokat
eredményez . Erősödött a diszkriminációs esetek tudatosítása és az igény az ezekkel szembe n
való fellépésre a politikusok és médiumok között, valamint a civil társadalomban . Néhány
országban precedens értékű bírósági döntések születtek a foglalkoztatás terén tapasztalható
diszkriminációval szemben. Az oktatás terén új politikai és civil kezdeményezések alakultak a
megkülönböztetések ellen . Az EU-ban érzékelhető szakadékok miatt az egyenlő esélyek és
jogok terén az Ügynökség felszólította a kormányokat, hogy biztosítsanak védelmet polgárai k
számára a megkülönböztetésekkel szemben .
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4. A KISEBBSÉGI KULTURÁLIS AUTONÓMIA MŰKÖDÉSE

4. 1. A KISEBBSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZER E

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számára biztosított közvetlen központi
támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza . A források az Országgy űlés, a
Miniszterelnöki Hivatal és az egyes szaktárcák fejezeti kezelésében lév ő elő irányzataiban ,
közalapítványi, feladat- és projektfinanszírozási keretösszegként jelennek meg . A 6. számú
függelék tartalmazza a 2007-2009 . évi költségvetésekben nevesített kisebbségi vonatkozás ú
tételek összevont táblázatát. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számár a
biztosított támogatások legfontosabb elemei :
• az országos kisebbségi önkormányzatok éves m űködési költségeinek fedezetéül szolgál ó

előirányzat,
• a nemzeti és etnikai kisebbségi civil szervezetek támogatási kerete,
• a kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatási kerete ,
• a kisebbségi koordinációs és intervenciós keret ,
• a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány ,
• a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány ,
• a települési és területi kisebbségi önkormányzatok éves működési támogatási kerete ,
• a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz elkülönített kiegészít ő támogatás kerete ,
• nemzetiségi színházak támogatási kerete .

4. 1 . 1. Az országos kisebbségi önkormányzatok és intézményeik támogatás a

A Nek. tv. értelmében a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek országo s
önkormányzatai az általuk képviselt kisebbség kulturális autonómiájának megteremtés e
érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át.

A nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részbe n
működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint
fejlesztésének támogatására, ilyen intézmények alapításának el ősegítésére, valamint országos
és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól val ó
átvételének támogatására a költségvetési törvény 2003 óta tartalmaz támogatási el ő irányzatot.
A hatályos szabályozás szerint az országos kisebbségi önkormányzatok működési célú
támogatása az Országgyűlés fejezetében található, ezen belül elkülönítve szerepel az országo s
kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények működési célú állami támogatása,
kisebbségenkénti bontásban .

A) Országgyűlésfejezet

A beszámolási id őszakban az Országgyűlés fejezetében szerepeltek az országos kisebbségi
önkormányzatok működési támogatására, továbbá az országos kisebbségi önkormányzato k
fenntartásában működő intézmények támogatására szolgáló központi költségvetés i
előirányzatok. Az országos kisebbségi önkormányzatok m űködési támogatása 2007-ben és
2008-ban egyaránt 913,9 millió Ft-ot tett ki, ami 2009-re 953 millió Ft-ra növekedett . A
kisebbségi intézmények fenntartására a központi költségvetés 2007-ben 1404,4 millió Ft-ot ,
míg 2008-ban 1436,5 millió Ft-ot különített el . A támogatási keret 2009-ben 1507,5 millió Ft -
ra növekedett.
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Az Országgyűlés fejezetében található a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek ,
egyesületek éves működésének támogatására fordítható keret (110 millió Ft), melynek
pályázat útján történő odaítéléséről évente az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottság javaslata alapján az Országgyűlés dönt.

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, egyesületek éves működésének támogatására
elkülönített keretb ő l 2007-ben és 2008-ban nyújtott támogatások adatait kisebbségek szerint i
bontásban a 7. számú függelék tartalmazza .

B) Miniszterelnökség fejezet

Intézményi keret

A központi költségvetésben a Miniszterelnöki Hivatal fejezeti kezelés ű előirányzatai között
szerepel az országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásában lévő kisebbségi intézmények
alapítása és fenntartása támogatására szolgáló el ő irányzat . Ez a keret, amelynek támogatás i
összege 2007-ben 70 millió, 2008-ban és 2009-ben 120 millió Ft, az új vagy fejlesztés alat t
álló kisebbségi intézmények támogatását biztosítja. Az országos kisebbségi önkormányzatok
mindkét évben pályázati úton jutottak az intézményi támogatáshoz (lásd a 8., 9. és 10 . számú
függelékeket) .

Koordinációs és intervenciós kere t

A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret a gyors kormányzati beavatkozást tesz i
lehetővé a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények és szervezetek má s
forrásból nem finanszírozható támogatása, esetenként krízishelyzeteinek sürg ős megoldása
céljából . A keret 2007-ben 38 millió, míg 2008-ban 80 millió Ft-ot tett ki, és 2009-ben 19 5
millió Ft-ra növekedett . A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretb ő l 2007-ben és 2008-
ban nyújtott támogatások adatait kisebbségek szerinti bontásban a 11 . számú függelék
tartalmazza .

2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal – a fejezeti tartalékból biztosított – 120 millió Ft-tal
kiegészítette a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretet . Az így megemelt keretb ől 20
millió Ft szolgált a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szerepl ő egyes
feladatok megvalósításának támogatására . A támogatott célokat és támogatási összegeket a
12. számú függelék tartalmazza .

Az országos önkormányzatok határozatainak el őkészítését és végrehajtását, továbbá a
gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatok ellátását végz ő hivatali munkaszervezetek
felállításához 2007 decemberében a Miniszterelnöki Hivatal az érintett önkormányzato k
számára összesen 100 millió Ft támogatást biztosított . Az önkormányzatok részére biztosított
támogatásokat a 13 . számú függelék tartalmazza.

2008-ban a Miniszterelnöki Hivatal – a fej ezeti tartalékból biztosított – 110,5 millió Ft-ta l
kiegészítette a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretet . A megemelt keretb ő l 95 millió
Ft szolgált a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szerepl ő egyes feladatok
megvalósításának támogatására, 15,5 millió Ft pedig az egyedi intervenciós kérelme k
támogatására .
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Az Országos Szlovák Önkormányzat 80 millió Ft támogatásban részesült a Pilisszentkeresztre
tervezett Szlovák Ház megvalósításához, míg az Országos Szlovén Önkormányzat 15 milli ó
Ft-os támogatást kapott a felsőszölnöki Szlovén Tájház megvalósításának támogatására .

A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretb ő l nyújtott 2007 . és 2008 . évi támogatásokról
a 13. számú függelék ad tájékoztatást .

Közalapítvány támogatása

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (a továbbiakban:
Kisebbségekért Közalapítvány) kiemelten közhasznú szervezetként működik. Fő célja, hogy
ösztönözze és támogassa a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek fennmaradását, a kisebbsége k
önazonosságának meg őrzését, az anyanyelvi kultúra ápolását, fejlesztését, átörökítését és a
kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának megmaradását . A Kisebbségekért Közalapítván y
költségvetési támogatása 2007-ben és 2008-ban 500–500 millió Ft-ot, 2009-ben 462 millió Ft -
ot tett ki. A Kisebbségekért Közalapítvány céltámogatásait a 14. számúfüggelék tartalmazza .

Mindkét vizsgált évben nyolc-nyolc cél szerinti pályázat kiírására került sor . A 13 nemzeti é s
etnikai kisebbség országos terjesztésű írott sajtójára kiírt pályázat alapján évente 1 9
sajtótermék kapott támogatást. A 15. számú függelék tartalmazza a Kisebbségekért
Közalapítvány támogatásainak kisebbségek szerinti bontását .

4. 1 . 2. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok differenciált támogatás a

A Nek. tv. 2005 . évi módosítása elő írta, hogy a Kormány dolgozza ki, és rendeleti formába n
vezesse be a települési és területi kisebbségi önkormányzatok differenciált támogatásána k
rendszerét . E törvényi felhatalmazás alapján a Kormány 2007-ben a 375/2007 . (XII. 23 . )
számú, a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbő l nyújtott feladatarányos
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) megalkotásával megújította a 2006 . évi választásokat követően
létrejött települési és területi kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszerét azzal a
céllal, hogy a szabályozást egy igazságosabb, feladatarányos támogatás irányába mozdítsa el .

A Rendelet szerint 2008-tól a települési és területi önkormányzatok az elvégzett feladatai k
arányában jutnak az állami támogatáshoz, ezen belül általános működési és feladatalapú
támogatásra számíthatnak . Az általános működési támogatás a települési és a területi
kisebbségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap 1-jétő l megillető támogatás ,
mely az önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására, az ellátott
tevékenységhez kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás . A feladatalapú
támogatás a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak az ellátott feladatai k
arányában nyújtható támogatás . Az általános működési támogatás automatikusan megilleti a
működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, míg a feladatalapú támogatás
külön igénylés útján történik . Megjegyzendő, hogy a tárgyévben fel nem használt é s
visszautalt támogatásokból a Rendeletben meghatározott módon képz ődő összeg a jogosul t
önkormányzatok között felosztásra kerül .

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszerének átalakításáva l
párhuzamosan a Kormány többletforrásokat biztosított az új támogatási rendsze r
bevezetéséhez: míg a 2007 . évi központi költségvetés a települési és területi kisebbség i
önkormányzatok működésének támogatására 1337,9 millió Ft-ot különített el, 2008-ban e
célra 1557,9 millió Ft állt rendelkezésre .
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A Rendelet a 2008 . évi költségvetésről szóló törvény 5 . mellékletében rögzített, a települési é s
területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására elkülönített támogatás t
általános működési támogatásra (75%) és feladatalapú támogatásra (25%) bontotta .

2008-ban a települési és területi kisebbségi önkormányzatok az általános m űködési
támogatásra elkülönített 1168,4 millió Ft-os keretből, az adott szinthez igazodó azono s
összegű támogatásban részesültek . 2008-ban a települési kisebbségi önkormányzatok
egységesen 555 ezer Ft, míg a területi kisebbségi önkormányzatok 867 ezer Ft általáno s
működési támogatásban részesültek . A támogatás folyósítása két egyenlő részletben történt :
az első részlet február 15-ig, a második részlet augusztus 15-ig került kiutalásra .

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok a feladatalapú támogatás igénylését 2008 .
február 1-jéig nyújthatták be a Miniszterelnöki Hivatalhoz a Magyar Államkincstár illetéke s
regionális igazgatóságán keresztül . A feladatalapú támogatás nagyságát — a Rendeletben
meghatározott szempontrendszer szerint — a kisebbségi önkormányzat által ellátott feladato k
és az ezek ellátásáról szóló képvisel ő-testületi határozatok határozták meg .

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására elkülönítet t
389,5 millió Ft-os keretbő l az önkormányzatok különböz ő nagyságú, a benyújtott igénylés
tartalmi elemeihez igazodó támogatást nyerhettek el .

A 2008 . évi feladatalapú támogatást a 2061 működő települési kisebbségi önkormányzat
közül 1662 testület (80,6%) igényelte. A benyújtott pályázatok elbírálását követ ően
támogatást 1629 testület (98%) nyert el .

Az elnyert feladatalapú támogatás összege 582 570 és 19 419 Ft közé esett . Az átlagosan
teljesítő települési kisebbségi önkormányzat 226 555 Ft-hoz jutott . Az 555 ezer Ft-os
általános működési támogatást is figyelembe véve, a legnagyobb települési kisebbség i
önkormányzati támogatás 1 137 570 Ft-ot (2007-ben valamennyi települési kisebbség i
önkormányzat egyformán 640 000 Ft-ot kapott), míg a legalacsonyabb 555 000 Ft-ot tett ki .

A működő 57 területi kisebbségi önkormányzat közül minden testület igényelt 2008 . évi
feladatalapú támogatást . A benyújtott igénylések elbírálását követően 56 testület (98,2%)
nyert támogatást . Az elnyert feladatalapú támogatás összege 427 899 és 112 605 Ft közé esett .
Az átlagosan teljesítő területi kisebbségi önkormányzat 285 266 Ft-hoz jutott. A 857 ezer Ft-
os általános működési támogatást is figyelembe véve, a legnagyobb területi kisebbség i
önkormányzati támogatás 1 294 899 Ft-ot (2007-ben valamennyi területi kisebbség i
önkormányzat egyformán 1 000 000 Ft-ot kapott), míg a legalacsonyabb 979 605 Ft-ot tett ki .
2008 novemberében felosztásra került a kiegészít ő támogatás is, melynek összege 12,9 8
millió Ft-ot tett ki .

A 2009. évi feladatalapú támogatási igények benyújtási határideje a Rendelet szerint 2008 .
december He volt . A működő 2011 kisebbségi önkormányzat közül 1712 nyújtotta b e
igényét, vagyis az önkormányzatok 83,7%-a pályázott a feladatalapú támogatás elnyerésére .

A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok 2007 . és 2008. évi támogatásának adatait
a 16. és 17. számú függelékek tartalmazzák .
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4. 1. 3. Kormányzati forrásokból támogatott kisebbségi intézmények és programo k

4. 1. 3. 1. Kisebbségi nevelés, oktatás

A kisebbségi oktatás területén az elmúlt két évben az alábbi fő célkitűzések érvényesültek:
• A Nemzeti alaptanterv módosításával összhangban a nemzetiségi oktatás tartalmának é s

kereteinek megújítása .
• A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás jogi és pénzügyi feltételrendszeréne k

összehangolásával az anyanyelvi oktatás min őség irányába történő elmozdulásának
elősegítése . A támogatások differenciálásával a kétnyelvű és a teljes anyanyelvű oktatás
előnyben részesítése .

• A nemzetiségi oktatáshoz szükséges anyanyelvű tankönyvfejlesztési és fordítási program
folytatása, az UMFT keretében történő nemzetiségi oktatási programok (oktatás i
segédletek, tankönyvek, tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó pedagógus -
továbbképzések) fejlesztésének előkészítése. A nemzetiségi tankönyvekhez ingyene s
hozzáférés biztosítása az ellátási rendszer átalakításával .

• Az anyanyelvi pedagógus-továbbképzés folytatása, különös tekintettel a közismereti
tárgyak anyanyelven való oktatása személyi feltételeinek biztosítására .

• A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás feltételeinek biztosítása azon nemzeti és etnikai
kisebbségek esetében is, amelyek korábban nem rendelkeztek kisebbségi oktatással .

• Az 1100 fő alatti településeken működő nemzetiségi közoktatási intézménye k
aránytalanul magas fenntartási költségeinek ellensúlyozása .

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium központi költségvetési fejezete 2007-ben 200 millió ,
2008-ban 270 millió Ft-os, a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladato k
támogatására fordítandó előirányzatokat tartalmazott, melyek a kisebbségi
oktatásfejlesztéssel, pedagógiai programokkal, kisebbségi kutatásokkal kapcsolato s
tevékenységek finanszírozását biztosították . A nemzeti, etnikai kisebbségi feladato k
támogatásának részleteit a 18-22 . számú függelékek mutatják be .

A) A kisebbségi nevelés-oktatás tartalma, struktúrája, szabályozás a

• A Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelv e

A módosított Nemzeti alaptantervben központi szerepe van a kulcskompetenciá k
fejlesztésének. A kompetenciaalapú oktatás szemléletváltást hoz az egész közoktatási
rendszerben, így különösen kiemelt szerepet kap a nemzetiségi anyanyelvi és kulturális
nevelésben. Erre tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás sajátos m űveltségi
területeinek, a kisebbségi nyelv és irodalom, illetve a kisebbségi népismeret fejlesztési
feladatainak az átdolgozására is sor került.

A dokumentumtervezetek kimunkálását és az érintett kisebbségi közösségekkel történ ő
szakmai egyeztetést az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nemzetiségi csoportjának
irányításával a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevő gyakorló pedagógusok ,
szakemberek végezték el .

E munka eredményeként sor került a bolgár, görög, horvát, német, román, ruszin, szerb ,
szlovák, szlovén anyanyelv és irodalom (két szinten), valamint a népismere t
követelményeinek az átdolgozására, és elkészültek a romani és beás nyelvek fejlesztési
feladatai is .
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A módosítás fő célkitűzése, hogy a kisebbségi nyelv, irodalom és népismeret oktatása során is
maradéktalanul érvényesüljenek a Nemzeti alaptanterv el ő írásai, szerkezete, szellemisége a
tanulmányi idő egészére vonatkozóan, az 1 . évfolyamtól a 12 ., illetve a 13 . évfolyamig .
Fontos cél emellett, hogy a szabályozás lehet őséget biztosítson azon kisebbséghez tartoz ó
tanulók számára is, akik az iskolakezdést követő különböző időpontokban szeretnék a
kisebbségi nyelvet tanulni, a kisebbségi kultúrát megismerni . A kisebbségenként
meghatározott fejlesztési feladatok magyarul és a kisebbség nyelvén kerültek kiadásra .

• A kisebbségi önkormányzatok mint intézményfenntartó k

A tapasztalatok szerint az országos kisebbségi önkormányzatok által átvett oktatási
intézmények sikeresek, tevékenységükkel az adott nemzetiségi közösségek maximálisa n
elégedettek, tanulólétszámuk nő , működésük biztonságos. Ehhez az is hozzájárul, hogy a
költségvetési törvényben meghatározott kisebbségi fenntartói támogatáson túl a hely i
önkormányzatokkal azonos jogcímen és feltételekkel igényelhetik a költségvetési törvény
szerinti támogatásokat és kiegészítő hozzájárulásokat .

2008-ban az oktatási és kulturális miniszter a kiegészít ő kisebbségi oktatást fenntartó bolgár,
görög és lengyel országos önkormányzatokkal közoktatási megállapodást kötött, ennek
eredményeként e kiegészítő kisebbségi iskolák is stabil anyagi feltételek között m űködhetnek .

A színvonalas nemzetiségi oktatás iránti igényt az is jelzi, hogy a német, a szerb és a szlová k
országos önkormányzat nemzetiségi módszertani központot alapított, amelyek szakmai
konferenciákkal, kiadványokkal segítik intézményeik munkáját .

• A nemzetiségi intézmények finanszírozás a

A finanszírozás új rendszerének kezdetétő l az alacsony tanulólétszámú nemzetiségi iskolák
fenntartása alapvet ően az igen magas fajlagos költség miatt kiegészít ő támogatásra szorul .
Nem arról van szó, hogy a kisebbségi nevelés, oktatás többletfeladatainak ellátására ne m
állnak rendelkezésre megfelelő központi költségvetési források, hanem az alacsony
tanulólétszámból adódóan az intézmény fenntartása jelent az átlagosnál nehezebb feladatot .
Ugyanakkor a nemzetiségi iskola léte különösen a kistelepüléseken egyben az adott települé s
nemzetiségi jellege megőrzésének dönt ő tényezője .

E probléma megoldása vált lehetővé 2006-tól a nemzetiségi feladatok kiegészít ő támogatására
elkülönített keretből . Az oktatási és kulturális miniszter által évente kiadott rendelet szerin t
prioritása van a nemzetiségi nyelvű és nemzetiségi kétnyelv ű oktatásnak . Elsősorban ezek az
intézmények a minőségi nemzetiségi oktatás letéteményesei . A rendelet, a fentiek mellett a
legrászorultabb intézmények, az 1100 fő alatti kistelepüléseken működő nemzetiségi óvodák
és iskolák fenntartásához is biztosít támogatást . Az elmúlt évben sikerült ezen intézményi kör
számára a gyermekenkénti, illetve tanulónkénti 45 ezer Ft-on túl az év végi maradványbó l
további 50 ezer Ft/fő támogatást biztosítani .

Ugyancsak e keretből, az intézményfenntartási támogatás mellett további feladatok
megvalósítása is lehetővé válik: intézmények rekonstrukciója és b ővítése, ingyenes
tankönyvellátás, pedagógiai szakmai szolgáltatások és közvetlen kapcsolatok támogatása a z
anyanyelvi országokkal .

A kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján 2008-ban befejez ődött a pécsi
Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon beruházása ,
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melyhez a magyar fél teljes hozzájárulását e keretb ől sikerült biztosítani . Szintén 2008-ban
került átadásra a battonyai Román Általános Iskola és Óvoda is, a beruházás költségei t
ugyancsak e keret biztosította . Az elmúlt évben további két intézményfenntartó részesül t
beruházási támogatásban, a hercegszántói horvát és az apátistvánfalvi szlovén iskol a
fenntartója .

A költségvetési törvény által a nemzetiségi feladatokra elkülönített forrás rendeltetése, hogy
elsősorban az intézmények biztonságos m űködését szolgálja . E keret már nagyságrendjénél
fogva sem alkalmas nagy ív ű beruházások finanszírozására . Erre való tekintettel is az oktatás i
és kulturális tárca a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásáva l
kezdeményezte, hogy a Regionális Operatív Programok keretében a nemzetiségi közoktatás i
intézményi beruházások megfelel ő prioritást kapjanak .

• Tankönyv- és taneszközfejleszté s

A nemzetiségi tankönyvek biztosítása Magyarországon állami feladat . A nemzetiségi nyelvű
közismereti tankönyvek fordítása az országos kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetett
fordítási terv alapján történik a szakmai kapacitás, illetve a pénzügyi források függvényében .

2007-ben 45 önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelv- és irodalomtankönyv látott napvilágot ,
továbbá 4 tankönyv átdolgozására (munkatankönyvek szétválasztása tankönyvvé é s
munkafüzetté törvényi kötelezettség alapján) és 5 fordítására került sor . 2008-ban 1 8
közismereti tankönyv fordítására, 16 átdolgozására és 2 tankönyv önálló fejlesztésére
kerülhetett sor .

Az OKM szerződést kötött a 2008 . évi költségvetési keret terhére a kiadókkal 29 közismeret i
tankönyv fordítására, 48 tankönyv átdolgozására és 1 tankönyv kifejlesztésére .

Az elmúlt két év tapasztalatai szerint a 2006-ban bevezetett tankönyvellátási szisztéma bevált .
A tankönyvek beszerzéséhez a fenntartók a nemzetiségi feladatokra elkülönített keretből
igényelhetik meg a tankönyvek árát azzal, hogy a tanulók e tankönyveket kölcsönzés útján 3
évig használják, ezen időszak alatt e célra újabb támogatást a fenntartók nem igényelhetnek .
A munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a tanulóknak, a korábbi években fizetett díjjal
megegyező térítést kell fizetniük . Ez esetben a fenntartók az előállítási ár és a tanuló által
fizetett térítési díj különbözetét kapják meg .

Az oktatási és kulturális miniszter – a Kormány döntése alapján – 35/2008 . (XII . 22.) OKM
rendeletével tovább egyszerűsítette a kisebbségi oktatásban használható tankönyvek
behozatalát azzal, hogy előírta, miszerint az oktatás nyelvének megfelel ő , a nemzetiségi
iskolai oktatáshoz külföldről behozott tankönyvet az érintett országos kisebbségi
önkormányzat vagy az Országos Kisebbségi Bizottság kezdeményezésére fel kell venni a
tankönyvjegyzékbe .

• Személyi feltételek, pedagógusképzés, -továbbképzés, vendégtanáro k

A magyar fels őoktatás a nemzetiségi, etnikai oktatás számára alapvetően az
óvodapedagógusok, tanítók, továbbá az anyanyelv és irodalom szakos általános é s
középiskolai tanárok képzését tudja biztosítani a meglév ő kisebbségi pedagógusképző
helyeken . Ugyanakkor a kétnyelvű , illetve a tannyelvű nemzetiségi oktatás részéről szinte
minden kisebbséget érintően a közismereti tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató
pedagógusok iránti fokozottabb igény is megjelent .
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Így az elmúlt időszakban is az egyik legfontosabb feladat volt – a kisebbségi nyelv é s
irodalom szakos tanárok, illetve nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók képzése mellett – a
közismereti tantárgyakat a kisebbség nyelvén oktató pedagógusok szaknyelvi képzésének é s
továbbképzésének a biztosítása.

2003-tól a nemzetiségi pedagógusképző helyek költségvetésébe 110 millió Ft beépült, és a z
folyamatosan rendelkezésre áll . 2006-tól törvényi kötelezettség alapján az alacsony hallgató i
létszámú tanszékek, köztük nemzetiségi képz őhelyek kiegészítő támogatásban részesülnek .
2007-ben a kiegészítő támogatás mértéke 1–1,5 millió Ft, 2008-ban pedig 2,5 millió Ft vol t
képzési helyenként.

Az elmúlt két évben is folytatódott a kisebbségi nyelvet, irodalmat és népismeretet oktató
pedagógusok továbbképzésének kiemelt támogatása . Nyilvános pályázat útján a részvételi dí j
további kétszeresét nyerhették el azok a pályázók, akik hazai akkreditált népismereti, illetve
nyelvi-módszertani továbbképzést, illetve azok az országos kisebbségi önkormányzatok ,
amelyek közvetlen megállapodás keretében az anyaországban megvalósuló népismereti ,
valamint az anyanyelv oktatásával összefiigg ő vagy kétoldalú tárcaközi egyezmény alapján,
Magyarországon megvalósuló kisebbségi pedagógus-továbbképzést szerveztek. Elmondható ,
hogy valamennyi kisebbségi oktatással is rendelkező közösség számára biztosított a
pedagógus-továbbképzés lehetősége.

A kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógusok szaknyelvi továbbképzésére az elmúlt ké t
évben is nyilvános pályázatot írt ki a szaktárca . Az egy féléves továbbképzésben részt vev ő
pedagógusok számára legalább 40 óra elméleti képzést kell biztosítani általában itthon, és 4 0
óra hospitációt az anyaország közoktatási intézményeiben. A pedagógusképz ő
intézményekben foglalkoztatott, anyaországokból érkező lektorok, valamint a közoktatásban
foglalkoztatott vendégtanárok tevékenysége rendkívül hasznos a kisebbségi nyelvek, illetv e
az anyanyelven oktatott tantárgyak oktatása szempontjából . Azokban a közoktatás i
intézményekben, ahol sikeresen bonyolítanak le vendégtanári programokat, az anyanyelv i
oktató-nevelő munka színvonala látványos eredményeket hoz .

A kisebbségi óvodák és általános iskolák létszámáról, valamint a kisebbségi gimnáziumok ,
szakközépiskolák és szakiskolák tanulói létszámának alakulásáról a 23–27. számú függelékek
adnak tájékoztatást .

• Szakmai szolgáltatáso k

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nemzetiségi csoportja biztosítja a nemzetiségi oktatá s
valamennyi területén a szakmai hátteret (alapdokumentumok, érettségi feladato k
kidolgozásában való részvétel, szakértői munkák, pedagógus-továbbképzések, OKTV ,
tanulmányi versenyek stb.) . Irányításával elkezdődött a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai
nevelést, iskolai oktatást, kollégiumi nevelést segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások
megszervezése .

Első fázisban nyelvterületenként feltérképezték azokat a gyakorló pedagógusokat, akik a z
Országos Szakértő i Névjegyzéken nem szerepelnek, de alkalmasak és vállalnának tanácsadó i
tevékenységet, szakmai szolgáltatást . Jelenleg felmérés készül a szolgáltatásokat igénylő
intézményfenntartókról, és arról, hogy mely területeken igényelnének szaktanácsadói, illetv e
egyéb szolgáltatási tevékenységet . Fontosnak tartjuk, hogy a költségvetési törvényben
elkülönített keretből a kisebbségi intézményeket fenntartó önkormányzatok továbbra i s
támogatást igényelhetnek szakmai szolgáltatások igénybevételére .
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• A kisebbségi oktatás külkapcsolata i

A beszámolási időszakban is kiemelt célkitűzése volt az 0KM-nek a kisebbségek
anyaországaival fenntartott kétoldalú kapcsolatok ápolása . A kisebbségi oktatásnak számo s
olyan területe van, amely csak az anyanyelvi országoktól kapott szakmai segítséggel oldhat ó
meg színvonalasan .

Továbbra is arra törekedtünk, hogy a kétoldalú tárcaközi egyezmények kínáljanak magya r
ösztöndíj-lehetőségeket anyaországi teljes idejű képzésre a magyarországi nemzetiségi
fiatalok számára, biztosítsanak lehetőségeket részképzésekre és doktoranduszképzésre ,
nyelvi-módszertani és szaknyelvi pedagógus-továbbképzésekre, a nemzetiségi gyermeke k
anyaországi programokon való részvételére, legyen lehet őség anyaországi lektorok ,
vendégtanárok fogadására, anyaországi tankönyvek és módszertani segédletek behozatalára .
Az egyezmények alapján az utazással kapcsolatos kiadásokat a küldő fél, a kint tartózkodá s
költségeit a fogadó fél biztosította .

B) A kisebbségi nyelvűfelsőoktatás

A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény kiemelt figyelmet szentel a nemzeti vagy
etnikai kisebbségi pedagógusképzés támogatásának. Magyarország a többciklusú képzésben a
korábban egyetemi és fő iskolai szintű alapképzési struktúrában m űködő nemzetiségi szako k
rendszerét is átalakította. Ez azt jelenti, hogy 2006 szeptemberétől csak a többciklusú képzés i
szerkezetnek megfelelő alapképzési és mesterképzési szakok kerültek/kerülnek indításra .

Ebbe az új rendszerbe illeszkedtek be szervesen a már korábban is létez ő és az újonnan
alapított nemzetiségi szakok, melyek képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006 . (IV. 3 . )
OM rendelet fogalmazza meg . Az alapképzési szakok rendszere szakmai konszenzus mentén
került kialakításra, míg a mesterképzési szakok egy „nyitottabb” rendszert képeznek, vagyi s
számuk az intézményi kapacitások és a kereslet függvényében változhat .

• Bölcsészettudományi képzési terület

Ezen a területen három irányban történt előrelépés összhangban a többciklusú képzé s
bevezetésével :

alapképzési szako k
A germanisztika alapképzési szakon germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész ; a
romanisztika alapképzési szakon romanisztika ; román nemzetiségi alapszakos bölcsész ; a
romológia alapképzési szakon romológus ; a szlavisztika alapképzési szakon
horvát/szerb/szlovák/szlovén/ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettsé g
szerezhető megfelelő szakirány választása esetén .

mesterképzési szakok
A mesterképzési szakok rendszere jelent továbblépési lehet őséget az egyes alapképzés i
szakokon, illetve szakirányaikon oklevelet szerzett hallgatók számára . Ennek megfelelően a
2007–2009 közötti időszakban külön mesterképzési szakként került megalapításra a német
nemzetiségi nyelv és irodalom és a romológia mesterképzési szak .
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tanári mesterképzési szako k
Tanári szakképzettség csak mesterképzési szakon szerezhet ő . A tanárképzésben első tanári
szakképzettségként választhatók a nemzetiségi szakok is . Ennek megfelelően az alábbi tanári
szakképzettségek kerültek megjelenítésre : okleveles német és nemzetiségi német tanár;
okleveles román és nemzetiségi román tanár ; okleveles romológia tanár (romani nyelv é s
kultúra); okleveles romológia tanár (beás nyelv és kultúra) ; okleveles bolgár és nemzetiségi
bolgár tanár; okleveles lengyel és nemzetiségi lengyel tanár ; okleveles horvát és nemzetiség i
horvát tanár; okleveles szerb és nemzetiségi szerb tanár ; okleveles szlovák és nemzetiségi
szlovák tanár; okleveles szlovén és nemzetiségi szlovén tanár; okleveles ukrán és nemzetiség i
ukrán tanár, valamint okleveles újgörög és nemzetiségi görög tanár .

• Pedagógusképzési terület

Ezen a képzési területen óvodapedagógus alapképzési szakon nemzetiségi óvodapedagógu s
(horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv, illetve cigány-roma képzési szakirány) ,
továbbá a tanító alapképzési szakon tanító, nemzetiségi tanító (horvát, német, román, szerb ,
szlovák, szlovén nyelv, illetve cigány-roma képzési szakirány) szakképzettség szerezhet ő .

• Társadalomtudományi képzési terüle t

A társadalomtudományi terület képzési kínálata a kisebbségpolitika mesterképzési szakka l
bővült, melynek célja az Európai Unió etnikai, nemzeti és kisebbségi problémáit ismerő olyan
szakemberek képzése, akik képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy team-be n
végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és szakértői feladatok ellátásár a
önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél stb .

A felsőoktatásban a minőségi oktatás komoly személyi és tárgyi feltételeket kíván . A
felsőoktatásban — költségvetési forrás esetén — pályázati úton támogatás adható a kis létszámú
szakok indításához és fenntartásához . A támogatás mértéke a 2006/2007-es tanévben 4 9
millió 725 ezer Ft, a 2007/2008-as tanévben 41 millió 784 ezer Ft és a 2008/2009-es tanévben
52 millió 438 ezer Ft volt.

4. 1 . 3. 2. Közművelődés, hagyomány őrzés, tudományos és művészeti tevékenység,
örökségvédelem

A közművelődés finanszírozása több forrásból történik. A beszámolási időszakban a
költségvetés kisebbségi kulturális célú támogatásai az OKM, a Kisebbségekér t
Közalapítvány, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA )
kezelésében voltak . A kisebbségi célú nevesített források mellett a Nemzeti Kulturális Alap é s
a Nemzeti Civil Alapprogram is nyújtott támogatásokat a kisebbségek részére . A megyei és
települési önkormányzatok — nagyrészt pályázati úton — is támogatták saját forrásaikból a
kisebbségek kulturális programjait . A kisebbségek jelentős szerepet töltenek be a régiók
külföldi, anyaországi és szomszédos országokkal kiépített kapcsolatainak ápolásában is .

A hazai 12 nemzeti kisebbség kultúrájának gondozása 2008 februárjáig az OKM
Közművelődési Főosztálya feladatkörébe tartozott, majd azt követ ően átkerült az
Esélyegyenlőségi Fő igazgatóság Esélyegyenlőségi Kulturális Osztályához . A nemzeti
kisebbségek kulturális kezdeményezéseinek támogatására a beszámolási időszak mindkét
évében 10—10 millió Ft-os keretösszeg állt rendelkezésre, mely forrásból 2007-ben 18, 2008 -
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ban 15 egyedi kérelmet támogatott a minisztérium. 2008-ban a Fő igazgatóság két saját ,
interetnikus kulturális rendezvényének költségeit is e keretből fedezte.

A szaktárca kétoldalú nemzetközi kulturális megállapodásait, munkaterveit egyezteti az adot t
nemzetiségek országos önkormányzataival, esetenként országos hatáskörű kulturális
szervezeteivel . Rendszeresen áttekintik a hazai kisebbségek anyaországaival létesítet t
kisebbségi vegyes bizottságok (magyar—horvát, magyar—román, magyar—szerb, magyar—
szlovák, magyar—szlovén és magyar—ukrán relációban) ajánlásainak teljesülését .

A roma kultúra támogatása az OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának feladata ,
munkatervük a Roma Integrácíó Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódik . 2007-ben
a Fő igazgatóság roma közművelődési, kulturális programokat, így jubileumi rendezvényeket ,
filmfesztivált, nemzetközi zenei fesztiválokat, rajz- és festménypályázatot, roma
képzőművészeti és irodalmi esteket támogatott . A Fő igazgatóság támogatást nyújtott a 100
Tagú Cigányzenekar 17 . cigányzenei fesztiválja megrendezéséhez, a Rajkó Zenekar é s
Tánckar külföldi fellépéseihez, továbbá kulturális műsorainak elkészítéséhez 5 millió F t
támogatást nyújtott a Rádió C részére . A szaktárca 3 millió Ft-tal járult hozzá a Magyar
Nemzeti Galériában bemutatott „Az emlékezés színes álmai” című kiállítás megrendezéséhez .
A Magyar Jazzművészek Társasága (számos cigány származású zenész tagja van) 25 millió F t
támogatást kapott a szaktárcától, mely támogatás három évre biztosítja tevékenységüket .

2008-ban az Esélyegyenlőségi Fő igazgatóság összesen 200 millió Ft-os támogatást biztosított
a Rajkó Művészegyüttes, a Rádió C, a 100 Tagú Cigányzenekar és a Talentum Kulturáli s
Alapítvány által fenntartott Nemzeti Kisebbségi Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény ,
Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola és Kollégium számára. A Fő igazgatóság
2008 folyamán további 20 millió Ft-tal támogatta azokat a roma kulturális programokat é s
kezdeményezéseket, amelyek a minisztériummal közös szervezésben valósultak meg .

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a beszámolási időszak mindkét évében
meghirdette a Roma Kulturális Pályázatát . 2007-ben 46,5, míg 2008-ban 47 millió Ft-ot
fordítottak közművelődési feladatok ellátását célzó programok támogatására .

A) Könyvtári ellátás, könyvkiadás

A kisebbségek anyanyelvű könyvtári ellátásának törvényben meghatározott feladata a
települési önkormányzatok közkönyvtáraira hárul . A közkönyvtári hálózat az ország több szá z
településén nyújt szolgáltatásokat a horvát, a német, a román, a szerb, a szlovák és a szlové n
kisebbség számára. E kisebbségek könyvtári ellátását a közkönyvtári rendszeren belül 1 9
megyei könyvtár is segíti . A feladatellátásba bekapcsolódtak az országos önkormányzato k
által alapított és működtetett könyvtárak is . Kisebbségi nyelvű szépirodalmi és
ismeretterjesztő művekkel jól ellátott könyvtárak működnek a kisebbségi oktatást biztosító
iskolákban is. A kisebbségi terület központi szakkönyvtára az Országos Idegennyelvű
Könyvtár (www.oik.hu) .

A megyei könyvtárak a központi szolgáltatás szerves részeként látják el kisebbség i
feladataikat, működtetik az ellátórendszert a nemzetiségi településeken, információ s
központként hozzáférhetővé teszik az országos és a helyi adatbázisokat, segítik a helyismeret i
nemzetiségi kutatást, könyvkiadást . A kisebbségek anyanyelvén írt könyveket többnyire
kisebbségi szervezetek és országos önkormányzatok kiadói adnak ki .
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B) Közösségi házak

A kisebbségek önálló kisebbségi közművelődési intézményrendszere az elmúlt évek
költségvetési forrásainak köszönhet ően jelentősen fejlődött . A nemzeti kisebbségek országos
önkormányzatai által alapított és működtetett információs, kulturális, dokumentáció s
központok koordinálják adott kisebbség kulturális tevékenységét, közművelődési hálózatát . A
cigány közösségi házak fenntartója általában a települési önkormányzat, és azokat többnyire a
helyi kisebbségi önkormányzattal közösen működtetik.

C) Kutatás, kutatóintézetek

A beszámolási időszakban folytatódtak, illetőleg bővültek a kisebbségek által, valamint a
kisebbségek anyanyelvén folytatott kutatások . Kisebbségekről szóló kutatási programokat
valósított meg a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és
Regionális Kutatások Központja . Az intézet az érintett kisebbségi közösségek kutatói t
foglalkoztatja, koordinálja a kisebbségi kutatással foglalkozó intézményeket, együttműködik a
Kisebbségkutatás című folyóirattal . A kisebbségek hagyományainak, történelmének és
jelenének vizsgálatával a Magyar Néprajzi Társaság keretein belül m űködő Nemzetiségi
Szakosztály is foglalkozik. Megyei vagy városi önkormányzatok is támogatnak kisebbség i
kutatást, konferenciákat, kiadványokat finanszíroznak .

Országos kisebbségi önkormányzatok és kisebbségi társadalmi szervezetek fenntartásában i s
működnek kisebbségi kutatóintézetek . Országos kisebbségi önkormányzati fenntartásban
működik a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, a Magyarországi Görögök
Kutatóintézete és a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete . Egyesületi formában
működik a Magyarországi Románok Kutatóintézete, egyetemi keretbe épült az ELT E
Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja .

Az OKM pályázat útján évente támogatja a nemzetiségi nevelést, oktatást segít ő kutatások
megvalósítását. A pályázaton hazai kisebbségi kutatóintézetek, illetve kutatócsoporto k
vehetnek részt . 2007-ben 11 millió Ft-tal támogatták 5 kisebbség 14 oktatást segít ő kutatását,
és 2 millió Ft támogatást biztosítottak egy, több kisebbséget érintő kutatásra. 2008-ban 14,
négy kisebbséget érintő kutatás részesült összesen 10,16 millió Ft támogatásban .

D) Múzeumok, gyűjtemények, levéltárak

A magyarországi kisebbségek tárgyi emlékeinek gy űjtésével a Magyar Néprajzi Múzeum ,
valamint a megyei és települési fenntartású múzeumok foglalkoznak. Gazdag anyaggal
rendelkezik a miskolci Magyar Ortodox Egyházi Múzeum és a szentendrei Szerb Ortodo x
Egyházművészeti Gyűjtemény. A kisebbségek lakóhelye szerinti megyei önkormányzat i
múzeumok regionális, illetve országos feladatokat is ellátnak . A tájházak, helyi múzeumi
gyűjtemények működtetője többnyire a helyi vagy a települési kisebbségi önkormányzat .

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában m űködik a Bleyer Jakab
Helytörténeti Gyűjtemény és Heimatmuseum, mely 2008 januárja óta a Magyarországi Német
Tájházak Országos Szakmai és Információs Központjaként is m űködik .

Az országos önkormányzatok az elmúlt években több olyan intézményt hoztak létre, melyek a
muzeális értékek gyűjtését, a gyűjtemények szakmai gondozását végzik . 2008 . augusztus 9-én
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nyílt meg az Országos Horvát Önkormányzat által alapított Magyarországi Horvátok
Keresztény Gyűjteménye néven bejegyzett intézmény a Vas megyei Peresznyén .

Országos önkormányzati intézményként működik az Országos Roma Könyvtár, Levél- é s
Dokumentumtár, az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria, a
Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, a Magyarországi Ruszinok Közérdek ű
Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, a Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a Szlová k
Dokumentációs Központ .

E) Színházak

A hivatásos kisebbségi színházi társulatok közül a Szekszárdi Deutsche Bühne közvetle n
költségvetési, míg a többi társulat pályázati úton biztosított éves működési támogatásban
részesül. A Szekszárdi Deutsche Bühne a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarország i
Németek Országos Önkormányzata közös fenntartásában m űködik. A működést a
költségvetés 2007-ben és 2008-ban egyaránt 69,8 millió Ft-tal támogatta . Az OKM, a
Művészeti Főosztály koordinálásában évente pályázatot ír ki a helyi önkormányzatok álta l
fenntartott, illetve támogatott hivatásos nemzetiségi színházak számára. A beszámolás i
időszak mindkét évében 102–102 millió Ft állt rendelkezésre . Eves művészi programja
megvalósításához 2007-ben nyolc, 2008-ban hat társulat részesült támogatásban . Országos
önkormányzati fenntartásban, illető leg támogatással működik a Vertigo Szlovák Színház, a
bolgár színtársulat, a Malko Teatro (Kis Színház) és a Szerb Színház . Amatőr színházi
társulatok működnek a görög, a horvát, a lengyel, a szlovén és az ukrán közösségben, továbbá
nemzetiségi oktatási intézményekben is .

A Kisebbségekért Közalapítvány szervezésében került sor az elmúlt két évben is az
ARCUSFEST Nemzetiségi Színházi Találkozóra . A találkozón részt vevő színházi műhelyek
sora a hagyományos kistelepülési amatőr csoporttól, a diáktársulatokon, alternatív
műhelyeken át a hivatásos társulattal rendelkez ő kőszínházig terjed . Nemzetiségenként
legalább egy műhely lép fel, szinte valamennyi nemzetiség nyelvén hangzottak el el őadások .
A fesztivál szervezésére a közalapítvány 2007-ben 20,9 millió, 2008-ban 17 millió Ft-ot
fordított. Támogatást kaptak a fesztiválon részt vevő társulatok is, 2007-ben 19 társula t
részesült 11,1 millió Ft támogatásban, 2008-ban pedig 18 társulat kapott 9,5 millió Ft-ot .

F) Örökségvédelem

A nemzeti és etnikai kisebbségek által kezelt épített kulturális örökségünk megóvására ,
felújítására a beszámolási időszakban – az egyéb örökségi elemek felújításához hasonlóan –
elsősorban az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási források nyújtottak lehet őséget ,
például turisztikai és városrehabilitációs pályázatok keretében . Emellett tisztán hazai forrásból
a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által évent e
meghirdetésre kerülő pályázatai veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának ,
valamint az emlékek szerves részét képez ő képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására adtak lehetőséget.

4. 1 . 4. A helyi önkormányzatok támogatása i

A helyi önkormányzatok által felhasználható előirányzatok (2007 . és 2008. évi költségvetések
3. és 5 . számú mellékletei) között szerepel a települési és területi kisebbségi önkormányzato k
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működésének általános támogatását biztosító keret ; a helyi önkormányzatoknak nyújtott
közoktatási kiegészít ő hozzájárulások a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,
valamint a cigány kisebbségi oktatás fenntartására; a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok
kiegészítő támogatása; továbbá a helyi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi
színházak pályázati támogatása.

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz elkülönített kiegészít ő támogatásra a központi
költségvetés 2007-ben és 2008-ban is 1,1 milliárd Ft-ot különített el . E támogatás keretei
között pályázatok útján a bevételi forráshiányos önkormányzatok és a kisebbségi vegye s
bizottságok kormányhatározattal megerősített ajánlásaiban szereplő kisebbségek intézménye i
működésének támogatására került sor .

A költségvetési törvény rendelkezése szerint e keret négy közoktatást érintő terüle t
támogatására szolgált :

• Működési támogatást igényelhettek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiség i
nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartásá t
bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudták a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelően biztosítani . A támogatást igényelhették a csak szlovén nyelvoktató iskoláva l
rendelkező helyi önkormányzatok is .

• Működési támogatást igényelhettek az 1100 fő lakosságszám alatti településen működő ,
nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve
nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola
fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudták a jogszabályokban meghatározot t
feltételeknek megfelelően biztosítani .

• Támogatást igényelhettek a nemzetiségi anyanyelvű , nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó hely i
önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez és szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez .

• Támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött
kisebbségvédelmi megállapodások alapján m űködő kisebbségi vegyes bizottságok
tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005 . (VIII. 26.) Korm. határozattal
jóváhagyott kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást
érintő önkormányzati feladatok ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás
feladataihoz .
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4.2. FEJLESZTÉSPOLITIKA És A KISEBBSÉGE K

4. 2. 1 . Új Magyarország Fejlesztési Terv

A Magyar Köztársaság Kormánya az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (ÚMFT) az
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatával fogadta el . Az ÚMFT a 2007–2013 közötti évekre
vonatkozóan tartalmazza azokat a prioritásokat, melyek garantálják az európai unió s
támogatások eredményes és hatékony felhasználását .

Az Európai Unió fejlesztési támogatásai során külön figyelmet fordít két alapelv, az
esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érvényesítésére . Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv célja, hogy a keretében megvalósuló projektek mindegyike, közvetlenül vagy közvetet t
módon erősítse az esélyegyenl őség érvényesülését Magyarországon . Az operatív intézkedések
kialakításakor figyelembe vettek olyan feladatokat, mint például a települési, illetve a
társadalmi szegregáció által leginkább sújtott lakókörnyezetek vagy a romák foglalkoztatás i
helyzetének komplex problémái .

Az ágazati operatív programokon belül az alábbi programok érintik a nemzeti és etnikai
kisebbségeket :

4.2. 1 .1 .Ágazati operatív programo k

A) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP)

Az operatív program az alábbi területek javítását tűzte ki célul :

• Foglalkoztathatóság javítása : a munkaerőpiacra belépést ösztönz ő , illetve a munkaerő -
piaci integrációt elősegítő műveletek, a romák munkaerő-piaci helyzetének javítását célz ó
tevékenységek .

• Alkalmazkodóképesség javítása : a munkaer ő-piaci elhelyezkedéshez szükséges
kompetenciák elsajátítását el ősegítő intézkedések (elsősorban felnőttképzés és
szakképzés) területén a hátrányos helyzet űek, illetve a romák kiemelten fontos
célcsoportot jelentenek .

• A minőségi közoktatáshoz való hozzáférés biztosítása : az NFT I-ben megkezdett
fejlesztések folytatásaként jelennek meg a romákat érint ő intézkedések, külön nevesített
műveletcsokor keretében (iskolai szegregáció elleni küzdelem, integrált oktatásu k
támogatása és a lemorzsolódás csökkentése, az oktatási rendszerben meglév ő
esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése, pedagógus-továbbképzések ,
tanodaprogramok stb .) .

• A felsőoktatás: elsősorban a tehetséggondozáshoz kapcsolódó programok támogatják a
tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók képzését.

•

	

Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (ezen belül több terület fejlesztése jelenik meg) :
A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek humánkapacitásának fejlesztése
(komplex szociális, foglalkoztatási, gyermekvédelmi programok) ;
Iskolán kívüli gyermek- és ifjúsági programok ;

- A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez é s
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaer ő-piaci integrációjuk
előmozdítása érdekében (önálló életvitelre képessé tev ő programok, „első lépés”
programok);
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- A szociális ellátórendszer fejlesztése, az ellátórendszerhez és a szolgáltatásokho z
való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a helyi közösségek és a civi l
társadalom fejlesztése, a diszkrimináció elleni küzdelem, valamint a jogvédelem
és jogérvényesítés eszközeinek segítése .

• Egészségmeg őrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés .

B) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

A TIOP prioritásai nem nevesítik külön célcsoportonként a kisebbségeket, hiszen itt
elsősorban infrastrukturális fejlesztésekrő l, beruházásokról van szó, azonban itt is horizontális
szempontként jelenik meg az esélyegyenl őség érvényesítése .

Az operatív program az alábbi területek javítását tűzte ki célul :
1. az oktatási infrastruktúra fejlesztése ,
2. az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése ,
3. a munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra

fejlesztése ,
4. kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában .

C) Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)

A beavatkozások során hangsúlyos az elmaradott térségek munkahelyteremt ő beruházásainak
támogatása. A mikrofinanszírozási intézkedéseknél el őnyben részesíthetők többek között a
roma vállalkozók. Elvárás továbbá a GOP által támogatott, tanácsadási és üzlet i
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél a kiemelt esélyegyenl őségi célcsoportok számára
nyújtható testre szabott szolgáltatások biztosítása .

D) Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A közösségi közlekedés fejlesztése lehetővé teszi a szolgáltatásokhoz való hozzáféré s
javítását, a logisztikai és más gazdasági központok területén történ ő fejlesztések pedig a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítik elő .

E) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

A fenntartható fejl ődés elősegítése keretében a környezeti ártalmak csökkentésével, a
hatékony energiafelhasználás és új energiaforrások előnyben részesítésével közvetett módon
járulnak hozzá az egészségi állapotra és életminőségre ható feltételek, illetve az
esélyegyenlőség megteremtéséhez . A gyengébb érdekérvényesítési képességgel rendelkez ő
hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása a környezeti fejlesztések során
prioritásként jelenik meg .

F) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

Az elektronikus szolgáltatások széles körű terjedését elősegítő fejlesztések során kiemelt
figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség érvényesítésére, kiemelten a speciális társadalmi
csoportok számára elérhető, és az általuk ténylegesen igénybe vett szolgáltatások
támogatására.
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G) Államreform Operatív Program (ÁROP)

Az operatív program az Új Magyarország Fejlesztési Terv horizontális célját támogatja, a
magyarországi kisebbségek számára az anyanyelvi ügyintézés lehet őségét garantáló
programokat tartalmaz .

H) Regionális Operatív Programok (ROP)

Az egyes régiós operatív programok igen eltér ő módon tervezik a romákra, hátrányo s
helyzetűekre irányuló fejlesztéseket, ami többek között annak is köszönhet ő , hogy különböző
problémákkal szembesülnek .

Mindegyik programról elmondható azonban, hogy a romák társadalmi integrációjának
elősegítése tekintetében kiemelt figyelmet fordítanak a társadalmi, gazdasági szegregáci ó
felszámolására, a pozitív diszkriminációra és a kulturális identitás megőrzésére, az egyenlő
hozzáférés biztosítására a komplexitás és az integráció elve mentén .

Minden projektnek teljesítenie kell minimális jogosultsági szempontokat, melyek például a
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés, vagy a célcsoport képvisel őinek
bevonása a projekt tervezésébe és kivitelezésébe .

4. 2. 1. 2. Komplex programok (zászlóshaló projektek)

Az I . NFT fontos tapasztalata volt, hogy az elszigetelt kezdeményezések nem mindig vezette k
a kellő eredményre, ezért lesznek olyan ún . komplex programok, amelyek több ágazat ,
operatív program fejlesztéseit összehangoltan kívánják megvalósítani egy-egy kiemel t
területre, témára összpontosítva .

A TÁMOP beavatkozásai több zászlóshajó program elemeit is tartalmazzák, amel y
programok – többek között – a különböz ő operatív programok kapcsolódó fejlesztéseinek
összehangolt, integrált megvalósítását biztosítják. A zászlóshajó programok több
rendelkezésre álló forrás (hazai források, Strukturális Alapok, más uniós források, Átmenet i
Támogatás, Norvég Alap, Svájci Alap stb .) koordinált felhasználását alapozzák meg egy-eg y
stratégiai terület fejlesztése érdekében . (A TÁMOP az alábbi zászlóshajó programokho z
kapcsolódik : „A tudás – esély”, „Gyermekesély”, „A 21 . század iskolája”, „Nem mondunk l e
senkiről”, „Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek” – komplex térségfejlesztés i
program, „Versenyképességi Pólus program”, „Magyar Géniusz”, „Rugalmas képzés” ,
„Meggyógyítjuk az Egészségügyet”, „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon" . )

A romákat leginkább érintő programok a hátrányos helyzetű , leszakadó kistérsége k
fejlesztésére vonatkozó komplex program, valamint a Gyermekesély program .

A TÁMOP célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása, amelyek a 2007–2013-a s
programozási periódusra tehetőek. A programok túlnyomó részének előkészítési szakasza
jelenleg is tart, összekapcsolva az I. NFT konstrukcióinak zárásával, tapasztalataina k
feldolgozásával .
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4.2. 1.3. Regionális Roma Fórumok

A Miniszterelnöki Hivatal által szervezett Regionális Roma Fórumokon megjelent képvisel ők
az UMFT Regionális Operatív Programjairól és a 2009–2010. évi akcióterveiről, az adott
régió foglalkoztatási helyzetéről és az „Út a munkához program” lehetőségeiről, illetve az
Egyenlő Bánásmód Hatóság és az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Roma
Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat romák hátrányos megkülönböztetése kapcsá n
összesített tapasztalatairól kaptak áttekintést . A hat rendezvényen (Szeged, Gy őr,
Székesfehérvár, Kaposvár, Nyíregyháza, Miskolc) a régiók cigány kisebbségi
önkormányzatainak és civil szervezeteinek képviseletében összesen 260 fő vett részt.

4.2.2. Európai Területi Együttműködés (2007–2013)

Magyarország számos az Európai Unió által kezdeményezett és finanszírozott határon
átnyúló, transznacionális vagy egyéb együttműködési programban vesz részt a 2007–2013-a s
időszakban .

Az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében az EU belső határai mentén – tehát a
tagországok között – valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok . Az ETE Programok a z
INTERREG programokat váltják fel a 2007–2013-as id őszakban. Fő céljuk a határok
elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és együttm űködések
fejlesztése, illetve a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Magyarország partnerei :
Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia .

Tekintettel arra, hogy az operatív programokhoz tartozó els ő pályázati kiírások 2008 . év
végén jelentek meg, így az elnyert támogatási összegekr ő l tájékoztatást még nem lehet adni .
Magyarország a következő határon átnyúló programokban vesz részt :

A) Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
(Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból érkező támogatási forrás : 82 280 309 euró, a
hazai társfinanszírozás mértéke : 18 584 114 euró . )

B) Magyarország Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
(A program összköltségvetése mintegy 19 307 299 euró . )

C) Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
(A program összköltségvetése mintegy 263 millió euró, amelyb ő l 224 millió euró (85%)
az Európai Unió ERFA-hozzájárulása . A pályázóktól elvárt önerő mértéke minimum 5% .)

D) Magyarország–Románia–Szlovákia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013
(A program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás – ENPI, a nemzet i
társfinanszírozás nélkül – 68,6 millió euró . Ez az összeg közös forrásnak minősül ,
amelyen belül nem lesznek országonként elkülönített keretösszegek .)

E) Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
(A program finanszírozását maximum 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a
fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás – a pályázóktól elvárt öner ő, illető leg
kormányzati társfinanszírozás – jelenti . 2010-ig a program keretében összesen 16 607 51 1
euró uniós (IPA) pályázati forrás áll rendelkezésre . )

F) Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
(A program összköltségvetése mintegy 207 millió euró, melybő l 176 millió euró (85%) az
Európai Unió ERFA-hozzájárulása . A pályázóktól elvárt önerő mértéke minimum 5% . )

G) Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
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(Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból érkező támogatási forrás: 29 279 283 euró, a
hazai társfinanszírozás mértéke : 5 166 932 euró .)

4.3. ANYANYELVŰ MÉDIA

A Magyar Köztársaságban törvények szabályozzák és garantálják a nemzeti és etnika i
kisebbségi média m űködését, illetve működtetését. A beszámolási időszak éveiben a
közmédia tulajdonosi jogosítványait gyakorló testületeibe az Országos Cigán y
Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Magyarország i
Románok Országos Önkormányzata és az Ukrán Országos Önkormányzat delegált képvisel ő t .

4. 3. 1. Magyar Rádió

A nemzetiségi rádiózás kiemelten fontos eseménye volt, hogy középhullámú rádiófrekvenciá n
MR4 néven 2007 . február 1-jén elindult a Magyar Rádió (MR) önálló kisebbségi
közszolgálati csatornája, mely az érintettek számára mindenhol elérhet ő műsort biztosít .
Reggel 8 óra és este 20 óra között napi két-két órás anyanyelv ű rádióadás készül a horvát, a
román, a német, a szerb és a szlovák kisebbség részére . Heti 30–30 perces műsor készül
bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, szlovén és ukrán nyelven .

A közrádió az MR4-en a roma műsorok időtartamát 2008 októberétő l a korábbi napi 30 perc
helyett a duplájára emelte . A Három szólamra című adást a hét öt napján, hétfő től péntekig 12
és 13 óra között sugározzák. A korábban csak magyar nyelven készült cigány m űsor immár
három nyelven hallható : magyarul, valamint kedden és csütörtökön romani, szerdán é s
pénteken pedig beás nyelven.

Az új nemzetiségi csatorna elindulásával egy időben elkezdődött az adások műholdas
sugárzása is, így az MR4 m űsorai a nap 24 órájában műholdon is elérhetők. A műsorok az
interneten is meghallgathatóak, visszakereshet őek. Az Országos Rádió és Televízió Testüle t
(ORTT) által az MR4 számára megadott műsorsugárzási jogosultság érvényessége 2010 .
augusztus 1-ig tart .

A beszámolási időszak fejleménye, hogy a közrádió az országos sugárzású MR1–Kossut h
Rádió csatornáján 2007-ben megduplázta a korábbi Cigány félóra című adása műsoridejét .
2008 szeptemberétől a Jelenlét című műsor váltotta a korábbi roma műsort, mely szombat
délután a roma kérdés közéleti, politikai, társadalompolitikai szempontjaival, vasárnap a
cigány hagyomány, kultúra és nyelv kérdéseivel foglalkozik. A korábbi Cigány óra című adás
megszüntetését több civil szervezet is kifogásolta. Ez ügyben a Miniszterelnöki Hivatal is
megkereste a Magyar Rádió elnökét .

4. 3 . 2. Magyar Televízió

A közszolgálati Magyar Televízió (a továbbiakban : MTV), mely mind a 13 hazai kisebbség
részére biztosít anyanyelvű adást, napi műsoridejének átlagban 2%-át tartja fenn a
kisebbségek számára . Összehasonlításként megemlíthető, hogy a nemzetiségi m űsoridő
kevéssel meghaladja a vallási programokra biztosított id őkeretet, és hozzávetőlegesen a felét
teszi ki az MTV reklámidejének. Az MTV napjainkban 770–810 nemzetiségi programot ,
352-379 óra kisebbségi műsort sugároz évente .
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A Magyar Televízió Kisebbségi Műsorok Szerkesztősége szervezésében, a Magyar
Köztársaság Országgyűlése elnökének részvételével a kisebbségi televíziózás indulásának 30 .
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre került sor 2008 októberében a Baranya megye i
Villányban. Az évfordulón kitüntetéseket vehettek át azok a televíziós szakemberek, aki k
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a kisebbségi műsorok készítésében .

Az MTV Kisebbségi Műsorok Szerkesztősége 2008-ban Nemzetiségi Filmszemlét rendezett .
A kultúrák közötti párbeszéd európai éve magyarországi rendezvénysorozatának részekén t
megvalósult filmes seregszemle házigazdája a bolgár közösség volt . A programsorozat
megrendezéséhez a Miniszterelnöki Hivatal nyújtott anyagi támogatást .

Az újságírók képzése, továbbképzése érdekében a Magyar Televízió rendszeresen szervez
szakmai programokat a kisebbségi munkatársak részére . A kisebbségi adások készítői 2008-
ban mesterkurzuson vehettek részt. A képzést a budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetem tanárai biztosították .

A beszámolási időszakban az MTV folytatta a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a
korábbi években indított roma televíziós gyakornoki programot is . 2007-ben 4 roma fiatal
szerzett gyakorlati ismereteket a köztelevízióban . A programban végzettek mindannyian
segédszerkesztőként kerültek a Magyar Televízió különböző műsoraihoz . A projekt 2008-ban
a közrádióban folytatódhatott . A Magyar Rádió 3 roma újságíró gyakornokot vont be a napi
műsorkészítésbe .

A Magyar Televízió kisebbségi műsorpolitikájának értékelésekor kiemelend ő , hogy számos
problémás kérdés maradt megoldatlan a beszámolási id őszakban. Az egyik ilyen terület a
kisebbségi műsorok kedvezőtlennek ítélt műsorsávban történő sugárzása. Megjegyzendő,
hogy nem működik a köztelevízió és a kisebbségi önkormányzatok közötti intézményesítet t
konzultációs fórum. 2008 szeptemberétől betöltetlen a kisebbségi médiajogok
érvényesülésének figyelemmel kísérésével megbízott televíziós „ombudsman” munkaköre is .

4. 3 . 3. Kereskedelmi televíziók

Az országos lefedettséggel sugárzó RTL Klub és a TV2 kereskedelmi televízióka t
műsorszolgáltatási szerződés kötelezi közszolgálati műsorszámok bemutatására. Az RTL
Klub Kavalkád című adása hétköznaponként kora reggel, négy–hét perc (havonta másfél óra )
terjedelemben foglalkozik a magyarországi kisebbségek életével . A TV2-n nincs nemzetiség i
műsor, viszont színvonalas esélyegyenlőségi programot sugároz Strucc címmel .

4. 3 . 4. Országos Rádió és Televízió Testület

A beszámolási időszakban az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban : ORTT)
önálló kutatást szentelt a kisebbségeknek az elektronikus médiumokban történ ő megjelenése
vizsgálatára . Az ORTT 2008 második felében egyhetes idő tartamot felölelő tartalomelemzést
készített az ml, m2, Duna TV, Magyar ATV, Hír TV, Echo TV, RTL Klub és a TV 2
televíziós csatornákon. Az ORTT értékelése szerint a médiafigyelem szinte kizárólag a
cigányokkal kapcsolatos kérdéseket érintett, és a romák szerepeltetéseinek fele valamilye n
konfliktussal összefüggésben került bemutatásra . A cigányság más szerepl őkkel történő
együttműködése csak minden huszadik esetben jött szóba .
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A vizsgálat kimutatta azt is, hogy a médiakép egészét reprezentáló m űsorok a cigányság
mellett más hazai kisebbségekkel gyakorlatilag nem foglalkoztak . A nemzeti kisebbsé g
számára kizárólag a Magyar Televízió anyanyelv ű műsorai kínálnak televíziós megjelenést . A
12 nemzeti kisebbség médiajelenlétének periférikus helyzetét jelzi, hogy a képerny őn való
megjelenésük együttesen sem érte el a bevándorlók vagy a menekültek szereplését, azaz a
kisebbségek médiaképe gyakorlatilag a romák, illetve a bevándorlók bemutatását jelentett e
(lásd a 28. számú függeléket) .

Az ORTT álláspontja szerint a Magyar Köztársaságban a kisebbségek médiajogainak védelm e
magas szinten szabályozott, de eszközrendszere tekintetében gazdagításra vár . Az ORTT
tapasztalata szerint a jogi szabályozás garanciális elemei mellett kevés, s nem kellő
hatékonyságú eszköz áll rendelkezésre az érintett szerepl ők, így a médiahatóság részére is
annak érdekében, hogy a médiatörvényben rögzített minimumkövetelmények érvényesítésé n
túllépve kikényszeríthető intézkedést tegyen .

4. 3. 5. Közösségi kisebbségi média

A magyarországi kisebbségek közül a cigány és a szlovén kisebbségnek van önálló, föld i
sugárzású rádiója . A Rádió C és a Radio Monoster több éve m űködő közösségi rádiók .

A Budapest körzetében hallható Rádió C sugárzási jogosultságát az ORTT 2007-ben 5 évre
megújította, amely így 2013. április 12-ig érvényes . Az állami költségvetés a Rádió C részére
2008-ban 80 millió Ft-os egyedi támogatást biztosított. A jelentősnek tekinthető támogatásnak
is köszönhetően a rádióadó elindította a beás és romani nyelvű magazinműsorait .

A Radio Monoster közösségi rádiót fenntartó Országos Szlovén Önkormányzat a médi a
működtetésére az állami költségvetésből évi 16,2 millió Ft-os közvetlen támogatást kapott . E
támogatáson felül a szlovén rádió az ORTT pályázati rendszerében 2008-ban további 7, 4
millió Ft összegű támogatást nyert el a műsorkészítési költségei fedezetére .

4. 3. 6. Kábeltelevíziós műsorszolgáltatás

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007-ben meghirdetett pályázata arra ösztönözte a
műsorelosztókat, hogy a kisebbségek anyaországában készülő televíziós programokat
kínáljanak a nézőknek. A pályázók a magyarországi kisebbségek anyanyelvein sugárzó
Horvát TV1, Novi Sadl, ORF1, Szlovák TV1, Szlovén TV1, Román TV1, Ukrán TV 1
műsorainak továbbítását vállalták .

Az ORTT rendelkezésére álló adatok szerint a vezetékes szolgáltatók 29%-a tett vállalást
kisebbségek anyanyelvén megjelenő műsorszámok sugárzására. A közösségi kábeltévé-
hálózaton továbbított, a kisebbségek anyanyelvén szóló m űsorok havi időtartama átlagban 90
perc .

4. 3. 7. Országos terjesztésű kisebbségi írott sajt ó

A kisebbségek országos terjesztés ű, anyanyelvű írott sajtója a beszámolási időszakban a
Kisebbségekért Közalapítvány útján részesült állami támogatásban . A Kisebbségekért
Közalapítvány által kiírt pályázatra 2008-ban 22 új ságszerkesztőség jelentkezett, melyek
közül a pályázati feltételek alapján 20 lap részesülhetett közvetlen működési támogatásban . A
romák 5 lapja, a bolgár, a lengyel és a román közösség 2–2 újságja kapott támogatást .

36



A bolgár, a német, a ruszin, a szlovén, az ukrán közösség lapjai, valamint a román országo s
önkormányzat újságja és a Barátság cím ű interetnikus lap 100%-os támogatást kaphatott . A
horvát és a szlovák hetilap, a cigány országos önkormányzat havi lapja és az örmények
kéthavonta megjelenő újságja 2008-ban az előző évinél 25%-kal magasabb költségvetés i
támogatáshoz jutott (lásd a 29. számú függeléket) .

4. 3. 8. Internetes média

A beszámolási időszakban tovább b ővült a kisebbségi közösségek internetes médiája .
Magyarország első horvát nyelvű internetes rádiója, a www.radiocroatica.hu mellett a szlovák
kisebbségnek naponta frissül ő , www.luno .hu internetes címen elérhető honlapja van. A
cigány közösség honlapja, a www .c-press .hu munkatársai tájékoztatása szerint a weblapo t
naponta 44 ezer látogató keresi fel . A szerkesztőség 2008 júliusában új irodába költözhetett ,
ahol kiállítótermet is létrehoztak a roma képzőművészek népszerűsítése érdekében. A
www.romapage .hu honlap működtetői az OKM anyagi támogatásával elérhetővé tették az
első romani nyelvű hangoskönyvet. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhe z
kapcsolódó kormányzati intézkedések keretében elkezd ődött az ország különböző
közművelődési intézményeiben fellelhető roma művészeti értékek katalogizálása ,
digitalizálása.

A Fővárosi Szerb Önkormányzat 2008 márciusa óta m űködteti a Radio Ritam szerb nyelvű
rádiót, mely a www.ssb.hu címen érhet ő el. Radio SRB néven a Szerb Országo s
Önkormányzat is készít internetes rádióműsort . A rádióadás a www.szerb .hu honlapon érhet ő
el .

4. 3 . 9. Díjak, médiatanácskozáso k

A beszámolási időszakban több kisebbségi médiam űhely és médiaszemélyiség kapot t
Kisebbségekért Díjat : 2007-ben a Magyar Televízió Kisebbségi Műsorok Szerkesztősége és a
RomNet internetes portál szerkesztősége. Kisebbségekért Díjat kapott 2008-ban a Magyar
Távirati Iroda Belpolitikai F őszerkesztőségének újságírója Hidvégi-Balogh Attila é s
Mundruczó Kornél filmrendező .

A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkársága 200 7
júniusában nemzetközi konferenciát szervezett a kisebbségek médiajogai helyzetének
áttekintésére Pécsett . A tanácskozáson kiemelt figyelem irányult a televíziózás és rádiózá s
digitális átállásával összefüggő átfogó szabályozás kérdéseire, a kisebbségek bevonására e
munkába. A konferencián a parlamenti pártok médiapolitikusai, a kisebbségek országos
önkormányzati képviselői, a kisebbségi médiaszerkesztőségek munkatársai vettek részt . A
kisebbségeket érintő politikájukról az ORTT, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió ,
valamint e közmédia kuratóriumainak vezetői adtak tájékoztatást. Elemzésre került a
kisebbségi írott és elektronikus média szervezeti és költségvetési önállóságának helyzete, a
sajtó és véleménynyilvánítás szabadsága, a pártatlanság és a pluralitás kérdése .

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEN) 2008 áprilisában Magyarországo n
rendezte kongresszusát . A kisebbségek nemzetközi szintű érdekvédelmében jelentős szerepe t
játszó civil szervezet éves találkozójára Európa 35 országából 180 küldött érkezett . A
tanácskozás középpontjában a kisebbségek médiajogainak értékelése állt . A FUEN Pécs
városában megtartott kongresszusa sikeres megvalósításához a Miniszterelnöki Hivatal
Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkársága 5 millió forintos támogatást biztosított .
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4. 3 . 10. Átfogó médiaszabályozá s

A digitális átállással is összefügg ő átfogó médiaszabályozás el őkészítésének folyamatába a
kisebbségek országos önkormányzatai is bevonásra kerültek. A kisebbségi önkormányzati
szakértők szerint az el őkészítés alatt álló új médiaszolgáltatási törvényben szabályozni kell a
közszolgálati kisebbségi műsorkészítésre és -terjesztésre vonatkozó főbb kérdéseket . Ezek
sorában kiemelendőek a kisebbségi műsorkészítés és -továbbítás kötelezettségére vonatkozó
rendelkezések, továbbá – összhangban a Nek. tv. 18. §-ának (1) bekezdésében rögzített
garanciális szabállyal – a nemzetiségi anyanyelv ű műsorok időkeretére, terjedelmére
vonatkozó garanciák és a kisebbségi műsorkészítés önálló szervezeti, költségvetési kerete i
részletszabályainak megalkotása .

4. 4 . ANYANYELVŰVALLÁSGYAKORLÁS

A Kormány az egyházügyi területen is támogatja a nemzeti és etnikai kisebbségek sajá t
kultúrájának megőrzését, fejlesztését, művelődési hátrányaik csökkentését, s e feladato k
ellátásában számít az egyházak segítségére .

A nagyegyházak hangsúlyt fektettek a kisebbségi pasztorációk ellátására . A legnagyobb
hívőszámú egyházak a hívek igénye szerint kisebbségi nyelvű szolgálatot is elláttak. Így pl . a
katolikus egyház német, szlovák, horvát és lengyel nyelvű, a görög katolikus egyházmegye
ruszin és román nyelvű, az evangélikus egyház német és szlovák nyelvű pasztorációt is ellát .
A görög katolikus egyházmegye élen jár a cigánypasztorációban (pl . a hodászi cigány kápolna
és közösségi ház). Hodászon jelenleg egy görög katolikus cigány óvoda létesítése i s
folyamatban van . A katolikus egyháznak több olyan intézménye van, amelyben kisebbségi
nyelvű oktatás is folyik (német – Baja, Budaörs, Budapest-Óbuda, Érd, Esztergom, Mohács ,
Mór, Szekszárd, szlovák – Dabas-Sári, Kétsoprony, roma – Alsószentmárton, Rakacaszend) .
Az evangélikus egyház Soltvadkerten német nyelvű oktatási intézményt, Békéscsabán é s
Tótkomlóson szlovák nyelvet oktató egyházi tanintézményeket működtet. A soproni
Berzsenyi Dániel Líceumban német nemzetiségi gimnáziumi oktatás folyik, míg az
esztergomi Vitéz János Katolikus Főiskola német és szlovák, az Apor Vilmos Katolikus
Fő iskola német nemzetiségi pedagógusokat képez .

A nagyegyházak cigánypasztorációs munkája mellett, amelyben cigány származású lelkésze k
és világi munkatársak is részt vesznek, egyre intenzívebben jelenik meg els ősorban a neo-
protestáns kisegyházak ilyen jellegű munkája. Számos helyen, kifejezetten a cigánytelepeken
hoztak létre imaházakat, amelyek egyúttal a közösség mindennapi életének színtereivé i s
váltak .
Bármely kisebbségi felekezethez tartozó személy a hadseregben és a büntetés-végrehajtás i
intézetekben anyanyelvén is igénybe veheti a számára megfelelő egyházi szolgáltatást, mive l
törvény biztosítja a tábori lelkészség működését, valamint a börtönpasztoráció lehetőségét .

4. 4. 1. Az egyházak közhasznú tevékenységét az állam közvetlenül támogatj a

• Az egyházi iskolák normatív és kiegészítő támogatásban is részesülnek. A nagyegyházak
olyan közoktatási intézményeket is fenntartanak, amelyekben nemzetiségi nyelven folyik
az oktatás-nevelés. Az egyházak által fenntartott oktatási intézmények kiegészítő
normatívája 2007-ben 190 ezer Ft/év, 2008-ban pedig 217 ezer Ft/év volt minden ellátot t
gyermek, illetve oktatott tanuló után .
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• Az állami költségvetés támogatja az egyházak szociális, egészségügyi és kulturális
(lényegében közfeladatot ellátó) intézményeit is .

• Az állam támogatja az egyházi épületek rekonstrukcióját, valamint új egyházi épülete k
létesítését is . A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 2007-ben a Szeged-sz őregi templom
belső felújításához 3 millió Ft, 2008-ban a szentendrei Blagovestenska templo m
felújításához 8 millió Ft támogatásban részesült . A Magyarországi Román Ortodo x
Egyház Püspökségének a békéscsabai román ortodox templom felújításához 2008-ban 2
millió Ft támogatást biztosított .

• Az egyházi közgyűjtemények működését is támogatja az állami költségvetés, ezen belü l
támogatást kap a szentendrei szerb ortodox és a gyulai román ortodox egyház i
gyűjtemény. (A szerb ortodox egyház 2007-ben 10,332, 2008-ban 6,715 millió Ft-ot, a
román ortodox egyház 2007-ben 2,737, 2008-ban 1,779 millió Ft-ot kapott
közgyűjteménye működtetésére .) Ugyancsak kap ilyen célú támogatást a Konstantinápoly i
Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa is, amelynek görög kisebbséghez
tartozó híve is vannak . (2007-ben 1,79, 2008-ban 1,163 millió Ft.) Ezzel kapcsolatban
meg kívánjuk jegyezni, hogy 2008-ban költségvetési okok miatt valamennyi egyhá z
közgyűjteményi támogatása csökkent, 2009-től azonban ezek a támogatások ismét –
jelentősen – emelkedtek.

4.4.2. Az egyházak hitéleti tevékenységét az állam a következ ő módon támogatja

• Az állampolgárok rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról, és ezzel a
lehetőséggel élhetnek a kisebbségekhez tartozók is, akik saját egyházaik számár a
ajánlhatják fel az 1%-ot .

• Az érintett egyházak a volt államosított ingatlanaik egy részének igénylésér ől az állammal
való megállapodás alapján évente folyósított járadék fejében lemondhattak. A nemzet i
kisebbségekhez tartozó egyházak közül járadékban részesül a Budai Szerb Ortodo x
Egyházmegye . A járadék összegét a Kormány évente valorizálja, így a járadék összeg e
2007-ben 81,14 millió, 2008-ban 86,12 millió Ft-ot tett ki .

• Az állam anyagilag is támogatja a hitoktatást . A vizsgált időszakban évente 46 egyház
igényelte a hitoktatási támogatást, közöttük a szerb, a román, a bolgár, a görög ortodo x
egyházak .

• A kistelepüléseken szolgálatot teljesít ő lelkészek jövedelmét az állam, az egyházakka l
való megállapodás alapján kiegészíti . A kisebbségi egyházak közül ilyen magállapodás
van a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével, a Magyarországi Román Ortodo x
Egyházzal, ugyanakkor érinti ez a nagyobb egyházak pl . a katolikus, evangélikus,
valamint a baptisták vidéki szolgálatot ellátó nemzetiségi papjait is .

• Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás szolgálja az egyházak belföldi és határo n
túli, valamint az egyházi roma missziók munkáját .

4. 4. 3. A kisebbségi egyházak ingatlanrendezés e

Az egyházi ingatlanrendezés ügyei a magyar állam részéről befejezést nyertek . Az
ingatlanrendezés két nemzeti kisebbségi, a román és a szerb egyházat érintette . A
Magyarországi Román Ortodox Egyház által benyújtott igények közül 8 ingatlan ügyét a
Kormány rendezte az egyház javára . 7 ingatlanért az egyház összesen 62 millió Ft
kártalanítást kapott, 1 ingatlan természetben került vissza az egyházhoz .

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 41 volt ingatlanára nyújtott be igényt, és ezek közü l
valamennyi rendez ődött . 21 kormánydöntéssel (13 pénzbeli kártalanítás, 8 természetben i
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átadás) 1088 millió Ft értékben, 5 közvetlen megállapodással, 2 ingatlan járadék-
megállapodással (848 millió Ft értékben), a járadékot a költségvetés ki is egészíti . 1 3
ingatlanigény – mint a törvény hatálya alá nem tartozó – elutasításra, illetve visszavonásra
került .

A Kormány 1013/2006 . (II . 8.) határozatával az egyház tulajdonába adta a legjelentősebb
szentendrei ingatlant, amelyben jelenleg a Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Ferenczy
Múzeum található . A volt egyházi épületen (birtokba adási határidő 2011 . december 31 . )
kívül az egyház megkapja az új építésű irodaházat is (ennek birtokba adási határideje 2009 .
december 31 .). A Kormány a múzeum kihelyezésére 550 millió Ft költségvetési forrás t
biztosított .

4. 5 . KISEBBSÉGI CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETE K

Az Országgyűlés a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben új
szempontok figyelembevételével szabályozta a civil szféra m űködését . A közhasznú
tevékenységek között a nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység is szerepel ,
tehát a törvény lehetővé teszi a nemzeti és etnikai kisebbségek szükségleteit, illetve igényeit
kielégítő szervezetek kedvezményezett működését . A kisebbségi szervezetekhez kapcsolódás ,
a kisebbségek körében végzett önkéntes munka a kulturális önazonosság meg őrzéséhez,
fejlesztéséhez nyújt alkalmat . A kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolat a
kisebbségenként változó képet mutat . A kezdeti nehézségek után mára kialakultak az
együttműködési stratégiák, tisztázódtak a kompetenciák . A hagyományőrzés, a kulturáli s
tevékenységek körén belül együttmunkálkodás tapasztalható .

4. 6 . UNNEPE K

A Kormány 1995-ben december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelv i
Kisebbségekhez Tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját a
Kisebbségek Napjává nyilvánította . A Kisebbségek Napján országszerte regionális, megyei é s
települési rendezvényekre, kiállításokra, kulturális bemutatókra, kitüntetések átadására kerü l
sor .

E napon kerül átadásra a Kisebbségekért Díj, amelyet a kisebbségek érdekében, a kisebbség i
közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a
tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszervez ődés területén kiemelkedő tevékenységet
végző személyek és szervezetek kapnak meg .

A 2007-ben és 2008-ban kitüntetett hazai díjazottak listáját a 30. számú függelék tartalmazza .
A Kisebbségek Napjához kapcsolódóan a kisebbségi törvény elfogadásának 15 . évfordulój a
alkalmából 2008 . december 18-án emlékülésre került sor a Parlament Kupolatermében .

Szinte valamennyi országos önkormányzat élt azon törvényi jogosítványával, hogy zászlaja ,
jelképei mellett meghatározza az adott kisebbségi közösség központi ünnepét is . A
rendezvények a kisebbségi közösségek fontos eseményévé váltak .
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5. A ROMA INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ KORMANYZATI INTÉZKEDÉSE K
2007—2008

5. 1 . ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE PROGRA M

A Kormány a nemzetközi vállalásokkal összhangban, a romák társadalmi hátrányaina k
leküzdésére elkészítette roma integrációs stratégiáját . A Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Terve a 68/2007. (VI. 28 .) OGY határozat formájában került elfogadásra, mely a
2015-ig szóló legfontosabb azon feladatokat fogalmazza meg, amelyek a romák társadalmi ,
gazdasági integrációját segítik elő . A korábbi, ágazati szemléletmód helyett a horizontáli s
megközelítésre kíván törekedni és a szakpolitikai stratégiákban mindenhol meg kívánj a
jeleníteni az esélyegyenl őség, az egyenlő hozzáférés elvét, így segítve elő a roma érdekek
hatékonyabb megjelenítését . A romák társadalmi integrációja, a romák társadalm i
kirekesztésének csökkentése érdekében, minden fejlesztési programban hangsúlyos figyelme t
szentel a romák elérésére, helyzetük javítására, a romák érdekeinek megjelenítésére . Az
országgyűlési határozat feladataihoz kapcsolódóan kétéves konkrét intézkedési terve k
készültek, melyekben a vállalt feladatok mellett megjelennek a felelősök, a határidők és a
szükséges költségvetési források.

A Roma Integráció Évtizede Program els ő kétéves intézkedési terve a 2008–2009 . évekre
vonatkozóan készült el (1105/2007. (XII. 27 .) Korm. határozat) . Négy prioritási területen
(oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), továbbá a kultúra, a média és a spor t
területén határoz meg átfogó célokat és a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat ,
intézkedéseket. A feladatok els ősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések) é s
szociális szempontok (pl . hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskola i
végzettség) alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távo n
biztosíthatják a legszegényebbek – köztük nagy arányban a romák – társadalmi és gazdaság i
integrációját .

A feladatok végrehajtását els ődlegesen az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretébe n
megvalósuló operatív programok forrásai biztosítják .

Az intézkedési tervben szereplő feladatok koordinációját segítve, a 1129/2006 . (XII. 25. )
Korm. határozat alapján megalakult a Roma Integrációs Tanács, melybe a korábbi romaügy i
egyeztető fórumokhoz képest, a civil kontroll biztosítása érdekében bevonásra került hét rom a
civil szervezet . 2008 márciusában a Roma Integrációs Tanács (RIT) civil tagjaina k
részvételével, annak keretein belül létrejött a Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) .

5. 2. Az UJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (UMFT) ÉS A ROMA INTEGRÁCIÓ
EVTIZEDE PROGRAM (RIEP) KÖZÖTTI ÖSSZHAN G

Az ÚMFT helyzetértékelése szerint a hazai cigány népesség foglalkoztatottsága, átlago s
iskolázottsága, életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota lényegesen rosszab b
a társadalom egészénél . A többszörös hátrány felszámolásához összehangolt, a
foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és kulturális területekre, a gazdaságra, a lakhatás i
feltételekre és a szociális intézményekre egyaránt kiterjed ő programokra van szükség .

Az operatív intézkedések kialakítása során figyelembe vették a települési, illetve a társadalm i
szegregáció által leginkább sújtott lakókörnyezetek és a romák foglalkoztatási helyzeténe k
komplex problémáit is . Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásához szüksége s
forrásokat alapvetően az ÚMFT tartalmazza.

41



Annak érdekében, hogy biztosítható legyen az ÚMFT-ben és az operatív programokban
vállalt roma szempontok teljesülése, valamint az összhang a RIÉP céljai és az ÚMF T
keretében kiírt pályázatok tartalma és elvárt eredményei között, a Nemzeti Fejlesztés i
Ügynökség középtávú (3 éves idő távra tervezett) stratégiát készített elő .

Romákra vonatkozó intézkedések megjelenése az ÚMFT-ben, illetve az operatí v
programokban :

• Altalános horizontális szempontok : a célok megvalósítása során kiemelt figyelmet kel l
fordítani a romák és a roma közösségek hátrányainak enyhítésére, minden programban,
beavatkozásban érvényesíteni kell az esélyegyenl őség, integráció elvét, biztosítani kell a
romák egyenlő hozzáférését a forrásokhoz.

• Területi célzás : a romák által sűrűn lakott térségek, települések, településrészek
összehangolt, komplex fejlesztése :

- Telepszerű lakókörnyezet és a gettósodott városrészek rehabilitálás a
- Leszakadó, hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztése .

• Közvetlen célzott, speciális programok: identitásmegőrzés, kultúra, antidiszkrimináció ,
kapacitásépítés .

Az egyes operatív programokból elnyert támogatások célját és a támogatási összegeke t
részletes bontásban a 31. és a 32 . számú függelékek tartalmazzák.

5.3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI És INTEGRÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK AZ OKTATÁSBAN

Az oktatás területén n őtt a cigányok és nem cigányok közötti különbség . Ugyanakkor
megváltozott a szegregáció mértéke és megnyilvánulási formája : az iskolán belüli szegregáció
felől az iskolák közötti elkülönítés irányába tolódott el a folyamat . A szabad iskolaválasztás
indukálta szelekció nemcsak a szociális és etnikai polarizációt eredményezi, hanem közvetet t
hatással van az oktatás minőségére is . A halmozottan hátrányos helyzetű rétegek kiemelt
célcsoportjai az oktatáspolitikának, évr ő l évre új támogató programok kerülnek bevezetésre ,
amelyek célzottan próbálják a hátrányos helyzetűek oktatási esélyeit javítani .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében megvalósuló programok során,
figyelemmel a közoktatás-fejlesztési források (közel 40 milliárd forintot tesznek ki a 2007 –
2013 közötti id őszakban) esélyegyenlőség-elvű felosztására és azok iskolarendszeren belül i
különbségek csökkentését szolgáló céljaira, az esélyegyenl őséget célzó intézkedések kerültek
bevezetésre .

Az ÚMFT új eleme, hogy minden közoktatás-fejlesztési pályázat benyújtásakor közoktatás i
települési és intézményi esélyegyenl őségi helyzetelemzést és tervet kell készíteni . Az
esélyegyenlőségi helyzetelemzés során meg kell vizsgálni, hogy érvényesül-e a településen a
szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalm i
integrációjának támogatása . Amennyiben a pályázat tárgyát képező intézményben ellátott
hátrányos helyzetű gyermekek aránya – a vonatkozó közoktatási statisztika alapján –
meghaladja a 40%-ot, az intézkedési terv kidolgozása során a pályázónak kötelez ő igénybe
vennie az OKM által biztosított esélyegyenlőségi szakértőt, aki egyben ellenjegyzi a
tervezetet .
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A feltárt ellátásbeli hiányosságokra, illetve a szegregáció bármilyen formájának jelenlétére a z
önkormányzatnak reagálnia kell intézkedési tervében, a terv végrehajtására az ÚMF T
TÁMOP „A minőségi oktatás biztosítása mindenkinek” címen megjelenő pályázati
lehetőségek állnak rendelkezésre . A cigány kisebbségi iskolák számát és tanulói létszámát a
33. számú függelék mutatja be .

5. 4. A ROMA KULTURÁLIS TERÜLET

A 2005–2015 időszakra vonatkozó Roma Integráció Évtizede Program keretein belül
megjelenő négy alappillér (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy) mellé bekerült a
hazai forrásokból támogatható roma kultúra is .

2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium javaslata alapján, a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Tanács a Munkaerő-piaci Alap 2008 . évi kerete terhére a Talentum Kulturáli s
Alapítvány által fenntartott Nemzeti Kisebbségi Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény,
Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola és Kollégiumot 174 148 800 F t
támogatásban részesítette . A támogatásból a háromszintes épületben sor került a z
életveszélyes állapotban lévő fűtési rendszer teljes cseréjére, illetve alternatív
fűtéstechnológiát építettek ki . Az általuk több mint 50 éve használt épület tulajdonjogát a
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megsz űnését követően, 2008. július 25-én
kapták meg .

5. 4 . 1. „Az Építő közösségek” (TÁMOP 3 . 2. 3. )

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programban (TIOP) megjelenő pályázatok kapcsán, a lehetőségek megismerése
érdekében a roma közösségi házak vezető i, települési és cigány kisebbségi önkormányzato k
és civil szervezetek képviselői információs nap keretében tájékoztatást kaptak a rom a
kulturális területet érintő pályázati lehetőségekről . A rendezvény költsége 269 880 Ft volt .

5.4.2. Közkincsprogram

Az OKM kulturális vidékfejlesztési programja, amelynek célja a területfejlesztés szolgálata a
kultúra eszközeivel : a területi kulturális egyenl őtlenségek csökkentése, a kulturáli s
fejlesztések beépítése a kistérségi, megyei és regionális területfejlesztési tanácsok terveibe, a
különböző térségi szintek közkultúrát fejlesztő beruházásaiba. Elsődleges funkciója, hog y
használható kiindulást adjanak a többcélú kistérségek kulturális stratégiáihoz, illetve a
többcélú kistérségi összefogásban megvalósuló közművelődési tevékenységek támogatásának
eléréséhez. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Fő igazgatósága
munkatervében szerepelteti a hazai kisebbségek, így a romák intenzív módon történő
bekapcsolódását a helyi, a kistérségi, regionális és országos célokat szolgál ó
intézményhálózatba, a különböző fejlesztésekbe és a szakfelügyeleti rendszerbe.

5. 5. FOGLALKOZTATÁS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS

5. 5 . 1 . Regionális munkaügyi központok tevékenység e

2007-ben a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprésze regionális decentralizált é s
központi keretéből támogatott 14 munkaerő-piaci programban becslések szerint 506 roma
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származású álláskeres ő vett részt. A roma származású résztvev őkre fordított becsült forrás
461,36 millió Ft volt.
A munkaügyi központok becsült adatai alapján közhasznú munkavégzés keretében több min t
13 ezer roma származású személy foglalkoztatását oldották meg . A roma résztvev őkre
fordított becsült forrás mintegy 2,8 milliárd Ft volt .

A közhasznú foglalkoztatás során végzett főbb kommunális tevékenységek : közterületek
karbantartása, kertészeti munkák, parlagfűirtás, csatornatisztítás, ár- és belvízvédelem,
közintézmények karbantartása, illegális szemétlerakók megszüntetése . Nem kommunáli s
tevékenységek : egészségügyi és szociális gondozás, házigondozás, művelődési és közoktatás i
feladatokhoz kisegítő személyzet, egyéb tevékenység (adminisztrációs, informatikai ,
állatvédelmi stb . feladatok) .

