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140

36.

Nagyfödémes

*DOiQWD

4



-





112

Dunaszerdahely

12.

3R]VRnyeperjes

Dunaszerdahely

4



-

41



92

13.

Egyházkarcsa

Dunaszerdahely

4

1

-

30

12

42

14.

Lég

Dunaszerdahely

4



-

38

46

84



Illésháza

Dunaszerdahely

4



8

46

49

103

16.

Ekecs

Dunaszerdahely



10

-

114







Diósförgepatony

Dunaszerdahely

4



8



114
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4 318

7 277

WiEOi]DW$OVyWDJR]DWRV pYI DODSLVNROiN NLVLVNROiN %HV]WHUFHEiQ\DPHJ\pEHQ
Sorszám
1.

6

Község
%pQD

Járás
Losonc

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám

Sorszám

2

 

13.

*LFH

1DJ\UĘFH

Község

Járás

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám

1

26

2.

)OHNSVS|NL

Losonc

2

39

14.

Abafalva

5LPDV]RPEDW

2



3.

%ROJiURP

Losonc

1

16



%DUDFD

5LPDV]RPEDW

3

43

4.

&ViNiQ\Ki]D

Losonc

 

 

16.

%DORJIDOD

5LPDV]RPEDW

2

29



&VRPD

Losonc

2

 



&DNy

5LPDV]RPEDW

2

38

6.

)OHNNRYiFVL

Losonc

2

24

18.

&Vt]

5LPDV]RPEDW

1

13



Ipolygalsa

Losonc

1



19.

Dobóca

5LPDV]RPEDW

2

28

8.

5DSS

Losonc

1

10

20.

)JH

5LPDV]RPEDW

2

23

9.

Sávoly

Losonc

2

 

21.

*|P|UPLKiO\IDOD

5LPDV]RPEDW

2

19

10.

Losonctamási

Losonc

3



22.

*RUWYDNLVIDOXG

5LPDV]RPEDW

2

26

11.

Vilke

Losonc

1

8

23.

$MQiFVNĘ

5LPDV]RPEDW

2

39

12.

Deresk

1DJ\UĘFH

2

23

24.

*XV]RQD

5LPDV]RPEDW

2

32

Sorszám

Község

2V]WiO\RN
7DQXOyL
száma
összlétszám

Járás

Sorszám

Község

Járás

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám



Hanva

5LPDV]RPEDW

2

26

36.

Serke

5LPDV]RPEDW

2

42

26.

Kálos

5LPDV]RPEDW

3

42



Kövecses

5LPDV]RPEDW

2

30



Salgószentkirály

5LPDV]RPEDW

2

26

38.

7DMWL

5LPDV]RPEDW

2

18

28.

Lénártfalva

5LPDV]RPEDW

4

62

39.

Uzapanyit

5LPDV]RPEDW

2

24

29.

Naprágy

5LPDV]RPEDW

1

18

40.

Méhi

5LPDV]RPEDW

2



30.

Újbást

5LPDV]RPEDW

2

19

41.

Nagybalog

5LPDV]RPEDW

4



31.

Nemesradnót

5LPDV]RPEDW





42.

Inám

Nagykürtös

1



32.

5LPDV]RPEDW

5LPDV]RPEDW

 

 

1

10

2

20

Ipolyhídvég
HJ\Ki]L 

Nagykürtös

Jánosi

5LPDV]RPEDW

43.

33.
34.

Szútor

5LPDV]RPEDW

4



44.

ÏYiU HJ\Ki]L  Nagykürtös

1

6



Simonyi

5LPDV]RPEDW

2

32

Összesen

Iskoláink

www.onkormanyzas.sk
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Megjegyzés: Zárójelben a nulladik évfolyam osztályainak száma, ill. a nulladik évfolyamot látogató tanulók létszáma
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1

)OHN 3DSUpWL

8

6

10



126

281

12

*HV]WHWH

4



-



102



2

)OHN ,IM~ViJXWFDL 

10

16

10

209





13

)HOHG

8

13

-



268

413
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2V]WiO\RN
száma

Község

7DQXOyL
létszámok

2V]WiO\RN
száma

Község

7DQXOyL
létszámok

3

Losonc

4

6

-



103



14

5LPDV]pFV

10

11

-

210

222

432

4

5DJ\ROF

4



-



94





5LPDV]RPEDW

11



-



302





Nagydaróc

2



-

29

46



16

Ipolybalog

4



-



84

143

6

Sajógömör

2



-

31



106



&ViE

1

2

-

8

11

19



Harkács





-

99



224

18

Lukanénye

2

3

-

18

29



7RUQDOMD

12

22

16





840

19

Ipolynyék

4



-

43



121

%iWND

6

12

-

114

290

404

20

Ipolyvarbó

1

2

-

8

28

36

10

*|P|UDOPiJ\

4



-



114



11

Várgede





-

102

116

218
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WiEOi]DW$OVyWDJR]DWRV pYI DODSLVNROiN NLVLVNROiN .DVVDPHJ\pEHQ
Sorszám

Község

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám

Sorszám

Község

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám

1

8GYDUQRN HJ\Ki]L 

2

22



Várhosszúrét

2

Alsólánc

1

8

16

Krasznahorka-Váralja

3

3pGHU

2

14



Szilice

1



4

7RUQD~MIDOX

1

8

18

%DFVND

2

28



&VLFVHU

2

29

19

%DWW\iQ

4



6

Kaposkelecsény





20

ÈJFVHUQĘ

1

8



Mokcsa-Mogyorós

2



21

Ladmóc

1

16

8

Mátyócvajkóc

1



22

Kisgéres

2

24

%HUHWNH

1

13

23

3HUEHQ\LN

1

24

9

1

8

 

 

10

&VROWy

1

22

24

Szentes

2



11

Hosszúszó

1





Nagykövesd

1



12

*|P|UKRUND

2

31

26

Zétény

1

18

13

7RUQDJ|UJĘ

2

26

14

.HFVĘ

1

9

Összesen

609
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1

Kassa





-



102

199

13

5R]VQ\y HJ\Ki]L 

4

6

-



106

160

2

%X]LWD

4



-





132

14

%pO\

4

10

-



129

186

3

Szepsi

16


12





233





%RO\

4



-





148

16

ÈJFVHUQĘ

4



-





104
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2V]WiO\RN
száma

Község

7DQXOyL
létszámok

4

7RUQD

 

6





68





Királyhelmec

 

10

9



208

388



'HUHJQ\Ę

4

1

-



14



18

Lelesz

1

-

-



-



6

Nagykapos

11



-

203

382



19

Szomotor

4



-

23

49





Nagyszelmenc

4



-

63

64



20

%RGURJV]HUGDKHO\

4



-



89

142

8

9DMiQ HJ\Ki]L

4



-

69

91

160

21

Nagytárkány

4



-



82



9

'HUQĘ

 



14



106



22

Nagygéres

2



-

23





10

Szádalmás

1



-

20



99
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3HOVĘF

4



-

43

123

166
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Község

2V]WiO\RN
száma

7DQXOyL
összlétszám
11
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0.

Hegysúr

1

2

5pWH

1



1

3R]VRQ\ 'XQDXWFD

4



-

3

Zonctorony

1

14

2

3R]VRQ\SVS|NL

4



-

30

3

Szenc

6



-

4

)pO

3



-

6]ORYiNLD |W PHJ\pMpEHQ PĦN|GWHN
PDJ\DU WDQtWiVL Q\HOYĦ DODSLVNROiN
$] DODSLVNROiN G|QWĘ W|EEVpJH iOODPL
IHQQWDUWiV~  $]HJ\Ki]LIHQQtartású intézmények száma összesen 11
 HEEĘONLVLVNRODSHGLJWHOMHV V]HUYH]HWWVpJĦ DODSLVNROD 0DJiQV]HPpO\LOOHWYHDODStWYiQ\QHPPĦN|GWHWPDJ\DUWDQtWiVLQ\HOYĦDODSLVNROiW

A magyar nyelven tanuló diákok
OpWV]iPiQDNDODNXOiVD
$HVWDQpYEHQPDJ\DU
QHP]HWLVpJĦGLiNWDQXOW6]ORYiNLDDODSLVNROiLEDQ.|]ONHQWDQXOWDN
magyar nyelven. A magyar nemzetiséJĦ J\HUHNHN D WHKiW PDJ\DU
nyelven tanult.
Megyei szintre lebontva Nyitra megyében a legjobb a helyzet. Itt a maJ\DU QHP]HWLVpJĦ J\HUHNHN D
MiUW PDJ\DU LVNROiED (]W N|YHWL %HV]-

89

90



43

36





106

180

40



90
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0

246

282

528

WHUFHEiQ\D ±  1DJ\V]RPEDW
±  pV .DVVD PHJ\H 
Várható volt, hogy a legnagyobb gond

3R]VRQ\ PHJ\pEHQ YDQ DKRO D PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ J\HUHNHNQHN FVDN D
DMiUWPDJ\DULVNROiED

13. táblázat: Magyar nyelven tanuló diákok létszámának alakulása Szlovákia közoktatási intézményeiben 2008 és 2013 között
7tSXV

Alapiskola

Komoly problémát jelent, hogy az alapLVNROiNDNLVLVNRODNpQWQDJ\RQ
DODFVRQ\OpWV]iPRNNDOPĦN|GLN$NLViskolák létszáma csak egyetlen esetben
KDODGMD PHJ D  IĘW PLN|]EHQ W|EE
intézmény 6-10 tanulóval üzemel.



7DQXOyL
létszámok

1

Összlétszám

8

2V]WiO\RN
száma

Község

7DQXOyL
összlétszám

Sorszám

WiEOi]DW7HOMHVV]HUYH]HWWVpJĦ pYI DODSLVNROiN
3R]VRQ\PHJ\pEHQ
Sorszám

WiEOi]DW$OVyWDJR]DWRV pYI DODSLVNROiN NLVLVNROiN 
3R]VRQ\PHJ\pEHQ

Kategóriák

7DQpY
2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

A tanulók összlétszáma









430 139

Magyar nyelven tanulók
száma



31 228





30 232

Magyar nyelven tanulók
DUiQ\V]iPD 











0DJ\DUQHP]HWLVpJĦWDQXOyN
száma

36 649



36 230





Nem magyar nyelven tanuló
PDJ\DUQHP]HWLVpJĦWDQXOyN
DUiQ\V]iPD  











Forrás: âWDWLVWLFNiURþHQND%UDWLVODYD8,3âURþ 6WDWLV]WLNDLpYN|Q\Y3R]VRQ\8,3â
±pYI

Kihívások, megoldásra váró
SUREOpPiN

többsége ugyanis nagyon kis létszámmal
PĦN|GLNQDJ\UpV]NHWH]pUWDEH]iUiV
veszélye fenyegeti. Írásunkban ezért
most erre a problémára összpontosítjuk
D¿J\HOPHWpVPHJSUyEiOXQNIHOYi]ROQL
QpKiQ\PHJROGiVLOHKHWĘVpJHWLV

Az oktatásüggyel kapcsolatban nagyon
sok probléma halmozódott fel az elmúlt
HV]WHQGĘN IRO\DPiQ 0LYHO SLOODQDWQ\Llag a legnagyobb gondot az jelenti, hogy
WĘO WDQXOyL OpWV]iPKR] N|WL D W|Uvény és a kormányzati döntés egy-egy
RNWDWiVL LQWp]PpQ\ OpWpW HOVĘVRUEDQ H
NpUGpVPHJROGiVDDOHJVUJHWĘEE$PDJ\DU WDQtWiVL Q\HOYĦ DODSLVNROiN G|QWĘ

Leszögezzük: a költséghatékonyság
soha nem lehet egyetlen mércéje a kisLVNROiN PĦN|GpVpQHN $ PLQLV]WpULXP
PpJLV HEEĘO D V]HPSRQWEyO tWpOL PHJ
fennmaradásukat.

$PLQLPiOLVpVPD[LPiOLVWDQXOyLOpWV]iPRNDODNXOiVDD]DODSLVNROiNEDQ
DGHFHPEHUpQHOIRJDGRWWW|UYpQ\PyGRVtWiVXWiQ
$W|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVHV]HSWHPEHU
Évfolyamok

$OVyWDJR]DWRV pYI 
alapiskolák

7HOMHVV]HUYH]HWWVpJĦ 
pYI DODSLVNROiN

Nulladik

  ±

  ±

(OVĘ

  ±

  ±

Két évfolyam tanulóiból összevont osztály
pYIYDJ\pYI 

  ±

-

második-negyedik

  ±

  ±

ötödik-kilencedik

-

  ±

$]LVNROiNpVIHQQWDUWyLNV]iPiUDOHYRQKDWyWDQXOViJ
Nem szabad megvárni a minisztérium
G|QWpVpW KDQHP HOĘ NHOO NpV]tWHQL D]
~Q Ä%³WHUYHW LV D]D] HO NHOO G|QWHnünk, hogy mit tegyünk akkor, ha a mi
iskolánk is veszélybe kerül.
/HKHWĘVpJHN
D .LWDUWXQNDYpJVĘNLJ PtJLVNROiQNDWEHQHP]iUMiN 
E  7iUJ\DOiVRNDW NH]GQN D V]RPV]pdos kisiskolával, kisiskolákkal egy öszszevont kisiskola létrehozásáról.
F Becsatlakozunk egyN|]HOL DOHJN|]HOHEEL WHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦLVNROiED.

G Tárgyalásokat kezdünk a régió isNROiLYDO SROJiUPHVWHUHLYHO V]OĘNNHO
VWEHJ\QDJ\REEOpWV]iP~ SiUKX]DPRV
RV]WiO\RNNDOPĦN|GĘ kistérségi iskola
létrehozásáról.
H Tárgyalásokat kezdünk a régió alapés középiskoláival, polgármestereivel, a
V]OĘNNHOVWEHJ\iskolaközpont létrehozásáról.
I (J\pEPHJROGiVWNHUHVQN " 
1DJ\RQ IRQWRV D] LGĘWpQ\H]Ę DPLQLmális létszámokat meghatározó törvényPyGRVtWiV XJ\DQLV  V]HSWHPEHU
MpQKDWiO\EDOpS .LNHOOKDV]QiOQXQN

Iskoláink

www.onkormanyzas.sk

A 2013 decemberében elfogadott törYpQ\PyGRVtWiV 7W   PHJhatározza az iskolák osztályainak
PLQLPiOLVOpWV]iPiW LV pVH]]HOWXODMdonképpen halálra ítéli a kisiskolákat.
Igaz, a törvény tartalmaz néhány kivéWHOW NLVNDSXW  pV FVDN  V]HSWHPEHUpWĘO OpS KDWiO\ED WHKiW DGGLJ VRN
minden megváltozhat. Ennek ellenére
fel kell készülni a legrosszabb változatra, hogy ne érjen bennünket meglepetés

Megjegyzés: A zárójelben feltüntetett létszám
akkor érvényes, ha a községben vegyes
V]ORYiNPDJ\DU LVNRODLOOHWYHV]ORYiNpV
PDJ\DULVNRODLVPĦN|GLN
A minimális létszám tovább FV|NNHQWKHWĘ, ha
D NPHVWiYROViJRQEHOOQLQFVKDVRQOy
iskolatípus;
E NPHVWiYROViJRQEHOOQLQFVQHP]HWLVpJL
WHKiWPDJ\DU LVNROD
F DWDQXOyNW|EEPLQWDV]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVN|UQ\H]HWEĘOV]iUPD]LN
G HJ\pEÄNO|QOHJHVQHN³V]iPtWyHVHWEHQ

DÄOpSpVHOĘQ\W´H]pUWD„B“-terv kidolJR]iVDQHPWĦUKDODV]WiVW
0HJROGiVLHONpS]HOpVHN
5HPpOHP D] ROYDVy QHP WHNLQWL PDMG
|UG|JWĘOYDOyQDNDWRYiEELDNEDQPHJfogalmazott elképzeléseket. Nem a „tuWLW´ DNDUMXN PHJPRQGDQL (J\V]HUĦHQ
csak egy közös gondolkodást szeretnénk elindítani a „hogyan tovább”-ról.
A leírtakat tehát vitaindítónak szánjuk,
HJ\RO\DQDQ\DJQDNDPHO\WĘOHOUXJDV]NRGKDWXQNLVNROiLQNM|YĘNpSpQHNPHJfogalmazásakor.
A javaslatok kidolgozásakor iskoláink
9

Iskoláink

jelenlegi állapotából, a tanulói létszáPRNEyOLQGXOWXQNNL)LJ\HOHPEHYHWWN
D N|]RNWDWiVL W|UYpQ\ 7W  
DGWD NHUHWHNHW pV D] RNWDWiVJ\UĘO Npszített jelentésben megfogalmazott straWpJLDL HONpS]HOpVHNHW M|YĘNpSHW  YDODPLQWD]2(&'DMiQOiVDLW
A kérdés tehát az: mi legyen a „hivaWDORN´iOWDOEH]iUiVUDtWpOWLVNROiLQNkal?
,VPHUYHDKLYDWDOL PLQLV]WpULXPLIHQQWDUWyL SUDNWLNiNDWDNLVOpWV]iP~LVNROiNHOOHQLWiPDGiVRNYDOyV]tQĦOHJDM|YĘEHQ LV LVPpWOĘGQL IRJQDN 6RKD QHP
lehetünk biztosak, hogy ha az egyik
évben kivételt kapott az intézmény, a
másik évben nem törlik el azt. Hosszabb
távon fenntartható megoldásokon kell
hát elgondolkodnunk. És a hivatali inWp]NHGpVHNHW VHP V]DEDG PHJYiUQXQN
&pOUDYH]HWĘEEQHNWDUWMXNDPHJHOĘ]pVW
még ha sok munkával jár is.
Véleményünk szerint nekünk magunknak kell megfogalmaznunk, hogy milyen iskolahálózatot, milyen iskolákat
NtYiQXQNPĦN|GWHWQLpVKRJ\DQNpS]HOMNHOLVNROiLQNV]tQYRQDOiQDNpVPLQĘségének javítását. De még ez sem elég.
7HQQL NHOO pUWH 0HUW ÄD KDMy LV HOĘEE
utóbb a sziklához csapódik, ha a sorsra bízzuk. Vedd kezedbe az irányítást,
hogy a motor erejét kihasználva a kívánt
célállomásra kormányozd a hajót”, foJDOPD]WDPHJ5KRQGD%\UQH
$ N|YHWNH]ĘNEHQ IHOYi]ROW MDYDVODWDLQN
célja nem a jelenlegi hálózat „leépítése”,
ahogy azt egyesek próbálják beállítani.
eSSHQ HOOHQNH]ĘOHJ LVNROiLQN ÄV]DNPDL´PHJHUĘVtWpVHDFpO
$V]tQYRQDOpVDPLQĘVpJV]HPSRQWMiEyO
egyáltalán nem mindegy, hogy több tuFDW ÄYpUV]HJpQ\´ LQWp]PpQ\W PĦN|GWHWQNYDJ\HQQpONHYHVHEEGHOHKHWĘOHJ
SiUKX]DPRV RV]WiO\RNNDO UHQGHONH]Ę
színesebb pedagógiai programokat kíQiOyPDJDVV]tQYRQDO~pVMyPLQĘVpJĦ
iskolákat, esetleg iskolaközpontokat tartunk fenn.
Itt fontosnak tartjuk megjegyezni: A
javaslatok természetesen nem érintik
DW|EEV]i]WDQXOyYDOUHQGHONH]ĘPD
is ismert és szakmailag elismert iskoOiNDW
$]RNWDWiVJ\LPLQLV]WHUNLMHOHQWpVHLEĘO
és a törvénymódosítás elfogadásából
~J\WĦQLNDKLYDWDOHOW|NpOWV]iQGpNDD
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kisiskolák, bezárása és az iskolabuszok
üzembe állítása.
Ennek ellenére tegyünk meg minden
WĘOQN WHOKHWĘW D NLVLVNROiN IHQQPDUDdása érdekében. Ha kell, vonuljunk ki
az utcára, de addig is dolgozzuk ki saját
elképzeléseinket, és érveljünk mellette.
7HJ\NOHDPLQLV]WpULXPDV]WDOiUDpUYHinket: miért érdemes, miért szükséges a
magasabb költségek ellenére is megtartani a kisiskolákat.
Ha ez nem megy, akkor próbáljuk legDOiEE D] HOVĘ NpW pYIRO\DPRW PHJPHQteni és megtartani ott, ahol nagyobb
WiYROViJUD NHOOHQH XWD]WDWQL D  pYHV
gyerekeket.
Ha ez sem hatja meg a hatalmi pozícióból tárgyaló minisztériumot, akkor
üljenek egy asztalhoz az érintett községek polgármesterei, iskolaigazgatói,
V]OĘLPXQNDN|]|VVpJHLQHNYH]HWĘLVWE
pVNHUHVVpNDOHKHWĘOHJHOIRJDGKDWyEE
megoldást. Döntsék el maguk, hogy az
alsó tagozatos kisiskolák egy kistérségi
alsó tagozatos kisiskolába, vagy a legkö]HOHEELWHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦDODSLVNROiEDWDJROyGMDQDNHEH7HUYH]]pNPHJD]
ideális buszjáratot és költségmegoszlást,
majd ezt az anyagot, tehát saját elképzeléseinket tegyük le az asztalra tárgyalási
alapként.
Hasonlóképpen a kis létszámú, teljes
V]HUYH]HWWVpJĦ DODSLVNROiN HVHWpEHQ LV
PHQMQNHOpEHDW|UWpQpVHNQHN$]HOĘ]ĘHNKH]KDVRQOyDQPLG|QWVNHOKRJ\
milyen legyen és hol legyen a kistérségi
|VV]HYRQW LVNROD
$WHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦLVNROiNHVHWpEHQ
érdemes lenne talán azon is elgondol-

kodni, hogy ahol a kisebb távolságok
H]W OHKHWĘYp WHV]LN DKRO VĦUĦEE D] LVNRODKiOy]DW  PLQpO QDJ\REE OpWV]iP~
SiUKX]DPRVRV]WiO\RNNDOPĦN|GĘDODSiskolákat hozzunk létre. Szakmai szempontból a nagyobb iskola mindenképpen
HOĘQ\|VHEE KLV]HQ D SURJUDPNtQiODWD
színesebbé válhat.
$]LVNRODEXV]RNUyO
Az iskolabuszokról is szót kell ejtenünk,
mert nem mindegy, hogyan közlekednek
J\HUPHNHLQN 7LV]WiEDQ NHOO OHQQQN
azzal, hogy az iskolabusz nem azt a tömegközlekedési járatot jelenti, amelyre
gyermekeink felszállnak iskolába menYpQ$] LVNRODEXV] D] D MiUPĦ DPLYHO
a tanköteles gyerek eljut az iskolába, és
DPLKD]DLVV]iOOtWMDĘW$]HOVĘLO\HQHV]közt Londonban állították üzembe még
EHQ WHUPpV]HWHVHQOyYRQWDWiVVDO 
Ma inkább az USA-ra és Kanadára jelOHP]ĘDVSHFLiOLVLVNRODEXV]GHPHJWDlálható Afrika egyes országaiban, és ma
már néhány magyarországi iskolában is.
Szlovákiában, de Magyarországon sincs
a gyerekszállításnak kultúrája, viszont
egyre több iskola próbálkozik ezzel a
PHJROGiVVDO 5HJJHO IHOYHV]LN GpOXWiQ
pedig leteszik a gyerekeket a megbeszélt
megállókban, ahol a szüleik már várják
ĘNHW$WDQXOyNW|EEVpJHtJ\HJ\LGĘEHQ
pUNH]LND]LVNROiEDpVDV]OĘNYiOOiUyO
leveszik az autóztatás terheit.
Néhány amerikai államban az iskolabuszokat az állam üzemelteti, de van, ahol
maga az iskola. A lényeg az, hogy minden gyereket iskolabusz visz a lakástól
az iskolába. Év elején megkapja a gyerek a menetrendet, hogy hány órakor
jön érte a busz minden reggel, és hány

órakor hozza haza.
$] LVNRODEXV]RN V]tQH ViUJD 6FKRRO
%XV <HOORZ  7XGRPiQ\RVDQ LJD]ROW
hogy ez az a szín, mely sötétben a legjobban látható, illetve a ráfestett fekete
EHWĦNH]HQDViUJiQDOHJNRQWUDV]WRVDEbak.
Az iskolabuszok a közlekedésben kiHPHOW HOVĘEEVpJHW pOYH]QHN )HO pV OHszálláskor a forgalom mindkét oldalon
N|WHOH]ĘHQ OHiOO$V]HPEHM|YĘIRUJDORPLViOO NLYpWHOWFVDND]RV]WRWWXWDN
NpSH]QHN $PHQQ\LEHQNLQWDWiEODYLOlognak a fények, mindenki türelmesen
áll, vár, nem kiabál a lassan búcsúzkodó
V]OĘNUHQHPIHQ\HJHWLDODVVDQFLKHOĘGĘJ\HUHNHW
$ EXV]RNRQ Q\ROF ¿J\HOPH]WHWĘ OiPSD
YDQ HOĘOpVKiWXO 0LDODWWDJ\HUHkek le- és felszállnak, a lámpák piros és
borostyán színnel felváltva villognak. A
6723WiEOiWDYH]HWĘDVRIĘUIONpEĘOLUinyítva aktiválja. Ezen is vannak világító
fények, gyakran maga a felirat is villog.
$ EXV]RNRQ PpUHWNWĘO IJJĘHQ W|EE
vészkijárat is található, az ablakokon, a
WHWĘQ GH PLQGHQ EXV]RQ PpJ D OHJNLVHEEHQLVN|WHOH]ĘDKiWVyYpV]NLMiUDW
A legtöbb járaton ma már videokamerákat is felszerelnek, amelyek nemcsak a
gyerekek viselkedését rögzítik, hanem
balesetek esetén a körülmények rekonstruálásában is segítséget nyújtanak.
Amerikában az iskolabuszok naponta
W|EEPLQWPLOOLyJ\HUHNHWV]iOOtWDQDN
(]yULiVLIHOHOĘVVpJH]pUWQHPDNiUNLOhet a buszok volánja mögé. Azon kívül,
KRJ\ HJ\ QDJ\PpUHWĦ MiUPĦYHW YH]HWnek, szemmel kell tartaniuk a buszban

XWD]y QpKD W|EE PLQW  J\HUHNHW D
buszban senki sem állhat, mindenkinek
OĘKHO\HYDQ 
Úgy tartják, hogy az iskolabusz vezeWĘMH D FVDOiG EDUiWMD LV ,VPHUL D V]OĘket, testvéreket, így a család biztos lehet
benne, hogy a gyermek nem egy idegennel megy el.
Minden gyermek más és más. Vannak
rosszabb napjaik, és vannak neveletlen,
V]yIRJDGDWODQJ\HUHNHNLV$EXV]VRIĘUnek ezekre a helyzetekre is megoldást
kell találnia.
7DQpYHOHMpQD]LVNRODIHOPpULKRJ\NLN
igényelnek iskolabuszt. Ennek megfeOHOĘHQ DODNtWMiN D PHJiOOyKHO\HNHW pV
D] LGĘSRQWRNDW (]W D OLVWiW NOGLN HO D
EXV]YiOODODWQDN WHKiW QHP D EXV]VRIĘU
G|QWLHOKRJ\PLNRUpVKROiOOPHJ 
A gyerekeknek pedig „buszbérletet” adQDN H]]HO MHOHQWNH]QHN D VRIĘUQpO HOVĘ
alkalommal és minden olyan esetben,
KD NLYpWHOHVHQ ~M VRIĘU YH]HW $ EpUOHten szerepel a gyerek neve, fényképe,
az iskola neve, a gyermek életkora, évfolyama, gyakran az is, hogy melyik teremben tanul, a busz száma és a gyerek
aláírása.
Amerikában az iskolabusz-rendszer kiYiOyDQPĦN|GLNGHPiUPDJ\DURUV]iJL
kezdeményezésekkel is találkozunk. A
EXGDSHVWL %RUQHPLVV]D 3pWHU ÈOWDOiQRV
,VNROD pV *LPQi]LXP SO 1HZ<RUNEyO
KR]DWWDD]HOVĘÄLJD]L´LVNRODEXV]W
ben, és 2006-ban újból az Egyesült Államokban rendelték meg a sárga „school
bus”-t.
Hasonlóképpen cselekedtek pl. a Zala

PHJ\HL *HOVpQ LV$ SROJiUPHVWHU V]HULQWDWHQJHUHQW~ORQYiViUROWV]HPplyes iskolabusz olcsóbb és praktikusabb
is, mint az európai gyártmányok. Van
UDMWDSOHJ\WHUHOĘNDUDPHO\PHJDNDGilyozza, hogy leszállás után a gyerekek
iWIXVVDQDNDEXV]HOĘWW0LQGHQOpVKH]
jár biztonsági öv és kerekesszékkel közOHNHGĘNQHNLVYDQUiPSD
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Az iskolahálózat várható racionalizálása, a kis létszámú iskolák esetleges bezárása kapcsán Szlovákiában is aktuálissá válik az iskolabuszok bevezetésének
kérdése. Néhány magániskola már ma is
szállítja a gyerekeket. Érdemes konzulWiOQLYHON
A több évtizedes amerikai tapasztalatok segítségünkre lehetnek a buszok
kialakításában, a gyerekek szállításának
megszervezésében és a közlekedésbizWRQViJL HOĘtUiVRN PHJYiOWR]WDWiViQDN
kezdeményezésében.

Szlovákiában ma is több ezer gyerek ingázik. Sokan közülük naponta több mint
HJ\ yUiW XWD]QDN EXV]R]QDN YRQDWR]QDNYLOODPRVR]QDN« DNOYiURVRNEyO
illetve a vidéki kisvárosokból a központi
iskolákba. A gond az, hogy kevésbé biztonságos körülmények között, mint azt
az iskolabuszokkal tehetnék.
Mivel fejtegetésünk elején leszögeztük,
KRJ\ D PLQLV]WpULXP pV PLQLV]WHU HOVĘsorban költséghatékonysággal indokolja
a bevezetni szánt változásokat, nekünk
LV N|OWVpJKDWpNRQ\ViJL WpQ\H]ĘYp NHOO
emelnünk az iskolabuszok kérdését, és
el kell érnünk, hogy forráskivonásra ne
kerülhessen sor az alapiskolai képzésben.
$OEHUW6iQGRU
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&VDNDNpUGŋMHOHNV]DSRURGWDND]
~MWDQpYEHQ

(ONH]GĘG|WW D WDQpY *|P|UEHQ
pV 1yJUiGEDQ LV OiWV]yODJ Q\XJRGWDQ pV ]|NNHQĘPHQWHVHQ
PpJLVV]iPWDODQNpUGpVWJ|UJHWYHPDJDHOĘWW)JJHWOHQVpJPLJráció, agyelszívás, a kisiskolák
HJ\UH UHPpQ\WHOHQHEE KHO\]HWH
D URPD GLiNRN HJ\UH PDJDVDEE
száma – szóval csak a gondok
VRNDVRGWDND]~MWDQpYEHQ
Ha csak a diákok számát nézzük, akNRU ~J\ WĦQLN PLQGHQ UHQGEHQ YDQ
A magyar diákok száma a tavalyihoz
képest alig változott, a helyzet mégis
fokozatosan romlik. S most nemcsak
az iskolaépületek egyre romló állagára
gondolok, hanem egyre több a hátráQ\RV VRUEyO pUNH]Ę J\HUHN DNLNQHN D
MHOHQWĘVUpV]H*|P|UEHQpV1yJUiGEDQ
roma, s bár az új tanév kezdetével újabb
roma asszisztensek felvételére volt leKHWĘVpJD]RNWDWiVJ\QHPYROWNpSHV
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. „Sajnos, a hagyományos
oktatási modellek nem alkalmasak arra,
KRJ\ D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ
sokszor teljesen más mentalitású gyerekeket felkészítsék az életre, s nem
biztos, hogy Ady Endre istenes versei
a legalkalmasabbak erre, ahogy azt a
WDQWHUYHOĘtUMD´±PRQGMDD]HJ\LNQpY
nélkül nyilatkozó pedagógus, aki szeULQWD]H]HNNHODJ\HUHNNHOYDOyW|UĘGpV
nagyon sok munkát igényel, de mégis
megéri.
De mi legyen a roma
gyerekekkel?
3iU KyQDSMD 5LPDV]RPEDWEDQ RNWDtásügyi fórumot is összehívott a Via
1RYD ,&6 KHO\L V]HUYH]HWH DPHO\QHN
IĘWpPiMDD]YROWPLLVOHJ\HQD7RP12

pa Mihály Alapiskolával, amely ugyan
nagyjából tartja a korábbi létszámot, de
ha az arányokat nézzük, egyre több a
roma gyerek. „Nem azért adom a gyerekemet iskolába, hogy koszos, tanulásra
képtelen gyerekekkel legyen egész nap
összezárva” – mondta ki kerek perec
az egyik felszólaló, mintegy konstatálva a többség véleményét is. A tanácsNR]iVRQ HJpV]HQ V]pOVĘVpJHVQHN WĦQĘ
nézetek is elhangzottak, így többen
javasolták azt, hogy inkább a Dúsa úti,
~Q)HNHWHYiURVEDQOpYĘLVNROiWpVyYRGiWNHOOHQHNLEĘYtWHQL PLYHODGLiNRN
V]iPDpYUĘOpYUHQ|YHNV]LND]pSOHWHW
PiUD ~J\LV NLQĘWWpN  V tJ\ NLDODNtWDQL
HJ\ IHOVĘ WDJR]DWRW LV DKRO VSHFLiOLV
oktatás keretében lehetne foglalkozni
a diákokkal. Orosz István, az iskola
igazgatója viszont mindehhez hozzátetWH KRJ\ D] HOVĘGOHJHV FpO D KiWUiQ\RV
KHO\]HWEHQ OpYĘ J\HUHNHN LQWHJUiFLyMD
V D WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\HN ¿J\HOHPbevételével alakították ki az osztályokat, így a tehetséges roma gyerekek
együtt tanulnak nem roma diáktársaikkal, míg a gyengébbeket megpróbálják
speciális módszerekkel felzárkóztatni.
Az iskolába, bár nagyjából megtartotta
a tanulói létszámot, az is az igazsághoz
WDUWR]LN KRJ\ HJ\UH WiJDEE N|U]HWEĘO

sokszor 20-30 kilométeres távolságból
LVpUNH]QHNGLiNRN$]RNDV]OĘNDNLN
szeretnék, hogy gyerekük többet érjen
el, vagy utaztatják a csemetéiket, vállalva a hajnali kelést és a sokszor egykét órás utazást, vagy szlovák iskolába
adják a gyereküket. Hasonló gondokkal
szinte az egész régióban találkozunk,
VRNV]OĘXJ\DQLVLQNiEEV]ORYiNLVNRlába járatja a gyerekét, ahol viszonylag
kevesebb a gyerek.
Vannak persze ellenpéldák is. Bene
Valéria QHYHOĘQĘ D J|P|UVtGL DODSLVkolában, s imádja a gyerekeket. Mindez
az eredményekben is megmutatkozik.
6]LQWH QLQFV RO\DQ NpS]ĘPĦYpV]HWL pV
irodalmi verseny, amelyen ne vennének részt a „gyerekei”. Az idén is beQHYH]WHN D )HUHQF]\ ,VWYiQ .pS]ĘPĦYpV]HWL9HUVHQ\EHLVPpJKR]]iD3yVD
/DMRV YHUVHLW PHJLGp]Ę NDWHJyULiED$
rajzok nagy sikert arattak, s ez nemcsak az eredményekben mutatkozott
meg, hanem azok bekerültek a minap
PHJMHOHQW 3yVD YHUVHV PHVpLW WDUWDOmazó kötetbe is. „Személyesen vittem
el a tiszteletpéldányokat az ifjú szer]ĘNQHN´±PHVpOLPHJKDWRWWDQCsipka
Rozália D NLDGy YH]HWĘMH Ä$]RN D
J\HUHNHN V]LQWH FVQJWHN D QHYHOĘQ V
itták minden szavát” – mondja, de hoz]iWHV]LD]WLVDQHYHOĘQĘNpUWHKRJ\KD
lehet, a nevét inkább ne ragozzák, mert
sajnos megvannak a maga irigyei is. De
XJ\DQH]W PHVpOL HO 3iNR 0iULD ]HQpV]
is, aki a rimaszombati Speciális Alapiskolában tanít, s tavaly történelmi sikert
pUW HO 'LiNMD %DORJ -y]VLND D PHJ]Hnésített versek kategóriájában bekerült
D7RPSD0LKiO\2UV]iJRV9HUVpV3Uy]DPRQGy 9HUVHQ\ G|QWĘMpEH (UUH NRrábban soha nem volt még példa, s hadd
hozzak most egy saját példát, ugyanonnan. Amikor tizenvalahány évvel ezHOĘWW &VHPDGRNWLWNiUNpQW IHOYHWHWWHP
D] DNNRUL LJD]JDWyQĘQHN KRJ\ pUGHmes lenne az iskolai szavalóverseny
OHJMREEMDLW PHJKtYQL D 7RPSLND MiUiVL
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versenyére, jött a tárgyilagos válasz:
„Ugyan minek, hülyegyerekek ezek.”
S bizony, nagyon sok pedagógus mondhatja el, hogy sokszor vív kilátástalan
harcot a feletteseivel vagy a kollégáival, akiket nem igazán érdekel a diákMXNHOĘPHQHWHOHVPpJNHYpVEpKDD]
romának születik.
3HGLJ PD PiU H]HN D URPD J\HUHNHN
tartják fenn a magyar iskolákat, nem
HJ\RO\DQWHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦPDJ\DU
iskola van a környéken, ahol a roma
gyerekek száma rapid ütemben növekszik, s az alsó tagozaton már csak elvétYHYDQQHPURPDJ\HUHN%iUD]DGRWW
WHOHSOpVHQ D GHPRJUi¿DL KHO\]HW PpJ
nem ezt az állapotot mutatja, a nem
roma gyerekek többsége vagy utazik,
vagy a községben található szlovák iskolába jár.
$KRWHODNDGpPLDIHOLVPHUWH
a változó helyzetet
Nem sokkal jobb a helyzet a középiskolák terén sem, talán csak annyiban,
hogy a roma gyerekek egy része el sem
MXW RGiLJ 6RNDQ D QHP PHJIHOHOĘ RNWDWiVL UHQGV]HU PLDWW KHWHGLNEĘO YDJ\
PiU |W|GLNEĘO NLPDUDGQDN GH YDQQDN
olyanok is, akik az tankötelezettségKH] V]NVpJHV HJ\ pYHW YHUJĘGLN Ypgig valamelyik szakközépiskolában. A
szakközépbe bekerült roma gyerekek
MHOHQWĘVUpV]HQHPMXWHOD]LQDVOHYpOLJ
vagy az érettségiig. S mivel a magyar
gyerekek aránya fokozatosan csökken,
nincs mit csodálkozni azon, hogy a
PDJ\DUN|]pSLVNROiNIĘOHJDJLPQi]Lumok egyre nehezebb helyzetbe kerülQHN5LPDV]RPEDWEDQVRNVRNpYXWiQ
D] LGpQ PiU QHP LQGtWRWW HOVĘ RV]WiO\W
D],YDQ.UDVNR*LPQi]LXPGHpYHNyWD
komoly gondok vannak a Kereskedelmi
$NDGpPLiQpVD7RPSD0LKiO\5HIRUPiWXV*LPQi]LXPEDQLV,WWXJ\DQPpJ
VLNHUOWHOVĘRV]WiO\WQ\LWQLGHSpOGiXO
a Kereskedelmi Akadémián már alig
van magyar tanár, s az anyanyelven
kívül már minden tantárgyat szlovákul
RNWDWQDN 3HGLJ WDOiQ YDQ OHKHWĘVpJ D]
HOĘUHPHQHNOpVUHH]WLVPHUWHIHODGXnaszerdahelyi Magán Szakközépiskola
LV DPLNRU KDW pYYHO H]HOĘWW NLKHO\H]HWW WDJR]DWRW KRWHODNDGpPLD  Q\LWRWW
5LPDV]RPEDWEDQ 6 KLiED SUyEiOWiN
PHJ ĘNHW HOOHKHWHWOHQtWHQL D YiURVEDQ
PiU PĦN|GĘ N|]pSLVNROiN pYUĘO pYUH
komolyabb eredményeket ér el, s egyUH YiOWR]DWRVDEE OHKHWĘVpJHNHW NpSHV
biztosítani a diákjainak. S mi is a siker

WLWND")HOLVPHUWpNKRJ\EL]RQ\RVV]DNWHUOHWHNHQ IRGUiV] FXNUiV] SLQFpU 
KLiQ\FLNNOHWWDPDJ\DUQ\HOYĦRNWDWiV
a régióban, holott ezek a szakok azok,
amelyek a gyengébb tanulmányi eredményeket felmutató diákok számára is
HOpUKHWĘHNpVYRQ]yDNUiDGiVXOPDJ\Drul. Az elmúlt pár évben nem egy példa volt arra, hogy a konkurens szlovák
LQDVLVNROiEDQ NH]GĘ PDJ\DU DMN~ GLikok vagy abbahagyták a tanulmányaikat pár hét után, vagy pedig átiratkoztak hozzájuk. Az iskola számos kitörési
OHKHWĘVpJHWNtQiODWDQXOyLQDNV]DNPDL
gyakorlatot a régióban, de külföldön is,
a legjobbak Európa számos országát beMiUWiNPiUDYpJ]ĘV|NN|]OVRNDQPD
LV NOI|OG|Q GROJR]QDN 1DJ\NUW|VWĘO
5R]VQ\yLJ YDQQDN GLiNMDLN D OpWV]iP
pYUĘOpYUHHPHONHGLNVDUpJLyOHJMREE
tanárait és mestereit tudták megnyerni
PDJXNQDN$ ULPDV]RPEDWL KHO\]HWEĘO
SUR¿WiOW D IOHNL JLPQi]LXP LV VRNDQ
ide íratkoztak be, miután kiderült, hogy
a Krasko gimnáziumban nincs elégséJHVMHOHQWNH]Ę$KRJ\DKRWHODNDGpPLD
DIOHNLLQWp]PpQ\LVD]HOĘUHPHQHNOpVWYiODV]WRWWD7DYDO\HOĘWWQ\ROFRV]Wilyos tagozatot nyitott, de számos pedagógiai projektet is elindítottak, amely
vonzóvá teszi az iskolát. Minden tanév
elején számot adnak az elért eredméQ\HNUĘOVDQDSRNEDQ]V~IROWKi]HOĘWW
PHJWDUWRWWQQHSLPĦVRUEDQKRVV]DVDQ
VRUROWiND]LVNRODPLQGHQWpUHQ WHUPpszettudományok, színjátszás, egészségQHYHOpVVSRUW HOpUWHUHGPpQ\HLW
gQHUĘEĘOIHO~MtWYD
%iUW|EEUpJLyEHOLDODSpVN|]pSLVNROD
is pályázott EU-s felújítási pénzekre,
közülük alig pár járt sikerrel, mint a
feledi Szombathy Viktor Alapiskola, a

bátkai vagy a ragyolci, a többit az önNRUPiQ\]DWRNSUyEiOMiNPHJDOHKHWĘségeikhez mérten karban tartani. Évek
óta pályázik sikertelenül felújításra
az almágyi önkormányzat is, holott a
hetvenes években épült, akkor a régió
mintaiskolájának számító intézmény
szocreál épülete elöregedett, s itt-ott
már balesetveszélyessé vált. „Van rá
ígéretünk, hogy végre sikeresek leszünk a minisztériumban, s a már egyre
életveszélyesebb állapotban található
WRUQDWHUPHW IHO~MtWKDWMXN M|YĘUH tJpUHW
már volt számtalanszor, de eddig mindig csak az önkormányzatra támaszkodhattunk” – mondja Agócs Péter
igazgató. Nem volt sikeres a rimaszomEDWL7RPSDDODSLVNRODVHPVPLYHOD]
intézményt az önkormányzat se fogadta
W~OViJRVDQNHJ\HLEH2URV],VWYiQLJD]JDWyKDWpYYHOH]HOĘWWDPLNRUKLYDWDOED
lépett, legfontosabb feladatának tartotWDKRJ\|QHUĘEĘOpVV]SRQ]RULWiPRJDtások segítségével elkezdje a felújítást.
(OĘV]|U D WHWĘ IHO~MtWiViUD NHUtWHWWHN
sort, ezt követte az alagsor és a tantermek megújítása. A nyáron a tankönyvszertár és további öt tanterem került
teljesen vagy részlegesen felújításra, s
egy újabb digitális szaktantermet hoztak létre, amelyben 20 számítógép és
két interaktív tábla várja a gyerekeket.
.LOiWiVRNDW|UYpQ\PyGRVtWiV
KiWWHUpEHQ
+D YDODKRO *|P|UEHQ pV 1yJUiGEDQ
QHP IRJDGWiN NLW|UĘ |U|PPHO D] RNtatásügyi törvény módosítását. Mivel a
5LPDV]RPEDWL MiUiVEDQ YDQ D OHJW|EE
kis lélekszámú település az országban,
itt került a legtöbb kisiskola veszélybe.
Holott számos pozitív példát lehetne
hozni arra, hogy a kisiskolából indul13
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KHWVpJHVPDPiUQHP]HWN|]LKtUĦ]HQHkarokban játszó roma gyerek, aki azért
nem kapott ösztöndíjat az egyik roma
alapítványtól, mert a tanulmányi átlaga
nem érte el a megkövetelt szintet. Holott
az eredményei és a családi körülményei
miatt messze érdemes lett volna rá. A
WHUYHN V]HULQW iWDODNXO D %HWKOHQ $ODS
támogatási rendszere is, amely pár éve
már nem az iskoláknak juttatja az alanyi
jogon megítélt támogatást, hanem a szüOĘNNH]pEH%iUQDJ\RQVRNDQWLOWDNR]tak az akkori módosítás ellen, a magyar
kormány eddig nem változtatott a sokak
V]HULQWPĦN|GpVNpSWHOHQKHO\]HWHQ

ja a régióban. A migráció, az agyelszívás
folyamatos, s mivel nincs munkaleheWĘVpJD]HJ\HWHPHWYpJ]HWWHNW|EEVpJH
PHVV]HHONHUOLH]WDUpJLyW3R]VRQ\EDQ
%XGDSHVWHQ 3UiJiEDQ YDJ\ 1\XJDWRQ
keresik a boldogulásukat, s inkább koSDV]WDQDNFVLUNpWpVGROJR]QDNPH]ĘĘUként két-három diplomával a zsebükben,
mint minimálbérért a régió iskoláiban és
hivatalaiban. S a helyzeten nem segített
a minap tízéves Selye János Egyetem
sem. Akik ugyanis már elhatározzák,
hogy Komáromba kerülnek, nem igazán
vágynak vissza. Hisz onnan nézve már
1yJUiGpV*|P|UYDGNHOHWQHNV]iPtW

6 PpJ QHP V]yOWXQN D IHOVĘRNWDWiVUyO
amely a legreménytelenebb képet mutat-

Juhász Dósa János
)RWy*HFVH$WWLODpV0LFVXGD$QGUiV

A magyarság megmaradásának
HJ\LN DODSIHOWpWHOH D PDJ\DU LVNROiN OpWH 3R]VRQ\EDQ pV YRQ]iVN|U]HWpEHQ D 6]HQFL MiUiVEDQYDODPLQW6RPRUMDN|UQ\pNpQ
QHPFVDND]DVV]LPLOiFLyDSDV]WMD
DPDJ\DURNV]iPDUiQ\iWpVQHKH]tWL D] ĘVODNRVRN pOHWpW KDQHP D
EHWHOHSOĘODNRVViJLVDPHO\QHN
OpWV]iPD URKDPRVDQ Q|YHNV]LN
6]ORYiNLD PLQGHQ WiMiUyO N|OW|]QHN LGH HPEHUHN HOVĘVRUEDQ D
PXQNDKHO\ pV MREE ¿]HWpV UHPpQ\pEHQVD]pUWDIĘYiURVN|UQ\pNL YiURVRNDW±IDOYDNDW YiODV]WMiN
PHUWRWWROFVyEEDQOHKHWODNiVKR]
MXWQL 7HUPpV]HWHVHQ MRJRNDW pV
LVNRODLIpUĘKHO\HNHWLVN|YHWHOQHN
PDJXNQDN6DMQRVQHPDPDJ\DU
RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQeVODVVDQ
ODVVDQQ\HOYHWYiOWD]XWFDLV
Sok helyütt a polgármester jóakaratán
múlik, hogy megmarad-e egy magyar
WDQtWiVLQ\HOYĦLQWp]PpQ\(]HQDYLGpNHQ W|EE WHOHSOpVHQ PpJ  HOVĘVVHO
LV PĦN|GWHWLN D] LVNROiW $ MHOHQOHJL
KHO\]HWUĘO 'XUD\ 5H]VĘW PDJ\DU RNtatás fennmaradását támogató Szenc és
9LGpNH7iUVXOiVHOQ|NpWNpUGH]WHP

volt néhány gyerek bennük. Az egyik
esetben például lettek volna magyar elVĘV|NGHDV]OĘNDN|]HOLWHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦ LVNROiED tUDWWiN ĘNHW tJ\ D
falusi iskolában alig maradt volna taQXOy$ N|]VpJ NLYiUW HOĘEE FVDN V]QHWHOWHWWpN D] LVNROD PĦN|GpVpW PDMG
végleg bezárt az intézmény. Hogy mi
D KHO\]HW PD" $] LVNROD PHJV]ĦQpVH
N|YHWNH]WpEHQ DUUyO D WHOHSOpVUĘO PD
már egyre kevesebben járnak magyar
iskolába. Ezért szoktam mindig azt
hangsúlyozni: nem megoldás az iskolakörzetesítés, mely szerint a kisebb
WHOHSOpVHNUĘO LVNRODEXVV]DO KRUGDQiN
a gyerekeket a magyar tanintézménybe,
KLV]HQDNpQ\HOPLV]HPSRQWRNDW¿J\HOHPEHYpYHDV]OĘNDKHO\EHQPĦN|GĘ
szlovák iskolát választják.

Mint tudjuk, jelenleg a település önkormányzata, ha mint fenntartó kevés
J\HUPHNNHO LV KDMODQGy PĦN|GWHWQL D]
osztályokat, megtalálhatja a módját,
hogy ne kelljen bezárni az iskolát. Az
~MW|UYpQ\V]HULQWHUUHQHPOHV]OHKHWĘség, mert a minimális osztálylétszámok
adottak. Azokat a kisiskolákat, ahol kevés lesz a gyermek és 6 kilométeren belül van nemzetiségi iskola, nem fogjuk
tudni megtartani. Így – ha nem változik
semmi - a Szenci járásban csupán a két
WHOMHV V]HUYH]HWWVpJĦ LVNROD ± D V]HQFL
és a féli – maradhat meg. Mind a zonci,
mind a hegysúri és rétei iskola közel
van a szenci alapiskolához, így az évekNHOH]HOĘWWEH]iUWpEHUKDUGLPDJ\DUEpOL
pVJ~WRULLVNROiNXWiQH]HNLVPHJV]ĦQnének.

0LQHKH]tWLHOVĘVRUEDQDPDJ\DU
LVNROiNKHO\]HWpW"

7HKiWHOVĘVRUEDQ
DJ\HUPHNKLiQ\RNR]SUREOpPiW"

0LWLVWDUWDOPD]D]~MN|]RNWDWiVL
W|UYpQ\DPHO\
V]HSWHPEHUpWĘOOHV]KDWiO\RV"

A probléma összetett. A múltban a járásban három iskolát is be kellett zárni, ezek kisiskolák voltak, de legalább

Igen, sajnos. Az oktatási törvény legutóbbi módosítása után pedig még
hatványozottabban fennáll ez a gond.

va is lehet kimagasló eredményeket
elérni, s azokon a helyeken, ahol egyre
nagyobb a romák lélekszáma, a keveVHEEJ\HUHNVRNVRNHOĘQ\WLVMHOHQWKHW
„Komoly gondokat okozhat a gimnáziumok számára az új rendelet, amely
szerint csak a 2,0 átlag alatt lehet felvenni a diákokat a gimnáziumba. Nem
lehet ugyanis a diákokat csak az átlag
alapján megítélni, sokkal inkább a tehetVpJJRQGR]iVWNHOOHQHHOĘWpUEHKHO\H]QL´
±PRQGMDD]6=036=HJ\LNWLV]WVpJYLVHOĘMH 6RNVRN RO\DQ GLiN YDQ DNLQHN
az átlaga ugyan csak közepes, de kiváló
szakmai eredményeket ér el. Ehhez az új
rendelet nem alkalmazkodik, ahogy nem
alkalmazkodnak az egyes ösztöndíj-leKHWĘVpJHN VHP 9ROW RO\DQ QDJ\RQ WH-

0HJPDUDGiVXQN

]iORJDDPDJ\DU
LVNROD
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A jogszabály bevezeti a minimális osztálylétszámokat, valamint szabályozza,

hogy a kisiskolákban maximum két
évfolyamot vonhatnak össze a fenntartók. Ez a törvény egyébként nemcsak
magyar iskolákat veszélyeztet, de a
nemzeti kisebbségeket az ilyen intézkedések mindig sokkal rosszabbul érintik,
hiszen láttuk, hogy a mi vidékünkön az
asszimiláció éppen az iskolák bezárásáYDO|VV]HYRQiViYDOHUĘV|G|WWPHJPpJ
pYWL]HGHNNHO H]HOĘWW 7HKiW D MiUiVEDQ
D JRQGRN QHP ~M NHOHWĦHN 6ĘW PiU D
NpWYLOiJKiERU~N|]|WWHOĘIRUGXOKRJ\
a magyar polgári iskola megszüntetését
N|YHWĘHQDGLiNRNDWV]OHLNV]ORYiNLVkolába járatták. És tudjuk, nagyon kevés
azon embereknek a száma, akik szlovák
iskolában végeztek, de gyereküket nem
az államnyelvi oktatási intézménybe
adták. Vannak persze kivételek.
7pUMQNHJ\NLFVLWYLVV]D
D]RV]WiO\OpWV]iPRNKR]
(GGLJFVDNDPD[LPXPRW
V]DEiO\R]WiNPRVW
PHJKDWiUR]]iNDPLQLPXPRWLV
A nulladik évfolyamban – ez egyébként
a Szenci járást nem érinti - legalább 8
tanulónak kell látogatnia az osztályt. Az
HOVĘpYIRO\DPEDJ\HUHNQHNNHOOMiUnia, a második és negyedik osztályba 13
gyermeknek. Már ez logikátlan, hiszen,
KD Q\LWKDWXQN HOVĘ RV]WiO\W  WDQXOyval, akkor nem tudunk mellé „teremteQL´DN|YHWNH]ĘpYEHQPpJNpWWDQXOyW
$ IHOVĘ WDJR]DWRQ OHJDOiEE  J\HUHNnek kell lennie egy – egy osztályban.
Szabályozza a törvény az osztályok öszszevonását is, csak két évfolyam járhat
együtt, és az ilyen osztályban legalább
12 gyereknek kell tanulnia. Vannak persze kivételek, de sajnos, ezek rajtunk
nem nagyon segítenek. Az egyik kivétel
értelmében az iskola fenntartója kisebb
létszámú osztályokat is engedélyezhet,
ha nincsen 6 kilométeres körzeten belül
PpJHJ\PDJ\DUWDQtWiVLQ\HOYĦLVNROD
De ez nem vonatkozik a már említett
KiURPQHPWHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦDODSiskolánkra.

