
A magya r országi kisebbsé gek oktatási rendszere

Az Oktatásról szóló 1985-ös törvé ny a kisebbsé gi ok-
tatást is tárgyalta, Ebben rögzí tetté k, hogy a nevelé s
é s az oktatás nyelve a magyar é s a Magyarországon be-
szé lt kí sebbsé gi nyelvek. Azt is kimondták, hogy továbbra
is lehet vé  kell tenni a kisebbsé gi nyelvek elsa|átí tá-
sát az oktatáS összes szintjé n. A 70, szakasz 3, bekez-
dé se szerint a nemzetisé gi gyerekeket fel kell venni
azokba az iskolákba, amelyekben az anyanyelvé t, illet-
ve az anyanyelvé n oktatják-

Az oktatási miniszter az óvodák m ftödé sé r  szóló
|2/|986-os rendelete kimondja, hogy nemzetisé gi
óvodában csak a kisebbsé gi nyelvet iól beszé l  óvó-
n t lehet foglalkoztatni, A nemzetisé gek által lakott
települé seken tí z szül  ké ré sé re nemzetisé gi csoportot,
vagy óvodát ke]l lé tesí teni, Öt szül  ké ré sé re az óvodá-
nak nemzetisé gi nyelv  foglalkozásokat kell nyú |tania.

Ugyanebben az é vben jelent meg az oktatási mi,
niszter l3ll98ó,os rendelete az dltalános iskoláft m hödé -
sé r - Eszerint a nemzetisé gi nyelv, illetve a nemzetisé ,
gi nyelven oktatott tantárgyak taní tására csak nyelvi
ké pesí té ssel rendelkez  pedagógust lehet alkalmazni,
Ezen kí vül ajánlatos a nemzetisé gi iskolákban a nyelv-
oktatáSra legalább ké t tanárt Vagy tanárn t munkába
állí tani, Az általános szabályozástól elté r en a nem-
Zetisé gi iskolákban hat gyerekkel is lehet önáIló 1sztálat ihdí -
tdni, Taní táskor cé lszer  az osztály csoportokra bontá-
sa {legalább hat f s csoportok), A szabályozások
ugyan haladóak voltak, de mivel nagy ré szük csak
ajánlás volt é S pé nzügyi támogatáSt nem tartalma-
Zott, aliq letté k fiqyelembe. A törvé nyi el í rásokat sem
haitották mindig vé gre, mert pedaqógushiánq volt. A t is-
kolákon é s az egyetemeken a hallgatói helyeknek csak
kis száma állt rendelkezé sre, é s az inté zmé nyek nem
mondhattak fel a kinevezett pedagógusnak, függetle-
nül attól, hogy meg volt-e a megfelel  szakké pesí té se
Vagy Sem.

l989-ben, a politikai változások idejé n az oktatáSi
miniszter rende]eté vel a nemzetisé gi iskolákban a kö-
telez  oroszórák ú eiuetl lehetett már a nemzetisé gi nyel-
vet, iIletve a nemzetisé gi nyelven oktatott tantárgya-
kat taní tani, Ezzel a nemzetisé gi oktatáS szé les palet-
táia iött lé tre é s n tt a nemzetisé gi nyelvet oktató ta-
nárok hiánya- Az els  szabad választások után sok kis
falu salát önkormányzatot választott, é s önállósodott,
Kezdeti inté zkedé seikben az óvoda é s az iskola meg-
ú jí tására törekedtek, A kis falvak iskoláit a hetvenes
é vekben a tanácsok körzetesí té sé vel a körzeti iskolá-
hoz csatolták. A magyarországi nemzetisé gek többnyi-
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re ilyen kis falvakban é ltek é s é Inek, í gy rohamosan
n tt a nemzetiSé gi inté zmé nyek száma.

Egy ország nemzeti é s etnikai kisebbsé gei számára
igen fontos, hogy elismerjé k anyanyelvhasznáIatát, A
Magyar Köztársaság Alkotmányának ó8. szakasza a
magyarországi kisebbsé geket áIlamalhotí  té ntlezóftónt is-
meri el, biztosí tja vé delmüket, anyanyelvük vé delmé t,
illetve anyanyelvük megtanulását. Az Alkotmány ezen
cikkelyé hez mé g ké t másik törvé ny kapcsoIódik, ame-
lyet az Országgy lé s 2l3-os többsé geel fogadott el.

