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Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága Nemzetiségi Főosztályának főosztályvezetője előadása a Nemzetiségek

Magyarországon: A nemzetiségi értékek megőrzése és továbbadása című nemzetközi szakmai
konferencián

Idén májusban elkezdődött egy uniós konferenciasorozat Európa jövőjéről. Az eseménynek az
előttünk álló  időszakban meghatározó szerepe lesz az Európai  Unió jövőjével  kapcsolatos
összeurópai gondolkodásban. A konferenciasorozat célja, egy a tagállamokat, a polgárokat,
valamint  a  társadalmi  szereplőket  széles  körben  mozgósító  vitafórum  létrehozása,  ahol
elmondhatják  véleményüket,  kiállhatnak  értékeik,  identitásuk  mellett.  A  kezdeményezés
végkövetkeztetései, eredményei alapján szándékoznak az uniós intézmények az Európai Unió
jövőjét meghatározó kérdésekben döntéseket hozni.

Magyarország Kormányának célja, hogy az eszmecserében hazánk - kormányzati szinten is -
minél  aktívabban  vegyen  részt,  ezzel  is  alakítva  az  Európa  jövőjéről  szóló  vitát  a
magyarországi nemzeti-nemzetiségi érdekek érvényesítése szellemében. A konferenciasorozat
kiváló lehetőségeket teremt Magyarország attraktív Európa koncepciójának bemutatására is.

A meghatározott 9+1 témához a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért
Felelős  Államtitkársága  több  pontban  is  csatlakozik,  én  mégis  most  az  Oktatás,  kultúra,
ifjúság és sport szakterületét emelném ki, azon belül is az oktatást és az ifjúságot.

Az  ifjúságot,  akik  letéteményesei,  hordozói  és  továbbvivői  nemzetiségi  nyelvünknek,
értékeinknek, identitásunknak.

Államtitkárságunk  több  olyan  elemet  hozott  létre,  illetve  támogat,  amely  fiataljaink
megerősítését, nevelését-oktatását segíti.

Elég a tanulóknak szervezett nemzetiségi táborok támogatására, vagy a fiataloknak általunk
életre hívott programokra, eseményekre gondolni.

A - visszajelzések alapján évről évre nagyon várt - Magyarországon és az anyaországban,
nyelvnemzetekben megvalósuló táborok a gyermekek legfontosabb élményei közé tartoznak.
Támogatásuk forrása hatalmasat nőtt az elmúlt években. Magyarország Kormánya 2014-2021
között több mint 2,3 Mrd forinttal támogatta a nemzetiségi tábor pályázatokat. 2022-ben a
támogatási  keretösszeg  400.000.000  forintra  emelkedik.  A  2014.  évi  36,1  millióhoz
viszonyítva, 2022-ben a rendelkezésre álló keretösszeg több mint 12,6-szorosára emelkedik.
2013 és 2021 között 2381 tábor valósult meg, ebből idén összesen 366 db (244 db hazai tábor
és 122 db anyaországban megvalósított tábor).
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A  legfontosabb  itt  azt  hiszem,  hogy  köszönetet  mondjak  nemzetiségi  pedagógusainknak,
önkormányzati vezetőinknek a táborok megszervezéséért és lebonyolításáért!

A  nagyszerűen  sikerült  táborozások  közé  sorolhatjuk  az  Oktatási  Hivatal  Nemzetiségi
Pedagógiai  Oktatási  Központja  által  lebonyolított  rajzpályázaton  nyertes  diákok
táboroztatásait is Agárdon. Külön köszönöm Kállai Attiláné főosztályvezető asszonynak és
csapatának a nagyszerű programokat!

A kormányzat évek óta biztosít ukrán gyermekek részére nyaralási lehetőséget, a Velencei-
tónál megszervezett,  több turnusban megvalósuló táborok keretében. A kezdeményezésben
ukrajnai  ukrán,  kárpátaljai  magyar  és  magyarországi  ukrán  gyermekek  vettek  részt.  A
program célja elmélyíteni a kapcsolatot Magyarország és Ukrajna, a kárpátaljai magyarok, a
magyarországi ukránok és az anyaország között. Az ukrajnai meghívottak olyan gyermekek
az ország egész területéről, akiknek a szülei életüket vesztették, illetve még érintettek a kelet-
ukrajnai  harcokban.  A  Velencei-tó  kínálta  lehetőségek  mellett  szervezett  programok,
kirándulások segítik a kikapcsolódást és az ismerkedést, a magyar kultúra megismerését. 

A  programban  eddig  összesen  2370  gyermek  részesülhetett.  A  beszámolók  szerint  a
fájdalmas,  zaklatott,  letargikus hétköznapokból  kiszakadva óriási  átalakuláson mentek át  a
résztvevő  gyermekek  az  egy  hetes  turnusok  alatt.  A  háború  okozta  sebek  enyhüléséről
beszéltek kísérőiknek és a magyarországi segítőknek, az Ukrán Országos Önkormányzat és az
ukrán parlamenti szószólói kabinet munkatársainak. A támogatás mértéke meghaladja a 204
M Ft-ot. Hálás köszönet a szervezőknek!