V]iUPD]yV]OĘpSSHQD]pUWYiODV]WMDD
magyar iskolát, mert tisztában van vele,
hogy az államnyelvet a gyermek már az
utcán is megtanulja.
$6]HQFpV9LGpNH7iUVXOiVLV
PLQGHQpYEHQNLRV]WMDD5iNyF]L
6]|YHWVpJ|V]W|QGtMDLWHQQHN
van hatása az iskolai
EHtUDWiVRNUD"
A Szenci járásban szerencsére kevés a
munkanélküli, az összeg pedig inkább
V]LPEROLNXV 6RN V]OĘ PDJiW D] |V]töndíjat is inkább jelképesnek veszi, és
nem az összeg nagysága miatt értékeli,
hanem az összetartozás eszméjét látja
benne. Esetünkben inkább ez a jelenWĘVpJH D 5iNyF]L 6]|YHWVpJ NH]GHPpnyezésének. Az ösztöndíjakat akkor is
kiosztottuk, amikor a magyarországi
partner nem tudta biztosítani a teljes
összeget. Nekünk az a fontos, hogy
pUH]]pNDV]OĘNDW|UĘGpVW
$]LGpQKiQ\J\HUPHNNDS
|V]W|QGtMDW"
Kevés. Kevesebb, mint tavaly. A 2013DV pY HOHMpQ  HOVĘVQHN DGWXQN FVRmagot és ösztöndíjat, idén csak 34-en
NH]GWpNPHJD]HOVĘpYIRO\DPRW
Mi lehet ennek az oka?
Mint említettem: sok a vegyes házasság
a környéken, az ilyen családok gyermekei közül sokan még magyarul se tanulQDNPHJ$Q\iURQHJ\LVPHUĘV|PPHsélte, hogy az unokája szlovák iskolába
MiUpVDV]OĘNPHJWLOWRWWiNDQDJ\V]OĘNQHNKRJ\PDJ\DUXOEHV]pOMHQHNRWWhon a gyerekekkel, nehogy elfelejtsen
szlovákul a kicsi, és ezért rosszul telje-

sítsen az iskolában. Én ezt abszurdnak
vélem, két hónap alatt az a gyerek nem
felejtheti el az államnyelvet, hiszen az
utcán is azzal találkozik, de ha a nagyV]OĘNQ\HOYpWQHPKDV]QiOKDWMDD]WHO
fogja felejteni. Ilyenkor is inkább pozitív példákat szoktunk felhozni, próbáljuk megértetni, miért jó tudni magyarul.
A szenci iskolában az egyik tanulónak
az édesanyja szlovák, az édesapja pedig
szlovák iskolába járt. De magyar üzleti
partnerei vannak és tapasztalja, menyQ\LUHHOĘQ\|VDPDJ\DUQ\HOYLVPHUHWH
ezért gyermeküket magyar óvodába,
majd magyar iskolába adták. Kár, hogy
QLQFVHQW|EELO\HQV]OĘ%iUQHPD]D
jó megoldás, ha szlovák gyerekek járnak magyar iskolába, hiszen anyanyelvünkön szerezzük meg legkönnyebben
az ismereteket.
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Azt is mondhatjuk hát, hogy a
V]OĘNLVWHKHWQHNDNLDODNXOW
SUREOpPiNUyO"
És a közöny is. Ha például tavaly decHPEHUEHQ W|EE SHGDJyJXV pV V]OĘ RWW
lett volna a kisiskolák megmentéséért
szervezett tüntetésen, ha megtelt volna
DWpUPHJPXWDWWXNYROQDD]HUĘQNHW'H
hiába fogtak össze a civil szervezetek
és a pártok, ha olyan kevesen voltunk.
9DOyV]tQĦOHJDNNRULVPHJV]DYD]WDYROna a parlament a törvényt, de nagyobb
nyomást lehetne gyakorolni, mikor
jogaink érvényesítéséért ki kell állni.
Ahogy az itteni magyar politikusoknak a közönnyel kell megbirkózniuk,
úgy ebben az esetben is ez okozhatja a
JRQGRW3HUV]HKDPLQGHQPDJ\DUV]OĘ
a magyar iskolát választaná, és így lett
volna a múltban is, most nem kellene
azon aggódnunk, hogy kevés lesz a magyar tanuló.

$6]HQFLMiUiVEDQLVYDQQDN
YHJ\HVKi]DVViJEyOV]iUPD]y
gyermekek a magyar
LVNROiNEDQ"
Vannak, de nagyon kevesen, inkább a
fordítottja igaz. Sajnos, nagyon nehéz
PHJJ\Ę]QLDV]OĘNHWPpJD]VHPVHgít, mikor példaként felhozunk sikeres
HPEHUHNHW'HLGĘQNpWIHOKR]XQNRO\DQ
példát is, amikor a vegyes házasságból
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0iU6RPRUMiQLVW|EE
a szlovák iskolás
3R]VRQ\ N|]HOVpJH EHIRO\iVROMD D
Somorja környéki lakosság életét is. Az
itt található településekre is rengetegen
költöztek. A nemzetiségi arányok jobbak, mint a Szenci járásban, de sajnos
a magyar iskolába íratott gyerekek száma jóval alacsonyabb, mint a szlovák
LVNROiNED MiUyNp 'XUD\ 5H]VĘ V]DYDLW
)yWK\-iQRVWD6RPRUMDpV9LGpNH7iUVXOiVHOQ|NHLVPHJHUĘVtWHWWHPLNRUD]
ĘWDSDV]WDODWLUDYROWDPNtYiQFVL
Mi nehezíti a magyar iskolák
KHO\]HWpW6RPRUMiQpV
N|UQ\pNpQ"
Ötven éve foglalkozom a magyar iskolák helyzetével, a legnagyobb veszély,
bármennyire is sajnálom, hogy ki kell
PRQGDQRP D V]OĘN EDOJDViJD 1DJ\RQ VRN V]OĘ D]pUW QHP DGWDDGMD
DQ\DQ\HOYĦ LVNROiED J\HUPHNpW PHUW
EHGĘOW D SURSDJDQGD V]|YHJQHN (OKLWték, hogy a szlovák iskolából többre
viszi, mert jobban fog tudni szlovákul.
&VDND]WQHPWXGDWRVtWRWWiNKRJ\D]LVkolában nem egy nyelvet kell megtanulni, hanem elsajátítani az ismereteket, és
erre az anyanyelv a legalkalmasabb.
$]LGHLpYEHQW|EEDPDJ\DU
HOVĘV"
A tavalyi évhez képest több a magyar
HOVĘV$]LGpQJ\HUPHNNDSRWW|V]W|QGtMDW$6RPRUMDpV9LGpNH7iUVXOiV
V]HSWHPEHUHOHMpQPiUNLRV]WRWWDD5ikóczi Szövetség ösztöndíját. Veszélyes
az új törvény is, de tudjuk, az akár még
módosulhat is. A magam nevében és a

magyarság nevében is elvárok annyit a
W|EEVpJL QHP]HWWĘO KRJ\ D QHP]HWLVpgi iskolákat pozitívan diszkriminálják.
&VDNDJRQGKRJ\HQQHNDSROLWLNDLKDtalomnak az asszimiláció a célja, minden téren. A szlovákok elvárnák, hogy
a magyarok a gyermek számára idegen
Q\HOYĦ ± V]ORYiN ± LVNROiED DGMiN D
gyermeküket. Holott tudjuk, Szlovákia
lakosságának több mint 10 százaléka
QHP V]ORYiN QHP]HWLVpJĦQHN YDOOMD
magát.
Mi lehetne a megoldás? Mivel
lehetne motiválni a magyar
V]OĘNHWKRJ\PpJLVDPDJ\DU
iskolát válasszák?
Mint említettem, ötven éve ezzel foglalkozom. Itt vannak a pozitív példák,
ha csak az enyémet vesszük is, magyar
LVNROiEDQ pUHWWVpJL]WHP pV %UQQEHQ
végeztem az egyetemet, de számos parODPHQWLNpSYLVHOĘEDQNiURUYRVWXGyV

került ki a magyar iskolák valamelyiNpEĘO $ PDJ\DU J\HUPHN D V]ORYiN
iskolában azt hallgatja, hogy ezer évig
elnyomta a magyarság a szlovákokat,
holott 1844-ig a latin nyelv volt a hivatalos Magyarországon… Elveszik a
gyermek identitása, magabiztossága,
végül a magyarokhoz és a szlovákokhoz sem tartozik majd. A szlovák iskolában szlovák barátokat szerez, aztán
VRNV]RUH]D¿DWDOV]pJ\HOOLKRJ\PDgyar, szégyelli a szüleit is, hiszen olyan
környezetbe kerül, ahol lenézik a magyarokat. Nemrégiben nagy vihart kavart a szlovák szlengszótár, amely szeULQWDPDćDUNLIHMH]pVPDPiUSHMRUDWtY
értelemmel bír. Szitokszóként használják. Ezek ellen a jelenségek ellen csak
úgy tudunk küzdeni, ha minden magyar
gyermeket magyar iskolába íratnak a
szülei.
1HV]PpUL7QGH
)RWyDUFKtYXP

,VNROiN
DYpJHNHQ
%L]RQ\ YpJYiUDLQN HJ\LNH D
1DJ\NUW|VLMiUiVDKRODPDJ\DU
QHP]HWLVpJĦHN DUiQ\D DOLJ pUL HO
DV]i]DOpNRW(EEHQDWpUVpJEHQ ,SRO\EDORJRQ ,SRO\Q\pNHQ
pV ,SRO\YDUEyQ PĦN|GLN WHOMHV
V]HUYH]HWWVpJĦ PDJ\DU WDQtWiVL Q\HOYĦ DODSLVNROD &ViERQ pV
/XNDQpQ\pQ N|]|V LJD]JDWiV~
,SRO\KtGYpJHQ pV ÏYiUEDQ DOVy
WDJR]DWRV HJ\Ki]L DODSLVNROD WDOiOKDWy PtJ ,QiPEDQ D] HOP~OW
WDQpYYpJpQ]iUWiNEHJ\HUPHNHN
KLiQ\iEDQD]iOODPLNLVLVNROiWpV
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pYHNNHOH]HOĘWWHUUHDVRUVDMXWRWW
.HOHQ\pQ pV 1DJ\FVDORPMiQ D]
HJ\Ki]LNLVLVNROD
A kevés magyar – vagy magyar iskolába
íratott – gyerek miatt ezen a vidéken a
közoktatási törvény új szabályai nélkül
is fogynak hát az intézmények. Az iskoODIHQQWDUWiVKHO\]HWpUĘOKiURPWDQLQWp]PpQ\YH]HWĘWNpUGH]WQN
-XV]WLQ ,PUH D] ,SRO\Q\pNL %DODVVL
%iOLQW0DJ\DU7DQtWiVL1\HOYĦ$ODSiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy az idei tanévben iskoláMXNDWWDQXOyOiWRJDWMDDPLQ\ROFFDO
kevesebb, mint tavaly volt. Közülük 13
D]HOVĘV0LQWPRQGWDD]LVNRODIHQQWDUtás területén nagyobb gondjaik nincsenek, de mivel az épület több mint fél
évszázada épült, ráférne egy nagyobb
IHO~MtWiV (OVĘVRUEDQ D YLOODQ\KiOy]DW
WHOMHV UHNRQVWUXNFLyMiUD pV D IĦWĘWHVWHN
FVHUpMpUH OHQQH V]NVpJ $ NOVĘ IDODN KĘV]LJHWHOpVpYHO QDJ\ PHQQ\LVpJĦ
KĘHQHUJLiW WXGQiQDN PHJWDNDUtWDQL $
EHMiUDW HOĘWWL WDUWyRV]ORSRN iOODSRWiW LV
biztonságossá kellene tenni. Az iskola
felszereltségét viszont igen jónak tartja.
0HJIHOHOĘ PHQQ\LVpJĦ V]iPtWyJpSSHO

pV YHWtWĘYHO UHQGHONH]QHN 9DQ QpJ\
interaktív táblájuk, de nem ártana, ha
PLQGHQRV]WiO\EDQWXGQiQDNPĦN|GWHWni ilyen modern technikai eszközt.
A lukanényei alapiskola igazgató aszszonya, Balázs Éva arról tájékoztatott,
KRJ\ D |V WDQpYEHQ |VV]HVHQ  GLiN OiWRJDWMD WDQLQWp]PpQ\NHWHEEĘOJ\HUHNDV]ORYiNpVD
PDJ\DU WDJR]DWRQ WDQXO $ NLVHOVĘV|N
tízen vannak, hatan a magyar és négyen
a szlovák tagozaton. Örömmel jegyezte
meg, hogy az iskolafenntartás területén
QLQFVHQHN JRQGMDLN D] HJ\WWPĦN|GpV
SpOGDpUWpNĦ D SROJiUPHVWHUL KLYDWDOODO
Ami pedig az iskola felszereltségét illeti, jó jönne nekik még egy kémiai laboratórium, egyébként a diákok számára
ideális körülményeket biztosítottak. A
N|OWĘLNpUGpVUHPLD]DPLKLiQ\]LND]
LJD]JDWyQĘ PRVRO\RJYD MHOHQWHWWH NL
KRJ\SpQ]SpQ]SpQ]PDMGKR]]iIĦ]te, nagy tervei vannak, megvalósításukKR]YDQDNDUDWHUĘNHGY&VDNDSpQ]
hiányzik.
&ViE 6]HGHU )iELiQ WXGyV V]HU]HWHVQHN D SDOyFRN HOVĘ NXWDWyMiQDN V]OĘKHO\H Q\HOYKDWiURQ IHNV]LN Jaskó

Deák Gyöngyi igazgató elmondta,
hogy iskolájukban az összlétszám 180,
HEEĘO D NpW HOVĘVVHO HJ\WW  J\HUHN
látogatja a magyar tagozatot. A szlovák
WDJR]DWRQ  LVNRODNH]GĘ J\HUHN YDQ
idén. Az iskola felszereltsége fokozaWRVDQ MDYXO IRO\DPDWEDQ OHYĘ PXQNiN
között említette a szaktantermek befeMH]pVpW (QQHN N|V]|QKHWĘHQ ~M ¿]LNDL
és kémiai szaktanterem, újabb számítógépes osztály, felújított olvasóterem,
és interaktív táblákkal ellátott osztályok
állnak majd a gyerekek rendelkezésére.
A nyár folyamán elkészült az étterem és
a gyakorlókonyha felújítása, és egy mutatós iskolai színpad is épült. Egyébként
minden osztályba új padok és székek
NHUOWHN $] LJD]JDWyQĘ PHJHPOtWHWWH
hogy projektek segítségével új segédeszközökkel látják el mind a két tornatermüket, és ugyancsak pályázat útján
iskolapszichológussal, szociális pedagógussal, speciális pedagógussal és 2
asszisztenssel is rendelkeznek. Közel
QHJ\YHQV]DNN|UPĦN|GLND]LVNROiEDQ
valamint két napközis osztály 42 diák
részére. Ami pillanatnyilag a legjobban
hiányzik nekik: az új mosdók és az új
padlóburkolat.
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,VNROiLQNKHO\]HWpUŋO0iW\XVI|OGHJ\GDUDEMiQ
(J\IRQWRVLUiQ\WDGQLWXGyIHOPpUĘPXQNDWpPiMDOHKHWQHDQ\HOYKDWiURQIHNYĘWHOHSOpVHNSROLWLNDLWiUVDGDOPLYLV]RQ\DLQDNDODNXOiVDD]HOP~OWpYWL]HGHNEHQ$SROLWLNDLKXOOiP]iVRNKDWiVDLQDNDQHP]HWUpV]QN
NpSYLVHOHWpW YiOODOy SROLWLNDL NXOWXUiOLV pV PiV WiUVDGDOPL V]HUYH]ĘGpVHN WHYpNHQ\VpJpQHN YDODPLQW D]
|QNRUPiQ\]DWLViJDODFVRQ\V]tQYRQDOiEyOHUHGĘIRO\DPDWRNQDND]HOHP]pVH6RNPiVWpQ\H]ĘQNtYOH]
LVKLiQ\]LNSHGLJWRYiEELVRUVXQNLUiQ\tWiVDEHIRO\iVROiVDpUGHNpEHQDODSRVHOHP]pVHNUHIHOPpUpVHNUH
YDQ±OHQQHV]NVpJQN
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(J\QHPWHOMHVLVPHUWHWĘ
$MHOHQtUiVIĘWpPiMDD9iJVHOO\HLMiUiV
PDJ\DUWDQtWiVLQ\HOYĦLVNROiLKHO\]HWpQHNLVPHUWHWpVHN|]WNDOHpStWHQGĘQHN
kiszemelt deáki tanintézmény küzdelme
DWHOMHVV]HUYH]HWWVpJĦLVNRODVWiWXViQDN
megtartásáért.
A vidék 11 vegyes lakosúnak számító,
benne 10 túlnyomórészt magyar többséJĦWHOHSOpVN|]O7RUQyFRQpV)HOVĘNLUiO\LEDQPiUpYWL]HGHNNHOH]HOĘWW+RV]V]~IDOXQ D] H]UHGIRUGXOyW PHJHOĘ]ĘHQ
V]ĦQW PHJ D PDJ\DU Q\HOYĦ RNWDWiV$
vágkirályfai magyar alsótagozat sorsa is
kétséges, az önkormányzat már alig talál
anyagiakat a fenntartására. A szlovák
alsótagozatosok létszáma viszont garantálja az intézmény létét.
Vágkirályfa és részben Deáki esetében
YHWĘGLNIHODYiURVLLVNROiNHOV]tYyKDWisa, ami a deákiak esetében, teljes szerve]HWWVpJĦ NLOHQF RV]WiO\RV LQWp]PpQ\N
ELUWRNiEDQPiVRNRNUDYH]HWKHWĘYLVV]D
A nagy múltú és nagyon szép eredméQ\HNNHOUHQGHONH]ĘYiJVHOO\HL3i]PiQ\
3pWHU QHYpW YLVHOĘ PDJ\DU DODSLVNROD
nem okozója a város közvetlen szomV]pGViJiEDQ PHJV]ĦQW LOOHWYH D PHJszüntetéssel fenyegetett intézmények
sorsának, mégis hatással volt és van
ezekre a folyamatokra. A legnagyobb
magyar lélekszámmal bíró magyar település Mátyusföldnek ezen a részén
Vágsellye, a maga kb. 4 800 magyar
QHP]HWLVpJĦ SROJiUiYDO  7pQ\ KRJ\ D
vidéki diákok nélkül a magyar iskola röYLGLGĘDODWWOHpSOQH
$&ViQJy.LVWpUVpJIDOYDLN|]O3HUHG
=VLJiUG )DUNDVG pV 1HJ\HG LVNROiL LV
tapasztalják a diákok számának csökkenését, tapasztalják a helyi szlovák iskola
IRO\DPDWRV HUĘV|GpVpW GH PpJ PLQGLJ
WHOMHV IHOpStWpVĦ QDJ\ OpWV]iP~ VRN
pedagógusnak munkát adó, nagyszeUĦ HUHGPpQ\HNHW HOpUĘ OpWHVtWPpQ\NpQW
GROJR]QDN3pOGDDGyD]VLJiUGLIDOXpV
iskolavezetés sikeres projektje, amely
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egy iskolabusz megvásárlásával tette leKHWĘYpW|EEPLQWK~V]DOVyKDWiUL~UI|OGL
és királyrévi diák iskolalátogatásának
PHJN|QQ\tWpVpWH]]HOLVHUĘVtWYHDPDgyar iskolát Zsigárdon.
Külön tanulmányt érdemelne, hogy milyen egy-egy falu asszimilációs hajlandósága, ahol a magyar iskola mellett
WHOMHV V]HUYH]HWWVpJĦ V]ORYiN WDQtWiVL
Q\HOYĦDODSLVNRODOpWH]LN%L]RQ\UiFVRdálkoznánk, mennyire máshogy alakul
egy-egy család élete a bizonyos döntést
N|YHWĘHQpVKRJ\PyGRVXOD]pYWL]HGHN
múlásával a falu nemzetiségi összetétele. Alapos vizsgálatot érdemelne a roma
lakosság identitásváltásának alakulása
egyes településeinken, amely már most
is számos helyen befolyásolja iskoláink
létét.
$KHO\L|QNRUPiQ\]DWV]HUHSH
pVIHOHOĘVVpJH
Ilyenkor, önkormányzati választások
HOĘWWPpJMREEDQWXGDWRVtWDQXQNNHOOHQH
hogy mit jelent számunkra és településünk további sorsának alakításában egy
HUĘVKDWiUR]RWWNpSYLVHOHW
A megosztottságunkat, sokszor elbizakodottságunkat kihasználó, nem közüOQN YDOy KDWDORPUD NHUOĘ SROJiUPHVWHU NpSYLVHOĘWHVWOHW PHJIRUGtWKDWDWODQ
folyamatokat indíthatnak el, melyek
LGĘYHO IHOHUĘV|GKHWQHN (J\ PDJ\DU
W|EEVpJĦ D PDJ\DU LVNROiW WiPRJDWy
önkormányzat ha csodákra nem is, de a
PXQNDDIRO\DPDWRVIHMOĘGpVEL]WRVtWisára mindig képes. Az iskola felszereltsége, az épület állaga, a diákok száma,
a pedagógiai munka színvonala a helyi
|QNRUPiQ\]DWRWLVPLQĘVtWL2O\DQWN|U
ez, amelyet nem lehet megkerülni, ebbe
bele kell nézni.
(J\N]GHOHPSpOGiMD
A deáki iskola esete nem egyedüli. A
minisztériumi ajánló megérkezése után
– határozott ajánlás a kis létszámú oszWiO\RN |VV]HYRQiViUD ± D V]OĘL PXQ-

kaközösség és az iskola vezetése együtt
fordult a helyi önkormányzathoz, amely
DV]OĘNDSHGDJyJXVRNpVD]LVNRODV]pN
NpSYLVHOĘLYHOHJ\WWUHDJiOWDOHYpOUH
$ N|]|V G|QWpV HJ\pUWHOPĦ YROW 1HP
vonják össze az osztályokat, s ha kell,
anyagilag is biztosítják a további munkát, hiszen a lakásépítési programnak
pV D YLVV]DN|OW|]pVHNQHN N|V]|QKHWĘen az iskolaköteles gyerekek létszáma
bizonyosan emelkedni fog. Ideiglenes
PHJROGiVNpQWIHOYHWĘG|WWFLYLOV]HUYH]Htek és vállalkozások anyagi hozzájárulásának biztosítása is, de nem az állami
hozzájárulást helyettesítve, hanem azt
kiegészítve.
$]LVNRODMHOHQOHJWDQHUĘYHOJ\HUHNHW RNWDW D V]ORYiN LVNROD |VV]HYRQW
RV]WiO\DLW  WDQXOy OiWRJDWMD  $] LVNROiNDW OHJXWyEE NLpUWpNHOĘ SRQWR]iVL
rendszer a deáki magyar iskolát a negyedik legeredményesebbnek mutatta ki
a járásban, beleértve a szlovák tanítási
Q\HOYĦHNHWLV$]HOP~OWWDQpYEHQD]RUszágos versenyeken elért eredményeket
LOOHWĘHQD]KHO\HQDVSRUWHUHGPpQ\Hket összegezve pedig a 8. helyen végzett a járás valamennyi alapfokú iskolái
között. A gondok mellett a gyerekek
számának csökkenése színvonal-emelkedést is hozott. Ehhez hozzájárultak
az oktatás kiváló feltételei: az iskola
felújítása, felszereltsége, a tornaterem, a
QDSN|]L D] LVNRODNRQ\KD PĦN|GWHWpVH
valamint a pedagógusok felkészültsége,
igyekezete is.
A teljességhez hozzátartozik, hogy a helyi szlovákság jó része Vágsellye iskoláiba járatja gyerekeit. De így van ezzel
QpKiQ\PDJ\DUV]OĘLVDNL~J\OiWMDMynak, hogy gyerekei más településen járjanak iskolába, például a sellyei magyar
iskolába ilyen megfontolásból tanulnak
12-en.
Megoldások, kiutak
0HJROGiVRN" (OVĘVRUEDQ PLQGHQKRO
DKROOHKHWĘVpJHVpO\YDQUi±PHJNHOO

nyerni a helyhatósági választásokat. Az
értékeinket vallókkal megegyezve segíteni kell iskoláink tevékenységét. LeKHWĘOHJPLQGHQV]OĘWPHJNHOOJ\Ę]QL
arról, hogy miért érdemes az iskolát a
megszokott környezetben, a barátokkal
együtt elkezdeni.

3HGDJyJXVDLQN PXQNiMiQDN PXWDWyja az átadott tárgyi tudáson kívül az
LV KRJ\ PLO\HQ PDJ\DU V]OĘW QHYHO
a ma diákjából. Ennek elhanyagolása,
VRNpYHV PHOOĘ]pVH HUHGPpQ\H]L  VRN
minden egyéb mellett - gyerekeink számának csökkenését, az egymás iránti

bizalom hiányát, magyar értékeink nem
ismerét, megosztottságunkat, hitünk elvesztését.
,QIRUPiFLyN0JU%HQGH*DEULHOODLVNRODLJD]JDWyN|]VpJLKLYDWDO±'HiNL
6]DEy)ULJ\HV
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,VNRODKHO\]HWD]8QJYLGpNHQpVD%RGURJN|]EHQ

.LVLVNROiND]8QJYLGpNHQ
0DJ\DU WDQQ\HOYĦ NLVLVNROD D] 8QJ
YLGpN |W WHOHSOpVpQ PĦN|GLN $
kaposkelecsényi alapiskolában tavaly
HQLGpQHQNH]GWpNPHJWDQXOPinyaikat, kivétel nélkül roma származású
gyerekek. Hasonlóan felülreprezentáltak
a roma diákok a mokcsamogyorósi és a
GHUHJQ\ĘLLVNROiEDQLV'HUHJQ\ĘQ a lakosságot tekintve is többséget alkotnak a
URPiNtJ\EĘVpJHVDKHO\LGLiNXWiQSyWlás. Már tervezik, hogy kilenc évfolyamos iskolává válik az intézmény. Noha
évekig csak alsó tagozatos képzés folyt
DWHOHSOpVHQWDYDO\PHJQ\LWRWWiND]
pYIRO\DPRWLGpQDKDWRGLNRWM|YĘUHWHUYH]LN D KHWHGLNHW $GDWN|]OĘP V]HULQW
csak azok járatják gyerekeiket a helyi

iskolába, akik nem engedhetik meg maJXNQDND]XWD]WDWiVW$GHUHJQ\ĘLLVNROD
HJ\pENpQWYHJ\HVWDQQ\HOYĦ0DJ\DUpV
szlovák osztályokban is folyik oktatás.
$IDOXEDQFVDNV]ORYiNyYRGDPĦN|GLN
Helyi forrásunk szerint az anyagi támogatások nagy hatással vannak az iskolaválasztási szokásaikra. Míg nem járt
pénzbeli juttatás, sokkal kisebb igény
mutatkozott a magyar oktatás iránt. JeOHQOHJ D PDJ\DU WDQtWiV~ Q\HOYĦ RV]WiO\RN PHOOHWW PDJ\DU Q\HOYĦ VSHFLiOLV
RV]WiO\LVPĦN|GLNDV]ORYiNRV]WiO\EDQ
QLQFV HUUH OHKHWĘVpJ RWW LQWHJUiOW PyGszerrel foglalkoznak a lassabban haladó
diákokkal.
Csicser községben 41 diák tanul jelenOHJ$]HOVĘpYIRO\DPEDKDWDQMiUQDN,WW

egy osztályban speciális módszerekkel
próbálják felzárkóztatni azokat, akik az
iskolapszichológus véleménye szerint
arra rászorulnak. Egy pályázati program
NHUHWpEHQ M|YĘ pY MDQXiUMiQDN YpJpLJ 
asszisztenst alkalmaznak, akik kimondottan a tananyaggal nehezebben haladó
gyerekeket segítik. A csicseri iskolában
több is lehetne az iskolás, de a helybéliek
közül egyesek Nagykaposra viszik gyermeküket, illetve többen a vajáni egyházi
iskolába.
Mivel a hírhedt oktatási törvénymódoVtWiVHOVĘVRUEDQDNLVOpWV]iP~LVNROiNDW
fenyegeti, Mátyócvajkócra látogattunk
el, ahol az Ung-vidék legkisebb magyar
iOWDOiQRV LVNROiMD PĦN|GLN $ V]ORYiN
XNUiQ KDWiU PHQWpQ IHNYĘ  OHONHW
19

Iskoláink

számláló településen idén szeptemberben
PLQG|VV]HGLiNOWLVNRODSDGED0LQW
azt a község polgármester asszonyától,
&]DS /tGLiWyO PHJWXGWXN D] LQWp]PpQ\
GLiNOpWV]iPD pYUĘO pYUH LO\HQ DODFVRQ\
Az oktatás évek óta egy osztályban folyik, ahol összevontan foglalkoznak a
négy évfolyammal. Az önkormányzat
mindent elkövet az iskola fennmaradáVipUWGHFV|SSHWVHPEL]WDWyDM|YĘNpS
,GpQHOVĘVNH]GWHPHJDWDQXOPiQ\DLW
M|YĘUHD]D]WN|YHWĘpYHQQHEXOyYDO
számolnak. Mivel jelenleg öten negyediNHVHNpVQpJ\HQYpJH]QHNM|YĘUHLVPpW
csökkenés várható az összlétszámot illeWĘHQ$PHO\LNV]OĘPHJWHKHWLDN|]HOL
QDJ\NDSRVL PDJ\DU ULWNiEE HVHWEHQ
V]ORYiN  LVNROiED MiUDWMD D J\HUPHNpW
míg a helyben tanuló diákok nagy része
pYHNyWDDKHO\LURVV]V]RFLiOLVKHO\]HWĦ
családok soraiból, többnyire a roma kö]|VVpJEĘONHUONL

7HOMHVV]HUYH]HWWVpJĦLVNROiN
DUpJLyEDQ

Az Ung-vidék egyetlen teljes szerve]HWWVpJĦV]ORYiNWDQtWiVLQ\HOYĦLVNROiMD
1DJ\NDSRVRQ PĦN|GLN $] LQWp]PpQ\
diákjainak körülbelül negyedét teszik ki
D YiURV pV D N|UQ\H]Ę WHOHSOpVHN V]ORYiNDQ\DQ\HOYĦGLiNMDLDW|EEVpJHWDUpgió magyar gyermekei adják. Nagykapos
városában az utóbbi években rendszerint
több a magyar általános iskolás gyerek,
mint a szlovák intézménybe járó. Évtizedekig ez fordítva volt. A 2013/14-es
WDQpYEHQDYiURVEDQWDQXOyPDJ\DU
LVNROiV PHOOHWW  V]ORYiN LVNROiV WDQXOW$]HOĘ]ĘpYEHQPDJ\DUpV
szlovák, a 2011/12-es tanévben 648 magyar és 618 szlovák iskolás diák látogatta
az város oktatási intézményeit. Ez a forGXODWIĘOHJD]]DOPDJ\DUi]KDWyKRJ\D]
elmúlt években lezajlott ipari leépítések
miatt több szlovák család is elköltözött
a régióból. Az alacsony népszaporulat
és az elvándorlás mellett van még egy
WRYiEELWpQ\H]ĘLVDPLDYiURVLLVNROiNnál létszámcsökkenést eredményez. A
GHUHJQ\ĘLLVNRODQHPFVDNDPDJ\DUKDnem a szlovák részlegen is növeli az évfolyamainak számát, illetve a szlovák iskolát választók körében egyre divatosabb
lett a járási székhelyre, Nagymihályba
ingáztatni a gyereket.

Az Ung-vidék három teljes szervezettséJĦ PDJ\DU RNWDWiVL LQWp]PpQ\H N|]O D
nagykaposi Erdélyi János Magyar TaQtWiVL1\HOYĦ$ODSLVNROD a legnagyobb.
$YiURVKtUHVV]O|WWpUĘOHOQHYH]HWWLVNRODD]HOP~OWpYHNEHQNtYOEHOOMHOHQWĘV
IHO~MtWiVRQ HVHWW iW 3iU pYH PRGHUQL]iOW
laboratóriummal és szaktantermekkel,
éjjeli megvilágítással ellátott sportpáO\iNNDO EĘYOW YDODPLQW PHJW|UWpQW D
Q\tOiV]iUyN FVHUpMH D KĘV]LJHWHOpV pV D
WHWĘFVHUH LV (J\ QDJ\V]DEiV~ SURMHNW
részeként felújították az iskola mosdóit,
EĘYtWHWWpN PRGHUQL]iOWiN D WDQWHUPHN
felszerelését és egy új számítástechnikai
tantermet is átadtak.
$](UGpO\L-iQRV0DJ\DU7DQtWiVL1\HO-

$'REy,VWYiQ0DJ\DU7DQtWiVL1\HOYĦ$ODSLVNROD Nagyszelmencen található. A községben 1886-ban nyílott meg
D]HOVĘLVNROD$]yWD±D,,YLOiJKiERU~W
N|YHWĘ|WpYNLYpWHOpYHO±IRO\LNPDJ\DU
Q\HOYĦRNWDWiVDIDOXEDQEHQD]LVkola jogalanyiságot kapott, fenntartója az
önkormányzat lett. Ez nagyban hozzájáUXOWD]LQWp]PpQ\NOVĘpVEHOVĘIHO~MtWisához. Az iskolába jelenleg 132 diák jár,
WDYDO\YROWOpWV]iP$PLD]HOVĘV|NHW
illeti, szeptemberben 23-an ültek az iskoODSDGRNED WDYDO\ HQ$ V]RPV]pGRV
falukból, Szirénfalváról, Dobóruszkáról
pV%XGDKi]iUyODQDJ\V]HOPHQFLLVNRODbusz szállítja naponta ingyenesen a nebulókat.

Megszokott gyakorlat az egész régióban,
KRJ\ DPHO\LN V]OĘ WHKHWL W|EEQ\LUH D
nagyobb iskolákat választja gyerekének.
%iU D NLVLVNROiN PHOOHWW V]yO D NLVFVRportos oktatás nagyobb hatékonysága,
az utaztatási költség megspórolása, a
V]OĘN G|QWpVHNRU QDJ\REE V~O\D YDQ
annak a tapasztalatnak, hogy ahol arányaiban felülreprezentáltak a szociálisan
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUHNHNRWWDURVV]
PDJDYLVHOHWEĘOpVDKLJLpQLDLKLiQ\RVViJRNEyODGyGySUREOpPiNLVMHOHQWĘVHN$
környék egészét vizsgálva a kisiskolák
számára a legtöbb esetben csak ott biztoVtWRWWD]XWiQSyWOiVDKROMHOHQWĘVV]iP~
a roma közösség. Mátyócvajkóc azonban
épp nem tartozik ezek közé a települések
közé.
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YĦ $ODSLVNROiEDQ LGpQ  HOVĘV NH]GWH
PHJWDQXOPiQ\DLWDPLDWDYDO\LQiOWHO
több diákot jelent. Míg a korábbi tanév
VRUiQ|VV]HVHQGLiNMiUWHOVĘWĘODNLOHQFHGLN pYIRO\DPLJ LGpQ UH FV|Nkent ez a szám. A nagykaposiakon kívül
ide szinte minden Ung-vidéki településUĘOMiUEHGLiN$PLDOpWV]iPFV|NNHQpVW
illeti, a régióban tapasztalható általános
problémák mellett a fogyáshoz hozzáMiUXO D GHUHJQ\ĘL DODSLVNROD IRNR]DWRV
kiépítése, illetve a vajáni egyházi iskola
Q|YHNYĘQpSV]HUĦVpJHLV

A Nagykaposhoz közeli Vaján községEHQ PĦN|GLN D] 8QJYLGpNL pV ERGrogközi régió egyetlen magyar tanítási
Q\HOYĦ UHIRUPiWXV HJ\Ki]L DODSLVNROiMD
$ W|EEHPHOHWHV pSOHWEHQ  yWD IRlyik oktatás. Az intézmény évtizedekig
iOODPL Np]EHQ YROW  yWD PĦN|GLN
református alapiskolaként, fenntartója az
8QJL5HIRUPiWXV(J\Ki]PHJ\H$]HOVĘ
tanévet 140 diákkal kezdték, jelenleg
168-an járnak az intézménybe. Hudák
%iOLQWLJD]JDWy~UN|]OpVHV]HULQWpYUĘO
évre növekszik a diáklétszám, mivel az
LQWp]PpQ\HJ\UHNHGYHOWHEEDN|UQ\H]Ę
települések családjainak körében is. Mint
azt az igazgató úrtól megtudtuk, az iskolában nem a diákok létszámának maxiPDOL]iOiVDDFpOKDQHPDPLQĘVpJLRNWDtás körülményeinek megteremtése, és az,
hogy családias, vallásos légkör uralkodjon. Minden évben megtörténik, hogy
VLNHUWHOHQEHOpSĘWHV]WHVHWpQHOXWDVtWDQDN
QpKiQ\MHOHQWNH]ĘNLVGLiNRWÄ$V]LJRU~
IHOYpWHOL UHQGV]HUQHN N|V]|QKHWĘHQ NLV
létszámú osztályok jönnek létre, így naJ\REERGD¿J\HOpVWNDSKDWDJ\HUPHNpV
D]RNWDWiVV]HOOHPLVpJHLVNHGYH]ĘEEOHhet” - mondta el Hudák úr. A vajáni alapiskolát nemcsak a falubeliek, hanem az
8QJYLGpNV]iPRVWHOHSOpVpQHN¿DWDOMDL
látogatják Abarától Kaposkelecsényig. A
GLiNRNXWD]WDWiViWQDSRQWDN|]OHNHGĘLQgyenes iskolabusszal oldják meg.
$%RGURJN|]EHQYpV]HVHQIRJ\
a magyarság
$ %RGURJN|] D .iUSiWPHGHQFH pV]DNkeleti régiójának egységes természeti
tája, mely a történelmi Zemplén várPHJ\pKH] WDUWR]RWW $ 7LV]D%RGURJ
/DWRUFD IRO\yN KDWiUROWD %RGURJN|]W
1920-ban kettévágta a trianoni diktátum
értelmében meghúzott határ. A régió déli
része a jelenlegi Magyarország határai
N|]|WW PDUDGW PtJ )HOVĘ%RGURJN|]
D PHJDODNXOW &VHKV]ORYiNLiKR] NHUOW
)HOVĘ%RGURJN|] DPLW D IHOYLGpNL N|]EHV]pGEHQ WRYiEEUD LV %RGURJN|]NpQW
emlegetnek, közigazgatási, társadalmi
gazdasági egysége a mai közgondolkodásban nagyobb területet jelöl ki, mint a
folyók által körülhatárolt természeti táj.
$%RGURJMREESDUWMiQIHNYĘWHOHSOpVHN
N|]O %RUVL &VDUQDKy .LV pV 1DJ\EiUL /DGPyF 6]ĘOĘVNH pV =HPSOpQ
LV LGH pUWHQGĘ$ UpJLyW D /DWRUFD IRO\y
választja el, jobban mondva köti össze
a szomszédos Ung-vidékkel. A bodrogN|]L WiMHJ\VpJ MHOHQOHJ D 7ĘNHWHUHEHVL
járás része, többségében magyar lakosViJJDO$7ĘNHWHUHEHVL MiUiV WHUOHWpQ D

HV QpSV]iPOiV LGHMpQ   PDJ\DUQHP]HWLVpJĦODNRVpOWDPLD]|VV]ODNRVViJiWMHOHQWHWWH$HV
QpSV]iPOiOiVNRU PiU FVDN  HQ
vallották magukat magyar nemzetiséJĦQHNDPLRWMHOHQW$PDJ\DUViJV]iPDWHKiWIĘYHOFV|NNHQW$
7ĘNHWHUHEHVLMiUiVEDQEHQRO\DQ
település volt, ahol a magyarság aránya
PHJKDODGWDDRWMHOHQOHJPiUFVDN
YDQ0LQG|VV]HWHOHSOpVHQpULHOD
RWDPDJ\DUViJUpV]DUiQ\DpVFVDN
4 helyen mutattak ki növekedést a magyar populáció százalékarányát tekintve.
+DD]HPOtWHWWWHOHSOpVWYHVV]NDODSXOEHQ|VV]HVHQSROJiUpOW
a területükön, közülök 26 883-an vallották magukat magyarnak, ami a lakosság
iW MHOHQWL$ HV QpSV]iPOiOiV
HUHGPpQ\pEĘO NLGHUOW KRJ\ D] |VV]ODNRVViJD H WHOHSOpVHNQHN   IĘ
DPLEĘOPiUFVDNHQpU]LNPDJ\DU
QHP]HWLVpJĦHNQHN PDJXNDW 7HKiW PtJ
D] |VV]ODNRVViJ  IĘYHO FV|NNHQW D
PDJ\DUViJ OpOHNV]iPD J\HO OHWW
kevesebb tíz év alatt. Ezáltal a régió már
FVDNEDQPRQGKDWyPDJ\DUQDN
)HOWĦQĘHQVRNDQYiODV]WMiN
a szlovák iskolákat
$ IHQWL DGDWRN WNUpEHQ HJ\pUWHOPĦHQ
NLMHOHQWKHWĘ KRJ\ D UpJLyEDQ QHPFVDN
az alacsony népszaporulat és a nagyfokú
HOYiQGRUOiV KDQHP D] HUĘV DVV]LPLOició is nagy problémát jelent. Ez utóbbi
melegágya a beiskolázási szokásokban
NHUHVHQGĘ%RGURJN|]EHQPDJ\DUpV
V]ORYiNyYRGDPĦN|GLN$
HV WDQpYEHQ  J\HUPHN MiUW PDJ\DU
330 pedig szlovák intézménybe. Noha
a magyar gyerekek létszáma nagyobb,
HJ\RVPDJ\DUQpSHVVpJJHOEtUyUpJLyEDQNLFVLQHNWĦQLNDNO|QEVpJ0pJ
V]HPEH|WOĘEEDSUREOpPDD]LVNROiNWHrén. A régióban összesen 18 magyar taQtWiVL Q\HOYĦ LVNROD WDOiOKDWy (EEĘO 
NLVLVNROD  SHGLJ WHOMHV V]HUYH]HWWVpJĦ
Ezek diákjainak összlétszáma tavaly
 YROW 8J\DQLWW  V]ORYiN WDQtWiVL
Q\HOYĦ DODSLVNROD PĦN|GLN WDYDO\ |V]V]HVHQGLiNMXNYROW7HKiW|VV]HVHQ
2909 általános iskolás látogatta tavaly a
ERGURJN|]LLVNROiNDW(WDQXOyN
DPDJ\DUDYROWV]ORYiNLVNROiV
Míg a térség több kisiskoláját is a megV]ĦQpV YHV]pO\H IHQ\HJHWL D] DODFVRQ\
diáklétszám miatt, vannak teljes szerve]HWWVpJĦ LQWp]PpQ\HN LV DPHO\HN PiU
most komoly problémákkal küszködQHN +DW RO\DQ PDJ\DU WDQtWiVL Q\HOYĦ
LVNROD PĦN|GLN MHOHQOHJ D 7ĘNHWHUHEHVL

MiUiVEDQ DKRO D] HOP~OW pYEHQ QpO LV
NHYHVHEE YROW D] HOVĘV|N V]iPD ,GH
tartozik a ladmóci, a leleszi, a zétényi
pV D] iJFVHUQ\ĘL NLVLVNROD YDODPLQW D
nagygéresi és a szomotori teljes szerve]HWWVpJĦ LQWp]PpQ\ (] XWyEEL NpW WHOHSOpVHQV]ORYiNLVNRODLVPĦN|GLNPtJ
a leleszi magyar-szlovák közös igazgatású.

köz szívében található intézménynek.
$ WLV]DFVHUQ\ĘL PDJ\DU DODSLVNROiEDQ
LGpQHOVĘVNH]GWHPHJWDQXOPiQ\DLW
összesen 124-en vannak. A diákok túlnyomó többsége roma, míg a városban
PĦN|GĘ V]ORYiN LVNROiW VRN PDJ\DU
gyermek látogatja.

$ V]RPRWRUL WHOMHV V]HUYH]HWWVpJĦ PDgyar iskolába tavaly 4 gyereket, idén 3-at
tUDWWDN EH -HOHQOHJ  WDQXOyYDO PĦN|dik az intézmény, annak ellenére, hogy
6 település is tartozik a vonzáskörzetébe.
A szomszédos, ugyancsak pavilonokban
PĦN|GĘ V]ORYiN LVNROiEDQ HQ NH]Gték meg tanulmányaikat idén, összesen
pedig 122-en vannak. Horváth Dénes, a
szomotori magyar iskola igazgatója szeULQWHOVĘVRUEDQDQHJDWtYQpSHVHGpVLPXtatók, illetve a szlovák iskolába járás „diYDWMD´PLDWWLO\HQURVV]DKHO\]HW*RQGRW
jelent továbbá Horváth szerint, hogy a
szlovák iskola tanári karának nagy része
LVPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦtJ\DV]OĘNN|Q\nyebben adják oda gyermeküket, mivel
ígéretet kapnak arra, hogy ha szükséges, magyarul is kommunikálnak majd
a diákokkal. Juhász Jánosnak, Szomotor
község polgármesterének véleménye
eközben az, hogy a magyar iskola tanári
karának hozzáállásán is változtatni kelOHQH D] LQWp]PpQ\ M|YĘMH pUGHNpEHQ$
I|O|VOHJHVHQVRNWDQHUĘV]iPiQDNFV|Nkentésével kevesebb menne el a bérekre, így több jutna az iskola fejlesztésére,
magyarázta a polgármester, majd azt is
hozzátette, hogy míg a szlovák iskola
SHGDJyJXVDLPLQGHQWEHYHWQHNDV]OĘN
megnyerése érdekében, ha kell, házalnak
LVDPDJ\DUWDQiULNDUUpV]pUĘODNLNQHN
a többsége nem is a településen él, ezt a
törekvést nem tapasztalja.

5LWNDViJV]iPED PHQQHN D]RN D NLVLVNROiNDPHO\HNEHDWHOHSOpVHQNtYOUĘO
is érkeznek gyerekek. Kisgéres egyike
e ritka példáknak. A Királyhelmec melOHWWL IDOXED MHOHQOHJ  EHMiUy LQJi]LN 
N|UQ\pNEHOLWHOHSOpVUĘOÄ$IDOXUDQHP
MHOOHP]ĘKRJ\DKHO\LHNN|]OPiVKRYi
járatnák csemetéjüket, csak a szlovák–
magyar vegyes házasságból származó
J\HUHNHNHW tUDWMiN LGĘQNpQW YDODPHO\LN
közeli szlovák iskolába”- tájékoztatott
)XULN &VDED SROJiUPHVWHU DNL HOPRQGta azt is, hogy a kisgéresi önkormányzat
szívügyének tekinti a helyi magyar oktatást, ezért mindent elkövet az intézmény
és a benne folyó munka minél színvonaODVDEEiWpWHOHpUGHNpEHQ%iUD]LVNROiW
már többször be akarták zárni, mindig
sikerült kiharcolni a megmaradását. JeOHQOHJJ\HUHNMiUDNLVJpUHVLDOVyWDJRzatos iskolába, amit nem rég kívül-belül
IHOLV~MtWRWWDN,GpQHOVĘVVHONH]GWpND
tanévet, tavaly 10-zel.

eV KRJ\ PL ~MViJ D PDJ\DU W|EEVpJĦ
YiURVRNEDQ" $ 7ĘNHWHUHEHVL MiUiVEDQ
NpW PDJ\DU W|EEVpJĦ YiURV WDOiOKDWy
.LUiO\KHOPHFpV7LV]DFVHUQ\Ę$]HOĘEELQHN D PDJ\DU D] XWyEELQDN
D$.LUiO\KHOPHFL0DJ\DU7DQtWiVL 1\HOYĦ $ODSLVNROiEDQ  WDQXOy
NH]GWHPHJD]HOVĘpYIRO\DPRW$RV]tályból 10-en érkeztek, a többiek a város,
illetve a környékbeli települések óvoGiLEyO7DYDO\  GLiNRW tUDWWDN LGH$]
LVNROD MHOHQOHJ  WDQXOyYDO PĦN|GLN
D%RGURJN|]OHJQDJ\REEPDJ\DUDODSLVkolájaként. Ami a diákok összlétszámát
LOOHWL pYUĘO pYUH IRJ\iV WDSDV]WDOKDWy
EDQ  EDQ 
EHQWDQXOyMDYROWD%RGURJ-
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9RQ]yDNLVJpUHVLNLVLVNROD

.LVJpUHVL OiWRJDWiVXQNNRU )XULN &VDED
SROJiUPHVWHUPHJ\HLNpSYLVHOĘHOPRQGWDKRJ\NHYpVD]RNWDWiVUDpUNH]ĘWiPRJDWiV$EpUHNNL¿]HWpVHXWiQDOLJPDUDG
valami, amit rekonstrukcióra, fejlesztésre költhet a fenntartó. Külön pályázatok
szükségesek a nagyobb munkálatok elvégzéséhez. A református egyház tulajGRQiEDQ OpYĘ pSOHWHQ |QNRUPiQ\]DWL
támogatással modernizálták a nyílászáUyNDWV]tQH]WpN~MUDDEHOVĘWHUPHNHW$
legutóbbi munkálatok során leszigetelték
és átfestették az épületet, felújították a
csatornákat és az eresz deszkáit, illetve
áthelyezték a villanyórát is. Mindez közel 14 ezer euróba került. A támogatás
nagy részét a magyar állam folyósította,
amit a református egyház egészített ki.
)XULN &VDED V]HULQW pUGHNHV SiUKX]DP
hogy a közel százhúsz éves iskola felépítése is a magyar államnak, illetve a reforPiWXVHJ\Ki]QDNN|V]|QKHWĘpVPRVWLV
innen érkezett támogatás. A gyenge állaPL¿QDQV]tUR]iVHJ\pENpQWQHPHJ\HGli vélemény, minden megkérdezett iskolában ez a leghangosabb panasz.
Varga Tibor
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5pJLyLQN

Å+XOODGpNJD]GiONRGiVµ
EXNWDWyNNDO
Egyszer volt, hol nem volt… Volt bevásárlótáska, tejeskanna, tejesüveg, a boltokban visszaváltották a sörös-, boros-,
SiOLQNiVHFHWHVYHJHNHWVWE$PĦDQ\DJ
ÀDNRQRN NRUV]DNiQDN HOHMpQ LV YROWDN
még visszaváltható fajták, mára azonban már csak a pillepalack maradt. Meg
a gond, hogy mit kezdjünk vele, miután
kiürült.
Minél cicomásabban csomagoltak bolti
árucikkeink, annál több lesz körülöttünk
a szemét. Kormányok sora próbálta rendezni, mi is legyen a hulladékkal. Született törvény a hulladékgazdálkodásról,
D]~MUDKDV]QRVtWiVUyODJ\ĦMWĘXGYDURNUyO
és a komposztálásról, csak igazán hatéNRQ\DQQHPPĦN|GLNHJ\LNVHP,OOHWYH
addig, míg nyereséget lehet termelni valamelyik alrendszerben, még csak-csak,
de amint költség és munka, szervezés is
társulna hozzá, már nem tülekednek a
vállalkozások, a hulladékfeldolgozók.
A kereskedelemnek többször is sikerült
kilobbiznia, hogy ne legyen köteles viszV]DJ\ĦMWHQL D PĦDQ\DJ ÀDNRQRNDW  $]
~MUDKDV]QRVtWiVL DODSEyO ¿QDQV]tUR]RWW
feldolgozóknak pedig eddig az önkorPiQ\]DWRN V]HUYH]WpN PHJ D EHJ\ĦMWpVW
és a tárolást, ami számos helyen komoly
problémákat okoz, így országosan nem
LJD]iQPĦN|GLN
$KHO\L|QNRUPiQ\]DWRNQDNDNpV]OĘ~M
törvényi szabályozás egyeztetése során az
YROWDOHJIĘEEFpOMDKRJ\QHDN|]VpJYLselje a szétválogatott hulladék kezeléséért
DIHOHOĘVVpJHWEHOHpUWYHDQQDNRV]WiO\Rzását és megtisztítását az egyéb háztartási
hulladéktól, de ez kimaradt a javaslatból.
$6]ORYiNLDL9iURVRNpV)DOYDN7iUVXOisa így nem bánja, hogy csúszik a jogszabály elfogadása.
$KRJ\DQ D 7iUVXOiV HOQ|NH W|EEV]|U
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és több fórumon is kifejtette: a törvény
HUHGHQGĘ FpOMD D] YROW KRJ\ UHQGHW WHremtsen a szerteágazó problémakörben,
és meghonosítsa Szlovákiában is a gyárWyN pV NHUHVNHGĘN IRNR]RWW IHOHOĘVVpJpW
termékeikért – ahogyan azt az európai
LUiQ\HOYHN HOĘtUMiN ± HJpV]HQ D FVRPDJROyDQ\DJRN KXOODGpNNi YiOiViW N|YHWĘ
|VV]HJ\ĦMWpVpLJpVIHOGROJR]iViLJ2O\DQ
világban élünk, hogy szükséges a legapróbb részletekig szabályozni a törvényben, kinek milyenek a hatáskörei, kinek
PLO\HQDIHOHOĘVVpJHD¿QDQV]tUR]iVEDQD
PĦV]DNLpVDGPLQLV]WUDWtYIHOWpWHOHNEL]tosításában a rendszeren belül. Nevén kell
QHYH]QLKRJ\DNHOHWNH]ĘKXOODGpNNLWĘO
származik, s ki milyen mértékben köteles
részt venni annak a felszámolásában. A
N|]VpJL|QNRUPiQ\]DWRNHOVĘGOHJHVFpOMD
ugyanis az, hogy a hulladéklerakatokon
tárolt szemét mennyisége csökkenjen.
Ehhez azonban új technológiákra is szükség van.
$NpV]OĘW|UYpQ\QHPUHQGH]LPHJQ\XJtatóan az illegális szemétlerakatok és a
gazdátlan szemét problémakörét sem.
Szlovákiában mintegy kétezer illegális
szemétdomb van, szinte minden község
kataszterében található egy vagy több. A
jelenlegi törvény a községi önkormány]DWRNDWWHV]LIHOHOĘVVpDIHOV]iPROiVXNpUW
$6]ORYiNLDL9iURVRNpV)DOYDN7iUVXOisa hosszú ideje azt szorgalmazza, hogy
a gazdátlan kommunális, építési vagy
veszélyes hulladék felszámolásáért minden természetes vagy jogi személy leJ\HQIHOHOĘVDNLQHNDWXODMGRQiEDQYDJ\
EpUOHPpQ\pEHQ OpYĘ WHUOHWHQ WDOiOKDWy
a lerakat. Az ilyen szabályozás ugyanis arra késztetné a tulajdonosokat, hogy
területeiket-telephelyeiket
bekerítsék,
ĘUL]]pNPHJYpGMpNDV]HPHWHOĘNWĘO(]W
a javaslatot azonban a környezetvédelmi
minisztérium elutasítja arra hivatkozva,
hogy a természetes személynek, aki nem

vállalkozó, elviselhetetlen terhet jelenWHQH &VDNKRJ\ D JD]GiWODQ V]HPpW pV
szemétlerakat felszámolása a községnek
is pénzébe kerül, s azt a lakosoknak kell
PHJ¿]HWQLND]~MHONpS]HOpVV]HULQWRO\
módon, hogy a helyi szemétilletékbe kell
beleszámítani ezeket a költségeket. A
7iUVXOiVD]WLVV]HUHWQpKDDEQWHWĘW|UYpQ\N|Q\YLVV]LJRURGQDHWpUHQVEĦQcselekmény lenne az illegális szemétlerakás ténye – a kár nagyságától függetlenül.
3HWHU äLJD N|UQ\H]HWYpGHOPL PLQLV]WHU
%UVV]HOKH] IRUGXOW pV D] (XUySDL %L]RWWViJWyONpUWYpOHPpQ\WDNpV]OĘV]DEiO\R]iV HJ\HV UHQGHONH]pVHLUĘO tJ\ D
jogszabály legjobb esetben is az utolsó
negyedévben kerülhet ismét terítékre
a szlovák törvényhozási folyamatban.
$ PLQLV]WHU HOĘUH MHOH]WH D]W LV KRJ\ D
gazdátlan szemét és szemétlerakatok
esetében semmilyen más megoldást nem
tud elképzelni, csak azt, hogy a községi
|QNRUPiQ\]DWRN OHJ\HQHN IHOHOĘVHN D
IHOV]iPROiVXNpUW äLJD V]HULQW D 6]ORYiNLDL9iURVRNpV)DOYDN7iUVXOiVDPLQGHQ
bizonnyal a helyi önkormányzati választások miatt makacskodik, mert pontosan
tudják, hogy sem a magán ingatlanok
tulajdonosainak, sem az államnak nincs
elég ereje ahhoz, hogy ennek a problémának a megoldását elérje. Valós ereje
ehhez csak a polgármestereknek van a
miniszter szerint. Vagyis: újra szembesülnek az önkormányzatok azzal, hogy amit
az állam és vállalkozói szféra nem tud
vagy nem akar megoldani – mert pénzbe
kerülne és pluszmunkával járna –, azt egy
törvénycikkelyben rányomja az önkormányzatokra, természetesen pénzt sem
biztosítva hozzá.
Az új törvény eredeti célja, hogy minél kevesebb hulladék kössön ki szemétlerakókban. Az ún. újrahasznosítási
UHFLNOiFLyV DODSLVPHJV]ĦQQHDJ\iUWyNDWpVLPSRUWĘU|NHWQHPWHUKHOQpN|UQ\H]HWYpGHOPLGtM¿]HWpV$]tJpUHWHNV]HULQW
KHO\HWWHDJ\iUWyWpVLPSRUWĘUWWHUKHOQpD
hulladékká váló termék kezelésének kötelessége is. A gyártók ilyen kötelességét
PDJDDPLQLV]WHUPLQĘVtWHQp(J\~MNRordinációs központ is létesülne, amely a
J\iUWyNpVLPSRUWĘU|NW|UYpQ\LN|WHOHVVpJHL WHOMHVtWpVpQHN HOĘVHJtWpVpW V]ROJiOQi
1RVH]D]DPLWĘOOHJLQNiEEWDUWDQDND]
önkormányzatok, mert az új szabályozás
pSSHQDUUyOQHPV]yOQDNLPLpUWIHOHOĘV
kinek mi a konkrét kötelessége, és hogy
NL¿]HWLPHJDIHOPHUOĘN|OWVpJHNHW
QJ\U
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1HPDW|UYpQ\URVV]
DEHWDUWiVDHOpJWHOHQ
$] |QNRUPiQ\]DWRN V]iPiUD WDOiQ D KXOODGpNNH]HOpV MHOHQWL D]
HJ\LN OHJQDJ\REE WHUKHW $ YpJOHWHNLJ OHHJ\V]HUĦVtWYH HJ\ NLFVLQ\ IDOXFVND JD]GiONRGiViQDN
OHJQDJ\REE NLDGiViW D SROJiUPHVWHU¿]HWpVHDN|]YLOiJtWiVpV
D V]HPpWJ\ĦMWpVV]iOOtWiV WHV]L
NL$V]HPpWHOVĘVRUEDQDYiURVL
UpJLyN SUREOpPiMD KLV]HQ D YiURVODNyN IHMHQNpQW NpWV]HU YDJ\
DNiU QpJ\V]HU W|EE KXOODGpNRW
WHUPHOQHN PLQW D YLGpNHQ pOĘN
ËJ\ YDQ H] QiOXQN LV $ NpV]OĘ
~M KXOODGpNJD]GiONRGiVL W|UYpQ\
már idáig is sok vitát gerjesztett,
HOĘUHOiWKDWyDQ QHP LV NpV]O HO
hamar, de változások várhatók,
VQHPEL]WRVKRJ\SR]LWtYDN$]
DOiEELDNEDQ HJ\ KXOODGpNJD]GiONRGiVL FpJ YH]HWĘMH PRQGMD
HO WDSDV]WDODWDLW WHUPpV]HWHVHQ D] Ę V]HPSRQWMiEyO $ )HOVĘ&VDOOyN|]L gQNRUPiQ\]DWRN
+XOODGpNJD]GiONRGiVL 7iUVXOiVD
V]LQWHHJ\HGOLDPDJDQHPpEHQ
6]ORYiNLiEDQ $ WiUVXOiV LURGDYH]HWĘMH 6iUNiQ\$QGUiV SUyEiO
NDODX]ROQLEHQQQNHWDKXOODGpNJD]GiONRGiV ERQ\ROXOW ~WYHV]WĘMpEHQ

VpJ D 6]HQFL MiUiV GpOL UpV]pUĘO pV D
'XQDV]HUGDKHO\L MiUiV pV]DNL UpV]pUĘO
7XODMGRQNpSSHQ HJ\ WHUPpV]HWHV UpJLós társulásról beszélhetünk, amelynek
székhelye Somorján van. A társulás
1996-ban alakult huszonkét községgel.
1\XJDWLSHUHPH&V|OOHpV)pOPtJGpOHQ )HOEiU pV 3DWRQ\UpW $ FpOLUiQ\RV
önkormányzati cégnek a polgármesterek a tagjai, mindenkori elnöke a
VRPRUMDL SROJiUPHVWHU MHOHQOHJ %iUGRV *iERU 9DQ HOQ|NVpJH IHOJ\HOĘtanácsa, és minden tevékenységüket a
N|]J\ĦOpVpVD]DODSV]DEiO\]DWtUMDHOĘ
.LOHQFIĘiOOiV~pVW|EEUpV]PXQNDLGĘV
dolgozónk van.