A Kisebbsé gi- é s oktatási törvé ny a bolgár, cigány,
görög, horvát, lengyel, né met, örmé ny, román, ruté n,
szerb, szlovák, szlové n, é s ukrán kisebbsé gi nyelveket
sorolja fel.

Ki kell emelni, hogy egy kisebbsé ghez tartozó gyer-
mek a különböz  oktatási folmák igé nybevé telé vel
ré szt Vehet az anyanyelven törté n , illetve anyanyelvi
oktatásban. Ez az oktatás a helyi lehet sé geknek é s
igé nyeknek megfelel en kisebbsé gi óvodában, isko]á-
ban, osztályban, vagy csoportban törté nhet. A törvé ny
43, szakaszának 4, bekezdé se szerint akkor ke]l beve-
zetni az anyanyelvi oktatást, ha ezt legalább nyolc - egy

kisebbsé ghez tartozó - szül  ké nónyezi ggermeké nek. Erre kö-
telezi a helyi önkormányzatokat az 1990, é vi LXV szá-
mú  önkormányzati törvé ny is, amely a települé seken
é l  nemzeti é s etnikai kisebbsé gek jogainak biZtosí tá-
sát az önkormányzatok alapfeladataké rif határozza meg.
Erre az egyik garancia az a szabályozás, hogy az okta-
tási inté Zmé nyekben biztosí tani kell a kisebbsé g tör-
té nelmé nek oktatását, va]amint ku]turális hagyomá-
nyainak megismeré sé t, Mindez aZ állam konkré t fel-
adataihoz tartozik, Az anyanyelvi tanárok ké pzé se, a
vendé gtanárok alkalmazásának támogatása é ppú gy,
mint a kisebbsé ghez tartozók ké pzé se a kisebbsé g
nyelvé nek megfelel  külföldi inté zmé nyekben. Mind-
ebben az ,illannak kell a pé nzüqqí  felel ssé get vállalnia.

A törvé ny különfé le iogokat iS biztosí t, í gy pé ldául a
dönté shozatalban való ré szvé teli iogot, a tanácskozá-
si iogot é s az inté zmé nyalapí tás é s -fenntartáS iogát,
pé ldául ké pzé si, é s nevelé si központoké t vagy kultu-
rális inté zmé nyeké t.

A másik fontos törvé ny aZ 1993. é vi LXXIX, számú
oktatási törvé ny, amelyet l99ó-ban é s l999-ben mó,
dosí tottak. A módosí tásokban a kisebbsé gi törvé ny
oktatáspo]itikai bekezdé seit messzemen kig figye-
lembe vetté k. E törué ny 5, paragrafusa az Alkot,
mánnyal összhangban lehet vé  teszi, hogy az óvodai,
iskoiai vagy kollé giumi nevelé s é s oktatás magyalul,
az anyanyelven vagy mindké t nyelven folyjon, A ki-
sebbsé gi oktatás min sé gé t a pedagógusok ké pzé si
felté telei biztosí tlák (l7, § 3, bekezdé s), A kisebbsé gek
oktatási inté zmé nyeiben kisebbsé gi nyelven való ok-



tatásra vagy kisebbsé gi nyelvoktatásra csak olyan pe-
dagógusokat lehet foglalkoztatni, akiknek a törvé ny
által el í rt f iskolai szakvé gzettsé g mellett van ki,
sebbsé gi óvón i, tanári vagy kisebbsé gi nyehtanári
ké pesí té sük is, A kisebbsé gi óvoda nevelé si program-
jában rögzí teni kell a nyelv é s a kisebbsé gi kultú ra
ápolásának feladatait, A kisebbsé gi iskolák pedagógi,
ai programiainak, a helyi tanterueknek tartalmazniuk
kell a nyelvi, törté nelmi, kultú rtörté neti, kulturá]is é s
né praizj tananyagot is (47, §), Az oktatási törvé ny biz,
tosí tja a helyi önkormányzat közrem ködé sé t a ki,
lktatási miniszter tanácsadó survehé nt m kódik. Ennek
tag|al az országos önkormányzatok küldöttei, akiket
ré szvé teli log illet meg minden, az oktatást é rint  ké r,
dé sben, A kisebbsé gi önkormányzatoknak ré szvé teli
joguk volt a Nemzeti Alaptanterv é s az óvodák orszá-
gos neveJé si programláróI szóló kormányrendeletek
kimunkálásában, ezáltal a kormány é s a kisebbsé gek
köZötti együttm ködé S biztosí tott.