A támogatással érintett létszámok további sorrendje :
• munkaerő-piaci képzés 2302 fő (13%), támogatási összeg : 762,38 millió Ft,
• foglalkoztatásbővítő bértámogatás 1286 fő (7,26%), támogatási összeg : 418 millió Ft ,
• bérköltség-támogatás 144 fő (0,81%), támogatási összeg : 71,23 millió Ft ,
• munkatapasztalat-szerzés támogatása 97 fő (0,56%), támogatási összeg : 37,3 millió Ft ,
• álláskeresők vállalkozóvá válását segítő támogatás 59 fő (0,33%), támogatási összeg :

28,23 millió Ft ,
• foglalkoztatással kapcsolatos járulékátvállalás 38 fő (0,21%), támogatási összeg : 4,66

millió Ft .

A munkaügyi szervezet és a roma partnerek közötti együttm űködés, illetve az együttműködési
megállapodások megkötése az egyes régiókban eltérő képet mutatott . Az egyes régiók területi
adottságaik, települési struktúrájuk miatt roma önkormányzati szövetségekkel, míg mások
önkormányzatokkal kötöttek megállapodást . A roma civil szférával önálló, illetve egy-eg y
programra érvényes megállapodásokat kötöttek .

A munkaügyi központok a partneri együttm űködés keretében jellemzően a projektek
célcsoportjának toborzását, kiválasztását, a bejelentett és feltárt munkahelyekre val ó
közvetítést, munkaerő-piaci adatok szolgáltatását, tanácsadást, szakmai segítségnyújtást, a
projektek elindulásának és azok lezárásának publikálását, illetve bizonyos esetekben képzése k
szervezését végezték .

Az 1991 . évi IV. törvény 2007 januárjában hatályba lépett módosítása értelmében, a
munkaerő-piaci képzésben résztvevők számára nyújtott keresetpótló juttatás mértéke a
mindenkor hatályos legkisebb munkabér 100%-a, mely intézkedés ösztönz ően hatott az
álláskeresők képzési hajlandóságára. Munkaerő-piaci képzés keretében a roma álláskeres ők
részére a jogszabályok által meghatározott maximális támogatást nyújtották a munkaügyi
központok: 100%-os mértékű tanfolyami költségtérítést, a minimálbér összegével megegyez ő
keresetpótló juttatást, valamint a képzés helyszínére történő bejáráshoz 90%-os utazási
kedvezményt . A képzéseket megfelel ő létszám esetén, a célcsoport lakóhelyén vagy ahhoz
közel próbálták a kirendeltségek megszervezni .

A képzési programokba bekapcsolódók jelentős hányada (kb . 40—50%-a tanfolyami
szakiránytól függően) tartósan álláskeresőnek minősült, akik között meghatározó számban
voltak romák. Több év vonatkozásában jelentős javulás figyelhető meg a képzést befejez ők
körében .
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A munkaügyi szervezet által finanszírozott képzésekben 2007-ben a becslések szerint minteg y
2300 roma származású álláskereső vett részt, jellemzően integrált keretek között, de volt
kifejezetten ennek a célcsoportnak ajánlott képzés is a kínálatban. Ez utóbbiakat főképpen a
cigány kisebbségi önkormányzatok, illetve roma civil szervezetek kezdeményezték .

Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkez ők számára az uniós forrásból megvalósuló „Lépj
egyet előre”, valamint a HEFOP 1 . 1 . és a TÁMOP 1 .1 .2. kiemelt projekt program is tovább i
képzési lehetőségeket kínált . A HEFOP 1 . 1 . programban a roma származású álláskeresők is
komplex segítséget kaphattak, programba való bevonásukat a munkaügyi központok kiemel t
figyelemmel kísérték.

2007-ben a HEFOP 1 . 1 . intézkedés keretében a regionális munkaügyi központok becslése i
szerint 2371 fő roma származású személyt támogattak (összes 27 573 fős támogatott létszám
8,6%-a), és 988,8 millió Ft támogatást biztosítottak a célcsoport helyzetének javítására .

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a regionális munkaügyi központo k
2008. január 1-jén megkezdték a TAMOP 1 .1 .2. „Decentralizált programok a hátrányo s
helyzetűekért” c . kiemelt projekt végrehajtását. A kiemelt projekt a hátrányos helyzetű
célcsoportok (alacsony iskolai végzettség űek, pályakezdők, 50 év felettiek,
gyermekgondozásból, illetve más hozzátartozó ápolását követ ően a munkaerőpiacra
visszatérők) foglalkoztathatóságának javítását, munkaerő-piaci integrációját célozza,
személyre szabott, komplex szolgáltatásokon és támogatásokon keresztül (munkaerő-piaci és
egyéb humánszolgáltatások, képzés, átképzés támogatása, foglalkoztatás támogatása) . 2008 .
december 31-ig több mint 19 ezer ember programba vonása valósult meg, ebb ő l közel 2400
fő a roma célcsoportból került ki (önmagát roma származásúnak valló) .

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal koordinálásával megvalósult „Lépj egyet el őre”
program megemelt keretösszege 6200,0 millió Ft volt, ennek keretében 21 154 fő kapott
támogatást, akiknek 60,6%-a volt állásnélküli . A több mint 1 500 támogatott tanfolyamon
179 képző szervezet részvételével 20 107 fő tett vizsgát .

A „Lépj egyet előre” programban főleg a felzárkóztató képzésekben volt magas a romák
részvételi aránya. A programban tevékenykedő mentorok a felzárkóztató képzésekben történő
részvételüket 80–90%-ra becsülték . Emellett a belépési feltételként alapfokú végzettsége t
igénylő képzésekben való részvételük megközelít őleg 50% volt. A különféle betanító
képzések mellett népszerűek voltak a fakitermel ő és település-karbantartó tanfolyamok .
Elmondható, hogy a képzésbe kerülés feltételeinek növekedésével fordított arányban csökken t
a roma származásúak részvétele .

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához a Szakiskolai Fejlesztési Program Hátrányo s
helyzetűek reintegrációja (HHR) fejlesztési terület járult hozzá . A HHR célterületei között
megjelent a tanulási kudarcokkal kapcsolatos jelzőrendszer kialakítása ; felzárkóztató
programok kidolgozása és rendszeres értékelése . A HHR keretében egy olyan szakképzést
előkészítő évfolyam került bevezetésre, amelynek programja „tanulóbarát” ,
gyakorlatorientált, egyéni haladási ütemet biztosít, és amelynek sikeres elvégzése után a
tankötelezettség teljesítését jelent ő időpontig alapfokú iskolai végzettséget nem szerzett, vag y
a képzési rendszerből lemorzsolódott fiatal közvetlenül a szakképzési – 11 . – évfolyamba
léphet .
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A Szakiskolai Fejlesztési Program HHR területén 2007-ben mintegy 35 millió Ft szakmai
fejlesztési forrás és mintegy 500 millió Ft intézményi támogatás került felhasználásra a rész t
vevő 42 intézmény számára . A 42 intézményben több mint 400 pedagógus és szakoktat ó
kapcsolódott be a programba. A bevont tanulók száma a 2006/2007-es tanévben mintegy 45 0
fő , a 2007/2008-as tanévben több mint 500 fő volt.

Összegezve megállapítható, hogy a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész
decentralizált keretének terhére megítélt támogatások, a munkaerő-piaci programokban és a
HEFOP 1 . 1 . intézkedés keretében komplex módon működtetett támogatások és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatások a munkaügyi szervezet becslései szerint 20 609 roma származású
álláskereső számára biztosították munkaer ő-piaci helyzetük és esélyeik javítását.

5.5.2. Közmunka

2007-ben 19 közmunkaprogramban 22 769 fő vett részt. A közmunkaprogramokat a Szociáli s
és Munkaügyi Minisztérium 8,9 milliárd Ft-tal támogatta, az egyéb pályázati támogatás 3, 3
milliárd Ft volt, amelyet a pályázók további 1,2 milliárd Ft-tal egészítettek ki . Mindezen
források figyelembevételével a teljes programfinanszírozás meghaladta a 13 milliárd Ft-ot .

A pályázatok futamideje 3–7 hónap közötti id őtartamra biztosított határozott idejű
munkalehetőséget. 2007-ben új elem, a 49/1999 . (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
következtében, hogy közmunkaprogramot csak képzéssel együtt lehet szervezni . Ennek
értelmében valamennyi közmunkaprogram keretében a foglalkoztatottak legalább 5%-á t
akkreditált intézményben – hosszabb program esetén OKJ-s képzésben, rövidebb program
esetén bizonyítványt adó – képzésben kell részesíteni . Közmunkaprogramok a foglalkoztatási
szempontból hátrányos területeken indultak, mert a pályázat értékelési szempontjai úg y
kerültek kialakításra, hogy az ilyen területek prioritást élvezzenek . A foglalkoztatottak csak
regisztrált álláskeres ők lehettek. Külön kiemelésre kerültek és a pályázaton nagyobb eséllye l
indultak azok a pályázók, akik tartós álláskeres őt – azaz egy évnél régebben regisztrált
álláskereső t –, szociális segélyen lévőt és roma származásúakat foglalkoztattak .

A közmunkaprogramban résztvevők 50–60%-a vallotta magát romának. A pályázatok
elbírálásánál nagyobb esélyt, azaz plusz pontot jelentett, ha a területileg illetékes cigán y
kisebbségi szervezettel írásos együttm űködési megállapodást kötöttek, továbbá ha a pályáz ó
az együttműködési megállapodásban rögzítve, a munkavállalók kiválasztásán túl a feladato k
végrehajtásába, a munkavégzés felügyeletébe is bevonta a kisebbségi önkormányzatot . A
megállapodások gyakorlati betartását és a végrehajtást helyszíni monitorozás sorá n
ellenőrizték .

A közmunkaprogramokra megítélt támogatásokat a 34 . számú függelék mutatja be .

5. 5. 3. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) programja i

A) „Roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történőfoglalkoztatása
és képzése” program

A modellértékű program során a foglalkoztatás és oktatás/képzés összekapcsolásával a rom a
résztvevők képzés és gyakorlatszerző foglalkoztatás keretében szerzik meg az érettségit és a
szakmai végzettséget, illetve a foglalkoztatáshoz szükséges gyakorlatot . A programban részt
vevő roma munkanélküliek, akik legalább 8 osztályos általános iskolai végzettséggel ,
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szakiskolával vagy 10 . osztályos végzettséggel rendelkeztek, és vállalták, hogy a progra m
időtartama alatt munkaviszonyban dolgoznak, a szakképesítés megszerzéséhez szüksége s
alapképesítést, illetve érettségit és OKJ-s szakképesítést szereztek, mint pedagógus
asszisztens vagy gyermek- és ifjúságfelügyelő .

Az OFA által az általános iskolák és óvodák részére két alkalommal meghirdetett pályázati
kiírására összesen 51 pályázat érkezett . Az értékelést követ ően 42 közoktatási intézménnye l
45 támogatási szerz ődést kötöttek, a programban résztvevők száma 61 fő roma származású
munkanélküli . A 2003 és 2007 között megvalósult program során 60 f ő érettségit szerzett é s
OKJ-s vizsgát tett. A projekt oktatás/képzési, valamint a támogatott foglalkoztatási része
befejeződött, jelenleg a kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban van. A program
keretösszege 286,8 millió Ft, a működésre biztosított keretösszeg pedig 10,9 millió Ft .

B) Romák foglalkoztatásának elősegítése a közvetítőrendszerek eszköz- és
módszerkészletének fejlesztésével (RSK/2007.)

Az OFA által a „Back to work company” leedsi székhelyű szervezet angliai bevándorlókkal
kapcsolatos szakmai tapasztalatait felhasználva került kidolgozásra a projekt . A program
célja egy olyan eszköz- és szolgáltatáscsomag összeállítása és alkalmazása volt, amellye l
javítható a magyarországi romák gazdasági helyzete . A projekt további célja volt fejleszteni
az e csoporttal dolgozó szervezetek kapacitásait és hozzájárulni a munkáltatók
kultúraváltásához, egyben ösztönözve őket, hogy sokszínűbb munkaerőbázisból toborozzák
dolgozóikat, és tartsák is meg azokat .
A programban részt vevő szervezetek a gazdasági recesszió feltételei között sajátították el
azokat a készségeket, amelyek segítségével elvégezték a kifejlesztett módszertani eszközö k
tesztelését. Nemcsak hatékonyabban tudták bevonni a munkáltatókat és támogatn i
leghátrányosabb helyzetű klienseiket, de ez a munka a munkáltatókat és az egyes
munkavállalókat is felvértezte számos készséggel és technikával .
A kidolgozott módszertani eszközök tesztelése mellett (amelyek egy korábbi európai unió s
projekt keretei között már bizonyítottan beváltak, illetve Angliában egy jelentős
menekültügyi projekt részeként kerültek kifejlesztésre) a projekt magába foglalt egy kiterjedt
kutatást is, amely a munkáltatók romákkal szembeni attit űdjét tárta fel .

Az eszköztesztelő projekt eredményei bebizonyították, hogy a módszertani eszközök jó l
adaptálhatók a helyi adottságokhoz . Használatuk pozitív fogadtatásra talált, ami azt jelzi ,
hogy a módszertani eszközök és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok beágyazódása révé n
idővel megvalósul mind a munkáltatók, mind az egyéni munkavállalók kultúraváltása .

C) Roma (munkaerő-piaci és közösségi) szolgáltató hálózati program

Az OFA 2005-ben, 2006-ban, majd 2007-ben meghirdetett nagy siker ű Roma munkaer ő-piac i
szolgáltató hálózat elnevezésű kísérleti támogatási programjának tapasztalatait és pozitív
eredményeit figyelembe véve, a 2008. évi pályázati kiírása során, a munkaer ő-piaci
szolgáltatások mellé beépítette a közösségi, közösségformáló szolgáltatásokat is . A program a
roma közösségi házakat működtető szervezeteket megcélozva nyílt pályázatként került
meghirdetésre .

A program keretében 11 pályázó mintegy 200 millió Ft támogatási összeget nyert, melyb ő l
2008. március 1-től elkezdődött a mentorok és közösségszervez ők felkészítő képzése é s
foglalkoztatása.
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D) Roma zenészek foglalkoztatásának támogatás a

A program a roma zenészek tartós foglalkoztatásához kívánt hozzájárulni olyan fenntarthat ó
projektek támogatásával, amelyek keretében a programot megvalósító szervezetek a zenésze k
munkáját szolgáltatási szerz ődés keretében értékesítik. A támogatott szervezeteknek az
állományukban lévő zenészek részére (támogatott foglalkoztatottak) fellépési lehetőségeket
kellett felkutatniuk, a fellépésért piaci árat kellett kialkudniuk, a vendéglátóhelyekke l
szolgáltatási szerződéseket kellett kötniük és azt teljesíteniük, majd a folyamat végén
árbevételt termelniük. Ez a konstrukció biztosítja a célcsoport képzettségének,
szakértelmének megfelelő munkavégzést, valamint az árbevétel révén fenntarthatóságot
eredményez. A támogatott szervezet köteles ezt az árbevételt a projekt működtetésére ,
fejlesztésére (ami továbbfoglalkoztatás is lehet) fordítani . A program zárás szakaszban van, a
vállalt 100 fő roma zenész foglalkoztatásából (24 hónap id őtartamban) eddig 74 fő
foglalkoztatása valósult meg . A támogatási érték 150 millió Ft .

E) A Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. munkahelymegőrző programjának
támogatása

A program a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. által munkaszerződéssel (teljes é s
részmunkaidős munkatársak is) foglalkoztatott munkatársak munkahelyének megtartását, az
átmeneti pénzügyi probléma megoldását segítette . Az OFA és a Rádió C között létrejött
támogatási szerződés értelmében a támogatott 2 részletben folyósított 32 millió Ft
támogatásban részesült .

5. 6. A ROMA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

5. 6. 1. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatása i

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban : NFGM) hatáskörébe
tartozó programok közül számos pályázat a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzeténe k
javítását, valamint a munkahelyteremtést és a szociálisan hátrányos helyzet ű csoportok
támogatását tűzte ki célul .

Az NFGM a MAG Zrt . régiós kirendeltségein roma referensi hálózatot épít ki, a hálózat célj a
kisvállalkozások részére biztosított szakmai tanácsadás mellett, a vállalkozásfejlesztés i
konstrukciók megismertetése a helyi roma közösségekkel .

Az NFGM a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és
versenyképességét segítve 550 millió Ft kerettel, 2007-ben 61, míg 2008-ban 73 vállalkozá s
támogatását biztosította. 2008. évben – 2009. évre áthúzódóan – további két, rom a
vállalkozókat érintő konstrukció beindítására is sor került .

A KKC-R jelű pályázat 2007-es konstrukciójában max . 65%-os pályázati intenzitás
érvényesült, míg 2008-ban a 33 leghátrányosabb kistérségb ő l beérkező nyertes pályázatok
beküldői 85%-os támogatási intenzitás mellett kezdhették meg beruházásaikat . A pályázat
célja a vállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások el ősegítése, különös
tekintettel az ingatlanfejlesztésekre, gépek, berendezések és haszongépjárm űvek beszerzésére ,
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informatikai fejlesztésre, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek kialakítására,
szabványok bevezetésére és a piacon való megjelenés támogatására . Az ország egész
területére kiterjed ő kiírás kapcsán a pályázatot minden roma vállalkozó és romáka t
foglalkoztató vállalkozás benyújthatta .

5. 6. 2. „Expressz Roma Ösztöndíj Program”

Összhangban a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervrő l szóló 68/2007 . (VI. 28 . )
OGY határozat célkitűzéseivel, az NFGM a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel hozzá
kívánt járulni a roma közösség gazdasági és társadalmi integrációjához . A felsőfokú
képesítést szerző roma fiatalok száma évrő l évre növekszik . Az elmúlt két évben elindított
ösztöndíjprogrammal els ősorban a közgazdász, mérnök, informatikus szakirányok felvételére
kívánják ösztönözni a roma fiatalokat . A 2007/2008-as tanévre meghirdetett pályázatra töb b
mint 90 roma fiatal jelentkezett .

2008-ban 21 roma származású diákot támogatott a minisztérium – saját vállalásként – havi 5 0
ezer–80 ezer Ft-os ösztöndíjjal . 2009 januárjában az ösztöndíjprogramot újra meghirdették, a z
e célra rendelt forrás 35–40 diák támogatását irányozza el ő .

5. 7. AGRÁRGAZDASÁG, VIDÉK- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007 őszén az Országos Cigány
Önkormányzat (OCÖ) elnökével történt megállapodás alapján a vidékfejlesztés i
tevékenységek helyi megtervezésére, 30 millió Ft felhasználásával, létrehozta az FV M
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) keretein belül a Roma
Integrációs Programirodát (RIPI). Feladata a helyi roma szervezetek eredménye s
részvételének elősegítése az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (UMVP) .

5.7. 1 . LEADER-program

A LEADER-közösségek regisztrációja a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI)
közreműködésével 2007 . szeptember 1-jén indult meg . Mintegy 380 cigány kisebbségi
önkormányzat vagy roma civil szervezet csatlakozott a közösségekhez .

A Roma Integrációs Programiroda 14 szakértő-mentor segítségével kezdte meg munkáját
abban a 44 közösségben, ahol a romák aránya és a térség hátrányos helyzete azt leginkáb b
indokolta. Ennek során a mentorok mintegy 220 helyi cigány kisebbségi önkormányzato t
kapcsoltak be a LEADER-tervezésbe . A helyi CKÖ-k mintegy 300 javaslatot, projektötlete t
fogalmaztak meg a helyi közösségek vidékfejlesztési terveihez kapcsolódóan .

A roma szervezetek részvételének lehet őségét a 147/2007 . (XII . 4.) FVM rendelet 5 . § (4)
bekezdése tartalmazza, mely szerint a tervezést koordináló csoport üléseire eg y
esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képvisel őjét tanácskozási joggal
meg kell hívni . A tervezést koordináló csoport feladata – az esélyegyenlőség biztosításán túl –
többek között az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerül ő
fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenl őségi és
fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, és javaslatok készítése .

49



A modellszerű roma mezőgazdasági szövetkezetek létrehozása lehetőségeinek áttekintés e
érdekében az FVM 2008 őszén tanácskozást szervezett, hogy megvizsgálják, milyen
feltételekkel, kedvezményekkel lehet ma szövetkezetet létrehozni . A Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal falugazdász hálózata megkezdte e kezdeményezési igények
realitásának felmérését.

Az Állattenyésztő és Takarmányozási Kutatóintézet a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvánnyal közösen, 2008-ban, állattenyésztési témában, konzultációs napokat tartot t
vidéki roma vállalkozók és kistérségi vezet ők számára .

Az FVM részt vesz az EU Élelmiszersegély Programjában, melynek végrehajtásá t
háttérintézménye, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal koordinálja . 2008-ban
mintegy 800–900 ezer rászoruló részesült közel 9000 tonna élelmiszersegélyben . A kiosztott
élelmiszereket kisnyugdíjasok, önhibájukon kívül a létminimum közelében él ők, köztük nagy
részben az etnikai kisebbséghez tartozók kapták .

Az FVM, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együttm űködve, 100 millió Ft-tal járult
hozzá a Közmunka Tanács által indított erdészeti foglalkoztatási programok támogatásához .

5. 7. 2. Terület- és régiófejlesztés

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok 2008 .
évi kerete 3600 millió Ft, melynek terhére a regionális fejlesztési tanácsok hirdették me g
pályázataikat . A felhívásban szerepelt a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben megvalósuló helyi és térségi közmunkaprogramok és szociális földprogramo k
támogatása is . A tanácsok többletpontot biztosítottak az esélyegyenlőségi szempontokat
nagyobb arányban figyelembe vevő pályázatok esetén .

A fentiek alapján a tanácsok 138 db 976 798 347 Ft összköltségű projekthez 818 478 762 Ft
támogatást biztosítottak, melyekben összesen 8826 fő volt érintett (lásd a 35. számú
függeléket) . 124 önkormányzat vagy azok társulásainak közmunkaprogramjai összesen
724 711 359 Ft támogatásban részesültek, a közmunkaprogramokban pedig 1517 f ő
vehetett/vesz részt . A szociális földprogram alapján, 104 önkormányzati projekt keretébe n
összesen 93 767 403 Ft összegű támogatás révén 7309 szociálisan hátrányos helyzet ű személy
önálló esélyteremtési feltételei javultak.

A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 377/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdés i .) pontjában foglaltak alapján a kistérségi koordinátorok közreműködnek az
országos kisebbségi önkormányzatok kistérséget érint ő programjainak megvalósításában.

Az „Országos területi helyzetkép” évente megjelenő területfejlesztési szakkiadvány, amel y
tényszerű tájékoztatást ad az ország térszerkezetének alakulásáról, valamint elemzés t
szolgáltat az ország területi helyzetképér ől, annak alakulását befolyásoló társadalmi ,
gazdasági, környezeti, valamint műszaki infrastrukturális jelenségekr ő l és reálfolyamatokról ,
azok statikus és rövid távú dinamikájáról . Az évenkénti területi helyzetkép szerkezete a z
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célkitűzéseihez igazodik, annak öt hosszú táv ú
célján alapul :
• Térségi versenyképesség,
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• Területi felzárkózás,
• Fenntartható térségfejl ődés és örökségvédelem ,
• Területi integrálódás Európába ,
• Decentralizáció és regionalizmus .

A kistérségek 2006. évi besorolása alapján 35 kistérségben a magukat cigánynak vall ó
lakosok az országos átlag kétszeresét tették ki . E térségekben a munkanélküliségi mutató k
kedvezőtlenebbek, a jövedelmi mutatók másfélszeres különbséget mutatnak, és a lakáso k
minőségében is jelentős lemaradás van. A perifériális helyzetüket tovább nehezíti, hogy a
vonalas infrastruktúra erősen leromló állapotban van .

5. 8 . LAKHATÁSI HELYZET JAVÍTÁS A

5. 8. 1. A „Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szociális és integrációs
programja”

A program keretében az elmúlt években 30 településen indultak programok, összesen 1,90 5
milliárd Ft támogatással . A program alapvető célja, hogy az itt élők társadalm i
integrációjának feltételeit megteremtse . Ennek érdekében radikálisan csökkenteni kell az
alacsony státuszú emberek számát és arányát a szegregált környezetben, amely az esetek
többségében a szegregált környezet megszüntetésével érhető el .
A lakhatási elemek mellett komplex mobilizációs stratégia készül, melyben a gyerekek é s
fiatalok iskolai integrációja, a felnőttek munkaerőpiacra történő beilleszkedése, a szociális é s
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítése és közösségfejlesztési programok is nagy
hangsúlyt kapnak. Eddig 202 család költözött integrált lakókörnyezetben található új lakásba ,
553 lakást komfortosítottak és újítottak fel . 481 fő vett részt szakképzésben és 328 fő
foglalkoztatása oldódott meg .

2007-ben, a program második körében (11 településen, 505 millió Ft-os támogatási
összeggel) nyertes projektek megvalósítása során :

• A lakhatási alprogram keretében szociális bérlakások építésére, infrastrukturáli s
fejlesztésekre és lakóépületek állagjavító felújítási munkáira került sor. (77 család
költözhetett új lakásba, s 95 család esetében került sor lakásfelújításra, komfortosításra . )

• A szociális alprogram keretében foglakoztatási, képzési programok indítását ; a szociáli s
ellátások igénybevételéhez szükséges feltételek javítását ; a gyermekek integrált
oktatásához szükséges feltételek kialakítását támogatta az SZMM .

2007 végén ismételten kiírásra került a pályázat, melynek keretében 11 önkormányzat, illetv e
civil szervezet részesül támogatásban, a támogatási összeg összesen 720 millió Ft .

Az OFA a rendelkezésére álló 300 millió Ft kerete terhére – a Szociális és Munkaügy i
Minisztériummal közösen – 2006 után 2007-ben is meghirdette a telepeken, telepszer ű
lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex programját, melynek célja :
a telepeken vagy telepszerű lakókörnyezetben élő emberek komplex integrációjához
kapcsolódó munkaerő-piaci integráció . A támogatásai során 6 projekt végrehajtásáho z
összesen 182,1 millió Ft támogatást biztosított, míg 6 pályázó lehetőséget kapott arra, hogy
átdolgozza 2 . fordulós pályázatát .
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2008-ban a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásával antiszegregációs
szakértő i hálózatot hoztak létre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejleszté s
Operatív Program Funkcióbővítő városrehabilitáció és Integrált, szociális jellegű
városrehabilitációs programokhoz kapcsolódó pályázatok kidolgozására és egyéb szakért ő i
feladatok megvalósítására. A kiírt pályázat alapján 3 szervezet részesült közel 8–8 millió Ft
támogatásban. (Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, Szociális Innováció Alapítván y
a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért Budapest és a Szegényeket Támogató Alap Egr i
Alapítványa)

A szakértői hálózat segítségével a pályázó önkormányzatok integrált városfejlesztési stratégiá t
és ennek részeként mintegy 160 antiszegregációs tervet készítettek el, amelyek a
cigánytelepek megszüntetését, az ott él ők integrációját célozták meg .

5. 8 . 2. Intervenciós pályázat

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, valamint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium közös pályázatot írt ki a magánszemélyeket érint ő lakhatási és szociáli s
krízishelyzetek elhárítására, melyre a költségvetés mindkét évben 30 millió Ft keretösszege t
biztosított. A források átcsoportosítása során 2007-ben 34,6 millió Ft, míg 2008 . évben 47
millió Ft elosztásáról döntöttek . Az intervenciós pályázat keretében a pályázók kizáróla g
olyan természeti csapások és elemi károk bekövetkezése esetében kérhettek támogatást, ahol a
lakásállapot romlását követően a lakhatás ellehetetlenült, és maga a lakás életveszélyessé vált .
Továbbá szociális krízishelyzet esetében akkor, ha az érintett család a szociális igazgatásró l
szóló 1993 . évi III . törvényben foglaltak alapján adósságkezelési szolgáltatást már igényb e
vett, de a lakhatást veszélyeztető mértékű adósságproblémával küzdenek. A támogatás
elnyerésére pályázhattak cigány kisebbségi önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkez ő
cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyeknek alapító okiratába n
nevesítve van a roma közösségek érdekében végzett tevékenység .

A felhívásra összesen 201 szervezet nyújtotta be igényét, melyből a kuratórium 6 1
pályaművet részesített összesen 59,4 millió Ft támogatásban . A 2007. évi megítél t
intervenciós pályázatokhoz kapcsolódóan 23,9 millió Ft áthúzódó kifizetés teljesítésére a
2008. évben került sor.

5. 9. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMO K

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009 . évekre
szóló kormányzati intézkedési tervr ől szóló 1105/2007 . (XII. 27.) Korm . határozat keretén
belül meghatározott feladatok végrehajtásában az Egészségügyi Minisztérium pályázatok ,
támogató programok, szűrővizsgálatok és a rajtuk való részvétel ösztönzésére irányul ó
tájékoztatás formájában vesz részt .

A kisebbségi és nem kormányzati szervekkel történt egyeztetési mechanizmus keretében
2006/2007-ben az önkormányzatok bevonásával megvalósított települési és kistérség i
egészségfejlesztési program specifikus célja olyan programok támogatása, amelyek elősegítik
a helyi népesség egészségmegőrzését és életminőségének fejlesztését, illetve az egészsége s
életmód kialakítására irányulnak mind helyi, kistérségi és regionális szinten . A pályázat sorá n
olyan programok részesültek támogatásban, melyekben különös hangsúlyt kapnak a
dohányzás visszaszorítására, az alkohol okozta problémák megel őzésére, valamint az
egészséges táplálkozás és az aktív testmozgás elterjesztésére irányuló programok, illetve ezek
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közül is elsősorban azok a kezdeményezések, amelyeket a helyi oktatási-nevelés i
intézményekben és a hátrányos helyzet ű lakosság körében valósítanak meg . A programban
összesen 26 400 fő vett részt és 250 szűrővizsgálatra került sor .

A roma lakosság egészségtudatos magatartásának növelése érdekében a szaktárca támogatta a
Népegészségügyi Program célkitűzéseihez illeszkedő regionális roma egészségnapok
megszervezését, melyek a helyi ANTSZ-ek szervezésében, valamint a regionáli s
egészségügyi tanácsok és a kisebbségi önkormányzatok bevonásával valósultak meg .

Az 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozathoz kapcsolódva, az Oktatási és Kulturáli s
Minisztérium „Deszegregációs Programjával” együttműködve, az Országo s
Egészségfejlesztési Intézet modellkísérletet dolgozott ki, melynek keretében Budapest VIII .
kerületében 80 fő 5–7 éves, hátrányos helyzetű, többnyire roma gyermek szenzomotoros
állapotfelmérésére kerül sor . Célja a gyermekek felzárkóztatása és az iskolai sikeresség
elősegítése a szenzomotoros integrációs készségek fejlesztésének támogatásával .

Az állapotfelmérés tapasztalataira építve két-három óvónő és védőnő felkészítését követően a
felmérésben kiszűrt 30 gyermek részvételével 65 órás fejlesztési tréninget fognak tartani . A
2007/2008-as tanévben már öt kiképzett pedagógus, három helyszínen, 50 gyerme k
rendszeres szenzomotoros fejlesztését és időközi állapotfelmérését, valamint 150 fő spontán
érési folyamatát méri .

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek, különös tekintettel a szegregált lakókörnyezetbe n
élők bevonásával a népegészségügyi (eml ő- és méhnyakrák-) szűréseken való részvéte l
ösztönzésére, mobil szűrőállomások igénybevételére két TÁMOP konstrukció kiemelt projekt
keretei között kerül sor .

A TÁMOP 6 . 1 . 2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” konstrukció
2,4 milliárd Ft keretű komponensének előkészítése zajlik. A részcélok közé kiegészítésse l
bekerült a „Hátrányos helyzetű célcsoportok, illetve a középkorú férfiak részvételi arányána k
növelése a programokban.” A pályázat alapvető elvárása, hogy a programok előkészítésébe és
megvalósításába a kisebbségi önkormányzatokat is be kell vonni, illetve a pályázatok során
elkészített terveknek tartalmaznia kell a hátrányos helyzetűek (pl. roma célcsoportok)
bevonásának tervét is .

A 6. 1 . 2 . program részét képezi a 2009–2010-ben a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre
(LHHK) 4 milliárd Ft elkülönített, a régiók által tervezett forrás is . A leghátrányosabb
kistérségek elkészítették projektjavaslataikat . A konstrukció keretein belül a 4 milliárd Ft-os
egészségfejlesztési keretnek jelenleg a 80%-ára (azaz még 20% rendelkezésre áll) érkezett b e
projektigény az első körben. A programok többségének nevesített célcsoportjai között
megjelenik a roma lakosság . Mivel a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben él a roma
lakosság közel harmada, várhatóan ezek a források hozzájárulnak a roma lakossá g
esélyegyenlőségének javításához .

A TÁMOP 6 . 1 . 3. „Szűrőprogramok országos kommunikációja” kiemelt projekt lakosság i
szintű kommunikációs tevékenységének tervezett kerete a 2007–2008 . évi Akciótervben 900
millió Ft.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és halmozottan hátrányos helyzetű települések
egészségterveinek elkészítését és azok megvalósulását segít ő feladat a TÁMOP 6. I . 2 .
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„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” egyfordulós nyílt pályázat során ,
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek részére elkülönített komponens keretei között kerül
megvalósításra. Az egészségfejlesztési programok alapvető elvárása, hogy a kistérségek a
konkrét programok előtt készítsék el egészségterveiket. A benyújtott projekttervek jelenle g
kiegészítésre szorulnak, mert többségük nem tartalmaz egészségterv-készítést . A célkitűzés
várhatóan 2009-ben teljesül . A programok hátrányos helyzetű csoportot képviselő civi l
szervezetek bevonásával valósulnak meg.

A korai felismerés és a segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésére a 0–7 éves korú
gyerekek fejlődésének komplex felméréséhez állapotfelmérő adatlapok, eljárási és ellátási
protokollok – köztük nyelvi és megértési nehézségekkel küzdők szüleit segítő kiadványok –
kidolgozására kerül sor, az e célt szolgáló kiemelt projekt a 2009 . április 15-ig nyitva tartott
projektcsatornába kerül benyújtásra . Az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális é s
Munkaügyi Minisztérium között konkrét egyeztetések kezd ődtek az SZMM kompetenciájáb a
tartozó TÁMOP 5 . 2. 2 . „Biztos kezdet” és a TÁMOP 6. 1 . 4. „Koragyermekkori (0–7 év )
program” projektek el őkészítéséről .

A TÁMOP 6 . 2 . 4. B–komponens „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézménye k
számára” című konstrukció az egészségügy területén foglalkoztatásösztönz ő programok
indítását célozza, melyek támogatják a roma származásúak alkalmazását a hiányszakmákban ,
a meghirdetés id őpontja 2009 . április vége . A támogatás egyik feltétele az esélyegyenl őségi
szempontok közül (családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, er ősítése; nemek
közti esélykülönbségek csökkentése; akadálymentesítés előrehaladása ; fogyatékkal élők
életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása ; romák életminőségének és munkapiaci
esélyeinek javítása; más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeine k
javítása) legalább egynek a teljesítése, ezért várhatóan 2009 végére rendelkezésre állhatnak
olyan részleges adatok, amelyek a fenti célok teljesülésének mértékét jelzik .

A népegészségügyi szűréseken való részvételi hajlandóság növelésére és célcsoporto k
megszólítására, ösztönzésére vonatkozó, a település véleményformálóinak (cigány kisebbség i
önkormányzatok képviselői, roma társadalmi szervezetek), döntéshozóinak és a z
egészségügyi alapellátás dolgozóinak bevonását célzó program az országos kommunikáció s
kampány részeként valósul meg. A feladat teljesítése a TÁMOP 6 . 1 . 3. „Szűrőprogramok
országos kommunikációja” című kiemelt projekt, illetve a TÁMOP 6 . 1 . 2 . LHHK számára
elkülönített 4 milliárd Ft keretei között várható .

A kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi sz űrésének elősegítése érdekében kiírt
pályázat célja az volt, hogy az érintett lakosság körében nőjön a szűrővizsgálatokon való
részvétel aránya, javítva a vizsgálathoz való hozzáférés esélyét . Az elnyert, csaknem 90 millió
forint vissza nem térítend ő támogatások felhasználásával jelentősen javul a lakosság jelenleg i
átszűrtségi aránya. Az elnyert támogatások felhasználhatóak a szervezett mobil
szűrőegységek kiszállása során felmerülő többletműködési/üzemeltetési költségek fedezetéül ,
valamint a mobil szűrőegységek „alkalmi szűrésben” történő részvételének támogatására .
Ugyancsak támogatja a pályázat a kistelepülések onkológiai sz űrésre behívott lakosságának a
szűrőállomásokhoz szállítását . Pályázhattak a szűrésre jogosult ÁNTSZ működési engedéllyel
rendelkező emlőszűrő mobil egységek, fenntartó egészségügyi szolgáltatók; valamint azok a
20 ezer lakosnál nem nagyobb települések önkormányzatai, továbbá szakmai és civi l
szervezetek, amelyek vállalták a behívott lakosságnak a területileg illetékes Komplex
Mammográfiás Szűrőközpontokhoz, illetve Mammográfiás Szűrőállomáshoz való szervezett
eljuttatását .
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Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében 2007–2008 -
ban a Regionális Operatív Programok jelentős pályázati forrásokat biztosítottak (A-
komponens: „Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása” összesen 3,8 milliár d
Ft) az egészségügyi alapellátás (háziorvosi szolgálatok) infrastrukturális és szolgáltatás i
hátterének a fejlesztése céljából .

Az egészségügyi szakellátás területi egyenlőtlenségeinek javítását szolgálják a TIOP 2 . 1 . 2 .
„Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése”, valamint a TIOP 2 . 1 .
3 . „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése” című konstrukciók .
A TIOP 2 . 1 . 2.-re beérkező 24 pályázatból 9 a 33 leghátrányosabb kistérségben (27%) és 7
hátrányos helyzetű kistérségben (50%) található .

5. 10. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉRVÉNYESÍTÉSE, A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELE M

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indított „Civil szervezetek és a z
antidiszkriminációs törvény végrehajtása” elnevezésű program célja a diszkriminációellenes
küzdelem támogatása és az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása az Egyenlő Bánásmód
Hatóság (Hatóság) és a civil társadalom intézményfejlesztése révén . A program els ő része egy
ún. Twinning Light (ikerintézményi együttműködés) komponens keretében az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény
végrehajtásának el ősegítése, az Európai Unió irányelveinek gyakorlatba való átültetése, a
megfelelő intézmények és kormányzati stratégiák, valamint együttműködési hálózatok
kialakításával . A komponens keretében többek között képzéseket szerveztek a Hatóság és a
társszervezetei részére, illetve elkészült egy antidiszkriminációs kézikönyv .

2007 végén indult a Grant támogatási komponens, amely civil szervezetek számára nyújtot t
lehetőséget az emberi jogok és az egyenlő bánásmód elvének, valamint a társadalmi -
gazdasági fejlesztés, az oktatás és a képzés területét érint ő projektjeik megvalósításához . A
felhívásra 103 pályázat érkezett, 17 nyertes szervezetnek összesen több mint 1 millió euró –
mintegy 283,5 millió Ft – támogatást ítéltek meg .

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2008 augusztusában indult el a „ A
diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése
(TÁMOP 5.5 .5.)” c . projekt, melynek célja társadalmi szemléletformálás, az egyenl ő
bánásmód érvényesítésének segítése, antidiszkriminációs ismeretek terjesztése és a jogvéd ő
munka fejlesztése, az emberi méltóság védelme és a hátrányos megkülönböztetés ellen i
küzdelem érdekében . A program kerete 2013-ig 915 millió Ft, megvalósítója az Egyenlő
Bánásmód Hatóság .

Továbbá 2009 májusában került kiírásra az „Antidiszkriminációs m űsorok, kampányok é s
jogvédő munka támogatása (TÁMOP 5 .5 .4 .)” projekt . Célja, hogy a média eszközeinek
felhasználásával, a diszkriminációval fenyegetett, hátrányos helyzet ű társadalmi csoportok
(elsősorban a romák, a fogyatékkal él ők, valamint a nők) társadalmi befogadását erősítse, az
irántuk megnyilvánuló előítéleteket és hátrányos megkülönböztetésüket csökkentse anna k
érdekében, hogy elősegítse mind a társadalmi, mind a munkaerő-piaci integrációjukat . A
program két komponenses bontásban került meghirdetésre :
- A komponens: „Roma és fogyatékkal élő személyek médiaképzése és -foglalkoztatása” .
Rendelkezésére álló forrás 500 millió Ft, a támogatott pályázatok várható száma : 7–10 db .
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- B komponens : „A diszkrimináció csökkentésének el ősegítése a médián keresztül” .
Rendelkezésre álló forrás 1 Mrd Ft, a támogatott pályázatok várható száma : 5–10 db .

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fej ezeti előirányzatai között szerepeltek a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, a Roma Integráció Évtizede Program, a rom a
telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja és a roma integrációt el ősegítő
fejlesztési programok támogatásai .

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány alapítói célja szerint folyamatosan támogatn i
kívánja a cigányság társadalmi esélyegyenl őségének elősegítését, az e célt szolgáló
egészségmeg őrzési, nevelési, oktatási, valamint az emberi és állampolgári jogok védelmé t
szolgáló tevékenységeket . A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló források ösztöndíj- ,
kulturális, telepfelszámolási, antiszegregációs programok megvalósítására, valamint
intervenciós támogatásra szolgáltak .

A MACIKA éves központi költségvetési támogatása 2007-ben 390 millió Ft-ot tett ki . 2007-
ben az SZMM mint támogató két támogatási szerződést kötött a MACIKÁ-val . Egyrészt a
minisztérium 85 millió Ft-os támogatást nyújtott a közalapítványnak a Roma Intervenció s
Keret 2007 és a Roma Kulturális Keret 2007 pályázatok lebonyolítására . Másrészt a
minisztérium a központi költségvetésben szerepl ő 390 millió Ft-ot adta át támogatásként a
közalapítványnak a roma tanulók ösztöndíjpályázatának lebonyolítására . A szerződésekben
rögzítettek szerint a MACIKA a pályázatok lebonyolítására 28,4 millió Ft-ot költhetett . A
közalapítvány 2007-ben 3 pályázatot hirdetett meg, ezek keretében a megítélt támogatá s
összesen 352 millió 963 ezer Ft-ot tett ki .

2008-ban az SZMM a közalapítvánnyal 3 közrem űködői faladatok ellátására vonatkozó
megállapodást és 1 támogatási szerződést kötött . A minisztérium a központi költségvetésben
szereplő 600 millió Ft-ot átadta a közalapítványnak a roma tanulók 2008 . évi
ösztöndíjpályázatának lebonyolítására . A további megállapodások a Roma Intervenciós Kere t
2008 és a Roma Kulturális Keret 2008 pályázatok lebonyolítását célozták . E két keret
pályázatának kiírására a minisztérium 50–50 millió Ft-ot biztosított . A szerződésekben
rögzítettek szerint a MACIKA a pályázatok lebonyolítására 42 millió Ft-ot költhetett . A
támogatási szerz ődés alapján a minisztérium a közalapítványnak további 23 millió 987 ezer
Ft-os támogatást nyújtott az antiszegregációs szakért ői hálózat működtetésére . A
közalapítvány 2008-ban 4 pályázatot hirdetett meg, ezek keretében a megítélt támogatá s
összesen 652 millió 820 ezer Ft-ot tett ki .

A 2007. és a 2008 . évi támogatásokat felhasználás szerinti bontásban a 36. számú függelék
tartalmazza. A roma ösztöndíjasok létszámának alakulását a 37 . számúfüggelék mutatja .

5. 10. 1. Országos Esélyegyenl őségi Hálózat

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-ban
fejeződött be. A hálózat a fővárosban és 19 megyében rendelkezik esélyházzal, az SZMM 1 6
helyi önkormányzattal és 4 regionális munkaügyi központtal kötött megállapodást az Esélye k
Házai működtetésére . A közvetlen feladatellátást a legtöbb helyen civil szervezetek látják el .

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja és feladata is egyben a szaktárc a
esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű
csoportok (így a romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű
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térségben élők) társadalmi befogadását el ősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése, enne k
érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása é s
a megvalósításban való közreműködés. Kiemelt feladatuk a közvélemény formálása a
társadalomban meglévő elő ítéletek leküzdése és a társadalmi szolidaritás er ősítése érdekében .
A megvalósult programok megtalálhatók a www.szmm.gov.hu honlapon, az Országo s
Esélyegyenlőségi Hálózat linken .

Kiemelt fontosságú az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
valamint az OEH és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgy űlési biztosa között
létrejött megállapodás, melyek értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak a z
EBH és a kisebbségi ombudsman tevékenységéről, valamint panaszfelvételi lehetőséget
biztosítanak az EBH és a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, s a panaszoka t
továbbítják a két hivatalnak .

5. 10. 2 . Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2001 októberétő l működteti az Országos Cigány
Önkormányzattal (OCÖ), a kormányzati romapolitikáért felelős minisztériummal (SZMM) és
a MeH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályával együttműködésben a Roma
Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatot (a továbbiakban : Hálózat) .

A 2007–2008-as években a Hálózat ügyvédeinek segítségét 3732 ügyfél kérte, akiknek
mindössze elenyésző hányada volt nem roma származású . A Hálózathoz érkezett érdemi
ügyek száma a tárgyidőszakban 3081 volt, ezekbő l 196 esetben került megállapításra, hogy az
ügyben fellelhető diszkrimináció . A Hálózat munkájának szakmai presztízsét erősíti, hogy a
kisebbségi jogok biztosa rendszeresen fordul a szaktárcához, kérve a Hálózat ügyvédeinek
közreműködését egy-egy konkrét probléma megoldásában .

A Hálózat a tárgyidőszakban folyamatosan bővült, jelenleg országosan 30 ügyvéd tart 4 8
településen ügyfélfogadást. Az ügyvédek szakmai továbbképzésére évente 2 napo s
konferenciák kerültek megrendezésre (2007-ben Zalakaroson, 2008-ban Debrecenben) ,
melyeken részt vettek az OCÖ-nek az ügyvédek munkáját segítő megyei képviselő i, a
területileg érintett helyi cigány kisebbségi önkormányzati elnökök, valamint a Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat vezető i is .