+iQ\WHOHSOpVWDUWR]LN
a társuláshoz?

+D D WpUNpSUH Qp]QN pUGHNHV
N|YHWNH]WHWpVWYRQKDWXQNOH

– A társulást huszonkilenc Somorja
vonzáskörébe tartozó önkormányzat
alkotja, de ide tartozik további 28 köz-

– Igen, a társulásunkban megtalálhaWy 3R]VRQ\ PHJ\pEĘO D 6]HQFL MiUiV
1DJ\V]RPEDW PHJ\pEĘO D 'XQDV]HU-

0LKR]WDpOHWUHDWiUVXOiVW"
– A községeknek ilyen kisebb régióban
való összefogása a hulladékgazdálkodás terén sokkal optimálisabb, olcsóbb
és hatékonyabb. Ez a szándék hozta létre. Három éve üzemeltetjük a központi
KXOODGpNOHUDNDWXQNDW DKRO NO|QE|]Ę
IDMWDKXOODGpNRWJ\ĦMWQN|VV]HGHYDQ
egy központi zöldhulladék-lerakatunk
LV$WiUVXOiVQDNHJ\pENpQWNLOHQFJ\ĦMWĘXGYDUD YDQ PHO\HNQHN D NLOHQFYHQ
százalékát a társulás hozta létre, illetve
vásárolta meg.

dahelyi járás községeinek egy része.
Ebben a felállásban az a jó, hogy nincs
tekintettel pillanatnyi pártérdekekre és
lefedésekre. Ez lényegében egy céliráQ\RVDQHJ\WWPĦN|GĘUpJLy
Lehet-e csatlakozni hozzá?
– Állandóan vannak új felvételi kérvényeink. Úgy döntöttünk, hogy maximálisan harminc tagja legyen a társulásnak, mert többet nehéz lenne szervezni.
0pJHJ\N|]VpJHW&VHQNpWIHOYHVV]N
amely valamikor tagunk volt, majd
kilépett. A társulást alkotó községek
pYHQWH  FHQWHV WDJViJL GtMDW ¿]HWQHN
lakosonként. Ez inkább szimbolikus
összeg.
$VRNKXOODGpNQDNVRNKHO\NHOO
– Állandóan arra törekszünk, hogy
PLQpO W|EE KDV]QiOKDWy HJ\NRUL PH]ĘJD]GDViJL WHUOHWHW iOODPL JD]GDViJRN
NRPSRV]WiOyWHOHSHLWVLOyViQFRNDW Yisároljunk meg, ahol el tudjuk helyezni
a nem effektív hulladékot. Mivel nincs
OHKHWĘVpJQNDWXODMGRQRVWyOD]iOODPtól megkapni, kénytelenek vagyunk
YiViUROQL3HGLJD]|QNRUPiQ\]DWLVD
szlovák földalap is az állam részét képezi, mégis kemény üzleti viszony van
közöttünk. Ezt a furcsa helyzetet próbáljuk az államtitkárnak elmagyarázni,
NOI|OGLPRQGMXNIHOVĘDXV]WULDLSpOGival illusztrálva. Az ilyen telepeket akár
negyvenkilenc, akár kilencvenkilenc
évre úgy kellene odaajándékozni a köz23
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ségeknek, hogy kifejezetten és kizárólag hulladékgazdálkodási célokra használhatják. Akkor lenne tulajdonosa,
NH]HOĘMH pV QHP OHQQH SUREOpPD (]W
javasoljuk az új törvénybe is belefoglalni egyébként. Ha község, vagyis a lakos
DNO|QE|]ĘFpJHNDSDStUWPĦDQ\DJRW
üveget, fémdobozokat, polisztirént, a
zöldhulladékot, az étolajat, bútort stb.
NO|QOHUDNYDWXGQiNH]HOQLH]NE
20 százalékot tenne ki. Ehhez viszont
ki kell alakítani a helyet a községben.
7HUPpV]HWHVHQ EH NHOO NHUtWHQL DONDOmazottat kell tartani. Ez a tendencia
V]HUHQFVpUH HUĘV|GLN GH DPL D N|]Vpgeket leginkább terheli, az az ágak, a
gyom, a zöldhulladék. S természetesen
a vegyeshulladék, közismertebb nevén
a kukaszemét, amit nem érdemes külön
válogatni.
$OHJIRQWRVDEEWHKiWD]OHQQH
KRJ\PLQGHQWWOHJ\HQHN
J\ĦMWĘKHO\HNJ\ĦMWĘXGYDURN
– Igen, és ezeken szelektíven kellene
J\ĦMWHQLDIYHWJXPLDEURQFVRWVWE
Ami az önkormányzati hulladékpénzeket illeti, arra nincs külön célirányos táPRJDWiVD]iOODPUpV]pUĘO$N|]VpJHN
megkapják az adórészesedést az államWyO pV YDOyMiEDQ HEEĘO JD]GiONRGQDN
Valamekkora célirányos dotációt ugyan
kap a község a feldolgozandó hulladékUD YHJSDStUPĦDQ\DJ GHH]PLQGHQ2WWPĦN|GLNMyODGRORJDKRODFpgek, amelyek elszállítják, vissza tudják
LJD]ROQLPHQQ\LWKDV]QiOWDNIHOEHOĘOH
Vagyis kell egy cég, amely elszállítja,
ezek tonnái alapján jár valamekkora
összeg, ha a reciklációs alap vagy az
Envipak visszaigazolja a felhasználást.
Vagyis abban az esetben, ha az önkor24

mányzat igazolni tudja, hogy a hulladékot, amelyet külön válogatva kezelt, a
cég elszállította és felhasználta.
$J\ĦMWĘXGYDURNNLDODNtWiVDQHP
NHYpVEHIHNWHWpVWLJpQ\HO
± (]HNHW D J\ĦMWĘXGYDURNDW QHP OHKHW
IHOpStWHQL|QN|OWVpJEĘO$N|]VpJYDJ\
város csak a telkeket adja hozzá, és a
beruházásokra pályázni kell a környezetvédelmi alapnál.
0LDKHO\]HWD]LOOHJiOLVV]HPpWWHOHSHNNHO"(J\SpOGiYDOpOYH
megjelenik egy jókora
V]HPpWGRPEPRQGMXNYDODKRO
D.LV'XQDSDUWMiQ$]~M
W|UYpQ\KDMyOpUWHP
D]|QNRUPiQ\]DWUDDNDUMD
hárítani ennek az eltávolítását,
DNLQHNDNDWDV]WHUpEHQWDOiOKDWy
– Aktuális és fájó probléma az illegális
lerakatok kérdése. A mostani törvényjavaslat ezt „elhagyott hulladéknak”
nevezi. A törvény 14 éve jó. Jók a szaEiO\RNMyND]HOMiUiVLOHKHWĘVpJHN$]
HOVĘ OpSFVĘ KRJ\ LVPHUMN D] LOOHJiOLV
hulladék okozóját, akit meg lehet bírságolni, vagy el lehet szállíttatni vele.
0iVRGLN OpSFVĘ KD QHP LVPHUMN D]
okozót, akkor azt terheli, akinek a területén van, vagy aki a terület használója.
+DUPDGLN OpSFVĘ D KLYDWDO$ N|UQ\H]HWYpGHOPL KLYDWDO YDJ\ D UHQGĘUVpJ
amely eljárást indít. Ez lehet egynapos,
kétéves, de meg kell tudni, ki az oko]y1HJ\HGLNOpSFVĘDN|]VpJHWWHUKHOL
KD D N|]VpJEĘO V]iUPD]y NRPPXQiOLV
hulladékról van szó. A baj azzal van,
hogy a két hivatal ritka esetben járja végig ezt a sorrendet. Az ilyen esetek úgy

YpJ]ĘGQHN KRJ\ D N|]VpJ WHUOHWpQ
OHYĘKXOODGpNRWYpJODN|]VpJQ\DNiED
sózzák, amely jószántából, a saját költségére elszállítja. Nekünk több esetben
VLNHUOW &ViNiQ\ 6iURVID &V|OOH pV
Nagymagyar esetében bizonyítanunk a
hivatalokban – volt kollégáknál –, hogy
D NRPPXQiOLV KXOODGpN QHP D] LOOHWĘ
N|]VpJHN WHUOHWpUĘO V]iUPD]LN 9DJ\LV WHVVpN WRYiEE HOMiUQL 2WW YDQQDN
XJ\DQLV D WXODMGRQRVRN &VDNKRJ\ D
hivatal nem igen akar eljárni az útkezeOĘYHODI|OGDODSSDOYDJ\DYt]NH]HOĘYHO
V]HPEHQ7HKiWPHQQHNDEQWHWpVHND
községek önkormányzatainak. Ugyanakkor a község az utolsó a sorban, aki
köteles szanálni. A szabály tehát jó, és
az új szabály is jó lesz, ám a tulajdonos
pVDEpUOĘN|WHOHVVpJHDNiUKHNWiUMDDNiUQpJ\]HWPpWHUHYDQKRJ\W|UĘGM|QYHOH0DJ\DUiQKRJ\WXGMDPL
van a területén. Az nem érv, hogy valakinek nagy területe van, hiszen annak
nagyobb a haszna is. A községnek az
~MW|UYpQ\V]HULQWLV PHUWH]QHPYiOWR]LN  FVDN DNNRU YDQ N|WHOH]HWWVpJH
hogy ha a községen belüli kommunális
hulladékról van szó.
0RQGKDWMXNKRJ\D]LOOHWpNHV
KLYDWDORNQHPMyOYpJ]LN
a dolgukat?
– Legalábbis nagyon lezser módon járnak el. A környezetvédelmi hivatal nem
akarja megbírságolni azokat, akiknek a
területén van az illegális lerakat. Sajnos, aki „nagyhal”, az megvédi magát.
$ Yt]SDUW HVHWpEHQ D Yt]NH]HOĘ PHJkapja a pénzét, számláz az országnak,
viszont az a dolguk, hogy bizonyos sáv
mentén kezeljék is a területüket. Ha ott
a hulladék, vagy a községnek, vagy a
hivatalnak el kell járni. A községnek
ugyanis megvan hozzá a kompetenciiMD KRJ\ IHOV]yOtWVD D Yt]NH]HOĘW +D
WHUPpV]HWHV V]HPpO\UĘO YDQ V]y NLUyhat büntetést, ha nem tudja elkapni, ott
DYt]NH]HOĘW|UĘGM|QDKXOODGpNiYDO$
gyakorlatban az történik, hogy a község
sem akar senkivel huzakodni. Ha lép is,
a cégek fellebbeznek, és hosszú tortúra
NH]GĘGLN1LQFVHQWiPDV]XQND]LOOHWpkes járási környezetvédelmi hivatalokban. Nem állnak a községek mögé.
9DJ\LVDW|UYpQ\MyFVDN
DJ\DNRUODWEDQQHKp]
YpJUHKDMWDQL"
– A községek nagyon sokat nyelnek,
mert az illetékes nyomozóknak eré-

lyesebben kellene eljárni. Az okozókat
gyorsított módon elkapni.
/HKHWKRJ\DEQWHWĘW|UYpQ\HQ
kellene szigorítani?
±$]LVPHJYDQHXUyI|O|WWRWWYDQ
D%WN+DNpWpYLJWDUWHJ\HOMiUiVWDUWson két évig. De ha lennének pozitív
SpOGiN D QDJ\ FpJHNNHO V]HPEHQ PĦN|GQH D GRORJ$ QDJ\ FpJHNHW ~WNH]HOĘNYt]NH]HOĘNV]|YHWNH]HWHNYDV~W
VWE UiNHOONpQ\V]HUtWHQLKRJ\W|UĘGMHnek a területükkel.
9DQUiSpOGDHJ\iOWDOiQKRJ\
ÄHONDSWDN´QDJ\FpJHW"
- Igen. A legutolsó példa erre,
csallóközcsütörtöki fuvarozók esetében, vagy a csákányi Agro kft-vel
szemben folyik az eljárás. Utóbbi a saját területére maga hordta ki a hulladékot. A község kirótta rá a bírságot, hogy
RGD KRUGWD D V]HPHWHW $  HXUyV
büntetést megfellebbezték, és az illetékes hivatal, a dunaszerdahelyi környezetvédelmi hivatal nem igazolt, hanem
az ügyészségre továbbította a dolgot. A
hivatalnak igazolnia kell, hogy a büntetés jogos… Az ilyen esetekben a háttérben megy a lobbizás. Mondok egy
PiVLN SpOGiW PHQQ\LUH SROLWLNDIJJĘ
a dolog. Sárosfán is végigjártuk ezt a
tortúrát, ahol a község melletti ún. Laposba, a tulajdonosok által bérbe adott
erdészeti szélfogók területére hordta
valaki a szemetet. A tulajdonosok terPpV]HWHVHQ QHP WHKHWWHN VHPPLUĘO D]
HUGpV]HN QHP W|UĘGWHN D WHUOHWNNHO
UiDGiVXO VRN HUGpV] YROW DNNRULEDQ
SROLWLNDL IXQNFLyEDQ  D] J\ D MiUiVL
majd a kerületi hivatalhoz került, ahol
a hivatalnokok nem merték igazolni,
NL D IHOHOĘV KLV]HQ DNNRULEDQ D 6]ORYiN 1HP]HWL 3iUW NH]HOpVpEHQ YROW D
környezetvédelem, így annak a pártnak
D] HPEHUHL YROWDN D IĘQ|NHLN .pW IXYDUV]HPpWUĘOYROWV]yHJ\pENpQW1HP
akadt, aki igazolta volna a községnek,
KRJ\ RWW D NH]HOĘ DNL IHOHOĘV 9DJ\LV
DUHQGV]HUPĦN|GQHKDQHPOHQQpQHN
OREELN pV SROLWLNDL V]tQH]HWĦ IĘQ|N|N
Az esetek kilencven százaléka ilyen, le
kell vezetni egy hosszadalmas eljárást.
A község számára ez fárasztó, végül
feladja, vagy nem is vállalja. Az önNRUPiQ\]DWYpJVĘVRURQDSROJiULVV]D
PHJDOHYpW(QQHN~J\NpQHPĦN|GQLH
KRJ\ D UHQGĘUVpJ pV D] LOOHWpNHV MiUiVL
hivatal környezetvédelmi osztálya a
tulajdonlapot kikérve, a tulajdonost be-

rendelve azonnal büntethessen, s majd
a fellebbviteli hivatal döntse el, hogy
jogos volt-e a büntetés. Vagyis a dolog
OpQ\HJH KRJ\ D WXODMGRQRVRN D IHOHOĘsek. Nem állítom, hogy a községek lakosai nem viszik oda a szemetet, de ez
FVDNNEV]i]DOpNRWWHV]NL
$IRO\ySDUWLSpOGDXWiQHJ\
PiVLNXWD]RPDYRQDWRQ
3R]VRQ\EyO'XQDV]HUGDKHO\UH
pVHJ\UHQGH]HWWV]pS
N|]VpJEHQHOYLOODQHJ\NHUW
V]|UQ\ĦOiWYiQ\DDPHO\EHQVRN
WRQQiQ\LV]HPpWpNWHOHQNHGLN
(QQHNLVYDQÄWXODMGRQRVD´D
N|]VpJLVWXGMDNLNĘNV
PpJVHPWXGQDNYHONUHQGHW
WHQQL
– Sajnos, ebben az esetben ezek az
HPEHUHN HEEĘO pOQHN .DSQDN HJ\ IHOV]yOtWiVW D N|]VpJ UpV]pUĘO DPLUH QHP
reagálnak. Nincs lakcímük, a postát
QHP YHV]LN iW VWE 1LQFV PyG ĘNHW
megbírságolni. És itt keletkezik ki a
legtöbb illegális hulladék. Marad itt is
D OHKHWĘVpJ KRJ\ D N|]VpJ HOV]iOOtWMD
Itt a mindenkori pénzügyminisztérium,
a környezetvédelmi hivatal, esetleg a
szociális minisztérium összefogása kellene. Ezek az emberek többségükben
szegények, munkanélküliek, a házuk
sok esetben rég a végrehajtóé. Nem lehet hozzájuk nyúlni, nincs mit elvenni
WĘON -yO WXGMiN KRJ\ D V]RFLiOLV MXWWDWiVW QHP YHKHWLN HO WĘON D]W QHP
engedi az alkotmány. De az nem lehet
pUYKRJ\D]LOOHWĘHEEĘOpOPHUWHORJLka mentén másvalaki abból élhet, hogy
lopja a vizet, lopja a gépkocsit, vagyis
törvényt szeg. Ezt a rendszert kéne átgondolni, hogyan lehetne rákényszeríteni ezt a réteget a rendre. Ez például
tipikus volt Nagymagyar környékén,
DKRO D ÄV]HPpWJ\ĦMWĘN´ W|EE Wt]H]UHV
kárt okoztak a községnek.
$]~MW|UYpQ\WHUYH]HWNDSFViQ
gyakran hangzik el, hogy az új
W|UYpQ\~MWHUKHNHWUyPDMGD]
|QNRUPiQ\]DWRNUDYpJVĘVRURQ
DODNRVViJUD
– Azt kell mondjam, mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, ki a polgármester, de a hulladékgazdálkodásért
D KXOODGpNWHUPHOĘQHN ODNiV FVDOiG
N|]VpJ FpJ ]OHW  W|EE SpQ]W NHOO D
hulladékba beleraknia. Ha bemegyek
a boltba, meggondolhatom, hogy olyan
terméket veszek-e, amely hulladékká

válik, vagy másfélét. Nem veszek olyan
bútort, amelyet öt év múlva kidobok.
Ami hulladék.
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Igen ám, de a gyártók egyre
U|YLGHEELGĘUHNpV]tWLN
DWHUPpNHW OiVGKĦWĘV]HNUpQ\
PRVyJpSHOHNWURQLND KRJ\
Q|YHOMpNDIRJ\DV]WiVW…
±,JHQGHYpJOLVDYiViUOyG|QW7HUmészetesen nem minden terméknél teheti meg, de ahol lehet, ott nézze meg,
mit vesz. Az új törvénybe mi is, mint
|QNRUPiQ\]DWLV]HUHSOĘND]WSUyEiOWXN
MDYDVROQLKRJ\QHDN|]VpJ¿]HVVHD]WD
NO|QE|]HWHWDPLWDODNRVQDNNHOO¿]HWQLH KDQHP D KXOODGpNWHUPHOĘQHN NHOOMHQ PHJ¿]HWQL DPLW PHJWHUPHO 0DJ\DUiQDNLQHNVRNDV]HPHWH¿]HVVHQ
többet. De azt is igyekeztünk átültetni,
KRJ\ KD YDQ HJ\ J\ĦMWĘXGYDU pV YDQ
RWWSOJXPLDEURQFVE~WRUIĦDN|]VpJ
¿]HVVHQ iWDOiQ\W V KD YDODNL W|EE DEURQFVRW IYHW E~WRUW YLV] RGD ¿]HVVH
meg. Vagyis a község több pénzt kérhet
DW|EEV]HPHWHWWHUPHOĘODNRVWyO
6RNDQQHKH]PpQ\H]LNDNpV]OĘ
W|UYpQ\NDSFViQD]WLVKRJ\D
W|UYpQ\iOOtWyODJDPXOWLNQDNIRJ
kedvezni, mert nem lehet
UiNpQ\V]HUtWHQLDQDJ\FpJHNHW
KRJ\EHV]iOOMDQDNDN|OWVpJHN
YLVHOpVpEH
– A saját pozíciómból ezt úgy látom,
hogy ezek a nagy multik többségben
nyugat-eruópai cégek, amelyeknél
RO\DQV]LQWĦD]LPLG]VKRJ\ĘNH]WHOHve nem csinálják. A másik: az államnak
most is nagyon sok eszköze van, hogy
H]W EHYH]HWKHVVH UHFLNOiFLyV DODS
HQYLSDNQDWXUSDFNVWE 
0ĦN|GLNH]"
± 0pJ VRN D NLYpWHO PHUW NLFVLN D ¿]HWpVHN U|YLG D YiODV]WiVL LGĘV]DN pV
YLUiJ]LN D UHMWHWW NRUUXSFLy 3HGLJ D
törvényes eszközök megvannak hozzá,
például a szakminisztérium megtehetQpKRJ\QHPDGQHNLNV]HU]ĘGpVWQHP
ad nekik behozatali engedélyt, gyártási
kvótát. Az eszköz tehát megvan. Az új
törvény egyébként azoknak az önkormányzatoknak fog kedvezni, amelyek
szelektálnak, amit a multiknak és a
IHOGROJR]yNQDN NHOOHQH PHJ¿]HWQLN
Ezért kapnának az államtól dotációt. Ha
D OHJQDJ\REE PHQQ\LVpJEHQ NHOHWNH]Ę
KXOODGpNRNDWDSDStUWPĦDQ\DJRWYH
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get, fémdobozokat, polisztirént, étolajat, gumiabroncsot, elektronikát, textilt
külön tudják kezelni, nyert ügyük lesz.
A kormányzat igyekezett a több konzultációval olyan lovat adatni a községek, városok, az önkormányzatok alá,
KRJ\PXV]iMOHJ\HQDKXOODGpNJ\ĦMWpVL
illetéket emelni úgy, mint minden másilletéket és adót. Mint például az ingatODQpW$V]HOHNWtYJ\ĦMWpVDN|]VpJHNHW
tehermentesíti. A vegyes hulladékért,
KDQHPNHOOĘNpSSHQ¿]HWPHJDODNRV
kissé meg kell emelni az átalányt. Úgy,
mint a villany, a kenyér, az újság stb.
HVHWpEHQ+LV]HQYpJVĘVRURQDN|]VpJ
is a lakosoké. Ha alacsonyan tartjuk lakosok számára az átalányt, máshonnan
kell elvennie pénzt a községnek, hogy
fedezni tudja a költségeket. Magyarán:
kevesebb jut járdára, fásításra, mindenre. Az emelés mértékét a lakos visszakapja más formában. A hulladékkezelési díj, tetszik, nem tetszik, a lakosság
számára növekedni fog. Lehet, hogy
csak húsz-harminc százalékkal, de az
csak két kávé ára évente egy lakosnak.
Az utóbbi években nem nagyon emelkedtek a szemétdíjak a lakosságnál, de
DUiN|WĘGĘV]ROJiOWDWiVRN EHQ]LQPRWRURODMQ\RPGDHOKRUGiVRNVWE PLQG
drágultak, és a hulladékgazdálkodás is
gazdálkodás, mint minden más. Nem
hangzik túl szépen, de a hulladékgazdálkodásnak is olyannak kell lennie,
mint a többi szolgáltatásnak. Enyhe
emelés után talán a lakos is meggondolja, mennyi szemetet fog kitermelni, és
mit vásárol meg. A víz, villany stb. ese-

tében is meggondolja az ember, hogy
mennyit fogyaszt.
'LYDWRVpVV]pSHQKDQJ]yMHOV]y
DN|UQ\H]HWWXGDWRVViJUDYDOy
QHYHOpV(]LVKR]]iMiUXOKDW
DODNRVRNpVDKXOODGpN
viszonyának alakulásához?
±(QQHNW|EE|VV]HWHYĘMHYDQ1HYHOpV
család, környék, iskola, község. Aztán
QDJ\RQNHPpQ\V]DEiO\RNpVOHKHWĘVpJHN5iNHOOQHYHOQLD]LIM~ViJRWKRJ\
szeresse a környékét, aminek eredményeképpen másképp fog viszonyulni
a környezetéhez. Ha nem így gondolkodik, drágább lesz számára minden,
¿]HWQLH NHOO D KiURP NXNipUW HO NHOO
vinnie hetente három fuvar füvet és így
tovább.
Azt szokták mondani, hogy a
V]HPpWQDJ\EL]QLV]eYHNNHO
H]HOĘWWWHOLNDPLRQRNNDO
hordták ide is, Magyarországra
LVDV]HPHWHW+RJ\DQ
W|UWpQKHWHWWH]"1\XJDWRQ
GUiJiEEDV]HPpWNH]HOpVPLQW
nálunk?
– Ezek inkább kirívó esetek voltak.
2WW PLQGHQ GUiJiEE D]pUW KR]WiN LGH
Viszont ez sem azt jelentette, hogy a
szabályok voltak rosszak, hanem, hogy
YDODNLNHWOH¿]HWWHN'HYHJ\NSpOGiXO
D] iOODP V]HUHSpW 1iOXQN EHUXKi]QDN
a külföldiek, és hulladékfeldolgozó cégeket alakítanak ki, ami természetes jelenség. De kérdem én, miért van erre az
RUV]iJUiXWDOYD"$NOI|OGLQHPKR]LGH

sok pénzt. Megveszi az itteni alultápOiOW GH PĦN|GĘ FpJHW pV N|]EHQ DGyszabadságot kap. Miért nem kap az itteQLYiOODONR]yDGyNHGYH]PpQ\W",WWYDQ
például a Zberné suroviny. Alultáplált.
Itt vannak a helyi cégek, amelyek nem
kapnak pénzt, majd jön a külföldi, megYHV]LDURVV]XOPĦN|GĘWD]DOXOWiSOiOtat, mert ott megvan a gépkocsipark, a
URVV]XO ¿]HWHWW PXQNDHUĘ DPLW Ę VHP
¿]HW PHJ UHQGHVHQ9DJ\LV QHP IHNWHW
be akkora összeget, amit ne lehetne ittKRQLVHOĘWHUHPWHQLKD]DLYiOODONR]yNnak adni, ha normális lenne az elosztási
rendszer. S érdekes módon ezek a nagy
cégek nagyon keményen elkérik az álODPLGRWiFLyW]VDUROMiND]RUV]iJRW D]
egyik gumifeldolgozó cég 14 milliót
NDSRWW  $ KD]DL KXOODGpNJD]GiONRGiVW
szerintem nyugodtan meg lehetett volQDROGDQLNOI|OGLWĘNHQpONOLV
.DQ\DURGMXQNPpJYLVV]D
D]|QNRUPiQ\]DWRNKR]KLV]HQ
RQQDQLQGXOWXQNHO
– Ez a mostani kormány nem képes
NHOOĘNpSSHQ HJ\WWPĦN|GQL D] |Qkormányzatokkal. S ami fájó: az önkormányzatokat Szlovákiában nem
képviseli olyan szubjektum, amilyet
megérdemelnének. Az önkormányzatok legalábbis egy miniszterelnök-helyettesi posztot érdemelnének, hogy
komoly képviseletük legyen, hiszen
NpSOHWHVHQpVYDOyViJRVDQLVĘNDONRWják az országot.
.|YHVGL.iURO\

1DSL  PLOOLy WRQQD V]HPpW NHOHWNH]LN QDSRQWD D )|OG|Q (]
D ULDV]Wy V]iP UH yYDWRV
EHFVOpVHNV]HULQWHOpUKHWLDQDSL
PLOOLyWRQQiW$ÄKXOODGpNWHUPHOpVEHQ´ D] 86$ pV (XUySD MiU pOHQ
$]HXUySDLXQLyViWODJSpOGiXO
NJIĘ pYHQWH$ OHJPDJDVDEE 'iQLiEDQ pYL  NJIĘ PHQQ\LVpJJHO (KKH] NpSHVW 6]ORYiNLiEDQ
ÄPLQG|VV]H´  NJ KXOODGpN MXW
HJ\ ODNRVUD $ IHQWL DGDWRN LVPHUHWpEHQD]WKLKHWQpQNKRJ\D7iWUiWyO D 'XQiLJ WHUMHGĘ RUV]iJEDQ
MyO iOOXQN V]HPpWJ\EHQ $ NXW\D
D]RQEDQ PiVKRO YDQ HOiVYD 3pOGiXO D KXOODGpN ~MUDKDV]QRVtWiViW
WHNLQWYH 1pPHWRUV]iJEDQ OiWMXN D
OHJIHMOHWWHEE V]LQWHW DKRO D] |V]V]HV KXOODGpN D NHUO ~MUDKDV]QRVtWiVUD PtJ SpOGiXO 0DJ\DURUV]iJRQ  6]ORYiNLiEDQ
H]D]DUiQ\
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6]LODVRQPHJiOOWDODNRVViJIRJ\iVD
Szilas kisközség a Komáromi járásban. A 491 lelket számláló település
Komáromtól 31 kilométerre északnyugatra található a Duna menti
síkságon, Csallóközben. Napjainkig
PHJĘUL]WH PH]ĘJD]GDViJL MHOOHJpW
GH D 3R]VRQ\ ± .RPiURP N|]|WWL
~WYRQDOHOĘQ\|VIHNYpVHYDODPLQWD
V]pSN|UQ\H]HWNHGYH]ĘIHOWpWHOHNHW
EL]WRVtW D WHOHSOpV WRYiEEL IHMOĘGpséhez.
A takaros kisközség polgármestere,
7yWK 3pWHU QpJ\ pYH YH]HWL D FVDNQHP
V]tQPDJ\DUWHOHSOpVW $HVQpSszámlálási adatok szerint csak 10 lakos
YDOORWWD V]ORYiN QHP]HWLVpJĦQHN PDJiW 0LYHODIDOXODNRVDLQDNV]iPDDODcsony, kisebb a költségvetése is.
+RJ\DQOHKHWDM|YHGHOHPDGyNEyOOHRV]WRWWIHMSpQ]EĘOPpJLV
PĦN|GWHWQLpVHOYH]HWQLDIDOXW"
– kérdeztem a polgármestert.
– Mivel kis falu vagyunk, alacsony a
költségvetésünk is, viszont idén aránylag nagyobb költségvetéssel dolgozhaWXQN JD]GiONRGKDWXQN PLQW D] HOĘ]Ę
három évben. Összehasonlításként: az
adóhányadból származó bevételünk
2011-2013 közt 84-86000 euró közt
PR]JRWW HEEHQ D] pYEHQ D] HOĘUHMHOzések alapján körülbelül 106 ezer euUyW NDSXQN PDMG$ N|UQ\H]Ę KDVRQOy
QDJ\ViJ~IDOYDNKR]PpUWHQPHJOHSĘD
növekedés nagysága. Ehhez még hozzájön körülbelül 40 ezer euró, a helyi
adókból és a szemételhordási illeté-

NHNEĘOGHU|JW|QKR]]iWHV]HPKRJ\D
KXOODGpNHOV]iOOtWiVDHEEĘOpYHVV]LQWHQ
elvisz durván 11 ezer eurót.
0LYHO6]LODVNLVN|]VpJ
D]RNWDWiVLQHYHOpVLLQWp]PpQ\HN
N|]OLWWFVDNyYRGDPĦN|GLN
LVNRODQHP0LWMHOHQWH]D]LWW
pOĘNQHN"
±)DOXQNEDQYDOyEDQFVDNyYRGDPĦN|dik, jelenleg tizenkilenc kisgyermekkel,
NpW yYyQĘYHO pV HJ\ WDNDUtWyQĘYHO DNL
az ételt is kiadja a kicsiknek. Az óvoda
YHJ\HV V]ORYiNPDJ\DU QHYHOpVLQ\HOYĦEHQFVDNKDWJ\HUPHNOiWRJDWta az intézményt, így félnapos volt az
óvodai foglalkozás, fennállt a bezárás
veszélye. Nagy dilemma volt, hogy mit
is lépjünk, szerencsére megtartottuk, és
a számok bizonyítják, hogy megérte.
Az óvoda fenntartása az önkormányzat
hatáskörébe tartozik, évi szinten 28-30
ezer euró a kiadás, ami a falu költségvetését terheli. Iskolába Lakszakállasra, a
szomszéd községbe járnak a gyermekeink, mind szlovákba, mind magyarba. A
PL LVNROiQNDW 6]LODVRQ PpJ EHQ
bezárták, akkor úgymond racionalizálták az oktatást és központosították, a
korábban szervezett körzeti nagyiskolákba kényszerültek a nebulók. Kis falu
a miénk, nem is tudnánk fenntartani az
intézményt, így a visszaállításán sem
gondolkodunk. Az iskolák a gyerekek
létszáma alapján kapják a fejpénzt, a
lakszakállasi körzeti iskolába is négy
faluból járnak a diákok…

0LO\HQNXOWXUiOLVpVPĦYHOĘGpVL
OHKHWĘVpJHLYDQQDN
DWHOHSOpVQHN"0R]JDOPDVH
DWiUVDGDOPLpOHWH"
±$ IDOXEDQ YDQ HJ\ V]pS PĦYHOĘGpVL
ház, nagy örömömre és büszkeségemre: havi szinten van valamilyen rendezYpQ\DPLN|V]|QKHWĘDW|EENLVHEEGH
sikeres pályázatnak, és természetesen
D KHO\L IHOOpSĘNQHN pV V]HUYH]HWHNQHN
DNLNDPHO\HN LGĘW pV IiUDGViJRW QHP
kímélve rendezvényeket szerveznek.
-yO PĦN|GLN D &VHPDGRN D 9|U|VNHUHV]WD]|QNpQWHVWĦ]ROWyNV]HUYH]HWHD
nyugdíjasok klubja. Ki tudjuk használni
a szép természeti környezetet, jó hangulatú falunapokat, egyéb összejöveteleket szervezünk, vagyis Szilas lakossága megélheti a közösségi élményt is.
1DJ\REEWHOHSOpVHNQHNLVVRN
JRQGRWRNR]DIHMOHV]WpVQHP
LJHQMXWDN|OWVpJYHWpVEĘOD
V]NVpJHVEHUXKi]iVRNUDVHP
$]XWDNMiUGiNWHUHNN|]VpJL
KDWiVN|UWDUWR]QDNPLO\HQ
iOODSRWEDQYDQQDNVLNHUOĘNHW
NDUEDQWDUWDQLMDYtWDQL"
– Ez egy nehéz feladat, hiszen az utak,
járdák karban tartása rengeteg pénzt
emészt fel. Az elmúlt négy évben több
VLNHUHV SiO\i]DWQDN N|V]|QKHWĘHQ IHO~MtWKDWWXQN  PpWHU MiUGiW 6DMQRV
ugyanez nem mondható el az utakról,
azokat ugyanis csak „menteni” tudjuk
a keményebb telek után. A foltozgatás
azonban nem elég, a kátyúzások nem
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hosszú távú megoldások. Jó lenne, ha a
kistelepüléseknek is teremtenének olyan
WiPRJDWiVLIRUUiVRNDWDPHO\HNOHKHWĘYp
tennék, hogy a községi utak új burkolaWRW NDSMDQDN 3pQ] NHOO D N|]WHUOHWHN
tisztán tartására, télen az utak tisztítáViUD (] LV |QHUĘEĘO VDMiW WUDNWRUUDO pV
hóekével történik.
$N|]YLOiJtWiVNpUGpVHLVV]LQWH
PLQGHQN|]VpJEHQQDSLUHQGHQ
YDQPHUWHJ\UpV]WDODNRVViJ
EL]WRQViJpU]HWpWMDYtWMD
PiVUpV]WHOpJVRNEDNHUO
Számos helyen modernizálják,
~J\WHV]LNROFVyEEi
DPĦN|GWHWpVpW6]LODVRQ"
– Mi 2013-ban két alkalommal is nyújtottunk be pályázatot a közvilágítás felújítására, modernizálására, sajnos mindkét kérvényünket elutasították. Valamit
mégis tennünk kellett, egyrészt, mert
már szükséges volt a felújítás, másrészt,
hogy alacsonyabb legyen a fogyasztás.
(]pUWPiMXVEDQHXUyN|OFV|QWYHW-

tünk fel, kicseréltünk 60 lámpatestet,
DPLYHO pYL   N:DWW KHO\HWW D IRJ\DV]WiVXQNOHFV|NNHQWN:DWWUD
A megtakarításból törlesztjük a hitelt.
1pJ\pYHW|VV]HJH]YHPLO\HQHN
DWDSDV]WDODWDL"$]iWUXKi]RWW
NRPSHWHQFLiNUDLOOHWYHPiV
IHODGDWRNUDÄOHRV]WRWW´
¿QDQV]tUR]iVLWpWHOHN
HOHJHQGĘHN"
– Igazság szerint rengeteg az átruházott
kompetencia, több ezer, ezeket elolvasni
is sok, nincs is olyan polgármester vagy
NpSYLVHOĘV]HULQWHPDNLPLQGHWWXGQi$
legnagyobb baj az, hogy a legtöbb átruKi]RWWWHHQGĘUHHJ\iOWDOiQQHPNDSXQN
pénzt, vagy csak minimális összeget
XWDOQDNNLDN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVEĘO
Ami számomra elgondolkoztató – és
ebbe a laikusok nem látnak teljesen bele
–: ha lebontjuk havi szintre a bevételeinket, akkor körülbelül 11 000 euróEyO NHOO NL¿]HWQL KpW DONDOPD]RWW EpUpW

azok járulékait, a kultúrház, az óvoda,
a községi hivatal energiaellátását, a
közvilágítást és még sorolhatnám, nem
számolva a további költségeket, például
az üzemanyag- és karbantartási költségeket. És persze vannak olyan kiadások
LV DPLN HOĘUH QHP WHPH]KHWĘN EH D
IHOPHUOĘMDYtWiVRNYDJ\DW~OVRNYt]
iOWDO RNR]RWW JRQGRN 1DJ\RQ QHKp]
pénz nélkül bármit is fejleszteni, velünk
együtt – úgy gondolom – több település
is inkább a túlélésre van berendezkedve, és várjuk a csodát, hátha újra emelNHGLN D UpV]DGy pV HOpUL D] tJpUW 
körüli nagyságot.
Mindezek ellenére azért épül és szépül
DN|]VpJYDQIDOXQDSKDOiV]OpIĘ]ĘYHUseny, ahhoz képest, hogy még ötszáz
lakosa sincs a falunak, zajlik az élet.
Arra is büszke vagyok, hogy a lakosság száma, ha lassan is, de növekszik,
N|V]|QKHWĘHQ D QHPUpJ iWDGRWW Q\ROF
bérlakásnak. Már az is jó dolog, hogy
sikerült megállítanunk ilyen kis faluban
DODNRVViJV]iPiQDNFV|NNHQpVpW

*~WDD]DWLSLNXVNLVYiURV
*~WD  yWD YiURV D .LVDOI|OG|Q D 9iJ pV D .LV'XQD IRO\yN
|VV]HIRO\iViQiO .RPiURPWyO pV
eUVHN~MYiUWyO LV N|UOEHOO  NLORPpWHUUH $ NpW QDJ\REE YiURV
PHOOHWW *~WD QDJ\UpV]W PHJĘUL]WH
IDOXVLDV MHOOHJpW D OHJPDJ\DUDEE
YiURVNLWHUMHGWWDQ\DYLOiJJDO
A város polgármesterével, Horváth Árpáddal az önkormányzat munkájáról
beszélgettünk.
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EJ\NLVYiURVpOHWpEHQIRQWRV
D]RNWDWiV*~WiQW|EELVNROD
pVyYRGDPĦN|GLNH]HNQHP
PLQGHJ\LNHYiURVLDODStWiV~
0LNDYiURVIHODGDWDLKRJ\MyO
PĦN|GM|QDUHQGV]HU"
± *~WiQ KiURP DODSLVNROD YDQ DPL D
városhoz tartozik, két magyar alapiskola és egy szlovák, illetve két magyar
óvoda. Az önkormányzati üléseken és
a mindennapokban is az oktatási intéz-

ményekkel foglalkozunk a legtöbbet,
hiszen az oktatási intézményekkel óriási
feladatot ruháztak a községekre, városokra. Egyrészt az oktatási-pedagógiai
dolgokat is vitatjuk, de a legnagyobb
gond az anyagi háttér. Mert nem minden
esetben elégséges a fejkvóta, amit kap a
város a diákok után. Nem elhanyagolható az épületek állaga, állandóan szükség
van felújításra, karbantartásra, sajnos,
az elmúlt negyven évben eléggé tönkre
mentek ezek az épületek. Kihasználtuk

az európai uniós forrásokat is, ennek ellenére az óvodák és iskolák fenntartása
rengetegbe kerül. A város a saját költVpJYHWpVpEĘO KDJ\ MyYi PLQGHQ pYEHQ
plusz anyagiakat. A központi költségYHWpVEĘO PHJNDSMXN D GLiNRN OpWV]iPD
után járó keretet, ezt kötelesek vagyunk
átadni az iskoláknak, és természetesen
ez így is történik, illetve tartalékba heO\H]QND]|VV]HJEĘO|WV]i]DOpNRWVH]W
év végén kapják meg az oktatási intézmények. Ezen kívül a város a saját költVpJYHWpVpEĘO KDJ\ MyYi KDJ\KDW MyYi
keretet, amelynek legnagyobb része az
iskolák, vagyis az épületek fenntartására
kell. A város költségvetésének nagy részét költjük rá az oktatási intézmények
fenntartására.
$]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQ
dolgozó alkalmazottak állami
alkalmazottak, akik
DYiURVKi]iWyONDSMiNPHJ
D¿]HWpVNHWYDJ\LVDYiURV
PHJNDSMDDEpUNHUHWNHWpVĘ
DGMDD]WWRYiEE$]XWyEELLGĘEHQ
W|EEV]|ULVV]yEDNHUOWPiU
KRJ\LVPpWEHIDJ\DV]WMiN
DEpUHNHW$YiURVQDNYDQ
OHKHWĘVpJHH]HQYiOWR]WDWQL"
– A pedagógusok bérét megkapja a
YiURV HJ\pENpQW D N|]SRQWL NHUHWEĘO
NDSRWW |VV]HJQHN N|UOEHOO D]  V]izalékát az iskolaügyre költjük. A bérek
NpUGpVHQHPHJ\V]HUĦ7DYDO\EDQ
a szlovák kormány megemelte a pedaJyJXVRN EpUpW  V]i]DOpNNDO GH IRUUiVW
QHPNDSWXQNUiPLPHJHOĘOHJH]WNH]W
tavaly még megkaptuk utólag a pénzt, de
idén már nem. A városnak saját magának kellett kigazdálkodnia a béremelés
költségét, és nagyon nehéz bérfejlesztésre kigazdálkodni a keretet, amikor
takarékossági okokból kisebb az önkormányzatnak visszaosztott jövedelemadó-hányad is. Ha nem változik az önNRUPiQ\]DWRN¿QDQV]tUR]iVDV]HULQWHP
M|YĘUH PiU QHP QDJ\RQ IRJ VLNHUOQL
PHJ¿QDQV]tUR]QXQN D SHGDJyJXVEpUHN
emelését. Én legalábbis nem látok rá reiOLVOHKHWĘVpJHW
Az oktatás mellett minden
YiURVEDQQDJ\LJpQ\YDQ
NXOW~UiUDWiUVDGDOPLpV
PĦYHOĘGpVLUHQGH]YpQ\HNUH
H]HNHWV]ROJiOyLQWp]PpQ\HNUH
– Sajnos ezekre az államtól nem kapunk
semmilyen dotációt, a város a saját költVpJYHWpVpEĘOJD]GiONRGMDNL

$NNRUPpJLVPLEĘOWXGPĦN|GQL
pVIHQQPDUDGQLHJ\YiURVL
kultúrház?
± (] HOVĘVRUEDQ D NXOW~UKi] YH]HWĘVpgén múlik. Nagyon sok kritika ér minNHW LOOHWYH D NXOW~UKi] YH]HWĘVpJpW D
NO|QE|]Ę E|U]pN YiViURVRN iUXVRN
miatt, akik ott kínálják portékájukat, de
ezek komoly bevételi forrást jelentenek.
Sajnos az emberek nem tudnak sokat
költeni a kultúrára, nem is nagyon tudQDN VRNDW NL¿]HWQL HJ\ EHOpSĘMHJ\pUW
GH D]pUW D NXOW~UKi] YH]HWĘMH pV PXQNDWiUVDLSUyEiOQDNV]tQYRQDODVPĦVRURNDW |VV]HiOOtWDQL  HXUyV EHOpSĘNNHO
+R]]iWHV]HPPtJQpKiQ\pYYHOH]HOĘWW
20 alkalmazottja volt a gútai kultúrházQDN PD PiU FVDN NLOHQF %pUEH DGQDN
a kultúrházban termeket, helyiségeket,
QDJ\RQ DODFVRQ\ N|OWVpJYHWpVVHO PĦN|GQHN $ OHKHWĘVpJHNKH] PpUWHQ GROJR]QDN QHPVRNiUD NH]GĘGQHN D *~WDL
Színházi és Kulturális Napok, magas
színvonalú programmal.
$NXOW~UKi]PHOOHWW*~WiQMyO
PĦN|GLNDV]DEDGLGĘN|]SRQWRWW
LVUHQGV]HUHVHQ]DMOLND]pOHW
OHJLQNiEEDJ\HUPHNHNpUH]KHWLN
MyOPDJXNDW
±$V]DEDGLGĘN|]SRQWRND]LVNRODJ\K|] WDUWR]QDN ( WpUHQ LV MHOHQWĘV YROW
a költségvetés-csökkentés, míg 201011-ben 140 ezer eurót kaptunk rá, idén
már csak 60 ezer eurót. Sok városban,
községben ezért veszélybe is került a
PĦN|GWHWpVH LOOHWYH EH LV ]iUWiN 0L
fenntartjuk, mert sikeres a nyári tábor és
VLNHUHVHND]RWWPĦN|GĘV]DNN|U|NLVD
V]OĘN DGGLJ EL]WRQViJEDQ WXGMiN J\HUmekeiket, és nagyon jók a foglalkozások
LV$PĦN|GWHWpVpWVDMiWN|OWVpJYHWpVEĘO
kiegyenlítettük.
.|]EHV]pGWiUJ\DD]XWDN
MiUGiNiOODSRWDPLQGHQYiURVEDQ
N|]VpJEHQ D] HOP~OW pYHNEHQ
QHPVRNEHIHNWHWpVYDOyVXOKDWRWW
meg, az utak nincsenek jó
iOODSRWEDQ9iUKDWyMDYXOiV"
± (]]HO PiU UpJyWD NV]N|GQN *~WiQ
két állami út is áthalad, az egyik a KoPiURPRW 9iJVHOO\pYHO |VV]HN|WĘ D
másik a Komáromot Érsekújvárral öszV]HN|WĘ PiVRGUHQGĦ iOODPL ~W H]HN
megyei fenntartásúak, mint megyei képYLVHOĘQHNYDQHJ\NLVUiOiWiVRPH]HNUH
,WW*~WiQDPHJ\HLXWDNNDOQLQFVVHPPL
gond. Van egy régebbi projekt, ami tar-