Az országos önkormányzatokkal szoros együttm kö-
dé sben születtek meg l997-ben a kisebbsé gi oktatás
alapdokumentumai, AZ oktatási miniszter 32/1997-es
(XL5.) Iendelete A magyarországi nemzeti é s etnikai ki-
sebbsé gek óuodni nevelé sé neh irányelveiról ké t ré szb l áll. Az
els  ré sz a nemzetiSé gi oktatáS kité teleit é s oktatási for-
máit tartalmazza, a második ré sz az egyes kisebbsé gek-

sebbsé gi oktatás tervezé sé ben, szervezé sé ben é s el-
len rzé sé ben. Bár az oktatási inté zmé ny fenntartója
els sorban a helyi önkormányzat, a kisebbsé gi önklr-
mánazat\L ré szvé teli ioq illeti meg a dönté shozatalban a kö-
Vetkez  teí ületeken (l02, §): az inté zmé ny költsé gve-
té sé ben, az igazgató kinevezé sé ben, az inté zmé ny át-
alakí tásában, bezárásában, a)apí tásában, né vadásá-
ban, a nevelé si é s pedagógiai programban, a szakmai
munka é rté kelé sé ben, é s a beiskolázásban, A törvé ny
é rtelmé ben 199ó-ban aZ oktatási Miniszté riumban
lé trehozták a Kisebbsé qek Orszáqls Bizlttsáqát, amely az
re jellemz  nyelvi é s né prajzi alapkövetelmé nyeket ha-
tározza meg oktatási formák szerint,

Mivel a magyarországi kisebbsé gek meglehet sen
asszimilálódtak, anyanyelvüket családi körben is alig
használják, az állam az inté zmé nyekkel próbálja meg
elé rni, hogy a kisebbsé gek visszanyerié k nyeJvüket, kul-
tú ráiukat é s identjtásukat,

Az óvoda a kisebbsé gi kultú ra megismeré sé re é s e]-
salátí tására szolgál. Feladata, hogy a gyerekeket felké -
szí tse az iskolára, Az irányelvek szerint a szül k gyer,
mekeiket anqanyelvi (a nevelé s é s a foglaikozások ki-
sebbsé gi nyelven folynak) vagy fté tnyelv  (a foglalkozá-
sokat anyanyelven é s magyarul tartó) óvodába í rat-
hatják be, Az utóbbi formában azt a nyelvet feilesztik,
amelyet a gyerekek kevé sbé  beszé lnek,

óvodák

kisebbsé gek

1995/96 1997/98 1999/2000

gyerekek száma
pedagógusok

száma
ggereftek száma

peqagógusoh

száma
qqerehek szdma

pedagógusoh

száma

né met l4589 642 l47 44 ó89 l4l7l 693
roman 647 34 617 36 547 36

horvát 1603 l585 97 l388 97
szlovák 3334 153 2989 l50 30 50 lr0
szerb t84 l2 I64 ll l8l ll
szlové n 79 5 88 5 ll2 6

FOrrás: oktatási

Az l998-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv szerint:
,,A nemzeti é s etnikai kisebbsé qek oktatása a maqgar oktatósi
rendszer szerves ré szé t ké pezi, Ebben az é rtelemben a hisebbsé qi
oktatás a rendszerrel alapvet en a,zanls tartalmú , annls é rté -
keken ryugvó, é s alapké pzé st, illetve esé lyegqenl sé qet kell ga-
rantólnia."

A kisebbsé gi oktatáS iránye]Vei alap|án a köVetkez 
klasszikus oktatási formákat különböztethetjük megl

Anllanqelv  ohtatás, a magyar nyelv é s irodalom tan-
tárgyon kí vül az egé sz taní tás anyanyelven folyik, A
statisztika szeí int ezt aZ oktatáSj formát a magyaror-
szági kisebbsé gek alig veszik igé nybe

A í zé ttannqelví í  oktatás azt jelenti, hogy a heti óraszám,
illetve a tananyag felé t anyanyelven kell taní tani, A ma,
gyar nyelv é s iroda]mon kí vü1 tantárgyak felé t anyanyel-
ven kell oktatni. Az utóbbi é vekben ennek az oktatási
formának aZ elteriedé Sé t lehet megfigyelni,

A legelterjedtebb a hisebbsé gi nqelvohtatds heti három-
hat órában, a né met kisebbsé gné l hetl öt órában ok-
tatják az anyanye]vet A b ví tett nyelvoktatás eseté n
legalább három tantárgynak a heti óraszám egyhar-
madában kell az anyanyelven folynia.