A Hálózat működéséről történő tapasztalatgyűjtés és a kisebbségi szervezetekkel kiépített
kapcsolatok javítása céljából az elmúlt két évben is rendszeresen történtek látogatások a hely i
kisebbségi önkormányzatok helyiségeibe telepített ügyfélszolgálati irodákban, többek közöt t
Székesfehérváron, Békésen, Szarvason, Békéscsabán, Debrecenben, Esztergomban,
Oroszlányban és Egerben . A látogatások a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi
önkormányzatok, az OCÖ megyei szervezeteinek és a helyi civil szervezetek munkatársaival
való találkozás révén alkalmat adtak a helyi problémák és igények megismerésére és a
kapcsolat mélyítésére .

5. 11 . IGAZSÁGÜGY, RENDŐRSÉG, HONVÉDSÉG

5. 11. 1 . Rendészeti ágazat

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend, valamint az igazságszolgáltatá s
működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2008 . évi
LXXIX. törvény keretében a Btk . 174/B. §-ának újrakodifikálását végezte el . A büntetendő
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cselekmény címét közösség tagja elleni erőszakra változtatta, és a gyakorlati tapasztalatok
alapján a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási kisebbségek mellett nagyobb sértetti körre terjeszt i
ki, általánosabb kategóriával egészítve ki a törvényi tényállást .

Az ORFK a közép- és felsőoktatásban tanuló roma fiatalokat célozza meg a területi szerve i
által kiírt pályázatok és az ezek révén elnyerhető támogatások által, rendőrré válásuk
elősegítése érdekében .

A kistelepülések biztonságának növelését szolgálja a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar é s
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket érintő program, melynek révén 100 fő – köztük mintegy
30 roma hovatartozású személy – objektum őri feladatkörben kerül bevonásra a rendőrség
tevékenységébe. A felvételi eljárás a munkaügyi központok és a területi rendőri szervek
humánigazgatási szolgálatainak koordinációjával zajlik, a felvételt nyert személyek oktatás a
2009. március 9-én indult Miskolcon . A program a sikerétől függően kiterjeszthető a jövőben
Baranya, Somogy és Zala megyékre is .

A rendőri szervek és a roma kisebbség kapcsolatának javítása érdekében több kapitánysá g
példamutató gyakorlatot folytat (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 83 együttm űködési
megállapodás jött létre a rendőri és a roma kisebbségi szervezetek között) . Ennek keretében a
romákat érintő problémával foglalkozó munkaértekezletekre meghívást kaptak a kisebbség i
önkormányzatok vezető i is. 2008 júniusában lebonyolításra került a „Szolgálat – konfliktusok
nélkül” című projekt, melynek során a résztvevőknek lehetőségük volt olyan ismeretek é s
készségek elsajátítására és fejlesztésére, mely hozzásegíti őket a mindennapi
konfliktushelyzetek kezeléséhez ; a projekt keretében az ország négy régiójában mintegy 100
közbiztonsági és bűnügyi állományban szolgálatot teljesítő rendőr vett részt a 20 órás
tréningen .

A fiatalokat célozta meg a Vas megyében rendezett „Roma világ gyerekszemmel” elnevezésű
tábor, a Baranya megyei halmozottan hátrányos helyzet ű roma fiataloknak szervezett „Rác s
helyett háló” pályázat, valamint a 2008 májusában újra indult 107 Esély a Sporttal program ,
amely 1 fővárosi és 5 vidéki általános iskolában, mintegy 200 gyermek részvételével kerül t
megrendezésre .

Az IRM Oktatási F ő igazgatóság (OF) a roma fiatalok rendészeti pályára kerülését szolgáló
pályázatok anyagi támogatójaként az ÖM-mel együttműködve 2007-ben és 2008-ban az
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában rendészeti pályaorientációs táborokat rendezett ,
amelyek 40–40 roma fiatal számára tették lehet ővé, hogy tájékoztatást kapva a rendészeti
szakközépiskolák és a Rendőrtiszti Főiskola felvételi követelményeirő l megismerkedjenek a
rendészeti munkával.
A táborokban a tárgyidőszakban részt vev ő fiatalok közül többen jelentkeztek, és felvételt i s
nyertek rendészeti középfokú oktatásba . A roma fiatalok körében a rend őri munka iránt
tapasztalható megnövekedett érdekl ődés folytán sok megkeresést kapott az OF, amel y
megfelelő tájékoztatást adott az érdekl ődőknek, a szakközépiskolai tanulók számára pedig –
különösen szociális ügyekben – koordináló tevékenységet végzett .
Az OF támogatja azt a projektet is, amely az elmaradott régiók hátrányos helyzet ű lakosainak
szakképzésével segíti a munkába állást. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzés i
tervek kidolgozásával és aktív PR-tevékenység révén készül a projektben szerepl ő szakképzés
beindítására.
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Az OF támogatta az Európai Roma Rendvédelmi Közhasznú Bajtársi Egyesületet, é s
tevékenyen részt vett az egyesület céljainak megvalósításában. Ennek keretében különösen a
roma fiatalok rendőrré válását elősegítő kampány megvalósításához nyújtott – az amerikai é s
a brit nagykövetségek által adott 1 millió forinton túl – anyagi és szakmai segítséget .

Igazságügy, rendészet, büntetés-végrehajtá s

A felsőfokú képzés tanrendje valamennyi képzési formában folyamatosan tekintettel van a
romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programokra és hatályos előírásokra.

A Rendőrtiszti Főiskola (RTF) Kisebbségtudományi ismeretek címmel 16 órás tantárgy
keretében ismereteket ad a cigányság történelmével, kultúrájával és társadalmi szerepéve l
kapcsolatban . Az általános irányok mellett a hallgatók érdekl ődésének megfelelően lehetőség
van egyes részterületek részletesebb megismerésére is, különösen az aktuális, a cigányságga l
összefüggő , országos visszhangot kiváltó eseményekkel kapcsolatban .
Az etikaoktatás keretében (6 óra) esettanulmányokon és konkrét példákon keresztül kerül
bemutatásra az elő ítéletesség erkölcsileg negatív értékelése . A politológia tárgy keretében (4
óra) foglalkoznak a cigányság érdekérvényesít ő képességével, az állami romapolitikával, a
kisebbségi önkormányzatok, valamint a kisebbségi jogok biztosa tevékenységével .

Az RTF Társadalomtudományi Tanszékének oktatói a 2006/2007-es tanévben előadást
tartottak az érettségi előtt álló roma középiskolások számára szervezett, érettségire/felsőfokú
tanulmányokra felkészítő – a roma fiatalok számára térítésmentes – tanfolyamokon .

Az RTF fogadta az OKM szervezésében megtartott egyhetes pályaorientációs tábor rom a
résztvevő it is .

A büntetés-végrehajtás a fogvatartottak nemzeti és etnikai hovatartozásáról nem vezet
nyilvántartást, a kisebbségek kérdését a hátrányos helyzetben lev ők szempontjából közelítik
meg, akik számára felzárkóztató és a visszailleszkedést elősegítő oktatást és képzést
szerveznek, civil és egyházi intézményekkel együttműködve. Tekintettel arra, hogy a
fogvatartottak 14%-a nem rendelkezik alapfokú végzettséggel, lehetőséget teremtettek arra,
hogy önkéntes jelentkezés alapján iskolai tanulmányokat folytassanak nappali, esti és levelez ő
tagozaton . Ilyen képzésben 2007-ben 908, 2008-ban 968 fő vett részt a szabadságveszté s
idő tartama alatt .

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lehetőséget biztosít a cigány nyelv
és a cigány népismeret elsajátítására. A romákkal kapcsolatos ismereteket eddig 9 intézetben
integrálták a tanrendbe : Sopronkőhida, Márianosztra, Pálhalma, Vác, Sátoraljaújhely ,
Állampuszta, Szeged („Csillag"), Nagyfa és a Fiatalkorúak BV-intézete (Tököl) .
Az IRM ágazati együttm űködések során ír ki bűnmegelőzési célú pályázatokat ; a 2008-ban
kiírt pályázatokon kisebbségi önkormányzatok több nyertes pályázatnál voltak együttm űködő
partnerek a támogatást elnyerő helyi bűnmegelőzési programban. Folyamatban van a tárca
által bűnmegelőzési célú települési, közösségi mediációs modellprojektre kiírt pályázat, 2009 .
évi lezárással .

5. 11.2. Honvédség

A Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlőségi tevékenysége keretében foglalkozik a romá k
társadalmi integrációját el ősegítő programokkal, hiszen a szerződéses állományba történő
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felvétel egy biztos jövedelemforrást, megélhetést jelent, s ez különösen fontos a nagyon
szegény körülmények között vagy éppen a létminimum alatt élők jelentős részét kitevő roma
családok tekintetében. A feladat a HM Kommunikációs és Toborzó F őosztály
feladatrendszerén belül valósul meg . Elkészült a „Romák a hadtörténelemben” cím ű kutatás
és az ehhez kapcsolódó fotókiállítás .

A foglalkoztatás területén az els ődleges cél a roma származású szerződéses és hivatáso s
katonák arányának növelése, illetve a toborzó tevékenység hatékonyabbá tétele, mellyel 2008 -
ban a roma kisebbség körében megvalósítandó munkahelyteremtő programok elindítását
teszik lehetővé.

A Honvédelmi Minisztérium továbbra is meghirdeti az esélyegyenlőséget elősegítő Lippai
Balázs ösztöndíjat azoknak a roma fiataloknak, akik tiszthelyettesképzésben, illetve katona i
felsőoktatásban vesznek részt . A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Kinizsi Pá l
Tiszthelyettes Szakképző Iskola tematikájában 2008-tól kötelez ő képzésként szerepel az
esélyegyenlőségi ismeretek c . tananyag, melyet a hallgatók kollégiumi órák, illetve
osztályfőnöki órák keretében sajátítanak el .

A minisztérium keretei között működő Roma Társadalmi Bizottság továbbra is folytatt a
munkáját, folyamatos a kapcsolattartás az Országos Cigány Önkormányzattal, a kisebbség i
önkormányzatokkal, a Roma Parlamenttel, a munkaügyi központokkal . A Honvédség évrő l
évre bővíti roma kulturális eszköztárát ; 2008-ban az Amaro Drom című újság mellett egy
újabb folyóirat, a Glinda megrendelése mellett döntöttek . Már hagyománnyá vált a nyaranta
megrendezésre kerül ő pályára irányító tábor roma fiatalok részére .

5. 12 . ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK AZ OKTATÁSBAN

5. 12. 1. A halmozottan hátrányos helyzet fogalma, adatgy űjtés

Az oktatási integrációs programok a halmozottan hátrányos helyzetnek a közoktatásról szól ó
1993 . évi LXXIX . törvény 121 . § (1) bekezdés 14. pontja szerinti fogalmán alapulnak . A
törvény végrehajtásáról szóló 20/1997 . (II . 13 .) Korm. rendelet 2006 . évi módosítása alapján a
szülők a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor nyilatkozatot tehetne k
legmagasabb iskolai végzettségükről, mely a halmozottan hátrányos helyzet státuszána k
megállapításához szükséges .

A jogszabály értelmében a jegyzők a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek/tanulók számát 2007. szeptember 1-jétől kezdődően a május 30. napján
rendelkezésre álló nyilatkozatok és adatok összesítése alapján minden év június 15-ig jelenti k
a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) felé . A halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekre/tanulókra vonatkozó adatgyűjtés segítséget jelent a beiskolázási körzethatáro k
kialakításához .

5. 12. 2. Óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása

A 11/1994. (VI. 8 .) MKM rendelet módosítása következtében a 2007/2008-as tanév ót a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák esetében is igényelhető
támogatás, amennyiben az intézmény az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást biztosít .
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A támogatás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos óvodáztatási és
fejlesztési költségekre fordítható . A támogatás akkor igényelhető, ha az óvoda körzetében él ő ,
hároméves korú, halmozottan hátrányos helyzet ű gyermekek legalább hetven százaléka vesz
részt óvodai nevelésben, továbbá ha az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot .

A 2007/2008-as nevelési évben a támogatás összege 68 500 Ft/fő volt, és 9512 fő után
igényelték. A kifizetett támogatás összesen 651 572 000 Ft-ot tett ki .

A 2008/2009-es nevelési évben a támogatás összege változatlan maradt, a támogatást már 1 4
352 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után igényelték . A kifizetett támogatás összesen
983 112 000 Ft volt .

5. 12. 3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának támogatása

Halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családok terhein könnyít, és az óvodai
nevelésbe való mihamarabbi bekapcsolódást segíti az óvodáztatási támogatás, amelye t
rászorultsági alapon egy család évente kétszer — júniusban és decemberben — kaphat a három- ,
illetve négyéves óvodába beíratott gyermek után, amennyiben a gyermek rendszeresen já r
óvodába.

Az óvodáztatási támogatás összege első alkalommal 20 ezer Ft, a további alkalmakkor pedi g
10 ezer Ft . Első alkalommal a szülő nem a gyermek beíratásakor kapja meg a támogatást,
csak 2009 júniusában, tekintettel arra, hogy a második feltétel is teljesüljön, tehát a gyerme k
valóban rendszeresen járjon is az óvodába . Ez alól egy kivétel van, ha a helyi önkormányzat
rendeletében úgy döntött, akkor természetben is adható a támogatás, és ebben az esetben a
beíratást követő 7. munkanapon belül meg kell kapnia a szülőnek a támogatást . Az
óvodáztatási támogatás 2009 . január 1-jén lépett életbe .

5. 12. 4. Általános iskolai körzethatárok

Az iskolai szegregáció megakadályozását célzó, az iskolai körzethatárok kialakításár a
vonatkozó rendelkezések 2007 . január 1-jén léptek hatályba, majd 2008 . során pontosításra
kerültek. A tanulói esélyegyenlőség egyik legfontosabb követelménye, hogy a kötelező
felvételi feladatot ellátó iskolák ne különítsék el a tanulókat származás és/vagy szociáli s
helyzet alapján .

A jogszabály értelmében, ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb
tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzet ű gyermekeknek
a település egészére kiszámított aránya .

Több iskolát fenntartó település esetében nem jelölhet ő ki a jövőben kötelező felvételi
feladatot ellátó iskolának az, amelyik tekintetében nincs lehet őség a megfelelő arányok
kialakítására, feltéve, hogy a többi iskola képes befogadni a tanköteles tanulókat .
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5 . 12. 5. Integrációs és képességkibontakoztató felkészíté s

2003 szeptemberétől integrációs és képességkibontakoztató felkészítés szervezése után a
közoktatási intézmények támogatást igényelhetnek . A felkészítéseket megalapozó 11/1994 .
(VI. 8.) MKM rendelet 2007 . és 2008. évi módosítása során – a pályáztatási tapasztalatok
fényében – többek között pontosításra kerültek a halmozottan hátrányos helyzet ű tanulók
arányszámítására vonatkozó rendelkezések, minek következtében a korábbinál lényegese n
egyszerűbb és átláthatóbb lett az igénylés rendszere .

Integrációs támogatásban a 2007/2008-as tanévben közel 23 ezer tanuló ,
képességkibontakoztató támogatásban közel 9 ezer fő részesült. A támogatás összege
képességkibontakoztató felkészítés esetében 20 500 Ft/fő , integrációs felkészítés esetében
61 500 Ft/fő volt . Kifizetett támogatások összege : 1 673 456 000 Ft .

A 2008/2009-es tanévben integrációs, képességkibontakoztató támogatásban közel 45 ezer fő
részesült . Mindkét felkészítés esetében a támogatás legmagasabb összege legfeljebb 61 50 0
Ft/fő . Kifizetett támogatások összesen : 2 737 980 000 Ft .

5. 12. 6. Tehetséggondozó középiskolá k

Fenti rendelet 2008. évi módosítása meghatározza a tehetséggondozó középiskolák fogalmát
is. Ez alapján tehetséggondozó középiskola az, amelyik a pedagógiai programját a közoktatás i
törvény 95 . § (1) bekezdésének j) pontja alapján kiadott „Tehetséggondozó oktatási program”
(pedagógiai rendszer) alapján készíti el, továbbá azoknak a halmozottan hátrányos helyzet ű
tanulóknak, akik felvételt nyertek, legalább két évfolyamon keresztül felzárkóztat ó
foglalkoztatást biztosít .

A tehetséggondozó középiskola kiválasztása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiír t
nyilvános pályázat útján történik. A tehetséggondozó középiskola tehetségkibontakoztat ó
foglalkozásokat hirdet az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamára járó halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók részére, amennyiben a költségvetési források vagy európai uniós
támogatások a pénzügyi feltételeket ehhez biztosítják . A foglalkozásokért ellenszolgáltatá s
nem kérhető a tanulótól, illetve a szülőtő l . A tehetséggondozó középiskola cím elnyerésére
2008 májusában kiírt pályázaton 19 intézmény szerepelt sikeresen .

5. 12. 7. Útravaló Ösztöndíjprogram

Az Útravaló Ösztöndíjprogramot az OKM a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
támogatására (esélyegyenlőségi ösztöndíjak) és a természettudományos érdeklődésű tanulók
tehetséggondozására (Út a tudományhoz alprogram) 2005 szeptemberében indította . Az
esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a diákok mentori segítséget kapnak, valamint mind a
diák, mind a tanár ösztöndíjban részesül . A program eredeti célkitűzései teljesülni látszanak :
eredményeként az általános iskolai alprogram ösztöndíjas diákjainak 80 százaléka tanul t
tovább középiskolában, a középiskolai alprogram keretében a diákok 95 százaléka szerzet t
érettségit, a szakképzési alprogramnál az ösztöndíjasok 70 százalékát iskolázták b e
hiányszakmára .
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A 2007. és 2008. évi eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza :

Álprogram neve
Tanulók száma

2007 2008
Út a középiskolába alprogram 8 531 8 500
Út az érettségihez alprogram 8 170 8 000
Út a szakmához alprogram 3 580 3 500

5. 12. 8. Arany János Tehetséggondozó és Arany János Kollégiumi Progra m

A hátrányos helyzetű diákok középiskolába való továbbtanulását ösztönzi a Hátrányo s
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzet ű Tanulók Arany
János Kollégiumi–Szakiskolai Programja .

A programok célja, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassana k
eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban
a legszegényebb, legképzetlenebb szül ők gyermekei . A programokba bekerülő diákok a
nyolcadik osztály elvégzése után egyéves előkészítő évfolyamon tanulnak, majd a
programban részt vev ő érettségit adó középiskolák valamelyikében folytathatják
tanulmányaikat . A programokban jelenleg összesen 3750 hátrányos helyzetű diák vesz részt .

2007-tő l kezdődően az Arany János program kiterjed a szakiskolákra is . A pályázati kiírás
eredményeképpen 3 intézmény nyert támogatást 2007-ben, majd 2008-ban további 4
helyszínen indult el a program immár a kollégiumok mellett a szakiskolák bevonásával .

5. 12. 9. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő
program (Mentorprogram )

A felsőoktatási intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzet ű hallgatók
támogatására a szaktárca 2005-ben indította el a Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
felsőfokú tanulmányait elősegítő programot . A program keretében a felvételi eljárás sorá n
plusz pontot vehet igénybe a hátrányos helyzet ű , a halmozottan hátrányos helyzetű ,
fogyatékkal él ő , gyeden, gyesen lévő jelentkező . A felvétel lehet őségén túl az OKM mentort
biztosít az így felvételt nyert fiatalok számára tanulmányaik sikeres folytatásához .

A 2007/2008-as tanévben 700 halmozottan hátrányos helyzetű hallgató került be a programba .
A Mentorprogramot a tárca megbízásából a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány m űködteti . A
program 2007-ben 30 millió Ft-tal, 2008-ban 81 millió Ft-tal gazdálkodhatott .

5. 12. 10. A költségtérítéses képzésben részt vevő cigány fiatalok támogatása

Az első diploma vagy a másoddiploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésbe n
legalább IV. évfolyamos, illetve az első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányul ó
költségtérítéses képzésben részt vev ő II . évfolyamos, hátrányos helyzetű roma hallgatók
voltak jogosultak az ösztöndíjra. 2007-ben a pályázaton felhasználható keret 5 millió Ft volt ,
támogatásban összesen 113 hallgató részesült .
A pályázók részleges vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhettek . A
támogatás fels ő határa a képzési költségtérítés összege. A másoddiplomát, valamint az első
tudományos fokozatot szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25 ezer F t
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összegű támogatást nyerhettek el. A pályázat lebonyolítására rendelkezésre álló pénzügyi
forrás 2008-ban 4 millió Ft volt, és összesen 56 hallgató részesült támogatásban .

5. 12. 11 . Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok
kiegészítő juttatása

A képességkibontakoztató, integrációs felkészítés, illetve óvodai fejleszt őprogram szervezése
után igényelhető , pályázati úton támogatásban részesült óvodák és általános iskolák
pedagógusai 2009 . évtől kezdődően kiegészítő illetményre jogosultak .

A kiegészítő illetményre való jogosultság el őfeltétele, hogy az integrációs támogatási
rendszerbe történő bekapcsolódás előfeltételeként vállalt feladatok teljesítésében a pedagógus
részt vesz. További feltétel óvodák esetében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek intézményi, tagintézményi aránya elérje a 15%-ot, általános iskola esetében a z
5%-ot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát tagintézményenként, a 2008
októberében lej elentett létszám-statisztikai adatok alapján kell meghatározni .

A kiegészítő juttatásban részesül ő pedagógusoknak a jogszabályban felsorolt tevékenységek
közül legalább három teljesítésében kell közreműködniük. A támogatást első alkalommal a
2009. január 1-tő l 2009. augusztus 31-ig terjedő időszakra lehet igényelni, azt követően újabb
igénylés alapján jár a támogatás. Az intézmény vezetője pedagógusonként bruttó 5000 é s
60 000 Ft/hó összeget állapíthat meg. A támogatás iránti igényt 2009 . január 15-ig lehetett
benyújtani . 475 fenntartó 10 921 pedagógus (587 iskola és 444 óvoda) után igényel t
támogatást 2 233 336 924 Ft összegben .

5. 12. 12. Integrációs támogatáspolitik a

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel (ÚMFT) kapcsolatos tevékenységek során az OK M
célja, hogy a közoktatás-fejlesztési források ne szegmentáltan, hanem az esélyegyenlőség
valós figyelembevételével kerüljenek felosztásra . Az uniós (és hazai) fejlesztési forrásoknak
az iskolarendszeren belüli különbségek csökkentését kell szolgálniuk .

Az esélyegyenlőséget célzó intézkedések a 2007—2013 közötti id őszakban közel 40 milliárd
Ft-ot tesznek ki .

Az ÚMFT új eleme, hogy minden közoktatás-fejlesztési pályázat benyújtásakor közoktatás i
települési és intézményi esélyegyenlőségi helyzetelemzést és tervet kell készíteni . Az
esélyegyenlőségi helyzetelemzés során meg kell vizsgálni, hogy érvényesül-e a településen a
szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi
integrációjának támogatása. Amennyiben a pályázat tárgyát képező intézményben ellátott
hátrányos helyzetű gyermekek aránya — a vonatkozó közoktatási statisztika alapján —
meghaladja a 40%-ot, az intézkedési terv kidolgozása során a pályázónak kötelez ő igénybe
vennie az OKM által biztosított esélyegyenl őségi szakért őt, aki egyben ellenjegyzi is a
tervezetet . A feltárt ellátásbeli hiányosságokra, illetve a szegregáció bármilyen formájána k
jelenlétére az önkormányzatnak reagálnia kell intézkedési tervében, a terv végrehajtására a z
ÚMFT keretében a 38. számú függelék szerinti pályázati lehetőségek állnak rendelkezésére .

** *
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1. A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROKRÓ L

A Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban: BOÖ) megválasztására 2007 . március 4 -
én került sor, a szavazati joggal rendelkez ő elektorok 25 tagú testületet választottak. Az
országos testület alakuló ülésére 2007 . március 23-án került sor, elnökké ismételten dr .
Muszev Dancso került megválasztásra . Az országos testület működési költségeihez a 2007.
évi költségvetési törvényben, az általa fenntartott intézménnyel együtt összesen 51 millió F t
került elkülönítésre, míg 2008 . évben 51,7 millió Ft. Az önkormányzat hivatalának
felállítására 2007-ben 8 millió Ft-os egyszeri támogatást kapott . Az új választási eljárás
szerint 2007-ben területi önkormányzatot Budapesten és Pest megyében alakíthattak a
bolgárok .

2008-ban a bolgár kisebbségi önkormányzatok (települési és területi) 75%-a élt a feladatalap ú
támogatás igénylésének lehetőségével . A települési bolgár kisebbségi önkormányzato k
esetében 2008-ban 16,3%-kal növekedett az állami támogatás mértéke. A 38 település i
kisebbségi önkormányzat 2007-ben 24,32 millió, 2008-ban 28,5 millió Ft állam i
támogatásban részesült . A két területi bolgár kisebbségi önkormányzat (fővárosi és Pest
megyei) esetében az állami támogatás a 2007 . évi 1 820 000 Ft-ról 2008-ban 2 349 574 Ft-r a
emelkedett, ami 29,1%-os növekedést jelentett .

A hazai bolgár oktatás helyzetének javítása érdekében a BOÖ-nak az elmúlt években sikerül t
stabilizálnia olyan új struktúrát, amelyek kiépítése a 2003–2004-es id őszakban kezdődött.
Ilyen például a BOÖ által a 2004/2005-ös tanév kezdetével – a vasárnapi iskolát felváltó –
Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola néven létrehozott kiegészítő kisebbségi oktatást
megvalósító nyelvoktató kisebbségi iskola, mely stabil diáklétszámmal folytatja a
tevékenységét . Az iskola fenntartásához 2007-ben és 2008-ban közel 2 millió Ft állam i
támogatásban részesült .

A magyarországi bolgárok központi közoktatási intézménye a budapesti Hriszto Bote v
Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnázium, mely bolgár oktatási program alapján
működik. A bolgár iskola jogállásának felülvizsgálatát elkerülhetetlenné tette a Bolgá r
Köztársaság oktatási és tudományos miniszterének 2007 . július 25-én kelt határozata,
melynek értelmében az iskola mellett működő bolgár óvoda finanszírozását 2007 . szeptember
1-jétől a bolgár állam nem vállalta . A Bolgár Országos Önkormányzat a megszűnő óvoda
helyett megalapította új Bolgár Kétnyelv ű Nemzetiségi Óvodáját, amely 2008 . február 1-jétől
működik a bolgár iskola Bajza utcai épületében . Az óvoda működését a Miniszterelnöki
Hivatal 2008-ban 3,5 millió Ft-tal támogatta . A BOÖ tervei között szerepel az iskola átvétel e
is .

A bolgárok közösségi és kulturális életének központja a Bolgár Művelődési Ház, amely
egyben a Magyarországi Bolgárok Egyesületének (a továbbiakban : MBE) székháza is. Az
MBE az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságától 2007-ben és
2008-ban egyaránt 700 ezer Ft állami támogatásban részesült. Az MBE és a BOÖ a
művelődési ház felújítására és kulturális részének m űködtetése céljából 2003-ban hozta létre a
Kulturális Közhasznú Társaságát . A Bolgár Művelődési Ház kulturális részének felújítás a
2003-tól kezdődően több ütemben zajlott, a befejezésre – összesen közel 44 millió Ft-o s
állami támogatással – 2007-ben került sor .
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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága bolgá r
egyesületeknek 2007-ben és 2008-ban egyaránt 1,1 millió Ft-os támogatást nyújtott . A
Martenica népi együttes, amely kimagasló kultúraterjesztő munkát végez, az NCA pályázatán
2007-ben 500 ezer Ft, míg 2008-ban 700 ezer Ft támogatást nyert el . A hazai bolgár közösség
még három tánccsoporttal (Jantra, Roszica és a Zornica) büszkélkedhet . A Bolgár Ifjúság i
Egyesület működési költségeihez az NCA 2007-ben 700 ezer, míg 2008-ban 800 ezer Ft-ta l
járult hozzá pályázat útján .

A magyarországi bolgárok kétnyelvű, társadalmi és kulturális folyóirata a HAEMUS . A
folyóiratot 1998 óta az országos önkormányzat adja ki . A folyóirat megjelentetését a
Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 400 ezer Ft-tal, 2008-ban 300 ezer Ft-tal támogatta .
A Balgarszki Veszti kiadását a Közalapítvány 2007-ben 4 775 982 Ft-tal, 2008-ban pedig 7
millió 81 ezer Ft-tal támogatta . A Bolgár Kulturális Fórum a Magyarországon alkotó
művészeket fogja össze . Fennállásuk óta önerőből és állami támogatásból adják ki a Bolgá r
Kulturális Fórum című havi lapnak indult kétnyelvű kiadványukat, és tartják fenn saját
honlapjukat .

A Malko Teatro az első hazai bolgár színtársulat, mely magalakulása óta 35 önálló produkció t
hozott létre. Ezek jelentős többsége bolgár nyelvű, de többet magyar nyelven is bemutattak ,
valamint öt kétnyelvű előadást készítettek. A színház anyanyelvű tevékenységéhez a
Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 1 millió 270 ezer Ft, míg 2008-ban 1 851 800 F t
támogatást nyújtott. A közalapítvány 2007-ben és 2008-ban egyaránt 700 ezer Ft-ta l
támogatta a nemzetiségi színházak találkozóján bemutatásra kerülő bolgár előadás
létrehozását.

A 2001 . évi népszámlálás során 508-an vallották magukat bolgár ortodox vallásúnak . A
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház működéséhez, valamint a hittanoktatás
megszervezéséhez rendszeres állami költségvetési támogatásban részesül . A kapott támogatás
2007-ben 6 482 061 Ft-ot, míg 2008-ban 6 976 207 Ft-ot tett ki .

A Kisebbségekért Közalapítvány a bolgár önkormányzatok, közösségek és intézménye k
programjai sikeres megvalósításához 2007-ben 19 programhoz 6 291 521 Ft-tal, 2008-ban 3 0
programhoz 6 748 400 Ft-tal járult hozzá .

A Magyar Rádióban a bolgároknak heti 30 perces anyanyelvű rádióműsora van. Az MR4-es
adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhet ők és letölthetők a közszolgálati
rádió www.radio.hu internetes honlapjáról is . A Magyar Televízióban a bolgároknak a hav i
rendszerességgel jelentkező Rondó c. nemzetiségi műsorban van átlagban 6–8 perce s
anyanyelvű televíziós programja. Továbbá évi 2 alkalommal készítenek 26 perces tematiku s
bolgár adást.

A hazai bolgár közösség szoros kapcsolatot tart fenn az anyaországgal . Az elmúlt években az
MBE és a BOÖ több közös rendezvényt szervezett közösen a Budapesti Bolgá r
Nagykövetséggel, illetve a Bolgár Kulturális Intézettel .
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2. A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOKRÓL

A 2006. évi kisebbségi választásokat követően 1117 helyi cigány kisebbségi önkormányzato t
hoztak létre. Minden megyében megalakították a 9 fős területi kisebbségi önkormányzatot,
majd az 53 fős országos önkormányzatot, melyet a két legnagyobb civil szervezet képvisel ő i ,
a Lungo Drom és az MCF Roma Összefogás tagjai és szövetségesei alkotnak . 2008 végéig
összesen 83 helyi testület szűnt meg, így jelenleg 1034 helyi, illetve 20 területi cigány
kisebbségi önkormányzat működik . 2008-ban három esetben – Csongrád, Veszprém és Heve s
megyékben – került sor időközi területi kisebbségi önkormányzati választásra . Mindhárom
választás érvényes és eredményes volt .

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányo s
támogatására a cigány kisebbség 1070 önkormányzatából 828 nyújtotta be igénylését . A
differenciált támogatási rendszerben az átlagosan teljesítő települési kisebbségi
önkormányzatok a megelőző évben egységesen utalt támogatásnál 25%-kal magasabb állam i
költségvetési forráshoz jutottak . 2008-ban a települési cigány kisebbségi önkormányzatok
758 201 206 Ft, míg a megyei szintűek 22 257 085 Ft támogatást kaptak .

Az Országos Cigány Önkormányzat (a továbbiakban : OCÖ) 2007-ben és 2008-ban 225, 6
millió Ft működési, és az általa létrehozott intézmények működtetésére 2007-ben 70,0 millió ,
míg 2008-ban 73,2 millió Ft-os központi költségvetési támogatásban részesült .

Az OCÖ a „Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása”
elő irányzatból a korábban létrehozott három intézménye mellett a beszámolási id őszakban
további két intézményt hozott létre . A 2004-ben alapított központi és 21 regionális és hely i
irodával működő Országos Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertan i
Intézményhálózat, valamint a 2005-ben alapított Országos Cigány Muzeális Gy űjtemény é s
Kiállítóhely és az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár mellett 2007-ben 2 0
millió Ft beruházási, míg 2008-ban 9 millió Ft m űködési támogatás révén, új országos
hatáskörű Roma Média és Információs Központot alapított . A központ az internet által kínált
lehetőségek hatékonyabb kihasználásával a roma közösségeket legjobban elér ő pályázati é s
fejlesztési lehetőségek bemutatására, a roma kulturális és civil szervezetek életének nyomo n
követésére, a cigányság nyelvének és hagyományainak meg őrzésében pozitívnak számító
példák széles körben való megismertetésére teszi a hangsúlyt .

2008. augusztus 2-án avatták fel az Országos Roma Képzési és Szabadid ő Központot
Balatonlellén. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. által használatba adott ingatlan
felújítását a Miniszterelnöki Hivatal 30 millió Ft-tal támogatta . A központ 300 gyerme k
befogadására alkalmas, és nyári id őszakban gyermekek táboroztatására szolgál . Az év további
részében pedig általános, valamint szakmai képzések megszervezését, továbbá a
foglalkoztatás lehet őségét biztosítja a romák számára. Az ingatlan felújítása még nem
fejeződött be. Az első, 2008 júliusára lezárult szakaszban az épület infrastruktúrájának
feljavítására és a falak festésére került sor, a 2009-re tervezett második ütemben alakítanak ki
egy szakmai képzéshez szükséges számítógépszobát, két oktatótermet, ezen kívül száz -
százhúsz férőhellyel bővítik ki az épületet .

Az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ működését 2005-ben a művelődési
tárca 31,9 millió Ft összeggel támogatta, ám a fejezeti források nagyarányú csökkentése miatt
a központ 2006 óta nem részesült állami támogatásban . Ezért a fenntartó önkormányzat az
intézmény megszüntetésével, az ingatlan eladásáról döntött .
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Az elmúlt évek egyik legfontosabb eredménye a Regionális vagy Kisebbségi Nyelve k
Európai Kartájának romani és beás nyelvekre történő kiterjesztésének előkészítése volt . Az
egyeztetések során a jogszabályi háttér megteremtése mellett, a cigány nyelvek helyzeténe k
vizsgálata, illetve a köz- és fels őoktatásban történő nyelvoktatás fejlesztési lehetőségeinek
megvitatása is napirendre került .

A Nyelvi Munkacsoportokkal történt egyeztetést követ ően a Miniszterelnöki Hivatal
előkészítette a kiterjesztéssel kapcsolatos jogszabálytervezetet, melyet az Országgyű lés a
2008. évi XLIII . törvénnyel elfogadott, a törvény kihirdetésére 2008 . június 27-én került sor.

Elkészültek a romani és beás nyelvek fejlesztési feladatai is az 1 . évfolyamtól a 12 ., illetve a
13. évfolyamig . A nyelvtanár- és tolmácsképzés elősegítésére az ELTE és a Pécsi
Tudományegyetem kidolgozta a romani és beás nyelv és kultúra tanári szak akkreditációját ,
melyet a MAB 2008-ban elfogadott . A képzés a szakindításhoz szükséges személyi és tárgy i
feltételek teljesítését követően indulhat meg .

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai szerint a 2007/2008-as tanévben 268 óvoda,
253 iskola és 31 középiskola igényelt magyar nyelvű cigány kisebbségi nevelést, oktatást
biztosító programjára kiegészítő nemzetiségi normatívát . Mindezen belül 45 intézmény
cigány nyelvoktatást is szervezett, melyben 3436 gyermek és diák vett részt . A Közoktatás i
Információs Iroda statisztikája szerint romani nyelvoktatást 2 óvodában (Hencida és Hugyag) ,
7 általános iskolában (Hajdúdorog, Hencida, Hugyag, Tarnabod, Tiszab ő , Versend, Valkó) és
2 középiskolában (Kalyi Jag Szakiskola – Budapest, Gandhi Gimnázium – Pécs) szerveztek .
A beás nyelvet 4 óvodában (Kétújfalu, Magyarmecske, Csapi, Hetvehely), 4 általáno s
iskolában (Hetvehely, Kétújfalu, Magyarmecske, Selyeb), illetve 3 középfokú oktatás i
intézményben (Csapi, Gandhi Gimnázium – Pécs, Selyeb) tanítják .

Cigány/roma óvodapedagógusokat, illetve tanítókat három pedagógiai főiskolán képeznek
(Váci Apor Vilmos F ő iskola, Eötvös József F őiskola – Baja, Tessedik Sámuel Főiskola –
Szarvas) . A romákról szóló társadalmi ismereteket az el őzőeken túl a Kaposvári Egyetemen, a
Kodolányi János F őiskolán, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz ő Fő iskolán,
továbbá a győri Nyugat-magyarországi Egyetemen oktatnak . A Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi Karán pedig roma kulturális fejleszt ő képzést indítottak .

A Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi képzési területén a többciklusú képzé s
bevezetésével a korábbi romológus képzésre épült az alapképzési és mesterképzési szakon
indított romológia, és a tanári szakképzettségek körében a MAB által 2008-ban engedélyezet t
okleveles romológia tanár (romani és beás nyelv és kultúra) képzés .

A közszolgálati Magyar Televízióban sugárzott „Cigány magazin” cím ű műsor idő tartama 26
perc, a Magyar Televízió 2000-tő l negyedévente 52 perces adásidővel sugározza a „Cigány
fórum” című műsort. E műsorokat kiegészítik a nemzetiségekről célzottan a magyar nyelvű
nézőkhöz szóló magazinműsorok, így a kéthetente 52, illetve 26 perces műsoridőben
jelentkező „Együtt” című magyar nyelvű televíziós programok.

A Magyar Rádióban a cigány kisebbséghez köt ődő műsorok a kultúra, a néprajz mellett az
emberi jogokkal, a politikai kérdésekkel is rendszeresen foglalkoznak . A műsorok kiemelt
célja a cigánysághoz kapcsolódó el ő ítéletek feloldása. Cigány félóra címmel 2008 őszéig heti
5 alkalommal, napi 30 perces, magyar nyelv ű műsor készült az MR1–Kossuth Rádióban .
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2008 szeptemberétől a Jelenlét című műsor váltotta a korábbi roma műsort, mely szombat
délután a roma kérdés közéleti, politikai, társadalompolitikai szempontjaival, vasárnap a
cigány hagyomány, kultúra és nyelv kérdéseivel foglalkozik .

2008 tavaszán kezd ődött meg egy kibővített roma sáv előkészítése. Ennek célja az volt, hogy
a roma műsorok műsoridejét az MR4-csatornán a duplájára, napi egy órára növeljék, és a
magyar mellett beás és lovári nyelven is legyen műsor . A MR4 féléves el őkészítést követően
a Nemzetiségi adások roma m űsorát 2008 . október 6-tól – a napi fél óra helyett – napi 5 7
percben sugározza. A fenti időponttól „Három szólamra – cigány magazin az MR4-en” címen
jelentkező adás hétfőtől péntekig 12 :03-tól 13 :00-ig hallgatható. Az Európai Unió
ajánlásainak is megfelelően az addig csak magyar nyelven készült m űsor ettől kezdve három
nyelven hallható: magyarul, valamint kedden és csütörtökön 12 :30 és 13 :00 óra között lovári ,
szerdán és pénteken ugyanebben az id őpontban beás nyelven.

A Roma Produkciós Iroda Alapítvány együttműködésével elindult az MR roma gyakornoki
programja . A program keretében egy éven át három roma újságíró gyakornokot
foglalkoztatnak az MR1–Kossuth Rádióban és az MR4-en . A legsikeresebb fiatal a
gyakornoki időszak után státuszt kaphat a Magyar Rádióban .

A beszámolási időszakban több internetes honlap működött, mely egyre inkább átveszi a
romákról és romáknak szóló információs csatorna szerepét . Kormányzati portálként a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában m űködik a www.romaweb.hu, míg roma
fiatalok által működtetett a www .romnet .hu honlap. Az Országos Cigány Önkormányzat
tájékoztató honlapja a www.oco.hu, míg az önkormányzat intézménye az Országos Roma
Média és Információs Központ alapította a www.rominfo.org honlapot .

A Kisebbségekért Közalapítvány a 2007 . évi sajtó, identitásfejlesztést és kulturáli s
hagyományőrzést szolgáló célpályázatai, illetve kisebbségi színházi tevékenységet támogató
pályázatai során 5 roma lap, 395 roma program és 4 roma színtársulat részére 86 millió F t
támogatást biztosított. 2008-ban a közalapítvány 5 lapot, 305 programot és rendezvényt ,
továbbá 4 színtársulatot támogatott összesen 64 045 700 Ft összegben .

A roma kisebbség írott sajtójának megjelenését a Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
biztosítja . A közalapítvány 2007-ben 24 620 000 Ft-ot, míg 2008-ban 35 328 000 Ft-ot –
laptámogatási kerete 11–12%-a – fordított 5 roma lap támogatására (Lungo Drom, Világunk ,
Amaro Drom, Kethano Drom, Glinda) . Minden roma lap rendelkezik internetes honlappal is .
A helyi kisebbségi média és kábeltelevíziós kisebbségi m űsorok működtetésére és készítésére
mindkét évben 8 roma pályázatot támogattak, 2007-ben 1 320 000 Ft, míg 2008-ba n
2 255 000 Ft ráfordítással, mely a célprogram teljes keretének részarányában 20–30%-ot tet t
ki .

A Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht . – Rádió C állandó megnevezésű
műsorszolgáltatásával Budapesten sugározza m űsorát . A tárgyidőszakban az ORTT 445/2007 .
(II. 21 .) sz. határozatával a műsorszolgáltató kérelmére az Rttv . 107 . §-a alapján pályázat
nélkül 5 évre megújította a Rádió C műsorszolgáltató jogosultságát, amely így 2013 . áprili s
12-ig érvényes .

A hazai cigányság túlnyomó többsége római katolikus vallású, kisebb része görög katoliku s
és református . Több kisegyház rendelkezik roma származású hívekkel is . A legnevesebb
búcsújáró helyek : Csatka, Mátraverebély-Szentkút, Máriagy űd és Máriapócs, ahova évente
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nagyon sok roma család zarándokol . Hodászon kiválóan működik egy görög katolikus cigány
közösségi ház. Az itt élő roma kisebbség saját nyelvvel rendelkező oláh cigány, közösség i
házuk anyanyelvi kultúrájukat is erősíti .

A cigánypasztorizáció a roma közösségek célirányos lelki gondozása a római katolikus
egyházon belül, ugyanakkor fontos szegmensét képezi a cigányság felzárkóztatását célz ó
társadalmi programoknak is . Az állam az egyházak hitéleti alaptevékenységét támogatva a z
egyházi oktatási és kulturális célú támogatásai keretében 50 millió Ft m űködési forrást
biztosított a belföldön és határon túl feladatot ellátó egyházi romamissziók munkájához .
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3. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖKRŐL

A görög kisebbség települési önkormányzatainak a száma 34, néggyel több, mint a megelőző
ciklusban . A közösség elektorai 2007 . március 4-én Budapesten választottak területi szintű
kisebbségi önkormányzatot . Ugyanekkor került sor a Magyarországi Görögök Országo s
Önkormányzatának a megválasztására. A 25 fős testület több mint fele els ő ízben tölti be ezt a
tisztséget . A központi költségvetésből a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (a
továbbiakban: MGOÖ) működésének finanszírozásához 2007-ben és 2008-ban 35–35 milli ó
Ft-os támogatásban részesült . Az országos önkormányzat a hivatalának felállításához 2007 -
ben 7,5 millió Ft-os egyszeri állami költségvetési támogatást kapott. A 2008-ban bevezetett
települési és területi kisebbségi önkormányzati differenciált támogatási rendszerben a
görögök helyi testületei 5,4 millió Ft feladatalapú kiegészítő támogatást nyertek el .

Az Országgyűlés döntésével a kisebbségi civil szervezetek működtetésére elkülönített
költségvetési keretből a görögök 3 egyesülete 2007-ben 1,7 millió Ft, 2008-ban pedig 1, 5
millió Ft támogatást kapott . A közösség országos hatókörű civil szervezete, a Magyarországi
Görögök Kulturális Egyesülete a Nemzeti Civil Alap (NCA) pályázati rendszere keretébe n
2007-ben 780 ezer Ft, 2008-ban pedig 700 ezer Ft m űködési célú támogatásban részesült. A
személyi jövedelemadó 1%-ának valamely civil szervezet részére történő 2008 . évi felajánlása
alapján a görög kisebbségi egyesület 183 ezer Ft-os támogatást kapott, a felajánlók száma 36
fő volt. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete a települési görög kisebbség i
önkormányzati képviselők 2/3-át adja.

A beszámolási időszakban az MGOÖ saját fenntartású intézménye, a Magyarországi Görögö k
Kutatóintézete működtetésére a központi költségvetésb ő l 2007-ben 12 millió Ft-os, 2008-ban
12,5 millió Ft-os támogatásban részsült . Az intézmény 2007 szeptemberében közös
konferenciát szervezett a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), mely alkalombó l
emléktáblát is emeltek az MTA budapesti székházában a magyar tudományos életben jele s
szerepet betöltött görög származású tudós és mecénás el ődök tiszteletére . A kutatóintézet
elkészítette a magyarországi görög diplomások almanachját . A kétnyelvű kiadvány bemutatja
mindazokat a görög származású magyar állampolgárokat, akik egyetemi, főiskolai diplomát
szereztek .