A 2021-ben  a  horvátországi  földrengés  miatt  nehéz  helyzetbe  került  családok  gyermekei
részére szervezett Velencei-tavi táborozást a Kormány 90 millió Ft összegben támogatta. A
tíznapos gyerektáborok öt turnusban kerültek megrendezésre, összesen 400 fő részvételével.
A résztvevő gyerekek a földrengés sújtotta horvát megye – Petrinya és környéke – térségéből
érkezett tanulók voltak. 

Idén júliusban szerbiai szabadkai és palicsi gyermekek számára már másodszor került nyári
tábor  megrendezésre  Velencén.  Az  egyhetes  tábor  25  résztvevője  a  Magyarországon,  a
Velencei-tavon megszerzett  vitorlázó tudását, jártasságát  később a szerbiai  palicsi  tavon is
kamatoztathatja.  A  táborok  megrendezése  érdekében  a  szervező  Szerb  Országos
Önkormányzat 4 millió Ft egyedi támogatásban részesült.

Nagyon szépen köszönjük a közreműködő nemzetiségi vezetők és munkatársaik segítségét!

Amikor egy kisebbség/nemzetiség körében az anyanyelv a családon belül is háttérbe szorul,
akkor  válik  igazán  valós  veszéllyé  az  asszimiláció.  Különösen  reménytelennek  tűnik  a
helyzet, ha a nyelvismeret terén kiesik egy egész generáció. 
Ha azonban jogi  és  fizikai  értelemben  is  biztonságban érzik  magukat  az  emberek,  úgy a
többségi  társadalom,  mint  a  nemzetiségek,  akkor  egyre  többen  merik  felvállalni  a  kettős
kötődésüket. Sőt, ma már azt is mondhatjuk, kifejezetten előny, talán szerencse is, ha valaki
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kétnyelvű  családba  születik.  A  szülők  a  gyermekeiket  olyan  plusz  képességek  birtokába
juttathatják, ami növeli a versenyelőnyüket és segíti a boldogulásukat. Két nemzet nyelvi és
kulturális ismereteihez, nagyobb alkalmazkodóképességhez, és egy harmadik nyelv könnyebb
elsajátításához is hozzáférhetnek. 
A  fiatalok  előtt  tehát  nagy  lehetőség  nyílik,  van  remény  visszahozni  a  nemzetiségi
anyanyelvüket,  először  az  óvodában,  iskolában  majd  a  nemzetiségi  programokban  és
médiában, az anyaországi kapcsolatokban, és a közös nyelvet beszélők közösségeiben. 

Nemzetiségi  diákjaink  egyre  jobb feltételek  között  tanulhatnak,  egyre több szülő szeretné
nemzetiségi  bölcsődébe,  óvodába,  iskolába  íratni  gyermekét.  Ezért  napjainkban  egyre
nagyobb  az  igény  a  nemzetiségi  kétnyelvű  oktatási  és  nevelési  intézményekre,  óvodákra,
iskolákra. 

A  helyi  és  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  fenntartásában  100  db  köznevelési
intézmény van. A helyiek 33 óvodát és 39 általános iskolát tartanak fenn, az országosok 2
óvodát és 26 általános és középiskolát.

A  nemzetiségi  önkormányzatok  fenntartásában  levő  intézmények  mellé  egyre  több
pedagógiai-módszertani központ is szerveződött, segítve ezen intézmények munkáját.

Tanulóink  motiválásában  komoly  szerepe  van  a  Nemzetiségi  Tanulmányi  Ösztöndíjnak,
amelyet  Magyarország  Kormánya  alapított  2011-ben.  Az  ösztöndíj  célja  támogatásban
részesíteni a valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolai tanulókat
felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. 

Az Ösztöndíj mértéke jelenleg  havonta 30.000 Ft, amely összeg az érettségit megelőző két
tanítási évben kerül folyósításra. 

Az  Ösztöndíjra  meghívásos  úton  lehet  pályázni  a  felhívásban  szereplő  magyarországi
középiskoláknak  (jelenleg  17  db).  A  pályázaton  kizárólag  azok  a  pályázati  felhívásban
szereplő  nemzetiségi  nevelést/oktatást  folytató  középfokú iskolák  vehetnek  részt,  amelyek
nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, továbbá a nemzetiségi
anyanyelvű,  kétnyelvű  gimnáziumi  nevelés-oktatással  nem  rendelkező  nemzetiségek
esetében,  nemzetiségi  nyelvoktatást  folytatnak.  A pályázat  benyújtásának  feltételei – mely
egyben az elbírálás szempontjai  is – a jó tanulmányi eredmény, a kiemelkedő nemzetiségi
közösségi aktivitás megléte, valamint a szociális rászorultság. 

