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– Eseményekben gazdag évet zárnak a 
nemzetiségi közösségek. 2017 Szent Lász-
ló Év volt, a reformáció 500. évfordulójá-
ról emlékeztünk meg, helyi kezdeménye-
zések, kiállítások, kulturális napok soka-
sága zajlott. Ön mely eseményeken vett 
részt? Helyettes államtitkár úr szerint 
milyen közösségformáló erőt jelentenek 
ezek a rendezvények?

– 2017, ahogyan az eddigi évek is, 
nagyon mozgalmas volt számunk-
ra és a magyarországi nemzetiségek 
számára. Igyekeztem eljutni országos 
és helyi jelentőségű önkormányzati 
s kulturális rendezvényekre, progra-
mokra, az anyaországok nagykövetségein megtar-
tott ünnepségekre, nemzetiségi tanévnyitóra, intéz-
mények átadóira. Hazai és anyaországi táborokat 
látogattam, s olyan, valamennyi nemzetiséget érintő 
eseményeken is részt vettem, mint a Pro Cultura Mi-
noritatum Hungariae díj ünnepélyes adományozá-
sa, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjak átadása 
vagy a második Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó.

Rendkívül fontos a nemzetiségeink egyházakhoz 
kötődése, ami abban is megnyilvánul, hogy szinte 
minden ünnepség, rendezvény szentmisével, szent-
liturgiával, istentisztelettel kezdődik. Így aztán na-
gyon sok ilyen szertartásnak, és a Reformáció 500 
emlékév számos ünnepségének is részese voltam. 
Mindezek üzenetének jelentős nemzetiségi vetüle-
tét is megéltem.

Mindig nagy öröm számomra az erős nemzetisé-
gi közösségekkel való találkozás. Egy nemzetiségi 
óvoda vagy iskola felújítását követő átadáson, a nem-
zetiségi fiatalokkal való együttlétkor egy táborban, 
vagy a Velencei-tó partján, a Nemzetiségi Ifjúsági 
Találkozón lehet igazán látni, hogy a nemzetisége-
inknek nem csak múltjuk és jelenük, hanem nagyon 
gazdag jövőjük is van nálunk. Ennek jelentőségét 
emeli, hogy Európában minden hetedik állampolgár 
valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tarto-
zik. Éppen ezért nagyon fontos törődni, foglalkozni 
a nemzetiségekkel – nem pedig félni tőlük. Biztos 
vagyok benne, hogy Magyarország nemzetiségpoli-
tikájával erősíti a nemzetiségi közösségeket és pél-
dát mutat az európai államoknak.

– Idén korábban került sor a nemzeti-
ségi pályázatok kiírására és tovább emel-
kedtek a megpályázható összegek. Van 
ennek megtartó ereje a  nemzetiségi civil 
szervezetek szempontjából? Mikor lesz 
eredményhirdetése a pályázatoknak, még 
idén vagy csak jövőre?

– Az alulról jövő kezdeményezések 
fontosságát nem lehet eléggé hang-
súlyozni, hiszen a civil szervezetek 
programjai töltik meg élettel a közös-
ségeket, ezért is elengedhetetlen ki-
emelt támogatásuk. Azzal, hogy idén 
jóval korábban tudtuk kiírni a pályá-
zatokat, a nemzetiségi civil szerveze-

tek éves működése válik kiszámíthatóbbá, tervez-
hetőbbé. Ezáltal biztosabb segítségére lehetnek az 
általuk képviselt közösségeknek és nyugodtabban 
végezhetik áldásos munkájukat.

Soha ennyi pályázat nem érkezett még ezen a terü-
leten. A döntést már 2018 elején meg kívánjuk hozni, 
célunk, hogy hamarabb jussanak a támogatásokhoz 
a nyertesek, és minél előbb, minél több programot 
tudjanak megvalósítani az elnyert összegekből.

– Az Országgyűlés elfogadta a 2018-as költségvetést, 
s tovább emelkedett a nemzetiségek támogatása.  Milyen 
területeket érint ez?

– A 2018. évi költségvetés a nemzetiségi célú támo-
gatásokra 10 377,7 millió forintot irányoz elő, mely a 
2010. évi forrásokhoz képest mintegy háromszoros 
növekedést jelent. Az összeg az előző évihez képest 
1688,8 millió forint összegű többletforrást biztosít a 
nemzetiségek számára.

Ez nyújt fedezetet a nemzetiségi pályázatokra, a 
nemzetiségi intézmények beruházásaira, felújítási 
projektjeire és a további egyedi kérelmek támoga-
tására szolgáló keretösszegek emelésére. Ebből jut 
majd a nemzetiségi pedagógusok bérfejlesztésére, 
valamint a települési és a területi nemzetiségi ön-
kormányzatok működési s feladatalapú támogatása-
inak többletére. 

A nemzetiségi pedagógusok nemzetiségi pótlé-
kának ötven százalékkal való megemelését meg-
alapozó jogszabály is elkészült, a forrás rendelkezé-
sünkre áll.

Költségvetés, pályázatok, 
választási előkészületek…
Évzáró interjú Fülöp Attila helyettes államtitkárral
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– 2018-ban választások lesznek, ez egyben a nemzeti-
ségi szószólók megválasztását is jelenti. Változnak a vá-
lasztás szabályai vagy marad az eddigi, mely szerint az 
országos önkormányzatok közgyűlése dönt a szószóló sze-
mélyéről. A magyarországi németek ezúttal is önálló or-
szággyűlési képviseletre törekszenek, de rajtuk kívül más 
közösség is készül erre. Mekkora eséllyel? 

– A 2014. évi országgyűlési választásokat követő-
en – a tizenhárom nemzetiségi szószóló tevékeny-
sége révén – először kapcsolódhattak az Ország-
gyűlés munkájába alanyi jogon a nemzetiségek. A 
szószólók alkotják a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságát a parlamentben. Aktív tevékenységük 
eredményeit a nemzetiségi közélet minden terüle-
tén érezhetjük.

A jövő évi választások szabályai nem változnak, 
továbbra is az országos nemzetiségi önkormány-
zatok közgyűlése dönt majd a választási listán sze-
replőkről és sorrendjükről. Az tehát mindig az adott 

nemzetiségi közösségek döntése, hogy melyikük 
készül önálló országgyűlési képviseletre. A lélek-
számból adódóan erre több nemzetiségnek is van 
lehetősége.

– Mit kíván helyettes Államtitkár úr olvasóinknak az 
új esztendőben?

– Elsősorban Isten áldását mindannyiuk és csa-
ládjuk életére és munkásságára! Tiszta szívből kí-
vánom, hogy közös hazánkban, Magyarországon 
erősödjenek, fejlődjenek, hiszen csak jól működő 
közösségek alkothatnak összetartó, működőképes 
társadalmat. Kívánom, hogy éljenek a megújult jog-
szabályi környezet és a megnövekedett nemzetiségi 
források biztosította, illetve a közvetlen demokrácia, 
választások adta lehetőségeivel!

– Köszönjük!
-yer-

Agárdon találkoztak a magyarországi 
nemzetiségek fiataljai

Második alkalommal szervezték meg a magyarországi nemzetiségek fiatal-
jainak találkozóját a Velencei-tó partján. A Magyarországi Német Fiatalok 
Közössége és a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete által megvalósí-
tott rendezvényt Fülöp Attila, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A találko-
zón mintegy 400 fiatal vett részt az ország különböző részeiből.

Kiss Andrea felvételei