A magyarországi görögök közösségének Beloiannisz községben van nyelvoktató iskolája .
Emellett a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Tizenkét Evfolyamo s
Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola hálózatot működtet. Az intézmény keretében
Budapesten, Miskolcon, Pécsett, Tatabányán, Dunaújvárosban és Szegeden jelenleg összese n
269 gyermek vesz részt görög oktatásban . Az iskola mellett görög nyelvű óvoda is működik ,
anyaországbeli óvónők segítségével . A görög állam egy-egy óvónőt küld a fővárosban é s
Beloiannisz községben m űködő óvodába. A magyar állam normatív költségvetési támogatást
ad az iskola működtetésére, valamint kiegészítő hozzájárulást biztosít a görög iskolai
csoportok zene- és táncoktatása görögországi vendégtanárai költségei kiegészítéséhez . A
központi költségvetés 2008-ban 11,5 millió Ft-ot adott e célra . Az oktatási intézmény diákjai
érettségi vizsgát is tehetnek. Az MGOÖ budapesti székházában működő iskolát az országos
önkormányzat 2007 nyarán felújította, 2008 decemberében pedig új audiovizuáli s
eszközökkel bővült az intézmény. A Neanki Szkini színházi társulatot az iskola tanuló i
alkotják .

A görög közösség kulturális programjai megvalósítására, írott sajtója megjelentetésére a
Kisebbségekért Közalapítvány a beszámolási időszak két évében 6 millió Ft és 9,6 millió F t
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támogatást biztosított. Az NCA 2007-ben és 2008-ban 2,3 millió Ft és 2,1 millió F t
költségvetési támogatást adott a Görög Kulturális Alapítvány által megjelentett nyomtatot t
sajtótermékek fejlesztésére . A közszolgálati Magyar Televízióban görög nyelv ű adások
kéthetente láthatóak a Rondó c. műsorban, a Magyar Rádió heti 30 perces görög nyelvű
műsort sugároz az MR4-es csatornán . Budapest legjelentősebb televíziós műsorelosztó
kábelhálózatán elérhető a Görög Állami Közszolgálati Televízió műholdas programja .

A magyarországi hív ő görögség a keleti keresztény (görög ortodox) vallást gyakorolja . A
közösség egyházi szervezete 2000 óta a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus egyházi
főhatóságát ismeri el, melynek elöljárója Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép -
Európa Exarchája . A Magyarországi Ortodox Exarchátusnak Budapesten, Kecskeméten ,
Szentesen és Beloiannisz községben van parókiája . A legutolsó népszámlálás alkalmával
2473 fő vallotta magát ortodox görög felekezethez tartozónak . A magyar költségvetés 2007 -
ben 6,59 millió Ft-ot, 2008-ban pedig 7 millió Ft-ot meghaladó működési célú támogatás t
adott a görög közösség ortodox egyháza részére . A beszámolás időszakában a személyi
jövedelemadó 1%-ának valamely egyház részére történt felajánlása alapján a Magyarország i
Ortodox Exarchátus támogatására 2007-ben 265 személy 2,31 millió Ft-ot, 2008-ban pedi g
268 fő 2,02 millió Ft-ot adományozott .

A görög közösség szervezetei szoros kapcsolatokat tartanak fenn az anyaország állam i
intézményeivel, amelyek mindenekel őtt a magyarországi görögség anyanyelve és kultúrája
ápolását szolgálják. A magyar–görög államközi kapcsolatokat er ősítette a két ország
külügyminisztere jelenlétében, 2008 szeptemberében Athénban megnyitott Görögö k
Magyarországon című fotókiállítás és kulturális rendezvény .
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4. A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOKRÓ L

A 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormányzati választásokon 115 helyi horvá t
kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor . A választási eredmények alapján a
horvát közösség 2007 . március 4-én 7 területi (fővárosi és megyei) önkormányzatot hozott
létre. Területi önkormányzat alakult 6 horvátok által lakott megyében (Baranya, Bács-Kiskun ,
Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megye) .

Az Országos Horvát Önkormányzat megválasztására 2007 . március 4-én került sor, a
szavazati joggal rendelkező elektorok 39 tagú testületet választottak . A központi
költségvetésből az Országos Horvát Önkormányzat (a továbbiakban : OHÖ) működésének
finanszírozásához 2007-ben és 2008-ban 88,6 millió Ft-os állami költségvetési támogatásban
részesült . Az önkormányzat által fenntartott kisebbségi intézmények központi költségvetés i
támogatása 2007-ben 45, 2008-ban 47 millió Ft-ot tett ki . 2008-ban az önkormányzat
beruházási feladatok támogatására további 3 millió Ft-ot kapott az országos kisebbség i
önkormányzatok intézményeinek támogatására elkülönített keretből .

Az OHÖ fenntartásában öt kisebbségi intézmény m űködik . A beszámolási időszakban ebbő l
egy új intézmény kezdte meg működését . 2008 . augusztus 9-én ünnepélyes keretek között
nyitották meg a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye néven bejegyzett
múzeumi intézményt a Vas megyei Peresznyén. A kormányzat a múzeum megvalósítását
mindösszesen 27,5 millió Ft-tal támogatta . A múzeum teljes körű felújítására és az állandó
kiállítás berendezésére az önkormányzat 2007-ben 7 millió, 2008-ban 3 millió Ft támogatás t
vehetett igénybe .

A Magyarországi Horvátok Szövetsége hat régió horvát etnikai csoportjainak országo s
szervezete . A szövetség 2007-ben 2,6 millió Ft, míg 2008-ban 2,55 millió Ft támogatást
kapott az Országgyű léstől . Az Országgyű lés kisebbségi szervezetek támogatására szolgáló
keretébő l kapnak támogatást a horvát kisebbségi civil szféra egyesületei is . 2007-ben és 2008-
ban összesen 9,15 millió Ft-ot kaptak horvát egyesületek .

A hazai állami oktatási hálózat szerves részeként a horvátság nemzeti és etnikai
nevelési/oktatási program szerint működő, óvodától az egyetemig terjedő intézményekke l
rendelkezik . A 2007/2008-as tanévben a horvát nyelvet 24 óvodában és 33 általános iskolába n
tanították. Az óvodákba beíratott gyermekek száma 950 fő , míg az általános iskolákban 217 9
diák tanult . Két óvoda működik anyanyelvű , míg 22 kétnyelvű horvát program szerint . Két
tannyelvű horvát oktatás 5 intézményben, Budapesten, Felsőszentmártonban, Hercegszántón ,
Pécsett és Szentpéterfán folyik. A többi intézményben horvát nyelvoktató program működik .

Az OHÖ fenntartásában működik a hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általáno s
Iskola és Diákotthon. A beszámolási időszakban az intézmény zavartalanul működött, enne k
anyagi feltételeit a költségvetésből kapott normatív támogatás biztosította. 2008-ban
jelentősen nőtt az intézménybe beiratkozott tanulók száma, mivel a helyi önkormányza t
bezárta a település másik, ún. magyar oktatási intézményét . A 2008/2009-es tanévben az
óvodába iratkozott gyermekek száma 65 főre, míg az általános iskolai tanulók száma 175 főre
emelkedett.

Az OHÖ – az iskola szomszédságában megvásárolt telekingatlanon – megkezdte egy 8 0
személyes új diákotthon felépítésének el őkészületeit . Az önkormányzat megrendelésére 2007-
ben elkészültek a beruházás kiviteli tervei, továbbá a hatóságoktól megkapták az építési
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engedélyeket . A diákotthon beruházásának indításához az Oktatási és Kulturális Minisztériu m
2008-ban 60 millió Ft-os támogatást biztosított a kisebbségi oktatás kiegészítő támogatására
elkülönített előirányzatból, a kisebbségi vegyes bizottsági ajánlásokban is szerepl ő kisebbségi
intézmények fejlesztésére rendelt pályázati keretéből . Az Országos Horvát Önkormányzat
ezzel párhuzamosan pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Operatív Progra m
„Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése”
(Kódszám : DAOP-2007-4 .2 .1/2F) keretére .

Magyarországon középfokú horvát nyelvű oktatás két gimnáziumban, Budapesten és Pécset t
folyik. Mindkét intézmény oktatási központ szerepét tölti be, óvoda, általános- é s
középiskola, valamint diákotthon tartozik az intézményhez . A két gimnáziumban 223 diák
tanult . Horvát nyelvű szakképzés (szakmunkásképzés) egy intézményben folyt, itt a
2007/2008-as tanévben 47 diák tanult .

A pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont régi épületszárnya felújításának közös
támogatása szerepelt a 2006. január 26-án megtartott els ő magyar–horvát együtte s
kormányülésen meghatározottakból fakadó teend ők között . A felújítás finanszírozásához a
horvát fél 750 ezer eurót, míg az Oktatási és Kulturális Minisztérium – a magyar fél
kormányülésen tett vállalásának teljesítésére – a kisebbségi oktatás kiegészítő támogatására
elkülönített pályázati keretéből összesen 220 millió Ft-ot biztosított. A támogatások
eredményeképpen 2008 augusztusában befejeződtek a kivitelezési munkák, és a 2008/2009-e s
tanév már a felújított épületrészben kezd ődhetett meg.

Felsőfokú horvát oktatás több magyarországi intézményben szerveződött . Horvát nyelv é s
irodalom szakos képzés folyik Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv Filológi a
Tanszékén, Pécsett a PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszékén, a szombathely i
Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő iskola Horvát Tanszékén, Baján az Eötvös József F ő iskola
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén és Sopronban a Benedek Elek Pedagógiai F ő iskola
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén . A beszámolási időszakban a felsőoktatási
rendszerben tanuló horvát szakos hallgatók száma 100 főt tett ki .

A Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság között aláírt kulturális, oktatási é s
tudományos szerződés értelmében lehetőség nyílik a horvát gimnáziumok érettségizettje i
számára, hogy felsőfokú tanulmányaikat horvátországi egyetemeken végezzék . A Magyar
Ösztöndíj Bizottság adatai szerint horvátországi teljes alapképzésre a 2007/2008-as tanévbe n
3 fővel, egyszemeszteres részképzésre a 2007/2008-as és a 2008/2009-es tanévekben egyarán t
2–2 fővel kötöttek tanulmányi szerződést. A 2007/2008-as tanévben 2 fő vett részt
Horvátországban doktori fokozat megszerzéséhez köthet ő kutatómunkában .

A horvátság kulturális életét a civil szervezetként működő regionális és helyi hagyomány őrző
együttesek munkája jelenti . A beszámolási időszakban növekedett a helyi, települési szinten
működő horvát együttesek, egyesületek száma. Az OHÖ szerint több mint 100 felnőtt,
ifjúsági és gyermekkultúrcsoport (kórus, zenekar, tánc- és színjátszó csoport) tevékenykedett .
A horvát anyanyelvű olvasók igényeit négy báziskönyvtár, valamint községi és iskola i
könyvtárak hálózata elégíti ki . A horvátok bázismúzeumának szerepét a mohácsi Kanizsa i
Dorottya Múzeum tölti be .

A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft . a horvát kisebbség kulturális ,
kiadói és információs tevékenységét szervezi . A Croatica fő profilja tankönyvek kiadása é s
nyomtatása. A Croatica adja ki a Hrvatski glasnik cím ű hetilapot, amely a magyarországi
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horvátok egyetlen hetilapja . A Hrvatski glasnik a Kisebbségekért Közalapítvány
laptámogatásra elkülönített keretéb ő l 2007-ben 26,31 millió Ft-os, 2008-ban 38,85 millió Ft -
os támogatást kapott . A Croatica 2008-ban 876,8 ezer Ft-os vissza nem térítendő intervenciós
támogatást kapott meglévő tevékenységi körének kibővítésére, televíziós közvetítésre
alkalmas videotechnikai berendezések vásárlására .

A Magyar Rádió és a Magyar Televízió részeként Pécsett m űködnek a horvát nemzetiségi
rádiós és televíziós szerkesztőségek. A beszámolási időszak alatt a Magyar Rádióban a
horvátoknak napi 2 órás anyanyelvű rádióműsora van. Az MR4-es adásait műholdról is
sugározzák a nap 24 órájában, de elérhet ők és letölthetők a közszolgálati rádió www .radio.hu
internetes honlapj áról is .

Horvát nyelvű tévéműsor, a „Hrvatska kronika” heti 25 percben készül, és két időpontban,
ismételve kerül sugárzásra. A rádió horvát műsora 2007 februárjától napi 2 órás adásidővel az
ország egész területén hallható az MR4 középhullámú frekvencián . A pécsi Horvát Színház a
nemzetiségi színházak támogatására elkülönített központi költségvetési pályázati keretb ől
2007-ben és 2008-ban egyaránt 44 millió Ft-ot kapott . A Magyarországi Horvátok
Tudományos Intézete 2007 . és 2008. évi működési támogatása beépült az OHÖ
költségvetésébe.

A Kisebbségekért Közalapítvány pályázati kereteiből folytatódott a horvát kisebbségi
pályázók támogatása. 2007-ben 236 horvát pályázat 25,4 millió Ft, 2008-ban 192 pályázat
24,98 millió Ft támogatásban részesült . A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretből a
horvát pályázók 2007-ben 650 ezer Ft, 2008-ban 3,23 millió Ft támogatást kaptak működési
és beruházást segítő támogatáskérő pályázataikra .

A magyarországi horvát hívők római katolikus vallásúak, a történelem során a katoliku s
egyház igen jelent ős szerepet töltött be a magyarországi horvátság körében . Napjainkban
élénk a hazai horvátok körében is az anyanyelvű vallási élet .

Tovább fejlődtek az OHÖ és a horvát kisebbség szervezeteinek anyaországi kapcsolatai . A
kapcsolatokra igen jó hatással van, hogy b ővülnek és fejlődnek a Magyar Köztársaság és a
Horvát Köztársaság közötti állami kapcsolatok . Az 1995. április 5-én aláírt magyar–horvát
kisebbségvédelmi egyezmény alapján megalakult Magyar–Horvát Kisebbségi Vegye s
Bizottság a beszámolási id őszakban két alkalommal is ülésezett, a IX . ülésre 2007 . május 2-án
Zágrábban, a X. ülésre 2008 . július 2-án Budapesten került sor .
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5. A MAGYARORSZÁGI LENGYELEKRŐL

A 2001 . évi népszámlálás adatai szerint 2580 személy vallotta anyanyelvének a lengyelt ,
magát lengyel nemzetiségűnek 2962 fő tartotta, a lengyel nemzetiségi hagyományokho z
kötődők száma 3983 volt, a családban, baráti körben a lengyel nyelvet 2659-en használják . A
lengyel kisebbség érdekképviseleteinek becslése szerint a magyarországi lengyel közössé g
létszáma 10 000 főre tehető . A közösség tagjainak 51,28%-a magyar állampolgár, míg a nem
Magyarországon születettek aránya 42,03% .

A központi költségvetésből az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban :
OLKÖ) működésének finanszírozásához 2007-ben és 2008-ban 35 millió Ft-os állami
költségvetési támogatásban részesült. Az önkormányzat hivatalának felállításához 2007-be n
7,5 millió Ft-os egyszeri támogatást kapott . Az OLKÖ elnöke — személyes okokból — 200 8
végén lemondott posztjáról . A közgyűlés 2009. február 21-én választott új elnököt, dr. Csúcs
Lászlóné személyében .

A magyarországi lengyelek civil szervezetei együttesen 2007-ben és 2008-ban egyaránt 1, 3
millió Ft-os támogatást kaptak az Országgy űlés kisebbségi civil szervezetek számára
elkülönített keretéből .

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat három kisebbségi intézményt tart fenn : a
Magyarországi Lengyelség Múzeumát és Levéltárát, a Lengyel Házat és az Országos Lengyel
Nyelvoktató Iskolát. A három intézmény támogatása a kisebbségi intézményi keretb ő l 2007-
ben 14 millió Ft-ot, 2008-ban 14,6 millió Ft-ot tett ki, mely támogatás beépült az OLK Ö
költségvetésébe . Ezen felül az iskola tanulói után az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 4 5
ezer Ft/tanuló működési támogatásban részesült. 2008-ban a szaktárca közoktatás i
megállapodást kötött az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola fenntartására az OLKÖ-vel ,
ami megnyugtató módon rendezte az intézmény m űködtetésének kérdését. A megállapodá s
értelmében az OKM a korábbi támogatást 2009-t ől közel duplájára, 86 ezer Ft/tanulóra
emelte .

Az OLKO 2008-ban megvásárolta az általa használt telken álló magánlakást . Itt kívánják
kialakítani az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola központját . A Kormány a
tervdokumentáció elkészítését 2007-ben 2 millió Ft-tal, az építkezést 2008-ban 13,1 millió Ft-
tal támogatta. Hasonló nagyságrendű támogatást ígért a projekthez a Lengyel Köztársasá g
parlamentje is .

Középiskolai szinten ma a budapesti Szent László Gimnáziumban oktatják a lengyel nyelvet ,
míg a felsőoktatásban több főiskolán és egyetemen folyik polonisztikai képzés . Ennek
keretében van lehetőség a lengyel szakos hallgatók anyaországi részképzéseken val ó
részvételére is .

A Kisebbségekért Közalapítvány pályázati kereteiből folytatódott a lengyel kisebbség i
pályázók támogatása. 2007-ben 42 lengyel pályázat 5,63 millió Ft, 2008-ban 27 pályázat 6, 0
millió Ft támogatásban részesült .

A magyarországi lengyelség hitélete szempontjából jelent ős összetartó erő a kőbányai
Lengyel Perszonális Plébánia és a mellé szervez ődött Magyarországi Lengyel Katolikuso k
Szent Adalbert Egyesülete, amely tulajdonosa az OLKÖ által fenntartott Lengyel Háznak . A
templom és az egyesület a Lengyel Házban közösen szervezi a kulturális programokat :
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kiállításokat, tudományos konferenciákat, könyvbemutatókat, búcsút . 2007-ben
megalapították a Szent Kinga vegyes kórust . Évente rendszeresen szerveznek zarándokutakat ,
és minden év őszén megrendezik a Keresztény Kultúra Napjait, 2008-ban immáron 15.
alkalommal .

A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára rendszeresen szervez történelmi,
néprajzi tárgyú kiállításokat. Az intézmény a beszámolási időszakban három önálló kiadvány t
jelentetett meg . Az OLKÖ minden évben megrendezi a közösség ünnepét, a Magyarország i
Lengyelség Napját, és megemlékezik a Lengyelség Világnapjáról (május 4 .) .

A beszámolási időszak során a Nemzeti Civil Alap 2007-ben 12 lengyel kisebbség i
szervezetet összesen 8 millió 986 ezer Ft, 2008-ban pedig 13 szervezetet 7,3 millió F t
támogatásban részesített .

A magyarországi lengyelek két lapot jelentetnek meg . Havonta jelenik meg a Polonia
Wegierska és negyedévente a Glos Polonii magazin, mindkét tárgyalt évben a Kisebbségekér t
Közalapítvány támogatásával . A két lap 2007-ben összesen 10 076 312 Ft, 2008-ban pedig
8 788 442 Ft támogatásban részesült . A Magyar Televízió havonta jelentkező Rondo című
műsorában kapnak helyet a lengyel kisebbség számára készülő programok. A Magyar Rádió
MR4 csatornája szombatonként 30 perc lengyel kisebbségi adást sugároz . A Magyar Rádió
lengyel adása 2008-ban ünnepelte fennállásának 10 . évfordulóját .

Említést érdemel két magyarországi lengyel civil szervezet : a Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület 2008-ban egészéves rendezvénysorozatot szentelt fennállásának
50. évfordulójára . A másik országos kiterjedésű, győri központú társadalmi szervezet, az ali g
évtizedes múlttal rendelkező Józef Pilsudski Történelmi Társaság volt a kezdeményez ője és
felállítója a Lengyel–Magyar Barátság Szobrának, amelyet 2007 . március 23-án a két ország
államelnöke avatott fel Győrött . Ötletgazdái voltak a lengyel–magyar barátság évenként i
megünneplésének felváltva Magyarország és Lengyelország városaiban . Kezdeményezésüket
felkarolta mindkét ország parlamentje, és március 24-ét a Magyar–Lengyel Barátság Napjáv á
nyilvánította .

2008-ban az OLKÖ és az országos lengyel civil szervezetek felterjesztése alapján a
magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia és Lengyel Templom részesült Kisebbségekér t
Díjban. A plébánia elődje 1908-ban alakult a Kőbányán megteleped ő lengyel hívők ellátására .
1994-ben kapta meg a Perszonális Plébánia címet . A templom a Lengyel Házzal közös telke n
áll, így a két intézmény együttműködése kiválóan segíti a budapesti lengyelek hitéleti é s
kulturális tevékenységét .

A magyarországi lengyelek életében fontos kulturális szerepet játszik a Dom Otwarty (Nyílt
Ház) Színjátszó Csoport előadásaival, a Magyarországi Lengyel Alkotók Fórum a
képzőművészeti kiállításaival, a Polonez Ifjúsági Néptánc Együttes, valamint a 2007 óta
működő győri és budapesti szabadegyetemek .
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6. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEKRŐL

A beszámolási időszakban 378 német települési kisebbségi önkormányzat működött, és 2007-
ben fővárosi és megyei szinten összesen 11 területi testület alakult . 2007-ben a 378 működő
önkormányzat összesen 241,92 millió Ft, 2008-ban 209,79 millió Ft általános működési
támogatásban részesült . 335 kisebbségi önkormányzat nyújtotta be feladatalapú támogatás i
igénylését, ebb ő l 333 önkormányzat részesült kiegészít ő támogatásban, összesen 93 256 51 1
Ft értékben. A 11 területi kisebbségi önkormányzat 2007-ben 10,01 millió Ft, 2008-ba n
9,537 millió Ft általános működési támogatást, továbbá 3 528 290 Ft differenciált támogatás t
kapott .

A Magyarországi Németek Országos Onkormányzata (a továbbiakban: MNOÖ)
megválasztására 2007 . március 4-én került sor, a szavazati joggal rendelkez ő elektorok 5 3
tagú testületet választottak . Az MNOÖ a kisebbségi önkormányzatok munkáját 13 regionáli s
irodán keresztül segíti, bizottságai révén szorosan együttm űködik a németség országo s
egyesületeivel, intézményeivel, kiemelt figyelmet fordít az oktatási-nevelési intézményekre .

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2007-ben és 2008-ban 173,9 millió F t
költségvetési támogatásban részesült, 2009 . évi működési támogatása 181,4 millió Ft . Az
MNOÖ által fenntartott intézmények működtetési támogatására 2007-ben 70 millió Ft-ot ,
2008-ban, illetve 2009-ben 73,2 millió Ft-ot különített el a költségvetés . Az országos
önkormányzat hivatala felállítására 2007-ben 5 039 300 Ft m űködési, 1 960 700 Ft
felhalmozási támogatásban részesült.

A magyarországi németek nevelési-oktatási intézményhálózata kiépült, az elmúlt évtizedbe n
jelentős számszerű fejlődést mutat . Az Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai szerint a
2007/2008-as tanévben 218 kétnyelvű óvoda, 300 német nemzetiségi általános iskola, 22
német nemzetiségi középiskola, közülük 10 kétnyelvű intézmény működött . A német nyelvű
szakmunkásképzés még nem eléggé elterjedt . Néhány intézményt találunk mindössze, aho l
német nemzetiségi általános iskolák végzős tanulói lehetőséget kapnak szakmájuk néme t
nyelven történő elsajátítására . Több településen a települési német kisebbségi önkormányza t
fenntartásában működik a német nemzetiségi nevelést folytató óvoda, egy kisebbség i
önkormányzat iskolát tart fenn.

Középiskolai német nyelvtanárképzés 4 egyetemen folyik, 7 pedagógiai főiskolán, illetve
fő iskolai karon lehet német szakos tanári vagy tanítói diplomát szerezni . Német nemzetiségi
óvodapedagógus képzés 3 fő iskolán, illetve fő iskolai karon folyik .

A magyarországi német egyesületek száma több százra tehet ő, kultúrcsoportok, énekkarok,
zenekarok, táncegyüttesek működnek bejegyzett egyesületként . Országos egyesületként
működik a pécsi Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület, a Magyarországi Német Fiatalo k
Közössége (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher), a Magyarországi Német Ének-, Zene- é s
Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat), a VudAK, a Magyarországi Német Alkotók é s
Művészek Szövetsége, a Bund Ungarndeutscher Schulvereine, VUK-Verein fúr
Ungarndeutsche Kinder — Egyesület a magyarországi német gyerekekért, a Deutsche r
Kulturverein, a Jakob Bleyer Egyesület és a Magyarországi Német Hallgatók Egyesülete .

Az egyesületek munkáját a Kisebbségekért Közalapítvány és az Országgyűlés Emberi jogi ,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága működési költségekre adott támogatása biztosítja.
Programokra esetenkénti támogatást nyújt az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az MNOÖ ,
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a Német Belügyminisztérium . Az Országgyűlés 2007-ben 110 német szervezetnek 31,8 5
millió Ft, 2008-ban 121 szervezetnek 31,15 millió Ft működési támogatást nyújtott .
Programszervezésre a Kisebbségekért Közalapítvány pályázatain 2007-ben 429 német
pályázat összesen 78 163 432 Ft támogatást nyert, 2008-ban a 378 nyertes német pályáza t
88 251 900 Ft támogatásban részesült .

A kisebbségi koordinációs és intervenciós keretből a Magyarországi Németek Országo s
Önkormányzata 2007-ben 7,4 millió Ft, 2008-ban 7 pályázat 12,5 millió Ft támogatást kapott .

A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az országos gy űjtőkörre l
rendelkező Tatai Német Nemzetiségi Múzeum – Ungarndeutsches Museum Totis . Sok helyen
találunk helytörténeti gyűjteményeket, falumúzeumokat, tájházakat, és számos településrő l
készült monográfia. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában m űködik a
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Heimatmuseum, mely 2008 januárja óta a
Magyarországi Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központja is .

A Deutsche Bühne Ungarn – Szekszárdi Német Színház 2008 . szeptember 1-jétől a Tolna
Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között kötöt t
társulási megállapodás szerint működik. Az országos önkormányzat támogatásával négy
színészlakás kialakítására, megvásárlására került sor . A Budapesti Német Színház a fővárosi
német nyelvű színjátszás tradícióit követi, megalakulása óta több, hazai és külföldi előadók
részvételével létrehozott irodalmi estet és előadást mutatott be .

Német kisebbségi amatőr színházi tevékenység els ősorban a nemzetiségi iskolákban folyik .
Az iskolai színjátszók rendszeresen találkoznak a korosztályuknak megfelel ő színházi
fesztiválokon és szakmai szemináriumokon . A színházi mozgalom támogatói egyesülete t
hoztak létre Förderverein für deutschsprachiges Laientheater in Ungarn – Egyesület a
magyarországi német nyelvű amatőr színjátszásért néven . A fiatalok társulataival találkozunk
a nemzetiségi színházi fesztiválokon, az Arcusfest-en is .

A német nemzetiségi báziskönyvtárak is évtizedek óta a megyei könyvtárhálózatho z
kapcsolódnak, esetenként több megyére kiterjedő hatáskörrel . A Magyarországi Németek
Könyvtára speciális gy űjtőkörű , nyilvános szakkönyvtár, melynek gyűjtőköre átfogja a
magyarországi németség teljes irodalmát, beleértve az audiovizuális médiumokat is . A
könyvtár a Magyarországi Németek Házában működik, a gyűjtemény magját az országos
önkormányzat könyvgyűjteménye adja .

A Magyarországon élő németség nagyobbrészt római katolikus vallású, evangéliku s
települések Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya megyében találhatók . Elszórtan élne k
református vallású németek is az országban. Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítéseket
tesznek a kisebbségi önkormányzatok, szervezetek a német nyelv ű egyházi szertartások
szervezése terén. Bíztató tendencia, hogy egyre több helyszínen és alkalommal kerül sor
német nyelvű istentiszteletre . A hazai legnagyobb katolikus német szervezet az 1991-ben
alapított Szent Gellért Katolikus Egyesület. A Magyarországi Német Ének-, Zene- é s
Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) egyházzenei munkaközössége feladatának tekinti a
magyarországi németek egyházzenei örökségének felélesztését és gondozását, a tárgyi
emlékek gyűjtését .

A magyarországi németek kutatását a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzés i
Központja koordinálja, mely kutatók, szakdolgozók, oktatók számára szakmai, információs
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bázisként működik, tanácskozásokat, konferenciákat, kiállításokat szervez . Munkatársainak
gondozásában több néprajzi és tanulmánysorozat jelenik meg . 2008 szeptemberében az intéze t
munkatársainak szerkesztésében jelent meg a „Magyarországi Német Nyelvatlasz” els ő , a dél -
magyarországi régió német nyelvjárásait feldolgozó kötete .

A magyarországi németek közszolgáltató hetilapja a Neue Zeitung, mely hetente 16 olda l
terjedelemben jelenik meg . Rendszeres melléklete a gyerekeknek szóló NZ-Junior, a
Magyarországi Német Fiatalok Közösségének oldalai, kéthetente olvasható a Magyarország i
Német Katolikusok oldala Ungarndeutsche Christliche Nachrichten címmel . A lapban jelenik
meg évente négyszer a Magyarországi Német Iskolaegyletek „BUSCH-Trommel” című 1 2
oldalas hírlevele . Az NZ évente egyszer „Signale” címmel irodalmi és művészeti mellékletet
jelentet meg. Az országos önkormányzat megbízásából a Neue Zeitung szerkeszt őségében
készül évente a kalendárium, a Deutscher Kalender . A hetilap megjelentetését a
Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 29,9 millió Ft-os, 2008-ban 37,29 millió Ft-o s
támogatása biztosította .

Több országos egyesület jelentet meg újságokat, kiadványokat . Legismertebb közülük a Jako b
Bleyer Közösség (Jakob Bleyer Gemeinschaft) kiadásában megjelen ő Vasárnapi Újság
(Sonntagsblatt) . Sok településen a helyi lap rendelkezik német nyelv ű melléklettel, illetv e
alkalmanként jelennek meg német nyelven cikkek, hírek, többnyire a kisebbség i
önkormányzatok kezdeményezésére, szerkesztésében .

A Magyar Rádió részeként Pécsett működik a német nemzetiségi rádiós szerkeszt őség. A
beszámolási időszakban a Magyar Rádióban a németeknek napi 2 órás anyanyelv ű
rádióműsora van. Az MR4-es adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők
és letölthetők a közszolgálati rádió www.radio.hu internetes honlapjáról is .

Ugyancsak Pécsett készül a Magyar Televízió országos sugárzású német nemzetiség i
televíziós magazinműsora, az Unser Bildschirm, mely 2008 októberében ünnepelt e
megalakulásának 30. évfordulóját. Az elmúlt néhány évben számos helyi kábeltelevízió is
indított német nyelv ű programokat .

A Magyarországi Németek Háza Budapesten, a Lendvay u . 22 . alatt működik. A házban
került elhelyezésre a Neue Zeitung szerkesztősége, a Magyarországi Német Közm űvelődés i
Központ (Ungarndeutsches Kulturzentrum) és a Magyarországi Németek Könyvtára . Az
MNOÖ kulturális koncepciójában fontos helyet foglal el a német nemzetiségi közm űvelődés
szervezése. A Német Ház és az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az
országos önkormányzat egy korlátolt felelősségű társaságot (Deutsches Haus Szolgáltató é s
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) hozott létre . A Városlődi Villa Kht.
feladata a városlődi ifjúsági tábor üzemeltetése .

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szoros kapcsolatban áll a német nyelv ű
országokkal és régiókkal, az európai német kisebbségi szervezetekkel, valamint a néme t
nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel . A magyarországi német kisebbség hivatalos
képviselete is tagja a FUEV—Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (Föderalistische
Union Europüischer Volksgruppen), a szervezeten belül m űködő német népcsoporto k
munkacsoportjának, a kongresszuson rendszeresen képviseltetik magukat . A FUEV 2008 .
május 22-24. között Pécsett tartotta 53 . kongresszusát . A rendezvényt támogatta a
Miniszterelnöki Hivatal is .
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Németország az 1987-ben aláírt, majd 1992-ben megújított Közös Nyilatkozat (Egyezmény a
német kisebbség és a német nyelv támogatásáról Magyarországon) alapján rendszerese n
támogatja a magyarországi németeket. A támogatások az MNOÖ-vel történő rendszere s
konzultáció alapján, a Goethe Intézet és a támogatást nyújtó tartományok illetéke s
minisztériumainak szervezésében a Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Álland ó
Albizottsága és a Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete koordinálásával valósulnak
meg.

Az albizottság kétévente ülésezik, legutóbb 2007 októberében Münchenben. A magyarországi
németek támogatása állami, tartományi és alapítványi forrásból történik, kiemelten Bayern é s
Baden-Württemberg tartományok, a Dunai Svábok Kulturális Alapítvány a
(Donauschwabische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg), a Külügyi Kapcsolato k
Intézete (Institut fiir Auslandsbeziehungen), a Goethe Intézet (Goethe-Institut), a Szövetség i
Hivatal (Bundesverwaltungsamt) és a Német Akadémiai Csereszolgálat (Deutsche r
Akademischer Austauschdienst) révén .
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7. A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEKRŐL

A 2001 . évi népszámlálás során 294 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek, 620 fő
örmény nemzetiség űnek, 1258 fő kötődik az örmény nemzetiséghez, kultúrához, nyelvhez .

Az Országos Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: OÖÖ) megválasztására 2007 . március
4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. Az
OÖÖ működési célú költségvetési támogatása 2007-ben és 2008-ban 35–35 millió Ft volt . Az
önkormányzat hivatalának felállítására 2007-ben 8,5 millió Ft-os egyszeri támogatást kapott .

A kormányzati költségvetési támogatás révén az OÖÖ 2007-ben budapesti székhellye l
megalapította els ő , saját működtetésű intézményét, az Örmény Kulturális, Dokumentációs é s
Információs Központot, melynek feladata figyelemmel kísérni a magyarországi örmén y
nemzetiség kulturális helyzetének alakulását, összefogni az örmény civil szervezete k
munkáját, a kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységét. A központ megalapításának
évében 4,8 millió Ft működési célú támogatásban részesült. 2008-ban az akkori, 7 millió Ft
összegű támogatás beépült az OÖÖ költségvetésébe .

Az új választási eljárás szerint 2007-ben területi önkormányzatot Budapesten alakíthattak a z
örmények. A fővárosban korábban is működött örmény kisebbségi önkormányzat, egy adott
megyei önkormányzat létrehozásához azonban nem alakult meg elegendő számú helyi
képviseletük .

2008-ban az örmény kisebbségi önkormányzatok (települési és területi) 84,4%-a élt a
feladatalapú támogatás igénylésének lehetőségével . A települési örmény kisebbségi
önkormányzatok esetében 2008-ban 13%-kal növekedett az állami támogatás mértéke . A 3 1
örmény települési kisebbségi önkormányzat 2007-ben 19,84 millió Ft, 2008-ban közel 22, 5
millió Ft állami támogatásban részesült . A fővárosi örmény kisebbségi önkormányzat
esetében az állami támogatás a 2007 . évi 910 ezer Ft-ról 2008-ban 1,2 millió Ft-ra emelkedett ,
ami 32,4%-os növekedést jelent .

Az örmények saját iskolahálózattal nem rendelkeznek . Örmény nyelvoktatás, vasárnapi iskol a
keretében, Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Győrött és Székesfehérváron van. A z
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen örmény nyelvi és kulturális képzés folyik .

A Magyarországon él ő örmények döntően örmény katolikusok. A legutóbbi népszámlálás
szerint az örmény egyházhoz tartozók száma Magyarországon 766 fő volt. Az Örmény
Katolikus Egyház egyetlen örmény katolikus lelkészségként m űködik . Az örmény származás ú
plébánosnak köszönhetően, a misék örmény és magyar nyelven zajlanak. Az Örmény
Katolikus Egyház a székhelyén található tárgy- és könyvgyűjtemény nyilvánosság által i s
látogathatóvá tételéhez szükséges technikai előfeltételek megteremtéséhez 2007-ben 500 ezer
Ft állami támogatásban részesült .

A Magyarországi Örmény Egyház működéséhez 2007-ben közel 3,5 millió Ft-os, 2008-ban
mintegy 2,5 millió Ft állami támogatásban részesült. Az örményországi központtal bíró
Örmény Apostoli Egyház Magyarországon 2003-tól kezdte meg hivatalos működését Örmény
Apostoli Ortodox Egyház néven. Az egyház működéséhez és a hittanoktatá s
megszervezéséhez 2007-ben közel 1,5 millió, míg 2008-ban 2,2 millió Ft állami támogatásba n
részesült.
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A Kisebbségekért Közalapítvány az örmény szervezetek és önkormányzatok kulturáli s
programjainak megvalósítását 2007-ben – 25 program és 1 színházi társulat esetében - 2 94 5
500 Ft-tal, 2008-ban 23 programot 2 915 180 Ft-tal támogatott .

Az Örmény Kultúráért Alapítvány kiadásában jelenik meg az Arménia cím ű örmény kulturális,
közéleti kétnyelvű folyóirat . Megjelenését a Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 5 48 8
033 Ft-tal, 2008-ban 6 689 000 Ft-tal támogatta . Magyar nyelven kerül kiadásra az Erdély i
Örmény Gyökerek Egyesület „Füzetek” c. kulturális és információs havi lapja, a Fővárosi
Örmény Önkormányzat, valamint kerületi örmény kisebbségi önkormányzatok támogatás a
révén. A lap a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható .

A Magyar Rádióban az örményeknek heti 30 perces anyanyelv ű rádióműsora van. Az MR4-es
adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhet ők és letölthetők a közszolgálat i
rádió www.radio.hu internetes honlapjáról is . A Magyar Televízióban az örményeknek a havi
rendszerességgel jelentkez ő Rondó c . nemzetiségi műsorban van átlagban 6–8 perce s
anyanyelvű televíziós programja. Továbbá évi 2 alkalommal készítenek 26 perces tematiku s
örmény adást .

Az Országos Örmény Önkormányzat jó kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal és a
világon diaszpórában él ő örménységgel. Az Örmény Kulturális Minisztériummal kötöt t
együttműködési megállapodás alapján rendszeres az anyaországi kulturális csoporto k
részvétele a magyarországi örmény közösség ünnepi eseményein .
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8. A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKRÓ L

A kisebbségi önkormányzati rendszer keretében jelenleg 45 települési román önkormányza t
működik, területi szint ű román önkormányzat 2007-ben Budapesten, Békés és Hajdú-Biha r
megyében jött létre .

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának megválasztására 2007 . március 4 -
én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. Az
országos önkormányzat székhelye Gyula városában van . A központi költségvetésből a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban : MROÖ) működésének
finanszírozásához 2007-ben és 2008-ban 50,2—50,2 millió Ft-ot kapott . Az országos
önkormányzat a hivatala felállításához 2007-ben 7,5 millió Ft-os egyszeri állami költségvetés i
támogatást kapott. A 2008-ban bevezetett települési és területi kisebbségi önkormányzati
differenciált támogatási rendszerben a románok helyi testületei 7,4 millió Ft-ot meghaladó
feladatalapú kiegészítő támogatást nyertek el . Az Országgyűlés a kisebbségi civil szervezetek
működtetésére elkülönített költségvetési keretbő l 2007-ben 19 román egyesület részére 7,45
millió Ft-ot, 2008-ban pedig 22 szervezet számára 7,55 millió Ft-ot szavazott meg .

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata három intézményt tart fenn . Az
intézmények fenntartására az MROÖ 2007-ben 16,5 millió Ft-os, 2008-ban 17,2 millió Ft-o s
költségvetési támogatásban részesült. Az országos önkormányzat Dokumentációs Központj a
gondozza a Békés megyei Kétegyházán található Román Tájházat, melynek felújítására a
költségvetés 2007-ben 3 millió Ft-ot, 2008-ban pedig 2 millió Ft-ot adott. Az MROÖ 2008 -
ban létrehozta a Cronica Romana lap- és könyvkiadó intézményét, melynek létesítéséhez a z
állami költségvetés 2 millió Ft támogatást biztosított .

Magyarországon a közoktatás valamennyi szintjén van román kisebbségi képzés . Jelenleg 1 5
településen folyik román nemzetiségi óvodai nevelés, általános iskolai oktatás . Román
nemzetiségi képzésben közel 1600 gyermek részesül . A legnagyobb magyarországi román
oktatási intézményben, a Gyulai Román Gimnáziumban valamennyi évfolyamon párhuzamo s
osztályok működnek .

A magyarországi román kisebbségi oktatás terén az elmúlt két évben elért kiemelkedő
eredmény, hogy Battonyán 2007-ben új román óvoda, 2008-ban pedig új román általáno s
iskola került átadásra. A beruházáshoz a költségvetés 220 millió Ft-ot biztosított . Az
intézmények berendezéséhez 2008-ban a román állam is hozzájárult .

A 2007-es és a 2008-as év fontos feladata volt a kisebbségi iskolák zavartalan m űködéséhez
szükséges költségvetési források el ő teremtése . E program keretében valamennyi román
anyanyelvű és kétnyelvű óvoda és általános iskola 100%-os költségvetési támogatásban, a
normatív támogatáson felül évente összesen 140 millió Ft-os többlettámogatásban részesült .
Megemelt támogatást kaphattak az 1100 lakos alatti településen m űködő román nyelvet
oktató iskolák is, ezen intézmények 2008-ban 24 millió Ft-os kiegészít ő támogatást kaptak .

Hazánkban három felsőoktatási intézményében van román nyelvtanárképzés . A pedagógusok
továbbképzéséhez az oktatási szaktárca a Magyarországi Románok Országo s
Önkormányzatával való együttműködés keretében, romániai képzéshez nyújt költségvetési
támogatást. A magyarországi román iskolák számára 2008-ban új népismereti tankönyv jelent
meg, továbbá öt tankönyv román nyelvű fordítását adták ki . A költségvetés pályázat útján
fedezi a román nemzetiségi tankönyvek megjelentetése költségeit, és megtéríti a tartó s
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tankönyvként való beszerzés költségeit . Magyarország állami ösztöndíjat nyújt továbbá a
teljes körű romániai felsőfokú képzéshez .

A román közösség kulturális programjai költségvetési forrásait biztosító pályázati rendszer
keretében 2007-ben és 2008-ban 134, illetve 112 kulturális program, 2–2 román színház i
társulat és 2 román nyelvű újság kapott 45 millió, illetve 56 millió Ft támogatást . A központi
költségvetés 2007-ben 1 millió Ft-ot, 2008-ban pedig 3,8 millió Ft-ot különített el a
Magyarországi Románok Kutatóintézete folyamatos m űködtetésére . 2007-ben a kormányzat 1
millió Ft-ot biztosított Battonya közhivatalainak elnevezését tartalmazó feliratok romá n
nyelven történő elkészítésre .

A magyarországi románok döntő többsége ortodox vallású. A Magyarországi Román Ortodo x
Egyház 20 településen 21 parókiát működtet. Az egyházi életet gyulai székhellyel Püspöksé g
irányítja. Az egyházi szervezet élére 2007 júliusában választottak új püspököt. A
magyarországi román ortodox parókiákon 6 magyarországi lelkész és 8 románia i
misszionárius pap szolgál . A Magyarországi Román Ortodox Egyház valamennyi, a
vonatkozó törvények szerinti ingatlanrendezési kérelmét a magyar állam rendezte . A
költségvetés a román egyház részére 2007-ben 14,1 millió Ft, 2008-ban pedig 16 millió Ft-ot
meghaladó támogatást biztosított . Ez utóbbi költségvetési támogatásból 7,65 millió F t
szolgálta a közvetlen működtetési költségeket, a kistelepülések lelkészei fizetéskiegészítésér e
2,32 millió Ft volt fordítható, hittanoktatásra 2,33 millió Ft jutott, az egyház i
közgyűjtemények támogatására 1,77 millió Ft, templomfelújítási munkákra pedig 2 millió Ft
volt felhasználható . A személyi jövedelemadó 1%-ának valamely egyházi felekezet részér e
történő felajánlása keretében 2007-ben 412 fő 3,21 millió Ft-ot, 2008-ban pedig 477 fő
összesen 3,69 millió Ft-ot ajánlott fel a román egyháza számára .

A Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége gondozásában jelenik meg a Foai a
Románeascá hetilap. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2008-ban önáll ó
kiadói intézményt hozott létre a Cronica című, kéthetente megjelenő újságja gondozására. A
Magyar Televízió heti román nyelvű 26 perces magazinm űsora felkerült a világhálóra, így
internetes kapcsolat révén a világ bármely pontjáról és időpontban elérhető . A Magyar Rádió
román adásai 2007 februárjától napi 2 órás adásid ővel, középhullámú frekvencián az orszá g
egész területén hallhatók .

Románia 2007-ben történt európai uniós csatlakozását követ ően a magyarországi román
kisebbség anyaországi kapcsolattartása akadálymentessé vált . A magyar–román kapcsolato k
megerősödését szolgálták a közös kormányülések is . A Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának elnöke rendszeres résztvevője a magas szintű tanácskozásoknak . Az
együttes kormányüléseken született megállapodások eredményeképpen 2007 decemberébe n
Szegeden megkezdte tevékenységét a budapesti Román Kulturális Intézet fiókintézete . Az új
intézmény kiemelt feladata a térségben él ő román kisebbség anyaországi kapcsolatainak
erősítése, a magyarországi román kulturális értékek bemutatása .

22



9. A MAGYARORSZÁGI RUSZINOKRÓL

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban : ORKÖ) megválasztására
2007. március 4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 31 tagú testülete t
választottak. Az országos testület alakuló ülésére 2007 . március 28-án került sor .

Az ORKO működési költségeihez 2007-ben és 2008-ban egyaránt 28,6 millió Ft állam i
költségvetési támogatásban részesült . Az önkormányzat hivatalának felállítására 2007-ben 8, 5
millió Ft-os egyszeri támogatást kapott . Az új kisebbségi önkormányzati választási eljárás
szerint a ruszinok 2007-ben területi önkormányzatot Budapesten és Borsod megyébe n
alakíthattak .