WDOPD]]D D DV ~WQDN D IHO~MtWiViW
ebben szerepel három körforgalom és
négy útszakasz. Mostanáig sikerült megépítenünk egy körforgalmat, de a többi
még várat magára, mivel a megyének
LV V]ĦN|VHN D NHUHWHL ,GpQ VLNHUOW IHOújíttatnunk a Vág-hidat, ami már nagyon
rossz állapotban volt. Ami a helyi utakat
illeti, teljesen az önkormányzat kezében
van a felújítás és a karbantartás. 2008ban tudtunk utoljára több kilométert
rendbe tenni, akkor még jobban álltak
az önkormányzatok anyagilag, ez még a
YiOViJHOĘWWYROW$]yWDFVDNDOHJV]NVpgesebbeket tudjuk ellátni, tavaly például
óriási összegeket emésztett fel a tél utáni
karbantartás, közel húszezer eurót költöttünk útjavításokra. Idén szerencsénk
volt ilyen szempontból, az elmúlt tél
enyhe volt, nem rongálta meg az utakat.
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Az a legnagyobb baj, hogy uniós forrásból nem tudunk támogatást kérni útfelújításokra. Egyetlen utcát, a Mester
utcát tudtuk felújítani. Jelen pillanatban
PpJ OHKHWĘVpJ VLQFV SiO\i]QL YiUMXN D
N|YHWNH]ĘSURJUDPR]iVLLGĘV]DNUDDNLtUiVRNDW )RQWRV OHQQH PHUW D YiURVRN
IDOYDNVDMiWN|OWVpJYHWpVEĘOQHPWXGQDN
HONO|QtWHQL)HMOĘGĘNLVN|]VpJpVV]pSOĘNLVYiURV.RPiURPiUQ\pNiEDQ~WIHO~MtWiVRNUD *~WiQDN N|]HO  NLORPpWHU
út van a tulajdonában, ezen kívül körülbelül 30 kilométer földutunk, vagyis taQ\DVLXWXQNLVYDQKLV]HQ*~WDN|UQ\pkén fennmaradt a tanyavilág, hatalmas a
YiURVNDWDV]WHUH$WDQ\iNRQpOĘNLVMRJgal várják el és igénylik, hogy kaviccsal
megszórjuk az utat, eltakarítsuk a havat
WpOHQ H]HN D PDL WDQ\iN D 3DFVpURN
%yNRQ\ 1DJ\J~WD gUWpQ\ 1HP LV OHhet mindent aszfaltozni, de azért igyekszünk, hogy az ott lakók, illetve a gazdálkodók el tudjanak jutni a házaikhoz,
tanyájukra. Ugyanúgy gondjaink vannak
a járdafelújításokkal, fontos lenne parkolók kiépítése, ezek mind teljes mértékben önkormányzati feladatok.
1HPUpJLEHQ~MXOWPHJDYiURV
IĘWHUHPLEĘO"
– Igen, ez egy nagy projekt volt, ami a
közlekedést érintette, és valójában háURP UpV]H YROW D )ĘWpU UHQGEHWpWHOH
megszépítése, a buszmegálló és a már
említett Mester utca.
$]HOP~OWpYHNEHQiWUXKi]RWW
IHODGDWRN D] DQ\DN|Q\YYH]HWĘNHW
LVWHUKHOWpNPLND]~M
KDWiVN|U|N"
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±*~WiQPLQGLJLVYROWDQ\DN|Q\YYH]HWĘFVDNDUHQGV]HUYiOWiVyWDNLEĘYOWHND
KDWiVN|U|N6DMQRV*~WiQQLQFVN|]MHJ\]Ę SHGLJ HOYLOHJ NpQH KRJ\ PĦN|GM|Q
N|]MHJ\]ĘVpJLVGHQLQFVEHOHV]yOiVXQN
KRJ\ D] iOODP KHO\H]]HQ NL N|]MHJ\]ĘW
Ha valaki hitelesíttetni szeretne, be kell
mennie Komáromba, illetve vannak
olyan iratok, amiket az anyakönyvvezeWĘKLWHOHVtWKHWD]LO\HQHVHWHNV]iPDYiURVXQNEDQN|UOEHOOQDSRQWD.pW
DQ\DN|Q\YYH]HWĘQNYDQ~MIHODGDWXNLOOHWYHNLEĘYtWHWWKDWiVN|UDODNRVViJQ\LOvántartása, mert Szlovákiában is van egy
központi lakossági regiszter, ahova minGHQPyGRVtWiVWEHNHOOYH]HWQL*~WiQDN
11 ezer lakosa van, nem mondom, hogy
ez sok, de van vele munka.
6]LQWpQNLEĘYtWHWWIHODGDWRNDW
OiWQDNHODKLYDWDORNEDQD]pStWpVJ\LpVN|UQ\H]HWYpGHOPLRV]WiO\RNKLYDWDOQRNDL
– Ezek a kompetenciák az államtól még
a ’90-es években kerültek át az önkorPiQ\]DWRNKR] DPLNRU PHJV]ĦQWHN D
járási hivatalok kihelyezett építésügyi és
N|UQ\H]HWYpGHOPLRV]WiO\DL(OpJVRNUpWĦ
D GRORJ *~WiQ PĦN|GLN HJ\ QDJ\ pStWpVJ\LKLYDWDOWHKiWQHPFVDN*~WDWDUtozik ide, hanem további 11 község. De
nemcsak az tartozik a hivatal feladatai
közé, ha valaki valamit épít, építkezési
HQJHGpO\WLQWp]D]WĘNNLDGMiNKDQHPD
kisebb-nagyobb átalakítások, csatornák,
folyók szabályozása. De még a fakivágás
is, ami az államtól átruházott feladat és
PRVWDNWXiOLVLVOHV]KLV]HQRNWyEHUH
pVPiUFLXVHN|]WOHKHWIiNDWNLYiJQL
és az emberek jönnek és kérik az engedélyeket. Építkezéseknél még azt is be kell
jelenteni, mekkora a gázkazán teljesítménye, ez pedig már a környezetvédelemmel függ össze.
9iOWR]iVHOĘWWiOO
DKXOODGpNJD]GiONRGiVL
W|UYpQ\V~J\KtUOLNQHPpSSHQ
D]|QNRUPiQ\]DWRNHOYiUiVDLQDN
30

PHJIHOHOĘPyGRVtWiVRNOHV]QHN
±)HODGDWDLQNQDJ\UpV]HEL]RQ\DNRPmunális hulladék kezelése, és ez a legnagyobb, legköltségesebb feladat. A városok kötelesek ezt saját maguk biztosítani.
*~WiQDV]HPpWV]iOOtWiVLGtMN|]pSV]LQWHQ
áll – összehasonlítva más községekkel.
3UyEiOXQN PL LV YiORJDWQL V]HOHNWiOQL
GHH]HOpJGUiJDYDODPLNRUH]WMyOPHJ¿zették, ma már alig érkezik erre keret, de
igyekszünk rendben tartani a várost.
$ODNRVViJUpV]pUĘODV]HOHNWtY
KXOODGpNJ\ĦMWpVMyOPĦN|GLNWDOiQ
D]pUWLVPHUWEHQLQGtWRWWXQN
HJ\SURJUDPRWDNLNV]pWYiORJDWMiNDV]HPHWHWEyQXV]NpQW
DN|YHWNH]ĘpYEHQNHYHVHEEHW
¿]HWQHNDV]HPpWHOKRUGiVpUW
Volt róla szó, hogy ezt megszüntetjük,
de arra jutottunk, nem jelent ez akkora
bevétel kiesést a városnak, ami miatt ne
IRO\WDWKDWQiQN (POpNV]HP Ui KRJ\ 
pYYHOH]HOĘWWDV]pOIRJyNpVD]iUNRNWHOH
YROWDN SDStUUDO PĦDQ\DJ ÀDNRQQDO PD
meg sokkal tisztább a város, lenne még
mit javítani, de a szétszórt hulladék tized
UpV]HD]pYHNNHOH]HOĘWWLQHN
$]HJpV]VpJJ\LpVDV]RFLiOLV
LQWp]PpQ\HNIHQQWDUWiVDLVD]
|QNRUPiQ\]DWRNGROJD0LO\HQD
WDSDV]WDODWRNDWV]HU]HWW"
*~WiQ PĦN|GLN HJ\ HJpV]VpJJ\L N|]pont, amire nagyon büszke vagyok.
EDQ VLNHUOW HJ\ PLQLV]WpULXPL
támogatással rendbe tenni. Ez az épület
egy szocialista maradvány volt, amikor
LGH NHUOWHP D] YROW D] HOVĘ QDJ\ VLNHrem, hogy ezt rendbe tudtam tetetni, kívül-belül, a szépítése-javítása folytonos
munka, mindig van mit csinálni rajta,
most is tervben van a fejlesztése, ugyanis
NHYpVDUHQGHOĘM|QQpQHNPpJRUYRVRN
ha lenne hova. A tervek szerint ráépítünk
majd egy emeletet és liftet is szereltetünk
be. Az épület városi tulajdon, az ott dol-

gozó körzeti és szakorvosok bérleti díjat
¿]HWQHN 1HP V]HUHWQpP .RPiURPRW
rossz fényben feltüntetni, de akik ott
kényszerülnek orvoshoz menni, mondják, hogy szinte az egész város terüleWpQV]pWV]yUWDQYDQQDNRUYRVLUHQGHOĘN
H] D WHQGHQFLD *~WiQ LV HONH]GĘG|WW GH
VLNHUOWPHJJ\Ę]QQND]RUYRVRNDWPDradjanak egy helyen, hogy aki itt megy
orvoshoz, mindent egy helyen tudjon elintézni. Ennek fejében felújítottuk a várótermeket és a mellékhelyiségeket. Az
épület kiadásait a bérleti díjakból próbáljuk fedezni.
A szociális gondozás szintén a mi feladatunk, a város hatásköre, ezt az állam
N|UOEHOO  V]i]DOpNEDQ GRWiOMD D
PDUDGpNRWDYiURVVDMiWN|OWVpJYHWpVpEĘO
WHV]LKR]]i'HPĦN|GWHWQNHJ\Q\XJdíjas otthont és nyugdíjas napközit is. A
nyugdíjas otthonnak a város az alapítója,
de a megye a fenntartója. És természetesen azok a nyugdíjasok, akik igénylik,
ebédet is rendelhetnek maguknak, amit
ki is hordanak házhoz, a város ezt saját
autóval hordatja.
Mi az, amit igazán szeretett volQD IHMOHV]WHQL PpJVHP OHWW EHOĘOH
semmi?
±7|QNUHPHQW*~WiQN|]YLOiJtWiVPHUW
régen nem történt semmiféle rekonstrukció. Az volt a tervünk tavasszal, hogy
felújíttatjuk, a mostani nagy fogyasztású
pJĘNKHO\HWWDWDNDUpNRV/('pJĘNNHUOtek volna a világítótestekbe. Azt terveztük, ahogy több más községben is van,
hogy a beruházóé lesz a közvilágításunk,
PL SHGLJ  pYLJ EpUOHWL GtMDW ¿]HWQN
ugyanannyit, mint most a közvilágításért,
és 10 év múlva lesz egy új, vagy viszonylag új rendszere a városnak. A közbeszerzést kiírtuk, eredményt is hirdettünk, de
PHJWiPDGWiN D J\Ę]WHVW tJ\ PRVW NpW
hónapja áll a projekt. A közbeszerzések
gyakran lassítják az önkormányzatok
munkáját, és sokszor drágítják is a munNiNDW7XGMXNKRJ\6]ORYiNLiEDQUHQJHteg probléma van a közbeszerzésekkel,
sok pénzt éppen a sikertelen közbeszerzések miatt kell visszaadni. Szerencsére
városunkban mindig rendben volt a projektek lebonyolítása és az elszámolások
is. Küszködtünk mi is az elmúlt négy
évben, volt néhány álmatlan éjszakám,
de minden sikerült… Sok mindent szeretnék még megvalósítani a városban, de
KiWYiODV]WiVRNHOĘWWiOOXQN«
Vadkerti Neszméri Csilla
)RWyYQN

9iOWiVHJ\Ki]NDUFVDLPyGUD

5pJLyLQN

www.onkormanyzas.sk

+RJ\HJ\WHOHSOpV|QNRUPiQ\]DWDMyODYDJ\G|F|JĘVHQPĦN|GLNH
QDJ\EDQPRQGKDWQLG|QWĘHQIJJDSROJiUPHVWHUV]HPpO\pWĘOpVNpSHVVpJHLWĘO 7DOiQ PiU OHUiJRWW FVRQWQDN WĦQLN D] (J\Ki]NDUFViYDO
YDOySpOGiOy]iVGHHEEHQDIDOXEDQV]LQWHPLQGHQPĦN|GLNUiDGiVXO
(J\Ki]NDUFVD HJ\ HJpV] UpJLy V]iPiUD PXWDW N|YHWKHWĘ PRGHOOW pV
SpOGiW0LQGH]DQQDNN|V]|QKHWĘKRJ\PHJIHOHOĘHPEHUODPHJIHOHOĘKHO\HQ*yGiQ\/iV]OySROJiUPHVWHUNUpGyMDXJ\DQLVHJ\V]HUĦD]
HPEHUHNV]iPiUDPHJNHOOWHUHPWHQLDPHJpOKHWpVWPHUWD]D]DOIiMD
pVRPHJiMDPLQGHQQHN/HKHWHJ\IDOXIĘWHUHDOHJGUiJiEEWpUN|YHNNHONLUDNYDFVRERJKDWDV]|NĘN~WEyODYt]pVNRSMDIDiOOKDWPLQGHQ
VDUNRQKDD]HPEHUHNDUUDNpQ\V]HUOQHNKRJ\DNHQ\HUNHWWiYRO
J\DNUDQNOI|OG|QNHOOMHQPHJNHUHVQLNeVYpJVĘVRUEDQHOYiQGRUROQLXNDV]ĦNHEESiWULiEyO
A rendszerváltás után néhány évvel DélSzlovákia munkaképes lakosságának
jókora hányada veszítette el a megélheWpVpW D I|OGPĦYHVV]|YHWNH]HWHN iOODPL JD]GDViJRN EHFVĘG|OpVH PDMG HJ\
V]ĦNWXODMGRQRVLN|UiOWDOLSULYDWL]iOiVD
nyomán, s nem utolsó sorban a rohaPRVJpSHVtWpVQHNN|V]|QKHWĘHQ(KKH]
járult még a gyümölcs- és zöldségpiac
EHGĘOpVH DFVHKRUV]iJLSLDFRNHOYHV]tése, a multinacionális bolthálózatok
PHJMHOHQpVH $ V]RFLROyJXVRNUD YiU D
feladat, hogy kimutassák, mekkora ez
az arány. Az ország településeit járva
D]WWDSDV]WDORPKRJ\DPH]ĘJD]GDViJEyOpOĘNDUiQ\DDOLJWHV]LNLDOHJfeljebb 20 százalékát az egykorinak. A
SULYDWL]iFLyWN|YHWĘHQQHPDODNXOWDNNL
DNLVFVDOiGLJD]GDViJRNDWHUPĘI|OGHN
zömét nagy cégek és családok uralják,
a szolgáltatóipar pedig vagy nem épült
NL YDJ\ J\HUPHNFLSĘEHQ WRSRURJ (]W
LVPHUWHIHO*yGiQ\/iV]OyPpJLGĘEHQ
huszonnégy éve, amikor polgármestere
lett a településnek. Ha a csallóközi föld
nem tudja eltartani a csallóközi embert,
akkor ipart kell hozni neki.
ÈOPRVIDOXFVNiEyOLSDULN|]SRQW
Egyházkarcsa keletkezése Szent István
XUDONRGiViQDN LGHMpUH WHKHWĘ YDJ\is tíztemplomos faluról van szó. Nem
csoda, hogy a nevében hordozza egyházát. Az etimológusok szerint a Karcsa
HOQHYH]pV D W|U|N IHNHWH NDUD  V]yEyO
származik. A csallóközi Karcsák egyike
&RUFKDQpYHQPiUEHQHOĘIRUGXOW
egy II. Endre által kiadott oklevélben.
EHQ 6]HQW %HUWDODQ WLV]WHOHWpUH
HPHOW WHPSORPiW HPOtWLN 7|EE PLQW
YDOyV]tQĦ KRJ\ (J\Ki]NDUFViUyO YDQ
szó, Szent István királyunk tíz temploPDLQDNHJ\LNpUĘO

Az igazsághoz tartozik, hogy nem egy
faluról beszélünk, hiszen tucatnyi falucska bokrából alakult ki a mai értelemben vett Egyházkarcsa, amely ma
LV KDW WHOHSOpVUpV]EĘO iOO (J\Ki]
3LQNH 6LSRV $PDGp *|QF|O pV
0yURFNDUFVD  5iDGiVXO D IDOXUpV]HN
ragaszkodnak a saját identitásukhoz, és
mindnek megvan a saját községtáblája
napjainkban is. Néhol szinte egymásnak támaszkodnak, hiszen ahol véget
pU D] HJ\LN .DUFVD PiU NH]GĘGLN D
másik. Azt is kevés dél-szlovákiai település mondhatja el magáról, hogy
közel hét és fél évszázada rendelkezik
az itt szolgált plébánosok névjegyzéNpYHO$]HOVĘQHNDQHYHEyOPDUDGWD]XWyNRUUDQHPHVHJ\V]HUĦVpJJHO
3pWHUQHN KtYWiN DNiU D] DSRVWROW$PL
V]LQWpQQHPQHYH]KHWĘNRUWQHWQHNGH
Egyházkarcsán ez is sikerült: az itteni
plébános munkáját az egyháztanácsban
¿DWDONpS]HWWHPEHUHNVHJtWLNDNLNNppesek példát mutatni és vonzani a többieket is.
$ MiUiVL V]pNKHO\ 'XQDV]HUGDKHO\ WĘV]RPV]pGViJiEDQ IHNYĘ WHOHSOpVUĘO D
kívülálló azt hihetné, hogy talán a városnak köszönheti szerencsés helyzetét.
Amikor a kívülálló megtudja, hogy az
egyházkarcsai három ipari parkban az
utóbbi években olyan cégóriások találtak otthonra, mint a svájci Schindler, a
:HUWKHLP(OHPHQWVYDJ\OHJ~MDEEDQD
4XDWWUR*URXSWDOiQ3DW\RPNLQIDOXUD
gondol, és turpisságot keres a háttérben. Egyházkarcsa neve pedig az évek
során szinte fogalommá vált, ahol a név
referenciát jelent. Hozzátéve: a csalOyN|]L V]DNNpS]HWW PXQNDHUĘ WXGiVD
és szorgalma révén is. Az igazsághoz
KR]]iWDUWR]LN D] LV KRJ\ D] HOVĘ QDJ\
cég, amely itt telepedett meg, eredeti-

leg Dunaszerdahelyre készült, az ott
kínált feltételek azonban eltántorították
DV]iQGpNiWyO$PHOOHWWHIHNYĘNLVWHlepülés azonban képes volt a beruházó
fogadására, és a hivatali stációk végigjárása után egymás markába csaptak.
ÄÈWDGiVHOĘWWiOODKXOODGpNJ\ĦMWĘXGvar – mondja a polgármester –, ami
biztosítani fogja a szelektív hulladékJ\ĦMWpVWDN|UQ\H]ĘIDOYDNQDNLV6DMiW
kocsival rendelkezünk, pályázattal még
egy kocsit nyertünk, így teljes egészében az uniós normák alapján fogunk
PĦN|GQL5iDGiVXODJ\ĦMWpVD]pStWNHzési hulladékra is kiterjed, és komposztálni is fogunk. Építjük a játszótereket,
legutóbb Egyházkarcsán adtunk át
egyet, most pedig Mórockarcsán készíWQN HJ\HW )RO\DPDWEDQ YDQ D NHUpNSiUXWDN NLpStWpVH EĘYO D FVDWRUQDKiOy]DWDPHO\UHDKi]WDUWiVRNN|WHOH]ĘHQ
rákapcsolódnak.
$]iOODPQpONO
$6DULRJ\Q|NVpJJHO 6]ORYiN%HIHNtetési és Kereskedelemfejlesztési ÜgyQ|NVpJ MyDNDSFVRODWXQN±PRQGMDQHYHWYH*yGiQ\/iV]Oy±FVDNPpJVRKD
VHP VLNHUOW N|]|V QHYH]ĘUH MXWQXQN
Mi magunk választottuk ki a beruházásainkat. A nagyberuházások közül
egy év alatt felépítettük a Schindler
vállalatot, amely a világ egyik legkorV]HUĦEE ]HPH -HOHQ SLOODQDWEDQ 
160 embert alkalmaz, ami háromszázra
fog emelkedni. Kiváló szakembereket
DONDOPD] D &VDOOyN|]EĘO V DPL NO|Q
öröm, hogy az egyházkarcsai ipari park
UHJLRQiOLVV]LQWĦWHKiWLWWHOVĘVRUEDQD
helyi lakosok kapnak munkahelyet. SeJtWĘNH]HWQ\~MWXQND¿DWDORNQDNDNLN
DIĘLVNRODYDJ\DN|]pSLVNRODHOYpJ]pVH
után a termelésben kezdenek dolgozni,
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majd a fejlesztési részlegen. Mivel itt
egyéni megrendelésekre is dolgoznak,
D¿DWDORNV]DEDGRQHQJHGKHWLNDIDQWi]LiMXNDW+DVRQOyDKHO\]HWD:HUWKHLP
cég öt éve átadott üzemében is, amely
osztrák világcég. Itt is dolgoznak
karcsai szakemberek a termelésben, de
DWDQXOyIĘLVNROiV¿DWDORNLVWiPRJDWiVEDQ UpV]HVOQHN pV LWW OHV] D M|YĘMN
Ez a cég érdeke is, mi pedig felkínáljuk
QHNLNDOHKHWĘVpJHW(]D]pUWLVIRQWRV
KRJ\D¿DWDORNQDNOHJ\HQM|YĘNpSN
Hamarosan elkezdenek egy huszonhat
PLOOLyHXUyVpUWpNĦ~MEHUXKi]iVWiUXOMD
HODSROJiUPHVWHUDKROD4XDWWUR*URXS
UpV]YpQ\WiUVDViJ0:WHOMHVtWPpQ\Ħ
YLOODPRV pV KĘHQHUJLiW HOĘiOOtWy WHOHpet hoz létre. Itt nem csak szakképzett,
GH NpSHVtWHWOHQ PXQNDHUĘUH LV V]Nség lesz, például a két és fél hektáros
KĦWĘWiUR]yEDQ WHUPHOW pGHVYt]L UiNRN
és halak feldolgozására. De nemcsak
iparban, feldolgozóiparban is gondolNRGQDN.DUFViQ7HUYHLNN|]WV]HUHSHO
egy zöldségfeldolgozó és konzerváló
üzem megépítése is, amire az egész régiónak nagy szüksége van, hiszen meg
NHOO WHUHPWHQL D OHKHWĘVpJHW D] LWW pOĘN
számára.
Ä(]YDODKROPDJ\DUViJpV
V]OĘI|OGNpUGpVHLVDPLKH]NHOO
DM|YĘNpS+DQHPDGXQN
OHKHWĘVpJHWDPXQNiUDpV
DFVDOiGDODStWiVUDD]HPEHUHN
PiVXWWNHUHVLNDEROGRJXOiVXNDW
pVQHPWpUQHNYLVV]D´
A nagy külföldi cégek mellett mást is
WDOiOXQND]LWWHQLLSDULSDUNRNEDQ DPHlyeket természetesen nem az értékes
I|OGHNHQ KR]WDN OpWUH  9DQ LWW HJ\HGL
E~WRURNDW J\iUWy ]HP 0DVWHUZRRG 
Q\RPGD 6LOYD 7UDGH  pStWNH]pVL HOHmeket gyártó cégek, nehézgépekkel
I|OGPXQNiNDWYpJ]ĘYiOODONR]iVpVNpW
NRPRO\ ODNDWRVPĦKHO\ $ PiVLN LSDUL
SDUNEDQDDVIĘ~WPHQWpQD-HGQRWD
&RRSQDN YDQ ORJLV]WLNDL N|]SRQWMD
PHOOHWWHPĦN|GLND]67.pVNLVYiOODOkozásokból is van jópár: két pékség, de
WDOiOXQNLWWNDQGDOOyWKi]WHWĘNHWEHWRQelemeket gyártó céget, lakatost, autóbádogost, fuvarozót, hogy csak néhányat
HPOtWVQN%ROWRNYHQGpJOĘNNO|QIple káefték egészítik ki a sort.
„A község az ipari parkok a létesítésére egy cent állami dotációt sem kapott.
6ĘW N|OWVpJEH LV YHUWN PDJXQNDW D
Ji]PĦYHN PLDWW ± HPOpNV]LN YLVV]D
*yGiQ\~U±8J\DQDNNRUD]LWWPHJWH-
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OHSOĘFpJHNIJJHWOHQHNDNDUQDNOHQQL
a kormányzati politikától, nem szeretnének a politika befolyása alá kerülni.
Amit azonban a község vállalt magára,
az infrastruktúra kiépítését, azt az államnak támogatnia kellene, hiszen érWpN pV PXQNDKHO\WHUHPWpVUĘO YDQ V]y
Ez lenne a regionális politika egyik lényege. A nagypolitikának ugyanis tudnia kellene, mire van igény. Ha egy politikus azt sem tudja, hogy mit termeltek
KXV]RQ|WKDUPLQFpYHD&VDOOyN|]EHQ
KRJ\PLEĘOpOWDFVDOOyN|]LQpSD]PiU
nagy baj. Nemcsak nekünk, regionális
politikusoknak, de a nagypolitikának is
kötelessége lenne biztosítani alanyi jogon az emberek megélhetését, akárcsak
az oktatást.”
$ODSDMyLVNROD
Ha valaki végigsétál a község utcáin,
V]HPHW J\|Q\|UN|GWHWĘ FVDOiGL Ki]Dkat, házsorokat láthat. Ugyanakkor itt
QHP HUĘOWHWLN D EpUODNiVRN pStWpVpW
„Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy
ezt megengedhetnénk magunknak –
PRQGMD *yGiQ\ /iV]Oy ± +D YDODNL
megnézi, mibe kerülnek, milyen állami
támogatás van rájuk, s mikor kerül az
saját tulajdonba, rájön, hogy többet ér
a saját családi ház. Az saját tulajdon, s
nem viheti el a bank. És nem jelent terhet a községnek. A község felveszi a hitelt, rontja a saját hitelképességét, nem
jut pénze beruházásokra, s még csak
QHPLVD]|YpDEpUODNiV7HVVpNWHONHW
venni, családi házat építeni.”
„Hiába mondanék sok szépet és jót a
N|]VpJUĘOKDDN|]VpJLKLYDWDODMWDMiUyO
hiányozna a kilincs, vagy az emberek
VRUED iOOQiQDN D] DMWy HOĘWW D V]RFLiOLV

segélyért. Vagy ha például be kellene zárnunk az iskolát, hogy ne legyen
YHOH JRQG´ ± PRQGMD *yGiQ\ /iV]Oy
Márpedig az egyházkarcsai iskola él és
YLUXOPLW|EEVLNHUOWRV]WiO\RVUD
NLEĘYtWHQL1DSMDLQNEDQJ\HUPHNMiU
ide. A legmodernebb számítástechnikán
kívül többek közt angol és német nyelvet, néprajzi képzést kapnak a tanulók.
-HOOHP]Ę KRJ\ LQQHQ D V]OĘN QHP
hordják el a gyermekeket más, közeli
iskolába. A polgármester szerint egy
falu életében a szeretetnek, tiszteletnek
és a megbecsülésnek kell érvényesülni.
Ennek legfontosabb alapja a jó iskola, s
erre épül a község élete is: az oktatásra,
D]LIM~ViJQHYHOpVpUH7DOiQQHPYpOHWlen, hogy innen sok diplomás orvos, jogász, mérnök ember került ki, s az sem
mellékes, hogy a gyermekekkel való
W|UĘGpVQHPpUYpJHW|WpYXWiQKDQHP
RGD¿J\HOQHNUiMXNDIHOVĘEERV]WiO\ED
NHUOpVWN|YHWĘHQLV
Egyházkarcsán fontosnak tartják a lokálpatriotizmust, ami azonban önmagában kevés lenne. A fennmaradás és
a színvonal nem csak anyagi kérdés,
bár az is, hiszen az önkormányzatnak
évente legalább negyvenezer eurójába
kerül az intézmény fenntartása. Ebbe
a családközpontú kisiskolába a gyerekek nem cipelik az iskolatáskát. Óriási
WHUKHWYHV]OHD]LVNRODDV]OĘNYiOOiról, ráadásul ugyanaz a tanító foglalNR]LN YHON GpOXWiQ DNL GpOHOĘWW $]
itteni gyerekek mindent megkapnak: az
alaptanterv és az idegennyelv-oktatás
mellett kijár nekik az úszás, lovaglás,
NRUFVRO\D V]tQKi]OiWRJDWiV %XGDSHVWWĘOpV.RPiURPWyO%pFVLJ1DJ\RQMyD
V]OĘL V]|YHWVpJ My D] HJ\WWPĦN|GpV
az iskola és az óvoda között. Ezt olvas-

YDQ\LOYiQVRNDQIHOVyKDMWDQDNN|QQ\Ħ
RWWMyLVNROiWFVLQiOQLDKROGĘODSpQ]
Nyilván kevés község engedheti meg
magának, hogy ekkora összeget fordíthasson az általa fenntartott intézményre, de nem is azért hangsúlyozzuk ezt,
KRJ\ PiVRNDW IUXV]WUiOMXQN &VXSiQ
illusztrálni szeretnénk, hogy minden
mindennel összefügg.
9iOODONR]iVRNWiPRJDWiVD
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy
Egyházkarcsán olyan önkormányzat
PĦN|GLNDPHO\HOVĘV]HPSRQWQDNWDUWja a vállalkozások támogatását. Amellett, hogy az egyházkarcsai vállalkozók
adókedvezményt élveznek, itt még a faluház is vállalkozik. Az egykori kastély
átépítésével – közel két és félmillió eurós értékben – olyan létesítményt kapott
DN|]VpJDPHO\HVNYĘNQHNV]OHWpVnapoknak, rendezvényeknek ad otthont,
GHD]HPHOHWHQOHYĘSDQ]LyHJpV]pYEHQ
kihasznált. Itt van a községi hivatal, egy
WiJDVIpUĘKHO\HVV]tQKi]WHUHPHJ\
kisebb, 80 embert befogadó vadászterem, könyvtár, 120 tagú nyugdíjasklub
és konyha, míg az emelet panzióként
szolgál, és bevételi forrást jelent magának a községnek.
7HUPpV]HWHVHQ (J\Ki]NDUFViQ LV WDpasztalható – szerencsére nem túl nagy
arányú – beköltözés. „Szerencsére jól
megvagyunk együtt. Nálunk két-három
szlovák gyerek jár magyar óvodába, s
eljutottunk oda, hogy ez senkit sem zaYDU $ V]ORYiN V]OĘN |UOQHN DQQDN
hogy a gyerekeik magyarul tanulnak,
és ha községi ünnepség van, a szlovák

gyerek szépen szaval magyarul, a maJ\DU J\HUHN IRUGtWYD %pNH pV Q\XJDlom van a községünkben.”
Végezetül csak egy apró példát hadd
említsünk. Egyházkarcsán már a futball
terén is beérett a gyümölcs, a járási bajQRNViJHOVĘKHO\pQiOODFVDSDWÄ+HWHdik éve focizunk a negyedik ligában, és
YDQHJ\KXV]DVNHUHWQNDIHOQĘWWHJ\
huszas keretünk az ifjúsági csapatnál.
(OMXWRWWXQN RGD KRJ\ D IHOQĘWW NH]GĘ
csapatban 8-9 ifjúsági játékos játszik.
Az átlagéletkoruk 20 év, csupa saját neYHOpVĦVUiF'HYDQN|O\|NFVDSDWXQNLV
$YiOODONR]yLQNQDNN|V]|QKHWĘHQPHJpStWHWWN D PĦIYHV SiO\iW9DODKRO H]
is egy befektetés.”
$]|QNRUPiQ\]DWMyJD]GD
*yGiQ\/iV]OyQDNDN|]HONpWpVIpOpYtizedes tapasztalata okán természetesen
megvan a külön bejáratú véleménye az
állam és az önkormányzatok közti viszonyról. Alig tudja leplezni felháborodottságát, amikor a statisztaszerepre
kényszerített önkormányzatiságról beszél.
„A komunális politikában minden évben le kell tenni a garast az asztalra, és
nem lehet csak ígérgetni. A parlamenti
NpSYLVHOĘHJ\LNHPiVLNDIHNpO\HVUHOL
az ülepét, de a polgármestert minden
reggel számon lehet kérni, mit tett a
falujáért. Az önkormányzatok munkája
nélkül Szlovákia már rég összeroppant
volna. Hallani furcsa megjegyzéseket,
hogy a polgármestereknek nincs mit
keresniük a törvényhozásban. Vagyis

azoknak az embereknek, akik a hátuNRQYLV]LND]RUV]iJRW$UHQGV]HUYiOtás óta eltelt huszonöt év, de a parlamentben még alig történt olyan dolog,
ami a lakosság érdekeit szolgálná. Ha
egy évre becsuknák a parlamentet, senki sem érezné meg a hiányát. Személy
V]HULQWDWLWNiUQĘNHWVHPHQJHGQpPEH
LQNiEE KD]DNOGHQpP QHNLN D ¿]HWpVW
ne züllesszék tovább ezt a társadalmat.
Sajnos, egyes politikusok és pártok ezt
teszik. A kommunális politika pedig
állja a sarat országos viszonylatban is,
pV DQQDN D PXQNiMD pU]ĘGLN D] RUV]iJ
eredményein.
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A helyi, önkormányzati politika meghatározó szerepet érdemelne az országban, ne csak ministráns legyen, és a
választókat közvetítse a pártoknak, hanem meg kellene becsülni a munkáját.
eVKiWM|YĘNpSHWNHOOHQHDGQLDWiUVDGDlomnak. Hogy ne az angoloknak vagy
D QpPHWHNQHN ÄWHUPHOMN´ D IĘLVNROiVRNDWpVDV]DNNpS]HWWPXQNDHUĘW+DD
&VDOOyN|]WDGpOYLGpNHWLVHOKDJ\MiND
J\HUPHNHLQNDNNRUPLWDNDUXQN"9DJ\
FVDNDMHOHQDIRQWRV"0LOHV]Wt]K~V]
pY P~OYD" 0LO\HQ M|YĘ YiU UiQN KD
HJ\iOWDOiQ QLQFV M|YĘNpSQN" $ PHJmaradás zálogai az önkormányzatok.
Mi is keményen dolgozunk, és mindig
vannak terveink.”
Nem véletlen tehát, hogy Egyházkarcsán,
bár a rendszerváltás ezt a falut is felkészületlenül érte, állandóan gyarapodik a
népesség, és gombamódra szaporodnak
DWDNDURVKi]DN$PLHOVĘSLOODQWiVUDLV
D]WMHO]LKRJ\LWWYDQM|YĘ
.|YHVGL.iURO\

7|EEHWpUHJ\V]HUOiWQLPLQWH]HUV]HUEHV]pOQLUyOD
Interjú Konkoly Józseffel, Kenyhec
polgármesterével
.RQNRO\-y]VHISROJiUPHVWHU
QHYH|VV]HIRQyGRWW.HQ\KHF
N|]VpJQHYpYHO+iQ\pYHiOOD
IDOXpOpQ"

YiOWR]RWW0LND]RN
DOHJMHOOHP]ĘEEYRQiVDL
DWHOHSOpVQHNDPHO\HNHW
kiemelne?

Mai napig mintegy huszonnégy éve.
WĘODN|]|VWDQiFVHOQ|NHYROWDP
akkor még Abaújszina, Kenyhec és
Migléc települések összevont községet
alkottak. Kilenc hónapot töltöttem a
közös irányításban és 1990 decemberéWĘOKLYDWDORVDQLVV]OĘIDOXP.HQ\KHF
polgármestere lettem.

ÏULiVLYiOWR]iVRQPHQWQNiWWĘO
Átfogó településfejlesztést vittünk végbe, s ma már garantált a lakosság maJDVDEEpOHWV]tQYRQDOD1DJ\HOĘUHOpSpV
W|UWpQW D V]ROJiOWDWiVRN WHUpQ $ WĘNHbevándorlással új munkahelyek teremWpVHYiOWOHKHWĘYp(J\NRPSOH[HJpV]VpJJ\L N|]SRQWRW PĦN|GWHWQN DKRO
PpOWy pV NRUV]HUĦ N|UOPpQ\HN N|]|WW
EL]WRVtWMXND]RUYRVLHOOiWiVWFVHFVHPĘWĘOD]LGĘVNRULJ

.HQ\KHFyWDVRNDW

Az ipari park domináns része a telepü33
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lésnek, 332 hektár területen épült meg, s
NLOHQF RUV]iJEyO N|]WN D7HQJHUHQW~OUyOLVYDQQDNEHIHNWHWĘN7|EEPLQW
új munkahelyet létesítettünk, s további
Wt]H]HU YDQ D EHV]iOOtWyN N|UpEĘO DNLN
az ipari park szükségleteit látják el. Ez
JD]GDViJLV]HPSRQWEyOLVMHOHQWĘVHUĘYHO
bíró létesítmény, amely tizenhárom és
félezer család megélhetését biztosítja.
Mindezt én gondoltam ki, megvalósítottuk és üzemeltetjük, s ez az egyetlen
olyan ipari létesítmény, amit önkorPiQ\]DWLUiQ\tW3ROJiUPHVWHULWHHQGĘLP
PHOOHWW OHJDOiEE |W PXQNDHUĘUH NLWHUMHGĘ IHODGDWRW OiWRN HO QDSRQWD $] LSDUL
SDUNN|UOLWHHQGĘNHWHJ\pEV]RFLiOLVpV
egészségügyi létesítmények építését, valamint bérházak, üzletközpont, szabadtéri színpad és sportpályák létesítését. A
településfejlesztés része a faluház, ahol
NRUV]HUĦ YHQGpJOiWyLSDUL ]HP YDQ
HJ\|WYHQIpUĘKHO\HVNRQJUHVV]XVWHUHPmel. Ez hatalmas fejlesztési beruházás
volt és nagy odaadást és áldozathozatalt
igényelt. Sokan nem hiszik el, de én azt
mondom, többet ér egyszer látni, mint
ezerszer beszélni róla.
Én azt mondom, mindent meg lehet valóVtWDQLFVDNDNDUQLNHOO3HUV]HPLQGHQnek megvannak a jó és rossz oldalai.
Érezzünk mi is a gazdasági válság okozta helyzetet, de nem siránkozunk. NekiJ\UNĘ]QN pV QHNLiOOXQN PHJROGDQL D
problémákat. Én úgy dolgozom, mintha
örökké élnék, s úgy imádkozom, mintha
holnap meghalnék. Ha ezzel a felfogással dolgozik az ember, s nem azzal foglalkozik, hogy mikor jár le a választási
mandátuma, a négyéves ciklus, akkor
D]WKLV]HPD]HUHGPpQ\HNLVHOĘiOOQDN
Az átláthatóságot, a munkamorál nyugati
modelljét nagyon keményen betartjuk.
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1990-ben, amikor polgármester lettem,
a településnek hárommillió csehszlovák
NRURQD pUWpNĦ YDJ\RQD YROW D PRVWDQL
közvagyon értéke hatvankét millió euró.
Ez a tiszta könyvelési érték, piaci értékUHiWV]iPtWYDH]VRNNDOW|EE(]ĘUOHWHV
gyarapodás, és az a szép benne, hogy ez
a vagyon tulajdonjogilag a falut illeti.
Munkabírásomat és szellemi kapacitásomat díjmentesen a falu gyarapodására,
fejlesztésére áldoztam. Naponta körbe
NHOOMiUQLLUiQ\tWDQLHOOHQĘUL]QLpVPLQdig újabb és újabb ötletekkel kell jönni,
hogy megmaradjon és gyarapodjon ez az
érték. Mi már hosszú ideje nem foglalkozunk hitelekkel, de az a veszély mindig
fennáll, hogy ezt a vagyont egy szép naSRQYDODNLIHOV]iPROMD5HPpOHPKRJ\
nem szorulunk majd arra, hogy eladjuk
vagy feléljük a közvagyont és visszaessünk a kilencvenes évek színvonalára.
3HUV]HQ\XJWDODQtWPHUWH]HJ\KDWDOPDV
létesítmény, s nem tudom, hogy sikerül-e
majd tovább fenntartani, mert sok a jogi
hézag. Egy ilyen hatalmas létesítménynek egész más jogi körülmények között
NHOOHQHPĦN|GQLH
Jobban meg kéne becsülni az olyan embereket, akik hajlandóak voltak a szellePLWĘNpMNHWN|]pUGHNEHIHNWHWQL3HUV]H
az okosok mindjárt azzal argumentálnak,
KRJ\PLQGH]PHJYROW¿]HWYH'HDSROJiUPHVWHU QHP D]pUW YDQ ¿]HWYH KRJ\
ipari parkot építsen és közgazdászattal
IRJODONR]]RQ(OVĘVRUEDQDWHOHSOpVNLsebb-nagyobb ügyeivel kell foglalkoznia
a lakosság érdekében, s arra kell ügyelnie, hogy a közigazgatás minden területén a törvényesség be legyen tartva. Azt,
amit mi tettünk, az többletteljesítmény, s
nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt,
hogy én valamit adtam is az országomnak meg a településemnek, ezért jogos,

ha anyagi megbecsülés formájában valamit visszakövetelek. Ezt a munkát, amit
elvégeztem, külföldi közgazdászok is
QDJ\UD pUWpNHOLN eQ HOĘUH VRKD VHPPLW
nem ígértem a lakosoknak, csak mindig
felvállaltam a kemény munkát, és annak
örülök, hogy huszonnégy éven át megértették, hogy ez az út valahova vezet, mert
garantálja számukra is a magasabb életV]tQYRQDODW1HPOHV]QNSDVV]tYDGy¿]HWĘNQHPFVDNHOYH]HWMND]iOODPNDV]V]iEDD]LOOHWpNHWGHDEĘVpJNRVDUiEDPL
is belenyúltunk azzal, hogy tizenhárom
és félezer családnak adtunk megélhetést,
gondoskodunk róluk minden nap. Mert
D] LSDUL SDUNUD RGD NHOO ¿J\HOQL KRJ\
PLQGHQ LGĘEHQ EHV]iOOtWiVUD NHUOM|Q D
környezet szép legyen, karban kell tartani, a szolgáltatásokat biztosítani.
Hivatalunknak negyvenhárom alkalmazottja van. Nekünk, egy hónapra ötvenháromezer euróra van szükségünk
D EpUHNUH pV D MiUXOpNRN EH¿]HWpVpUH
(J\ pYUH D] iOODPWyO  H]HU HXrónyi fejpénzt kapunk, ami arra sem
elég, hogy egész éven át üzemeltessük a
kétosztályos óvodánkat, amelyben sikeresen három nyelven tanítunk. Magyarul, szlovákul és angolul. Nagyon nagy
pUGHNOĘGpV YDQ D] yYRGiQN LUiQW pV H]
is azt sugallja, hogy ezen az úton kell
haladnunk tovább, erre kell alapozni az
iskolarendszert, a szakiskolát, a szakkö]pSLVNROiWpVDIĘLVNROiWLV$](XUySDL
Unió segítségével igyekszünk ezt a tervünket is megvalósítani, beindítani az
ún. európai iskolát. Már tizenegy évvel
H]HOĘWWHONpV]tWHWWHPD]LQWHJUiOWHXUySDL
iskola tervét, és tulajdonjogilag a terepet
is rendeztük.
Kenyhecnek nagy a múltja, mert 1220EyOYDOyD]HOVĘtUiVRVHPOtWpVH0DJ\DU
település volt mindig, jelenleg ötven-ötven százalék a nemzetiségi arány. Határ
menti falu vagyunk, a Hernád folyó választ el minket Magyarországtól. Hernád-hidat építünk Abaújvár és Kenyhec
között. A második világháború végéig
PĦN|G|WW D KtG D KDWiUUHQGH]pV LGHMpQ
felrobbantották, de most újraépítjük, és
újra összefonódik majd a két település
élete.
0LNRUUDYiUKDWyKRJ\HONpV]O
a híd?
6]ORYiN UpV]UĘO PL D YHUVHQ\WiUJ\DOiV
YpJpQ YDJ\XQN )HOWpWHOH]HP KRJ\ NpW
KpWHQEHOODOitURPDV]HU]ĘGpVWDKtGNLYLWHOH]pVpUĘOLVVDWHUYHNV]HULQWM|YĘpY

június 30-áig át kell adni. Magyar oldalon most folyik a pályáztatás.
Szükségünk van egymillió-ötszázezer
euróra, hogy zavartalanul tudjunk dolgozni, mert abból a kétszázhúsz ezer
euróból, amit az államtól kapunk, nem
sokat tudunk megvalósítani. Ez nagy
kihívás, és szerintem nincs más leheWĘVpJ PLQWKRJ\ D] |QNRUPiQ\]DWQDN
üzletelnie kell, s meg kell keresnie a
szükséges pénzt. Mindaz mese, hogy a
településeknek ezt nem szabad, mert az
ilyen szemlélet csak arra késztet, hogy
HOV]RNWDVVXNDYH]HWĘNHWDPXQNiWyO
Polgármester úr, jelenleg hány
]HPPĦN|GLND]LSDULSDUNEDQV
IHQQiOOHDQQDNDYHV]pO\HKRJ\
valamelyik távozik?
Igen, ez mindig benne van a pakliban.
Emiatt nem szabad idegeskedni, ehhez
tudni kell alkalmazkodni. A világgazdaViJLYiOViJHOHMpWĘOPRVWDQiLJWXODMGRQképpen ezer munkahellyel növekedett az
LSDULSDUNWHUOHWpQDPXQNDOHKHWĘVpJHN
száma. Itt sikeresen vettük az akadályt.
Az a veszély mindig fennáll, hogy jönQHNpVWiYR]QDNDEHIHNWHWĘN0RVWVDMnos azt tapasztaljuk, hogy kevésbé jönnek. Ennek az okát ki kell vizsgálni. Ma
PiUDEHIHNWHWĘNHWQHPQDJ\RQpUGHNOL
az állami támogatás. A jó szakember a
fontos. Sajnos nem vagyunk képesek
V]DNPDLODJ PHJIHOHOĘ V]LQWHQ IHONpV]tWHQL D ¿DWDORNDW $ N|]pSNRU~DN N|UpEĘO LV KLiQ\]LN D V]DNHPEHU JiUGD$]W
tapasztaljuk, hogy az üzemek elcsalják
egymástól a szakképzett alkalmazottakat, mert nagyon sok pénzbe kerül az, ha
DNOI|OGLEHIHNWHWĘNpSH]LNLDPXQNDHUĘWVRO\DQV]LQWUHKR]]DKRJ\D]HOYirásoknak megfeleljen.
Ön említette, hogy itt egy
LQWHJUiOWHXUySDLLVNRODIRJ
IHOpSOQL(]D]WMHOHQWLKRJ\D
V]DNHPEHUNpS]pVWLVKHO\EHQ
IRJMiNEL]WRVtWDQL"
(]WPiUWL]HQHJ\pYYHOH]HOĘWWHOWHUYH]tük, mert észleltük a problémát. Ma már
az az igény, hogy nyelvileg, szakmailag a diák jól fel legyen készítve, hogy
a gyakorlati dolgokhoz is értsen, a felPHUOĘSUREOpPiNUDD]RQQDOWXGMRQUHDJiOQL)RQWRVD]LVKRJ\DPXQNDKHO\pQ
]|NNHQĘPHQWHVHQEHWXGMRQLOOHV]NHGQL
Az ügyintézés malomkerekei sajnos
nagyon lassan forognak, s ez nagy kár.

5XJDOPDVDEEDQ NpQH PHJROGDQL D] HQgedélyezést, nem halogatni és mellébeV]pOQL$]yYRGiWyONH]GYHD¿DWDORNQDN
minden feltételt biztosítani kell a tanuOiVKR] YH]HWQL NHOO ĘNHW KRJ\ D WDQXOmányaik befejeztével könnyen tudjanak
pUYpQ\HVOQL6DMQRVDMyOIHONpV]OW¿Dtalok kivándorolnak Szlovákiából. Mintegy 320 ezren dolgoznak külföldön, akik
szerintem itthon is érvényesülhetnének.
Jöhettek volna még nagyobb cégek ide,
de sajnos sok dolgot félremagyarázunk,
nem nevezzük meg a problémát, és nem
igyekszünk úgy orvosolni, ahogy kéne.
9pJOLVKiQ\]HPYDQMHOHQOHJ
D]LSDULSDUNEDQ"6DGyGLNHJ\
WRYiEELNpUGpVPLO\HQDUiQ\~D
PXQNDQpONOLVpJIDOXMXNEDQ"
7L]HQ|WEHUXKi]yFpJYDQLWWPLQGNOI|OGL$] XWyEEL LGĘEHQ D 0ROH[ YiOODODWWiYR]RWW.tQiEDpVDEHOJD*LOERWLV
EHIHMH]WH WHYpNHQ\VpJpW QiOXQN 3HUV]H
NLOiWiVEDQ YDQQDN ~MDEE EHIHNWHWĘN
melyek szándéknyilatkozattal igazolták,
hogy szeretnének nálunk megtelepedni. Sajnos, van ennek is egy szomorú
háttere. Már nemcsak a szakembereket
ORSMXN HJ\PiVWyO KDQHP D EHIHNWHWĘket is elcsalják. Igyekszünk külföldieket
behozni Kenyhecre. Ez tiszta terület, náOXQNQLQFVHQHNIHMOHV]WĘNLWWDEHUXKi]y
az önkormányzat építkezési hivatalával
megegyezhet. Van sokféle pozitív és neJDWtY MHOHQVpJ GH D My D] KRJ\ PĦN|dünk, s ha a rendszer ilyen, ennek kell
alávetnünk magunkat. Én sosem leszek
elégedett, mert miért ne lehessen valami
MREEV]HEEpVW|EEKDYDQUiOHKHWĘVpgünk és módunk, és van hozzá megfeOHOĘV]HOOHPLNpSHVVpJpVDNDUDWHUĘ0L
meg tudunk birkózni a legnehezebb és
legösszetettebb feladatokkal is.
Jó kérdés az, hogy településünkön milyen a munkanélküliség. Kenyhecen
nyolc százalék munkanélküli van, de
szerintem ezek olyan emberek, akik nem
DNDUQDN GROJR]QL (J\V]HUĦHQ FVDN D]W
fürkészik, hogyan lehet kihasználni a
szociális kedvezményeket. Elszomorító,
de a szociálpolitikánk arra vezet egyeseket, hogy visszaéljenek a szociális támogatási rendszerrel.
$IDOXODNRVDLQDNPLO\HQ
NXOWXUiOLVpVVSRUWOHKHWĘVpJHL
YDQQDNLWWKHO\EHQ"
5HQJHWHJHWWHWWQNDNXOW~UDpUGHNpEHQ
)RQWRV D] LV KRJ\ VRVHP IHOHGNH]QN

PHJ D W|EEQ\HOYĦVpJUĘO pV QHPFVDN
D N|QQ\Ħ PĦIDM NHGYHOĘLQHN LJpQ\HLW
HOpJtWMN NL )HOpStWHWWQN HJ\ V]DEDGtéri létesítményt, színpaddal, szociális
HOOiWiVVDO 1DJ\ D] pUGHNOĘGpV D IDOX
ODNyL UpV]pUĘO UHQGH]YpQ\HLQN LUiQW
és sikeresek vagyunk ezen a téren is.
)RQWRVQDN WDURP PHJMHJ\H]QL KRJ\
lakosaink a kulturális rendezvények zömét ingyenesen látogathatják, s ebben
nem teszünk különbséget sem az ipari
park alkalmazottai, sem a falu lakosai
N|]|WW *\DNUDQ HOOiWRJDWQDN UHQGH]YpQ\HLQNUH D V]RPV]pG WHOHSOpVHNUĘO
VĘW.DVViUyOpVN|UQ\pNpUĘOLVV]HUHWQHN
LGHMiUQL1DJ\V]HUĦNRQFHUWHNHWpVPĦVRURNDW KR]XQN LGH )HOOpSHWWQiOXQN D
NDVVDLÈOODPL6]tQKi]D&ViUGiVNLUiO\QĘYHO NRQFHUWH]HWW LWW 'HPMpQ )HUHQF
D 5HSXEOLF HJ\WWHV ÈOWDOiEDQ DUUD
törekszünk, hogy legyenek arányosan
PDJ\DU pV V]ORYiN Q\HOYĦ UHQGH]Ypnyek is. Vannak itt külföldiek, így angol
Q\HOYĦYHQGpJHNHWLVPHJKtYWXQNPiU
PHUWD]]HPHNDONDOPD]RWWDLWLV¿J\HOHPEHNHOOYHQQLėNLVLWWpOQHNDN|]ségünk lakosságának részét képezik.
A sport területén is kiváló eredményeink vannak. Hatalmas sporttelepünk
YDQ MHOHQOHJ V]i]KDWYDQ UHJLV]WUiOW ¿atal sportolónk van. Zömében focisták,
YDQ HJ\ IHONpV]tWĘ FVRSRUW D OHJNLVHEEHN V]iPiUD YDQ ¿DWDODEE pV LGĘVHEE
GLiNFVDSDWXQN ¿DWDODEE pV LGĘVHEE L¿
FVDSDWXQN ėN D PiVRGLN V]ORYiN OLJiEDQ MiWV]DQDN D IHOQĘWW FVDSDWXQN
D MiUiV HOVĘ RV]WiO\iEDQ (]HN YDODmennyien helyben kinevelt sportolók.
Ezen a területen is eredményesek vagyunk. Én nagyon igényes vagyok és
megkövetelem a rendet, a fegyelmet,
DV]DNYH]HWĘNWĘOpVDFVDSDWWDJRNWyOLV
a tisztességes hozzáállást. Ha csak azt
vesszük, hetente százhatvan sportmezt
kell kimosni, s ezt is magunk végezzük
el. Van saját mosodánk, a pályánk is jó
állapotban van, folyamatosan karbanWDUWMXN W|UĘGQN D J\HS PLQĘVpJpYHO
V H]W PLQG VDMiW HUĘEĘO LOOHWYH V]SRQzorok segítségével tesszük. Az benne
a szép és jó, hogy a foci mellett még a
nyelvet is tanítgatjuk. Vannak dolgok,
amiket magára vállal az önkormányzat,
s mindezt csak azért, hogy a gyerekeLQNQHNpV¿DWDOMDLQNQDNN|QQ\HEEpWHgyük az életét.
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.HQ\KHFUĘOLVHOYiQGRUROQDND
¿DWDORN"0HUWRUV]iJRV
YLV]RQ\ODWEDQQDJ\DUiQ\~
D¿DWDORNHOYiQGRUOiVDgQLV
HPOtWHWWHKRJ\PLQWHJ\H]HU


5pJLyLQN

¿DWDOGROJR]LNNOI|OG|Q$IDOXUD
PHQQ\LUHMHOOHP]Ę
D]HOYiQGRUOiVYDJ\LQNiEE
LWWSUyEiOQDNOHWHOHSHGQL
pStWNH]QLpVLWWIRO\WDWQL
D]pOHWNHW"
Igen, ez valóban így van. 1990 és 1996
között 636 lakosa volt a településnek, jeOHQOHJQpKiQ\IĘKtMiQ0LD]yYRGiQNDW PiU KiURPV]RU EĘYtWHWWN )RQtosnak tartjuk a lakásépítést is. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy teOHSOpVQNK|]N|WĘGQHND¿DWDORN9LV]szajönnek az elvándoroltak is. HazajönQHNDFVDOiGLRWWKRQEDDV]OĘNK|]VH]
megint pozitív dolog, mert a saját gyerekeik gondoskodnak a megöregedett szüOĘNUĘOVH]]HON|QQ\tWLND]|QNRUPiQ\]DW
szociális területen végzett munkáját is. Ez
valóban örömteli, mert vagy a gyerekek,
YDJ\ D] XQRNiN M|QQHN YLVV]D D V]OĘL
házba, s így az ügyes-bajos hétköznapi
dolgaikat is könnyen meg tudják oldani.
3HUV]H PL VHP WpWOHQNHGQN /pWHVtWHWWQN HJ\ NRPSOH[ RUYRVL UHQGHOĘW DKRO
gyerekorvos, általános orvos, belgyóJ\iV] RUWRSpG QĘJ\yJ\iV] IRJiV] UHhabilitációs osztály és gyógyszertár is
van. És persze fejlesztjük tovább. Most
szemészeti és fül-, orr-gégészeti osztályt
is akarunk nyitni. És csodálkozzon a világ, mindez egy ilyen kis településen,
PLQWDPLpQNPĦN|GLN(]WQHPV]DEDG
OHEHFVOQL6RNDQ~J\iOOtWMiNEHDGROJRW
hogy milyen jó a kenyheci polgármesterQHNĘWD]LSDULSDUNPLQGHQEHQVHJtWL(]
téves állítás. Nekünk is minden euróért
és minden centért meg kell dolgozni, és
ki kell építeni a rendszert úgy, hogy az
PĦN|GM|Q2O\DQNRQVWUXNFLyWpStWHWWQN
ki, amely nem elvett, hanem hozott a falu
ODNRVDLQDN %L]WRQViJRW PDJDVDEE pOHWV]tQYRQDODW VRN ~M OHKHWĘVpJHW pV PpOWy
pOHWN|UOPpQ\HNHWDFVDOiGRNQDN7iYRORGLNWĘOQNDV]HJpQ\VpJ
 eQ D]W KLV]HP KD PpJ HJ\ LO\HQ HUĘV
huszonnégy év jön, akkor a demokratikus
YLV]RQ\RN OHKHWĘYp WHV]LN D]W DPLW PiU
eddig is tapasztalunk, hogy folyamatosan
Q|YHNHGQLIRJDPDJ\DUQHP]HWLVpJĦODkosság számaránya, s ebben szerepet játV]LNDKDWiURQiWQ\~OyHJ\WWPĦN|GpVLV