Mindhárom oktatási formába beé pí tettek egy ú i tan-
tárgyat, a honismerefí i, amelynek anyagát integrálva, il]et-
ve önáIló tantárgyké nt kell oktatni anyanyelven vagy
magyarui, Hogy a kisebbsé gi iskolák teljesí thessé k a
köVetelmé nyeket, tí z százalé Wal emelté k a köteleZ  heti
óraszámot ezekben az inté zmé nyekben,

Pé nzügyileg is segí t az állam, A kisebbsé gi program
alapján m köd  inté zmé nyek 199l óta a programban
ré szt vev  gyerekek után plusz pé nzt kapnak a kisebb-
sé gi oktatás többletköltsé geinek finanszí rozására, Ezt
a pé nzt az oktatási törvé ny szerint nem lehet más cé lra
í ordí tani.
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iskolák
l997/98 1999/2000

qqerekek

száma össz.

anaa-

ryelv 
forma

kót-nqelví í

forma

nqelv-
0ktatási

forma

qqerekek

száma  ssz.

anaa-
nyelví í
forma

ké t-nyelv(í

forma

nyelv-
0ktatási

forma

né met 44338 787 591I 37640 46254 758 49I l 40585

szlovák 4409 595 276 3538 4485 92 ó58 3674

h orvát 2476 293 0 2l83 2526 34 319 2207

roman l 2l8 508 54 616 l l98 427 188 583

szlové n l20 0 40 80 l1ó 0 22 94

szerb 227 I44 0 83 275 164 0 lll
görög 83 0 0 83

Fnrrás,ahtntl isi Minis7.f óriulu

K

nemzetisé g
l997/98 I999/2000

isholatí pus isholák száma gyerekek slima iskolatí pus isholák száwa qqerehek száma

!horvát
gimnáZium

szakközé pi,

2

0

2I4
0

gimnáZium

szakközé pi.

2

0

219

0

né met
gimnázium

szakközé pi,

ll
l

I447

l12
gimnázium

szakközé pi,

ll
3

I699

279

roman
gimnáZium

szakközé pi,

l

0

t04

0

gimnáZium

szakközé pi,

3

0

257

0

szerb
gimnáZjum

szakkózé pi,

l

0

92

0

gimnáZium

szakközé pi,

l

0

l26
0

szlovák
gimnáZium

szakközé pi,

2

3

l l9
76

gimnáZium

szakközé pi,

2

l

l05

l3

szlové n
gimnáZium

szakközé pi.

]

0

7

0

gimnázium

szakközé pi,

l

0

9

0

F 0 rrós : o hta,tási Mi niszt é rium

A diákok számának alakulása az oktatási
a tanulók száma l997/98 l999/2000

óvodás gyerekek összesen 383.486 365,704

ebb  a nemzetisé gi óvodákban 20.440 l9.449

általános iskolákban összesen 963.997 9óO,ó0l

ebbó1 a nemzetisóqi ált- isk--ban ,3.02I 54,937

gimnáziumokban összesen 368,645 386.5,19

ebb  a nemzetisé qi gimnází umohban 2.096 2.7o7

Forrós: Miniszté rium

A diaszpórában é i , kié pí tett iskolahálózatta] nem szakcsopoí tké nt különböz  egyetemeken, f iskolákon
rendelkez  magyarországi kisebbsé gek az anyanyelvet szé tszórtan találhatók,
é s a né prajzot az ú gynevezett ,,vasárnapi iskolákban" ta-
nulhatiák_ A költsé geket az országos önkormányzat- Közé piskolai tanárké pzé s a következ  egyete-
okon keresztül az Oktatási Miniszté rium viseli, meken zaillk:

l998_ban hitelesí tetté k d tanárké pzí  inté zmé nqek prog, Budapest, E E: bolgár, horvát, szerb, szlovák, szlo-
ramjait, A ké pzé si helyek önálló tanszé kké nt vagy \,é n, né met é s né met nemzetisé gi nyelvre,
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Piliscsaú a, PPKE: né met é s szlovák nyelvre,
Szeged,lA{lE: bolgát szerb, né met é s ukrán nyelvre,
Pdú s, ]PTE: né met é s né met nemzetisé gi nyelvre.