A beszámolási időszakban az ORKÖ két intézményt tart fenn . A Magyarországi Ruszino k
Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye és a Magyarországi Ruszinok Könyvtára
egyaránt budapesti székhely ű. Működési költségeikre a 2007 . évi költségvetési törvényben 6
millió, míg 2008-ban 6,3 millió Ft került elkülönítésre .

2008-ban a ruszin kisebbségi önkormányzatok (települési és területi) 86,8%-a élt a
feladatalapú támogatás igénylésének lehet őségével . A települési ruszin kisebbségi
önkormányzatok esetében 2008-ban 8%-kal növekedett az állami támogatás mértéke . Az 52
ruszin települési kisebbségi önkormányzat 2007-ben 33,28 millió Ft, 2008-ban közel 3 6
millió Ft állami támogatásban részesült . A két területi szintű ruszin kisebbségi önkormányzat
(fővárosi és Borsod megyei) esetében az állami támogatás a 2007 . évi 1,82 millió Ft-ről 2008-
ban 2 169 406 Ft-ra emelkedett, ami 19,2%-os növekedést jelent .

Az ORKÖ a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye
feladatainak bővítéseként 1,5 millió Ft-os állami támogatással művésztelepet hozott létre .
Céljuk hagyományaik továbbörökítése mellett új lendületet adni a ruszin képz őművészet
szélesebb körben való megismertetésének, és az intézmény gondozásában egy értékes és
folyamatosan b ővülő ruszin képzőművészeti gyűjtemény létrehozása .

A Nemzetközi Ruszin Művésztelep ünnepélyes megnyitójára 2007 . október 27-én Komlóskán
került sor . A Magyarországi Ruszinok Könyvtárának szervezésében több éve folyik az a
kutató- és gyűjtőtevékenység, amelynek eredményei és tapasztalatai alapul szolgálnak a hazai
irodalmi ruszin nyelv kodifikálásához .

Az anyanyelvet a Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes településein, valamint Pest é s
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő ruszinok beszélik és használják a hétköznapi életben .
Hagyománnyá vált az anyanyelv használata országos és helyi kisebbségi rendezvényeken .
Ruszin nyelvoktatás két településen folyik intézményi keretek között, Múcsonyban é s
Komlóskán .

A komlóskai Ruszin Általános Művelődési Központ keretein belül működő Napközi Otthono s
Óvoda 2007-ben bölcsődei csoporttal bővült. Az ÁMK 2008-ban intézményei fűtési
rendszerének korszerűsítésére a Miniszterelnöki Hivataltól 4 417 650 Ft állami támogatásban
részesült.

A Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 28 ruszin programot 3 841 734 Ft támogatásba n
részesített, és 2008-ban 25 ruszin program a megvalósításhoz 3 848 300 Ft támogatást kapott .
A magyarországi ruszinok havonta megjelen ő folyóirata, a Ruszin Világ megjelentetéséhez a
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Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 4 750 857 Ft (10 hónapra), míg 2008-ban 6 millió Ft
(12 hónapra) támogatást nyújtott .

A Magyar Rádióban a ruszinoknak heti 30 perces anyanyelv ű rádióműsora van. Az MR4
adója valamennyi hazai kisebbség számára sugároz anyanyelvű rádióműsort a nap 24
órájában, amik foghatók műholdról, illetve a www .radio.hu internetes honlapról is . A Magyar
Televízióban a ruszinoknak havi rendszerességgel jelentkező Rondó c . nemzetiségi műsorban
van átlagban 6–8 perces anyanyelvű televíziós programja.

Az évek során tovább bővültek és erősödtek a magyarországi ruszin kisebbség és a külföldö n
élő ruszin közösségek közötti kapcsolatok . A ruszinok által lakott országokban sorra alakultak
meg a ruszin társadalmi szervezetek szövetségei .
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10. A MAGYARORSZÁGI SZERBEKRŐL

A beszámolási időszakban 40 szerb települési kisebbségi önkormányzat működött, 2007-ben
Budapesten és Pest megyében jött létre területi szint ű szerb kisebbségi önkormányzat. A
2008-ban bevezetett települési és területi kisebbségi önkormányzati differenciált támogatás i
rendszerben a szerbek helyi testületei 22,2 millió Ft közvetlen m űködési támogatást és 8
millió Ft-ot meghaladó feladatalapú kiegészítő támogatást nyertek el .

A Szerb Országos Önkormányzat megválasztására 2007 . március 4-én került sor, a szavazat i
joggal rendelkező elektorok 25 tagú testületet választottak. A központi költségvetés a Szer b
Országos Önkormányzat (SZOÖ) működésének finanszírozására 2007-ben és 2008-ban 47,6 —
47,6 millió Ft-ot különített el . Az országos önkormányzat a hivatala felállításához 2007-ben
7,5 millió Ft-os egyszeri állami költségvetési támogatást kapott .

Az SZOÖ Kulturális és Dokumentációs Központot, valamint Pedagógiai és Módszertan i
Központot működtet, melyek fenntartásához a költségvetés 2007-ben 27 millió Ft-ot, 2008 -
ban pedig 28,2 millió Ft-ot adott. Az intézmények székháza kialakítása érdekében a magyar
állam 2008-ban 12 millió Ft-ot biztosított a Budapest központjában található, a szerb
közösség tulajdonát képez ő ingatlan felújítására . Itt lesz majd a Magyarországi Szerb Színház
előadóterme is . A döntően szerbek által lakott Pest megyei településen, a Lórév
Önkormányzata által fenntartott kisebbségi színház 2007-ben és 2008-ban 30—30 millió Ft-o s
működési támogatást kapott a kulturális szaktárca költségvetésébő l .

A kisebbségi oktatás keretében 5 településen és Budapesten önálló szerb óvoda, vagy óvoda i
csoport működik, ezekben 2008-ban összesen 251 gyermek részére biztosítottak anyanyelv ű
foglalkozásokat . Szerb tannyelvű általános iskola Budapesten, kétnyelvű tanintézmény
Battonyán, összevont alsótagozatos tannyelv ű iskola Lóréven és Deszken van . További 3
településen szerb nyelvet oktató iskola működik. Az általános iskolai oktatásban közel 200
gyermek tanul szerbül .

A magyarországi szerb közösség országos beiskolázású oktatási centruma a budapesti Szerb
Gimnázium, melyben a tanulók létszáma meghaladja a 100 f őt. Az anyanyelvű oktatást
szerbiai pedagógusok is segítik . A felsőfokú oktatás keretében jelenleg 64 hallgató részesü l
szerb nyelvű óvodapedagógus, tanító- és tanárképzésben Budapesten és Szegeden .

Az alacsony tanulói létszámú közoktatási intézmények működtetése érdekében szerb
kisebbségi oktatási intézmények részére a magyar állam, az általános működtetési normatív
finanszírozáson felül 2008-ban 30 millió Ft kiegészít ő költségvetési támogatást biztosított . A
Miniszterelnöki Hivatal 2008-ban 2 szerb iskola, a battonyai és a lórévi oktatási intézmén y
felújításához nyújtott összesen 7,5 millió Ft-os támogatást . Ezt megelőzően Battonya 1 millió
Ft-os támogatást kapott a helyi közintézmények szerb nyelvű névtábláinak elkészítéséhez .

Az iskolafelújítást szolgáló 2008 . évi európai uniós forrásokból a Csongrád megyei Deszk
településen működő nevelési, oktatási intézmény felújítási munkáira 82 millió Ft kerül t
elkülönítésre . A beruházás összköltsége 91 millió Ft . Deszken 39 óvodás és iskoláskorú
gyermek szerb nyelvű oktatását biztosítják.

A Nemzetiségi Tankönyvkiadó munkái közül, magas színvonalú tartalmi és kivitelezés i
értéke alapján kiemelést érdemelnek a szerb általános iskolák számára kifejlesztett anyanyelv i
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tankönyvek és olvasókönyvek . Állami költségvetési forrásokból a beszámolási időszakban 1 7
új szerb tankönyv jelenhetett meg .

A szerb közösség helyi, regionális és országos jelentőségű kulturális programjai
megvalósításához a Kisebbségekért Közalapítvány nyújtott közvetlen költségvetési
forrásokat . A Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 134 szerb projekt finanszírozására 46, 1
millió Ft-ot, 2008-ban pedig 93 kulturális célú pályázatra összesen 53,3 millió Ft-o t
biztosított .

A költségvetés évi 100 millió Ft-ot meghaladó működési célú támogatást ad a szerb közössé g
ortodox egyháza részére . A magyar állam és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye között i
tárgyalások eredményeként a jelen beszámolási időszakot megelőzően megoldódott
valamennyi, a szerb egyházat érintő ingatlanügy. A szerb közösség ortodox egyháza
tulajdonába került Szentendrén az a nagy értékű épületegyüttes is, amelyben jelenleg má s
jellegű múzeumi tevékenység folyik . Az állam közvetlenül támogatja az egyházi épülete k
rekonstrukcióját is . E program keretében a szerb ortodox egyház 2007-ben és 2008-ba n
összesen 11 millió Ft-os költségvetési támogatást kapott .

Az egyházi ingatlanrendezést szabályozó törvény szerint a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye részére a költségvetés 2008-ban 83,35 millió Ft járadékot fizetett . E járadék
révén a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye a beszámolási id őszakban jelent ősnek mondhat ó
tulajdont szerzett a magyarországi szerb közösség életében korábban fontos szerepet betöltő
volt Thökölyánum Alapítvány budapesti ingatlanaiban . A személyi jövedelemadó 1%-ának
valamely egyházi felekezet részére történő felajánlása során 2007-ben 591 fő 5,06 millió Ft-
ot, 2008-ban pedig 726 fő összesen 5,22 millió Ft-ot ajánlott fel a szerb egyháza számára .

A magyarországi szerbeknek a költségvetés által finanszírozott hetilapja, a közszolgálat i
Magyar Televízióban heti 26 perces anyanyelv ű műsora, a Magyar Rádióban napi 2 órá s
országos sugárzású adása van. A Szerb Országos Önkormányzat internetes rádióm űsort készít
Radio SRB néven . Szerb nyelvű internetes rádióműsort ad a Fővárosi Szerb Önkormányzat is .
A Radio Ritam 2008 márciusában indult. A közszolgálati Magyar Rádió 2007 októberében
együttműködési megállapodást írt alá a Vajdasági Rádióval a gyorsabb információcserér ő l, a
kisebbségi jogok ápolásáról, az európai értékek kölcsönös érvényesítéséről . A megállapodást
2008 májusában kiegészítették a nemzetiségi rádiós műsorcserére vonatkozó szerződéssel .

A SZOÖ és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács képvisel ő i 2008 márciusában Ráckevén
kulturális, oktatási, néprajzi együttműködési megállapodást és jószomszédi viszonyról szóló
szándéknyilatkozatot írtak alá .
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11.. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKRÓ L

Az Országos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: OSZÖ) megválasztására 2007 . március
4-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 39 tagú testületet választottak. Az
OSZÖ Közgyűlésének – több országos önkormányzathoz hasonlóan, a törvényi
bizonytalanság okán elmaradt eskütétel miatt – megismételt alakuló és vezet őségválasztó
ülése 2007. április 25-én sikeresen lezajlott . Az OSZÖ 2007-ben és 2008-ban 89,4 millió Ft
működési támogatásban részesült . Az OSZÖ hivatalának felállítását a Kormány 2008-ba n
további 7 millió Ft-tal támogatta .

A beszámolási id őszakban az OSZÖ közel 200 alkalmazottal 10 intézményt tartott fenn . Az
intézmények központi költségvetési támogatása – az iskolák és a L'udové noviny hetilap
nélkül – 2007-ben elérte a 88,8 millió Ft-ot, 2008-ban pedig 92,8 millió Ft volt .

Az OSZÖ által fenntartott intézmények között három volt az oktatási intézmény :
Békéscsabán, Szarvason és 2007 . július 1-jétő l Sátoraljaújhelyen mintegy 900 gyermekkel
működtetettek szlovák iskolákat . Az iskolák fenntartásával az önkormányzat éve s
költségvetése meghaladta az 1 milliárd Ft-ot . A viszonylag alacsony tanulólétszámmal
rendelkező , építészeti szempontból magas fajlagos üzemeltetési költségeket megkövetel ő
sátoraljaújhelyi iskola átvételéhez és működéséhez a Miniszterelnöki Hivatal 2007-ben a
második félévre 8,5 millió Ft, majd 2008-ban 14,5 millió Ft működési támogatást nyújtott .

Az OSZÖ 2007. szeptember 26-i közgyűlésén határozattal döntött arról, hogy az
épületegyüttes tulajdonosával, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen
pályázatot nyújt be a békéscsabai szlovák iskola felújítására 225,5 millió Ft értékben a Dél -
alföldi Regionális Operatív Program „Alapfokú nevelési-oktatási intézmények, gimnáziumo k
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projektre . Az igény megalapozottságát a Magyar–Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottság is támogatta korábbi ajánlásaival . A projekt megvalósítása
folyamatban van .

A magyarországi szlovák kisebbségi óvodák száma 48, ebbő l 5 anyanyelvi nevelést folytat ,
míg a többi 43 két nyelven, magyarul és szlovákul neveli a gyermekeket . Az óvodákba járó
gyermekek száma 2746 (2007/2008-as tanév) . A szlovák általános iskolák száma 49, ebből
egy – a budapesti – szlovák anyanyelvű általános iskola, 4 két tannyelvű, míg 44 nyelvoktat ó
iskola. A szlovák nyelvet, illetve nyelven tanuló diákok létszáma 4441 . Budapesten és
Békéscsabán működik szlovák gimnázium, az egyik szlovák tannyelv ű, míg a másik ké t
tannyelvű. Tanulóik összlétszáma 118 fő . Összesen egy szakközépiskolában folyik szlová k
nyelvű oktatás 17 fős tanulólétszámmal . A magyarországi szlovák nemzetiségi óvóképzésben
a 2005/2006-os tanév adatai szerint senki sem vett részt, a szlovák tanítóképzésben
résztvevők száma 11 volt, a szlovák nyelv és irodalom szakos fő iskolai pedagógusképzésben
résztvevők száma 32, a szlovák nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgatók száma pedig
összesen 82 volt .

Az OSZÖ intézményei közül – a három iskolán kívül – a Békéscsabán működő Szlovák
Pedagógiai Módszertani Központ tevékenysége kapcsolódik közvetlenül a szlovák nyelv ű
oktató-nevelő munkához. Az intézmény a módszertani füzetek kiadása, szakmai konferenciák
szervezése mellett megjelenteti Slovencinár (Szlovák Tanár) c . pedagógiai évkönyvét,
amelyben egyre többet publikálnak a romániai és vajdasági szlovák kollégák is . A
módszertani központ a szakmai lebonyolítója az „Alapítvány a tehetségekért” ösztöndíj -
programnak is, amelyet az OSZÖ 2007-ben indított a szlovák középiskolások számának
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növelése érdekében. Az intézmény a működéséhez a beszámolási időszakban évenként 4, 2
millió Ft költségvetési támogatást kapott. Munkáját az Oktatási és Kulturális Minisztériu m
2008-ban további 5,6 millió Ft-tal támogatta .

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete néprajzi, nyelvtudományi, történettudományi é s
szociológiai kutatásokat végez többek között – szerz ődéses együttműködésben – a Szlovák
Tudományos Akadémiával is . A kutatóintézet 2007-ben 25,5 millió Ft támogatásban
részesült, míg 2008-ban a központi költségvetési támogatásból az OSZÖ 27,2 millió Ft-o t
biztosított számára .

A Vertigo Szlovák Színház hivatásos és amatőr tagozattal működik. A színház állami
működési támogatása 2007-ben 9 millió Ft, 2008-ban 14 millió Ft volt . A megemelkedett
összeget a függetlenített színházigazgató alkalmazása, valamint az OSZÖ-től átvállalt
kulturális rendezvények (színházi táborok és találkozók, filmszeminárium stb .) szervezés e
eredményezte. A beszámolási két évben a Szarvasi Szlovák Színház központi támogatása 17, 5
millió Ft, illetve 18 millió Ft volt .

Az OSZÖ 2008 . februári közgyűlésének határozata nyomán létrejött a Szlovák
Közművelődési Központ nyolcadik regionális tagintézménye Ecseren, amely intézmény 1 6
Pest-környéki település és két fővárosi kerület szlovákságának kulturális életét hivatott
koordinálni . A Szlovák Közművelődési Központ 2007-ben 29 millió Ft, 2008-ban 32 millió F t
költségvetési támogatásban részesült .

A Szlovák Dokumentációs Központ saját gy űjtő , rendszerező és könyvtári szakembere k
továbbképzését szolgáló munkája mellett közreműködik a Ludové noviny hetilap
fotóarchívumának digitalizálásában, valamint a kutatóintézet hanganyagainak
feldolgozásában . A központ évi költségvetési támogatása 5 millió Ft volt .

A Legatum Kht. immár 30-nál több tájháznak, néprajzi gyűjteménynek nyújt szakmai és
szerény anyagi támogatást, amelyek fenntartói helyi szlovák kisebbségi önkormányzatok . Az
elmúlt időszakban számos új szlovák néprajzi gyűjtemény és tájház született, többek között
Dabas-Sáriban, Jásdon és Budapest XVI . kerületében, Cinkotán. A társaság az ország
félszáznál is több szlovák tájházáról, falumúzeumáról és néprajzi gyűjteményéről
reprezentatív kiadvány megjelentetését készíti el ő . Az OSZÖ Közgyűlése a Legatum Kht .
révén 2008 . februári határozatával létrehozta a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú
Alapítványt, amely első , folyamatos feladataként anyagilag is ösztönzi a 7-8 . osztályos
tanulókat arra, hogy tanulmányaikat szlovák középiskolában folytassák . A Legatum Kht.
évente 8 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, az ösztöndíjprogramot 2008-ban a
Miniszterelnöki Hivatal 2,8 millió Ft-tal támogatta .

A magyarországi szlovákok, szervezeteik és önkormányzataik rendszeresen szerveznek helyi ,
regionális, országos, illetve nemzetközi programokat . Az egész közösséget megmozgató
nagyrendezvények gazdája általában az OSZÖ, illetve intézményei . Ilyen rendezvények
többek között a gyermekek hagyományos tótkomlósi színjátszó seregszemléje és szlovákia i
tábora, a szlovák filmek szemináriuma, a gyermekek szlovákiai bibliai tábora, az egyház i
kórusok találkozója, a Slovencinár (Szlovák Tanár) szakmai évkönyv és a Nás kalendá r
kiadása stb . Hagyományaihoz híven az OSZÖ július első szombatján (Cirill és Metód
szlovákiai nemzeti ünnepéhez köt ődően) mindig más-más régióban rendezi meg a
Magyarországi Szlovákok Napját .
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A Fővárosi Szlovák Önkormányzat évente rendezi meg Szlovák Karácsonyát, de
társszervezőként részt vesz több egyházi, illetve Budapest egykori szlovák közösségeirő l
szóló konferencia szervezésében is .

Kulturális téren a szlovák civil szervezetek is igen aktívak . A Magyarországi Szlovákok
Szövetsége évenként megrendezi a „Zlaty skovránok” cím ű énekversenyét, különböző
korosztályoknak. A rendezvények legkiemelkedőbb fellépőit több rendezvényükön
felléptetik, itthon és Szlovákiában, valamint a díj azottakkal készült felvételt CD-n is kiadják .
A szövetség hagyományosan megrendezi bánki Szlovák Folklórtalálkozóját, amelyre az
ország minden részéről érkeznek szlovák tánccsoportok, énekkarok . A Kisebbségek napjáho z
kapcsolódóan a szövetség évente rendez nagyszabású kulturális rendezvényt a Nógrád é s
Heves megyében élő szlovákok részvételével .

A Csabai Szlovákok Szervezete szlovák nyelv ű hetilapot (Caban), kalendáriumot (Cabiansky
kalendár) jelentet meg . Évente több helyi, regionális, országos és nemzetközi jelentőségű
rendezvényt szerveznek .

A szlovák civil szervezeteket az Országgy ű lés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i
bizottsága 2007-ben 10,7 millió, 2008-ban 10 millió Ft-tal támogatta . Az Országgyűlés által
támogatott kisebbségi civil szervezetek többsége helyi bejegyzésű , a település kisebbségi
közéletében aktív egyesület . Országos szinten a kisebbség képviseletét az 1948-ban alakul t
Magyarországi Szlovákok Szövetsége, valamint a rendszerváltást követően létrejött további
civil szervezetek, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (1990), a Magyarország i
Szlovák Írók és Művészek Egyesülete (1990), valamint a Prameű — Központi Szlovák
Táncegyüttes (1991) vállalták fel .

A szlovák kulturális rendezvényeket az elmúlt két évben is a Kisebbségekért Közalapítván y
támogatta. A támogatás mértéke 2007-ben 17,5 millió Ft, 2008-ban 14,9 millió Ft volt. A
Nemzeti Civil Alap 2007-ben 14 szlovák kisebbségi programot támogatott összesen 7,3 millió
Ft-tal . 2008-ban 11 program jutott ebből a forrásból összesen 4,66 millió Ft támogatáshoz .

A magyarországi szlovákok hetilapja, a Ludové noviny a Kisebbségekért Közalapítván y
anyagi támogatásával a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában jelenik meg . A
közalapítványi támogatás összege 2007-ben 26,3 millió Ft, 2008-ban 38,5 millió Ft volt . Az
újság továbbra is megjelenteti naponta frissített internetes változatát .

Havonta megjelenő szlovák nyelvű lapot ad ki a Fővárosi Szlovák Önkormányzat
(Budapestiansky Slovák), valamint a Csabai Szlovákok Szervezete (Cabn) . Tótkomlóson, az
önkormányzati választásokat követően rövid szünet után újra megjelent a Tótkomlós i
Hírmondó, amelyben továbbra is egyoldalas szlovák nyelv ű melléklet található .
A pilisszentkereszti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat újra megjelenteti kétnyelve n
megjelenő Pilísan — Pilisi Hírmondó című lapját . Negyedévente továbbra is megjelenik a dél-
alföldi szlovákság (nemzetközi) lapja, a Dolnozemsky Slovák . A Szlovák Pedagógiai
Módszertani Központ jelenteti meg a Slovencinár című szakmai folyóiratot .

2007-ben a Magyar Rádió eddigi három adójához egy újabb társult MR4 néven, amely a
kisebbségi nyelvű adásokat sugározza napi 24 órás műsoridőben. A szlovák nyelvű adások
naponta a 18 .00—20.00 óra közötti két órában hallhatóak .
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A Magyar Televízió szlovák nyelvű Domovina című magazinja heti 26 percben jelentkezik ,
egyszeri ismétléssel . A program sugárzási ideje állandósult panaszok tárgya . Az MTV évek
óta hétfőn kora délután és szerdán délelőtt sugározza a szlovák nyelvű műsort és ismétlését,
amivel a potenciális nézők elégedetlenek .

Továbbra is készít szlovák nyelv ű műsort – a Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával –
a Rádió Aktív (Zempléni szlovák hírek, Vasárnapi barangoló – szlovák magazin), valamint a
Zemplén TV (Zempléni hírek) .

Az OSZÖ anyaországi kapcsolataiban fontos szerepet játszott az a körülmény, hogy a szlovák
országgyű lés 2005. szeptember 23-án elfogadta a határon túli szlovákokról szóló törvény
módosítását. Ezzel létrehozta a Határon Túli Szlovákok Hivatalát, amely a kormányzat i
kapcsolatok felel őse a határokon túl élő szlovákok – így a magyarországi szlovák közösség –
viszonylatában . A parlament emberi jogi bizottsága mellett megalakult a határon túl i
szlovákok szekciója is .

A Határon Túli Szlovákok Hivatala mellett az OSZÖ szinte napi munkakapcsolatban áll a
szlovák Oktatási Minisztériummal az ösztöndíjasok, vendégtanárok és lektorok, a
pedagógusok továbbképzése, vagy a jelentősen bővült erdei iskolai programok ügyében .
Hasonlóan szoros együttműködés alakult ki a kulturális tárca több intézményével, elsősorban
a Nemzeti Közművelődési Központtal .

A Szlovák Köztársaság magyarországi intézményeivel, a budapesti nagykövetséggel és a
kulturális intézettel, valamint a békéscsabai főkonzulátussal immár hagyományosan baráti é s
közvetlen a hazai szlovákság viszonya .

A szlovák kormány évente 3 millió koronát (kb. 24 millió Ft) utalt át a magyarország i
szlovákság oktatásának és kulturális életének támogatására az azt elosztani hivatott
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Alapítványának számlájára .

Az OSZÖ tagja a FUEN Szláv Szekciójának. Az OSZÖ és intézményei a hivatalo s
kapcsolatokon túlmenően egyre több szállal kötődnek a Vajdasági Szlovák Nemzeti Tanács ,
továbbá a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége szervezeteihez . A
beszámolási időszakban évente mintegy 20 közös programot valósítottak meg . Több mint egy
évtizede adják ki közösen a Dolnozemsky Slovák (Alföldi Szlovák) című, a múlt század első
évtizedeiből felújított kulturális folyóiratukat, amelynek megjelenését a Miniszterelnöki
Hivatal 2007-ben 1 millió Ft-tal, a Kisebbségekért Közalapítvány pedig évi rendszerességgel ,
ennek az összegnek a felével támogatta .

30



12. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKRŐL

Az Országos Szlovén Önkormányzat megválasztására 2007 . március 4-én került sor, a
szavazati joggal rendelkez ő elektorok 15 tagú testületet választottak. A központi
költségvetésbő l az Országos Szlovén Önkormányzat (a továbbiakban : OSZLÖ) működésének
finanszírozásához 2007-ben és 2008-ban 39,9 millió Ft-os állami költségvetési támogatásban
részesült . Az önkormányzat hivatalának felállításához 2007-ben 8,5 millió Ft-os egyszeri
támogatást kapott . A Magyarországi Szlovének Szövetsége 2007-ben és 2008-ban egyaránt 1
millió Ft-os támogatást kapott az Országgyűlés kisebbségi civil szervezetek számára
elkülönített keretébő l .

A beszámolási id őszakban az Országos Szlovén Önkormányzat saját fenntartásban egy
kisebbségi intézményt tart fenn . Szentgotthárdon működik a szlovén nyelven sugárzó „Radio
Monoster”. A rádió központi költségvetési támogatása 2007-ben 16,2 millió Ft-ot, 2008-ban
16,9 millió Ft-ot tett ki, mely támogatás beépült az önkormányzat költségvetésébe . A
működési támogatás mellett a rádió 2008-ban 2,8 millió Ft-os támogatást kapott informatika i
fejlesztésre. A költségvetéstől kapott támogatáson túl, a rádió zavartalan működését segítette
az Országos Rádió és Televízió Testülettől 2008-ban elnyert 8,4 millió Ft-os támogatás,
melybő l 5,6 millió Ft működési, míg 1,8 millió Ft műsorkészítési célokat szolgált .

Az OSZLÖ 2008 októberében el ővásárlási szerződést kötött a felsőszölnöki volt paplak
megvásárlásáról, melyben saját fenntartású intézményként Szlovén Tájházat kívánna k
kialakítani . A kormányzat 2008 végén 15 millió Ft-os vissza nem térítend ő támogatást
nyújtott a paplak megvásárlásához . A fennmaradó vételárat az Országos Szlovén
Önkormányzat a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
pályázati támogatásából kívánja kiegyenlíteni .

A szlovén anyanyelvi oktatás óvodától a felsőfokú oktatásig állami keretek között működik .
A beszámolási időszakban szlovén két tannyelvű kisebbségi program szerint 4 óvodában és 2
általános iskolában oktattak . Heti 1–2 órás szakkör keretében további 2 általános iskolában
folyt szlovén nyelvoktatás. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai szerint a
2007/2008-as tanévben szlovén óvodai nevelésben 88 gyermek, szlovén nemzetiség i
oktatásban 86 fő vett részt .

A beszámolási időszakban tovább nőtt az oktatási intézmények számára biztosított központ i
támogatás aránya. A nemzetiségi iskolafenntartók számára kiírt kiegészítő támogatás i
pályázatból a két szlovén kisiskola 2007-ben 31,25 millió, 2008-ban 34,99 millió Ft-ot nyer t
el. A felsőszölnöki általános iskola felújítását követően, 2008-ban sor került az
apátistvánfalvai általános iskola felújítására is . A munkálatok finanszírozásához az Oktatás i
és Kulturális Minisztérium – pályázati keretb ől – 30 millió Ft-ot biztosított, az ünnepélye s
átadásra 2009 elején került sor .

A középiskolai oktatás – a 2007/2008-as tanévben 24 fő részvételével – a szentgotthárdi
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban folyt . Heti 2–3 órás szakkör keretében folyt tovább i
szlovén nyelvoktatás a III . Béla Szakképz ő Iskolában. Szlovén nyelv és irodalom szakos
felsőfokú képzés a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképz ő Fő iskola Szlovén Tanszékén
biztosított, itt a beszámolási id őszakban 15 diák tanult . A vizsgált időszakban szlovéniai
felsőoktatási intézményekben 7 hazai diák vett részt egyetemi képzésen és ketten nyelv i
előképzésen. A szlovén oktatást segíti a Szombathelyen tevékenykedő anyaországi lektor és a
Szentgotthárdon működő szaktanácsadó. A beszámolási időszakban az OSZLÖ évente –

31



meghatározott kritériumok alapján – ösztöndíjat biztosít minden szlovén nyelvet tanul ó
általános és középiskolai diák számára, továbbá támogatást nyújt a szlovén nyelvet oktató
pedagógusok és oktatók számára .

A közművelődés, a hagyományőrzés és az amat őr művészeti tevékenység területé n
tapasztalható a szlovén kisebbség legnagyobb aktivitása és sokszínűsége. 9 felnőtt és 8
gyermekcsoport – többségük a kistelepüléseken – foglalkozik a szlovén kultúra ápolásával, a
kulturális örökség és értékek meg őrzésével. A közművelődés és a művészeti tevékenysé g
bemutatásában fontos szerepe van a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs
Központnak. A magyarországi szlovén kulturális örökség tárgyi emlékei két múzeumban, a
szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeumban és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban
tekinthetők meg .

Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének hetente megjelenő lapját a „Porabje"-t, mel y
szlovén nyelvjárásban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat . A Kisebbségekért
Közalapítvány a lap támogatására 2007-ben 16,79 millió Ft-ot, 2008-ban 24,77 millió Ft-ot
nyújtott . A szlovén nyelvű kiadói tevékenységet a Magyarországi Szlovének Szövetsége
szervezi, évente két-három új kötet és a Szlovén Kalendárium jelenik meg . A szlovén
kisebbség számára a Magyar Rádióban heti 30 perces országos és regionális sugárzás ú
rádióműsor, a Magyar Televízióban havonta kétszer 25 perces televíziós műsor készül
szlovén nyelven .

A Kisebbségekért Közalapítvány pályázati kereteib ől folytatódott a szlovén kisebbség i
pályázók támogatása. 2007-ben 42 szlovén pályázat 5,67 millió Ft, 2008-ban 37 pályázat 6, 0
millió Ft támogatásban részesült .

A szlovén kisebbséghez tartozó hív ők római katolikus vallásúak . Az Országos Szlovén
Önkormányzat törekvéseinek köszönhet ően mára a szlovén Rábavidék összes településé n
szlovén nyelvű plébános tevékenykedik . Ennek következtében az egyházi szertartások és a
hitoktatás nagyrészt anyanyelven folyik.

A független Szlovénia megalakulása óta egyre bővül a helyi közösségek, az önkormányzatok,
a Magyarországi Szlovének Szövetsége és közvetlenül a lakosság kapcsolata a szomszédos
anyanemzet kulturális és gazdasági szervezeteivel . Ezt nagyban segítik a közös határon lévő ,
Felsőszölnök–Martinje és a Kétvölgy-Cepinci közötti határátkel ők. A magyar–szlovén
határon 2007 decemberében megsz űnt a határellenőrzés, miután mindkét ország csatlakozott a
schengeni övezethez .

A Szlovén Köztársaság anyagilag is támogatja a szlovén közösséget . 1995. április 4-én
tartotta meg alakuló ülését a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság. A bizottsági
munkában az OSZLÖ és a Magyarországi Szlovének Szövetsége kezdetekt ő l részt vesz . A
beszámolási időszakban a bizottság kétszer ülésezett, a IX . ülésre 2007. szeptember 21-é n
Ljubljanában, a X. ülésre 2008 . április 25-én Budapesten került sor .
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13. A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL

Az Ukrán Országos Önkormányzat (a továbbiakban: UOÖ) megválasztására 2007 . március 4-
én került sor, a szavazati joggal rendelkez ő elektorok 19 tagú testületet választottak. Az
önkormányzat elnökévé Hartyányi Jaroszlavát választották ismét . Az UOÖ 2007-ben és 2008-
ban egyaránt 28,6 millió Ft költségvetési támogatásban részesült . Az önkormányzat
hivatalának felállítására 2007-ben 8,5 millió Ft-os egyszeri támogatást kapott .

Az új kisebbségi választási szabályozás miatt 2007-ben nem került sor a Fővárosi Ukrán
Kisebbségi Önkormányzat megalakítására, hiszen ehhez a megalakult 6 fővárosi kerületi
önkormányzattal szemben legalább 10 fővárosi kerületben kellett volna ukrán kisebbségi
önkormányzatot létrehozni .

2008-ban az ukrán kisebbségi önkormányzatok 84,2%-a élt a feladatalapú támogatá s
igénylésének lehetőségével . A települési ukrán kisebbségi önkormányzatok esetében 2008-
ban 10,1%-kal növekedett az állami támogatás mértéke, a 2007 . évi 12,16 millió Ft-ról 2008 -
ban 13,39 millió Ft-ra.

Az Ukrán Országos Önkormányzat 2007-ben alapította meg a Magyarországi Ukrá n
Kulturális és Dokumentációs Központot, mely egy központi és négy regionális telephellye l
működő országos hatáskörű intézmény. A központ létrehozásának évében 6 millió Ft-o s
állami támogatásban részesült . A 2008 . évi 8 millió Ft-os támogatás beépült az országo s
önkormányzat költségvetésébe . Az új intézmény látja el az országos testület és a
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) kulturális tevékenységét, szervezi és
irányítja a rendezvények lebonyolítását . Az intézményen belül működik az Első
Magyarországi Ukrán Könyvtár és a Magyarországi Ukrán Néprajzi Múzeum é s
Közgyűjtemény. A várpalotai regionális központ hivatalos átadására 2008 . január 18-án kerül t
sor .

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület az elmúlt években továbbfolytatta kulturáli s
tevékenységét az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a történelmi emléke k
megőrzése, a kultúra terjesztése terén, melynek keretében Berehinya néven egy n ő i énekkart
is működtet. A rendszeres hagyomány őrző programok kezdeményezésében és szervezésében
elsősorban az országos és a helyi önkormányzatok partnereként vesz részt . Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 2007 . és 2008. évben a MUKE
számára 900 ezer Ft támogatást nyújtott .

Az ukrán nyelvi képzés lehetősége középszinten Baktalórántházán, fels ő szinten Budapesten,
Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben biztosított . Az UOÖ továbbra is vasárnapi iskola
keretén belül szervezi meg az ukrán nyelvoktatást . Az Ukrán Vasárnapi Iskola kihelyezet t
tagozata Budapesten kívül Szegeden, Komáromban és Várpalotán is m űködik .

Az Első Magyarországi Ukrán Színház a 2003-ban alakult ukrán színjátszó csoportból n ő tte ki
magát. A Kisebbségekért Közalapítvány a nemzetiségi színházak 2007 . és 2008. évi
találkozóján bemutatásra kerülő előadások létrehozását egyaránt 600 ezer Ft-tal támogatta .

A Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 14 ukrán programot részesített 2 771 000 Ft-o s
támogatásban, míg 2008-ban 12 ukrán program és 1 ukrán színházi társulat 3 169 330 Ft-ot
kapott .
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A Hromada című ukrán–magyar kétnyelvű kéthavi folyóirat teljes körű költségvetési
támogatással jelenik meg. A folyóirat máig az ukrán nemzeti kisebbség egyetle n
sajtóorgánuma. A Kisebbségekért Közalapítvány 2007-ben 5 533 277 Ft-tal (5 lapszá m
esetében), míg 2008-ban 7,2 millió Ft-tal támogatta a magyar melléklettel is rendelkez ő lap
megjelentetését . A Hromada teljes anyaga már önálló honlapként is elérhet ő a
www.hromada.hu címen .

A Magyar Rádióban az ukránoknak heti 30 perces anyanyelv ű rádióműsora van. Az MR4-e s
adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhet ők és letölthetők a közszolgálati
rádió www.radio.hu internetes honlapjáról is . A Magyar Televízió az ukránoknak a hav i
rendszerességgel jelentkező Rondó c. nemzetiségi műsorban biztosít átlagban 6–8 perces
anyanyelvű televíziós programot . Továbbá évi 2 alkalommal készítenek 26 perces tematikus
ukrán adást .

A beszámolási időszakban megoldódott a Sevcsenko-szobor ügye . A régi szobor méltó
elhelyezést nyert Ukrajna budapesti nagykövetségének kertjében, míg az új szobo r
felállítására a két ország államfő inek jelenlétében 2007 . július hó 11-én került sor az ukrán
nyelvű istentiszteleteknek helyet adó templom melletti parkosított téren .

Az 1991-ben aláírt, A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és a z
együttműködés alapjairól szóló szerződés alapján alakult meg a Magyar–Ukrán Kisebbség i
Vegyes Bizottság. A magyar tagozat munkájában folyamatosan részt vesz az Ukrán Országo s
Önkormányzat képviselője. A bizottság XIII . ülése 2007 . június 17-én Budapesten, míg a
XIV. ülés 2008. szeptember 18–19-én Ungváron volt .
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FÜGGELÉKEK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉL Ő
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGE K

HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓHOZ



2007. március 4-én működő települési kisebbségi önkormányzatok száma

	

1 . számú függelék
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Budapest 21 20 20 17 16 22 20 15 16 14 14 1 6 202
Bács-Kiskun 44 13 25 2 3 87
Baranya

_
1 134 2 33 1 96

_
1 4 2 274

Békés 32 1 8 13 1 17 72
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 144 1 1 12 10 2 1 17 13 5 208
Csongrád 1 17 2 1 1 2 1 5 4 3 1 38
Fejér 18 2 3 2 15 1 1 3 2 1 1 49
Győ r-Moson-Sopron 1 20 10 1 15 1 1 49
Hajdú-Bihar 1 50

_
2 1

_

	

_
11 65

Heves 61 1 1 2 3 2 70
Jász-Nagykun-Szolnok 43 1

_ _
44

Komárom-Esztergom 1 15 1 3 22 1 10 1 56
Nógrád 80 2 1 21 104
Pest 10 65

_
5 4 4 44

_
1 1

_
6 11 28 1 180

Somogy 82 10 1 6 99
Szabolcs-Szatmár-Bereg 119 1 8 1

_
5 1 1 136

Tolna 57
_

37 1 95
Vas 19 11 1 10 8 49
Veszprém 36 1 _ 48 2 2 1 90
Zala 58 12 4 74
Összesen 38 1114

_
34 115

_
47 378

_
31 46 52

_
40 116 11 19 2041

Forrás: Országos Választási Iroda



A 2009. január 1 jén m űködő települési kisebbségi önkormányzatok száma

	

2. számú függelék

Megye
o)
O C_) :O

a► O
.=

c
G1

4_,

E
=

E
O

E

Q L
N O

N
O

N

L_
Y

O

=

o
N
N

° O

Budapest 21 20 20 17 16 22 20 14 16 14 14 1 6 201
Bács-Kiskun 42 13 25 2 3 85
Baranya 1 122 2 33 1 95 1 4 2 261
Békés 29 1 8 13 1 17 69
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 129 1 1 12 10 2 1 17 13 5 193
Csongrád 1 16 2 1 1 2 1 5 4 3 1 37
Fejér 14 2 3 2 15 1 1 3 2 1 1 45
Győ r-Moson-Sopron 1 19 10 1 15 1 1 48
Hajdú-Bihar 1 48 2 1 11 63
Heves 58 1 1 2 3 2 67
Jász-Nagykun-Szolnok 37 1 38
Komárom-Esztergom 1 15 1 3 22 1 2 10 1 56
Nógrád 75 2 1 21 99
Pest 9 63 5 4 4 44 1 1 6 11 28 1 177
Somogy 72 10 1 6 89
Szabolcs-Szatmár-Bereg 112 1 8 1 4 1 1 128
Tolna 52 37 1 90
Vas 17 11 1 10 8 47
Veszprém 36 1 48 2 2 1 90
Zala 55 12 4 71
Összesen 37 1031 34 115 47 377 31 45 51 40 116 11 19 1954

Forrás: Országos Választási Iroda



A 2007. március 4-én megtartott területi és országos kisebbségi önkormányzati választás részvételi

	

3 . számú függelék
adata i

Kisebbség

Az országos
kisebbség i

önkormányzatba
megválaszthat ó

képviselők száma

M űködő
település i

önkormányzatok
száma a

választás
kitűzésekor

Elektorok szám a
a választá s
kitűzésekor

Elektor i
jegyzéke n

szereplők száma

Szavazóként a
választáson
megjelent

elektorok száma

Részvételi arány

Bolgár 25 38 189 189 179 94,71 %
Cigány 53 1 116 5 562 5 476 5 411 98,81%
Görög 25 34 169 169 161 95,27%
Horvát 39 115 574 574 545 94,95%
Lengyel 25 47 235 235 223 94,89%
Német 53 378 1 887 1 882 1 849 98,25%
Örmény 25 31 155 155 152 98,06%
Román 25 46 230 228 225 98,68%
Ruszin 31 52 260 259 256 98,84%
Szerb 25 40 200 199 187 93,97%
Szlovák 39 116 578 578 573 99,13%
Szlovén 15 11 55 55 55 100,00 %
Ukrán 19 19 95 94 93 98,94%
Összesen : 399 2 043 10 189 10 093 9 909 98,18%

Forrás : ÖM



4. számú függelé k

Megye

A 2007 . március 4-ei választások óta m űködő területi kisebbségi önkormányzato k
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Budapest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bács-Kiskun 1 1 1 3
Baranya 1 1 1 3
Békés 1 1 1 3
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1 1 1 1 5
Csongrád 1 1
Fejér 1 1 2
Győr-Moson-Sopron 1 1 1 3
Hajdú-Bihar 1 1 2
Heves 1 1
Jász-Nagykun-Szolnok 1 1
Komárom-Esztergom 1 1 1 3
Nógrád 1 1 2
Pest 1 1 1 1 1 5
Somogy 1 1 2
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 1
Tolna 1 1 2
Vas 1 1 1 3
Veszprém 1 1 2
Zala 1 1 2
Összesen 2 20 1 7 2 11 1 3 2 2 6 0 0 57

Forrás: Országos Választási Iroda
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A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSA I

(A fontosabb, időrendbe szedett és a jogszabályi hierarchiához igazodó jogszabályok, a z
állami irányítás egyéb jogi eszközei és egyéb releváns aktusok )

Törvények :
2007. évi LIX. törvény a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők
összeférhetetlenségének megállapítására irányuló eljárással összefügg ő
törvénymódosításokró l
2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
2007. évi LXXXVII . törvény a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény módosításáró l
2007. évi XCVIII . törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény
módosításáról
2007. évi CX. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér ő l szóló 2001 . évi C .
törvény módosításáró l
2007. évi CLVIII . törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII .
törvény és a kisebbségi önkormányzati képvisel ők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005 . évi CXIV. törvény
módosításáról
2007. évi CLXXXII . törvény az egyes önkormányzatokat érint ő törvények módosításáró l
2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról
szóló, Párizsban 2005 . év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény
kihirdetésérő l
2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenl őség érvényesülésének közoktatásban történ ő
előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
2008. évi XXXVIII . törvény a mozgóképr ő l szóló 2004 . évi II . törvény módosításáró l
2008. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelve k
Európai Kartája 2 . Cikk 2 . bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás)
nyelvekre történő kiterjesztésérő l
2008. évi LXXV . törvény a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségrő l
2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetését megalapozó egye s
törvények módosításáró l
2008. évi LXXXVI. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi L. törvény
módosításáról
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáró l

Kormányrendeletek :
67/2007. (IV. 11 .) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003 . (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáró l
154/2007 . (VI. 27.) Korm. rendelet a Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a
Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttm űködésrő l
szóló Egyezmény kihirdetésérő l
155/2007 . (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársasá g
Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény
kihirdetésérő l
163/2007 . (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia é s
Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúság i
együttműködésről szóló Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történ ő
kihirdetésérő l
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164/2007 . (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és
Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúság i
együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történ ő
kihirdetésérő l
201/2007 . (VII. 30.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006 .
(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáró l
202/2007 . (VII. 31 .) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésér ől és
alkalmazásáról szóló 243/2003 . (XII. 17.) Korm . rendelet módosításáró l
254/2007 . (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
293/2007 . (XI. 8 .) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia é s
Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló ,
Budapesten, 2003 . október 21 . napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltá s
útján létrejött Megállapodás kihirdetésér ő l
294/2007 . (XI. 8.) Korm . rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszter i
Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeirő l szóló, Kijevben, 2003 . október 9 .
napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodá s
kihirdetésérő l
303/2007 . (XI. 14 .) Korm. rendelet a hivatalos földrajzi nevek megállapításáról é s
nyilvántartásáró l
344/2007 . (XII . 19.) Korm. rendelet a Kistérségi Koordinációs Hálózatról
375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központ i
költségvetésb ő l nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszerér ő l és elszámolásának
rendjéről
376/2007 . (XII . 23 .) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáró l
400/2007 . (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási é s
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 . (XII . 24.) Korm . rendelet ,
valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 240/2003 . (XII . 17.) Korm. rendelet módosításáról
21/2008. (II . 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi L . törvény
végrehajtásáról rendelkező 160/2003 . (X. 7.) Korm. rendelet módosításáró l
28/2008. (II. 15.) Korm . rendelet a kultúrát és kulturális örökség meg őrzését előmozdító
állami támogatásokró l
29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- é s
hatáskörérő l (módosítja: 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet)
67/2008 . (III . 29.) Korm. rendelet a közpénzekbő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáró l
137/2008. (V. 16 .) Korm. rendelet az idegennyelt'-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló bizonyítványok
Magyarországon történő honosításáról
173/2008 . (VI. 30.) Korm . rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006 .
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáró l
288/2008 . (XII . 9.) Korm. rendelet és 327/2008 . (XII . 30.) Korm. rendelet az államháztartás
működési rendjérő l szóló 217/1998 . (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáró l
318/2008 . (XII . 22.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör ű területi államigazgatás i
szervérő l
321/2008 . (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
323/2008 . (XII . 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény
végrehajtásáról a közintézményekben tárgyú 138/1992 . (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
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327/2008 . (XII . 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjérő l szóló 217/1998 .
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáró l