PĦN|GpVQN$] HJ\LN IRQWRV GRORJ D
Hernád-híd újraépítése, és igyekszem
bekapcsolni a magyar oldalt ebbe az
integrált európai iskolarendszerbe is.
7|EE Q\HOYHQ IRJ IRO\QL D] RNWDWiV
Magyar, angol, francia, spanyol és szloYiNQ\HOYHQ(]DM|YĘ~WMDVHWWĘOQHP
szabad idegenkedni. Ez egy újabb kihíYiVpVOHKHWĘVpJ0DJ\DURUV]iJUpV]pUH
is. Magam is kíváncsi vagyok, hogy
milyen módon fognak ebbe a közös
tervezetbe bekapcsolódni, mert ez az
igazi nemzetiségi politikának az életre
hívása. Ez mind a két nemzetnek jobbat
pVV]HEEHWKR]KDWpVOHKHWĘVpJHWWHUHPW
DUUDKRJ\DIHMOĘGpVLIRO\DPDWRNEDEHilleszkedjenek. Senkinek sem árthat az,
hogy ki milyen nyelven beszél, mert teOHSOpVQN|QDV]OHWpVWĘOD]|UHJNRULJ
mindenki számára elfogadható feltételeket biztosítunk.
Amit Kenyhecen eddig megvalósítotWXQN D] YDOyEDQ SpOGDpUWpNĦ .OI|Odiek is járnak hozzánk tanulmányozni
ezt, Japánból és Németországból voltak
LWW OHJXWyEE .pV]O HJ\ WpYp¿OP N|]VpJQNUĘO DPLW -DSiQEDQ IRJQDN YHWtWHQL pV HJ\ MDSiQ WHOHSOpVUĘO NpV]tWHWW
¿OPHWLWW.HQ\KHFHQIRJXQNEHPXWDWQL
7iUJ\DOXQN KRJ\ D NpW RUV]iJ N|]|WW
önkormányzati szinten is kiépüljön az

HJ\WWPĦN|GpV -yPDJDP LV MiURP D
világot, s tapasztalom, hogy sokszor
NOI|OG|Q MREEDQ RGD¿J\HOQHN pV pUGHNOĘGQHN DUUyO KRJ\ PL W|UWpQLN Qilunk, mint az itthoniak. Az ipari park
területére behoztunk egy milliárd euró
pUWpNĦEHUXKi]iVW+DH]WHORV]WMXNHJ\
lakosra, akkor a falu vagyonával együtt
ez több mint egymillió-kétszázezer
HXUy ,O\HQ DUiQ\~ IHMOĘGpVW YLOiJV]LQten is nagyon ritkán tudnak felmutatni.
Polgármester úr, Ön
DN|]HOP~OWEDQNDSRWWHJ\
NRPRO\NOI|OGLHOLVPHUpVW
,JHQ YDQQDN NO|QE|]Ę pUWpNHOpVHN
Amit úgy különösebben becsülök, a
díszdoktori cím, melyet Kijevben kaptam, az ottani jogi kar a tevékenységem
és eredményeim alapján talált méltónak
rá. Én nyitott vagyok mindenre és mindenkivel szemben. Lengyelországból,
&VHKRUV]iJEyO8NUDMQiEyOpV0DJ\DUországról is befogadom a diákságot, az
]HPYH]HWĘNHWpVLJ\HNV]HPHOPDJ\Drázni nekik ennek a koncepciónak a
MHOHQWĘVpJpWėNLVHJ\HWpUWHWWHND]]DO
hogy ez egy olyan rendszer, amely rövidtávon garantálja a lakosság életszínvonalának a növekedését.
+DYDVL3pWHU

.HQ\KHFLyYRGDXGYDULMiWV]yWHUH

Mivel Kenyhec határ menti
N|]VpJYDQHNRQNUpW
HJ\WWPĦN|GpVDKDWiU
W~OROGDOiQOHYĘN|]VpJHNNHO"
Igen, Abaújvárral van szoros együtt36

$GtV]GRNWRULFHUHPyQLD.LMHYEHQ
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+HWpQ\LORNiOSDWULRWL]PXV
1LQFVHQHN LULJ\OpVUH PpOWy KHO\]HWEHQ D .RPiURP N|UQ\pNL IDOYDN $ GXQDV]HUGDKHO\L UpJLyYDO
V]HPEHQH]WDYLGpNHWDQDJ\REE
EHIHNWHWĘNDUHQGV]HUYiOWiVyWDHONHUOWpNPLN|]EHQDPH]ĘJD]GDViJ DPHO\QHNHUUHIHOpD]|OGVpJWHUPHV]WpVDONRWWDHJ\LNJHULQFpW 
D SLDFYHV]WpVHN PLDWW DODSRVDQ
YLVV]DV]RUXOW (] D KHO\]HW KDWiUR]]DPHJSpOGiXO+HWpQ\N|]VpJ
MHOHQpWpVOHKHWĘVpJHLWLV$MiUiVL
V]pNKHO\WĘO .RPiURPWyO pV]DNNHOHWUH Wt] NLORPpWHUQ\LUH IHNYĘ
D W|UWpQHOHP YLKDUDL HOOHQpUH PD
LV ]|PPHO PDJ\DURN ODNWD WHOHSOpVDPDJDPLQWHJ\ODNRViYDODNLVHEEHNN|]pWDUWR]LN$]
HPOtWHWW QHKp] JD]GDViJL KHO\]HW
GDFiUD LQQHQ PpJVHP N|OW|]QHN
HOD]HPEHUHNLQNiEEEHN|OW|]pV
WDSDV]WDOKDWy $ KHWpQ\LHNQHN
XJ\DQDNNRU LQNiEE D WHUPpV]HWL
N|UQ\H]HW pV D JD]GDJ V]HOOHPL
P~OWMHOHQWNDSDV]NRGyW
*HQLXVORFL
$IDOXHOVĘtUiVRVHPOtWpVHQDJ\RQNRUDLEĘOYDOyHNNRU+HWHQDODNEDQ
IRUGXOW HOĘ 0pJVHP D QHYpUĘO KtUHV
mégcsak nem is arról, hogy határában,
a hetényi homokbuckák védett területén élnek a homokpusztai szöcskék

XWROVy IHOOHOKHWĘ SpOGiQ\DL YDJ\ KRJ\
a község címerében gólya szerepel. A
falu több nevezetességet mondhat a maJipQDN7DOiQPLQGN|]OOHJLVPHUWHEE
KRJ\LWWpOW&VRNRQDL9LWp]0LKiO\V]Hrelme, Vajda Júlia. Nevét napjainkban a
/LOOD*DOpULDĘU]LDPHO\DIDOXIĘXWFiMiQ
található. Kéthavonta rendszeresen nyitnak meg benne egy-egy új kiállítást. A
/LOOD*DOpULiEDQODNRWWHJ\pENpQW1DJ\
János szobrász mintegy 13 évig, akinek
Széchenyi István-szobra a község szép
SDUNMiEDQ iOO $ PĦYpV]QHN D N|]VpJL
hivatal emeletén is látható egy domborPĦYH0HOOHWWH)HV]W\ÈUSiG.iUYDOORWWDN FtPĦ IHVWPpQ\pQHN UHSURGXNFLyMD
WĦQLNDOiWRJDWyV]HPpEHPHO\HQDIHVWĘ D] HV KHWpQ\L QDJ\ WĦ]YpV]QHN
állított emléket. A kegyelet kiapadhatatlan forrását táplálja a községben az
az emléktábla is, amely a református
templom falán látható, és Szentpéteri
Mártonnak, a hetényi református gyülekezet gályarab lelkipásztorának állít
emléket. Ugyancsak emléktáblával tiszWHOHJDWHOHSOpV7DUF]\/DMRVDN|]VpJ
V]O|WWpQHN HPOpNH HOĘWW DNL D SiSDL
IĘLVNRODSURIHVV]RUDpVPHJUHIRUPiOyMD
YROWW|EEHNN|]WWDQtWRWWD3HWĘ¿W-yNDLW2UOD\6RPiWGHV]HPpO\HVLVPHUĘVH
volt Széchenyi István grófnak is. Azon
túl, hogy a helybéli iskola a nevét viseOLDN|UtJ\WĦQLNW|NpOHWHVHQ]iUWQDND
falu egyik pontján a tudós tanító, aka-

démikus, a másikon a legnagyobb magyar szellem, ismét másutt a szerelmi
OtUD P~]ViMD NtVpUL ¿J\HOHPPHO D IDOXban tett sétánkat. A Széchenyi-szobor
szomszédságában áll egy kopjafa is, ez
a millenniumi évben állíttatott, rajta a
magyar uralkodók, a magyarság jeles
évfordulói mellett egy vers olvasható.
0ĦYpV]HW N|OWpV]HW pV HJpV]VpJHV ORkálpatriotizmus így fonódik össze.
$ +HWpQ\L (VWpNUH PĦYpV]HNHW SROLtikusokat, közéleti embereket hívnak
meg, de a falunap, a sportnap, az újbor-ünnep, a szüreti mulatság egymás
után sorjázik, míg az anyák napi, karácsonyi ünnepeken a gyerekek viszik a
SUtPHWDNLNNHOIĘOHJDSHGDJyJXVRNpV
a hetényi lelkészházaspár foglalkozik.
3DOFVR$WWLOD pV eFVL *\|QJ\L +HWpQ\ben bábszínházat, egyházi és folklórcsoportot vezet, de szívügyének tartja a
¿DWDORNNDOYDOyIRJODONR]iVWLVEiEFVRportot és gyermekénekkart is igazgat.
A házaspár a község szellemi motorja, az iskola pedagógusaival együtt. A
N|]VpJEHQ DKRO iOODQGy QpSPĦYpV]HWL
kiállítást is találunk, jónéhány aktív töPHJV]HUYH]HW PĦN|GLN ,O\HQ SpOGiXO
DPR]JiVVpUOWHNV]HUYH]HWHD&VHPDdok, a sport- és a vadászszervezet.
A több mint kilencven százalékban
magyarok lakta település a történelem
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azonáltal nem ért nagy kár bennünket,
hiszen ezek szántóföldek, amelyeket
szétosztottunk a helyi gazdák között.”
3ROJiUPHVWHUDVV]RQ\ĘV]LQWpQHOPRQGja azt is, hogy akkoriban, amikor az
ipari parkot szorgalmazták, senki sem
volt a segítségükre. Mint mondja, egy
falusi polgármester számára szinte
megoldhatatlan feladat volt a hivatalok
~WYHV]WĘLEHQNLOLQFVHOQLHKKH]MHOHQWĘV
ÄKiWV]pOUH´ D SDUODPHQWL NpSYLVHOĘN
támogatására lett volna szükség. Ehelyett azzal szembesültek, hogy ha Komáromnak nem lehet ipari parkja, miért
pSSHQ +HWpQ\QHN OHJ\HQ" 3HGLJ HJ\
ilyen befektetés nem egy község vagy
város ügye lenne, hanem egy egész réJLyp (] D V]ĦNOiWyN|UĦ SROLWLND YDJ\
NLWXGMDPLO\HQpUGHN D]WHUHGPpQ\H]te, hogy az egész régióba nem érkezett
MHOHQWĘVHEE EHUXKi]y$]W SHGLJ KRJ\
mi mindent zártak be, fölösleges lenne
sorolni. Elég a leépült komáromi hajógyárat megemlíteni.

+tGYHUĘ 7iUVXOiVQDN 1HPUpJ NpV]ttettük el például a futballpálya melletti szociális helyiségeket, ahol a mozgássérültekre is tekintettel voltunk. A
7HPSORPXWFiEDQV]pSJ\HUPHNSDUNRW
létesítettünk. A legutóbbi pályázatok
közül kiemelést érdemel, hogy 262 000
euró értékben megnyertünk egy településfejlesztési európai uniós pályázatot.
Lehet, hogy ezt már nem én fogom
befejezni – mondja a polgármester aszszony –, de nem is ez a lényeg, hanem
D]KRJ\DN|]VpJHEEĘOSUR¿WiOQLIRJ
$ SURMHNW D IĘXWFD PHQWL HOKDV]QiOydott járdák felújítását, a tóparton egy
szabadtéri színpad megépítését, a falu
közvilágításának kicserélését és a közVpJKi]DHOĘWWLXWFDIHO~MtWiViWFpOR]]D´
Ami egyáltalán nem mellékes: a községnek nincs hitele, amit nagyon kevés
önkormányzat mondhat el magáról.
Ä3HUV]H KD YDODPLO\HQ QDJ\ SiO\i]Dtot nyertünk volna, mondjuk sikerült
volna egy ipari parkot létrehoznunk,
ahhoz kölcsönt vettünk volna fel, ám
csak azért, hogy kis befektetéseink legyenek, hitelt felvenni nem érdemes.
Lehet, hogy többen elégedetlenek a
munkámmal, de az emberek nem mindig látják a dolgok hátterét. Nagyon
szerettük volna például a szennyvízcsaWRUQiWNLpStWHQL(]D]RQEDQHUĘQIHOOL
YiOODONR]iV (OĘGHLQN PXQNiMiQDN N|V]|QKHWĘHQ +HWpQ\EHQ D] HOVĘN N|]W
kiépült a gázvezeték, a közvilágítás, a
járdák, ezekkel már nem kellett foglalkoznunk.” Hetényben huszonnégy bérlakást építettek, ezekben azonban nagy
a forgalom, és akik leginkább szorgalmazták a megépítésüket, azok távoztak
HO D N|]VpJEĘO ËJ\ D] |QNRUPiQ\]DW
nem is szándékozik újakkal foglalkozni. Egyébként sem biztos, hogy egy faluban panelházakra lenne a legnagyobb
szükség.

.LVOpSpVHNNHO

Kultúrház helyett kultúrát

„Nagyon sok pályázatot készítettünk –
mondja polgármester asszony –, akadtak köztük sikeresek, de volt, ami nem
sikerült. Ez sem rajtunk múlott, hiszen
mindig pályázatíró irodákat bíztunk
meg, akiknek ez a dolguk. Így be kellett érnünk a kisebb befektetésekkel,
mert azért minden évben nyertünk egyegy szerényebb támogatást, amelyek a
KHWpQ\L HPEHUHNHW V]ROJiOMiN 7|EEHN
N|]WSiO\i]DWRWQ\HUWQNDÄ7LV]WtWVGNL
a Duna mentét” akcióra, amelyhez csatlakoztak olyan községek is, amelyek
ugyan nem Duna mentiek, de tagjai a

Az utóbbi évek tendenciái sajnos nem
sok optimizmusra adnak okot. A gazdaViJL YiOViJ LGH LV EHJ\ĦUĦ]|WW V WDOiQ
a legérzékenyebb csapást a magyarországi Nokia leépülése jelenti, ahol sok
hetényi dolgozott. De nem mondható
pozitívnak az elöregedés és a szegényedés folyamata sem. Az oktatási törvény
WDYDO\L ÄUHIRUPMiQDN´ N|V]|QKHWĘHQ
UiDGiVXO D 7DUF]\ /DMRV $ODSLVNROD LV
veszélybe került, hiszen kevés a gyermek, bár a létszám az utóbbi években
nem csökkent. A hetényi önkormányzat
ugyanakkor prioritásnak tartja az isko-

során mindig is református községnek
számított, amit a 2. világháborút köveWĘNLWHOHStWpVVHPWXGRWWDODSYHWĘHQOHrombolni, bár az arányokat megbontotta. A deportálás során mintegy negyven
református magyar családot távolítotWDNHO+HWpQ\EĘOVKHO\NUHNDWROLNXV
evangélikus szlovákok érkeztek. „Az
1800-as években még 1400 református
pOW +HWpQ\EHQ ± PRQGMD 3DOFVy $WWLOD
OHONpV] ± pV pYHQWH  NHUHV]WHOĘ
YROW )RO\DPDWRVDQ pYV]i]DGRNRQ NHUHV]WO0RVWYDQKDWKpW'HPRJUi¿DL
KXOOiPY|OJ\EHQ YDJ\XQN 3HGLJ +HWpQ\PpJNHGYH]ĘKHO\]HWEHQWDOiOWDWLN
hiszen közel esik Komárom, s ennek a
N|]HOVpJQHN LV N|V]|QKHWĘHQ LQNiEE D
EHN|OW|]pVDMHOOHP]Ę´
A hetényi föld a hetényieké
Az itt tapasztaltak arról árulkodnak,
hogy a hetényiek igazi lokálpatrióták,
DNLN PHJEHFVOLN D] ĘV|N |U|NVpJpW
Ez például abban is megnyilvánul,
hogy a Dél-Szlovákia szerte szinte áltaOiQRVQDNQHYH]KHWĘI|OGHODGiV+HWpQ\W
elkerülte; D] LWWHQL WHUPĘI|OGHNHW D
szövetkezet széthullása után helyi
JD]GiNYHWWpNNp]EH,GpQIHMH]ĘG|WW
EH D KHWpQ\L NDWDV]WHU WHOMHV WDJRVtWiVD DPHO\ WLV]WD YDJ\RQMRJL YLV]Rnyokat teremtett. „Nagy sikernek tartom ezt, és személy szerint is nagyon
büszke vagyok rá – mondja Lucza Sára
polgármester, aki harmadik választási
LGĘV]DNiWIHMH]LEHLGpQ±.|V]|QHWWHO
tartozunk a földhivatalnak, hogy minket választott, hiszen ez egy nagyon
drága projekt volt. Most már mindenki megnyugodhatott Hetényben, mindenki megkapta a saját területét.” Ez a
projekt, amelyre a falu az állami földhivatal által kiírt európai uniós pályázat
UpYpQNDSRWWOHKHWĘVpJHWPLQWHJ\HJ\millió eurót tett ki. A földek tagosítása
talán az egyik legfontosabb lépés volt
a község életében, hiszen fontos, hogy
az alapok rendben legyenek. Volt egy
megegyezés, amely szerint a község
földjeit az az öt nagygazda kapta bérbe,
DNLN NL]iUyODJ I|OGPĦYHOpVVHO IRJODOkoznak és abból élnek. „Amikor tizenkét éve polgármester lettem – folytatja
6iUDDVV]RQ\±DOHJKĘEEYiJ\DPD]W
YROWKRJ\DUpJLyIHMOĘGpVQHNLQGXOMRQ
S mivel a községnek volt az állomáson
egy hatvan hektáros szabad földterülete, ipari parkot szerettünk volna ott kialakítani. Nem a mi hibánkból alakult
~J\ KRJ\ QHP VLNHUOW SHGLJ D )LFR
kormánytól ígéretet is kaptunk. Mind-
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la megtartását, ami nem csoda, hiszen
nagyon szép eredményeket felmutató
LQWp]PpQ\UĘO YDQ V]y 0RQGKDWQL H]
az iskola a párját ritkítja a környéken.
Ä$PLJ\HUPHNHLQNN|V]|QKHWĘHQDMy
pedagógiai munkának, mindenhol országos versenyeket nyernek, s az oktaWiVV]tQYRQDOiEDQD7DUF]\/DMRVDODSiskola felveszi a versenyt a komáromi
iskolákkal. Ezt bizonyítja az is, hogy a
N|UQ\H]Ę WHOHSOpVHNUĘO LV YDQQDN WDnulóink” – teszi hozzá a polgármester
asszony.
Lucza Sára, aki tizenkét évet töltött a
SROJiUPHVWHUL V]pNEHQ PDJD LV HUĘV
V]iODNNDO N|WĘGLN D J\HUHNHNKH] pV D
kultúrához. Nem csoda, hiszen harmincöt évig vezette a helyi óvodát.
$QQDN LGHMpQ -DUiELN *DEULHOOiYDO
HJ\WW KR]WiN OpWUH D )yNXV] LURGDOPL
színpadot, de harmincöt éve Hetényen
LV DODStWyMD YROW D &VRNRQDL LURGDOPL
színpadnak. A kultúra témájában mégis
sok kritika érte polgármester asszonyt
az utóbbi években. Ez abból ered, hogy
a község kultúrháza több mint húsz éve
leégett.
„A mai gazdasági helyzetben új kultúrházat építeni szinte lehetetlen válODONR]iV5iDGiVXOPDPiUQHPLVD]D
kérdés, hogy tudunk-e kultúrát hozni a
kultúrházba, hanem, hogy meg tudjuk-e
W|OWHQLHPEHUHNNHO"7t]NLORPpWHUQ\LUH
tehát a szomszédban van a Jókai SzínKi]GHRGDVHPFVĘGOQHND]HPEHUHN
KLiED KLUGHWMN D] HOĘDGiVDLNDW $]
HPEHUHN W|EEVpJpQHN PiU HJ\V]HUĦHQ
QHPIXWMDDNXOW~UiUDÒJ\KRJ\HJ\HOĘUH PDUDGXQN D /LOOD *DOpULD UHQGH]Yp-

nyeinél, amelyeket az egész régióból
látogatnak az emberek. A nagyobb rendezvényeket pedig a községháza nagy
termében tartjuk.”
7HJ\N KR]]i 'pO6]ORYiNLD V]HUte sok községben költöttek az önkorPiQ\]DWRN MHOHQWĘV |VV]HJHNHW D NXOtúrházak felújítására, helyenként újat is
VLNHUOWpStWHQL EiUH]HNV]iPDQDJ\RQ
FVHNpO\  D] XQLyV SiO\i]DWL NLtUiVRN
célirányossága mégis elhibázottnak
mondható. Sok helyütt munkahelyekre,
fejlesztésekre és a helyi adottságok fejOHV]WpVpUH OHQQH pJHWĘHQ V]NVpJ QHP
a brüsszeli ötletekre, amelyek nem veV]LN¿J\HOHPEHDKHO\LVDMiWViJRNDWpV
igényeket.
+HWpQ\LEHQD]LJD]ViJ
Hetényen a hely szelleméhez tartozik a
borászat is, hiszen a hetényi rizlingnek
ma már jól cseng a neve. A község ha-

tárában ma is vagy százhuszonöt pince
WDOiOKDWy$NLVV]ĘOpV]HNW|EEVpJHPDJiQDN WHUPHO GH DNDG N|]WN MHOHQWĘV
ERUiV]LV6]XK%HQĘD]HJ\NRULV]|YHWNH]HWSLQFpMpWYiViUROWDPHJ%RUNĘQHYHW YLVHOĘ SDQ]LyMiEDQ VRN ERUNyVWROy
turista megfordul. Szemmel láthatóan
új telepítést is végzett a közelmúltban,
ami azt jelzi, hogy a vállalkozás életképes. A faluban egyébként van posta,
egészségügyi központ, gyógyszertár,
üzletek, panzió, étterem, presszó, vagyLVQDJ\MiEyODQDSLLJpQ\HNHWNLHOpJtWĘ
intézmények. A tapasztalt nehézségek
HOOHQpUHD]LGĘQHPiOOWPHJ+HWpQ\HQ
ahol a munkanélküliek száma még
mindig alatta van az országos átlagénak. Kérdés persze, milyen csapdákat
pV FVDSiVRNDW UHMWHJHW D M|YĘ V PpJ
nagyobb kérdés, hogy az országos politikában mikor áll be szemléletváltás,
ami az elhanyagolt régiókat végre jobb
helyzetbe hozná.
.|YHVGL.iURO\

0DPiUDV]LQWHQWDUWiVLV
HJ\UHOHKHWHWOHQHEE
IHODGDW
5DJ\ROF )OHN pV 6DOJyWDUMiQ N|]|WW
nagyjából félúton található, közel ezerhatszáz lakosú település a Novohrad1yJUiG *HRSDUN V]tYpEHQ$ N|]VpJHW
KRVV]~pYHNyWD*\|UJ\3pWHULUiQ\tWMD

akinek évek óta a legfontosabb feladata, hogy szinten tartsa a falut, hogy a
lakók semmit se vegyenek észre a romOypOHWV]tQYRQDOEyOÄ)LOR]y¿iQNKRJ\
karban tartsuk a közösséget és a közsé-

JL LQWp]PpQ\HNHW´ ± PRQGMD *\|UJ\
DNLDQQDNLGHMpQPHJ\HLNpSYLVHOĘNpQW
LVPLQGHQWPHJWHWWD]pUWKRJ\5DJ\ROF
a környék szellemi és regionális központja legyen.
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$1RYRKUDG1yJUiG*HRSDUN
PLQWNLXJUiVLOHKHWĘVpJ
3iU pYH PpJ D YRQDW LV PHJiOOW
5DJ\ROFRQ PD PiU QHPKRJ\ YRQDW
nem jár errefelé, még a vasútállomás
patinás épületét is szétszedték. A vasút
nem adta el az épületet, holott annak
megvételét többen, így a falu is kérvényezte, inkább az eltakarítása mellett
döntött. Ez persze nem volna akadálya annak, hogy a vonat megálljon, bár
ahogy mondja, a buszközlekedés nagyjából lefedi a helyi igényeket, a turizPXVWYLV]RQWQHPVHJtWHWWHHOĘDQQDND
megszüntetése, hiszen a magyarországi
WXULVWiN HOVĘVRUEDQ YRQDWRQ pUNH]WHN
)OHNUHpVDN|UQ\pNUHÄ$WXUL]PXVD
UpJLy HJ\LN NLXJUiVL OHKHWĘVpJH OHQQH ´ ± PRQGMD *\|UJ\ 3pWHU KLV] D
N|]VpJ D 1RYRKUDG1yJUiG *HRSDUN
szívében fekszik. A napokban jött a hír,
KRJ\ D 1RYRKUDG1yJUiG *HRSDUN WRvábbi négy évig tagja maradhat az EuUySDL pV *OREiOLV *HRSDUNRN +iOy]Dtának, amely újabb komoly beruházási
OHKHWĘVpJHNNHO NHFVHJWHW $ UpJpV]HWL
néprajzi, történelmi, kulturális értékek
bemutatásán dolgozó, a világ egyetlen
KDWiURNRQiWtYHOĘJHRSDUNMD1yJUiG
megyei és 28 szlovákiai települést fogODOPDJiEDV*\|UJ\3pWHULVUHPpQ\kedik, a geopark újabb és újabb kitöUpVL OHKHWĘVpJHNHW EL]WRVtW PDMG D IDOX
UpV]pUH LV IĘOHJ KRVV]~WiYRQ (] HJ\
világraszóló dolog, amelyben a magyar
IpOPHJLVOiWWDDOHKHWĘVpJHWQDJ\NiU
hogy szlovák oldalról elég tartózkodóan
viszonyulnak hozzá, s állami támogatás
híján a füleki irodát és alkalmazottat is
D N|]VpJHN iOWDO EH¿]HWHWW |VV]HJEĘO
FHQWIĘ WDUWMiNIHQQ
6 KRJ\ PLYHO WXG PLQGHKKH] 5DJ\ROF
KR]]iMiUXOQL"$N|]VpJWHUOHWpQYDQD]
DEURQFVRVL NHPSLQJ DKRO QHJ\YHQ IĘ
HOV]iOOiVROiViUD YDQ OHKHWĘVpJ Q\iURQ
W|EEWiERUQDNLVRWWKRQWDG GHDIDOXEDQ
van étterem, cukrászda és igen gazdag a
NXOWXUiOLVNtQiODWLV0LYHO5DJ\ROFDOLJ
tíz kilométerre van a magyar határtól,
MRJJDO NpUGH]HP PHQQ\LW WXG HEEĘO
D N|]VpJ SUR¿WiOQL *\|UJ\ 3pWHU DNL
pYHNLJPHJ\HLNpSYLVHOĘLVYROWODNRQLkusan teszi hozzá, hogy ez többnyire a
NpWPHJ\HIĘQ|NNDSFVRODWDLQLVP~OLN
9ROW RO\DQ FLNOXV PpJ %HFVy =VROW pV
0LODQ0DUþRNLGHMpEHQpVDNNRUPpJD
0DJ\DU.|]|VVpJ .RDOtFLy 3iUWMiQDN
LVHUĘVNpSYLVHOHWHYROWDPHJ\pEHQ H]
YROW D] HOVĘ PHJ\HL YiODV]WiVL LGĘV]DN
± D V]HU]Ę PHJM  DPLNRU PHJ WXGWiN
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a két megye közötti megállapodást tölteni tartalommal. „Marian Kotlebától
viszont semmi jó nem várható ez irányEDQ´±KDQJROOH*\|UJ\3pWHUDNLPiU
nem is bánja, hogy nem került be 2013ban a megyei testületbe.
.DUEDQWDUWDQLDN|]VpJL
pSOHWHNHW
A községben 1948 és 1989 között több
nagyobb beruházás valósult meg, akkor
épült az általános iskola, a bérlakások,
a bevásárlóközpont és a kultúrház is.
(]HND]pSOHWHNLGĘYHOPHJNRSWDNpV
IHO~MtWiVUD V]RUXOWDN $KRJ\ *\|UJ\
3pWHU KR]]iWHV]L D] HOP~OW pYWL]HGHN
IĘOHJ D N|]VpJL pSOHWHN IHO~MtWiViYDO
teltek el, amit fokozatosan tudtak EU-s
SURMHNWHNEĘO pV |QHUĘEĘO PHJYDOyVtWDni.
(OĘV]|UD]DODSLVNRODIHO~MtWiViUDNHUOW
sor, s azon kevés magyar község közé
WDUWR]WDN D EiWNDLYDO pV D IHOHGLYHO
HJ\WW  DPHO\HN VLNHUHVHQ SiO\i]WDN
így egy teljesen felújított iskola várja a
mintegy 180 gyereket a széles környékUĘO $] HOP~OW pYWL]HGHNEHQ IRNR]DWRVDQ V]ĦQWHN PHJ D N|UQ\pN NLVLVNROiL
így a sátorosbányai, többnyire a szlovák
DQ\DQ\HOYĦJ\HUHNHNLVLWWWDQXOQDNGH
%pQiUyO LV YDQQDN J\HUHNHLN V D IDOXval szinte már egybeépült csákányházai
IHOVĘ WDJR]DWRVRN LV D UDJ\ROFL LVNROiW
látogatják. Az iskolában mintegy 40
DONDOPD]RWW WDQtW V *\|UJ\ 3pWHU HOpgedetten újságolja, hogy hozzájuk még
nem ért el a régióban egyre inkább „hódító” pedagógushiány, és az iskola pedagógusainak többsége ragyolci vagy
DN|]YHWOHQN|UQ\pNUĘOMiUWDQtWDQL$]
iskolában két tanulászavaros és egy
mentálisan sérült gyerekekkel foglalkozó osztály is van.
Az iskola mellett fokozatosan, célszeUĦHQ OHIHNWHWYH WRYiEEL QDJ\SiO\i-

zatok is megvalósulásra kerültek az
utóbbi években, így megújult a falu
N|]SRQWL WHUH H]HQ EHOO D NXOW~UKi]
és a községi hivatal épülete is új arcuODWRW NDSRWW  V HOĘNpV]OHWEHQ YDQ D
szennyvízcsatorna is. A tisztítóállomást
közösen, agglomerációban valósítják
meg a csákányháziakkal. Mivel a regionális operatív központ csak kétezer
lakos felett támogatja a beruházást, így
öszefogtak a szomszédos településsel. Már megszerezték az építkezéshez
szükséges telkeket, az építkezési engedélyt, már csak a pályázati kiírásra várnak. Jelenleg csak a tízezer lakos feletti
településekre van aktuális kiírás, így
várniuk kell.
*\|UJ\3pWHUDODS¿Oy]y¿iMDYROWDPLNRU SROJiUPHVWHU OHWW KRJ\ HOVĘVRUEDQ
a községi épületeket kell fokozatosan
rendbeszedni, így került sor az iskola
és a kultúrház után a nyugdíjasklub és
az óvoda felújítására is, ahogy az idén
megújult a most százéves katolikus
templom is. Az egykori iskola épületében kapott helyet a nyugdíjasklub, s
PLQW *\|UJ\WĘO PHJWXGMXN D SDWLQiV
épületet három lépésben tervezik fel~MtWDQL (OĘEE D Q\tOiV]iUyN FVHUpMpUH
került sor, ezt követi a padló felújítása,
majd az épület kifestése. Az épületben
tájszobát is berendeznek majd.
$] LGpQ IRJWDN KR]]i D WĦ]ROWyV]HUWiU
felújításához is, amelyhez a község az
anyagszükségletet biztosítja. Az épület
egy részét, amelyhez garázsok is tartoznak, a község kiadja vállalkozóknak,
s mint a polgármester mondja, ezért is
V]HUHWQpNHOVĘVRUEDQNtYOUĘONLSRIR]QL
az épületet. Az utóbbi évek fontos fejleménye a kamerarendszer kiépítése,
DPHO\HOVĘVRUEDQDN|]SRQWRWDQ\XJdíjasklubot és az óvodát tartja szemmel.
6LNHUHVyYRGDSURMHNWQpJ\
RUV]iJyYyQĘLYHO
A községet járva elérkeztünk az óvodá-

hoz, amely az egykori patinás kastély
épületében kapott helyet. „Ennek minGHQHOĘQ\pYHOpVKiWUiQ\iYDOHJ\WW´±
PRQGMD 0DUWRQ 0iULD LJD]JDWyQĘ DNL
mutatja a fokozatos felújítás apró-csepUĘHUHGPpQ\HLW$]yYRGDD]LVNROiYDO
együtt közös igazgatásban, de külön
pSOHWEHQ PĦN|GLN $] yYRGD WDYDO\
VLNHUHVHQ NDSFVROyGRWW EH D &RPHQLXV
SURMHNWEH NpW HUGpO\L 6]pNHO\XGYDUKHO\ .ROR]VYiU  HJ\ KRUYiWRUV]iJL
%HOO\H  pV HJ\ PDJ\DURUV]iJL 3pFV 
óvoda társaságában. A kétéves projekt
keretében az öt óvoda munkatársai
nemcsak egymás óvodáit látogatják
PHJ KDQHP IĘ FpOMXN KRJ\ HOVĘVRUEDQ D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ
gyerekekben kialakítsák az egészséges
életmóddal kapcsolatos szokásokat, az
ún. egészség-tudatosságot. Még a télen
5DJ\ROFRQWDOiONR]WDNGHDNpWpYVRrán a többi helyszínre is ellátogatnak.
Az óvodában magyar és szlovák oszWiO\LVPĦN|GLNGHPLQW0DUWRQ0iULD
PRQGMD D NpWQ\HOYĦVpJ ÄDODSN|YHWHOmény”, s ahogy a magyar óvodások
megtanulnak szlovákul, a szlovákok is
elsajátítják a magyar nyelv alapjait.
$] HOVĘGOHJHV FpO D N|]|VVpJpStWpV
A közösségépítés szellemi központja a
J\|Q\|UĦHQ IHO~MtWRWW NXOW~UKi] DPHO\
V]LQWpQ0DUWRQ0iULiQDNN|V]|QKHWĘHQ
meg is telik élettel.
$] yYyQĘL pV yYRGDYH]HWpVL IHODGDWRN
PHOOHWWXJ\DQLV*\|UJ\3pWHUPpJ
ben kérte meg Marton Máriát, hogy
UpV]PXQNDLGĘEHQYHJ\HiWDNXOW~UKi]
YH]HWpVLIHODGDWRNDWLV UDMWDNtYOPpJ
D NRUHRJUiIXV %UDXQ 0LNOyV D] pQHNNDUYH]HWĘ7yWKÈJQHVpVDIĦWĘGROJR]LNUpV]iOOiVEDQDNXOW~UKi]EDQ YDJ\LVV]HUYH]]HPHJDNXOW~UiW5DJ\ROFRQ
5iM|WWHN XJ\DQLV DUUD KRJ\ KD |QiOOy
MRJDODQ\NpQW PĦN|GQHN DNNRU VRNNDO
V]pOHVHEE N|UĦ WiPRJDWiVEDQ UpV]HVOhetnek, s ezt szeretnék is maximálisan
NLKDV]QiOQL$IDOXEDQPLQWHJ\IĘV
WDJViJRWIHOPXWDWy&VHPDGRNPĦN|GLN
ahogy évtizedek óta sikeresen állja a saUDWD]LGĘYHOD1yJUiG1pSWiQFHJ\WWHV
pVD-i]PLQ1ĘL.DULV0LQGNpWFVRSRUW
és maga Marton Mária is megkapta
PiU D 1yJUiG .|]PĦYHOĘGpVpUW 'tMDW
de ahogy Mária szerényen hozzáteszi,
mindezt nem érhette volna el fanatikus
munkatársai nélkül, s a táraságunkban
OĘ 3yF]RV -y]VHIUH PXWDW DNL D NXOW~UD PiVLN PRWRUMD 5DJ\ROFRQ 0iU

3yF]RVWyOWXGRPPHJKRJ\D1yJUiGQDN  EL]WRV WiQFRVSiUMD YDQ DNLNUH
lehet egy-egy meghívás alkalmával
V]iPtWDQLVXJ\DQHOVĘVRUEDQDWDJMDLN
ragyolciak, de senkit ki nem dobnak.
$ N|]VpJEHQ pYHQWH PLQWHJ\  QDgyobb rendezvényt szerveznek, s a már
említett csoportok mellett kétévente
pYHQWHIHOYiOWYD9LONpYHO D&VHPDGRN
1yJUiGL 7HUOHWL 9iODV]WPiQ\iYDO N|]|VHQPHJUHQGH]LND],SRO\0HQWL0ĦYpV]HWL pV *DV]WURQyPLDL )HV]WLYiOW D
1yJUiG 1HP]HWN|]L )RONOyU )HV]WLYiOW
de több területi rendezvénynek is helyet
EL]WRVtWRWWDN PiU (OVĘGOHJHV IHODGDWXNQDN D N|]|VVpJpStWpVW pV D NXOW~UD pUWĘ
EHIRJDGiViWWDUWMiNH]pUWDKRJ\*\|UJ\
3pWHUPHJMHJ\]LQHPDEXOYiUWWiPRJDWják, hanem a helyi értékek felkarolását.
„Akciós és családjegyeket biztosítunk
az értékes dolgokra, a hakni minket
nem érdekel” – teszi hozzá, s példaként
HPOtWL KRJ\ D 1yJUiGL )RONOyUIHV]WLYiO
JiODPĦVRUD LV WHOW Ki] HOĘWW ]DMORWW GH
QHPUpJ D SHGDJyJXVRNDW HJ\ QHYHOĘkoncerttel köszöntötték, amelyen a falu
egyik büszkesége, a kassai konzervatóULXPEDQ WDQXOy %RWRV 5HQiWy OpSHWW IHO
kassai diáktársaival. A fesztiválok mellett évente megrendezik az anyáknapi
ünnepséget, májfát álljtanak, esztrádPĦVRURNDWEiORNDWYDGiV]QDSRNDWĘV]L
kulturális napokat szerveznek, ahogy a
gyerekeknek játszóházat, s bekapcsolódQDND)OHNHQNpWpYHQWHPHJUHQGH]pVUH
NHUOĘ pQHNHOW YHUVHN RUV]iJRV IHV]WLváljába is. Egy sikeres pályázatnak köV]|QKHWĘHQUHQGH]WpNPHJD3DOyF&VRNRU FtPĦ UHQGH]YpQ\W DPHO\HQ D KHO\L
tehetséges szólistáknak és csoportoknak
WXGWDNQtYyVIHOOpSpVLOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWDQL7|EEFVRSRUWMXNYDQD]LVNROiYDO
közösen, így a mazsorettek, a diszkó
és gyerek néptánccsoport, s ezekben a
csoportokban nem ritka az átjárás sem,
vannak, akik mind a diszkóban, mind a
néptáncban kipróbálják magukat.

)RFLNRQGLpVWXULV]WLND
A falunak hosszú évek óta stabil ötödik
OLJiVFVDSDWDYDQVPLQW*\|UJ\3pWHU
PRQGMD pYHQWH PLQWHJ\  H]HU HXUyW
N|OWHQHN D IRFLUD %iU D QDJ\FVDSDW LV
teszi a dolgát, jobban örül annak, hogy
UHPHNO PĦN|GĘ GLiNFVDSDWXN LV YDQ
PHO\ D] 8|V EDMQRNViJEDQ D] LGpQ
került fel a 3. ligába. „Ez újabb kiadásokkal jár, de megéri, mert ezek a gyerekek nem az utcán csellengenek és
nem drogozással és egyéb káros szenvedélyekkel töltik el a szabadidejüket
±WHV]LPpJKR]]i±GHOHKHWĘVpJYDQ
pinpongozásra, turisztikára és újabban
a kultúrházban berendezett konditerem
jóvoltából az izmok megmozgatására
is.”

5pJLyLQN

www.onkormanyzas.sk

6]LQWHQWDUWDQLDIDOXW
5DJ\ROF LV HO|UHJHGĘEHQ YDQ MHOHQOHJ
PLQWHJ\  Q\XJGMMDVW WDUWDQDN V]iPRQ DNLNQHN PHJSUyEiOQDN HOHJHQGĘ
NLNDSFVROyGiVL OHKHWĘVpJHW EL]WRVtWDQL
Amikor a beszélgetést készítjük, akkor
is egy autóbusznyi nyugdíjas Szentkúton van, de évente több alkalommal járnak kirándulni, és most már ott van a
Q\XJGtMDVNOXELV$NpSYLVHOĘNEiUW|EE
SiUWEyO YHUEXYiOyGQDN *\|UJ\ EV]NpQ PRQGMD KRJ\ PLQGHQ NpSYLVHOĘ D
IDOXpUGHNHLWWDUWMDV]HPHOĘWWVDSiUWPH]W PLQGHQNL OHYHWL PLHOĘWW EHOpS D
testületi ülésre.
Ä$ IDOX D] HJ\UH QHKH]HGĘ N|UOPpnyek ellenére éli a maga életét, s csak
mi, akik irányítjuk és szervezzük a falu
életét, tudjuk, hogy nap mint nap többet kell tennünk azért, hogy legalább a
pYYHOH]HOĘWWLV]LQWHWIHQQWXGMXN
WDUWDQL´±E~FV~]LNWĘOQN*\|UJ\3pWHU
polgármester.
Juhász Dósa János
0LFVXGD$QGUiVIHOYpWHOHL
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7|UYpQ\

$7WV]iP~W|UYpQ\H
$=$/$3,6.2/É..g=e3,6.2/É.
ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL
2003. november 6.
0yGRVtWYDD7WV]pVD]V]W|UYpQ\HLYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]pVDV]W|UYpQ\HLYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]pVDV]W|UYpQ\HLYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]pVDV]W|UYpQ\HLYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO
0yGRVtWYDD7WV]W|UYpQ\pYHO

$6]ORYiN.|]WiUVDViJ1HP]HWL7DQiFVDDN|YHWNH]ĘW|UYpQ\WDONRWWDPHJ

%HYH]HWĘUHQGHONH]pVHN
Jelen törvény szabályozza
D  D] LVNRODUHQGV]HUĦ NpS]pVQHN PLQĘVOĘ
RNWDWiVW YpJ]Ę LVNROiN  D VDMiWRV RNWDWiVL pV QHYHOpVL LJpQ\Ħ J\HUPHNHN V]iPiUD
IHQQWDUWRWW yYRGiND  YDODPLQW D NHUOHWL
székhely körzeti hivatalainak fenntartásáEDQ PĦN|GĘ D N|]RNWDWiVL LQWp]PpQ\KiOy]DWEDNO|QMRJV]DEiO\ V]HULQWEHVRUROW
RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN  D WRYiEELDNEDQ
HJ\WWÄUHJLRQiOLVV]HUYH]HWWVpJĦRNWDWiV´ 
¿QDQV]tUR]iViW
E
1. a közoktatási intézményhálózatba külön
MRJV]DEiO\ V]HULQWEHVRUROWyYRGiEDE D
WDQN|WHOH]HWWVpJD NH]GHWHHOĘWWHJ\pYYHO
felvett gyermek oktatási-nevelési költségeLKH] W|UWpQĘ KR]]iMiUXOiV D WRYiEELDNEDQ
ÄRNWDWiVLQHYHOpVLKR]]iMiUXOiV´ 
2. a közoktatási intézményhálózatba külön
MRJV]DEiO\  V]HULQW EHVRUROW LVNROiN  GLiNMDLV]iPiUDV]DEDGLGĘVIRJODONR]iVWiPRgatás,
3. dotációk nyújtását.
  $ NO|Q MRJV]DEiO\  DODSMiQ OpWHVOĘ
LVNROiN HVHWpEHQ D WRYiEELDNEDQ ÄiOODPL
42

LVNROD´ NLYpYHD]RNDWD]RV]WiO\RNDWDPHlyeket a külön jogszabály szerint meghatáUR]RWWWHUMHGHOPHQIHOOQ\LWRWWDN pVH]HN
IHOVĘEE pYIRO\DPDLW H W|UYpQ\ DODSMiQ D]
iOODPD]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘO
D  ¿QDQV]tUR]]D D QHYHOpVLRNWDWiVL IRO\Dmatot, az iskolák üzemeltetését, a vészhelyzetek kezelését, az oktatási létesítményeknek és azok berendezésének felújítását és
NRUV]HUĦVtWpVpW
E Q\~MWDQ\DJLWiPRJDWiVWDIHMOHV]WpVKH]
F  Q\~MW DQ\DJL WiPRJDWiVW D] LVNRODUHQGV]HUĦNpS]pVW IRO\WDWyLVNROiNHVHWpEHQD]
LVNRODpSOHWpStWpVpKH]pVD]pSOHWHNEĘYttéséhez.
 +DH]DW|UYpQ\PiVNpSSHQQHPUHQGHOkezik, az állami iskolákkal azonos módon
pVH D]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘOW|Uténik az állam által elismert egyházak vagy
YDOOiVL N|]|VVpJHN iOWDO OpWHVtWHWW LVNROiN 
DWRYiEELDNEDQÄHJ\Ki]LLVNROD´ YDODPLQW
más jogi és természetes személyek által léWHVtWHWWLVNROiN  DWRYiEELDNEDQÄPDJiQLVNROD´ ¿QDQV]tUR]iVD
 $NHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDODLQDN
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ NO|Q MRJV]DEiO\
V]HULQW OpWHVtWHWW RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN 
D WRYiEELDNEDQ ÄiOODPL RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\´ YDODPLQWDVDMiWRVRNWDWiVLpVQHYH-

OpVL LJpQ\Ħ J\HUPHNHNHW QHYHOĘ D NHUOHWL
székhely körzeti hivatalainak fenntartásában
PĦN|GĘyYRGiND  DWRYiEELDNEDQÄiOODPL
yYRGD´  IHQQWDUWiViKR] D PLQLV]WpULXP D]
állami költségvetés terhére költségvetési
hozzájárulást biztosít.
  $] HJpV]VpJJ\L LQWp]PpQ\HN PHOOHWW
PĦN|GĘ yYRGiNE  NLYpWHOpYHO D] iOODP
az állami költségvetés ter-hére biztosítja az
óvodafenntartók számára az oktatási-neveOpVLKR]]iMiUXOiV¿QDQV]tUR]iViW
 $]HJ\Ki]LpVDPDJiQLVNROiNEDQD]RNtatási feladatok ellátása és egyéb szolgáltatások nyújtása költség-térítéses formában is
W|UWpQKHW
 -HOHQW|UYpQ\QHPYRQDWNR]LND6]ORYiN
.|]WiUVDViJ %HOJ\PLQLV]WpULXPiQDN D
WRYiEELDNEDQ FVDN ÄEHOJ\PLQLV]WpULXP´ 
és a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának alárendeltségébe tartozó
iskolák-ra.

$UHJLRQiOLVV]HUYH]HWWVpJĦ
oktatás
¿QDQV]tUR]iViQDNIRUUiVDL
 $] iOODPLLVNROiND]iOODPLyYRGiNpV

D]iOODPLRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HN¿QDQV]tUR]iViQDNIRUUiVDLDN|YHWNH]ĘN
D D]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘOV]iUPD]ySpQ]eszközök forrása a Szlovák Köztársaság
2NWDWiVL 0LQLV]WpULXPD N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWH  D WRYiEELDNEDQ ÄPLQLV]WpULXPL
N|OWVpJYHWpVLIHMH]HW´ pVD]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘOV]iUPD]ySpQ]HV]N|]|NDEHOJ\PLQLV]WpULXP N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWpEĘO 
D WRYiEELDNEDQ ÄD EHOJ\PLQLV]WpULXPL
N|OWVpJYHWpVLIHMH]HWH DV]HULQW
E DWHOHSOpVLpVPHJ\HLN|OWVpJYHWpVHNEĘO
V]iUPD]ySpQ]HV]N|]|N
F RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNYDJ\RNWDWiVLOpWHsítmények helyiségeinek és berendezésének
D] DNWtY RNWDWiVLQHYHOpVL LGĘQ NtYOL EpUbeadásáért természetes vagy jogi szeméO\HNWĘONDSRWWSpQ]HV]N|]|N
G YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]yEHYpWHO 
H  D] RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHQ pV RNWDWiVL
létesítményekben biztosított ellátással kapcsolatos kiadá-sok részleges térítése címén
DWDQXOyDV]OĘYDJ\DWDQXOyYDOV]HPEHQ
tartási kötelezettséggel ter-helt egyéb szePpO\ iOWDO NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQW ¿]HWHWW
GtMDN 
I PHJKDWiUR]RWWRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNEHQ
a neveléssel és oktatással kapcsolatos kiadások részle-ges térítése címén a tanuló,
D V]OĘ YDJ\ D WDQXOyYDO V]HPEHQ WDUWiVL
kötelezettséggel terhelt egyéb személy által
¿]HWHWWGtMDN
J  D PXQNiOWDWyNWyO YDJ\ PXQNiOWDWyL V]|YHWVpJHNWĘONDSRWWKR]]iMiUXOiVRND 
K WiPRJDWiVRNpVDGRPiQ\RN
L NO|QMRJV]DEiO\EDQU|J]tWHWWHJ\pEIRUUiVRN 

speciális taneszközökkel és gyógyászati
segédeszközökkel kapcsolatos kiadásokat,
vala-mint a vészhelyzetek kezelését.

 $]HJ\Ki]LpVPDJiQLVNROiN¿QDQV]tURzásának forrásai az alábbiak:
D  D PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HW 
és a belügyminisztériumi költségvetési feje]HW DV]HULQW
E  RNWDWiVL LQWp]PpQ\ KHO\LVpJHLQHN pV EHrendezésének az aktív oktatási-nevelési
LGĘQNtYOLEpUEHDGiVipUWWHUPpV]HWHVYDJ\
MRJLV]HPpO\HNWĘONDSRWWSpQ]HV]N|]|N
F YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]yEHvétel,
G IHQQWDUWyLKR]]iMiUXOiV
H DQHYHOpVVHOpVRNWDWiVVDONDSFVRODWRVNLDGiVRNWpUtWpVHFtPpQDWDQXOyDV]OĘYDJ\
a tanulóval szemben tartási kötelezettséggel
WHUKHOWHJ\pEV]HPpO\iOWDO¿]HWHWWGtMDN
I  D PXQNiOWDWyNWyO YDJ\ PXQNiOWDWyL V]|YHWVpJHNWĘONDSRWWKR]]iMiUXOiVRND 
J WiPRJDWiVRNpVDGRPiQ\RN
K NO|QMRJV]DEiO\EDQU|J]tWHWWHJ\pEIRUUiVRN 

 $]HJ\Ki]LpVPDJiQLVNROiNIHQQWDUWyLD
 EHNH]GpVH SRQWMDV]HULQWLGtM|VV]HJpW
az iskolatanáccsal és az igazgatóval egyezWHWLN $ WDQXOy W|UYpQ\HV NpSYLVHOĘMpQHN
kérésére az egyházi és a magániskola igazJDWyMDD  EHNH]GpVH SRQWMDV]HULQWLIRUrások felhasználásáról köteles tájékoztatást
nyújtani.

 $] LVNROiN D] iOODPL yYRGiN pV iOODPL
RNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNDpVV]HULQWL
N|OWVpJYHWpVLHV]N|]|NEĘO¿QDQV]tUR]]iND
EpUHNNHO pV ¿]HWpVHNNHO ± LGHpUWYH D N|WHOH]Ę iOODPL HJpV]VpJEL]WRVtWiVL pV WiUVDGD
lombiztosítási járulékot, valamint a magánpV |QNpQWHV Q\XJGtMEL]WRVtWiVL EH¿]HWpVW
is –, az üzemeltetéssel, a taneszközökkel,

 $]iOODPLLVNROiNiOODPLyYRGiNpViOODmi oktatási létesítmények a rendelkezésükUHiOOySpQ]HV]N|]|NHWDN|YHWNH]ĘPyGRQ
használhatják fel:
D D]  EHNE G K pVL SRQWMDLV]HULQWL
SpQ]HV]N|]|NHWD  EHNH]GpVEHQUpV]OHWH]HWWFpORNUDNLHJpV]tWĘIRUUiVNpQWD]iOODPL
óvodák és az állami oktatási létesítmények
D]RNWDWiVLQHYHOpVLIRO\DPDW¿QDQV]tUR]iViQDNNLHJpV]tWĘIRUUiVDNpQW
E  D]   EHNH]GpV H J  SRQWMDL V]HULQWL
pénzeszközöket az oktatási-nevelési folyaPDWIHMOHV]WpVHpVPLQĘVpJpQHNMDYtWiVDFpOMiEyO NLHJpV]tWĘ IRUUiVNpQW D] iOODPL yYRdák és az állami oktatási létesít-mények az
oktatási-nevelési folyamat, az üzemeltetés
pVDYpV]KHO\]HWHN¿QDQV]tUR]iViQDNNLHJp
V]tWĘIRUUiVDNpQWLV
F  D]   EHNH]GpV E L  SRQWMDL V]HULQWL
pénzeszközöket a külön jogszabály szerinti
HOOiWiVRNNDO NDSFVRODWRV N|OWVpJHN  IHGH]pVpKH]NLHJpV]tWĘIRUUiVNpQW
 $]HJ\Ki]LpVDPDJiQLVNROiND  EHNH]GpV H  SRQWMD V]HULQWL IRUUiVRNDW D  
EHNH]GpV V]HULQWL FpORNUD D   EHNH]GpV
E G  I K  SRQWMDL V]HULQWL IRUUiVRNDW IHMlesztési célokra használják fel. Az egyházi
pVDPDJiQLVNROiND  EHNH]GpVH SRQWMD
szerinti forrásokat taneszközök, speciális
taneszközök, gyógyászati se-gédeszközök
NRUV]HUĦVtWpVpYHO NDSFVRODWRV IHOKDOPR]iVL
célú kiadásokra, vészhelyzetek kezelésére
fordít-hatják.