Fels  tagozatos nyelvtanár-ké pzé s:
Né met ngelv: Szeged, }uhász Gyula Tanárké pz  F is-

kola,
1zlovdk nyeltt: Szeged, Juhász Gyula Tanárké pz  Fóis-

kola,
Howdt nyelv: Pé cs, Janus Pannonius T\.rdományegye-

tem; Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárké pz  F is,
kola,

Szlové n nyelv: Szombathely, Berzsenyi Dánie] Tanár-
ké pz  F iskola,

Román nyelv: Szeged, |uhász Gyula Tanárké pz  F is-
kola,

IJkrán nqelv: Nyí regyháza, Bessenyei György Tanár-
ké pz  F iskola-

Alsó tagozatos tanárké pzé s:
Né met: Taaárké pz  F iskola, Budapest; Baja, Eötvös

József Tanárké pz  F iskola; Szekszárd, lllyé s Gyula Ta-
nárké pz  F iskola; Zsámbé ki Római Katolikus Tanár-
ké pz  F iskola

Szlovák: Tanárké pz  F iskola, Bé ké scsaba; Esztergom,
Vité z ]ános Római Katolikus Tanárké pz  F iskola

Hlrvát, Baja, Eötv s József Tanárké pz  F iskola
Román: Tanárké pz  F iskola, Bé ké scsaba
Szerb : Tanárké pz  F isko]a, Budapest

Óvón ké pzé s;
Né met: Baia, Eötvös ]ózsef Tanárké pz  F iskola;

Szekszárd, lllyé s Gyula Tanárké pz  F iskola; Sopron,
Benedek Elek Pedagógiai F iskola

Szlovdk Szarvas, Brunszvik Teré z Óvónóké pz  F is-
kola; Esztergom, Vité Z lános Rónai Katolikus Tanár,
ké pz  F iskola

Horvdt: Sopron, Benedek Elek Pedagógiai F iskola;
Baia, Eötvös |ózsef Tanárké pzó F iskola

Rlmdn: SzaNas. Brunszvik Teré z Óvón ké pz  F is-
kola

A né meteken kí vül a kisebbsé ghez tartozóknak meg-
van az a lehet sé ge, hogy a magyar ké pzé s mellett az
anyaországban tanuljanak. Ezeket aZ ösztöndí i-lehe-
t sé geket rögzí tetté k a Magyal Köztársaság é S aZ
anyaországok közötti ké toldalú  szez dé sekben, Az
óvón - é s az általános iskolai tanárké pzé sen kí vül az
egyetemeken, f iskolákon nincs lehet sé g a nyelven
kí vül más tantáIgyakat is anyanyelven tanulni, Ezlrt
nem ké pes a ftótnqelv  é s az arutrangelv  \ktatds teret naerni.

Az oktatás modernizálásával párhuzamosan a ki-
sebbsé gi oktatást is változtatiák, A mostani állapot sze-
rint a kisebbsé gi oktatás jogi alaplai biztosí tottak. A
ké rdé s csak az, hogy a kisebbsé gek ké pesek-e é lni joga-
ikkal é s az oktatást meg tudják-e tölteni tarta|ommal,

Karácsony Zolkí n foIdí tása
IRoDALoM:
A Magyar Né pköztáfsaság l949,es Álkotmánya
A Magya. szoclallsta Münkáspárt l97r-ös prograrnnyllat-

kozata
Az óvodák é s az általános tskolák 1985-ö9 iogl szabályozá.

sa
Magya.orságt Né metek Demokratlküs szövetsé ge: 3oo

é ve9 együtté lé 6 - A mágyaro.§zági né metek tórté nelmé b l
(Tankönyvkladó l987)

A magyaí orcád nemzed é s etnlkai kisebbsé gekr l §zóló
töEé ny (az 1993. é vl Lxxvtt. sz. törvé ny)

A Nemzetl Alaptanterv (Közoktatást é s Mí í vel dé gi Mtntsz-
té rtüm, Büdapest, l99r)

Molnár,Pettl: Infoí mácló§ füzet a kisebbsé gt oktauásról
(Expanzló Hümán Tanácsadó 1997)

Vámos Ágnes: A magyatoí szági oktatásl nyelvek atlasza
(Keraban Ktadó Büdapest 1998)

Manherz Rároly: A mágyarországl né metek (Útmütató Kt-
adó 1998)

Az oktatást törvé ny (az l993. é vt Lxvtll. sámli törvé ny mó"
dosí tása, oktatásl Mlniszté rlüm Büdapest 1999)

oKTAT.i§PoLrTü^r T^NÁc§

oRszÁcos Krs[aBsÉ Gl BIzofi sÁc
Tní ácsadó iesttilel (l] fd)
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