Miniszteri rendeletek :
13/2007. (IV . 24.) MeHVM rendelet a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnika i
kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű
elő irányzatok felhasználásának szabályairó l
3/2007. (I . 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirő l szóló 40/2002.
(V. 24.) OM rendelet módosításáról
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerér ő l ,
követelményeir ől és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 . (I. 14 .) NKÖM rendelet
módosításáró l
42/2007. (XII . 28 .) OKM rendelet (módosítja a 6/2008 . (III . 5.) OKM rendelet) a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII . törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9 . )
NKÖM rendelet módosításáró l
4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtot t
kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásána k
rendjérő l
8/2008. (III. 20 .) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatás a
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének
részletes szabályairó l
9/2008. (III. 20.) OKM rendelet az esélyegyenl őséget, felzárkóztatást segít ő támogatások
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének
részletes szabályairó l
16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI . 8.) MKM rendelet módosításáró l
8/2007. (III. 26 .) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazat i
irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közrem űködő tolmácsok, jelnyelvi
tolmácsok díjazásáró l
1/2007. (I . 30.) PM—ÖTM együttes rendelet (módosítja a 7/2007 . (IV. 24.) PM—ÖTM együttes
rendelet) a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007 . évben egyes
központi költségvetési kapcsolatokból megillet ő forrásokról
2/2008. (I . 30.) PM—ÖTM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2008 . évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

Országgyűlési határozatok:
5/2007. (II. 13.) OGY határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek ,
valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006 . október 1-jén megtartott
választásáról szóló — az Országos Választási Bizottság által benyújtott — beszámol ó
elfogadásáról
6/2007. (II. 13.) OGY határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek ,
valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jei választásának
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáró l
39/2007. (V. 9 .) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetés i
támogatásáró l
46/2007. (V. 31 .) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgy űlési
biztosának 2006 . évi tevékenységérő l szóló beszámoló elfogadásáró l
68/2007 . (VI . 28.) OGY határozat Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről
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22/2008 . (III . 12.) OGY határozat a területi és országos kisebbségi önkormányzati képvisel ők
2007. március 4-én megtartott választásáról szóló – az Országos Választási Bizottság álta l
benyújtott – beszámoló elfogadásáról
32/2008 . (IV. 3 .) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetéről (2005 . február–2007. február) szóló beszámoló elfogadásáró l
48/2008 . (V. 6 .) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetés i
támogatásáró l
62/2008 . (V. 29.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgy ű lés i
biztosának 2007. évi tevékenységér ő l szóló beszámoló elfogadásáró l

Kormányhatározatok :
2024/2007. (III . 28.) Korm. határozat az Alkotmánybíróság és az országgyű lés döntéseibő l
adódó egyes feladatokról
2054/2007. (III . 28.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami
fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználá s
ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározásáró l
2085/2007. (V. 23 .) Korm. határozat a szomszédos országokkal létrejött megállapodások
alapján működő egyes kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott ajánlások Kormán y
általi jóváhagyásáró l
2086/2007. (V. 23.) Korm. határozat a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság IX .
ülésén született ajánlások meger ősítésérő l
2166/2007. (IX. 20.) Korm. határozat a területi kisebbségi önkormányzatok 2007 . évi
kiegészítő támogatásáró l
2223/2007. (XI. 28.) Korm. határozat a Magyar–Szlovák Kulturális és Sajtó ügyekke l
foglalkozó Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentésér ő l és kinevezésérő l
2227/2007. (XII . 5 .) Korm. határozat a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Európa i
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáró l
2244/2007. (XII. 23 .) Korm . határozat a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
számára a központi költségvetéséből nyújtott feladatarányos támogatás bevezetéséve l
kapcsolatos feladatokró l
2049/2008. (IV. 24.) Korm. határozat a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság IX ., a
Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság VII. és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegye s
Bizottság XIII . ülésén elfogadott ajánlások Kormány általi jóváhagyásáró l
2058/2008. (V . 14.) Korm. határozat a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
2061/2008. (V . 16 .) Korm. határozat az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban
történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekrő l
2137/2008. (IX. 30.) Korm. határozat a 2008–2010 közötti id őszakra vonatkozó, a Szociáli s
védelemrő l és a társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés elfogadásáró l
2168/2008. (XII. 12.) Korm. határozat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vag y
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2 . cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására
vonatkozó negyedik időszaki jelentéséről
2054/2007. (III. 28 .) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
1065/2007. (VIII . 23 .) Korm. határozat a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgál ó
egyes intézkedésekről
1105/2007. (XII . 27.) Korm. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009 . évekre szóló kormányzati intézkedési tervrő l
1054/2008. (VIII . 14.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami
fenntartókat megillető központi állami támogatás megállapítására, folyósítására és a
felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
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1056/2008 . (IX. 9.) Korm. határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekér t
Közalapítvány alapító okiratának módosításáró l
1061/2008. (IX. 19.) Korm. határozat az országos kisebbségi önkormányzati költségvetés i
szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáró l

Alkotmánybírósági határozatok:
90/2007. (XI. 14.) AB határozat a regionális államigazgatási szervek létrehozásáva l
kapcsolatos egyes jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességér ő l
96/2008. (VII. 3 .) AB határozat az előzetes normakontroll (személyhez fűződő jog
sérelmének) szabályozásáró l

Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai, közleménye :
A 2007. március 4-én megtartott országos kisebbségi önkormányzati választás eredményéről
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Nevesített kisebbségi vonatkozású tételek a központi költségvetésben 2007 é s
2009 között, millió Ft-ban

Megnevezés 2007 2008 2009

I . Országgyű lés fejezet
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 110,0
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatás a
Bolgár Országos önkormányzat 36,0 36,0 37, 5
Országos Cigány önkormányzat 225,6 225,6 235,3
Magyarországi Görögök Országos önkormányzata 35,0 35,0 36, 5
Országos Horvát önkormányzat 88,6 88,6 92,4
Országos Lengyel Kisebbségi önkormányzat 35,0 35,0 36,5
Németek Magyarországi Országos önkormányzata 173,9 173,9 181,4
Országos örmény önkormányzat 35,0 35,0 36,5
Magyarországi Románok Országos önkormányzata 50,7 50,7 52,9
Országos Ruszin Kisebbségi önkormányzat 28,6 28,6 29,8
Országos Szerb önkormányzat 47,6 47,6 49,6
Országos Szlovák önkormányzat 89,4 89,4 93,2
Országos Szlovén önkormányzat 39,9 39,9 41,6
Országos Ukrán önkormányzat 28,6 28,6 29,8
Országos önkormányzatok támogatása összesen : 913,9 913,9 953,0
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Bolgár Országos önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

15,0 15,7 19,2

Országos Cigány önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 70,0 73,2 78,6
Magyarországi Görögök Országos önkormányzata által fenntartot t
intézmények támogatása 12,0 12,5 12,5
Országos Horvát önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 45,0 47,0 51,5
Országos Lengyel Kisebbségi önkormányzat által fenntartot t
intézmények támogatása 14,0 14,6 14,6
Németek Magyarországi Országos önkormányzata által fenntartot t
intézmények támogatása 70,0 73,2 73,2
Országos örmény önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása 7,0 7,0
Magyarországi Románok Országos önkormányzata által fenntartot t
intézmények támogatása 16,5 17,2 17,2
Országos Ruszin Kisebbségi önkormányzat által fenntartot t
intézmények támogatása 6,0 6,3 7,8
Országos Szerb önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 27,0 28,2 32,2
Országos Szlovák önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 88,8 92,8 105,8
Országos Szlovén önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 16,2 16,9 16,9
Országos Ukrán önkormányzat által fenntartott intézménye k
támogatása 8,0 8,0
Intézményi támogatások összesen : 380,5 412,6 444,5
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Országgyű lés fejezet összesen: 1 404,4 1 436,5 1 507,5

X. Miniszterelnökség fejezet
Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 70,0 120,0 120,0
Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 38,0 80,0 195,0
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítván y
támogatása 500,0 500,0 462,0
Miniszterelnökség fejezet összesen : 608,0 700,0 777,0

XI . ÖTM fejezet
Választások lebonyolítása - Id őközi és kisebbségi választások 395,0 150,0 90,0
ÖTM fejezet összesen : 395,0 150,0 90,0

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejeze t
Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 200,0 270,0
Nemzetiségi oktatási feladatok 47,5
Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet összesen : 200,0 270,0 47,5

XXVI . Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejeze t
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 390,0 600,0 464,7
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 150,0 150,0 116,2
Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 400,0 516,0 1 060,0
Roma integrációt elősegítő fejlesztési programok 150,0
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet összesen : 1 090,0 1 266,0 1 640,9

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és személyi jövedelemadója fejeze t
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 337,9 1 557,9 1 560,0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 100,0 1 100,0
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (Deutsche Bühn e
Ungarn) 69,8 69,8 67,9

Nemzetiségi színházak 102,0 102,0 127,7
A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 250, 0
Helyi önkormányzati fejezet összesen : 2 609,7 2 829,7 3 105,6
Mindösszesen : 6 307,1 6 652,2 7 168,5

Egyéb, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat is tartalmazó el ő irányzato k
XX. OKM fejezet
Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kieg. támogatása 13 910,0 15 000,0 20 000, 0
Útravaló ösztöndíj program 2 200,0
Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 742,5
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 3 550,0
XXVI . SZMM fejezet
Egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 677,7 852,7 880, 0
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalm i
egyenlő tlenségek csökkentése 50,0 50,0 40,8
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és személyi jövedelemadója fejeze t
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 600,0

	

2 800,0 4 603,0

Forrás: költségvetési törvények, PM
Megjegyzés : a táblázat egységesen a kiadási el ő irányzatokat tartalmazz a



A kisebbségi civil szervezetek országgyű lési támogatása 2007-ben és 2008-ban, Ft-ban
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2007 2008

Kisebbség Benyújtot t
kérelmek

száma

Támogatott
kérelmek

száma

m eg íté lt

támogatás

Kisebbségen -
ként i

megoszlás

Benyújtott
kérelme k

száma

Támogatott
kérelmek

száma

megítél t

támogatás

Kisebbségen -
ként i

megoszlás

bolgár 4 4 1 100 000 1,00% 5 5 1 100 000 1,00%
cigány 207 122 39 250 000 35,68% 210 137 41 000 000 37,27%
görög 3 3 1 700 000 1,55% 3 3 1 500 000 1,36%
horvát 23 18 9 050 000 8,23% 20 18 8 600 000 7,82%
lengyel 9 8 1 500 000 1,36% 8 8 1 800 000 1,64%
német 134 110 31 850 000 28,95% 132 121 31 150 000 28,32%
örmény 1 1 600 000 0,55% 1 1 500 000 0,45%
román 21 19 7 450 000 6,77% 23 22 7 550 000 6,86%
ruszin 0 0 0,00% 0 0 0,00%
szerb 6 6 4 700 000 4,27% 9 8 4 800 000 4,36%
szlovák 27 25 10 700 000 9,73% 26 26 10 000 000 9,09%
szlovén 2 2 1 200 000 1,09% 2 2 1 200 000 1,09%
ukrán 1 1 900 000 0,82% 1 1 800 000 0,73%
egyéb 8 0 0,00% 10 0 0 0,00%
Összesen : 446 319 110 000 000 100,00% 450 352 110 000 000 100,00%

Forrás: OGY Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság



Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának pályázati támogatása 2007-ben, Ft-ban
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2007. évi támogatás

Országos kisebbségi önkormányzat Kedvezményezett intézmény

összesen mű ködés felhalmozás

Bolgár Országos Önkormányzat M űvelődési és Kulturális Kht . 7 000 000 7 000 000

Országos Cigány Önkormányzat Képzési és Szabadidős Központ 20 000 000 20 000 000

Magyarországi Görögök Országos önkormányzata Görög Könyvtár 1 700 000 1 700 000

Országos Horvát Önkormányzat

Croatica Kht . 2 000 000 2 000 000
Mo-i Horvátok Egyházi Gy ű jteménye ,
Peresznye

7 000 000 7 000 000

összesen : 9 000 000 9 000 000

Országos Lengyel Önkormányzat

Lengyel Ház 1 500 000 1 500 000

Múzeum és Levéltár 1 000 000 1 000 000

összesen : 2 500 000 2 500 000 0

Magyarországi Németek Országos önkormányzata Koch V. Oktatási Központ, Pécs 7 000 000 7 000 000

Országos Örmény Önkormányzat Kulturális és Dokumentációs Központ 4 700 000 3 500 000 1 200 000
Magyarországi Románok Országo s
Önkormányzata Dokumentációs Központ, Gyula 3 000 000 3 000 000

Országos Ruszin Önkormányzat Ruszin Múzeum 1 500 000 1 500 000

Szerb Országos Önkormányzat
Kulturális és Dokumentációs Központ 2 000 000 2 000 000

Pedagógiai és Módszertani Központ 500 000 500 000

összesen : 2 500 000 500 000 2 000 000

Országos Szlovén Önkormányzat Szlovén Rádió 5 000 000 5 000 000

Ukrán Országos Önkormányzat Kulturális és Dokumentációs Központ 6 000 000 4 150 000 1 850 000

Összesen : 69 900 000 34 150 000 35 750 000

Forrás : MeH



Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának pályázati támogatása 2008-ban, Ft-ban
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2008 . évi támogatás
Országos kisebbségi önkormányzat Kedvezményezett intézmény

összesen működés felhalmozás

Bolgár Országos Önkormányzat Művelődési és Kulturális Kht . 3 500 000 3 500 000

Országos Cigány önkormányzat

Roma Szakképzési Központ, Balatonlelle 30 000 000 15 000 000 15 000 000

Roma Kulturális és Média Centrum 9 000 000 9 000 000

összesen : 39 000 000 24 000 000 15 000 000

Országos Horvát Önkormányzat
Mo-i Horvátok Egyházi Gy űjteménye ,
Peresznye

3 000 000 1 500 000 1 500 000

Országos Lengyel Önkormányzat Lengyel Iskola 13 100 000 13 100 000

Magyarországi Németek Országos önkormányzata Koch Valéria Német Iskolaközpont, Baja 17 900 000 17 900 000

Magyarországi Románok Országo s
önkormányzata

Kétegyházi Román Tájház 2 000 000 2 000 000

Cronica Romapa Lapkiadó 2 000 000 2 000 000

összesen : 4 000 000 4 000 000

Szerb Országos önkormányzat

Nagymező u. 49 . alatti ingatlan 12 000 000 12 000 000

Pedagógiai és Módszertani Központ 4 000 000 3 500 000 500 000

összesen : 16 000 000 3 500 000 12 500 00 0

Országos Szlovák Önkormányzat
Nemzetiségi Iskola és Kollégium ,
Sátoraljaújhely

14 500 000 14 500 000

Országos Szlovén Önkormányzat Szlovén Rádió 2 800 000 2 800 000

Összesen : 113 800 000 47 000 000 66 800 000

Forrás : MeH
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Az országos kisebbségi önkormányzatok által 2007-ben és 2008-ban fenntartot t
intézmények

E
Országos kisebbségi Működés i

0 önkormányzat Kisebbségi intézmény megnevezése terület
N

1 . 1 . Művelődési és Kulturális Kht . kultúra
2 . Bolgár 2 . Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi óvoda oktatás
3 . 3 . Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola oktatás
4 . 1 . Módszertani Hálózat kultúra
5 . 2 . Országos Roma Múzeum kultúra
6 . Cigány 3 . Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár kultúra
7 . 4 . Országos Roma Képzési és Szabadid ő Központ egyéb
8 . 5 . Országos Roma Kulturális és Média Centrum kultúra
9 . 1 . Görög Kutató Intézet kutatás
10 .

Görög
2 . Görög Nyelvoktató Iskola kultúra

11 . 1 . Hercegszántói Iskolaközpont oktatá s
12 . 2 . Croatica Kft . kultúra
13 . Horvát 3 . Képzési és Oktatási Központ, Pag egyéb
14 . 4 . Horvát Tudományos Intézet kutatás
15 . 5 . Magyarországi Horvátok Egyházi Gy űjteménye kultúra
16 . 1 . Lengyel Ház kultúra
17 . Lengyel 2 . Lengyel Múzeum és Levéltár kultúra
18 . 3 . Lengyel Iskola oktatá s
19 . 1 . Koch Valéria Oktatási Központ, Pécs oktatá s
20 . 2 . Városlődi Ifjúsági Tábor egyéb
21 . 3 . Koch Valéria Oktatási Központ, Baja oktatá s
22 . Német 4 . Német Közm űvelődési Központ kultúra
23 . 5 . Deutsche Bühne, Szekszárd kultúra
24 . 6 . Pilisvörösvári Német Iskola oktatá s
25 . 7 . Német Pedagógiai Intézet oktatá s
26 . Örmény 1 . Kulturális és Dokumentációs Központ kultúra
27 . 1 . Román Dokumentációs Központ kultúra
28 .

Román
2 . Cronica Romana Lapkiadó Kft . egyéb

29 . 1 . Ruszin Múzeum kultúra
30.

Ruszin
2 . Ruszin Könyvtár kultúra

31 . 1 . Kulturális és Dokumentációs Központ kultúra
32. Szerb 2 . Pedagógiai és Módszertani Központ oktatá s
33. 3 . Nagymező u . 49 . alatti ingatlan egyéb
34 . 1 . Ludové Noviny - hetilap kultúra
35 . 2 . Szlovák Kutató Intézet kutatás
36 . 3 . Szlovák Közművelődési Központ kultúra
37 . 4 . Vertigo Színház kultúra
38 . 5 . Szlovák Dokumentációs Központ kultúra
39 .

Szlovák
6 . Pedagógiai Módszertani Központ oktatás

40 . 7 . Legatum Kht. kultúra
41 . 8 . Szarvasi Szlovák Iskola oktatá s
42. Békéscsaba i
43 . 10 . Nemzetiségi Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely oktatás



1 .44 . Szlovén
1 .Ukrán45 .

Szlovén Rádió egyéb
Kulturális és Dokumentációs Központ oktatás

Forrás : MeH



A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret felhasználása kisebbségek szerin t
2007-ben és 2008-ban, Ft-ban 11 . számú függelék

Kisebbség
2007 2008

Ft Százalékos
megoszlás

Ft Százalékos
megoszlás

Bolgár 300 000 0,4%
_Cigány 13 224 550 35,1% 18 752 880 23,6%
Horvát 650 000 1,7% 3 329 860 4,2%
Lengyel 3 455 000 9,2% 1 000 000 1,3%
Német 7 400 000 19,7% 12 150 000 15,3%
Örmény 500 000 1,3%
Román 5 205 000 13,8% 9 051 500 11,4%
Ruszin 5 917 650 7,4%
Szerb 2 000 000 5,3% 7 500 000 9,4%
Szlovák 1 593 000 4,2% 7 180 000 9,0%
Szlovén 1 500 000 1,9%
Interetnikus 3 622 000 9,6% 12 818 110 16,1 %
Összesen : 37 649 550 Ft 100,0% 79 500 000 Ft 100,0%
Forrás : MeH



A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 2007 . évi 20 millió Ft-os kiegészítésének felhasználása, Ft -
ban
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Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatási összeg, Ft

Croatica Kulturális Információs és Kiadói Kht . Nyomdatechnikai fejlesztés 6 000 000
Magyarországi Románok Kutatóintézete Működési támogatás 2 000 000
Országos Szlovák önkormányzat Dolnozemsky Slovák és

	

Slovencinár

	

c .

	

szlovák

	

nyelvű folyóirat
kiadása

2 000 000

Kisebbségek közéleti nyelvhasználatának erősítése
Battonya önkormányzata Háromnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 2 000 000
Orfalu önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 570 000
Kétvölgy önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 500 000
Apátistvánfalva önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 900 000
Felsőszölnök önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 1 230 000
Alsószölnök önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 900 000
Szakonyfalu önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 900 000
Felsőszentmárton önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 1 000 000
Csolnok önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 1 000 000
Kétsoprony önkormányzata Kétnyelvű köztéri, közintézményi táblák, feliratok készítése 1 000 000
Összesen : 20 000 000

Forrás: MeH



A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 2007 . évi 100 millió Ft-os kiegészítéséne k
felhasználása, Ft-ban 13. számú függelék

Támogatás
Kedvezményezett neve

Mű ködés Felhalmozás Összesen

Bolgár Országos önkormányzat 7 000 000 1 000 000 8 000 000
Országos Cigány Önkormányzat 7 000 000 7 000 000
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 3 250 000 4 250 000 7 500 000
Országos Horvát Önkormányzat 6 336 000 664 000 7 000 000
Országos Lengyel Önkormányzat 7 500 000 7 500 000
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 5 039 300 1 960 700 7 000 000
Országos örmény Önkormányzat 5 505 600 2 994 400 8 500 000
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 6 872 000 628 000 7 500 000
Országos Ruszin Önkormányzat 8 090 000 410 000 8 500 000
Szerb Országos Önkormányzat 7 500 000 7 500 000
Országos Szlovák Önkormányzat 5 600 000 1 400 000 7 000 000
Országos Szlovén Önkormányzat 8 500 000 8 500 000
Ukrán Országos Önkormányzat 8 500 000 8 500 000
Összesen : 86 692 900 13 307 100 100 000 000

Forrás : MeH



A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásai 2007-ben és 2008-ban témakörök szerint i
bontásban 14. számú függelé k

2007 2008

Témakörök
Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft)

Laptámogatás 19 lap 217 499 999 19 lap 295 750 000
Céltámogatáso k
Gyermek- és ifjúsági táborok 252 42 098 000 172 42 797 124
Kulturális és hitéleti programok 1160 124 183 355 985 128 033 000
Tudományos rendezvények 23 3 971 000 17 3 346 600
Közéleti szakemberek képzése 23 4 290 000
Regionális és helyi elektronikus média 31 6 320 000 32 7 679 600
Kiadói tevékenység és kalendárium 102 21 968 789 89 21 734 280
Színházi tevékenység 28 8 995 400 29 7 868 300
Közgyűjtemény állományának gyarapítása 59 4 774 000 86 5 000 000
Céltámogatások összesen : 1 678 216 600 544 1 410 216 458 904
Színházi találkozó programjai 19 társulat 11 100 000 18 társulat 9 500 000
Egyéb (Nemzetiségi Színházi Találkozó) 1 20 917 586 1 17 000 000
Összesen : 1 698 466 118 129 1 429 538 708 904

Forrás : Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány



A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásai 2007-ben és 2008-ban

	

15. számú függelék
kisebbségek szerinti bontásban

2007 2008

Kisebbség
Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft) Támogatott pályázat (db) Megítélt támogatás (Ft)

Bolgár 21 11 067 503 32 13 829 40 0
Cigány 404 86 000 866 314 93 873 70 0
Görög 21 9 870 688 12 6 017 130
Horvát 238 51 738 680 193 63 829 66 0
Lengyel 42 14 620 842 44 19 293 70 0
Német 429 78 163 432 378 88 251 90 0
Örmény 27 8 742 553 24 9 604 180
Román 134 45 646 517 112 56 998 80 0
Ruszin 29 8 592 591 26 9 848 300
Szerb 134 46 101 268 93 53 344 00 0
Szlovák 152 46 902 122 142 58 193 24 4
Szlovén 43 22 454 852 38 30 776 000
Ukrán 16 8 924 277 14 10 369 33 0
Interetnikus 27 27 291 938 26 24 479 56 0
Összesen : 1 717 466 118 129 1 448 538 708 904

Forrás: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítván y



A települési kisebbségi önkormányzatok támogatásának alakulása 2007-ben és 2008-ban, Ft -
ban 16. számú függelék

Kisebbség
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Bolgár 38 24 320 000 38 31 31 21 090 000 7 185 030 28 275 030 16,3%
Cigány 1 115 713 600 000 1 080 808 786 599 400 000 165 851 206 765 251 206 7,2%
Görög 34 21 760 000 34 27 25 18 870 000 4 777 074 23 647 074 8,7%
Horvát 115 73 600 000 115 102 102 63 825 000 27 769170 91 594 170 24,4%
Lengyel 47 30 080 000 47 42 41 26 085 000 10 609 247 36 694 247 22,0%
Német 378 241 920 000 378 324 322 209 790 000 93 256 511 303 046 511 25,3%
Örmény 31 19 840 000 31 26 26 17 205 000 5 217 238 22 422 238 13,0%
Román 46 29 440 000 46 42 40 25 530 000 6 880 799 32 410 799 10,1 %
Ruszin 52 33 280 000 51 44 43 28 305 000 7 631 667 35 936 667 8,0%
Szerb 40 25 600 000 40 29 29 22 200 000 8 168 926 30 368 926 18,6%
Szlovák 116 74 240 000 116 103 100 64 380 000 27 969 833 92 349 833 24,4%
Szlovén 11 7 040 000 11 11 11 6 105 000 2 899 904 9 004 904 27,9%
Ukrán 19 12 160 000 19 16 16 10 545 000 2 848120 13 393 120 10,1 %
Összesen : 2 042 1 306 880 000 2 006 1 605 1 572 1 113 330 000 371 064 725 1 484 394 725 13,6%

Megjegyzés: 2008-ban minden települési kisebbségi önkormányzat 555 ezer Ft általános m űködési támogatást kapott

Forrás : MeH



A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának alakulása 2007-ben és 2008-ban, Ft-ban

	

17. számú függelék

Kisebbség
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Bolgár 2 1 820 000 2 2 2 1 734 000 615 574 2 349 574 29,1 %

Cigány 20 18 200 000 20 20 19 17 340 000 4 917 085 22 257 085 22,3%

Görög 1 910 000 1 1 1 867 000 457 927 1 324 927 45,6%

Horvát 7 6 370 000 7 7 7 6 069 000 2 634 957 8 703 957 36,6%

Lengyel 2 1 820 000 2 2 2 1 734 000 683 137 2 417 137 32,8%

Német 11 10 010 000 11 11 11 9 537 000 3 528 290 13 065 290 30,5%

Örmény 1 910 000 1 1 1 867 000 337 815 1 204 815 32,4%

Román 3 2 730 000 3 3 3 2 601 000 442 913 3 043 913 11,5%

Ruszin 2 1 820 000 2 2 2 1 734 000 435 406 2 169 406 19,2%

Szerb 2 1 820 000 2 2 2 1 734 000 855 798 2 589 798 42,3%

Szlovák 6 5 460 000 6 6 6 5 202 000 1 598 991 6 800 991 24,6%

Szlovén 0 0 0 0 0 0 0

Ukrán 0 0 0 0 0 0 0

Összesen : 57 51 870 000 57 57 56 49 419 000 16 507 893 65 926 893 27,1%

Megjegyzés :
Forrás : MeH

2008-ban minden területi kisebbségi önkormányzat 867 ezer Ft általános m űködési támogatást kapott



Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatás a
2007-ben és 2008-ban, Ft-ban

18. számú függelék

2007 2008

Kisebbség
Pályázatok

száma
Támogatás

összege

Pályázatok
száma

Támogatás
összege

cigány 4 4 300 000 4 4 000 000
horvát 1 2 000 000 1 2 000 000
lengyel 1 460 000
német 6 6 370 000 10 10 840 00 0
szerb 1 2 000 000 1 2 100 000
összesen 13 15 130 000 16 18 940 000

Forrás : Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Kisebbségi oktatást segítő kutatások támogatása
2007-ben és 2008-ban, Ft-ba n

2007 2008

Kisebbség
Pályázatok

száma
Támogatás

összege
Pályázatok

száma
Támogatás

összege
bolgár 1 700 000
cigány 6 4 000 000 6 4 000 000
német 4 4 447 000 4 3 510 000
román 2 900 000 2 1 500 000
szlovák 1 953 000 2 1 150 000
interetnikus 1 2 000 000
összesen 15 13 000 000 14 10160 000

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzése k
támogatása 2007-ben és 2008-ban, Ft-ba n

2007 2008
Kisebbség

Pályázatok
száma

Támogatás
összege

Pályázatok
száma

Támogatás
összege

német 1 2 234 000
román 1 1 000 000
szlovén 1 900 000
összesen 2 3 234 000 1 900 000

Forrás : Oktatási és Kulturális Minisztérium

19. számú függelék

20. számú függelé k



Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2007-ben, Ft-ban

(A 2007. évi költségvetés 5. sz . melléklet 6 . pontfa alapfán)

	

21 . számú függelék

Támogatott feladat Támogatás
Pályázó

fenntartó k
száma

Pályáz ó
intézménye k

száma

Önkormányzati intézményfenntartó k
Fenntartói támogatás 686 124 000 103 143

Szakmai szolgáltatás 2 378 960 25 28
Vegyes bizottsági ajánlások 60 000 000 1 1

Vegyes bizottsági ajánlások ,
rendeletmódosítás alapján 200 000 000 2 2
Tankönyv 81 464 146 152 177

Tankönyv, rendeletmódosítás
alapján 9 835 884 20 20
Anyaországi programok 4 883 562 19 24
Összesen : 1 044 686 552 322 395

Nem állami intézményfenntartók (OKM fejezetb ő l biztosítva)
Intézményfenntartás 120 000 000 3 4
Szakmai szolgáltatás 744 000 3 4
Tankönyv 15 868 658 7 9
Tankönyv, rendeletmódosítá s
alapján 4 986 740 4 6
Anyaországi programok 570 000 3 3
Összesen : 142 169 398 20 26
Forrás : Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Nemzetiségi iskolafenntartók támogatása 2008-ban, Ft-ban

	

22. számú függelék
(A 2008. évi költségvetés 5 . sz . melléklet 6 . pontfa alapfán)

Támogatott feladat Támogatás
Pályáz ó

fenntartó k
száma

Pályázó
intézmények

száma

Önkormányzati intézményfenntartó k
Fenntartói támogatás 675 216 000 87 11 4
Szakmai szolgáltatás 2 745 600 24 25
Vegyes bizottsági ajánlások 90 000 000 3 3
Tankönyv 88 979 926 154 186
Anyaországi programok 5 545 590 23 23
Összesen : 862 487116 291 351

Nem állami intézményfenntartók (OKM fejezetb ő l biztosítva)
4 7Intézményfenntartás 147 172 00 0

Szakmai szolgáltatás 462 000 2 5
Tankönyv 34 528 353 6 9
Vegyes bizottsági ajánlás 60 000 000 1 1
Anyaországi programok 600 000 1 2
Összesen : 242 762 353 14 24
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m



Kisebbségi óvodák száma és a gyermeklétszáma a 2007/2008-as tanévben

	

23. számú függelé k

Kisebbség
Anyanyelvű

óvodák
száma

Anyanyelvű
gyermeklétszám

Kétnyelvű
óvodák
száma

Kétnyelvű
gyermeklétszám

Óvodák
száma

összesen

Gyermekek
száma

összesen

német 11 543 207 14 485 218 15 028
szlovák 5 145 42 2 467 47 2 61 2
horvát 3 236 21 714 24 950
román 1 82 8 425 9 507
szerb 3 140 3 111 6 25 1
szlovén 4 88 4 88
ruszin 1 10 1 1 0
Összesen 23 1 146 286 18 300 309 19 446

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Kisebbségi általános iskolák száma és tanulói létszáma a 2007/2008-as tanévben

	

24. számú függelék

Kisebbség
Anyanyelvű

iskolák
száma

Anyanyelvű
tanulók
száma

Kétnyelvű
iskolá k
száma

Kétnyelvű
tanulók

létszáma

Nyelvoktat ó
iskolák
száma

Nyelvoktat ó
tanulók

létszáma

Iskolák szám a
összesen

Tanulók
létszám a
összesen

német 5 254 28 5 105 267 41 521 300 46 880
szlovák 1 68 4 745 44 3 630 49 4 443
horvát 5 461 28 1718 33 2179
román 7 689 7 384 14 1073
szerb 2 87 1 56 3 48 6 19 1
bolgár 1 32 1 32
szlovén 1 55 1 31 2 86
görög 1 97 1 97
ruszin 2 43 2 43
Összesen 8 409 46 7111 354 47 504 408 55 024

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m



Kisebbségi gimnáziumok száma és a tanulói létszám alakulása a 2007/2008-as tanévben

	

25. számú függelék

Kisebbség
Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Intézmények

száma
összesen

Tanulói létszá m
összesenIntézmények

száma
Tanuló i
létszám

Intézmények
száma

Tanuló i
létszám

Intézménye k
száma

Tanuló i
létszám

német 8 1 782 8 599 16 2 38 1
szlovák 1 55 1 63 2 11 8
horvát 2 223 2 223
román 1 191 1 19 1
szerb 1 107 1 107
szlovén 1 24 1 24
bolgár 1 13 1 1 3
összesen : 2 162 12 2 259 10 636 24 3 057
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Kisebbségi szakközépiskolák száma és tanulói létszáma a 2007/2008-as tanévben

	

26. számú függelék

Kisebbség
Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Intézménye k

száma
összesen

Tanulói létszám
összesenIntézménye k

száma
Tanuló i
létszám

Intézménye k
száma

Tanuló i
létszám

Intézménye k
száma

Tanuló i
létszám

német 1 68 1 68
szlovák 1 17 1 1 7
összesen : 1 17 1 68 0 0 2 85
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m

Kisebbségi szakiskolák (szakmunkásképzők) száma és tanulói létszáma a 2007/2008-as tanévben

	

27. számú függelé k

Kisebbség
Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Intézménye k

száma
összesen

Tanulói létszá m
összesenIntézmények

száma
Tanuló i
létszám

Intézmények
száma

Tanuló i
létszám

Intézménye k
száma

Tanulói
létszám

német 1 106 1 106



horvát

	

1

	

47

	

1

	

47
összesen :

	

0

	

0

	

0

	

0

	

2

	

153

	

2

	

153

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m

A nemzeti és etnikai kisebbségek szervezeteinek és vezet ő inek
szereplési megoszlása a hírm űsorokban 2007-tő l 2008 júniusáig

az összes szereplé s

2007 2008 első féléve

kisebbségek
szere

gy
plő

éb
k"

kisebbségek szere
»egyé

plők"

MTV esti Híradó 0,3 99,7 0,3 99,7
MTV déli Híradó 0,2 99,8 0,2 99,8
Duna TV Híradó 0,4 99,6 0,7 99,3
Reggeli Krónika 0,3 99,7 0,3 99,7
Déli Krónika 0,4 99,6 0,4 99,6
Esti Krónika 0,4 99,6 0,7 99,3

_Tények 0,3 99,7 0,1 99,9
RTL Klub Híradó 0,1 99,9 0,2 99,8
Danubius Rádió hírm űsora 0,1 99,9 0,3 99,7
Sláger Rádió hírm űsora 0,1 99,9 0,1 99,9
Jó estét, Magyarország! / Tények este 0,2 99,8 0,2 99,8
ATV Híradó 0,1 99,9 0,3 99,7
Hír TV Híradó 0,4 99,6 0,6 99,4
Echo TV Híradó 0,2 99,8 0,1 99,9
Összesen 0,3 99,7 0,3 99,7

Forrás: Országos Rádió és Televízió Testület

28. számú függelék



A kisebbségi lapok közalapítványi támogatása 2007-ben és 2008-ban, Ft-ban

	

29. számú függelék

Támogatás összege
Támogatott lapok kisebbség

2007* 2008**

Amaro Drom cigány 8 120 866 11 280 000
Arménia örmény 5 488 053 6 689 000
Balgarszki Vesztnik bolgár 4 775 982 7 081 000
Barátság interetnikus 3 214 352 4 000 000
Cronica román 3 508 306 8 422 000
Foaia román 23 997 211 32 214 000
Glinda cigány 2 500 000 2 750 000
Hromada ukrán 5 553 277 7 200 000
Hrvatski glasnik horvát 26 313 680 38 845 000
lstros görög 4 250 000
Kafeneio görög 6 609 688
Kethano Drom cigány 1 000 000 2 548 000
Ludové Noviny szlovák 26 311 733 38 550 000
Lungo Drom cigány 3 000 000 5 550 000
Neue Zeitung német 29 900 432 37 287 000
Polonia Wegierska lengyel 8 788 442 11 834 000
Porabje szlovén 16 785 852 24 770 000
Ruszin Világ ruszin 4 750 857 6 000 000
Srpske Narodne Novine szerb 26 881 268 33 230 000
Világunk cigány 10 000 000 13 250 000
Összesen : 217 499 999 295 750 000

Forrás: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítván y

Jelmagyarázat: * a 2007 . évi laptámogatás a 2007 . május 1 . és a 2008 . február 29 . közötti 10 hónapos időszakra vonatkozott
** a 2008. évi laptámogatás a 2008 . március 1 . és a 2009 . február 28 . közötti 12 hónapos időszakra vonatkozott



2007-ben és 2008-ban a hazai kisebbségek érdekében végzet t
tevékenységért Kisebbségekért Díj kitüntetésben részesültek

30. számú függelék

2007 .

néhai Balogh Gusztávn é

Heil Helmut

Magyar Televízió Kisebbségi M űsorok Szerkesztősége

Romnet Szerkesztősége
Dr. Gurzó Mária

Dr. Kerékgyártó István

Magyarországi Német Írók és M űvészek Szövetség e
(VUdAK )
Szendrei Jáno s

2008 .

Boross Marietta
Eötvös József Cigány–Magyar Pedagógiai Társasá g

Farkas Tibo r

Héring lstvánné

Hidvégi-Balogh Attil a

Lakatos Mihály

Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia és Lengye l
Templom
Mundruczó Kornél (Cornel Mándrutáu )
Nagy Sándorn é
Tessedik Sámuel Táncegyüttes (Szarvas)

az Észak-Magyarország i
Roma Unió ózdi Szervezete
volt elnök e
a pécsi Leőwey Táncegyüttes
vezetője, a Pécsi Német
Önkormányzat tagja

internetes hírportá l
a gyulai M . Bálcescu "
Gimnázium, Általános Iskol a
és Kollégium igazgatój a
művészettörténész ,
művészeti kritikus, a Közép -
európai Művésztelep és
Szabadiskola vezetőj e
irodalmi, képzőm űvészet i
szervezet
r. főhadnagy, az ORF K
Bűnmegelőzési Osztál y
kisebbségi referense

néprajzkutató

Cigány Kisebbség i
Önkormányzatok Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye i
Szövetségének elnök e

Rátka község polgármestere

újságíró, Rádió C munkatársa

író, pedagógus, a
Szigetszentmiklósi Cigán y
Kisebbségi önkormányzat
alapító tagja

színház- és filmrendező
óvónő

Forrás : MeH
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A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, iskolák és önkormányzatok NFT-pályázatai 2007-ben és 2008-ba n

Adatforrás : EMIR . Adatok lezárva: 2009.02.01 .

OP Konstrukció Pályázó neve Projekt címe
Igényelt

támogatás
(Ft)

Támogatá s
ideje

Megítél t
támogatás

(Ft)

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szlovák Kisebbség i
Önkormányzat Vanyarc

Kerti tűzrakóhely a Tájhá z
udvarán

480 572 2007 .05 .11 . 480 572

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Álmosdi Cigány
Kisebbség i
Önkormányzat

Roma közösségi ház céljár a
szolgáló lakóépület állagmegóvás i
munkálatai

1 275 000 2007 .08 .09 . 1 275 00 0

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Bácsalmási Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

Hangszer és fellép ő ruha
beszerzés a cigány hagyományok
ápolására

713 745 2007 .05 .22 . 713 745

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Berettyóújfalui Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

Fedezzük fel közösen a bihari és
a roma kultúra térségbel i
hagyományait

867 850 2007 .05 .02 . 867 850

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számban
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Bonyhádvarasd Község
Német Kisebbség i
Önkormányzata

Bonyhádvarasdi templo m
felújítása

3 499 999 2007.05 .22 . 3 499 99 9

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számban
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Bükki Szlovák
Nemzetiségi Általáno s
Iskola és Óvoda

Sportszerkölcsönzé s
Bükkszentkereszten

135 000 2007.05 .22 . 135 000

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számban
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Cigány Kisebbség i
Önkormányza t
Pócspetri

Turisztikai Információs Központ 2 249 999 2007.09 .20 . 2 249 999

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számban
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Gyermekekért a
Bükkszentkereszt i
Szlovák Nemzetiség i
Általános Iskolában é s
Óvodában Alapítvány

Gyógyító programok a Bükkben 270 000 2007.05 .22 . 270 000
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AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Gyermekekért a
Bükkszentkereszt i
Szlovák Nemzetiség i
Általános Iskolában é s
Óvodában Alapítvány

Bükkszentkereszt I-pont - mint
otthon

113 593 2007.05.22 . 113 593

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Hajdú-Bihar Megye i
Cigányok
Érdekszövetsége

Sárréti Amaro Drom havilap 2 041 482 2007.11 .21 . 2 041 482

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Horvát Kisebbség i
Önkormányzat

"Színvonalas teret kulturáli s
rendezvényeinknek"

2 958 000 2007.05.02 . 2 958 000

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Hőgyészi Német
Nemzetiségi Egyesület

Alma - és sző lőfesztivá l
rendezése

1 499 999 2007.05 .22 . 1 499 999

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Mányi Svábo k
Egyesülete

Kistérségi Nemzetiségi Napo k
Mányon

2 722 464 2007.05 .22 . 2 722 464

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Máriapócsi Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

Vályogtégla gyártás Máriapócso n
a hagyományápolás é s
munkahelyteremtés jegyében

2 750 000 2007.09 .20 . 2 750 000

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Mázai Néme t
Nemzetiségi Egyesület

Számítógépes oktatótere m
kialakítása

1 400 000 2007.07.06 . 1 400 000

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Német Kisebbség i
Önkormányzat

"Sváb konyha" 1 688 108 2007.07.06 . 1 688 108

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Német Kisebbség i
Önkormányzat

Régi iskolából kiállítótere m
kialakítása

1 284 588 2007.07.06 . 1 284 588

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Német Kisebbség i
Önkormányzat

Dallal, tánccal a közös kultúráért 154 224 2007 .05.02 . 154 224

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Német Kisebbség i
Önkormányzat

Sváb konyha - sváb ételek 760 000 2007 .07.06 . 760 000
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AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Német Kisebbség i
Önkormányzat

Őseink nyomdokaiban 1 294 074 2007 .05.02 . 1 294 074

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Ónod Község Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzata

Halászati alapismerete k
elsajátítása

1 000 000 2007 .09.13 . 1 000 00 0

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Országos Lengye l
Kisebbség i
Önkormányzat

Derenk történelmi múltjá t
bemutató kiállítás és bemutat ó
hely kialakítása

2 000 050 2007 .05.02 . 2 000 05 0

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Országos Lengye l
Kisebbség i
Önkormányzat

Derenk régi iskolaépületéne k
felújítása

5 499 500 2007.05 .02 . 5 499 500

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Országos Lengye l
Kisebbség i
Önkormányzat

Derenk múltját bemutató
kiadvány készítése

1 500 250 2007.05 .02 . 1 500 250

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Répáshuta Szlovák
Nemzetiségi Település i
Önkormányzat

Répáshutai néptánc fesztivál 863 550 2007.05 .22 . 863 550

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Répáshuta Szlovák
Nemzetiségi Település i
Önkormányzat

Sífelvonó üzembe helyezése 330 750 2007.05.22 . 330 750

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Répáshuta Szlovák
Nemzetiségi Település i
Önkormányzat

Répáshutai Nemzetiség i
Konferencia

267 900 2007 .05.22 . 267 900

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Roma Láng Egyesület Roma közösségi ház kialakítása 1 275 000 2007 .07.06 . 1 275 00 0

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport helyi
fejlesztési programjának megvalósítása

Szakoly Község Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

Szülő k Tanodája 950 000 2007 .07.06 . 950 000

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szakoly Község Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

"Roma esély a kultúra útján" -
összefogással : esélyjavítás ,
kulturális azonosságtuda t
erősítése érdekében

732 700 2007 .07.06 . 732 700
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AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számban
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szigetszentmárton i
Német Nemzetiség i
Kultúregyesület

Kis-Duna-Menti Nemzetiség i
Művészeti és Kulturális Napok

997 500 2007 .05 .02 . 997 500

AVOP AVOP-3 .5 .2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szociáli s
Igazságosságért a
Roma Foglalkoztatássa l
Alapítvány

Roma Karaván az Érmelléken -
Tanulmányterv

799 900 2007 .08 .09 . 799 900

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szociáli s
Igazságosságért a
Roma Foglalkoztatássa l
Alapítvány

Roma karaván az Érmelléken -
megvalósítás

1 849 950 2007 .11 .21 . 1 849 950

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Szociáli s
Igazságosságért a
Roma Foglalkoztatássa l
Alapítvány

Roma Skanzen és Közösségi Ház
tanulmányterve

1 000 000 2007 .07.06 . 1 000 00 0

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Tárkány Község Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzata

Kultúra az integráció katalizátora 1 997 075 2007 .05 .02 . 1 997 07 5

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Vanyarci Szlová k
Kisebbség i
Önkormányzat

Alkotószoba kialakítása 300 806 2007 .05.11 . 300 806

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Vértessomló Közsé g
Kisebbségi Település i
Önkormányzata

A vértessomlói kápolna korh ű
rekonstrukciója

4 000 000 2007 .05.02 . 4 000 000

AVOP AVOP-3 .5.2 Korlátozott számba n
kiválasztott Helyi Akciócsoport hely i
fejlesztési programjának megvalósítása

Vértessomló Közsé g
Kisebbségi Település i
Önkormányzata

A vértessomlói harangtorony
felújítása

4 000 000 2007 .05.02 . 4 000 000

HEFOP HEFOP-1 .3 .1-06/1 A n ő k munkaerőpiacra
való visszatérésének ösztönzése

Színes Gyöngyö k
Délvidéki Roma Nőkért
Egyesület

Pécsi Nőközpont - Vállalom 14 976 600 2007 .01 .03. 10 686 050
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HEFOP HEFOP-2 .1 .5-06/1 Halmozottan hátrányo s
helyzetű tanulók integrált nevelése
(adaptációs pályázat II)

Német Nemzetiség i
Általános Iskola Kore n
István Tagiskola

Válaszolj a kihívásokra! Az
együttnevelés pedagógia i
kultúrájának megvalósítása é s
fenntartása a domonyi Kore n
István Általános Iskolában

5 998 760 2007.03 .27 . 5 998 760

HEFOP HEFOP-2 .1 .9/B-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzet ű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Az Európai Unió Rom a
Ifjúságáért Egyesület

"Együtt a jövő generáci ó
tudásgyarapításáért"- Nyári
Tábor 2008 .