 $]LVNRODUHQGV]HUĦNpS]pVQHNPLQĘVOĘ
RNWDWiVW YpJ]Ę LVNROiN  LVNRODIHQQWDUWyMD
N|WHOHV EHEL]WRVtWDQL D     EHNH]GpVH
V]HULQW D] iOODPL N|OWVpJYHWpVEĘO D] LVNRODUHQGV]HUĦ NpS]pVQHN PLQĘVOĘ RNWDWiVW
YpJ]ĘLVNROiN V]iPiUDPHJtWpOWSpQ]HV]N|]|NEĘO D EpUHN pV ¿]HWpVHN ± LGHpUWYH
D N|WHOH]Ę iOODPL HJpV]VpJEL]WRVtWiVL pV
társadalombiztosítási járulékot, valamint a
PDJiQpV|QNpQWHVQ\XJGtMEL]WRVtWiVLEH¿]HWpVWLV±¿QDQV]tUR]iViW(]HQSpQ]|VV]Hgeket az iskola csak kivételes helyzetekben
használhatja fel – az iskola igaz-gatójának
javaslatára az iskolafenntartó beleegyezésével – az üzemeltetéssel kapcsolatos kiDGiVRN ¿QDQV]tUR]iViUD D WDQHV]N|]|N
speciális taneszközök és gyógyászati segédHV]N|]|NNRUV]HUĦVtWpVpUHYDODPLQWDYpV]helyzetek kezelésére.


$PLQLV]WpULXPLpV
EHOJ\PLQLV]WpULXPL
N|OWVpJYHWpVLIHMH]HWL
HOĘLUiQ\]DWRN
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 $ UHJLRQiOLV V]HUYH]HWWVpJĦ RNWDWiV D]
oktatási-nevelési hozzájárulás és a szabadLGĘV IRJODONR]iV WiPRJDWiV ¿QDQV]tUR]iVD
a minisztériumi és a belügyminisztériumi
költségvetési fejezet terhére történik.
  $ PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HW
NLDGiVLHOĘLUiQ\]DWDWHUKpUHD]DOiEELFpORN
¿QDQV]tUR]KDWyN
D  D QDJ\REE WHUOHWL HJ\VpJHN NHUOHWHN 
vonatkozásában
DV]HULQWLQHYHOpVLRNWDWiVLWHYpNHQ\VpJpVLVNRODPĦN|GWHWpV 
DDV]HULQWLVDMiWRVViJRNUD
DEV]HULQWLUHQGNtYOLHUHGPpQ\HNUH
YpV]KHO\]HWHNNH]HOpVHDFV]HULQW
IHMOHV]WpVLSURMHNWHNDGV]HULQW
 D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV N|UQ\H]HWEĘO
V]iUPD]y WDQXOyN N|OWVpJHLQHN ¿QDQV]tUR]iVDDHV]HULQW
 D V]DNN|UL NpS]pV WiPRJDWiViKR] YDOy
KR]]iMiUXOiV D IHQQWDUWiViEDQ OpYĘ    
bekez-dése szerinti iskolákban és oktatási
létesítményekben,
 WĘNHNLDGiVRNUD D] LVNROD YDJ\ RNWDWiVL
OpWHVtWPpQ\ pStWpVpUHEĘYtWpVpUHNRUV]HUĦVtWpVpUHpVIHO~MtWiViUDD
 EHNH]GpVHV]HULQW
YpJNLHOpJtWpVHNUHD]LVNROiNQDN D
 EHNH]GpVHD SRQWMDV]HULQW
D]LVNROD SHGDJyJLDLpVV]DNDONDOPDzottairól való gondoskodás költségei, az infOXHQ]DHOOHQLROWiVDKHSDWLWLV]$pV%WtSXVD
HOOHQL ROWyDQ\DJ iUiQDN PHJWpUtWpVH D  
 EHNE SRQWMDV]HULQW
EpNpOWHWĘHOMiUiVUDDFV]HULQW
E WiPRJDWiVRNDFV]HULQW
F D6]ORYiN.|]WiUVDViJ2NWDWiVL7XGRPiQ\RV.XWDWiVLpV6SRUWPLQLV]WpULXPD DWRYiEELDNEDQÄPLQLV]WpULXP´ iOWDON|]SRQWLODJ¿QDQV]tUR]RWWWDQN|Q\YHNWDQV]|YHJHN
pVPXQNDI]HWHND NLDGiVDpVPyGV]HUtani segédeszközök alkotása és kiadása
G D]LVNRODLWDQXOyNRUV]iJRVYHUVHQ\HLQHN
és tantárgyi olimpiáinak biztosítása.
 $ EHOJ\PLQLV]WpULXP N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWH WHUKpUH LUiQ\R]]iN HOĘ D SpQ]HV]N|zöket a községeknek, az államilag elismert
egyházaknak és vallási csoportoknak, más
jogi személyeknek vagy természetes szeméO\HNQHN pV D NHUOHWL V]pNKHO\HQ PĦN|GĘ
körzeti hivataloknak
D DV]HULQWLLVNROiN D]V]HULQWL
állami óvodák és állami oktatási intézmények nevelési-oktatási tevékenységére és
PĦN|GWHWpVpUH
E DDV]HULQWLVDMiWRVViJRNUD
F DEV]HULQWLUHQGNtYOLHUHGPpQ\HNUH
G DFV]HULQWLUHQGNtYOLKHO\]HWHNPHJoldására,
H DGV]HULQWLIHMOHV]WpVLSURMHNWHNUH
I  D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV N|UQ\H]HWEĘO
V]iUPD]y WDQXOyN N|OWVpJHLQHN ¿QDQV]tUR43
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]iVDDHV]HULQW
J DQHYHOpVLRNWDWiVLKR]]iMiUXOiVWDE
szerint,
K  D V]DNN|UL NpS]pV WiPRJDWiViKR] YDOy
KR]]iMiUXOiV D IHQQWDUWiViEDQ OpYĘ    
bekezdése sze-rinti iskolákban és oktatási
létesítményekben,
L WĘNHNLDGiVRNUDD  EHNH]GpVHV]Hrint, mégpedig
 JpSHN PĦV]HUHN EHUHQGH]pVHN WHFKnika, szerszámok és személygépkocsik
beszerzésé-hez állami óvodákban, állami
RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HNEHQ  pV D NHUOHWL
székhelyek körzeti hivatalainak fenntartásáEDQOpYĘLVNROiNEDQ
 D] LVNRODpSOHW pStWpVpKH] EĘYtWpVpKH]
NRUV]HUĦVtWpVpKH] pV IHO~MtWiViKR] iOODPL
óvo-dákban és állami oktatási létesítméQ\HNEHQ 
M  YpJNLHOpJtWpVHNUH D] LVNROiNQDN  D  
 EHND SRQWMDV]HULQW
N  D] LVNROD  SHGDJyJLDL pV V]DNDONDOPDzottairól való gondoskodás költségei, az
LQÀXHQ]D HOOHQL ROWiV D KHSDWLWLV]$ pV %
típusa elleni oltóanyag árának megtérítése a
  EHNE SRQWMDV]HULQW
O EpNpOWHWĘHOMiUiVUDDFV]HULQW
P D]LVNRODLpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\LWDQXlók versenyei és tantárgyi olimpiái körzeti
és kerületi for-dulóinak biztosítása.

vetési fejezet terhére az állami iskolák
fenntartói számára adott naptári évre járó
pénzeszközök szétosztása a fenntartó álWDO PĦN|GWHWHWW LVNROiN N|]|WW QRUPDWtYDQ
meghatározott pénzügyi keret alapján törtéQLN DWRYiEELDNEDQÄQDSWiULpYEHQD]LVNROiQDNMiUyQRUPDWtYKR]]iMiUXOiV´ 

  $ SpQ]HV]N|]|NHW D PLQLV]WpULXP D
IHQQWDUWyNQDND  pV  EHNH]GpVV]HULQWL
szerkezetben osztja le.

 $ QRUPDWtYD D EpUQRUPDWtYD pV D] ]Hmeltetési normatíva összege.

  $ SpQ]HV]N|]|NHW D EHOJ\PLQLV]WpULXP N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWpEĘO D N|]VpJ D]
államilag elismert egyház vagy vallási csoport, más jogi személy vagy természetes
személy, illetve a kerületi székhely körzeti
KLYDWDOiQDN IHQQWDUWiViEDQ OpYĘ LVNROiED
vagy oktatási intézménybe a fenntartó esetében illetékes kerületi szék-hely körzeti
hivatalán keresztül osztják le, a minisztérium által meghatározott nagyságrendben.
A kerületi önkormányzatok fenntartásában
OpYĘ LVNROiNQDN pV RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HNQHNDPLQLV]WpULXPLN|OWVpJYHWpVLIHMH]HWEĘO
a pénzeszközöket a minisztérium folyósítja.
 $  EHNH]GpVE G SRQWMDLEDQPHJKDtározott célokra a pénzeszközöket a minisztérium osztja le a ki-adói terv, a versenytervek és az aktuális szükségletek szerint.
 $PLQLV]WpULXPLpVEHOJ\PLQLV]WpULXPL
N|OWVpJYHWpVLIHMH]HWEĘODMHOHQW|UYpQ\V]Hrinti fenntartónak nyújtott pénzeszközök,
valamint a minisztérium költségvetési feje]HWpEĘO D F  V]HULQWL MRJL V]HPpO\HNQHN
és természetes személyeknek nyújtott pénzeszközök csak a jelen törvényben meghatározott célokra fordít-hatók.

$]iOODPLLVNROiN¿QDQV]tUR]iVD
  $ PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HW
terhére és a belügyminisztériumi költség44

 $] HJ\ QDSWiUL pYEHQ D] LVNROiQDN MiUy
normatív hozzájárulás összegét a tanulók
száma és az adott nap-tári évben az egy tanulóra számított, normatívan meghatározott
SpQ]|VV]HJ D WRYiEELDNEDQ ÄQRUPDWtYD´ 
határozza meg. A naptári évben az iskolának
járó normatív hozzájárulás a folyó és a köYHWNH]ĘWDQpYEHQD]LVNROiQDNMiUyQRUPDWtY
hozzájárulásból áll.
  $ IRO\y WDQpYUH MiUy QRUPDWtY KR]]iMiUXOiVDQRUPDWtYDpVD]HOĘ]ĘQDSWiULpYEHQ
NH]GĘG|WW WDQpYUH pUYpQ\HV WDQXOyL OpWV]iP
szorzatának a kétharmada. Az új tanévre járó
normatív hozzájárulás a normatíva és a folyó
QDSWiUL pYEHQ NH]GĘGĘ WDQpYUH pUYpQ\HV WDnulói létszám szorzatának az egyharmada. A
normatív hozzájárulás mértékének kiszámításakor alkalmazott tanulói létszám megállapítása szempontjából megha-tározó dátumot
DPLQLV]WpULXPD  EHNV]HULQWiOODStWMD
meg.

  $ EpUQRUPDWtYD D QHYHOpVLRNWDWiVL IHOadatokat ellátó és az intézmény üzemeltetését
EL]WRVtWy DONDOPD]RWWDN EpUpUH pV ¿]HWpVpUH
egy évben fordított költségeknek – beleértve
D] DONDOPD]RWWDN pV D PXQNiOWDWy iOWDO ¿]Htett társadalom- és egészségbiztosítási járuléNRNDWLV± DWRYiEELDNEDQÄV]HPpO\LMHOOHJĦ
UiIRUGtWiVRN´ HJ\WDQXOyUDYHWtWHWW|VV]HJH
A bérnormatíva megállapítása az iskola tíSXVDDSHGDJyJXVRN¿]HWpVLRV]WiO\V]HULQWL
besorolása, az adott tanulmányi szak vagy
V]DNPD RNWDWiVDNRU MHOHQWNH]Ę KXPiQHUĘforrás-igény, a képzési forma és a tannyelv
¿J\HOHPEHYpWHOpYHOW|UWpQLN$]DODSLVNROiN
esetében a normatíva megállapításakor az isNRODQDJ\ViJDLV¿J\HOHPEHYHKHWĘ$PpUHW
DODSMiQ OHJIHOMHEE NpWV]HUHVpUH Q|YHOKHWĘ D
normatíva.
 $]]HPHOWHWpVLQRUPDWtYDD]RNWDWiVLQHvelési folyamatra és az iskola üzemeltetésére
egy évben fordí-tott, személyi ráfordítások
QpONO V]iPtWRWW N|OWVpJHN D WRYiEELDNEDQ
Ä]HPL UiIRUGtWiV´  HJ\ WDQXOyUD YHWtWHWW
összege. Az üzemeltetési normatíva megállapítása az iskola típusa, az adott tanulmányi
V]DN YDJ\ V]DNPD RNWDWiVDNRU MHOHQWNH]Ę
költségigény, a képzési forma, a tannyelv és
D] DGRWW WHOHSOpVW MHOOHP]Ę KĘPpUVpNOHWL
IHOWpWHOHN ¿J\HOHPEH YpWHOpYHO W|UWpQLN $]
alapiskolák esetében a normatíva megállapíWiVDNRUD]LVNRODQDJ\ViJDLV¿J\HOHPEHYHKHWĘ$PpUHWDODSMiQOHJIHOMHEENpWV]HUHVpUH
Q|YHOKHWĘDQRUPDWtYD

 $NHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDODD]iOODPL N|OWVpJYHWpVUĘO V]yOy W|UYpQ\ KDWiO\ED
OpSpVpWĘO V]iPtWRWW OHJNpVĘEE  PXQNDQDpon belül értesíti az állami iskola fenntartóját
D] iOWDOD PĦN|GWHWHWW LVNROiN V]iPiUD PHJiOODStWRWW  EHNV]HULQWLQRUPDWtYD  EHN
V]HULQWV]iPtWRWW|VV]HJpUĘO$]~MWDQpYEHQ
az iskolának járó normatív hozzájárulás öszV]HJpQHNNLV]iPtWiVDNRUD]HOĘ]ĘQDSWiULpYEHQNH]GĘG|WWWDQpYUHpUYpQ\HVDIHQQWDUWy
iOWDOD  EHNV]HULQWEHMHOHQWHWWWDQXOyL
létszám a mérvadó.
 $NHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDODOHJNpVĘEEPLQGHQpYRNWyEHUiLJpUWHVtWLD]
iOODPLLVNRODIHQQWDUWyMiWD]iOWDODPĦN|Gtetett iskolák számára az adott naptári évre a
 EHNV]HULQWPHJiOODStWRWWQRUPDWtYKR]zájárulás összegének korrigálásáról. A korrekció az új tanévre érvényes és a fenntartó
iOWDOD  EHNV]HULQWEHMHOHQWHWWWpQ\OHges tanulói létszám alapján a fenntartó által
PĦN|GWHWHWWLVNROiNV]iPiUDD]~MWDQpYEHQ
MiUyMHOHQV]DNDV]  EHNV]HULQWV]iPtWRWW
QRUPDWtY KR]]iMiUXOiV pV D] HOĘ]Ę QDSWiUL
pYEHQDIHQQWDUWyiOWDOD  EHNV]HULQWL
bejelentett tényleges tanulói létszám alapján
D IHQQWDUWy iOWDO PĦN|GWHWHWW LVNROiN V]iPiUDDMHOHQV]DNDV]  EHNV]HULQWV]iPttott normatív hozzájárulás különbsége.
  $] iOODPL LVNROD IHQQWDUWyMD D NHUOHWL
V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD   EHN V]HULQWL
pUWHVtWpVpQHN Np]KH]YpWHOpW N|YHWĘHQ 
napon belül leosztja az adott naptári évre
MiUy KR]]iMiUXOiVW D] iOWDOD PĦN|GWHWHWW LVkolák között. Az állami iskola fenntartója az
adott naptári évre az egyes iskolák számára
OHJDOiEE D   EHN V]HULQWL pYHV QRUPDWtY
hozzájárulásból a személyi ráfordításokra
HVĘV]i]DOpNRVKiQ\DGpVD  EHNV]HULQti éves normatív hozzájárulásból az üzemi
UiIRUGtWiVRNUD HVĘ V]i]DOpNRV KiQ\DG iOWDO
PHJKDWiUR]RWW |VV]HJHW LUiQ\R]]D HOĘ $
kerületi székhely körzeti hivatala által a
minisztériumi vagy a belügyminisztériumi
N|OWVpJYHWpVLIHMH]HWEĘOOHRV]WRWW|VV]HJpV
a naptári évre az iskoláknak járó normatív
hozzájárulás minimális százalékos hányaGiQDN PHJIHOHOĘ |VV]HJ N|]|WWL NO|QE|]HWHWDIHQQWDUWyOHJNpVĘEED]DGRWWQDSWiUL
pY YpJpLJ V]pWRV]WMD D] iOWDOD PĦN|GWHWHWW
iskolák között úgy, hogy saját hatáskörben
¿J\HOHPEH YHV]L D] LVNROiN LJpQ\HLW pV D
 EHNV]HULQWLNRUUHNFLyW
 $]iOODPLLVNRODIHQQWDUWyMDDNHUOHWL
V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD   EHN V]HULQWL
pUWHVtWpVpQHN Np]KH]YpWHOpW N|YHWĘHQ HOYpJ]L D] iOWDOD PĦN|GWHWHWW LVNROiNDW D] ~M
WDQpYEHQ PHJLOOHWĘ KR]]iMiUXOiV NRUUHNFLyMiW$NRUUHNFLyWN|YHWĘHQPLQGHQLVNROiQDN OHJDOiEE RO\DQ |VV]HJĦ KR]]iMiUXOiVW
kell kapnia, amelynek minimális összege a
V]HPpO\L MHOOHJĦ UiIRUGtWiVRNQDN PHJIHOHOĘD  EHNV]HULQWD]DGRWWQDSWiULpYEHQ
az iskola számára megállapított és korrigált
|VV]HJ   EHN V]HULQWL V]i]DOpNRV DUiQ\iYDO pV D] ]HPL NLDGiVRNQDN PHJIHOHOĘ D

 EHNV]HULQWD]DGRWWQDSWiULpYEHQD]LVkola számára megállapított és korrigált öszV]HJ   EHN V]HULQWL V]i]DOpNRV DUiQ\iYDO
HJ\HQOĘ
  $] iOODPL LVNROiN IHQQWDUWyL D   pV
  EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW SpQ]|V]V]HJHN OHRV]WiVD VRUiQ HJ\WWPĦN|GQHN
az oktatási intézmények és létesítmények
YH]HWĘLYHO $] HJ\HV LVNROiNQDN PHJtWpOW
WiPRJDWiVRN|VV]HJpUĘODIHQQWDUWyNDG|QWpVW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO WiMpNR]WDWMiN D
kerületi székhely körzeti hivatalát, amely
DNp]KH]YpWHOWN|YHWĘQDSRQEHOOH]WD
jelentést a honlapján nyilvánosságra hozza.
 $ NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD D
minisztériumi költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költ-ségvetési fejezet terKpUHD]    EHNH]GpVYDODPLQWDDH
 UHQGHONH]pVHL DODSMiQ PHJtWpOW SpQ]HV]
N|]|NHW NO|Q MRJV]DEiO\  pUWHOPpEHQ
az év folyamán folyósítja az állami iskolák
fenntartóinak.
  $ VDMiWRV QHYHOpVLRNWDWiVL LJpQ\Ħ
J\HUPHNHNHW RNWDWy LVNROiND  YDODPLQW
D] RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN ¿QDQV]tUR]iViW
kormányrendelet szabályozza.
  $ WHOHSOpVL |QNRUPiQ\]DW iOWDO PĦködtetett közös igazgatású óvoda és alapiskola esetében a minisz-térium csak az
alapiskolai tanulói létszám szerinti normatív
hozzájárulást biztosítja.
 $PLQLV]WpULXPPLQGHQpYGHFHPEHUpben meghatározza és a honlapján közzéteszi
D]LVNROiNQDNDN|YHWNH]ĘQDSWiULpYUHMiUy
normatív támogatás személyi ráfordításokra
HVĘ V]i]DOpNRV KiQ\DGiW pV D] LVNROiNQDN
D N|YHWNH]Ę QDSWiUL pYUH MiUy QRUPDWtY WiPRJDWiV ]HPL NLDGiVRNUD HVĘ V]i]DOpNRV
KiQ\DGiW DPLW D] LVNRODIHQQWDUWy D   EHkezdés értelmében köteles az iskolának kiutalni.
D
6DMiWRVIHODGDWRNHOOiWiViQDN
¿QDQV]tUR]iVD
  $ IHQQWDUWy NpUHOPpUH D PLQLV]WpULXPL
költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költségvetési feje-zet terhére a minisztérium sajátos feladatok ellátására is
biztosíthat pénzeszközöket. A sajátos feladatok ellátására elkülönített források révén
¿QDQV]tUR]KDWyN D UHQGV]HUHVHQ IHOPHUOĘ
GHD  EHNV]HULQWLQRUPDWtYiEDQ¿gyelembe nem vett kiadások.
  $ VDMiWRV IHODGDWRNNDO NDSFVRODWRV NLadásoknak az alábbi célra fordított kiadások
PLQĘVOQHN
D  D WDQXOyN NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWL
XWD]WDWiVDE 
E DIRJ\DWpNRVYDJ\WHKHWVpJHVWDQXOyNF 
RNWDWiViEDQ N|]UHPĦN|GĘ SHGDJyJLDL DV]V]LV]WHQVHNEpUHpV¿]HWpVHLGHpUWYHDN|WHOH]ĘiOODPLHJpV]VpJEL]WRVtWiVLpVQ\XJGtMbiztosítási járulékot, valamint a magán- és
|QNpQWHVQ\XJGtMEL]WRVtWiVLEH¿]HWpVW

 $IHQQWDUWyD  EHND SRQWMDV]HULQWL
pénzeszközök igénylésére vonatkozó kérelmében feltünteti a tanulónak az állandó laNyKHO\UĘOD]LVNROiEDW|UWpQĘXWD]WDWiViQDN
menettérti költségét.
 $  EHNE SRQWMDV]HULQWLSpQ]|VV]HJHWLJpQ\OĘNpUHOHPEHQHOVĘVRUEDQD]DOiEEL
adatok szerepelnek:
D DIRJ\DWpNRVpVWHKHWVpJHVWDQXOyNV]iPD
E DIRJ\DWpNRVViJPpUWpNHG 
F  D IRJ\DWpNRV YDJ\ WHKHWVpJHV WDQXOyN
RNWDWiViEDQ N|]UHPĦN|GĘ SHGDJyJLDL DV]szisztensek száma, akik után a fenntartó a
hozzájárulást kérelmezi.
 $   pV   EHN V]HULQWL NpUHOPHNHW D
IHQQWDUWy OHJNpVĘEE D] DGRWW QDSWiUL pY
szeptember 30-ig az illeté-kes kerületi székhely körzeti hivatala közvetítésével beterjeszti a minisztériumnak.
 $PLQLV]WpULXPD  EHNE SRQWMDV]Hrinti pénzeszközöket az állami iskola fenntartójának az alábbi szempontok alapján
ítéli oda:
D  D IRJ\DWpNNDO pOĘ YDJ\ WHKHWVpJHV J\HUmekek száma,
E IRJ\DWpNNDOpOĘJ\HUPHNHVHWpQDIRJ\Dtékosság mértéke és foka,
F NDSRWWHD]HOĘ]ĘQDSWiULpYEHQWiPRJDtást a fenntartó,
G  PHO\HN D]RN D] DNDGiO\RN DPHO\HNHW
a gyermek fogyatékossága miatt segítség
nélkül nem tud leküzdeni; akadálynak számítanak pl. a kommunikációs nehézségek,
a térbeli tájékozódás problé-mái, az épített
N|UQ\H]HWEHQHOĘIRUGXOyDNDGiO\RNDEHLOleszkedési nehézségek.
 $] LVNROD IHQQWDUWyMD OHJNpVĘEE  QDSRQEHOOD]WN|YHWĘHQKRJ\D]LVNRODSHdagógia asszisztensének tevékenysége véget ért, köteles a kerületi székhely körzeti
hivatalához benyújtani az elszámolást az e
célra folyósított pénzeszközökkel és viszszatéríteni a fel nem használt összeget, ha
D] DVV]LV]WHQV WHYpNHQ\VpJH D]RQ LGĘV]DN
OHWHOWH HOĘWW pUW YpJHW DPHO\UH D SpQ]HV]közöket folyósították. A kerületi székhely
körzeti hi-vatala az elszámolás benyújtását
N|YHWĘ  QDSRQ EHOO MDYDVODWRW WHV] D PLnisztériumnak a támogatás to-vábbi kiutalására. A minisztérium a pénzeszközöket
PiVNpUHOPH]ĘQHNXWDOMDNLD  EHNH]GpV
értelmében.
 $]iOODPLN|OWVpJYHWpVUĘOV]yOyW|UYpQ\
KDWiO\ED OpSpVpW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO D
minisztérium a honlap-ján minden évben
N|]]pWHV]LD  EHNH]GpVE SRQWMDV]HULQti támogatásban részesült az iskoláknak és
fenn-tartóiknak a jegyzékét, valamint a támogatás összegét.
E
$UHQGNtYOLWDQXOyLHUHGPpQ\HN
¿QDQV]tUR]iVD

 $]LVNRODWDQXOyLQDNWDQWiUJ\LpVHJ\pE
versenyeken elért rendkívüli eredményeiért,
valamint az iskolá-nak nemzetközi projektekben és programokban való részvételéért a minisztérium a naptári év folyamán
a minisztériumi költségvetési fejezet és a
belügyminisztériumi költségvetési fejezet
tartalékának terhére a fenntartónak pénzbeli
támogatást ítélhet meg.
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  $ WDQWiUJ\L pV HJ\pE YHUVHQ\HN QHPzetközi projektek és programok új tanévre
vonatkozó jegyzékét a minisztérium legkéVĘEEM~QLXVpLJN|]]pWHV]LKRQODSMiQ
 $PLQLV]WpULXPDWiPRJDWiVRGDtWpOpVHNRU HOVĘVRUEDQ D] DOiEEL V]HPSRQWRNDW YHV]L¿J\HOHPEH
D D]RUV]iJRVWDQWiUJ\LpVHJ\pEYHUVHQ\HNHQ D] HOVĘ KiURP KHO\HQ YpJ]HWW WDQXOyN
száma, verse-nyek nemzetközi fordulóiEDQ D] HOVĘ KiURP KHO\HQ YpJ]HWW WDQXOyN
száma, a helyezett tanulók szá-ma azokon
a versenyeken, ahol nem állapítanak meg
helyezési sorrendet; ugyanabban a versenyben a tanuló legjobb helyezése a mérvadó,
E KiQ\QHP]HWN|]LSURJUDPEDQpVSURMHNWben vett részt az iskola.
 $ PLQLV]WpULXP KDWiUR]]D PHJ PLO\HQ
|VV]HJĦ MXWWDWiVEDQ UpV]HVO D] LVNROD D]
HOVĘPiVRGLNKDUPDGLNKHO\pUWDKHO\H]pVL
sorrend nélküli versenyeken a helyezésért,
illetve a nemzetközi programokban való
részvételért.
 $PLQLV]WpULXPOHJNpVĘEEDGRWWpYQRYHPEHUpLJN|]]pWHV]LKRQODSMiQDUHQGNtvüli tanulói eredmé-nyekért pénzbeli juttatásban részesített iskolák jegyzékét.
 $]   EHNH]GpV V]HULQW D IHQQWDUWyQDN
kiutalt juttatás a tantárgyi és egyéb verseQ\HNUH YDOy IHONpV]tWpVUH YDODPLQW D  
EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW MHJ\]pNEHQ V]HUHSOĘ
nemzetközi programokban való részvétellel járó kiadások fedezésére használható az
alábbiak szerint:
D  D]RNQDN D] DONDOPD]RWWDNQDN D NO|Q
MRJV]DEiO\H V]HULQWLMXWDOPD]iVDDNLN
1. felkészítették a tanulókat a tantárgyi és
egyéb versenyekre, vagy
2. részt vettek a nemzetközi program vagy
projekt megvalósításában,
E
1. oktatástechnikai eszköz,
2. taneszköz,
3. gyógyászati segédeszközök vásárlása,
F DWDQXOyNQDNYHUVHQ\HNHQYDJ\QHP]HWközi projektekben és programokban való
UpV]YpWHOpYHO |VV]HIJJĘ V]iOOiV pV HJ\pE
költségek,
G  D GLiNRNQDN YHUVHQ\UH YDOy IHONpV]tWpVH
során vagy az iskolának nemzetközi projektben és prog-ramban való részvételével
összefüggésben felhasznált fogyóeszközökre fordított összegek.
F
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$YpV]KHO\]HWHN¿QDQV]tUR]iVD
 $PLQLV]WpULXPDQDSWiULpYIRO\DPiQD
minisztériumi költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költségvetési fejezet tarWDOpNiQDNWHUKpUHDYDOyVLJpQ\¿J\HOHPEH
vételével az állami iskola fenntartójának, az
állami óvoda fenntartójának és az állami oktatási létesítmény fenntartójának a kialakult
vészhelyzet ke-zelésével kapcsolatos folyó
és felhalmozási célú kiadásokra célzott
pénzbeli juttatást ítélhet meg. A fenntar-tó a
kérelmet az illetékes kerületi székhely körzeti hivatala közvetítésével az év folyamán
terjeszti a minisz-térium elé. VészhelyzetQHNPLQĘVO
D  D] HPEHUL pOHWHW pV HJpV]VpJHW V~O\RVDQ
YHV]pO\H]WHWĘHVHPpQ\
E  D] LVNROD YDJ\ D] RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\
YDJ\RQiQ NHOHWNH]HWW D] LQWp]PpQ\ PĦN|GpVpWYHV]pO\H]WHWĘNiUWHOĘLGp]ĘHVHPpQ\
 $IHQQWDUWyNpUHOPHHOVĘVRUEDQD]DOiEbiakat tartalmazza:
D DYpV]KHO\]HWSRQWRVOHtUiVDNHOHWNH]pVpnek okai,
E  D YpV]KHO\]HW HOKiUtWiViKR] IHOWpWOHQO
szükséges költségek.
 $PLQLV]WpULXPDYpV]KHO\]HWHOKiUtWiViW
FpO]y MXWWDWiV RGDtWpOpVHNRU HOVĘVRUEDQ D]
DOiEELV]HPSRQWRNDWYHV]L¿J\HOHPEH
D DYpV]KHO\]HWMHOOHJH
E D]HPEHULpOHWpVHJpV]VpJYDJ\D]LQWp]PpQ\L PĦN|GpV HVHWOHJHV YHV]pO\H]WHWpVpnek mértéke,
F DNHOHWNH]HWWNiURNPpUWpNHHVHWOHJHVWRvábbi károk veszélye.
  $ PLQLV]WpULXP PLQGHQ pYEHQ D KRQODSMiQ N|]]pWHV]L D]   EHNH]GpV V]HULQWL
célokra megítélt pénzösz-szegek nagyságát
és a kedvezményezett iskolák és fenntartók
jegyzékét. A minisztérium a jegyzéket minGHQQHJ\HGpYOH]iUiViWN|YHWĘHQPXQNDnapon belül frissíti.
G
)HMOHV]WpVLSURMHNWHN
¿QDQV]tUR]iVD
 $]iOODPLLVNRODD]iOODPLyYRGDpVD]
állami oktatási létesítmény fenntartójának
kérelmére a minisztéri-umi költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költségvetési
fejezet terhére a minisztérium a benyújtott
fejlesztési projekt megvalósítására célzott
támogatást nyújthat. A kérelmet a fenntartó
a kerületi székhely körzeti hivatala közvetítésével nyújtja be a minisztériumnak. A
fejlesztési projektekre vonatkozó pályázati
felhívásokat a minisztérium a naptári év folyamán a honlapján teszi közzé. A fejlesztési projektek olyan pro-jektek, amelyek az
alábbi területekre irányuló oktatást és nevelést célozzák meg:
D  LQIRUPiFLyV pV NRPPXQLNiFLyV WHFKQRlógia,
E Q\HOYLVPHUHW
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F  VDMiWRV RNWDWiVLQHYHOpVL LJpQ\Ħ WDQXOyN
V]iPiUDJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]NRUV]HUĦsítése és fel-újítása,
G WDQV]HUHNNRUV]HUĦVtWpVHpVIHO~MtWiVD
H HJpV]VpJHVpOHWPyG
I N|UQ\H]HWYpGHOHP
J DPDQXiOLVNpV]VpJIHMOHV]WpVpWFpO]yHV]közök beszerzése,
K D]DQ\DJLPĦV]DNLLQIUDVWUXNW~UDNRUV]HUĦVtWpVH
L DQHYHOpVpVRNWDWiVPHJ~MtWiVD
M  D NiEtWyV]HUHN pV WXGDWPyGRVtWy V]HUHN
IRJ\DV]WiViQDN PHJHOĘ]pVpW FpO]y WHYpkenységek,
N DV]ORYiNLDLNXOWXUiOLVpVW|UWpQHOPL|U|Nség megismerése,
O YiOODONR]iVLLVPHUHWHNNpV]VpJHNpVNRPpetenciák oktatása,
P DV]DNNpS]pVQpSV]HUĦVtWpVH
Q  V]DNNpS]Ę pV J\DNRUODWL IHONpV]tWĘ
N|]SRQWRN PĦN|GpVH NO|Q MRJV]DEiO\
V]HULQWHD 
 $IHQQWDUWyLNpUHOHPIĘOHJD]DOiEELDNDW
tartalmazza:
D DSURMHNWFpOMD
E DSURMHNWMHOOHP]pVH
F DSURMHNWPHJYDOyVtWiViQDNWHPWHUYH
G DSURMHNWPHJYDOyVtWiViQDNDQ\DJLIHOWpWelei.
 $ SURMHNW PHJYDOyVtWiViKR] D IHQQWDUWy
vagy más jogi és természetes személyek által biztosítandó mini-mális önrész a projekt
|VV]N|OWVpJpQHNOHJDOiEED
 $PLQLV]WpULXPDQ\LOYiQRVLVNRODIHQQtartójának a fejlesztési projekt megvalósítására folyósítandó pénzösszeg odaítélésekor
HOVĘVRUEDQ D] DOiEEL V]HPSRQWRNDW YHV]L
¿J\HOHPEH
D PHQQ\LUHKDV]QRVtWKDWyDIHMOHV]WpVLSURjekt az oktatásban és nevelésben,
E  PHQQ\LUH KDV]QRVtWKDWy D] DGRWW MiUiV
vagy kerület illetékességi területén belül
azon a települé-sen, ahol a nyilvános iskolának a székhelye van.
  $ PLQLV]WpULXP PLQGHQ pYEHQ D KRQODSMiQ N|]]pWHV]L D]   EHNH]GpV V]HULQWL
célokra megítélt pénzösz-szegek nagyságát, valamint a kedvezményezett iskolák
és fenntartók jegyzékét. A minisztérium a
jegyzéket minden negyedév lezárását köveWĘHQPXQNDQDSRQEHOOIULVVtWL
H
$V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ
tanulók támogatásának
¿QDQV]tUR]iVD
 $] DODSLVNROD YDODPLQW D VDMiWRV RNWDWiVLQHYHOpVL LJpQ\Ħ WDQXOyNDW RNWDWy DODSLVNROD DWRYiEELDNEDQÄiOODPLDODSLVNROD´ 
IHQQWDUWyMiQDNI  NpUHOPpUH D PLQLV]WpULum a minisztériumi költségvetési fejezet és
a belügyminisztériumi költségvetési fejezet
terhére az év folyamán a szociálisan hátráQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNQHYHOpVLRNWDWiVLIHOtételeinek javítása céljából külön jogszabály

V]HULQWJ WiPRJDWiVWQ\~MWKDW
  $ V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXlók nevelési-oktatási feltételeinek javítását
FpO]y   EHN V]HULQWL WiPRJDWiV |VV]HJH D KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN V]iPiWyO
pV D] HJ\ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyUD MXWy
támo-gatás nagyságától függ. Az egy hátráQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyUDMXWypYHVWiPRJDWiV
összege az erre a célra elkülönített pénzeszközök mennyiségének és a szlovákiai
alapiskolákban, valamint a sajátos oktatáVLQHYHOpVĦWDQXOyNDWRNWDWyDODSLVNROiNEDQ
WDQXOy |VV]HV KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOy
számának a hányadosa. Az érintett tanulók
OpWV]iPDV]HPSRQWMiEyOD]HOĘ]ĘQDSWiULpY
V]HSWHPEHULiOODSRWDPpUYDGy
 $V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyN
nevelési-oktatási feltételeinek javítására az
állami iskola számá-ra adott naptári évben
nyújtott támogatás a szociálisan hátrányos
KHO\]HWĦ WDQXOyN QHYHOpVLRNWDWiVL IHOWpW
eleinek javítására az állami iskola számára
a folyó tanévben nyújtott támogatásból és a
V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNQHvelési-oktatási feltételeinek javítására az állami iskola számára az új tanévben nyújtott
támogatásból áll.
 $V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyN
nevelési-oktatási feltételeinek javítására az
állami iskolának a folyó tanévben nyújtott
támogatás összege az egy szociálisan hátráQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyUDHVĘWiPRJDWiV|VV]HJpQHN pV D] HOĘ]Ę QDSWiUL pYEHQ NH]GĘG|WW
tanévben az adott iskolában tanuló szociáliVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNNpWKDUPDGRV
létszámának a szorzata. A szociálisan hátráQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNQHYHOpVLRNWDWiVLIHOtételeinek javítására az állami iskolának az
új tanévben nyújtott támogatás összege az
HJ\V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyUD
D]DGRWWQDSWiULpYEHQHVĘWiPRJDWiV|VV]HJpQHNpVD]DNWXiOLVQDSWiULpYEHQNH]GĘGĘ
tanévben az adott iskolában tanuló szociáOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNHJ\KDUPDdos létszámának a szorzata. A szociálisan
KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN QHYHOpVLRNWDtási feltételeinek javítását célzó támogatás
összegének megállapításakor alkalmazott
WDQXOyLOpWV]iPV]HPSRQWMiEyOD  EHkezdés szerinti dátum a meghatározó.
 $NHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDOD
D  D] iOODPL N|OWVpJYHWpVUĘO V]yOy W|UYpQ\
KDWiO\ED OpSpVpWĘO V]iPtWRWW OHJNpVĘEE 
PXQNDQDSRQEHOOD]  EHNV]HULQWLiOODmi iskola fenntartóját tájékoztatja a fenntarWiViEDQ PĦN|GĘ iOODPL LVNROiN V]iPiUD D
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNQHYHOpVLRNWDWisi feltételeinek javítása céljából megítélt, a
  EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW pV   EHN
V]HULQWNLV]iPtWRWWWiPRJDWiV|VV]HJpUĘO$
V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN QHvelési-oktatási feltételeinek javítására az állami iskolának az új tanév-ben járó támogaWiV|VV]HJHV]HPSRQWMiEyOD]HOĘ]ĘQDSWiUL
pYEHQ NH]GĘG|WW WDQpYUH pUYpQ\HV D IHQQ-

WDUWyiOWDOD  EHNV]HULQWEHMHOHQWHWW
tanulói létszám a mérvadó.
E RNWyEHULJpUWHVtWLD]  EHNH]GpVV]Hrinti állami alapiskola fenntartóját a fenntarWiViEDQ PĦN|GĘ iOODPL LVNROiN V]iPiUD D
V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN QHvelési-oktatási feltételeinek javítása céljából
PHJtWpOWWiPRJDWiV|VV]HJpQHND  EHND 
pontja szerinti módosításáról; a korri-gált
|VV]HJ D IHQQWDUWy iOWDO PĦN|GWHWHWW iOODPL
LVNROiNV]iPiUDDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXlók neve-lési-oktatási feltételeinek javítása
FpOMiEyOD]~MWDQpYUHPHJtWpOWpVD  
bek. szerint bejelen-tett, az új tanévben érvényes tényleges tanulói létszám alapján a
  EHNH]GpV V]HULQW PHJKDWiUR]RWW WiPRJDWiVpVDIHQQWDUWyiOWDOPĦN|GWHWHWWiOODPL
LVNROiNV]iPiUDDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQX
lók nevelési-oktatási feltételeinek javítása
FpOMiEyOD]~MWDQpYEHQPHJtWpOWGHD]HOĘ]Ę
QDSWiUL pYEHQ D     EHN V]HULQW EHMHOHQWHWWWDQXOyLOpWV]iPDODSMiQD  EHNV]Hrint meghatározott tá-mogatás különbsége.

 $]iOODPLyYRGiNpVD]iOODPLGLiNRWWKRQRN  V]iPiUD MiUy   EHNH]GpV V]HULQWL
juttatások megállapítá-sa az állami iskolákUDpUYpQ\HV    EHNV]HULQWW|UWpQLN

 $]   EHNH]GpV V]HULQWL iOODPL DODSLVkola fenntartója a kerületi székhely körzeti
KLYDWDOD WiMpNR]WDWiViQDN Np]KH]YpWHOpWĘO
V]iPtWRWWQDSRQEHOO
D D]  EHND SRQWMDV]HULQWDIHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘLVNROiNN|]|WWOHRV]WMDDV]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNQHYHOpVL
oktatási feltételeinek javítását célzó, adott
naptári évben megítélt támogatást,
E D]  EHNH]GpVE SRQWMDV]HULQWNRUULJiOMD D IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ LVNROiN N|]|WW
IHORV]WRWW D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ
tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javítását célzó és az új tanévre érvényes támogatást.
 $] iOODPL DODSLVNROD IHQQWDUWyMD D]  
bekezdés szerint megítélt pénzeszközöket
NO|Q MRJV]DEiO\EDQK  U|J]tWHWW FpORNUD
köteles felhasználni.
  +D D] iOODPL DODSLVNROiEDQ D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN OpWV]iPD
PHJKDODGMD D  IĘW D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN QHYHOpVLRNWDWiVL
feltételeinek javítása céljából az iskolának
MXWWDWRWW WiPRJDWiVQDN OHJDOiEE D] iW
a fenntartó köteles a szociálisan hátrányos
KHO\]HWĦ WDQXOyNNDO IRJODONR]y SHGDJyJLDL
DVV]LV]WHQVHN EpUpUH pV ¿]HWpVpUH IRUGtWDQL
LGHpUWYHDN|WHOH]ĘHJpV]VpJEL]WRVtWiVLMiUXlékot, nyugdíjbiztosítási járulékot, a magán
nyugdíjbiztosítási és önkéntes nyugdíjpénzWiULEH¿]HWpVHNHW

  $ NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ LVNROiNEDQ WDQXOy
gyermekeknek vagy tanu-lóknak nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére a minisztérium az érintett iskolák
WHOMHV WDQXOyL OpWV]iPiQDN ¿J\HOHPEH Yptelével ítéli meg a kerületi székhely körzeti
hivatalának a juttatást, felté-ve, hogy a szolgáltatást
D  D] iOODPL yYRGiEDQ QHYHOW J\HUPHNHN
számára a települési önkormányzat, a kerületi önkormány-zat, államilag elismert
egyház vagy vallási közösség, illetve egyéb
természetes vagy jogi személy ál-tal fennWDUWRWWLVNRODLpWNH]GpNE 
E  D] DODSLVNROiN YDODPLQW NO|Q MRJV]Dbály szerint a sajátos oktatási-nevelési
LJpQ\Ħ WDQXOyNDW RNWDWy DODSLVNROiNF 
tanulói számára kerületi fenntartású iskolai
pWNH]GpNE 
F  D] D  pV E  SRQWEDQ HPOtWHWWHNHQ NtYO
NO|Q MRJV]DEiO\G  V]HULQWL LVNROiN WDnulói számára a tele-pülési önkormányzat
iOWDO IHQQWDUWRWW LVNRODL pWNH]GpNE  pV D]
D  pV E  SRQWEDQ HPOtWHWWHNHQ NtYO NO|Q
MRJV]DEiO\G V]HULQWLLVNROiNWDQXOyLV]iPiUDDpOHWpYEHW|OWpVpLJD]iOODPLODJHOismert egyház vagy vallási közösség, illetve
egyéb természetes vagy jogi személy által
IHQQWDUWRWWLVNRODLpWNH]GpNE EL]WRVtWMiN


$]iOODPLyYRGiNpViOODPL
RNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HN
¿QDQV]tUR]iVD
 $]iOODPLyYRGiNpViOODPLRNWDWiVLOptesítmények fenntartóinak az adott naptári
évben juttatott támo-gatás összege az állami
óvodák és az egyes állami oktatási létesítmények számára elkülönített pénzeszközök
PHQQ\LVpJpWĘOIJJ

  $ GLiNRWWKRQRN pV D] LVNRODL
pWNH]GpND NLYpWHOpYHOD]iOODPLRNWDWiVL
OpWHVtWPpQ\HN HVHWpEHQ D]   EHN V]HULQWL
pénzeszközök nagyságának megállapítása
az adott intézmény szolgáltatásait igénybe
YHYĘ J\HUPHNHN YDJ\ WDQXOyN V]iPD D]
intézmény tevékenységének biztosításához
szükséges személyi és üzemi feltéte-lek
vagy a nyújtott szolgáltatás terjedelme alapján történik.
 $]LVNRODLpWNH]GpNE HVHWpEHQD]  
bek. szerinti pénzeszközök nagyságának
megállapítása a kerületi székhely körzeti hiYDWDOiQDNIHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘLVNROiNEDQ
tanuló, az adott intézmény szolgáltatásait
LJpQ\EHYHYĘJ\HUPHNHN|VV]OpWV]iPDDODSján történik.


$]HJ\Ki]LLVNROiN¿QDQV]tUR]iVD
 $EHOJ\PLQLV]WpULXPLN|OWVpJYHWpVLIHMH]HW WHUKpUH ¿QDQV]tUR]RWW HJ\Ki]L LVNROiN
HVHWpEHQ D  DG RN UHQGHONH]pVHL D
mérvadók.
 $] HJ\Ki]L LVNROiQDN D N|YHWNH]Ę WDQpYUH MiUy   EHN V]HULQWL MXWWDWiV PHJtWpOpVpQHNIHOWpWHOHKRJ\D]HOĘ]ĘpYEHQPiU
PĦN|GĘHJ\Ki]LLVNRODD  pV  EHkezdés rendelkezései szerint elkészítse és a
  EHNV]HULQWDIHQQWDUWyN|]YHWtWpVp-

vel a kerületi székhely körzeti hivatalának
EHQ\~MWVDD]HOĘ]ĘpYUHYRQDWNR]yN|OWVpJvetési beszámolót.
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 $   V]HULQW PHJtWpOW SpQ]HV]N|]|NHW
D] HJ\Ki]L LVNROD V]HPpO\L MHOOHJĦ UiIRUdításokra és üzemi ráfordí-tásokra köteles
felhasználni, ez alól kivételt képeznek a lí]LQJV]HU]ĘGpVHN DODSMiQ ¿]HWHWW Ot]LQJGtMDN
és a reklámkiadások.
D
0DJiQLVNROiN¿QDQV]tUR]iVD
  $ EHOJ\PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL
IHMH]HW WHUKpUH ¿QDQV]tUR]RWW PDJiQLVNROiN
HVHWpEHQDDD  EHNE SRQWMDpV
D EH RN UHQGHONH]pVHL D PpUYDGyDN
Magániskolák felhalmozási célú kiadásokra
FVDNDIHMOHV]WpVLSURMHNWHN G NHUHWpEHQ
megvalósuló ingó vagyontárgy beszerzésére
kaphatnak támo-gatást.
 $PDJiQLVNRODUpV]pUHDN|YHWNH]ĘWDQpYUHMiUy  EHNV]HULQWMXWWDWiVPHJtWpOpVpQHNIHOWpWHOHKRJ\D]HOĘ]ĘpYEHQPiUPĦN|GĘPDJiQLVNRODD  pV  EHNH]GpV
UHQGHONH]pVHLV]HULQWHONpV]tWVHpVD  
bek. szerint a fenntartó közvetítésével a kerületi székhely körzeti hivatalának benyújtVD D] HOĘ]Ę pYUH YRQDWNR]y N|OWVpJYHWpVL
beszámolót.
 $PLQLV]WpULXPD]DGRWWQDSWiULpYEHQD
magániskola fenntartója számára járó pénzkeretet csökkenti, ha a naptári év folyamán
D]ÈOODPL7DQIHOJ\HOHWH HOOHQĘU]pVpUĘO
készült utolsó jelentés azt állapította meg,
hogy
D  D] LQWp]PpQ\L RNWDWiVL SURJUDP QLQFV
összhangban az állami oktatási programmal,
E  D] LVNRODL RV]WiO\RNEDQ PDJDVDEE D WDQXOyL OpWV]iP  PLQW D]W NO|Q MRJV]DEiO\
HOĘtUMDI 
F  D] LQWp]PpQ\L RNWDWiVL SURJUDP NHUHWpEHQ D] LVNROiNEDQ  RNWDWRWW WDQWiUJ\DN
NHYHVHEE PLQW iW RNWDWWD V]DNNpS]HWW
WDQHUĘ
  $   EHN V]HULQWL KLiQ\RVViJRN PLDWW
a magániskola fenntartójának adott naptári
évre járó normatív hozzájárulás összegét a
PLQLV]WpULXP NDO FV|NNHQWL D WRYiEbiakban „csökkentett normatív hozzájáruOiV´  D]RNQDN D KyQDSRNQDN D V]iPiWyO
IJJĘHQDPHGGLJD]pULQWHWWDKLiQ\RVViJRkat meg nem szünteti. A hónapok számítása
attól a hónaptól indul, amely azt a hónapot
követi, amikor a hiányosságra fény derült,
és addig a hónapig tart, amíg az érintett a
hiányosságot az érintett intézmény megszünteti. Ha a magánisko-la a hiányosságot
abban a hónapban megszünteti, mikor azt a
tanfelügyelet megállapította, a csökkentett
normatív hozzájárulást a minisztérium egy
hónapig folyósítja.
 +DD  EHNV]HULQWLKLiQ\RVViJRNDWD
magániskola a naptári év végéig nem szün
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teti meg, a minisztéri-um az adott iskola
IHQQWDUWyMiQDN D N|YHWNH]Ę QDSWiUL pYUH
MXWWDWDQGySpQ]HV]N|]|NRGDtWpOpVHNRUD  
bek. szerint jár el.
 $ IHQQWDUWy D] pULQWHWW PDJiQLVNROiEDQ
IHOWiUW   EHNH]GpV V]HULQWL KLiQ\RVViJRNUyO D] ÈOODPL 7DQIHOJ\HOHW pUWHVtWpVpQHN Np]KH] YpWHOpW N|YHWĘ |W QDSRQ
belül a kerületi székhely körzeti hivatala
közvetítésé-vel írásban köteles tájékoztatni
a minisztériumot. A feltárt hiányosságok
PHJV]QWHWpVpUĘODIHQQWDUWyD]ÈOODPL7DQfelügyelet értesítésének kézhezvételét köveWĘ|WQDSRQEHOODNHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWL
hivatalá-nak közvetítésével írásban köteles
tájékoztatni a minisztériumot.
 $   V]HULQW PHJtWpOW SpQ]HV]N|]|NHW
D] HJ\Ki]L LVNROD V]HPpO\L MHOOHJĦ UiIRUdításokra és üzemi ráfordí-tásokra köteles
felhasználni, ez alól kivételt képeznek a lí]LQJV]HU]ĘGpVHN DODSMiQ ¿]HWHWW Ot]LQJGtMDN
és a reklámkiadások.
E
ÏYRGDLRNWDWiVLQHYHOpVL
hozzájárulás
  $] yYRGiWE  DGRWW QDSWiUL pYUH PHJLOOHWĘ RNWDWiVLQHYHOpVL KR]]iMiUXOiV D]
yYRGiQDNE  D IRO\y WDQpYUH MiUy RNWDWiVL
nevelési hozzájárulásból és az új tanévre
járó oktatási-nevelési hozzájárulásból áll.
 $] yYRGiWE  D IRO\y WDQpYEHQ PHJLOOHWĘ RNWDWiVLQHYHOpVL KR]]iMiUXOiV D] HJ\
eltartott gyermekre számí-tott, adott naptári
pY MDQXiU MpQ pUYpQ\HV OpWPLQLPXPJ 
iYDO HJ\HQOĘ |VV]HJ Q\ROFV]RURViQDN
pV D] HOĘ]Ę QDSWiUL pYEHQ NH]GĘG|WW WDQpYEHQ D] yYRGiEDQE  QHYHOW J\HUPHNHN
V]iPiQDN D V]RU]DWD $] yYRGiWE  D] ~M
WDQpYEHQPHJLOOHWĘRNWDWiVLQHYHOpVLKR]]ijárulás az egy eltartott gyermekre számított,
adott naptári év szeptember 1-jén érvényes
OpWPLQLPXPJ  iYDO HJ\HQOĘ |V]szeg négyszeresének és az aktuá-lis naptári
pYEHQ NH]GĘGĘ WDQpYEHQ D] yYRGiEDQE 
nevelt gyermekek számának a szorzata. Az
oktatási-nevelési hozzájárulás összegének
megállapításakor alkalmazott gyermeklétV]iP WHNLQWHWpEHQ D     EHN V]HULQWL
dátum a mérvadó.
 $NHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDOD
D  D] iOODPL N|OWVpJYHWpVUĘO V]yOy W|UYpQ\
KDWiO\ED OpSpVpWĘO V]iPtWRWW OHJNpVĘEE 
PXQNDQDSRQEHOOWiMpNR]WDWMDD]yYRGDE 
IHQQWDUWyMiW D IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ
yYRGDE V]iPiUDD  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWW pV D   EHN V]HULQW NLV]iPtWRWW
RNWDWiVLQHYHOpVLKR]]iMiUXOiV|V]V]HJpUĘO
D]yYRGiQDNE D]~MWDQpYUHMiUyRNWDWiVL
nevelési hozzájárulás összegének kiszámíWiVDNRU D] HOĘ]Ę QDSWiUL pYEHQ NH]GĘG|WW
WDQpYUHpUYpQ\HVDIHQQWDUWyiOWDOD  
bek. szerint bejelen-tett gyermeklétszám és
az adott naptári év január 1-jén érvényes
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J\HUPHNOpWPLQLPXPJ |VV]HJHDPpUYadó.
E  OHJNpVĘEE RNWyEHU iLJ pUWHVtWL D]
yYRGDE IHQQWDUWyMiWD]iOWDODPĦN|GWHWHWW
yYRGiNE V]iPiUDD]DGRWWQDSWiULpYUHD
  EHN D  SRQWMD V]HULQW PHJiOODStWRWW RNtatási-nevelési hozzájárulás ösz-szegének
korrigálásáról. A korrekció az új tanévre
pUYpQ\HVpVDIHQQWDUWyiOWDOD  EHN
szerint bejelentett tényleges gyermeklétV]iP DODSMiQ D IHQQWDUWy iOWDO PĦN|GWHWHWW
yYRGiNE  V]iPiUD D] ~M WDQpYEHQ MiUy
MHOHQV]DNDV]  EHNV]HULQWV]iPtWRWWQRUmatív hozzájárulás, valamint az egy el-tartott gyermekre számított, adott naptári év
V]HSWHPEHUMpQpUYpQ\HVOpWPLQLPXPJ 
pV D] HOĘ]Ę QDSWiUL pYEHQ D IHQQWDUWy iOWDO
D  EHNV]HULQWLEHMHOHQWHWWWpQ\OHJHV
gyermeklétszám alapján a fenntartó által
PĦN|GWHWHWW yYRGiNE  V]iPiUD D] ~M WDQpYUH MiUy D MHOHQ V]DNDV]   EHN V]HULQW
számított oktatási-nevelési hozzájárulás,
valamint az egy eltartott gyermekre számított, adott nap-tári év január 1-jén érvényes
OpWPLQLPXPJ DNO|QEVpJH
F  D EHOJ\PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWEĘOD]yYRGDE IHQQWDUWyMiWPHJLOOHWĘ
 EHNV]HULQWLSpQ]HV]N|]|NHWNO|QMRJV]DEiO\ V]HULQWD]pYIRO\DPiQIRO\yVtWja.
 $]yYRGDE IHQQWDUWyMDDNHUOHWLV]pNhely körzeti hivatala értesítésének kézhezvéWHOpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOO
D D  EHND SRQWMDV]HULQWOHRV]WMDDIHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘyYRGiNQDNQDSWiULpYUH
MiUyWiPRJDWiVWE
E  D   EHN E  SRQWMD V]HULQW PyGRVtWMD D
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ yYRGiNDWE  D] ~M
WDQpYEHQPHJLOOHWĘWiPRJDWiVW
  $ IHQQWDUWyQDN IRO\yVtWRWW   EHNH]GpV
szerinti pénzeszközöket a tankötelezettség
NH]GHWH HOĘWW HJ\ pYYHO D] yYRGiED IHOYHWW
gyermekek nevelésével és oktatásával kapcsolatos tevékenységre lehet fordítani, mégpedig kizárólag
D  D]RQ yYRGDL DONDOPD]RWWDNE  NO|Q
MRJV]DEiO\V]HULQWLK MXWDOPD]iViUDDNLN
részt vesznek a gyermekek nevelésében és
oktatásában,
E DJ\HUPHNHNQHYHOpVpWpVRNWDWiViWV]ROgáló helyiség felszerelésére
1. didaktikai technikával,
2. taneszközökkel,
3. kompenzációs segédeszközökkel,
F  D J\HUPHNHN NO|Q MRJV]DEiO\
V]HULQWLKD  WHYpNHQ\VpJHNHQ YDOy WDUWy]kodási költségeinek fedezésére, vagy
G  D J\HUPHNHN QHYHOpVpYHO pV RNWDWiViYDO
kapcsolatos fogyóeszközök költségeire.
F
Támogatások
  $ PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HW
terhére a minisztérium az alábbi tevékenységekhez nyújthat támo-gatást:
D D  EHNV]HULQWLWpPiNEDQIRO\yRN-

WDWyQHYHOĘPXQNDIHMOHV]WpVH
E DJ\HUPHNHNN|]OHNHGpVLMiWV]yWpUHQW|UWpQĘJ\DNRUODWLRNWDWiVD
F D]LVNROiNEDQpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNben dolgozó alkalmazottak, a gyermekek,
tanulók és hall-gatók számára kiadott szakmai folyóiratok megjelentetése,
G  D] LVNROiN pV D] RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN
számára kiadott, a tankönyvi anyagot kiegéV]tWĘNLDGYiQ\RNpVDGDWKRUGR]yNNLDGiVD
H DPĦYpV]HWLDODSLVNROiNEDQyYRGiNEDQ
nyelviskolákban és az oktatási létesítményekben folyta-tott oktatási kísérletek megvalósítása,
I  D WDQN|Q\YL DQ\DJRW NLHJpV]tWĘ NLDGYiQ\RNQDNIRJ\DWpNNDOpOĘJ\HUPHNHNV]iPiUDpU]pNHOKHWĘIRUPiEDW|UWpQĘiWtUiVD
J DPĦYpV]HWLDODSLVNROiNEDQIRO\yPĦYpszetoktatással kapcsolatos tevékenységek
K D]LVNROiNpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNSHGDgógiai dolgozóinak és szakalkalmazottainak
országos versenyei szervezési biztosítására,
L  N|]RNWDWiVL LQWp]PpQ\KiOy]DWED NO|Q
MRJV]DEiO\  V]HULQW EHVRUROW LVNROiN pV
oktatási létesítmé-nyek által használt infUDVWUXNW~UD PĦN|GWHWpVpQHN pV EĘYtWpVpQHN
támogatása; infrastruktúrán a technológiaikommunikációs környezetet értjük, mely
OHKHWĘYp WHV]L LQIRUPDWLNDL UHQGV]HUHN
alkal-mazását és üzemeltetését, elektronikus szolgáltatások nyújtását és fejlesztését.
M  D YHUVHQ\HN J\Ę]WHVHLQHN MXWDOPD]iVD
DPHO\HNQHNV]HUYH]ĘMHYDJ\WiUVV]HUYH]ĘMH
a minisztérium, kivéve a pedagógiai dolgozók és szakalkalmazottak versenyeit, valamint az iskolákat és oktatási in-tézményeket
látogató gyermekek és tanulók versenyeit.
 $]  EHNH]GpVV]HULQWLWHYpNHQ\VpJHNre támogatás csak a jelen törvényben, valaPLQW NO|Q MRJV]DEiO\EDQL  UpV]OHWH]HWW
feltételek megtartása mellett az alábbi kéUHOPH]ĘNQHNtWpOKHWĘPHJ
D  PĦYpV]HWL DODSLVNROiN yYRGiN
nyelviskolák és oktatási létesítmények
IHQQWDUWyLD 
E  HJ\HVOHWHNM  DODStWYiQ\RNN 
N|]KDV]Q~ WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę QRQSUR¿W
V]HUYH]HWHNO  YDJ\ D] iOODPLODJ HOLVPHUW
HJ\Ki] YDJ\ YDOOiVL N|]|VVpJP  DPHO\
ugyan nem iskola vagy oktatási létesítmény fenntartója, de részt vesz az iskolában
vagy oktatási létesítményben folyó oktatóQHYHOĘPXQNiEDQ
F D]LVNROiEDQYDJ\RNWDWiVLOpWHVtWPpQ\EHQ
IRO\y RNWDWyQHYHOĘ PXQNiYDO NDSFVRODWRV
 EHNV]HULQWLWHYpNHQ\VpJEHQUpV]WYHYĘ
18. életévét betöltött természetes személy,
G  D] LVNROiEDQ YDJ\ RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\EHQ IRO\y RNWDWyQHYHOĘ PXQNiYDO NDSFVRODWRV  EHNV]HULQWLWHYpNHQ\VpJEHQUpV]W
YHYĘMRJLV]HPpO\
 7iPRJDWiVQHPQ\~MWKDWy
D DNRUiEELN|OWVpJYHWpVLpYEHQNHOHWNH]HWW
kötelezettségek kiegyenlítésére,
E D]HOĘ]ĘN|OWVpJYHWpVLpYHNEHQWHOMHVtWHWW
kiadások megtérítésére.