2011  és  2018  között  nemzetiségenként  (iskolánként) egy  tanuló,  2019  és  2021  között –
változatlan keretösszeg mellett – évfolyamonként két tanuló (összesen 34 fő) részesülhetett az
ösztöndíjban.  2021.  szeptember  3-án  kihirdetésre  került  a  rendelet  módosítása.  2021
szeptemberétől lehetővé vált,  hogy ösztöndíjban középiskolánként – a korábbi négy tanuló
helyett – legfeljebb tizenkettő (évfolyamonként legfeljebb hat-hat) tanuló részesülhessen. 

A Rendeletben foglaltak  alapján  2011 és 2021 között  7  nemzetiség  (cigány/roma,  horvát,
német,  román,  szerb,  szlovák,  szlovén)  összesen  238  tanulója  részesült  nemzetiségi
tanulmányi ösztöndíjban. A roma diákok 2019-től a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj
keretében részesülhetnek támogatásban. A 2011. évi indulástól 2021-ig bezárólag összesen
225 millió Ft értékű ösztöndíjjal  járult hozzá a Kormány a tehetséges nemzetiségi tanulók
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felsőoktatási  továbbtanulási  terveinek  megvalósításához,  ezen  keresztül  pedig  közvetett
módon közösségük támogatásához. 

Amint az az eddigiekből is látszik, az óvónőkre, tanítókra és tanárokra nagy felelősség hárul,
az eredményes oktatás,  nevelés,  a sikeres nyelvtanítás  terén.  Magas igényeknek megfelelő
pedagógusokra van szükségünk. 

Ezért is hoztuk létre nemzetiségi vezetőinkkel a Nemzetiségi Pedagógus Programot, amely a
nemzetiségi pedagógus pályát választó fiatalok számának és a nemzetiségi pedagógusképzés
színvonalának  az  emelését,  a  nyelvi  képzés  hatékonyabbá  tételét,  továbbá  a  pályán  lévő
nemzetiségi pedagógusok megtartását és megbecsülésük javítását célozza. 

A  program egyik  eleme,  amely  a  pályán  lévő  pedagógusok  megtartását  és  ösztönzését
szolgálja, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok részére meghatározott
nemzetiségi  pótlék mértékének fokozatos  emelése. A pótlék  mértéke  a  2018.  évi  10%-ról
2020-ra 40%-ra emelkedett,  amely mellett  a pótlék differenciálásával  az érintettek köre is
kiterjesztésre került. 

A Nemzetiségi  Pedagógus  Program keretén  belül  továbbá,  a  nemzetiségi  pedagógushiány
orvoslása  érdekében  kidolgozásra  került  a  Nemzetiségi  Pedagógus  Tanulmányi
Ösztöndíjprogram.  Az  ösztöndíj  folyósítása  a  Magyarországi  Németek  Országos
Önkormányzatának  közreműködésével  valósul  meg.  A 2018/2019-es  tanévtől  fokozatosan
bővült a rendszer,  így az óvodapedagógusok mellett a nemzetiségi tanító, tanár és szaktanár
hallgatók  minden  évfolyamára  ki  lett  terjesztve.  A  2020/2021-es  tanévben  már  410  fő
szerződését kezelte a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ. 

Az ösztöndíjprogramhoz a Kormány eddig 1.015 M Ft támogatást nyújtott. A hallgatók az
első  szemeszterben  nappali  szakokon  60.000  Ft,  esti  és  levelező  szakokon  40.000  Ft
támogatást kapnak. A továbbiakban az ösztöndíj összege a tanulmányi eredmények alapján,
nappali  és  esti/levelező  hallgatók  számára  differenciáltan  változik,  15.000 – 75.000 Ft/hó
között. 

Szándékosan hagytam a végére két fontos kezdeményezésünket.
Soltész  Miklós  államtitkár  úr  2016-ban indította  útjára  a  Nemzetiségi  Ifjúsági  Találkozót.
Azóta a szlovák és a német ifjúsági szervezetek segítettek a szervezésben – mint a legrégebb
óta  működő  fiatalokat  tömörítő  civil  szervezetek.  Idén  az  éppen  ezen  a  rendezvényen
megalapított  román  nemzetiségi  ifjúsági  szervezet  vállalta  a  rendezést.  Nagyon  szépen
köszönjük a mindenkori szervezők és segítők munkáját! Felejthetetlen élményeket szereztek a
résztvevőknek!

Államtitkársági kezdeményezés továbbá az idén elsőként megszervezett Nemzetiségi Alumni
Találkozó.  A  jelenlegi  és  az  egykori  nemzetiségi  tanulmányi  ösztöndíjasok  részvételével
lezajlott  esemény  után  a  diákok  és  a  hallgatók  követelték  a  folytatást.  Márciusban  újra
kezdjük – folytatjuk…
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