4 705 000 2008 .07 .29 . 4 705 000

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzet ű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Apátfalva Közsé g
Cigány Kisebbség i
Önkormányzata

Halmozottan Hátrányos Helyzetű
Tanulók Integrált Nevelés e
Napközis és Bentlakásos Nyár i
Táborok Szervezése Keretében a
Nevelésbő l Való Lemorzsolódásu k
Csökkentése Érdekében

4 663 580 2008.06 .27 . 4 663 580

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzet ű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Baxtale Rom Függetle n
Érdekvédelmi Cigány
Szervezet

Arany Háromszög Tanoda Nyár i
Fejlesztő - és szabadid ős program

3 440 000 2008 .06 .27 . 3 440 000

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Cigány Kisebbség i
Önkormányzat

Ránk is süt a nap 8 386 500 2008 .06 .27 . 8 386 500

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzet ű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásának
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Cigány Kisebbség i
Önkormányzat

"A halmozottan hátrányo s
helyzetű tanulók integrált
nevelésbő l történő
lemorzsolódásának csökkentése
nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával"

3 235 000 2008.06 .27 . 3 235 000
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HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozottan
hátrányos helyzet ű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Gyomaendr őd Város
Cigány Kisebbség i
Önkormányzata

"Játssz! Tanulj! Pihenj Velünk!" 5 589 320 2008.06 .27 . 5 589 320

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Hátrányos Helyzet ű
Romákért Egyesület

A Mi tanodánk nyári fejlesztő
tábora a hátrányos helyzet ű
nyíregyházi roma fiatalokért

8 386 500 2008.06 .27 . 8 386 500

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Hodászi Görö g
Katolikus Cigány
Egyházközség

Hodászi Görög Katolikus Cigány
Egyházközség Tanodai Tábora

4 084 780 2008 .06 .27 . 4 084 780

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Jászsági Rom a
Polgárjogi Szervezet

Program a jászladányi "Láss, ne
csak nézz" tanoda hátrányo s
helyzetű diákjainak
képességfenntartó, lemaradást
csökkentő , társadalmi integrációt
elősegítő kompetenciáina k
fejlesztése érdekében .

6 110 800 2008 .06 .27 . 6 110 80 0

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Kállai Mária Egyesület Cigánytábor a Balatonra megy! 9 534 800 2008 .06 .27 . 9 534 800
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HEFOP HEFOP-2 .1.9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Komló Város Cigány
Kisebbség i
Önkormányzata

Komló Város Cigány Kisebbség i
Önkormányzat pályázata a
Tanodában résztvev ő 40 fő
halmozottan hátrányos helyzet ű
tanuló bentlakásos nyár i
fejlesztő - és szabadid ős
táboroztatására a balatonmária i
Mária Hotelben

5 100 000 2008 .06.27 . 5 100 000

HEFOP HEFOP-2 .1.9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Mélykúti Cigán y
Kisebbség i
Önkormányzat

Integrált nevelés ű "ketháne
asilam" tábor

3 970 076 2008 .06.27 . 3 970 076

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásának
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadidős
tevékenységek megvalósításával

Nógrád Megyei Cigán y
Kisebbségi Képviselők
és Szószóló k
Szövetsége

Bátonyterenyei Tanoda Vakáció 9 091 100 2008.06.27 . 9 091 100

HEFOP HEFOP-2 .1 .9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásának
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Roma Polgárjog i
Mozgalom B-A-Z
Megyei Szervezete

Tanoda folklór tábor Dombrádon 5 755 200 2008.06.27 . 5 755 200

HEFOP HEFOP-2 .1.9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

ROMÉRO B-A-Z Megyei
Cigány Értelmiség i
Fiatalok Közhaszn ú
Egyesülete

"A tanító természet" 5 225 300 2008 .06.27 . 5 132 300

HEFOP HEFOP-2 .1.9-08/1 A halmozotta n
hátrányos helyzetű tanulók integrál t
nevelésbő l történő lemorzsolódásána k
csökkentése nyári fejleszt ő - és szabadid ős
tevékenységek megvalósításával

Sátoraljaújhely Város
Cigány Kisebbség i
Önkormányzat

Ismerd meg a kultúráda t
folklórtábor Dombrádon

5 631 200 2008 .06 .27 . 5 631 200
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HEFOP HEFOP-2 .2.1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgoz ó
szakemberek képzésével

"Ismerd me g
önmagad" Roma
Érdekvédelm i
Egyesület

A büntetett el őéletűek munkaerő -
piaci reintegrációja és a
bűnelkövetés prevenciója a
megélhetési bűnözés ellen

17 289 500 2007.01 .09 . 13 849 500

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Baxtale Rom Függetle n
Érdekvédelmi Cigány
Szervezet

Az integratív szociális munka
gyakorlati modellje .

20 000 000 2008.03 .14 . 20 000 000

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Bonyhádi Függetle n
Roma Egyesület

KAPOCS - Szociális szakembere k
és önkéntesek fejlesztése a
Völgységben

19 949 445 2008.03 .14 . 15 042 790

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Dél-Somogyi Cigányok
Közhasznú Szervezete

Készségfejlesztés é s
hálózatépítés Barcs kistérségben

15 800 099 2007.06.26 . 15 479 099

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Demokratikus Rom a
Vezető k Szövetsége

KAPOCS-Gy ő r-Moson-Sopro n
megye hátrányos helyzet ű
fiataljaiért

14 806 075 2008.03 .14 . 13 688 800

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Dunántúli Diplomás
Romák Mindenkiért
Egyesület

Kollegiális együttm ű ködés ,
hatékony hálózatfejlesztés

14 012 700 2008.03 .14 . 9 657 000

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Gyomaendrőd Város
Cigány Kisebbség i
Önkormányzata

"Együtt könnyebb" Szociáli s
területen dolgozó k
továbbképzése Gyomaendrődön
és vonzáskörzetében .

19 205 731 2007.06.26 . 14 862 43 1

HEFOP HEFOP-2 .2 .1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

Lungo Drom Országos
Cigány Érdekvédelm i
és Polgári Szövetség

Cigány szociális szakemberek
képzése hátrányos helyzet ű
cigány emberek munkaerő -piac i
re-integrációjának segítése
céljából

14 298 440 2008.03 .14 . 9 629 420

HEFOP HEFOP-2 .2.1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgoz ó
szakemberek képzésével

Roma Esélyegyenl őség
az Unió s
Csatlakozásért

Lépésrő l-lépésre a hátrányo s
helyzetűek munkaer ő-piac i
integrációjáért

19 947 555 2007.06.26 . 17 047 55 5

HEFOP HEFOP-2 .2.1-06/1 A társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgoz ó
szakemberek képzésével

Roma N ővédelm i
Közhasznú Szervezet

Roma nők munkaerő -piaci
aktivizálása - társadalmi ,
gazdasági (re)integrálása

10 159 000 2008.03.14 . 9 606 332
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HEFOP HEFOP-2 .2.1-06/1 A társadalmi befogadá s
elősegítése a szociális területen dolgoz ó
szakemberek képzésével

Roma
Tehetséggondoz ó
Közhasznú Alapítvány

"Szociális képzéssel a holnapért" 18 350 200 2008.03 .14 . 16 979 020

HEFOP HEFOP-2 .2.1-06/1 A társadalmi befogadá s
elősegítése a szociális területen dolgoz ó
szakemberek képzésével

RomAssist Közhasznú
Egyesület

Tanulj, hogy segíthess - Szociáli s
és gyermekvédelmi területe n
dolgozó szakemberek/önkéntese k
képzése, készségfejlesztése a
hátrányos helyzetű állam i
gondozott fiatalok munkaerő -
piaci integrációs felkészítéséhez

16 849 000 2008.03 .14 . 13 899 000

HEFOP HEFOP-2 .3.2-05/1 Fejlesztésközpont ú
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások

Cigány Kulturális é s
Közművelődés i
Egyesület

"Lépjünk Együtt Egymásért" 58 833 936 2007.03 .28 . 39 222 624

Összesen : 430 909 825 375 988 165

Forrás : Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, iskolák és önkormányzatok ÚMFT-pályázatai 2008-ba n

Adatforrás : EMIR, Adatok lezárva : 2009 .02 .01 .

OP Konstrukció Pályázó neve Projekt címe
Igényel t

támogatá s
Ft

Támogatás
ideje

Megítél t
támogatás

Ft

TÁMOP TÁMOP-1 .4 .1-07/1 Alternatív
munkaerő -piaci programo k
támogatása

Bonyhádi Független Roma Egyesület TÁRSAS "JÁTÉK"- a romák
foglalkoztatásáért

59 224 017 2008 .10 .01 . 56 728 093

TÁMOP TÁMOP-1 .4 .1-07/1 Alternatív
munkaerő -piaci programo k
támogatása

Phralipe Független Cigány Szerveze t
Országos Szervezete Korláti
Tagszervezet

"Egymásért" képzés és foglalkoztatás i
program Korlát településen

29 646 212 2008 .04 .04 . 29 646 212

TÁMOP TÁMOP-1 .4 .1-07/1 Alternatív
munkaerő -piaci programo k
támogatása

ROMÉRO Borsod-Abaúj-Zemplén Megye i
Cigány Értelmiségi Fiatalok Közhaszn ú
Egyesület

"Második esély-komplex munkaerő -piac i
reintegrációs program a mezőcsát i
kistérségben"

67 971 878 2008 .09 .30 . 63 665 578

TÁMOP TÁMOP-5 .2 .5-08/1 Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai

Encs Város Cigány Kisebbség i
Önkormányzat

Add a kezed! 19 610 800 2008 .12 .17 . 18 550 800

TÁMOP TÁMOP-5 .2 .5-08/1 Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbség i
Önkormányzata

"Tedd meg Velünk az első lépéseket!" 13 325 160 2008 .12 .17 . 10 447 329

TÁMOP TÁMOP-5 .2 .5-08/1 Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai

Közért Egyesület Együtt a Közért - hátrányos helyzet ű
fiatalok integrációs programja a
ferencvárosi Közért Közösségi Házban

16 288 520 2008 .12 .17 . 16 288 520

TÁMOP TÁMOP-5 .2 .5-08/1 Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai

Somogy Megyei Minoritas Egyesület Cigány Ifjúsági Információs Pontok a
somogyi hátrányos helyzetű kistérségekben
cigány fiataloknak

20 000 000 2008 .12 .17 . 19 765 809

TÁMOP TÁMOP-5 .2 .5-08/1 Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai

Tiszatarján Cigány Kisebbség i
Önkormányzat

Otthon a Mezőcsáti Kistérségben-térség i
összefogás a fiatalokért

19 822 300 2008 .12 .17 . 19 822 300

KMOP KMOP-4 .6 .1/B–2 Közoktatás i
intézmények beruházásaina k
támogatása, eszközbeszerzés és
infrastruktúrafejlesztés

Budakeszi Város Német Önkormányzata Tarkabarka-Kunterbunt kétnyelv ű német
nemzetiségi Óvoda rekonstrukciója

242 326 767 2008 .08 .26 . 242 326 767

KEOP KEOP-6 .2 .0/A Fenntarthatób b
életmódot és fogyasztás i
lehetőségeket népszerűsítő ,
terjedésüket el ősegítő
mintaprojektek

Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány KAPOSENERGIA bemutató és szolgáltat ó
terem kialakítása, az energiatakarékossá g
ösztönzése és a megújuló energiaforráso k
használatának népszerűsítése érdekében .

9 900 000 2008 .10 .30 . 9 900 000

Összesen : 498 115 654 487 141 408

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség



Cigány kisebbségi iskolák száma és tanulói létszáma a
2007/2008-as tanévben 33. számú függelék

Magyar nyelvű cigány
kisebbségi nevelést ,

oktatást biztosító
intézmények

Cigány
nyelvű

nevelést ,
nyelvoktatás t

biztosító
intézmények

Magyar nyelvű
cigány

kisebbség i
nevelésben ,
oktatásba n
részt vevő

gyermekek ,
tanulók száma

Cigány nyelv ű
nevelésben ,

ny elvoktatásba n
részt vevő

gyermekek,
tanulók
száma

óvoda 268 6 18 406 322
Általános iskola 253 26 45 878 2 026
Középiskola 31 13 2 339 1 088

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m
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E
y

Program neve Program tartalma
A program telje s

bekerülés i
költsége (Ft-ban)

A támogatá s
összege (Ft -

ban)

Érintettek
létszáma

(fő )

1 Hátrányos helyzet ű kistérségek
számára közmunkaprogram

A hosszabb ideje munkát nem találó álláskeres ők
átmeneti foglalkoztatása, házi gondozási és
településüzemeltetési feladatok ellátásával . 377 812 750 367 816 497 1 185

2 A munkaképes korú, rendszere s
szociális segélyre jogosulta k
foglalkoztatás a
közmunkaprogramban

A hosszabb ideje munkát nem találó, szociális segélyr e
jogosult álláskeresők átmeneti foglalkoztatás a
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

921 373 450 884 692 349 2 843
3 Erdőművelő közmunkaprogram A hátrányos helyzetű , tartós munkanélküliek –

elsődlegesen cigány emberek – számára átmenet i
munkalehetőség megteremtése, erdőm űvelő célprogra m
segítségével . 1 875 000 000 694 229 000 2 103

4 A HM-alapítású erdészet i
tevékenységgel foglalkozó
részvénytársaságok erdőm űvelő
közmunkaprogram

A hátrányos helyzetű , tartós munkanélküliek –
elsődlegesen cigány emberek – számára átmenet i
munkalehetőség megteremtése, erdőm űvelő célprogra m
segítségével . 71 500 000 49 993 000 11 7

5 „Vasút-tisztasági”
közmunkaprogram

A program keretében tíz megye és a főváros nemzetköz i
forgalommal is érintett vasútvonalai közvetle n
környezetének megtisztítására és parlagfű -mentesítése . 772 948 700 302 948 700 932

6 Az Észak-magyarország i
Regionális Munkaügyi Közpon t
együttműködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakossá g
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

550 035 023 256 341 816 81 0
7 Az Észak-alföldi Regionáli s

Munkaügyi Közpon t
együttm űködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

478 660 007 217 008 762 888



8 Az Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Közpon t
együttm űködésében megvalósuló
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

491 425 449 215 500 000 1 020
9 A Közép-magyarország i

Regionális Munkaügyi Közpon t
együttm űködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

233 472 403 107 243 602 294
10 A Közép-dunántúli Regionáli s

Munkaügyi Központ
együttműködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

257 836 259 99 947 045 333
11 A Dél-dunántúli Regionáli s

Munkaügyi Központ
együttműködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakossá g
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

571 367 744 260 000 000 1 000
12 A Nyugat-dunántúli Regionáli s

Munkaügyi Központ
együttműködésében megvalósul ó
közmunkaprogram

A hátrányos helyzet ű , tartós munkanélküli lakossá g
foglalkoztatása, megélhetését, életkörülményeine k
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérsége k
felzárkóztatását szolgáló átmeneti foglalkoztatása -
önkormányzati, közösségi célú feladatok ellátásával .

305 546 471 141 468 326 41 1
13 Ár és belvíz elleni megelőző

védekezést megvalósító
közmunkaprogram

Az ár és belvíztő l többszörösen veszélyeztetet t
települések és térségek környezetében átfog ó
vízrendezési és megelőző ár és belvízvédelm i
kármegelőzési munkálatok elvégzése, és egyidej ű leg a
területeken a parlagfű elleni védekezés megvalósulása is .

199 500 000 139 500 000 300
14 „Idegenforgalmi”

közmunkaprogram
A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó térségében a par t
menti településeken a köztisztaság javítása, a
csapadékvíz elvezet ők és befolyók rendbetétele, az
illegális szemét és hulladéklerakók felszámolása ,
parkosítás .

428 151 700 96 823 300 563



15 „Közúti” közmunkaprogram A program keretében a nehéz foglalkoztatási helyzet ű
térségekben a Magyar Közút Kht . kezelésében álló
közutak közvetlen környezetének megtisztítása é s
parlagf ű -mentesítése . 390 000 000 190 000 000 477

16 „Közúti II” közmunkaprogram A program keretében nehéz helyzetű dél-zalai és nyugat-
somogyi térségben a Magyar Közút Kht . kezelésében áll ó
közutak közvetlen környezetének megtisztítása és
parlagf ű -mentesítése . 277 950 000 133 950 000 400

17 A fagy- és jégkárok miatt
munkalehetőségüktő l megfosztot t
alkalmi munkavállalók számár a
szervezett közmunkaprogram .

A közmunkaprogram átmeneti munkalehet őséget
teremtett a kiesett munkajövedelmek pótlására a fagy- é s
jégkár sújtott területeken az Észak-magyarországi és a z
Észak-alföldi régióban .

282 135 324 213 434 257 1 186
18 Téli-tavaszi közmunkaprogram Munkanélküliek foglalkoztatása a téli-koratavaszi

hónapokban az önkormányzatok feladatkörébe tartozó
programszer ű tevékenységgel . 4 651 222 500 4 378 614 169 7 648

19 A nemzeti parkok természet i
értékőrző tevékenységét segítő
közmunkaprogram

A parkok fenntartása, értékő rző tevékenységéne k
segítése és élőm unka-igényének biztosítása .

180 069 601 146 767 360 259

Összesen : 13 316 007 381 8 896 278183 22 769

Forrás : Szociális és Munkaügyi Minisztériu m
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A terület- és régiófejlesztési célel ő irányzat decentralizált területfejlesztési programok forrásának terhére megítél t
támogatások 2008-ban

Eq,"

Nro
Kedvezményezett

(Támogatott)
megnevezése

Székhelye /
Lakóhelye

A projekt címe A pályázat jogcíme

A program teljes
bekerülés i
költség e
(Ft-ban)

A támogatá s
összege
(Ft-ban)

Érintettek
száma (fő)

1 Dág Község
Önkormányzata

Dág Dág, település i
közmunkaprogram közmunkaprogram 6 120 960 5 508 864

6
2 Tapolca és Környék e

Kistérség Többcél ú
Társulása

Tapolca
Közmunkával a Tapolca i
kistérségért közmunkaprogram 11 150 000 10 000 000

30
3 Új Atlantisz Többcélú

Kistérségi Társulás Ajka
Közmunkával a kistérségért

közmunkaprogram 10 983 000 9 884 000
37

4 Pápai Többcél ú
Kistérségi Társulás Pápa

Közmunkaprogra m
megvalósítása a pápa i
kistérségben

közmunkaprogram 11 464 000 10 000 000
60

5 Sümeg Váro s
Önkormányzata Sümeg

Sümeg hely i
közmunkaprogramjának
támogatása

közmunkaprogram 8 055 708 7 250 738
8

6 Sümegprága Közsé g
Önkormányzata Sümegprága

Közmunkaprogram
Sümegprágán közmunkaprogram 3 669 824 3 302 841 3

7 Badacsonytomaj
Városüzemeltető Kht .

Badacsonytomaj

Csapadékvíz elvezetés
feltételeinek javítás a
közmunkaprogram keretében -
munkanélküliek
foglalkoztatásával - a
Badacsony hegy lábánál

közmunkaprogram 5 100 000 4 590 000

6
8 Tapolca Váro s

Cigány Kisebbség i
Önkormányzata

Tapolca
Közmunkaprogram Tapolcán

közmunkaprogram 12 515 000 10 000 000
1 0

9 Derecske-Létavértes i
Kistérség Többcél ú
Kistérségi Társulása

Létavértes
Derecske-Létavértes i
Közmunka 2008/6 közmunkaprogram 11 821 185 10 000 000 35
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10 Hajdúsági Többcél ú
Kistérségi Társulás

Hajdúdorog

Közmunkaprogra m
megvalósítása a
Hajdúböszörményi
kistérségben

közmunkaprogram 10 466 700 9 420 030 30

11 Sárréti Többcél ú
Kistérségi Társulás Püspökladány

Sárréti Közmunkaprogra m
2008 közmunkaprogram 10 545 617 10 000 000 34

12 Polgári Kistérség
Többcélú Társulása Polgár

Munkával az élhetőbb
környezetért közmunkaprogram 8 695 374 6 956 299 7

13 Törökszentmikló s
Város
Önkormányzata

Törökszentmiklós
Helyi közmunkaprogra m
megvalósítása
Törökszentm iklóson

közmunkaprogram 11 115 000 10 000 000 1 5

14 Rozsály Község
Önkormányzata

Rozsály

A munkanélküliség
csökkentése a
közm unkaprogra m
segítségével

közmunkaprogram 8 194 680 7 784 946 7

15 Tiszacsécse Község i
Önkormányzat Tiszacsécse

Közmunkaprogrammal az
esélyegyenlőségér t
Tiszacsécsen

közmunkaprogram 8 522 700 8 096 565 6

16 Jászladány
Nagyközsé g
Önkormányzata

Jászladány
Közmunkaprogra m
Jászladányban közmunkaprogram 8 891 200 8 002 080 7

17 Tiszaadony Község
Önkormányzata

Tiszaadony

Szociális Földprogram
eszközállományának
fejlesztése a kedvezményezett
családok számának növelés e
érdekében .

szociáli s
földprogram

5 265 000 5 000 000 89

18 Túristvándi Község
Önkormányzata Túristvándi

Szociális földprogra m
fejlesztésével esély teremtése
Túristvándiban

szociális
földprogram 5 400 000 5 000 000 25

19 Rozsály Község
Önkormányzata

Rozsály

Mezőgazdasági erőgép
beszerzése a szociáli s
földprogram fejlesztése céljából

szociális
földprogram 4 400 000 3 796 144 180
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20 Tiszacsécse Község i
Önkormányzat Tiszacsécse

Szociális földprogra m
megvalósítása Tiszacsécsén szociáli s

földprogram
5 298 000 3 968 359 112

21 Nyírkércs Közsé g
Önkormányzata Nyírkércs

Szociális földprogra m
működtetése

szociáli s
földprogram

5 422 600 3 000 000 91 0

22 Szamosújlak Közsé g
Önkormányzata Szamosújlak

Induló Földprogra m
Szamosújlakon

szociáli s
földprogram 4 923 000 3 800 000 178

23 Belecska Község
Önkormányzata

Belecska

Szociális földprogramban
mezőgazdasági gép i
szolgáltatás önköltségi áro n
önfoglalkoztatáshoz

szociáli s
földprogram

4 983 600 4 734 420 300

24 Bogádmindszen t
Község
Önkormányzata

Bogádmindszent
Mezőgazdasági eszközpar k
fejlesztés a szociális
földprogram végrehajtásához

szociáli s
földprogram

2 760 000 2 622 000 415

25 Mohács Város
Önkormányzata Mohács

Helyi közmunka program
közmunkaprogram 11 000 014 9 900 013 20

26 Baranyajenő Község
Önkormányzata

Baranyajenő

Eszközbeszerzések a
baranyajenői szociáli s
földprogram m űködtetéséne k
céljából

szociáli s
földprogram

1 044 000 991 800 440

27 Hács Község
Önkormányzata Hács

Szociális földprogra m
megvalósítása Hács
községben

szociáli s
földprogram

1 600 000 1 000 000 41 0

28 Közép Hegyháti
Fejlesztési Egyesület Szakadót

Tolnai Hegyhá t
közmunkaprogramja közmunkaprogram 10 642 920 10 000 000 9

29 Sellye Váro s
Önkormányzata Sellye

Közmunkaprogram Sellyén
közmunkaprogram 10 287 680 9 773 296 8

30 Téseny Község
Önkormányzata Téseny

Mezőgazdasági erőgép és
eszközvásárlás

szociális
földprogram 4 998000 4 748 100 200

31 Bedegkér Község
Önkormányzata Bedegkér

Együttműködve a munka
világában közmunkaprogram 10 551 450 2 000 000 3
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32 Szentbalázs Község
Önkormányzata Szentbalázs

Közmunkaprogra m
Szentbalázson, Hajmáson és
Kaposgyarmaton

közmunkaprogram 11 106 220 2 500 000 3

33 Regöly Közsé g
Önkormányzata Regöly

Térségi közmunkaprogram
közmunkaprogram 10 526 320 10 000 000 29

34 Bezedek Község
Önkormányzata

Bezedek

Mikrotérségi közmunkaprogram
Bezedek, Lippó, Ivándárda é s
Sárok településeken közmunkaprogram 10 522 408 9 996 287 7

35 Mezőcsokonya
Község
Önkormányzata

Mezőcsokonya
Közmunkaprogra m
Mezőcsokonyán és Újvárfalván közmunkaprogram 1 760 750 1 200 000 3

36 Somogyjád Község
Önkormányzata Somogyjád

Közmunkaprogra m
Somogyjádon és a környező
hat településen

közmunkaprogram 10 828 382 6 500 000 1 5

37 Kánya Község
Önkormányzata

Kánya

"Munkával a közösségért "
közm unka progra m
Bábonymegyer, Kánya é s
Tengőd községekben

közmunkaprogram 10 472 510 2 000 000 4

38 Hegyszentmárto n
Község
Önkormányzata

Hegyszentmárton

Gazdaságfejleszté s
összefogással a helyi értékek
megmentésével a település
lakosságmegtartó erejéne k
növelésével, az
esélyegyenlőség
megteremtésével

szociális
földprogram

7 332 000 5 000 000 900

39 Zselicszentpál
Község
Önkormányzata

Zselicszentpál
Közmunkások foglalkoztatása
Zselicszentpálon közmunkaprogram 3 802 848 2 600 000 2

40 Bőszénfa Község
Önkormányzata Bőszénfa

Közmunkások foglalkozatása
Bőszénfán közmunkaprogram 6 144 734 4 500 000 4

41 Patapoklosi Község
Önkormányzata Patapoklosi

Szociális földprogram
Patapoklosi

szociális
földprogram

753 446 715 774 400

42 Kisasszonyfa Község
Önkormányzata Kisasszonyfa

Mezőgazdasági erőgép és
eszközvásárlás

szociáli s
földprogram

4 998 000 4 750 000 200
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43 Sántos Közsé g
Önkormányzata Sántos

Közmunkások foglalkozatása
Sántoson közmunkaprogram 2 695 725 1 800 000 2

44 Zala község
Önkormányzata

Zala

Közmunkaprogram Lullán ,
Sérseksző lős, Torvaj és Zala
községek hátrányos helyzet ű
álláskereső inek
foglalkoztatásával

közmunkaprogram 11 650 400 2 000 000 8

45 Simonfa Község
Önkormányzata Simonfa

Közmunkások foglalkoztatás a
Simonfán közmunkaprogram 4 982 491 3 400 000 5

46 Simontornya Váro s
Önkormányzata Simontornya

Közmunkaprogra m
Simontornyán és
Tolnanémediben

közmunkaprogram 10 247 000 9 734 650 1 5

47 Pécsváradi Többcél ú
Kistérségi Társulás

Pécsvárad

Regionális szempontbó l
hátrányos helyzetű
kistérségben megvalósul ó
térségi közmunkaprogram

közmunkaprogram 10 338 846 9 304 900 1 7

48 Baranyahídvég
Község
Önkormányzata

Baranyahídvég
Szociális Földprogra m
működtetése

szociális
földprogram

2 160 000 2 052 000 185

49 Kisszentmárton
Község
Önkormányzata Kisszentmárton

Kisszentmárton környezetének
rendbetétele ároktisztítássa l
közmunkaprogram keretében közmunkaprogram 6 120 800 5 814 760 5

50 Dombóvár Város
Önkormányzata Dombóvár

Közmunkaprogra m
megvalósítása Dombóváron közmunkaprogram 11 111 111 10 000 000 1 1

51 Dalmand Község
Önkormányzata Dalmand

Közmunka progra m
Dalmandon közmunkaprogram 8 882 760 7 994 484 1 0

52 Somogyapáti Község i
Önkormányzata Somogyapáti

Szociális földprogram
Somogyapáti

szociális
földprogram

389 036 369 584 180

53 Kalaznó Közsé g
Önkormányzata Kalaznó

Kalaznó felzárkóztatása
szociális földprogram
segítségével

szociáli s
földprogram 4 761 600 4 523 520 100

54 Siklósi Többcélú
Kistérségi Társulás Siklós

őszi Közmunkaprogram a
Siklósi Kistérségben közmunkaprogram 11 110 060 9 999 060 34
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55 Szakadát Község
Önkormányzata Szakadát

Földprogram fejlesztés e
Szakadáton

szociáli s
földprogram 2 909 783 2 764 200 45

56 Tamási Város
önkormányzata Tamási

Hátrányos helyzet űek
foglalkoztatására irányuló
beruházás

szociális
földprogram

4 490 027 1 744 349 3

57 Szágy Község
Önkormányzata Szágy

Gyógynövény szárítás
modernizációja

szociális
földprogram

1 960 002 1 319 847 1 0

58 Szulok Község
Önkormányzata

Szulok

Belterületi árkok jókarba n
tartása, elhanyagolt erde i
területek, árokszélek tisztítása ,
allergiás tüneteket okozó
növények irtása

közmunkaprogram 9 200 400 4 743 995 6

59 Vízvár Közsé g
Önkormányzata Vízvár

Közmunkaprogra m
megvalósítása Vízváron közmunkaprogram 9 478 200 4 743 996 5

60 Udvari Község
Önkormányzata Udvari

Földprogram fejlesztése
Udvariban

szociális
földprogram 3 000 000 2 589 724 44

61 Páprád Közsé g
Önkormányzata

Páprád

A települési szociális
földprogram továbbfejlesztése
erő - és munkagépe k
beszerzésével

szociális
földprogram 4 824 600 4 574 000 189

62 Acsalag Közsé g
Önkormányzata

Acsalag

Közmunkaprogra m
megvalósítása hátrányos
helyzetűek foglalkozatásáva l
Acsalagon

közmunkaprogram 3 816 200 2 434 580

2

63 Barbacs Közsé g
Önkormányzata

Barbacs

Közmunkaprogra m
megvalósítása hátrányos
helyzetűek foglalkozatásáva l
Barbacson

közmunkaprogram 3 816 200 3 434 580

3
64 Csorna Váro s

Önkormányzata Csorna
Csorna város 2008-2009 . év i
közmunkaprogramja a tiszta ,
rendezett környezetért

közmunkaprogram 10 254 830 7 229 347
23
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65 Csörnyeföld Község
önkormányzata

Csörnyeföld

összefogással az élhet ő
környezetünkért a Kerka-Mura
folyók találkozásánál -
közm unkaprogra m
lebonyolítása

közmunkaprogram 9 860 384 8 874 344

7
66 Csörnyeföld Község

önkormányzata Csörnyeföld
Szociális ellátórendszer
fejlesztése a szociáli s
földprogram keretében

szociáli s
földprogram

2 256 000 2 136 000
130

67 Foglalkoztató ZaIA-
KAR Nonprofit
Közhasznú Kft.

Zalaszentgrót
Irányító közmunkások

közmunkaprogram 11 890 083 9 510 083
1 4

68 Kóny Község
Önkormányzata Kóny

Közmunkaprogra m
megvalósítása Kónyban közmunkaprogram 5 195 244 4 675 720 4

69 Lent i
Városüzemeltet ő
Közhasznú Társaság

Lenti

Regionális szempontbó l
hátrányos helyzet ű
kistérségben megvalósuló hely i
munkanélkülie k
életkörülményeinek javítását
szolgáló közmunkaprogram

közmunkaprogram 10 816 776 8 653 421

8
70 Murarátka Közsé g

Önkormányzata Murarátka
Közmunkaprogram Murarátkán

közmunkaprogram 2 578 480 2 449 556 2

71 Örségi Nemzeti Par k
Igazgatóság Öriszentpéter

Térségi közm unka a természet
szolgálatában közmunkaprogram 10 360 280 7 324 252 3

72 Pacsa és Térsége
Többcélú Kistérség i
Társulás

Pacsa
Közmunkaprogram az élhetőbb
és szerethet őbb pacsa i
kistérségért

közmunkaprogram 11 120 000 10 000 000
14

73 Pannonhalm a
Többcélú Kistérség i
Társulás

Pannonhalma
Közmunkaprogram a
pannonhalmai kistérségben közmunkaprogram 12 500 000 10 000 000

1 2
74 Rábapordány Község

Önkormányzata Rábapordány
Közmunkaprogram

közmunkaprogram 1 290 600 1 161 540 2

75 Rédics Község
Önkormányzata Rédics

Rédics és térség e
közmunkaprogram közmunkaprogram 8 903 391 7 392 018

8
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76 Rönök Község
Önkormányzata

Rönök

Munkavállalási lehetőség
teremtése hátrányos helyzetű
csoportok számára a
közm unkaprogra m
segítségével

közmunkaprogram 5 111 740 4 600 566

4
77 Szentliszló Község

Önkormányzata Szentliszló
Élhetőbb Szentliszlóért
közmunkaprogram közmunkaprogram 6 571 694 5 628 387 6

78 Téti Kistérség
Sokoróalja i
Önkormányzataina k
Többcélú Társulása

Tét

Közmunkások a Téti
kistérségért

közmunkaprogram 10 959 130 9 863 217

34
79 Városgondnoksá g

Celldömölk Celldömölk
Közmunkaprogram
Celldömölkön közmunkaprogram 12 284 050 9 827 240

1 0
80 Zalakaros Kistérség

Többcélú Társulása Zalakaros
Zalakarosi kistérség i
közmunkaprogram - 2008 közmunkaprogram 11 200 000 10 000 000

35
81 Zsebeháza Közsé g

Önkormányzata Zsebeháza
Közmunkaprogram szervezése
Zsebeháza és Szi l
községekben

közmunkaprogram 5 661 778 5 095 600
4

82 Szentes Város
Önkormányzata

Szentes

Szentes Város
közmunkaprogramj a
halmozottan hátrányos
helyzetű nők foglalkoztatására

közmunkaprogram 9 873 000 8 885 700 22

83 Dombegyház
Nagyközsé g
Önkormányzata

Dombegyház
Közmunkaprogram 2008

közmunkaprogram 10 550 000 10 000 000 36

84 Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás Szeghalom

Szeghalmi kistérségbe n
megvalósul ó
közmunkaprogram

közmunkaprogram 10 526 250 10 000 000 7

85 Óföldeák Község
Önkormányzata r5földeák

Közmunkaprogram Óföldeáko n
2008 közmunkaprogram 608 889 548 000 3

86 Maroslele Közsé g
Önkormányzata

Maroslele

Hátrányos térségbe n
megvalósuló hely i
közmunkaprogram - TRFC -
2008

közmunkaprogram 4 447 710 4 002 939 3
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87 Battonya Város
Önkormányzata Battonya

Közmunkaprogra m
megvalósítása Battonyán közmunkaprogram 10 241 400 9 729 330 1 3

88 Békés Város
Önkormányzata Békés

Közmunkaprogram Békésen
közmunkaprogram 10 000 000 9 500 000 2 1

89 Magyarbánhegyes
Közsé g
Önkormányzata

Magyarbánhegyes
Közmunkaprogra m
megvalósítása
Magyarbánhegyesen

közmunkaprogram 10 241 400 9 729 330 1 3

90 Mezőkovácsháza
Város
Önkormányzata

Mezőkovácsháza
Közmunkaprogra m
megvalósítása
Mezőkovácsházán

közmunkaprogram 10 241 400 9 729 330 1 3

91 Halasi Többcél ú
Kistérségi Társulás Kiskunhalas

Kiskunhalasi kistérség
közmunkaprogramja - 2008 közmunkaprogram 11 021 544 9 919 390 43

92 Makó Város
Önkormányzata Makó

Nyári-Őszi Közmunkaprogra m
Makón közmunkaprogram 11 127 400 10 000 000 28

93 Makó Váro s
Önkormányzata Makó

Tavaszi-nyári
közmunkaprogram Makón közmunkaprogram 11 127 400 10 000 000 28

94 Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Csongrád

A csongrádi kistérsé g
közmunkaprogramja közmunkaprogram 10 823 300 9 740 970 7

95 Nagykamará s
Közsé g
Önkormányzata

Nagykamarás
Közmunkaprogra m
Nagykamaráson közmunkaprogram 10 525 560 9 999 282 1 2

96 Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd

Térségi közmunkaprogram a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya mikrotérségben

közmunkaprogram 10 657 584 9 591 826 1 4

97 Mezőhegyes Váro s
Önkormányzata

Mezőhegyes

Mezőhegyes - Világörökség
Várományos Váro s
közparkjainak, közterületeine k
karbantartása, felújítás a
közmunkások segítségével

közmunkaprogram 9 732 000 9 245 400 30

98 Szeghalom Város
Önkormányzata Szeghalom

Szeghalom város
közmunkaprogramja közmunkaprogram 10 526 000 9 999 700 8

99 Mórahalom Váro s
Önkormányzata

Mórahalom

Mórahalom város külterület i
homoktalajú útjainak
karbantartása közmunkáso k
foglalkoztatásával

közmunkaprogram 10 800 640 10 000 000 7
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100 Mórahalom Város
Önkormányzata

Mórahalom

Mórahalom város köztereinek ,
közparkjainak karbantartása
közmunkások
foglalkoztatásával

közmunkaprogram 9 188 720 8 729 280 6

101 Mórahalom Váro s
Önkormányzata

Mórahalom

Közmunkások foglalkoztatás a
Mórahalom város belterület i
csapadékvíz-elvezető
hálózatának karbantartására

közmunkaprogram 10 800 640 10 000 000 7

102 Jánoshalmi Többcél ú
Kistérség Társulás Jánoshalma

JTKT Közmunka program
pályázata 2008 közmunkaprogram 9 909 600 9 414 120 1 5

103 Madaras Község
Önkormányzata Madaras

Közmunkaprogram Madarason
közmunkaprogram 10 441 535 6 500 000 7

104 Felsőszentivá n
Közsé g
Önkormányzata

Felsőszentiván
Közmunkaprogra m
Felsőszentivánon közmunkaprogram 11 015 130 6 500 000 1 0

105 Bácsalmás Váro s
Önkormányzata Bácsalmás

Heten 10 hónapig
Bácsalmáson a közmunkában közmunkaprogram 10 524 820 9 998 579 7

106 Dévaványa Váro s
Önkormányzata Dévaványa

Közmunkaprogra m
megvalósítása Dévaványán közmunkaprogram 10 525 957 10 000 000 7

107 Dámóc Község
Önkormányzata Dámóc

A MUNKA NEMESÍT
közmunkaprogram 9 966 550 9 468 000 32

108 Ricse Nagyközség
Önkormányzata Ricse

Közmunka Ricse fejlesztéséért .
közmunkaprogram 9 397 270 8 927 406 48

109 Kazincbarcika és
Vonzáskörzet e
Többcélú
Önkormányzati
Kistérségi Társulás

Kazincbarcika

"Együtt Egymásért a Sajó-
völgyében"

közmunkaprogram 11 200 000 10 000 000 120

110 Zádorfalva Közsé g
Önkormányzata Zádorfalva

Zádorfalva Közsé g
önkormányzatának Szociáli s
Földprogramja

szociáli s
földprogram 4 214 520 4 003 794 41 4

111 Szuhafő Község
Önkormányzata Szuhafő

Szuhafő Község
önkormányzatának szociáli s
földprogramja

szociális
földprogram

4 214 520 4 003 794 180
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112 Alsószuha Község
Önkormányzata Alsószuha

Alsószuha Község
Önkormányzatának Szociális
Földprogramja

szociális
földprogram

4 214 520 4 003 794 494

113 Mezőcsát Váro s
Önkormányzata Mezőcsát

"Mezőcsátért "
Közmunkaprogram 2008 közmunkaprogram 10 474 124 9 950 417 35

114 Sajószentpéter Város
Önkormányzata Sajószentpéter

őszi-téli közmunkaprogram
közmunkaprogram 11 210 040 10 000 000 72

115 Szikszói Kistérség i
Többcélú Társulás Szikszó

Hátrányos helyzetben él ők
foglalkoztatása a Szikszó i
Kistérség 13 településén .

közmunkaprogram 9 971 550 9 472 972 52

116 Bodrogkisfalu d
Közsé g
Önkormányzata

Bodrogkisfalud
Bodrogkisfalud
közmunkapályázat 2008 . közmunkaprogram 10 022 500 9 510 500 24

117 Taktaharkány
Nagyközség
Önkormányzata

Taktaharkány
Közmunkások foglalkoztatása
Taktaharkányban közmunkaprogram 10 437 100 9 915 245 24

118 Bódvaszilas Község i
Önkormányzat Bódvaszilas

Pályázat a szociáli s
földprogram m űködéséne k
támogatására

szociális
földprogram

3 498 000 3 000 000 274

119 Szendrő Város
Önkormányzata Szendrő

Szociális földprogram a
leghátrányosabb helyzetű
térségben (Szendrő)

szociális
földprogram

4 000 000 3 000 000 160

120 Tornaszentandrás
Község i
Önkormányzat

Tornaszentandrás
Szociális földprogram
működése, fejlesztése ,
Tornaszentandráson .

szociális
földprogram 4 796 000 4 556 200 142

121 Örkény Város
Önkormányzata Örkény

Tegyük szebbé városunkat! -
Közmunkaprogram Örkényben közmunkaprogram 11 074 965 8 859 965

8
122 Hernád Község

Önkormányzata
Örkény

Közmunkaprogram Herná d
önkormányzati épületeinek é s
közterületeinek karbantartására közmunkaprogram 3 456 000 2 764 800

2
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123 Tatárszentgyörg y
Község i
Önkormányzat

Tatárszentgyörgy

Közmunkaprogra m
Tatárszentgyörgy községben a
foglalkoztatási helyze t
javításáért, a tartó s
munkanélküliek munkaerő
piacra történő
visszajuttatásával

közmunkaprogram 5 778 476 4 622 781

4
124 lnárcs Község

Önkormányzata

lnárcs

Közmunkaprogram lnárcs
Községben, az önerőből
finanszírozhatatla n
településfejleszté s
megvalósításáért, a lakosság
életminőségének javításáért, a
lakók település i
identitástudatának
megerősítésével

közmunkaprogram 12 499 802 9 999 842

8

Összesen : 976 798 347 818 478 762 8 826

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé g



A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása i
felhasználási cél szerinti bontásban 2007-ben és 2008-ban, Ft-ban

36. számú függelé k

Felhasználási célok 2007 2008

Ösztöndíjprogram 274 815 000 465 575 000
Roma kulturális pályázat 46 548 000 47 000 000

Intervenciós pályázat* 31 600 000 57 000 000
Telepfelszámolási pályázat** 60 000 000
Antiszegregációs pályázat 23 245 000

Összesen : 352 963 000 652 820 000

Forrás: Magyarországi Cigányokért Közalapítván y

Jelmagyarázat : *A 2008 . évi intervenciós pályázat keretében került felhasználásra a 2007 . évi
tanulmányiösztöndíj-pályázat keretének 10 millió Ft-os maradványa is .
** A 2008. évi telepfelszámolási pályázat kiírására a 2007 . év i
tanulmányiösztöndíj-pályázat keretének maradványa terhére került sor .

A roma ösztöndíjasok létszámának alakulása a 2007/2008-as és a
2008/2009-es tanévbe n

Iskolatípus 2007/2008 2008/2009

Általános iskol a
általános iskolai képzés

	

3 936 3 954
Középiskola
gimnáziumi, szakközépiskolai (nappali) képzés 3 297 3 622
szakiskola, szakmunkásképz ő , technikus képzés 3 009 3 565
Összesen : 6 306 7 187
Felsőfokú intézmények
egyetemi, fő iskolai (nappali) képzés 1 085 1 162
külföldi képzés 25 31
Összesen : 1 110 1 193
Mindösszesen : 11 352 12 337
Forrás: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

37. számú függelék



Közoktatási fejlesztési pályázatok az ÚMFT kereteiben (2007—2013)

	

38. számú függelé k

Prioritás/támogatás i
konstrukció száma

Prioritás/támogatás i
konstrukció/komponens/kiemelt

projekt neve

Prioritás teljes (7 éves )
kerete

Prioritás teljes (7 éves )
kerete Konstrukció

indításának időpontj a

(millió EUR) (Mrd Ft )

3 . A minőségi oktatás biztosítása
mindenkinek

927 229
3. 3 . I . Oktatási esélyegyenlőség és

integráció 24,589 6,098 Megjelen t
3 . I . 4 . Az oktatási esélyegyenlőség i

programok végrehajtásána k
támogatása 58,017 14,388 Megjelen t

3. 3 . 3 . Integrációs gyakorlatot folytató
iskolák minőségbiztosítása, szakma i
szolgáltató hálózatokkal történ ő
együttm űködésük támogatása 9,734 2,41 4

3. 3 . 4 .
A láthatatlan kollégium :
4 . 1 . 2 .

A halmozottan hátrányos helyzet ű
fiatalok felsőfokú képzésbe irányul ó
továbbtanulási útjának
megerősítése, "Láthatatla n
kollégiumi" programok támogatása
felső fokú intézményekben tanuló
roma fiatalok számára 14,717 3,649

3. 3 . 5 . Tanodaprogramok támogatása 20,921 5,188 Megjelen t
Antídíszkriminációs jelző rendszer
kiépítése 1,915 0,475

3. 3 . 6 . Új tanulási formák és rendszerek ;
Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás

37,35 8,964

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztériu m
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