 $WiPRJDWiVLUiQWLNpUHOPHWDNpUHOPH]Ę
tUiVEDQ Q\~MWMD EH$]   EHN D F  pV J 
SRQWMDLUDYRQDWNR]yNpUHOPHWDNpUHOPH]ĘD
IHOKtYiVDODSMiQDQQDNN|]]pWpWHOpWN|YHWĘ
QDSRQEHOOQ\~MWMDEH$]  EHNG I 
YDODPLQWK pVL SRQWMDLUDYRQDWNR]yNpUHlem a naptári év folyamán nyújtható be.
  $ PLQLV]WpULXP D IHOKtYiVW D NpUHOPHN
EHQ\~MWiVLKDWiULGHMHHOĘWWOHJDOiEEQDSSDO
N|]]pWHV]LDKRQODSMiQ$IHOKtYiVIĘOHJD]
alábbiakat tartalmazza:
D DSiO\i]DWDODSYHWĘFpOMDDNpUHOPHNHObírálásakor alkalmazott szempontok és súlyuk,
E  D WiPRJDWiVL NpUHOHP HOHNWURQLNXV IRUmában,
F DMRJRVXOWNpUHOPH]ĘNN|UH
G D]DGRWWSiO\i]DWNHUHWpEHQV]pWRV]WKDWy
összeg nagysága,
H  D] HJ\ NpUHOPH]ĘQHN PHJtWpOKHWĘ OHJNLsebb és legnagyobb támogatási összeg,
I DNpUHOHPIRUPDLKLiQ\RVViJDLQDNDSyWlása,
J DNpUHOPHNHOEtUiOiViQDNWHPH]pVH
 $NpUHOHPDNpUHOPH]ĘQHNDOiEELD]RQRsító adatait tartalmazza:
D MRJLV]HPpO\HVHWpEHQ
DNpUHOPH]ĘQHYHPĦN|GpVLIRUPiMD
2. a székhelyének címe,
3. statisztikai száma,
4. adószáma,
 NpSYLVHOĘMpQHN XWyQHYH FVDOiGL QHYH
akadémiai címe,
E WHUPpV]HWHVV]HPpO\HVHWpEHQ
1. utóneve, családi neve, születési neve,
akadémiai címe,
2. születési ideje,
3. vállalkozó magánszemély esetében a vállalkozás helye és statisztikai száma,
4. lakóhelyének címe.
 $NpUHOHPWRYiEELWDUWDOPLHOHPHL
D DNpUHOPH]ĘWHYpNHQ\VpJLN|UH
E D]  EHNV]HULQWLWiPRJDWRWWFpO
F DWiPRJDWDQGyWHYpNHQ\VpJMHOOHP]pVH
G DWHYpNHQ\VpJPHJYDOyVtWiViQDNLGHMHpV
helye,
H  D WHYpNHQ\VpJEHQ UpV]W YHYĘ V]HPpO\HN
és a célcsoport nagysága,
I DWHYpNHQ\VpJWHPH]pVH
J DWHYpNHQ\VpJSpQ]J\LKiWWHUpQHNHOHPzése,
K  DQQDN IHOWQWHWpVH KRJ\ D NpUHOPH]Ę
ugyanarra a célra igényelt-e más közigazgaWiVLV]HUYWĘOWiPRJDWiVWpVKDLJHQPLO\HQ
összegben,
L DPHQQ\LEHQV]NVpJHV|QUpV]EL]WRVtWiVD
az önrész igazolása,
M DNpUHOPH]ĘQ\LODWNR]DWDDUUyOKRJ\KR]zájárul adatai kezeléséhez és közzétételéhez.
  $ NpUHOPH]Ę iOWDO EL]WRVtWDQGy |QUpV]
QDJ\ViJiWD]  EHND F pVJ SRQWMDLV]Hrinti tevékenységek esetében a pályázati felKtYiVEDQD]  EHNG I YDODPLQWK pVL 
pontjai szerinti tevékenységek esetén pedig

DWiPRJDWiVLV]HU]ĘGpVEHQKDWiUR]]DPHJD
minisztérium.
  $]   EHNH]GpVEHQ UpV]OHWH]HWW WHYpkenységek megvalósítására a minisztérium
HOVĘVRUEDQD]DOiEELDN¿J\HOHPEHYpWHOpYHO
Q\~MWWiPRJDWiVWDNpUHOPH]ĘQHN
D DFpOFVRSRUWQDJ\ViJD
E  D WHYpNHQ\VpJ PHJYDOyVtWiVD iOWDO V]HU]HWWLVPHUHWHNQHND]RNWDWyQHYHOĘPXQNiEDQW|UWpQĘKDV]QRVtWiVD
F DWHYpNHQ\VpJWHUOHWLKDWiO\D
G DNpUHOPH]ĘD]HOĘ]ĘLGĘV]DNEDQDPHJMHlölt célra már kapott-e támogatást.
 $NpUHOPHNHWDPLQLV]WpULXPWDQiFVDGy
szerveként létrehozott bizottság bírálja el. A
bizottság legalább háromtagú. A bizottsági
WDJYDJ\KR]]iWDUWR]yMDQ QHPOHKHW
D NpUHOPH]ĘYDJ\QHPOHKHWHOIRJXOWDNpUHOPH]ĘYHOV]HPEHQ
E DNpUHOPH]ĘNpSYLVHOĘMHYDJ\DNpSYLVHleti szerv tagja,
F DNpUHOPH]ĘMRJLV]HPpO\EHQWDJ
G DNpUHOPH]ĘYHOYDJ\D]]DODYiOODONR]yL
V]|YHWVpJJHODPHO\QHNDNpUHOPH]ĘDWDJMD
nem állhat munkajogi viszonyban.
  $ EL]RWWViJ D NpUHOPHN pUWpNHOpVHNRU
függetlenül jár el, a kérelmeket a felhívásEDQ N|]]pWHWW pV D]   EHN D  SRQWMiEDQ
foglalt kritériumok alapján bírálja el. Az
egyes kérelmeket számmal kell ellátni, a
NpUHOHP QHP WDUWDOPD]KDW D NpUHOPH]Ę
D]RQRVtWiViWOHKHWĘYpWHYĘDGDWRW
 $ EL]RWWViJ |VV]HWpWHOpUH D KDWiUR]DWhozatal módjára, a munka megszervezésére
és a kérelmek elbírá-lásakor alkalmazott
eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a
PLQLV]WpULXPiOWDONLDGRWWV]HUYH]HWLpVPĦ
ködési szabályzat tartalmazza.

utalásának köte-lezettségét vonja maga
XWiQR 
 $NpUHOHPHOEtUiOiViWN|YHWĘQDSRQ
belül a minisztérium a honlapján közzéteszi
D  D]RNQDN D NpUHOPH]ĘNQHN D MHJ\]pNpW
DNLNV]iPiUDD  EHNV]HULQWLWHYpNHQ\Vpgekre jóváhagy-ták a támogatást, a támogaWiV|VV]HJpWpVDWiPRJDWiVLV]HU]ĘGpVW
E  D] HOXWDVtWiV RNiQDN PHJMHO|OpVpYHO D]
HOXWDVtWRWWNpUHOPH]ĘNMHJ\]pNpW
F  D NpUHOPHNHW HOEtUiOy EL]RWWViJ |VV]HWptelét,
G PHO\HVHWHNEHQpVPLO\HQLQGRNNDOYiOtoztatta meg a minisztérium a kérelmek elbírálására létre-hozott bizottság javaslatát.
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  .O|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWL HOMiUiVS 
pUYpQ\HV DUUD D] HVHWUH KD D NpUHOPH]Ę
megsérti a pénzügyi fe-gyelmet.
  $ WiPRJDWiVL |VV]HJHN PHJtWpOpVpre és felhasználására külön jogszabály
YRQDWNR]LNT 
 $WiPRJDWiVPHJtWpOpVpUHDNpUHOPH]Ę
nem támaszthat jogigényt.
 $MHOHQW|UYpQ\V]HULQWPHJtWpOWiOODPL
WiPRJDWiVQDNU PLQĘVOĘWiPRJDWiVFVDN
e törvénnyel és az állami támogatást szabáO\R]yNO|QMRJV]DEiO\RNNDOV |VV]KDQJban nyújtható.
 (]DW|UYpQ\QHPpULQWLD]LQIRUPiFLyhoz való hozzáférés korlátozására vonatko]y NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWLW  UHQGHONHzéseket.
.|]|V iWPHQHWL pV KDWiO\WDODQtWy
UHQGHONH]pVHN


 $WiPRJDWiVPHJtWpOpVpUĘOV]yOyG|QWpV
DODSMiQDPLQLV]WpULXPDWiPRJDWiVWHOQ\HUĘ
NpUHOPH]ĘYHO tUiVEHOL V]HU]ĘGpVW N|W D Wimogatás folyósításáról. A támogatási szer]ĘGpVIĘOHJD]DOiEELDNDWWDUWDOPD]]D
D DV]HU]ĘGĘIHOHN  EHNV]HULQWLD]RQRsító adatai,
E  D EDQN YDJ\ NOI|OGL EDQN ¿yNMiQDN D
QHYHDNpUHOPH]Ę|QiOOyD]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘOV]iUPD]ySpQ]HV]N|]|NHWIRJDGy
bankszámlájának száma.
F DWiPRJDWiV|VV]HJHH]HQEHOODEpUN|OWségre fordítható összeg,
G DWiPRJDWRWWFpO
H  D WiPRJDWiV IHOKDV]QiOKDWyViJiQDN LGĘtartama és az elszámolás határideje,
I DIHOQHPKDV]QiOWWiPRJDWiVLPDUDGYiQ\
visszautalásának határideje, valamint az a
minisztériu-mi számlaszám, amelyre a maradványt vissza kell utalni,
J D]iOODPLN|OWVpJYHWpVEĘOV]iUPD]ySpQ]HV]N|]|N XWiQ NpS]ĘG|WW NDPDW YLVV]DXWDlásának a határ-ideje és az a minisztériumi
V]iPODV]iP DPHO\UH D NpS]ĘG|WW NDPDWRW
vissza kell utalni,
K  D WiPRJDWiV IHOKDV]QiOiViQDN IHOWpWHOHL
melyek megszegése a támogatás vissza-

 $MRJLV]HPpO\LVpJJHOUHQGHONH]ĘLVNROiN pV RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN D] HOĘ]Ę pYL
gazdálkodásukról beszá-molót készítenek,
s azt benyújtják a fenntartójuknak. Az intézményfenntartók összevont beszámolót
NpV]tWHQHNDIHQQWDUWiVXNEDQPĦN|GĘLVNROiN pV RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN HOĘ]Ę QDSWiUL
pYLJD]GiONRGiViUyOVD]WiSULOLVpLJEHnyújtják az illetékes kerületi székhely körzeti hivatalának. A kerületi székhely körzeti
hivatala a minisztérium által megszabott haWiULGĘQEHOO|VV]HJH]ĘMHOHQWpVWNpV]tWDNHrületi székhely körzeti hivata-lának területi
hatáskörébe tartozó intézményfenntartók
JD]GiONRGiViUyO$]HOĘ]ĘQDSWiULpYUHYRnatkozó összevont beszámolóval kapcsolatos tartalmi és formai elvárásokról a minisztérium január 31-ig honlapján tájékoztatja a
fenntartókat.
 $]LVNRODpVD]RNWDWiVLOpWHVtWPpQ\JD]GiONRGiViUyO NpV]tWHWW   EHN V]HULQWL EHszámoló az alábbiakat tartalmazza
D  IRUUiVRN V]HULQWL ERQWiVEDQ D EHYpWHOHN
részletezése, a kiadások részletezése,
E D]HJ\Ki]LpVPDJiQLVNROiNHVHWpEHQD]
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iOODPL N|OWVpJYHWpVEĘO V]iUPD]y SpQ]HV]közök állomá-nya és mozgása,
F DPLQLV]WpULXPiOWDOPHJKDWiUR]RWWWRYiEbi adatok.

D  EHNV]HULQWL
E DEHOJ\PLQLV]WpULXPLN|OWVpJYHWpVLIHMH]HWEHQD  EHNV]HULQWLIRO\yNLDGiVL
HOĘLUiQ\]DWiW

  $] LVNROD pV D] RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\
JD]GiONRGiViUyOD  EHND F SRQWRNUHQdelkezései szerinti készí-tett beszámolóhoz
csatolni kell:
D D]pYHVEHV]iPROyW
E KDD]pYHVEHV]iPROyWN|Q\YYL]VJiOyYpleményezte, az éves beszámolóra vonatkozó
könyvvizsgá-lói jelentést.

  $] LVNROiN pV RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN
iOWDO EL]WRVtWRWW V]DEDGLGĘV IRJODONR]iVRN
¿QDQV]tUR]iViUD V]ROJiOQDN D] RNWDWiVL
utalványok. Az oktatási utalvány az iskoODUHQGV]HUĦ NpS]pVW IRO\WDWy LVNROD  HJ\
WDQXOyMiQDNV]DEDGLGĘVLVNRODLWHYpNHQ\Vpgét támogató sajátos éves állami hozzájáruOiV $] LVNROiN OHJNpVĘEE D] DGRWW QDSWiUL
év szeptember 10-ig adják ki tanulóiknak
az oktatási utalványokat, s azokat a külön
MRJV]DEiO\E  V]HULQW D] RNWDWiVL LQWp]ményhálózatba tartozó iskolák és oktatási
OpWHVtWPpQ\HNOHJNpVĘEED]DGRWWQDSWiULpY
V]HSWHPEHULJYHV]LNiW$]RNWDWiVLXWDOványokat alap- és középiskolák adják saját
tanulóik részére. Az oktatási utalvány birtoNRVDV]iPiUDV]DEDGLGĘVIRJODONR]iVWQ\~Mtó iskola és oktatási létesítmény az ok-tatási
utalvány alapján és a fenntartó közvetítésével kapja meg a minisztériumi költségvetési
IHMH]HWEĘO pV D EHOJ\PLQLV]WpULXPL N|OWségvetési fejezet terhére tevékenységéhez a
támogatást, amelynek összege az utalvány
értékéig terjedhet. Az utalvány értékét a minisztérium határozza meg.

 $]LVNRODIHQQWDUWyND OHJNpVĘEEDGRWW
naptári év szeptember 30-áig kötelesek az
illetékes kerületi székhely körzeti hivataOiQDN EHMHOHQWHQL D] iOWDOXN PĦN|GWHWHWW
tanintézményekre vonatkozóan a szeptemEHU L iOODSRW V]HULQWL WDQXOyL OpWV]iPRW
valamint a minisztériumi költségvetési
IHMH]HWEĘO pV D EHOJ\PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWEĘO D] LVNROiNQDN MiUy Wimogatás leosztásához szükséges további
adatokat. A kerületi székhely körzeti hivaWDODD]LVNRODIHQQWDUWyND iOWDON|]|OWYDODPLQWDVDMiWIHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘLVNRlákra és oktatási létesítményekre vonatkozó
adatokat köteles a minisztériumnak bejelenteni. A kért adatokkal és azok közlésének
formájával kapcsolatos részletes szabályokról a minisztérium minden év augusztus 31ig tájékoztatja a fenntartókat.
 $pYLpVD]D]WN|YHWĘpYHNUHV]yOy
állami költségvetésben a regionális szerve]HWWVpJĦRNWDWiV  pV  EHNV]HULQWL
¿QDQV]tUR]iViUD HONO|QtWHWW SpQ]HV]N|]|N
minimális nagysága az állami, az egyházi
és a magániskolákban a folyó tanév elején
pUYpQ\HV WDQXOyL OpWV]iPQDN pV D] HOĘ]Ę
QDSWiULpYUHYRQDWNR]yDN|YHWNH]ĘQDSWiUL
pYUHYiUWpYHVLQÀiFLyPpUWpNpYHOPHJHPHOW
éves átlagos ráfordításoknak a szorzata.
Az éves átlagos ráfordítások a jóváhagyott
minisztériumi költségvetési fejezetben és
belügyminisztériumi költségvetési fejezetEHQV]HUHSOĘD  pV  EHNV]HULQWL
FpORNUDIRUGtWKDWyNLDGiVLHOĘLUiQ\]DWpVD]
állami, egyházi és magániskolákban folyó
tanév elején érvényes tanulói létszámnak a
hányadosa.
 $EHWHUMHV]WHWWDGDWRNpVD]iOODPLN|OWVpJYHWpVUĘO V]yOy W|UYpQ\ V]HULQW UHQGHONHzésre álló forrásmeny-nyiség alapján az álODPLN|OWVpJYHWpVUĘOV]yOyW|UYpQ\KDWiO\ED
OpSpVpWN|YHWĘQDSRQEHOODPLQLV]WpUL
um a honlapján közzéteszi a támogatási adatokat, valamint a költségvetési forrásoknak
D] HJ\HV IHQQWDUWyN N|]|WW D   D] E
 UHQGHONH]pVHL V]HULQWL OHRV]WiVDNRU DONDOmazott eljárást.
 $]DGRWWQDSWiULpYEHQDDHDE
pVDFV]HULQWLFpORNNDONDSFVRODWRVIRO\y
kiadásokra elkülö-nített pénzeszközök öszszesen nem haladhatják meg
D  D PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWEHQ


 $NRUPiQ\UHQGHOHWEHQV]DEiO\R]]D
D  D SpQ]HV]N|]|N OHRV]WiViQDN UpV]OHWHLW
EHOHpUWYH D     EHN V]HULQWL QRUPDWtva meghatározá-sának a módját; a leosztás
részletes szabályozásakor az illetékesek
¿J\HOHPEH YHV]LN D]RNDW D WDQXOPiQ\L
szakokat és szakmákat, amelyek esetében
DV]DNNpS]pVEHQUpV]WYHYĘNV]iPDPHJKDODGMDDNO|QMRJV]DEiO\ED V]HULQWLPXQNDHUĘSLDFL LJpQ\W pV D]RNDW D WDQXOPiQ\L
szakokat, valamint szakképzési szakokat,
PHO\HNHQ D PXQNDHUĘSLDFL V]NVpJOHWHNQpONHYHVHEEDYpJ]ĘV|NOpWV]iPD
E  D     EHNH]GpV E  SRQWMD V]HULQWL
pénzeszközök elosztásának részleteit,
F  D SpQ]HV]N|]|N       EHNH]GpVHL
szerinti leosztásának részleteit és a kiutalásUD NHUOĘ SpQ]HV]N|]|N PHQQ\LVpJL PHJhatározásának módját,
G  D   EHNH]GpV V]HULQWL RNWDWiVL XWDOYinyok felhasználásának részleteit, ideértve a
V]DEDGLGĘVWHYpNHQ\VpJHWV]HUYH]ĘLVNROiN
és oktatási intézmények esetében azoknak
D WHYpNHQ\VpJHNQHN D N|UpW DPHO\HN ¿nanszírozása az oktatási utalványok révén
történik,
H  D JDUDQWiOW PLQLPiOLV WiPRJDWiV PHJKDtározásának a részleteit, valamint annak felKDV]QiOiViWDSpQ]HV]N|]|NDSDUDJUDIXV
szerinti leosztásakor.
 $PLQLV]WpULXP
D  D EHOJ\PLQLV]WpULXPL N|OWVpJYHWpVL IHMH]HWEĘO D NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDlának kérésére a fenntartásába tartozó iskoOiNQDNpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNQHNVUJĘV
szükséglet esetén támogatást nyújt
 JpSHN PĦV]HUHN EHUHQGH]pVHN WHFKQLND

szerszámok és személygépkocsik vásárlására,
 RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN pStWpVpUH EĘYtWpVpUHIHO~MtWiViUDpVNRUV]HUĦVtWpVpUH
E  D PLQLV]WpULXP N|OWVpJYHWpVL IHMH]Hte és a belügyminisztérium költségvetéVL IHMH]HWH WHUKpUH D] LVNRODIHQQWDUWyF 
kérésére pénzeszközöket nyújt oktatási
OpWHVtWPpQ\HN pStWpVpUH EĘYtWpVpUH IHO
~MtWiViUD pV NRUV]HUĦVtWpVpUH D V]RFLiOLVDQ
KiWUiQ\RV N|UQ\H]HWEĘO V]iUPD]y J\HUPHkek létszámá-nak függvényében, valamint
az egészségkárosult tanulók száma szerint,
D GRORJ VUJĘVVpJpQHN V]HP HOĘWW WDUWiVD
mellett.
 $ NHUOHWL V]pNKHO\HN N|U]HWL KLYDWDODL
IHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘLVNROiNQDNpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNQHNDED  EHN
pVDFUHQGHONH]pVHLDODSMiQMXWWDWRWW|V]V]HJQHPOpSKHWLW~OD]HOĘtUWN|OWVpJKDWiUW
 $DGD  pVDFUHQGHONH]pVHLQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHOPHJtWpOWWiPRJDWiV |VV]HJpUĘO D NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL
hivatala a rendelkezésre álló pénzeszközök
leosztásáról hozott minisztériumi dön-tést
N|YHWĘQDSRQEHOOWiMpNR]WDWMDD]LVNROiN
és oktatási létesítmények fenntartóit.
 $] LVNRODIHQQWDUWy D NHUOHWL V]pNKHO\
körzeti hivatala értesítésének kézhezvételéWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOO
D DIHQQWDUWiViEDQPĦN|GĘLVNROiNpVRNWDtási létesítmények között leosztja a 4.a-4.d
 D     pV D F  UHQGHONH]pVHLQHN
¿J\HOHPEH YpWHOpYHO D PLQLV]WpULXP iOWDO
megítélt pénzeszközöket, és
E  WiMpNR]WDWMD D NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL
KLYDWDOiW DUUyO F  UHQGHONH]pVHLQHN ¿gyelembe vételé-vel hogyan osztotta le a
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ LVNROiN N|]|WW D
rendelkezésére álló pénzeszközö-ket.
 $ PLQLV]WpULXP iOWDO D DG  D 
  pVDFUHQGHONH]pVHLQHN¿J\HOHPbe vételével megítélt összeget a kerületi
székhely körzeti hivatala a minisztériumi
G|QWpVWN|YHWĘQDSRQEHOORV]WMDV]pWD
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ LVNROiN pV RNWDWiVL
létesítmények között.
  $] LOOHWpNHV NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL
hivatala közvetítésével benyújtott iskolaIHQQWDUWyL  NpUHOHP DODSMiQ D PLQLV]WpULXPDPLQLV]WpULXPN|OWVpJYHWpVLIHMH]HWpEĘO
vagy a belügyminisztérium költségvetési
IHMH]HWpEĘO D NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLvatala útján az év folyamán az alábbi célokra ítél meg támogatást:
D  YpJNLHOpJtWpVUH D] DONDOPD]RWW KDYL iWlagbérének kétszeres összegében a munNDYLV]RQ\ OHJHOVĘ PHJV]ĦQpVHNRU NO|Q
MRJV]DEiO\L HOĘtUiVRN V]HULQWL  LJpQ\ OpWUHM|WWpWN|YHWĘHQ
E  D SHGDJyJXVRNUyO pV D V]DNDONDOPD]RWtakról való gondoskodással összefüggésben
NO|QMRJV]DEiO\V]HULQWI HV]HPpO\HNQHND]LQÀXHQ]DpVDKHSDWLWLV]$pV%HOOHQL
oltóanyag térítésére.

  $ NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD
adatokat szolgáltat a minisztériumnak, melyek szükségesek a jelen törvényben megV]DERWW G|QWpVKR]DWDOL LUiQ\tWy pV HOOHQĘU]Ę WHYpNHQ\VpJHN PLQLV]WpULXP iOWDO HOĘtUW
KDWiULGĘV WHOMHVtWpVpQHN N|OWVpJYHWpVpKH]
¿QDQV]tUR]iViKR] $ UpV]OHWHV DGDWV]ROJiOtatás feltételeit és formáját a minisztérium
közli a kerületi székhely körzeti hivatalával.
  $ NHUOHWL V]pNKHO\ N|U]HWL KLYDWDOD
adatokat szolgáltat a minisztériumnak a kérYpQ\HNUĘODDFGD    
pV  EHNH]GpVHYDODPLQWDFV]HULQW
D PLQLV]WpULXP iOWDO PHJV]DERWW KDWiULGĘN
ben. A részletes adatszolgáltatás feltételeit
és formáját a minisztérium közli a kerületi
székhely körzeti hiva-talával.
D
$GDWV]ROJiOWDWiVDM|YHGHOHPDGyEHYpWHOHNN|]VpJHNQHNW|UWpQĘOHRV]WiVDpViWXWDOiVDFpOMDLUD
  $ M|YHGHOHPDGyEHYpWHOHN NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWLG  N|]VpJHNQHN W|UWpQĘ
OHRV]WiVD pV iWXWDOiVD FpOMDLUD D N|YHWNH]Ę
QDSWiUL pYUH DGDWJ\ĦMWpV W|UWpQLN D] DOiEEL
létszámokról:
D  D PĦYpV]HWL DODSLVNROiEDQ HJ\pQLOHJ
vagy csoportosan képzett diákok létszámáUyOKiURPpYHVNRUWyOOHJIHOMHEEDpOHWpYEHW|OWpVpLJDNH]GĘGĘWDQpYV]HSWHPEHU
HLiOODSRWiQDNPHJIHOHOĘHQD]HJ\Ki]L
LVNROiNEDQ pV PDJiQLVNROiNEDQ D  pOHWévig,
E D]yYRGiWOiWRJDWyJ\HUPHNHNOpWV]iPiUyODNH]GĘGĘWDQpYV]HSWHPEHUHLiOODpota szerint,
F  D Q\HOYLVNROiW OiWRJDWy WDQN|WHOHV KDOOJDWyN OpWV]iPiUyO OHJIHOMHEE D  pOHWpY
EHW|OWpVpLJ D NH]GĘGĘ WDQpY V]HSWHPEHU
HLiOODSRWDV]HULQWHJ\Ki]LLVNROiNEDQpV
PDJiQLVNROiNEDQ D J\HUPHNOpWV]iP D 
életév betöltéséig,
G DQHYHOpVLWDQiFVDGyLpVPHJHOĘ]pVLRNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HNEHQ D] HOĘ]Ę WDQpYEHQ
ellátott gyer-mekek létszámáról, akiknek
szolgáltatásokat nyújtottak; az újonnan
DODStWRWW QHYHOpVL WDQiFVDGyL pV PHJHOĘ]pVL
RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HNEHQ D NH]GĘGĘ WDQpY
V]HSWHPEHUHLiOODSRWDV]HULQWLJ\HUPHN
létszám; az egyházi és a magán oktatási inWp]PpQ\HNEHQDJ\HUPHNOpWV]iPDpOHWév betöltéséig,
H  D VSHFLiOLV QHYHOĘLQWp]HWHNEHQ D] HOĘ]Ę
tanév tényleges napi átlagos gyermeklétszáPD D] ~MRQQDQ DODStWRWW VSHFLiOLV QHYHOĘLQWp]HWHNEHQ D NH]GĘGĘ WDQpY J\HUPHNOpWV]iPD D V]HSWHPEHU HL iOODSRW V]HULQW
egyházi és magán intézményekben a gyerPHNOpWV]iPDpOHWpYEHW|OWpVpLJ
I  D VSHFLiOLV QHYHOpVLRNWDWiVL LJpQ\Ħ
gyermekek egészségügyi intézményekben
fenntartott óvodái-nak tényleges napi átlaJRV J\HUPHNOpWV]iPD D] HOĘ]Ę WDQpYEHQ D
VSHFLiOLV QHYHOpVLRNWDWiVL LJpQ\Ħ J\HUPHkek részére egészségügyi intézményekben
~MRQQDQDODStWRWWyYRGiNEDQDNH]GĘGĘWDQ-

pY V]HSWHPEHU HL iOODSRWD V]HULQWL J\HUmeklétszám,
J  D] HJpV]VpJJ\L LQWp]PpQ\HNEHQ PĦN|GĘ LVNRODL NOXERN WpQ\OHJHV QDSL iWODJRV
J\HUPHNOpWV]iPDD]HOĘ]ĘWDQpYEHQHJpV]ségügyi intézményben újonnan alapított
LVNRODLNOXEHVHWpQDNH]GĘGĘWDQpYV]HSWHPEHU HL iOODSRWiQDN PHJIHOHOĘ J\HUmeklétszám,
K DN|]VpJWHUOHWpQDODStWRWWLVNRODLJ\HUPHNNOXERN J\HUPHNOpWV]iPD D NH]GĘGĘ
WDQpYV]HSWHPEHUHLiOODSRWiQDNPHJIHOHOĘHQDJ\HUPHNNOXERN¿QDQV]tUR]iViQDN
céljaira,
L D]LVNRODLGLiNRWWKRQRNJ\HUPHNOpWV]iPD
D NH]GĘGĘ WDQpY V]HSWHPEHU HL iOODSRWD
szerint; egy-házi oktatási létesítményben és
magán oktatási létesítményben a gyermekOpWV]iPDpOHWpYEHW|OWpVpLJ
M D]DODSLVNROiNDVSHFLiOLVQHYHOpVLRNWDWiVLLJpQ\ĦDODSLVNROiND]|WpYHVJLPQi]Lumok, a nyolc-éves gimnáziumok és nyolcéves konzervatóriumok összes tanulójának
|VV]OpWV]iPD D NH]GĘGĘ WDQpY V]HSWHPEHU
HLiOODSRWDV]HULQWDN|]VpJLIHQQWDUWiV~
az állam által elismert egyház vagy vallási közösség, illetve más jogi személy vagy
természetes személy által fenntartott iskolában; egyházi oktatási létesítményben és magán oktatási létesítményben a tanulólétszám
DpOHWpYEHW|OWpVpLJ
N D]DODSLVNROiNDVSHFLiOLVQHYHOpVLRNWDWiVL LJpQ\Ħ DODSLVNROiN |VV]HV WDQXOyMiQDN
|VV]OpWV]iPD D NH]GĘGĘ WDQpY V]HSWHPEHU
HL iOODSRWD V]HULQW D NHUOHWL V]pNKHO\
N|U]HWLKLYDWDOiQDNIHQQWDUWiViEDQOpYĘLQtézményekben, ha ezen iskoláknak nincs a
község területén önálló iskolai étkezdéje, és
a tanulók a község, az állam által elismert
egyház vagy vallási közösség, illetve más
jogi vagy termé-szetes személy hatáskörébe
tartozó iskolai étkezdében étkeznek.
 $]DGDWV]ROJiOWDWiV  EHNH]GpVV]HULQWL
DGDWJ\ĦMWpVLJ\HUPHNpVWDQXOyLOpWV]iPiED
beszámolandó minden gyermek, tanuló és
hallgató, akit az iskola igazgatójának vagy
az oktatási intézmény igazgatójának dönWpVHDODSMiQJ IHOYHWWHND]LVNROiEDYDJ\
oktatási intézménybe.
  $ J\HUPHN pOHWNRUD PHJKDWiUR]iVD
V]HPSRQWMiEyOG|QWĘGiWXPDQQDNDQDSWiUL
pYQHNDMDQXiUMHLQDSMDDPHO\EHQD]  
EHNH]GpVV]HULQWLDGDWJ\ĦMWpVPHJYDOyVXO
  $] DGyEHYpWHOHN N|]VpJHNQHN W|UWpQĘ
OHRV]WiVD pV iWXWDOiVD FpOMiEyO D PĦYpV]HWL
alapiskola tanulóját, a nyelviskola hallgatóját, az óvodába vagy oktatási intézménybe
MiUyJ\HUPHNHWD]  pV  EHNH]GpVV]Hrinti adatszolgáltatásba kizárólag csak egy
PĦYpV]HWL DODSLVNROD Q\HOYLVNROD yYRGD
vagy oktatási intézmény ala-pítója veheWL IHO HJ\ PĦYpV]HWL DODSLVNROiEDQ HJ\
nyelviskolában, egy óvodában vagy egy oktatási létesít-ményben.
  +D D PĦYpV]HWL DODSLVNROD WDQXOyMD D

nyelviskola hallgatója, az óvodát látogató
J\HUPHN D QHYHOpVLPHJHOĘ]pVL WDQiFVDGy
oktatási létesítményét látogató gyermek
vagy a nagykorú személy több iskolát vagy
több azonos fajtájú oktatási létesítményt is
látogat, a gyermek, tanuló vagy hallgató
W|UYpQ\HV NpSYLVHOĘMH D] LQWp]HWL HOOiWiVW
nyújtó, a nevelési intézkedést végrehajtó, az
HOĘ]HWHV LQWp]NHGpVW YpJUHKDMWy YDJ\ YpGĘ
nevelést biztosító, a fogvatartást vagy szabadságvesztés-büntetést végrehajtó intézet
NpSYLVHOĘMHLOOHWYHDQDJ\NRU~V]HPpO\tUisos becsületbeli nyilatkozatot tesz az egyik,
azonos fajtájú illetékes iskolának vagy oktatási létesítménynek a gyermek, tanuló,
KDOOJDWy   EHNH]GpV D G  SRQWMD V]HULQWL
adatszolgáltatásba való felvétele érdekében
D WRYiEELDNEDQ ÄEHFVOHWEHOL DGDWV]ROJiOWDWiVLQ\LODWNR]DW´ $EHFVOHWEHOLDGDWV]RO
gáltatási nyilatkozatot az érintett iskola
vagy oktatási létesítmény igazgatója továbbítja a fenntartónak. A becsületbeli adatszolgáltatási nyilatkozat tartalmazza
D  D J\HUPHN WDQXOy KDOOJDWy D]RQRVtWy
adatait; a családi és utónevét, születése dátumát és helyét, lakcímét és tartózkodása
jellegét,
E  D W|UYpQ\HV NpSYLVHOĘ D]RQRVtWy DGDWDLW
KD NLVNRU~ V]HPpO\UĘO YDQ V]y D] LQWp]HWL
ellátást nyújtó, a nevelési intézkedést végUHKDMWy D] HOĘ]HWHV LQWp]NHGpVW YpJUHKDMWy
YDJ\YpGĘQHYHOpVWEL]WRVtWyDIRJYDWDUWiVW
vagy szabadságvesztés-büntetést végrehajtó
LQWp]HWNpSYLVHOĘMpQHND]RQRVtWyDGDWDLWKD
KR]]iMiUXOWD]DGDWJ\ĦMWpVEHW|UWpQĘIHOYpWHléhez; családi és utónév, lakcím, a tartózkoGiVIRUPiMDHOpUKHWĘVpJ
F DGDWRND]LVNROiUyOYDJ\RNWDWiVLOpWHVtWPpQ\UĘOPHO\HWDJ\HUPHNDWDQXOyYDJ\D
hallgató láto-gatni fog; az iskola vagy oktatási létesítmény neve és
G DQ\LODWNR]DWKRJ\D]DGDWJ\ĦMWpVLKR]zájárulást csak egy, azonos fajtájú iskolának
vagy oktatási létesítménynek adták meg.

7|UYpQ\
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  $] LVNROiN pV RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HN
IHQQWDUWyLFD  N|WHOHVHN D]     EHNH]GpVV]HULQWLDGDWRNDWOHJNpVĘEEDQDSWiULpY
V]HSWHPEHUQDSMiLJN|WHOHVHNMHOHQWHQLD
községnek minden iskola és oktatási létesítmény esetén, amelynek székhelye az adott
község területén van.
 $]    EHNH]GpVV]HULQWLDGDWRNDW
D DN|]VpJN|WHOHVEHQ\~MWDQLOHJNpVĘEED
QDSWiULpYRNWyEHUpQHNQDSMiLJD]LOOHWpkes kerületi székhely körzeti hivatalának a
WHUOHWpQV]pNKHOO\HOUHQGHONH]ĘPLQGHQLVNROiUyOpVRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\UĘO
E DNHUOHWLV]pNKHO\N|U]HWLKLYDWDODSHGLJ
N|WHOHV D KDWiVN|UpEH HVĘ N|]VpJHN DGDWDLW
DPLQLV]WpULXPQDNWRYiEEtWDQLOHJNpVĘEED
QDSWiULpYRNWyEHUpQHNQDSMiLJ
 $]DGDWV]ROJiOWDWiVEDQNpUWDGDWRNpVEHnyújtásuk formai követelményeinek részleteit
a minisztérium az iskolák és oktatási létesítmények alapítóival és a községekkel minden
pYEHQOHJNpVĘEEDXJXV]WXVpLJN|]OL


7|UYpQ\

  $ M|YHGHOHPDGyEHYpWHOHN N|]VpJHNQHN W|UWpQĘ OHRV]WiViEyO V]iUPD]y EHYpWHO
V]DEDGLGĘN|]SRQWRN FpOMDLUD IRUGtWKDWy Upszének kiszámításakor a községben állandó
ODNKHOO\HO UHQGHONH]Ę  pYHV ODNRVDLQDN
létszámát kell használni, mégpedig azon napWiULpYMDQXiUMHLiOODSRWiQDNPHJIHOHOĘHQ
DPHO\EHQD]DGDWJ\ĦMWpVW|UWpQLN

  $] H W|UYpQ\EHQ IRJODOWDN EHWDUWiViW D
minisztérium és a kerületi székhelyek körzeti
hivatalai felügyelik.
 $PLQLV]WpULXPpVDNHUOHWLV]pNKHO\HN
körzeti hivatalai e feladatuk ellátása során
D  J\HOQHN D ¿QDQV]tUR]iV iWOiWKDWyViJiUD
pVHOOHQĘU]LND]iOODPLLVNROiND]HJ\Ki]LLVkolák, a ma-gániskolák és az állami oktatási
OpWHVtWPpQ\HN¿QDQV]tUR]iVDVRUiQDONDOPDzott módszerek és eljá-rások helyességét,
E HOOHQĘU]LND]yYRGiNE EV]HULQWL¿nanszírozása során alkalmazott módszerek és
eljárások he-lyességét,
F HOOHQĘU]LND  V]HULQWDPLQLV]WpULXPnak bejelentett óvodai és iskolai gyermek- és
tanulói létszámok helytállóságát, valamint a
  EHNH]GpVpEHQPHJMHO|OWDGDWV]ROJiOWDWiVLKDWiULGĘNEHWDUWiViW
G HOOHQĘU]LNDV]DEDGLGĘVIRJODONR]iVRN
 V]HULQWL¿QDQV]tUR]iVDVRUiQDONDOPD]RWW
módszerek és eljárások helyességét,
H HOOHQĘU]LNDPĦYpV]HWLDODSLVNROiNWDQXOyL
a nyelviskolák hallgatói, valamint az óvodákban és ok-tatási létesítményekben nevelt
J\HUPHNHNOpWV]iPiUDYRQDWNR]ypVDD
szerint a minisztérium-nak bejelentett adatok
KHO\WiOOyViJiWYDODPLQWD  EHNH]GpVpEHQ PHJMHO|OW DGDWV]ROJiOWDWiVL KDWiULGĘN
betartását,
I DMHOHQW|UYpQ\V]HULQWQ\~MWRWWSpQ]HV]N|zök felhasználásának célját.
 )HOJ\HOHWLIHODGDWDLNHOOiWiVDVRUiQDPLnisztérium és a kerületi székhelyek körzeti
KLYDWDODLNO|QMRJV]DEiO\V]HULQW MiUQDN
el.
D
$     EHNH]GpV V]HULQWL SpQ]HV]N|]|N
odaítélése során az állami iskola fenntartója
legalább a garantált minimális támogatási
összeget megkapja. A garantált minimális
támogatás összegének meghatározása úgy
történik, hogy az egy tanulóra jutó normatív
hozzájárulás és a garantált minimális támogatás keretében a folyó kiadásokra meghaWiUR]RWW |VV]HJ D] HOĘ]Ę QDSWiUL pYEHQ D]
egy tanulóra jutó normatív hozzájárulás és
a garantált minimális támogatás összegéig
nyújtott kiegészítés összegének legalább a
iWpUMHHO
E
Bírságok
 $PLQLV]WpULXPYDJ\DNHUOHWLV]pNKHO\
körzeti hivatala
D HXUyVEtUViJPHJ¿]HWpVpUHN|WHOH]LD



IHQQWDUWyWKDHOPXODV]WMDDKDWiULGĘNHW
1. a hatáskörébe tartozó egyes iskolák naptári
évre esedékes normatív pénzügyi eszközeiQHNOHRV]WiViEDQD  EHNH]GpVHV]HULQWL
fenntartók esetében,
 D     EHNH]GpVH V]HULQWL IHQQWDUWyN
esetében a normatív pénzügyi eszközök
korrek-cióját az új tanévben az egyes iskolák
vonatkozásában,
 D H    EHNH]GpVH D  SRQWMD V]HULQWL
fenntartók esetében a naptári évre szóló, a
V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV N|UQ\H]HWEĘO V]iUmazó tanulók nevelésének és oktatásának
PLQĘVpJMDYtWiViW FpO]y WiPRJDWiVRN SpQ]ügyi eszközeinek leosztásában az egyes iskolák vonatkozásában,
 D H    EHNH]GpVH E  SRQWMD V]HULQWL
fenntartók esetében a naptári évre szóló, a
V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV N|UQ\H]HWEĘO V]iUmazó tanulók nevelésének és oktatásának
PLQĘVpJMDYtWiViW FpO]y WiPRJDWiVRN SpQ]ügyi eszközeinek korrekciójára az egyes iskolák vonatkozásában,
DD  EHNH]GpVHV]HULQWLN|WHOHVVpJHN
megszegésének bejelentése során,
DD  EHNH]GpVHV]HULQWLN|WHOHVVpJszegések kiküszöbölésének bejelentése során,
 D WDQN|WHOHV pOHWNRU HOpUpVH HOĘWW HJ\ pYvel óvodába felvett gyermekekre folyósított
ne-velési-oktatási támogatás pénzeszközeinek leosztásában a naptári évre és az egyes
yYRGiNUDYRQDWNR]yDQDE  EHNH]GpVH
D SRQWMDV]HULQWLIHQQWDUWyNHVHWpEHQ
DWDQN|WHOHVpOHWNRUHOpUpVHHOĘWWHJ\pYYHO
óvodába felvett gyermekekre folyósított nevelési-oktatási támogatás pénzeszközeinek
korrekciójában az új tanévre és az egyes óvoGiNUDYRQDWNR]yDQDE  EHNH]GpVHE 
pontja szerinti fenntartók esetében,
9 a gazdálkodási terv benyújtásában a kerüOHWLV]pNKHO\HNN|U]HWLKLYDWDODLQDND  
bekezdése szerint,
10. az adatszolgáltatásban a gyermekek és
tanulók, valamint egyéb adatok vonatkozásáEDQD  EHNH]GpVHYDJ\
11. a pénzeszközök leosztásában a saját fennWDUWiViEDQOpYĘD]LVNROiNQDNpVRNWDWiVLOpWH
VtWPpQ\HNQHN D     EHNH]GpVpQHN D 
SRQWMDpV  EHNH]GpVHV]HULQW
E HXUyVEtUViJPHJ¿]HWpVpUHN|WHOH]LD
fenntartót, ha nem jelenti be a pénzügyi normatíva nagyságát a naptári évre vagy az új
WDQpYUHDIHQQWDUWiViEDQOpYĘHJ\HVLVNROiNUD
YRQDWNR]yDQD  EHNH]GpVHV]HULQW
F DpVDV]HULQWLLVNROiNDWDNNRUD|V]V]HJĦ EtUViJ PHJ¿]HWpVpUH N|WHOH]L DPHNkora összeget másként használtak fel, nem a
W|UYpQ\EHQ HOĘtUW PyGRQ EtUViJRW Uy NL KD
megszegik
DQRUPDWtYSpQ]HV]N|]|N  EHNH]Gpse szerinti felhasználásának céljait,
DDV]HULQWLVSHFL¿NXVSpQ]J\LWiPRgatások felhasználási céljait,
 D WDQXOyN E  V]HULQWL UHQGNtYOL HUHGményeiért folyósított pénzeszközök felhasználási céljait,
DFV]HULQWLDYpV]KHO\]HWHNHOKiUtWiViUD
folyósított pénzeszközök felhasználási céljait,

DGV]HULQWLIHMOHV]WpVLSURMHNWHNUHIRlyósított pénzeszközök felhasználási céljait,
DHV]HULQWLDKiWUiQ\RVV]RFLiOLVN|UQ\H]HWEĘOV]iUPD]yWDQXOyNQHYHOpVLRNWDWiVLIHOWpWHOHLQHNPLQĘVpJMDYtWiViUDIRO\yVtWRWW
pénzeszközök felhasználási céljait,
 D     EHNH]GpVH V]HULQWL QRUPDWtY
pénzeszközök felhasználási céljait,
 D D    EHNH]GpVH V]HULQWL QRUPDWtY
pénzeszközök felhasználási céljait,
 D E    EHNH]GpVH V]HULQWL IHQQWDUWy
hatásköre alá tartozó egyes óvodák számára,
a naptári évre vagy az új tanévre leosztott,
D WDQN|WHOHV pOHWNRU HOĘWW HJ\ pYYHO yYRGiW
látoga-tó gyermekek nevelésére és oktatására folyósított pénzeszközök felhasználási
céljait,
DWDQXOyNQDN  EHNH]GpVHV]HULQWL
szakköri képzésnek támogatására folyósított
SpQ]HV]N|]|NEĘOV]iUPD]yKR]]iMiUXOiVIHOhasználási céljait,
D  EHNH]GpVHpUWHOPpEHQIRO\yVttott pénzügyi eszközök felhasználási céljait,
vagy
 D     EHNH]GpVH V]HULQWL HJ\H]WHWĘ
eljárás keretében az iskolának vagy oktatási
léte-sítménynek kiutalt pénzeszközök felhasználási céljait,
G HXUyVEtUViJRWV]DENLDJD]GiONRGiVUyOV]yOy  pV  EHNH]GpVHV]HULQWL
beszámoló kidolgozásának elmulasztásáért,
H WyOHXUyLJWHUMHGĘ|VV]HJĦEtUViJRWV]DENLD  pV  EHNH]GpVHV]HULQWL
gazdálko-dási jelentésben feltüntetett helytelen adatok miatt,
I HXUyWyOHXUyLJWHUMHGĘ|VV]HJĦ
EtUViJRWV]DENLD  EHNH]GpVHV]HULQWL
adatszol-gáltatásban benyújtott gyermekvagy tanulólétszám, valamint más adatok
helytelensége miatt.
 $PLQLV]WpULXPYDJ\DNHUOHWLV]pNKHO\
körzeti hivatala megbírságolja
D  D] LVNROD YDJ\ RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\
IHQQWDUWyMiWFD KD
1. nem szolgáltat a jövedelemadó-bevételek
OHRV]WiViKR]pVN|]VpJHNQHNW|UWpQĘNLXWDOi
ViKR]V]NVpJHVDGDWRNDWDD    EHkezdései szerint, 3 000 eurós bírsággal,
QHPWDUWMDPHJDD  EHNH]GpVHV]HULQWL DGDWV]ROJiOWDWiVL KDWiULGĘW  HXUyV
bír-sággal, vagy
3. hamis adatokat szolgáltat a jövedelemadóEHYpWHOHNN|]VpJHNQHNW|UWpQĘOHRV]WiVDFpO
MDLUD D D      EHNH]GpVHL V]HULQW 
HXUyWyOHXUyLJWHUMHGĘEtUViJJDO
E DN|]VpJHWKD
1. nem szolgáltat a jövedelemadó-bevételek
OHRV]WiViKR]pVN|]VpJHNQHNW|UWpQĘNLXWDOi
ViKR]V]NVpJHVDGDWRNDWDD    EHkezdései szerint, 3 000 eurós bírsággal,
 QHP WDUWMD PHJ D D    EHNH]GpVH D 
SRQWMD V]HULQWL DGDWV]ROJiOWDWiVL KDWiULGĘW
300 eurós bírsággal, vagy
3. hamis adatokat szolgáltat a jövedelemadó-bevételek leosztása és községeknek törWpQĘiWXWDOiVDFpOMDLUDDD    EHNH]GpVHLV]HULQWLIHQQWDUWiViEDQOpYĘLVNROiNpV
oktatási intézmények esetében, 300 eurótól

HXUyLJWHUMHGĘEtUViJJDO
  $ PLQLV]WpULXP YDJ\ D NHUOHWL V]pNhely körzeti hivatala a bírság összegének
  EHNH]GpV H  pV I  SRQWMD   EHNH]GpV
D  SRQWMiQDN KDUPDGLN DOSRQWMD YDODPLQW
D E  SRQWMiQDN KDUPDGLN DOSRQWMD V]HULQWL
NLV]DEiVDNRU ¿J\HOHPEH YHV]L D N|WHOHVségszegés mértékének súlyosságát, a kötelességszegés módját és nagyságát, annak
N|YHWNH]PpQ\HLWpVLGĘWDUWDPiW
 $EtUViJNLV]DEiVDQHPPHQWHVtWDEtUViJ
kiszabására okot adó kötelezettsége teljesítése alól. A jogelle-nes állapot megszüntetéséig a minisztérium vagy a kerületi székhely
körzeti hivatala ismételten kiszabhat bírsáJRWPpJSHGLJDMRJVpUWĘiOODSRWNLNV]|E|OpVpQHNLGĘSRQWMiLJ
 $]  pV  EHNH]GpVV]HULQWLEtUViJRN
kiszabásáról az dönt, aki a törvénysértést
megállapította. A jelen törvény alapján leIRO\WDWiVUD NHUOĘ EtUViJROiVL HOMiUiVUD D]
iOWDOiQRV N|]LJD]JDWiVL HOMiUiVD  MRJV]Dbályai vonatkoznak.
 $EtUViJRNEyOV]iUPD]yEHYpWHOD]iOODmi költségvetés bevétele.
 $MHOHQW|UYpQ\DODSMiQNLV]DERWWEtUVigok teljesítési határideje 30 nap azt a napot
N|YHWĘHQKRJ\DKDWiUR]DWPHO\EHQDEtUViJRWNLV]DEWiNMRJHUĘUHHPHONHGHWW
 $EtUViJDWWyODQDSWyOV]iPtWRWWHJ\pYHQ
belül szabható ki, amikor a minisztériumnak
vagy a kerületi székhely körzeti hivatalának
tudomására jutott a jelen jogszabály szerinti
kötelezettség megsértésének té-nye, legfeljebb azonban a kötelezettségszegés napjától
számított három éven belül szabható ki.
F
(J\H]WHWpVLHOMiUiV
  $ IHQQWDUWy NpUHOPpUH pV D IHQQWDUWyYDOW|UWpQĘHJ\H]WHWpVVRUiQDPLQLV]WpULXP
költségvetési fejezete vagy a belügyminisztérium költségvetési fejezete terhére módosíthatja a megítélt juttatás összegét. EgyezWHWpVL HOMiUiVQDN PLQĘVO D   DODSMiQ D
fenntartónak megítélt juttatások összegének
módosítása, további pénzeszközök odaítélése, amelynek oka lehet
D DV]HPpO\LMHOOHJĦpVPĦN|GpVLUiIRUGtWisok fedezésére szolgáló források elégtelensége,
E  D] LQWp]PpQ\L pUHWWVpJL EL]RWWViJ HOQ|kének, a tantárgyi bizottság elnökének és
tagjainak, a szak-iskolai és konzervatóriumi
záróvizsga-bizottság elnökének és tagjainak
±NOVĘJ\DNRUOyV]DNHPEHUHNHWLVLGHpUWYH
±NO|QMRJV]DEiO\DD V]HULQWLWHYpNHQ\ségével kapcsolatos költségek.
 $] HJ\H]WHWpVL HOMiUiV D] LVNRODIHQQWDUtó kérelmére indul. A fenntartó a kérelmet a
kerületi székhely körzeti hivatalának közve-

títésével a naptári év folyamán nyújtja be a
minisztériumhoz.
  $ NpUYpQ\ D]   EHNH]GpV D  SRQWMD
szerint tartalmazza annak indokait, hogy az
állami iskolák, állami óvodák és állami oktatási létesítmények számára megítélt pénzHV]N|]|NPLpUWQHPHOHJHQGĘHN
D DV]HPpO\LMHOOHJĦUiIRUGtWiVRNWHUpQ
E DPĦN|GpVLUiIRUGtWiVRNWHUpQ

tesítmény fenntartója köteles a minisztérium
rendelkezésére bocsátani a racionalizációs
G|QWpVHN HOUHQGHOpVpUĘO NLDGDQGy KDWiUR]DW
meghozatalához szükséges adatokat, mégpedig a minisztérium által elírt szerkezetben.
Az iskola vagy oktatási létesítmény fenntarWyMDD]  EHNH]GpVD SRQWMDV]HULQWLWRYiEEL
pénzeszközök kiutalásáért már csak a racionalizációs intézkedések végrehajtását köveWĘHQIRO\DPRGKDW

 $PHQQ\LEHQ D IHQQWDUWy D]   EHN E 
SRQWMDV]HULQWLV]HPpO\LMHOOHJĦUiIRUGtWiVRN
fedezésére igényli a többletösszeget, a kérelemben feltünteti,
D KiQ\QDSRWW|OW|WWHND]DONDOPD]RWWDND]
érettségi vizsgákon és záróvizsgákon,
E D]pUHWWVpJLYL]VJiNpVD]iUyYL]VJiNDODWW
milyen tényleges költségei keletkeztek az
alkalmazot-taknak, amelyeknek külön jogV]DEiO\ V]HULQWLE  PHJWpUtWpVpW LJpQ\HOhetik,
F  KiQ\ WDQXOyW YL]VJi]WDWWDN OH D] pULQWHWW
alkalmazottak az érettségi és a záróvizsgák
alatt.

