
Új év – új feladatokkal 
Beszélgetés Németh Erika fõigazgatóval

– A települési és területi kisebbségi 
önkormányzatok központi költségve-
tési támogatásának feladatarányossá 
tételéről a kisebbségi törvény 2005. évi 
módosítása rendelkeze" . Az említe"  
jogszabály 55. §-a alapján a kormány 
2007 végén elfogadta a 375/2007. (XII. 
23.) számú rendeletét, amely tartal-
mazza a feladatarányos támogatás 
feltételrendszerét, a támogatás struk-
túráját és az elláto"  feladatok alap-
ján történő támogatás igénylésének 
módját, szabályait, valamint az ahhoz 
szükséges adatlapot.

A jogalkotó célja egyértelmű: a feladatarányos tá-
mogatás keretében az átlagosnál nagyobb arányú támoga-
tásban részesíteni azokat a kisebbségi önkormányzatokat, 
amelyek közösségüket képviselve a kisebbségi törvényben 
megfogalmazo!  területeken tevékenykednek. Az ezzel 
kapcsolatos adatlap tartalmazza a kisebbségi tör-
vényben megjelenő, a kisebbségi önkormányzatok 
tevékenységét meghatározó területek felsorolását. 
Az érinte" eknek így módjukban áll – akár saját ma-
guk számára is – összefoglalni azt, mit is végeztek a 
kisebbségi közösség képviselőiként a településükön, 
illetőleg azt is, melyek azok a területek, amelyeken 
esetleg nem voltak elég aktívak. 

A diff erenciálástól két dolgot várunk. Az egyik, 
amit már fentebb jeleztem, hogy a jobban teljesítő 
kisebbségi képviseletek központi támogatása nő. A 
másik hozadéka az új rendszernek az lehet, hogy tu-
datosul a közösségekben: valódi képviseletre o"  van 
szükség, ahol a kisebbségi törvényben foglalt lehe-
tőségek (kultúra, nyelv ápolása, kisebbségi érdekek 
védelme, kisebbségi oktatás) valóban megjelennek. 
Ahol valóban „tétje” van a települési, területi önkor-
mányzat tevékenységének.

Ami a támogatást illeti, annak összege azzal 
együ"  nyilvánvalóan változó lesz, hogy továbbra 
is megmaradt az automatikusan minden kisebb-
ségi önkormányzatnak kiutalt általános működési 
támogatás. Ennek az éves teljes támogatási össze-
gen belüli aránya 75 százalék, míg a fennmaradó 

25 százalékból – az elláto"  feladataik 
arányában, tehát különböző mérték-
ben – részesednek az adatlapokat be-
nyújtó kisebbségi önkormányzatok. A 
valamennyi kisebbségi önkormányzat 
támogatására szolgáló keretösszeg az 
elmúlt évi kerethez képest egyébként 
200 MFt-tal nő" , amiből az követke-
zik, hogy ha a rendszer nem változo"  
volna meg, akkor valamennyi kisebb-
ségi önkormányzat mintegy 100 ezer 
forin" al magasabb támogatásban ré-
szesülne. 

– Hogyan alakul az országos önkormányzatok által át-
ve!  intézmények működtetési költsége? Mennyi pénz jut 
2008-ban a hazai kisebbségekre?

– Az országos kisebbségi önkormányzatok által 
működtete"  kisebbségi intézmények központi tá-
mogatása ebben az évben 5 százalékkal nő" . Az ál-
talános szabálytól eltér az átve"  kisebbségi iskolák 
támogatása, ahol a fenntartónak járó kiegészítő nor-
matíva jelentős mértékben, 70 ezer forin" al emelke-
de" , ami nagymértékben megkönnyíti az iskolák 
működtetését.

Általánosságban a terület költségvetése kis mér-
tékben változo" . Emelkede"  a kisebbségi intézmé-
nyi keret – a 2007. évi 70 millió forintról 120 millió 
forintra, a kisebbségi intervenciós és koordinációs 
keret összege pedig a tavalyi 38 millió forintról 80 
millió forintra. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány támogatása, valamint 
a kisebbségi oktatás támogatására szolgáló egyéb 
normatívák szinten maradtak. Nő" ek az esélyegyen-
lőség elősegítését támogató források, valamint emel-
kede"  a már említe"  – a helyi és területi kisebbségi 
önkormányzatok működését szolgáló – központi ke-
ret összege. Összességében tehát elmondható, hogy 
a terület fi nanszírozása, ha kis mértékben is, de idén 
javul a tavalyi évhez képest. 

