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Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) 2017-
ben dolgozta ki A magyarországi szlovák nevelési-okta-
tási rendszer fejlesztési koncepcióját, melyben a nemze-
tiségi közoktatási kérdések mellett nagy hangsúlyt 
fektetnek a pedagógusképzésre és a fiatal szlovák 
nemzetiségi értelmiség utánpótlására. Ez utóbbi ön-
magában is igen összetett problémakör: a magyar-
országi szlovák gimnáziumokban érettségizettek 
jelentős hányada ugyanis Szlovákiában folytatja 
egyetemi tanulmányait, a magyarországi felsőok-
tatási intézményeket választó érettségizettek pedig 
az egyetemi városokba költözve nehezebben tudnak 
kapcsolatban maradni otthoni nemzetiségi közössé-
gükkel.

Az OSZÖ közgyűlése 2018 májusában döntött a 
Budapesti Szlovák Szakkollégium (BSZSZ) mega-
lapításáról, melynek fenntartását a Magyarorszá-
gi Szlovákokért Közhasznú Alapítványra bízta. 
A szakkollégium legfőbb célja, hogy a különböző 
szakokon tanuló nemzetiségi hallgatókat egy in-
tézménybe tömörítse. A BSZSZ a Szlovák Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Di-

ákotthon épületében működik. A szakkollégiumba 
felvételizők kétágyas, saját fürdőszobával ellátott 
helyiségekben nyerhetnek szállást. Az intézmény 
összesen tíz egyetemistát tud fogadni.

A BSZSZ képzése a 2018/2019-es tanév őszi fél-
évével kezdődött meg. A szakkollégisták a magyar-
országi szlovákság eltérő régióiból származnak, 
többek között van hallgatónk Békéscsabáról, Bükk-
szentkeresztről, Dunaegyházáról és Szügyről is. Az 
OSZÖ az intézmény vezetésére és a szakkollégium 
koncepciójának kidolgozására Rágyanszki Györgyöt, 
az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék tanársegédjét 
kérte fel. A szakkollégiumi képzés három modulból 

áll. Közéleti estjeinkre olyan vendégeket hívunk 
meg az intézménybe, akik szakmai tapasztalatuk-
kal garantálják, hogy a szakkollégisták megismer-
jék időszerű közéleti kérdéseinket, és így képesek 
legyenek összetett problémák elemzésére. Az első 
félév előadói között köszönthetjük Tircsi Richárd 
nemzetiségi főosztályvezetőt, Hollerné Racskó Erzsé-
bet OSZÖ-elnököt, dr. Lackner Pál tábori püspököt, 
dr. Katona Csaba történészt és Lőrik Lillát, a Tempus 
Közalapítvány munkatársát. A közéleti előadások 
mellett fontosnak tartjuk, hogy a BSZSZ tudomá-
nyos programokat is megvalósítson. 2018. november 
24-re előadássorozatot szerveztünk Csehszlovákia 
megalapítása századik évfordulója alkalmából. Az 
előadók történeti, kisebbségpolitikai, nyelvészeti és 
irodalomtörténeti szempontok alapján vizsgálták 
Csehszlovákia jelentőségét. A közéleti és tudomá-
nyos programok mellett ingyenes szlovák és angol 
nyelvtanfolyamokat szerveztünk szakkollégistáink 
számára.

A BSZSZ még csak az első félévében jár. Egyelő-
re reménykedhetünk abban, hogy megvalósul az 

alapítók szándéka, és olyan 
nemzetiségi szakkollégium-
má válik, amely a hallgatói 
önkormányzatiság elvén 
alapulva a budapesti és a fő-
város környéki felsőoktatási 
intézményben tanuló szlo-
vák nemzetiségi hallgatók 
számára magas színvonalú 
szakmai, közéleti és nyelvi 
képzést képes biztosítani, ez-
zel is részt vállalva a felelős 
magyarországi szlovák értel-
miség neveléséből.
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