– Milyen feladatok várnak a Főosztályra 2008-ban? 
Mely kérdések kapnak prioritást, például foglalkoznak-
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e továbbra is a kisebbségek országgyűlési képviseletével, 
lesznek-e egyeztetések, s ha igen, kikkel? 

– Főosztályunkra komoly feladat hárul a kisebb-
ségi önkormányzatok diff erenciált támogatásának 
végrehajtása során. Nálunk kerülnek feldolgozásra 
a beérkező adatlapok, s a döntés-előkészítés is mun-
katársaim feladata. A tavaly létrehozo"  három mun-
kacsoport – a közjogi, a média és a fi nanszírozási 
– tevékenysége is folytatódik. Ezek melle"  újjáala-
kult a Nemzetiségi Informatikai Tanács, amelynek 
működésében szintén részt veszünk. 

A kisebbségek országgyűlési képviseletének meg-
teremtése továbbra is prioritás. Reményeink szerint 
ebben az évben – a Közjogi munkacsoport által ki-
dolgozo"  koncepció mentén – megkezdődhetnek a 
kérdés megoldását szolgáló politikai egyeztetések. 

– Mi lesz, mi lehet a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány jövője? 

– A Közalapítvány sorsát a Finanszírozási mun-
kacsoport által kidolgozandó javaslat tartalmazza 
majd. Ez a munkacsoport tavaly azt kapta feladatul, 
hogy tekintse át a kisebbségi terület fi nanszírozásá-
nak kérdéseit, forrásait és feszültségeit, s tegye meg 
javaslatát a rendszer átalakítására. Egy ésszerű, á" e-
kinthető rendszer létrehozására törekszünk. Minden 
esetleges változás – így a Közalapítvány helyzetének 
tisztázása is – ennek a majdani javaslatnak lehet a 
függvénye. Az azonban látható a költségvetési tör-
vényből, hogy a Közalapítvány 2008-ban a koráb-
bival azonos módon, azonos támogatási összeggel 
folytatja működését.

– 2008 a Kultúrák Közö! i Párbeszéd Európai Éve. Első 
rendezvényének tekinthetjük az ARCUSFEST Nemzetisé-
gi Színházi Fesztivált februárban. Követik-e ezt más ren-
dezvények is 2008-ban?

A február 23 – március 2. közö"  megrendezésre 
kerülő színházi találkozót követően, még március-
ban sor kerül a Magyarországi Nemzetiségi Film-
szemlére is. A Magyar Televízió Kisebbségi Műso-
rok Szerkesztősége immár ötödik alkalommal hir-
de" e meg a találkozót, amelynek célja a hazai nem-
zetiségi fi lmes műhelyek és alkotások bemutatása, a 
kisebbségi témát feldolgozó fi lmek népszerűsítése a 
széles közönség elő" . A fi lmszemlét befogadó váro-
sokban – Budapesten, Pécse"  és Szegeden – jelentős 
hagyománya van a kulturális sokszínűségnek. E se-
regszemle – reményeink szerint – kiemelkedő kul-
turális eseménye lesz a kultúrák közö" i párbeszéd 
európai éve magyarországi rendezvénysorozatának. 
A Miniszterelnöki Hivatal kisebbségekért felelős 
szakállamtitkársága ezért is nyújto"  a korábbiaknál 
nagyobb anyagi támogatást a rendezőknek.

2008 májusában Pécse"  tartja éves kongresszusát 
a FUEN, az Európai Népcsoportok Föderális Uniója. 
A harminchat ország kisebbségi szervezeteit tömö-
rítő nemzetközi szervezet tagjai a magyarországi 
németek, horvátok, románok és szlovákok képvise-
lői is. Az Európa – s benne Magyarország – sokszí-
nűségét tükröző rendezvény kiváló alkalmat teremt 
majd szűkebb és tágabb környezetünk nemzetei, 
nemzetiségei kultúrája megismerésére, az országa-
ink polgárai közö" i párbeszédre. 

Az aktuális eseményekről híreket helyezünk el 
honlapunkon (www.nek.gov.hu), így természetesen 
tudósítunk a Kultúrák Közö" i Párbeszéd Európai 
Éve eseményeiről, s felhívjuk a kisebbségi közössé-
gek, önkormányzatok fi gyelmét a kulturális év ren-
dezvényeihez történő csatlakozás lehetőségére is.

– A tizenötödik évfolyamába lépe!  Barátság sikeres évet 
kíván Önnek és munkatársainak!

Mayer Éva

Lengyel, német és 
szlovák alkotók a Magyar 

Kultúra Napján, január 
22-én a Parlamentben

Bajtai László felvétele

5592