 $ PLQLV]WpULXP D KRQODSMiQ PLQGHQ pYben közzé teszi a juttatásban részesült fennWDUWyNQpYMHJ\]pNpWDWiPRJDWiV  EHND 
pontja szerinti célját és a juttatott összeget.
Ezt a jegyzéket a minisztérium minden napWiUL QHJ\HGpY YpJpW N|YHWĘ |W PXQNDQDSRQ
belül frissíti.

 $PLQLV]WpULXPDIHQQWDUWyQDNDQDSWiUL
évre az alábbiak szerint ítéli oda a pénzeszközöket:
D  D]   EHN D  SRQWMD HVHWpEHQ D    
bek. szerint közölt adatok alapján megítélt
QRUPDWtY KR]]iMiUXOiVRQ IHOO DWWyO IJJĘen, milyen mértékben növekedtek a naptári
pYIRO\DPiQDV]HPpO\LMHOOHJĦpVD]]HPL
ráfordítások, valamint mennyi pénz áll rendelkezésre a tartalékalapon belül erre a célra,
E D]  EHNE SRQWMDHVHWpEHQD  EHkezd. szerint közölt adatok alapján megítélt
normatív hozzájáruláson felül és annak függvényében, mennyi pénz áll rendelkezésre a
tartalékalapon belül erre a célra.



 $] iOODPL N|OWVpJYHWpVUĘO V]yOy W|UYpQ\
KDWiO\ED OpSpVpW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO D
minisztérium a honlap-ján közzé teszi az
adott naptári évre érvényes, külön jogszabály
V]HULQWLF  N|OWVpJHN UiIRUGtWiVRN  |VV]Hgét.
 $PLQLV]WpULXPHOĘtUKDWMDDIHQQWDUWyQDN
DPHO\D]  EHNH]GpVD SRQWMDV]HULQWSpQ]eszközök kiutalá-sáért folyamodott, racionalizációs intézkedések végrehajtását az iskolában vagy oktatási létesítményben, melyek
számára a pénzeszközöket kéri. A minisztérium egyben meghatározza a racionalizáciyV LQWp]NHGpV IDMWiMiW pV DQQDN LGĘWDUWDPiW
5DFLRQDOL]iFLyV LQWp]NHGpVHQ D] RV]WiO\RN
számának csökkentése, az iskola vagy oktatási létesítmény alkalmazotti létszámának
csökkentése, az iskola vagy oktatási létesítmény meg-szüntetése, vagy más intézNHGpV pUWHQGĘ PHO\QHN N|YHWNH]WpEHQ QĘ
a megítélt pénzeszközök kihasználá-sának
hatékonysága és gazdaságossága. A racionaOL]iFLyVLQWp]NHGpVHNHOUHQGHOpVHHOĘWWDPLnisztérium megvitatja az iskola vagy oktatási
létesítmény alapítójával a racionalizációs intézkedés fajtáját. Az iskola vagy oktatási lé-
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 $PLQLV]WpULXPPLQGHQpYEHQN|]]pWHV]L
D ZHEROGDOiQ D] LVNRODUHQGV]HUĦ NpS]pVQHN
PLQĘVOĘRNWDWiVWYpJ]ĘLVNROiNiOODPLyYRdák és az állami oktatási létesítmények fenntartójának juttatandó pénzeszközök odaítélésének módszertanát.

 -HOHQW|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpWN|YHWĘKiURPpYHQiWPLQGHQLVNRODIHQQWDUWyMDD
 EHNV]HULQWLSpQ]HV]N|]|NRGDtWpOpVHNRU
legalább a garantált minimális támogatási
összeget megkapja. A garantált mi-nimális
WiPRJDWiV|VV]HJpWD]HOĘ]ĘQDSWiULpYEHQD]
iOODPL N|OWVpJYHWpVEĘO D] iOODPL LVNROiNQDN
DIRO\yNLDGiVRNUDMXWWDWRWW|VV]HJpVD]HOĘ]ĘYDODPLQWD]DGRWWQDSWiULpYEHQpUYpQ\HV
tanulói létszám határozza meg. A garantált
minimális támogatás összegének meghatározása úgy történik, hogy a folyó kiadásokra
szánt pénz egy tanulóra számított összege
OHJDOiEED]HOĘ]ĘQDSWiULpYUHpUYpQ\HV|V]V]HJiWHOpUMH
 $DpVDpYLN|OWVpJvetésen belül a minisztériumi költségvetési
fejezetben egy tarta-lékalap kerül elkülönítésre, amely a jelen törvény alkalmazásából
N|YHWNH]Ę NO|QEVpJHN iWPHQHWL HQ\KtWp
sére szolgál. A fenntartó kérelmére és a fennWDUWyYDOW|UWpQĘHJ\H]WHWpVVRUiQDPLQLV]Wprium indokolt esetben a tartalékalap terhére
módosíthatja a megítélt juttatás összegét.
 $PLQLV]WpULXPpVDEHOJ\PLQLV]WpULXP
a kerületi székhelyek körzeti hivatalainak
közvetítésével január 10-éig legalább a jaQXiUUDHOĘLUiQ\]RWWIRO\yNLDGiVRNPpUWpNpLJ D] LQWp]PpQ\IHQQWDUWyNQDN D] LVNROiN ¿
QDQV]tUR]iViUDHOĘOHJHWQ\~MW
  +DWiO\RQ NtYO KHO\H]YH  MDQXiU
MpWĘO
  +DWiO\RQ NtYO KHO\H]YH  MDQXiU
MpWĘO
D
$  V]HSWHPEHU MpWĘO KDWiO\RV PyGR
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sításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések
A 2008. szeptember 1-je és 2008. december
HN|]|WWLLGĘV]DNEDQ
D DNHUOHWLWDQJ\LKLYDWDOOHJNpVĘEERNWyber 30-áig értesíti az állami iskola fenntarWyMiW D] iOWDOD PĦN|GWHWHWW LVNROiN V]iPiUD
az adott naptári évre megállapított normatív
hozzájárulás összegének korrigálásáról. A
korrekció az új tanévre érvényes és a fennWDUWyiOWDOD  EHNV]HULQWEHMHOHQWHWW
tényleges tanulói létszám alapján a fenntarWy iOWDO PĦN|GWHWHWW LVNROiN V]iPiUD D] ~M
WDQpYEHQMiUy  EHNV]HULQWV]iPtWRWW
QRUPDWtYKR]]iMiUXOiVpVD]HOĘ]ĘQDSWiULpYEHQ D IHQQWDUWy iOWDO D     EHN V]HULQWL
bejelentett tényleges tanulói létszám alapján
DIHQQWDUWyiOWDOPĦN|GWHWHWWLVNROiNV]iPiUD
DMHOHQV]DNDV]  EHNV]HULQWV]iPtWRWWQRUmatív hozzájárulás különbsége,
E  D NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWL OpWHVtWPpQ\HN NLYpWHOpYHOD]iOODPLRNWDWiVLOpWHVtWPpQ\HNHVHWpEHQDPLQLV]WpULXPD]  EHN
szerinti pénzeszközök nagyságának meghatározásakor az adott intéz-mény szolgáltaWiVDLW LJpQ\EH YHYĘ J\HUPHNHN YDJ\ WDQXlók számát, az intézmény tevékenységének
biztosításához szükséges személyi és üzemi
feltételeket vagy a nyújtott szolgáltatás terjeGHOPpWYHV]L¿J\HOHPEH
F D]iOODPiOWDOHOLVPHUWHJ\Ki]YDJ\YDOOisi közösség, egyéb jogi vagy magánszemély
IHQQWDUWiViEDQ PĦN|GĘ NO|Q MRJV]DEiO\  V]HULQWL RNWDWiVL OpWHVtWPpQ\HNHW D]
  EHNV]HULQWPHJLOOHWĘSpQ]HV]N|]|N
mennyiségének meghatározása az állami isNROiNpKR]KDVRQOyDQD    EHNH]GpVH
alapján történik,
G  D MHOHQ W|UYpQ\ DONDOPD]iViEyO N|YHWNH]Ę NO|QEVpJHN iWPHQHWL HQ\KtWpVH FpOMiEyO
a minisztéri-um a minisztériumi költségvetési fejezeten belül tartalékalapot képez; a
IHQQWDUWyNpUHOPpUHpVDIHQQWDUWyYDOW|UWpQĘ
egyeztetés során a minisztérium indokolt
esetben a tartalékalap terhére mó-dosíthatja a
megítélt juttatás összegét,
H  D IHQQWDUWy NpUHOPpUH pV D] LVNROiEDQ WDQXOy V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ J\HUPHNHN  V]iPiUD YDOy WHNLQWHWWHO D PLnisztérium a tartalékalapból pénzt biztosít a
V]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNNHO
foglalkozó pedagógiai asszisztensek bérének fedezésére, ideértve a munkáltató által
¿]HWHQGĘ MiUXOpNRNDW pV Q\XJGtMEL]WRVtWiVL
hozzájárulásokat. A fenntartó az illetékes keUOHWL WDQJ\L KLYDWDO N|]UHPĦN|GpVpYHO D]
adott naptári év szeptember 30-ig nyújtja be
a kérelmet a minisztéri-umhoz.

DMDQXiUMpWĘOKDWiO\RV
UHQGHONH]pVHNKH]
 $GHFHPEHUHHOĘWWPHJNH]GHWW
HOOHQĘU]pVHNHWDMHOHQW|UYpQ\pUWHOPpEHQD]
HOOHQĘU]pVPHJNH]GpVHLGHMpQKDWiO\RVMRJszabályok szerint kell végrehajtani.
 $EtUViJNLYHWpVpUĘOGHFHPEHUH
HOĘWW PHJLQGtWRWW HOMiUiVRNDW D IHOJ\HOHWL
szerv az addig hatá-lyos jogszabályok szerint
fejezi be.
F
Az adóbevételeknek a települési önkormány]DWRNN|]|WWEHQW|UWpQĘOHRV]WiVDFpOjából a minisztéri-um az iskolák, az oktatási
létesítmények és a települési önkormányzaWRNiOWDOD  EHNDODSMiQN|]|OWDGDWRNRQNtYODV]DEDGLGĘN|]SRQWRNEDQpVD]
LVNRODLV]DNN|U|NEHQV]HSWHPEHUL
határnappal nyilvántartott, a minisztériumi
elvi tervanyagok és elemzések elkészítése
céljából bejelentett gyermeklét-számot is tekintetbe veszi.
G
 $DVpYEHQDPLQLV]WpULXPD]DGyEHYpWHOHN N|]VpJHNQHN W|UWpQĘ OHRV]WiVDNRU
azon adatokon kívül, amelyeket az iskolák és
oktatási létesítmények fenntartói, valamint a
községek szolgáltattak, felhasználja az eddigi jogszabályok alapján a minisztériumnak a
WHUYH]pVL pV HOHP]Ę DQ\DJRN HONpV]tWpVpKH]
benyújtott adatokat is, mégpedig
D  D PĦYpV]HWL DODSLVNROiN HJ\pQL pV FVRSRUWRV NpS]pVpEHQ UpV]W YHYĘ WDQXOyLQDN
létszámáról há-roméves kortól legfeljebb a
pOHWpYEHW|OWpVpLJDNH]GĘGĘWDQpYV]HSWHPEHUpQHNHLiOODSRWDV]HULQWD]HJ\Ki]L
pVPDJiQLVNROiNEDQDpOHWpYEHW|OWpVpLJ
E  D] yYRGiV J\HUPHNHN OpWV]iPiUyO D NH]GĘGĘWDQpYV]HSWHPEHUHLiOODSRWDV]HULQW
F  D Q\HOYLVNROiN WDQN|WHOHV NRU~ KDOOJDWyLQDN OpWV]iPiUyO OHJIHOMHEE D]RQEDQ D 
pOHWpY EHW|OWpVpLJ D NH]GĘGĘ WDQpY V]HSWHPEHU HL iOODSRWD V]HULQW D] HJ\Ki]L pV
PDJiQLVNROiNEDQDpOHWpYEHW|OWpVpLJ
 $ DV pYEHQ D M|YHGHOHPDGyEHYpWHOHNEĘODN|]VpJHNQHNDV]DEDGLGĘN|]SRQtokra leosztandó jut-tatás megállapítására a
községek lakosság-nyilvántartási adataiból
használják fel az öt-tizennégy éves kor-osztályba tartozó, a községben állandó lakhelyO\HOUHQGHONH]ĘV]HPpO\HNV]iPiWD]RQQDStári év január 1-jei állapota szerint, amelyben
D]DGDWJ\ĦMWpVW|UWpQLN

E
$  V]HSWHPEHU MpWĘO KDWiO\RV PyGRsításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések
$ PLQLV]WpULXP OHJNpVĘEE V]HSWHPEHU LJ
a honlapján közzéteszi a 2009. naptári évre
YRQDWNR]yDQDNO|QMRJV]DEiO\V]HULQWLF 
költségek összegét.
ED
ÈWPHQHWLUHQGHONH]pVHN


H
ÈWPHQHWLUHQGHONH]pVHND
PiMXVMpWĘOKDWiO\RV
módosításokhoz
A százalékos hányad értéke a 2013-as évben,
DPLW D] LVNRODUHQGV]HUĦ NpS]pVQHN PLQĘVOĘ RNWDWiVW YpJ]Ę LVNROiN LVNRODIHQQWDUWyMD
N|WHOHVNLXWDOQLD]LVNROiQDND  EHN
értelmében:

D  QRUPDWtY WiPRJDWiV V]HPpO\L UiIRUGtWiVRNUDHVĘUpV]pQHNDpV
E  QRUPDWtY WiPRJDWiV ]HPL NLDGiVRNUD
HVĘUpV]pQHND

+DWiO\RQNtYOKHO\H]HWW
MRJV]DEiO\RN
1. az alapiskolák, középiskolák és oktatási
OpWHVtWPpQ\HN¿QDQV]tUR]iViUyOYDODPLQWD
költségvetési szabá-lyokról szóló, többször
PyGRVtWRWW  V]iP~ 6=. 17W|UYpQ\PyGRVtWiViUyOV]yOyV]W|U
vény,
D6]ORYiN.|]WiUVDViJ2NWDWiVL0LQLV]Wpriumának 2002. március 6-án kelt 293/20029-es számú rendelete a pedagógus és egyéb
alkalmazottak létszámának meghatározásakor alkalmazott normatív eljárásról, annak
alkalmazásáról, az iskolákon, az iskolákban
IRO\y V]DNN|UL WHYpNHQ\VpJHQ D WDQPĦKHlyeken és az oktatási létesítményeken belül
a költségvetési források elosztásának pénzJ\L QRUPDWtYiLUyO PHJMHOHQW 
V]iPDODWW 
D6]ORYiN.|]WiUVDViJ2NWDWiVL0LQLV]WpULXPiQDNiSULOLVpQNHOW&'
141/348-1: sekr. számú rendelete a miniszteri hatáskörben nyújtható támogatásokról
PHJMHOHQWV]iPDODWW 

+DWiO\EDOpSWHWĘUHQGHONH]pVHN
Ez a törvény 2004. január 1-jével lép hatályba.
$]pVD]V]iP~W|UYpQ\HNMDQXiUMpWĘOKDWiO\RVDN
$  V]iP~ W|UYpQ\  MDQXiU
MpWĘOKDWiO\RV
$V]iP~W|UYpQ\V]HSWHPber 1-jével lépett hatályba, kivéve az alábbi
UHQGHONH]pVHNHW,,,UpV]  EHN
SRQWSRQW    EHN  EHN
 SRQW D      EHN  SRQW E 
pV F PHO\HN MDQXiUMpWĘOKDWilyosak.
A 462/2008. számú törvény 2009. január
MpWĘOKDWiO\RV
$V]iP~W|UYpQ\V]HSWHPber 1-jén lépett hatályba, kivéve az alábbi
rendelkezéseket: I. cikkely 1., 4., 8., 14., 19.
SRQW,,FLNNHO\pVSRQWH]HNMDQXiUMpWĘOKDWiO\RVDN
A 184/2009. számú törvény 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba, kivéve az I. cikkely
DLWpVD;FLNNHO\UHQGHONH]pVHLW
DPHO\HNMDQXiUMpWĘOKDWiO\RVDN
A 38/2011. számú törvény 2011. március
MpWĘOKDWiO\RV
A 390/2011. számú törvény 2012. január
MpWĘOKDWiO\RV
$  V]iP~ W|UYpQ\  RNWyEHU
23-án lépett hatályba, az I. cikkely kivéteOpYHODPHO\MDQXiUMpWĘOKDWiO\RV
A 81/2013. számú törvény 2013. május 1-én
lépett életbe.
$ 7W  V] W|UYpQ\H  MDQXiU
1-jén lépett hatályba, kivéve a I. cikkely

    SRQWMDLW D   SRQWEDQ IRJODOW
G W pV   SRQWRW YDODPLQW D ,,,
FLNNHO\  SRQWMiWDPHO\HNPiUFLXV
pQOpSQHNKDWiO\EDD],FLNNHO\    
pV  SRQWMDLWDPHO\HNV]HSWHPEHU
pQ OpSQHN KDWiO\ED pV D] , FLNNHO\  
SRQWMiW D   SRQWEDQ IRJODOW  iQDN
pVEHNH]GpVHLWD  SRQWEDQIRJODOWpVEHNH]GpVHLWD    
      SRQWMDLW pV D   SRQWEDQ
IRJODOWHWDPHO\HNV]HSWHPEHU
1-én lépnek hatályba.
5XGROI6FKXVWHUVN
3DYRO+UXãRYVNêVN
0LNXOiã']XULQGDVN
___________________
 $ QHYHOpVUĘO pV RNWDWiVUyO pV HJ\pE W|UYpQ\HN
PyGRVtWiViUyO V]yOy  V] N|]RNWDWiVL 
W|UYpQ\
D $7W  V] W|UYpQ\     EHN D 
SRQWpVD  EHND SRQW
E $7WV]W|UYpQ\  EHND 
SRQWpV  EHND SRQW
J $7WV]W|UYpQ\pQHNDDNpVĘEELPyGRVtWiVRNV]HULQW
 $7WV]W|UYpQ\
 $7WV]W|UYpQ\
D $7WV]W|UYpQ\
 $7WV]W|UYpQ\  EHN
 EHNpV  EHND E F H K SRQWD7W
V]W|UYpQ\HV]HULQW
 $7WV]W|UYpQ\HD  EHNF 
pontja a 2012-es módosítás szerint
 $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\
  EHNK M P SRQWD7WV]W|Uvénye szerint
 $ 6]ORYiN .|]WiUVDViJ$ONRWPiQ\D  FLNN
 EHNH]GpV
  $ N|]LJD]JDWiVL V]HUYHN pV LQWp]PpQ\HN
költségvetési gazdálkodásáról és egyéb törvények módosításá-ról szóló, többször módosított
V]W|UYpQ\
 $7WV]iP~W|UYpQQ\HOPyGRVtWRWW
302/2001. számú törvény a nagyobb területi egyVpJHN|QNRUPiQ\]DWiUyO DNHUOHWL|QNRUPiQ\]DWRNUyO 
 $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\

 $7WV]W|UYpQ\H
 $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\
pVDL
$W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
D  $ 0XQND 7|UYpQ\N|Q\YH   D 7W
 V] W|UYpQ\H D] RUV]iJRV KiURPROGDO~
pUGHNHJ\H]WHWpVUĘO YDODPLQW HJ\HV W|UYpQ\HN
PyGRVtWiViUyO  EHN

  3pOGiXO D W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V]
W|UYpQ\DW|EEV]|UPyGRVtWRWW3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YpV
 $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
  EHN
 3pOGiXO3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YpV
D $7WV]W|UYpQ\pQHNDDNpVĘEELPyGRVtWiVRNpUWHOPpEHQ
  $ 0XQND 7|UYpQ\N|Q\YH D D D 7W
V]W|UYpQ\HpUWHOPpEHQ
 $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\
az államkincstárról, valamint egyes törvények
módosításá-ról
D $7WV]W|UYpQ\  EHN
  EHN
E $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\

$7WV]W|UYpQ\  EHN
F $7WV]W|UYpQ\N pVT SRQtok
G $VSHFLiOLVLVNROiNUyOV]yOyV]iP~
RNWDWiVLPLQLV]WpULXPLUHQGHOHWpVDL
H 3pOGiXOD0XQND7|UYpQ\N|Q\YH  
EHN D N|]pUGHNĦ WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę DONDOPD]RWWDN LOOHWPpQ\pUĘO YDODPLQW HJ\pE W|UYpQ\HN
PyGRVtWiViUyOV]yOyV]W|UYpQ\  
EHNH pVW SRQW
HD $7WV]W|UYpQ\H
I $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
  EHND F SRQWRN
J $7WV]W|UYpQ\  pV  
bek.
K $7WV]W|UYpQ\  EHN
 $7WV]W|UYpQ\
D $7WV]W|UYpQ\pVDL
E $7WV]W|UYpQ\
F $7WV]W|UYpQ\  EHNE 
SRQW  EHNE SRQWpV  EHNE 
pont
G $7WV]W|UYpQ\  EHNF 
SRQW  EHNF H SRQW  EHNF 
pont
H $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
pVDL
I $7WV]W|UYpQ\  EHN
  EHN  EHN  EHN  
EHNpV  EHN
J $ OpWPLQLPXPUyO pV HJ\pE W|UYpQ\HN YiOWRzásáról szóló, többször módosított 601/2003. sz.
W|UYpQ\F SRQW
K $7WV]W|UYpQ\HD EHN
H pVW SRQW
KD $7WV]W|UYpQ\HEHND
7WV]W|UYpQ\HV]HULQWD]6=.RNWDWisi minisz-tériumának 306/2008. sz., az óvodákról
V]yOyUHQGHOHWHEHN
L $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\

M $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\D

gyülekezési jogról
N $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\
D] DODStWYiQ\RNUyO pV D 3ROJiUL 7|UYpQ\N|Q\Y
módosításá-ról
O  $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V] W|UYpQ\ D N|]KDV]Q~ WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę QRQSUR¿W
V]HUYH]HWHNUĘO
P $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
a vallásszabadságról, valamint az egyházak és vallási közösségek jogállásáról
Q 3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\Y
R $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
  EHN
S $7WV]W|UYpQ\H
T $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
U $](XUySDL8QLyPĦN|GpVpUĘOV]yOyV]HU]ĘGpVpVFLNN
V  3pOGiXO D] iOODPL WiPRJDWiVUyO V]yOy W|EEször módosított 231/1999. sz. törvény
W $]LQIRUPiFLyNKR]YDOyV]DEDGKR]]iIpUpVUĘO
és egyes törvények módosításáról szóló, többször
PyGRVtWRWWV]W|UYpQ\pVDL
D $W|EEV]|UPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
  EHND E G pVH SRQW
E $7WV]W|UYpQ\  EHNpV
  EHN
ED DV]DNNpS]pVUĘOpVHJ\pEW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOyV]W|UYpQ\  EHN
F SRQW
F $7WV]W|UYpQ\H  EHND 
E pVG SRQWRND7WV]W|UYpQ\HV]HULQW
FD $ 7W  V] W|UYpQ\     EHN
F H SRQWRN
G  $ 7W  V]iP~ W|UYpQ\pYHO PyGRVtWRWW  V]iP~ W|UYpQ\ D V]HPpO\L M|YHdelemadóból származó bevételeknek a területi
|QNRUPiQ\]DWRNQDN W|UWpQĘ N|OWVpJYHWpVL OHRV]WiViUyO
A személyi jövedelemadóból származó bevételeknek a területi önkormányzatok közötti szétosztásáUyO V]yOy  V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW  
 EHNF SRQW
I $7WV]iP~W|UYpQ\pYHOPyGRVtWRWW
V]iP~W|UYpQ\DSHGDJyJXVDONDOPD]RWtakról és a szakalkalmazottakról, valamint egyéb
W|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyO
  $ W|EEV]|U PyGRVtWRWW  V]iP~ W|UYpQ\ D SpQ]J\L HOOHQĘU]pVUĘO pV D EHOVĘ N|Q\Yvizsgálatról, valamint egyéb törvények módosításáról
D $7WV]DV]DEiO\VpUWpVLHOMiUiVUyO
V]yOyW|UYpQ\HpVNpVĘEELPyGRVtWiVDL
DD $ 7W  V] W|UYpQ\      
bek.
E  $] XWD]iVL N|OWVpJWpUtWpVUĘO V]yOy W|EEV]|U
PyGRVtWRWWV]W|UYpQ\
F $7WV]iP~W|UYpQ\pYHOPyGRVtWRWWV]W|UYpQ\  EHN
 $7WV]W|UYpQ\S SRQW

7|UYpQ\

www.onkormanyzas.sk
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%ROGRJtWyLJHQ²DQ\DQ\HOYHQ
A házasságkötésre vonatkozó törvényi
HOĘtUiVRNDW D FVDOiGUyO V]yOy 
V]iP~W|UYpQ\DLpVD]DQ\DN|Q\YHNUĘO V]yOy  V]iP~ W|UYpQ\
DLWDUWDOPD]]iN$Q\HOYKDV]Qilatra vonatkozóan még a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatáról szóló,
184/1999. számú törvény, valamint az
iOODPQ\HOYUĘOV]yOyV]iP~W|UYpQ\WDUWDOPD]HOĘtUiVRNDW
$ FVDOiGUyO V]yOy W|UYpQ\  D NLmondja, hogy a házasság a jegyesek
HJ\HWpUWĘ Q\LODWNR]DWiYDO V~KODVQêP
Y\KOiVHQtP M|QOpWUH$W|UYpQ\D
alapján a jegyeseknek a házasság megköWpVHHOĘWWQ\LODWNR]QLXNNHOODUUyOLVKRJ\
házasságkötésüknek tudomásuk szerint
nincs akadálya, ismerik egymás egészségi állapotát, valamint nyilatkozniuk kell
saját maguk és gyermekeik házasságköWpVXWiQKDV]QiOWN|]|VFVDOiGLQHYpUĘO
A családról szóló törvény kimondottan
HJ\HWOHQV]DNDV]iEDQVHPtUMDHOĘKRJ\
milyen nyelven kell ezt a nyilatkozatot
megtenni, viszont a hatályos jogszabályok alapján az alábbiakat állapíthatjuk
meg:
$ FVDOiGUyO V]yOy W|UYpQ\     EHkezdése szerint a házasság a házasulók
|QNpQWHVpVV]DEDGHOKDWiUR]iVDDODSMiQM|QOpWUH$  EHNH]GpVHV]Hrint a házasság érvénytelen, ha a házasságkötésre irányuló nyilatkozatot nem
V]DEDGRQNRPRO\DQKDWiUR]RWWDQYDJ\
pUWKHWĘHQWHWWpN,WWDW|UYpQ\XWDOiVWWDUWDOPD]DSROJiULW|UYpQ\N|Q\YiUD
$]pUWKHWĘVpJHWWHUPpV]HWHVHQDMRJJ\OHWEHQUpV]WYHYĘNV]HPSRQWMiEyONHOOpUtelmezni, nem pedig általánosan egy bizonyos nyelv szempontjából. Ez alapján
megállapíthatjuk, hogy a házasság csak
akkor jöhet létre érvényesen, ha a nyiODWNR]yIHOHNV]iPiUDpUWKHWĘDQ\LODWNRzat, amit tesznek. Vagyis RO\DQQ\HOYHQ
amelyet a házasuló fél saját maga nem
pUW QHP WHKHW pUYpQ\HVHQ Q\LODWNR]Dtot sem. Éppen ezért a jogszabály nem
LV tUMD HOĘ KRJ\ D Ki]DVViJN|WpV VRUiQ
kizárólag szlovákul lehetne a boldogító
LJHQWNLPRQGDQLDDKi]DVXOyNQDNKLV]
HOĘIRUGXOKDWKRJ\RO\DQV]HPpO\N|WKizasságot, aki egyáltalán nem ért és beszél
V]ORYiNXO SO QHP V]ORYiN DQ\DQ\HOYĦ
YDJ\NOI|OGLV]HPpO\ 



Azonban nyilvánvalóan a házasságkötésnél értenie kell egymás nyilatkozatát
a házasulóknak is, és a házasságkötésnél
N|]UHPĦN|GĘ KDWyViJL V]HPpO\HNQHN 

Szlovákiában ez lehet egyházi személy
HJ\Ki]LHVNYĘHVHWpQYDJ\SROJiUPHVWHU PHJEt]RWW |QNRUPiQ\]DWL NpSYLVHOĘ
SROJiUL HVNYĘ HVHWpQ PHO\ XWyEELQiO
MHOHQ YDQ D] DQ\DN|Q\YYH]HWĘ LV  pV D
WDQ~NQDN LV $] DQ\DN|Q\YHNUĘO V]yOy
W|UYpQ\     EHNH]GpVpQHN I  SRQWja kimondja: olyan esetben, ha tolmács
N|]UHPĦN|GpVpUH YROW V]NVpJ D Ki]DVViJN|WpVUĘOV]yOyMHJ\]ĘN|Q\YQHNWDUWDOmaznia kell a tolmácsra vonatkozó adatokat is. Ez alapján is nyilvánvaló, hogy
nem a házasuló felek vannak kötelezve
bizonyos nyelv, például az államnyelv
használatára vagy megértésére, hanem
KDV]NVpJHVDNNRUWROPiFVN|]UHPĦN|dését kell igénybe venni a házasságkötés
során, mert a házasuló a világ bármely
nyelvén kimondhatja a boldogító igent.
$ NpUGpVHN PHO\HNHW D N|YHWNH]ĘNEHQ
körbejárunk, hogy mikor szükséges tolPiFV N|]UHPĦN|GpVpW LJpQ\EH YHQQL
ki viseli a tolmácsolás költségeit, és a
kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó
HOĘtUiVRNPLWMHOHQWHQHNNRQNUpWDQDKizasságkötés esetén.
7ROPiFVRW DNNRU NHOO LJpQ\EH YHQQL KD
H] V]NVpJHV YDJ\LV KD D N|]UHPĦN|GĘ V]HPpO\HN N|]O YDODNL QHP pUWL D
Ki]DVXOy N  Q\LODWNR]DWiW YDJ\ D Ki]DVViJN|WĘ KDWyViJL  V]HPpO\ QHP EHV]pO
RO\DQ Q\HOYHQ DPLW D Ki]DVXOy N  pUWHnek. Ha ilyen eset nem áll fenn, vagyis a
KDWyViJLV]HPpO\EHV]pOLDKi]DVXOy N iOtal használt nyelvet, akkor nincs szükség
tolmácsra. Ezt alátámasztja az anyakönyYHNUĘO V]yOy W|UYpQ\     EHNH]Gpse például, amely úgy rendelkezik, hogy
DPHQQ\LEHQ D V]OHWpVUĘO RO\DQ Q\HOYHQ
tettek bejelentést, amelyet az anyakönyYH]HWĘ QHP pUW DNNRU NHOO WROPiFVRW
igénybe venni. Vagyis a törvény az
DQ\DN|Q\YH]HWĘV]iPiUDQHPtUMDHOĘ
hogy csak szlovákul "érthet" és mindig
szüksége van tolmácsra, ha nem szloYiNXO V]yOQDN KR]]i 3HUV]H OHKHW RO\DQ
V]ĦN pUWHOPH]pVH D] iOODPQ\HOYW|UYpQ\
  EHNH]GpVpQHNKRJ\DKDWyViJL
személy akkor sem használhat idegen
Q\HOYHW D NLVHEEVpJL Q\HOYHQ NtYO  KD
erre képes, azonban ez ellentétben állna
a hatékony közigazgatás kívánalmaival.
9pOHPpQ\HP V]HULQW IĘV]DEiO\NpQW D
Ki]DVViJN|WpV VRUiQ 6]ORYiNLD EiUPHO\WHOHSOpVpQEiUPHO\Q\HOYHQOHKHW
WROPiFV N|]UHPĦN|GpVH QpONO Ki]DVViJRW N|WQL HJ\Ki]L HVNYĘ HVHWpQ D]
DGRWW HJ\Ki] V]DEiO\DLQDN PHJIHOHOĘ-

HQpVSROJiULKi]DVViJN|WpVHVHWpQLV 
KDD]HVNHWĘKDWyViJLV]HPpO\EHV]pOLD
házasulók által használt nyelvet. Ha viV]RQWQHPEHV]pOLDKi]DVXOyNQ\HOYpW
akkor a házasságkötés során tolmácsot
kell alkalmazni. A tolmácsolás költséJHLWLO\HQHVHWEHQDKi]DVXOyNYLVHOLN
A kisebbségi nyelv használata esetén etWĘO UpV]EHQ HOWpUĘ V]DEiO\RN pUYpQ\HVOnek. Kisebbségi nyelven is lehet bárhol
az ország területén házasságot kötni és
kimondani a boldogító igent. AmennyiEHQ QHP NLVHEEVpJHN ODNWD WHOHSOpVUĘO
van szó, akkor a már fentebb leírt szabáO\RNYRQDWNR]QDNUiKDD]HVNHWĘKDWyVigi személy beszéli a kisebbségi nyelvet,
akkor nem kell tolmács, erre a nemzeti
kisebbségek nyelveinek használatáról
V]yOy  V]iP~ W|UYpQ\    
EHNH]GpVHNLPRQGRWWDQOHKHWĘVpJHWLVDG
Ha nem beszéli a nyelvet, akkor tolmácsolásra van szükség, aminek költségeit a
házasulók viselik.
9LV]RQW DPHQQ\LEHQ RO\DQ WHOHSOpVUĘO
van szó, ahol az adott kisebbségi nyelvet a kisebbségi nyelvhasználati törvény
alapján hivatalos érintkezésben használják, akkor a házasulóknak kimondottan
joguk van anyanyelvük használatára
szóban és írásban , a házasságkötés során is. Ezt a hatóságnak nemhogy leheWĘYp NHOO WHQQLH KDQHP EL]WRVtWDQLD LV
kell. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az
HVNHWĘ KDWyViJL V]HPpO\ SROJiUPHVWHU
vagy a feladattal megbízott önkormány]DWL NpSYLVHOĘ  D FHUHPyQLiQ MHOHQ OHYĘ
DQ\DN|Q\YYH]HWĘQHPEHV]pOQpDNLVHEEség nyelvét, és emiatt tolmácsot kellene
igénybe venni, akkor a tolmácsolás költségeit nem a házasulók, hanem a hivatal
viselné.
A kisebbségi nyelvhasználati törvény
azonban nemcsak a szóbeli, hanem az
írásbeli érintkezés esetén is biztosítja a
NLVHEEVpJL Q\HOY KDV]QiODWiW$    
bekezdése szerint a kisebbséghez tartozó
állampolgárnak a kisebbségi nyelv írásEDQW|UWpQĘKDV]QiODWiUDLVMRJDYDQLGH
pUWYHDNLVHEEVpJLQ\HOYĦtUiVRVRNLUDWRN
pV EL]RQ\tWYiQ\RN EHQ\~MWiViW LV $]
  EHNH]GpV V]HULQW NpWQ\HOYĦ Ki]DVViJLDQ\DN|Q\YLNLYRQDWRWLVNpUKHW$  
EHNH]GpVV]HULQWSHGLJNpWQ\HOYĦIRUPDnyomtatványokat kell számára biztosítani. Mindez azt jelenti, hogy magyarlakta
településen biztosítani kell a házasulók
számára, hogy nemcsak szóban, hanem
írásban is használhassák magyar anyanyelvüket, tölthessék ki a szükséges
papírokat, kérelmeket, és a házasságköWpVNUĘO NpWQ\HOYĦ RNLUDWRW iOOtWVDQDN NL
számukra.
Horony Ákos

.LVHEEVpJSROLWLNDpVNLVHEEVpJLMRJRN
6]ORYiNLiEDQEDn

0LQGHQpYEHQHONpV]tWL|VV]HJH]Ę
MHOHQWpVpW D V]ORYiNLDL NLVHEEVpJHN KHO\]HWpUĘO D SR]VRQ\L V]pNKHO\Ħ (WQLNXP pV .XOW~UDNXWDWy
.|]SRQW &9(.  $] HPEHUL MRJL
SiO\i]DWL DODS WiPRJDWiViYDO NpV]OW D] iWIRJy MHOHQWpV D DV
pYUĘO D NRUiEEL pYHNEHQ NLGROJR]RWW V]HUNH]HWEHQ pV DODSNpUGpVHNUHIyNXV]iOYDV~MUDPHJIRJDOPD]yGRWW D] HGGLJ PiU W|EEV]|U
OHYRQW YpJN|YHWNH]WHWpV ÄD NLVHEEVpJL MRJRNDW D NRUPiQ\ HJ\IDMWDW|EEOHWMRJQDN ¶QDGãWDQGDUG¶ 
tekinti, mely legitim módon megQ\LUEiOKDWyD]iOODPDONRWyQHP]HW
YpGHOPHpUGHNpEHQ´
A tanulmány leszögezi, a kisebbségügyi
NRUPiQ\DOHOQ|NL SRV]W PHJV]ĦQWHWpVH
pV MHOHQWĘVHQ PHJQ\LUEiOW MRJN|U|NNHO
bíró kormánybiztossal történt helyettesítése csak nehezítette a minimális kisebbségi nyelvi jogok érvényesítését is,
így pl. a vasúti állomások jelölésének
NpWQ\HOYĦVtWpVpW $ QHP]HWL NLVHEEVpJHN
pVHWQLNDLFVRSRUWRNEL]RWWViJDPĦN|GpVL
szabályzatában végrehajtott változtatások
is a kisebbségi jogok színvonalának csökkenését eredményezték. Az ún. roma reIRUP D V]NVpJKHO\]HWEHQ pOĘN VHJpO\H]pVpUĘOV]yOyW|UYpQ\PyGRVtWiVDDV]HSVL
URPDWHOHSHQ YpJUHKDMWRWW UHQGĘUVpJL
UD]]LDYDJ\DN|]VpJQHYpUĘOPHJWDUWRWW
peredi népszavazás eredményének elutasítása ugyanezt a tényt mutatja. „Szomorú
mementója a kisebbségpolitikának a jobboldali extrémista, Marián Kotleba megvá-

ODV]WiVDD%HV]WHUFHEiQ\DL|QNRUPiQ\]DWL
kerület elnökévé a novemberi megyei választásokon. A kisebbség mint veszélyforUiVHOVĘVRUEDQDURPiNYRQDWNR]iViEDQ
és az ez által legitimizált megtorló politika
domináns irányvonal maradt. Az emberjogi paradigmákon alapuló párbeszéd enQHNDOWHUQDWtYiLUyOPDUJLQiOLV´2UV]iJRV
szinten csak az új emberjogi szószóló esetében tapasztalható.
$ WDQXOPiQ\N|WHW V]HU]ĘL LVPpWHOWHQ IHOKtYMiND¿J\HOPHWDUUDPHQQ\LUHKHO\WHlen, hogy a hivatalos szlovákiai kisebbségpolitika biztonsági kockázatként kezeli
a kisebbségeket, s ha valamiben egyáltalán, hát talán a kultúrában próbál kiteljeseGpVNK|]WHUHWEL]WRVtWDQLV]iPXNUDHOVĘsorban népi kultúrájuk, a folklór területén.
(] D]RQEDQ QHP WHV]L OHKHWĘYp D QHP
V]ORYiNQHP]HWLVpJĦHNHJ\HQUDQJ~ViJiW
nem biztosítja számukra a saját ügyeikben
való döntéshozatalt, beleszólási jogot, fel]iUNy]WDWyLQWp]NHGpVHNNHOW|UWpQĘWiPRgatásukat, életük átfogó egészének olyan
befolyásolását, hogy gazdaságilag és szociálisan is fel tudjanak emelkedni.
1LQFVPHJKDWiUR]YD
DNLVHEEVpJpVHWQLNXPIRJDOPD
7RYiEEUDLVIHQQiOODW|EEV]|UNLIRJiVROW
helyzet, hogy a szlovák jogrend nem határozza meg, mit jelent az alkotmányban
használt nemzeti kisebbség és etnikai
FVRSRUW D N|]WN OpYĘ NO|QEVpJHW VHP
fogalmazza meg. A kisebbségi jogokat
a szlovák alkotmány azoknak biztosítja,
akik szlovák állampolgárok és egyéni
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elhatározásból kisebbséghez tartozónak
vallják magukat. Az állampolgárságon
NtYO VHPPLO\HQ REMHNWtY NULWpULXP ±
SO D W|EEVpJpWĘO HOWpUĘ Q\HOY NXOW~UD
YDJ\V]iPEHOLVpJ±QHPOpWH]LNDV]ORYiNMRJUHQGEHQKRORWWH]HNDQHP]HWN|]L MRJEDQ OpWH]QHN „Nem világos,
pontosan mit is kellett teljesítenie az orosz
vagy szerb kisebbségnek, hogy besorolják
ĘNHWD]~QĘVKRQRVNLVHEEVpJHNN|]p´$
KR]]iIpUKHWĘ GRNXPHQWXPRN V]HULQW SO
az orosz kisebbség elismerése annyiból
iOOWKRJ\NpSYLVHOĘLWIHOYHWWpND.RUPiQ\
Nemzeti Kisebbségi, Emberjogi és Nemi
(J\HQOĘVpJL 7DQiFViED $ NLVHEEVpJSROLWLNiEDQ IRQWRVQDN WĦQLN D] ĘVKRQRVViJ
kérdése, ugyanakkor ez nem szerepel a
kisebbségi jogok megítélésének alkotmányos feltételei között. A legtöbb jogszabály csak a nemzeti kisebbség fogalmat
használja. Az állam hivatalosan 13 nemzeti kisebbséget ismer el: magyar, roma,
ruszin, ukrán, német, horvát, cseh, lengyel, morva, bolgár, zsidó, szerb és orosz
kisebbséget. A kisebbség fogalmának
WLV]Wi]DWODQViJDVRNYLWiWRNR]KDWD¿QDQszírozásuk és a kisebbségi jogok konkrét
alkalmazása terén.
ÈOODPSROJiUViJpVNHWWĘV
iOODPSROJiUViJ
Az állampolgárság mint a kisebbségi
jogok odaítélésének alapja ellenkezik a
nemzetközi joggal, amely ezeket a jogoNDW DODSYHWĘ HPEHUL MRJNpQW NH]HOL $]
DUiQ\RVPpUWpNĦNLVHEEVpJLMRJRNDWD]RUszág minden lakosának garantálni kellene.
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Az állampolgárságnak mint feltételnek a
kiküszöbölésére azonban 2013-ban sem
tett lépéseket a kormányzat.
$NRUiEELpYHNEHQIHOKtYWXND¿J\HOPHW
a vitatott állampolgársági törvényre is,
PHO\ QHP WHV]L OHKHWĘYp D NHWWĘV YDJ\
többes állampolgárságot. A törvény ilyen
pUWHOPĦ HV PyGRVtWiVD YiODV] YROW
azon magyarországi jogszabályra, amely
KHO\EHQODNiV QpONO WHWWH OHKHWĘYp D PDgyar állampolgárság megszerzését. SzloYiNLDPLQWHJ\HGOLRUV]iJD]RNN|]O
DKROMHOHQWĘVV]iP~PDJ\DUNLVHEEVpJ
pO HOW|U|OWH D W|EEHV iOODPSROJiUViJ
OHKHWĘVpJpW(]WDYiOWR]WDWiVWQHPFVXpán az alkotmány esetleges megsértése
PLDWWEtUiOWDDN|]SRQWKDQHPD]pUWLV
PHUWH]]HODMHOHQWĘVOpWV]iP~V]ORYiNLDLPDJ\DUNLVHEEVpJHWGHIDFWRDV]ORYiNPDJ\DUNDSFVRODWRNW~V]iYiWHWWH
EDQHWpUHQVHPPLQHPYiOWR]RWW
Hivatalosan kevesen vették fel a magyar
állampolgárságot és veszítették el ennek
következtében a szlovákot. Nem hivatalos
információk szerint azonban ez a szám
OpQ\HJHVHQ QDJ\REE (EEĘO DNiU NHOOHmetlen következmények is fakadhatnak,
KDSOD]RUV]iJJ\ĦOpVLYiODV]WiVRNpUWHVtWĘLWDV]ORYiNLDLODNFtPUHSRVWi]]iND]iOlampolgároknak. Az elemzés leírja azt is,
KRJ\ ÄD] (XUySDL (PEHUMRJL %tUyViJRQ
NpWPDJ\DUQHP]HWLVpJĦYROWV]ORYiNiOODPSROJiU)HKpU,VWYiQpV'ROQtN(U]Vpbet támadta meg a szlovák jogszabályt az
DODSYHWĘMRJRNpVV]DEDGViJMRJRNHJ\H]ményének cikkelyeire hivatkozva azért,
mert kimondott akaratuk ellenére fosztotWiN PHJ ĘNHW V]ORYiN iOODPSROJiUViJXNWyO$]WN|YHWĘHQKRJ\D1\LWUDLpV.Rmáromi Járási Hivatalnak jelezték, hogy
felvették a magyar állampolgárságot, a
W|UYpQ\EĘONLIRO\yODJYHV]tWHWWpNHODV]ORvákot. Vagyis de lege, ami azt jelenti, hogy
nem adtak ki számukra határozatot államSROJiUViJXN HOYHV]WpVpUĘO 0LQGNHWWĘMket törölték a lakossági nyilvántartásból és
DYiODV]WyLQpYMHJ\]pNEĘO´,Gp]LNKRJ\
az emberjogi bíróság döntésében kifejtette, egy bizonyos állampolgárság megszerzése semmilyen egyezményben nem garantált, legfeljebb a magánélethez való jog
sérelme állhat fenn, ha hivatalnoki döntés
következtében fosztanak meg az állampolgárságától valakit, de mert a panaszosok „annak a következménynek a tudatában vették fel a magyar állampolgárságot,
hogy elveszítik a szlovákot”, nem került
sor jogsértésre. A szlovák külügyminisztérium ezt a döntést precedensként üdvözölte, mely „világos jelzés mindenkinek, aki



Szlovákia befeketítésére akarja kihasználni az állampolgárság körüli problémákat”.
&VDNKRJ\ 6]ORYiNLiEDQ N|]WXGRWW PHUW
5REHUW )LFR NRUPiQ\IĘ D 3UDYGD QDSLlapban megjelent kommentárjában maga
mondta el, az állampolgársági törvénymódosításra „preventív okból” került sor,
és amíg a magyarországi állampolgársági
törvény hatályban lesz, addig Szlovákia
sem szüntetheti meg a 2010-es törvényt,
mert az a nemzeti érdekekkel ellentétes
lenne. Mivel azonban csak találgatások
vannak arról, hogy hány szlovák állampolgár vette fel a magyar állampolgárságot, s a hivatalos adat szerint e személyek
V]iPDHOHQ\pV]ĘDV]ORYiNW|UYpQ\ÄSUHventív” hatása, de igazságos volta is megNpUGĘMHOH]KHWĘ $ V]ORYiN W|UYpQ\ FVDN
azt húzza alá, hogy az állami kisebbségpolitika veszélyforrásként tekint a magyar
NLVHEEVpJUH$]HOHP]ĘNKR]]iIĦ]LNPpJ
hogy a strasbourgi bíróság döntése azzal
nem foglalkozik, megfelel-e a szlovákiai
gyakorlat a szlovák alkotmány rendelkezéseinek.
1HP]HWLVpJLpVHWQLNDLDODS~
HUĘV]DNJ\DOi]iVpV
diszkrimináció
A kisebbségi jogok a sajátos, gyakran
hátrányt okozó helyzetet igyekeznek kiegyenlíteni a kisebbségekhez tartozók
esetében – szögezi le a tanulmány. Az
emberi méltóság tiszteletben tartásán alapulnak, céljuk az emberhez méltó életvitel
OHKHWĘYp WpWHOH VDMiW NXOW~UiMXN pV PHJJ\Ę]ĘGpVN DODSMiQ DGGLJ D PpUWpNLJ
amíg az mások jogait nem korlátozza. A
NLVHEEVpJL MRJRN tJ\ HOVĘVRUEDQ D] ~Q
alanyi jogokon – mint a jog a saját kultúrához – kívül tartalmazzák az etnikailag
PRWLYiOW HUĘV]DN J\DOi]iV pV GLV]NULPLnáció elleni védelem jogát is.
$ V]ORYiN MRJUHQG D EQWHWĘW|UYpQ\EHQ
V]DQNFLRQiOMDDV]pOVĘVpJHVIDMYDJ\HWQLNXPJ\DOi]iVPHJQ\LOYiQXOiVDLW$
WDUWDOPD]]DDQHP]HWIDMYDJ\PHJJ\Ę]ĘGpVJ\DOi]iVW D   D QHP]HWLVpJL
IDMLYDJ\HWQLNDLDODS~XV]tWiVWDD
DIDMLQHP]HWLQHP]HWLVpJLEĘUV]tQV]Hrinti, etnikai csoporthoz tartozás vagy nem
szerinti uszítást, gyalázást és fenyegetést.
Ezek a cikkelyek az alkotmányos garanciák egyik elemét képezik annak érdekében,
hogy a nemzeti kisebbséghez tartozás ne
válhasson senkinek a hátrányára.
$/HJIHOVĘEE%tUyViJtWpOHWH0.
J\pEHQ
%iU D] HWQLNDLODJ pV IDML DODSRQ PRWLYiOW

HUĘV]DN EQWHWpVpQHN W|UYpQ\HV NHUHWHL DUiQ\RVQDN WĦQQHN NpUGpVHV PLO\HQ
PpUWpNEHQ DONDOPD]]iN ĘNHW D J\DNRUlatban. Úgy fest, a jogi formalizmus inNiEEDV]pOVĘVpJHVHNYpGHOPpWV]ROJiOMD
$] 6=. /HJIHOVĘEE %tUyViJD G|QWpVH
meghozatalakor az SZK volt igazságügyi
miniszter asszonyának M. K. elleni törvényességi óvása esetében pontosan ezt a
MRJL LQWHUSUHWiFLyW UpV]HVtWHWWH HOĘQ\EHQ
amikor jogorvoslati kérelmét elutasította.
Az igazságügyi miniszter asszony az alaFVRQ\DEE UHQGĦ EtUyViJL G|QWpVHNHW Wimadta meg M. K.-nak a nemzet-, faj- és
PHJJ\Ę]ĘGpVJ\DOi]iV HVHWpEHQ LQGXOW
EQWHWĘJ\pEHQ PHO\HW D YiGORWW ~J\
N|YHWHWWHOKRJ\PLQWD%HV]WHUFHEiQ\DL
megye független elnökjelöltje 2009-ben
választási röplapján többek közt megfogalmazta: „megszünteti a nem csak cigány
paraziták igazságtalan kivételezettségét”.
$] HOVĘIRN~ EtUyViJ D EQWHWĘ HOMiUiVW
leállította, mivel olyan következtetésre
jutott, hogy nem nyert minden kétséget
kizáró bizonyítást, hogy a cselekményt a
vádlott követte el. A járási ügyész ellenvetéssel élt, mert a M. K. esetében a cselekedet elkövetéséért született meg a vádirat.
A kerületi bíróság olyan következtetést
fogalmazott meg, hogy a röplap „nem a
roma etnikum ellen irányul”. A kerületi
EtUyViJV]HULQWDU|SODSV]|YHJpEĘOHJ\pUWHOPĦKRJ\DYiGORWWQHPDURPDHWQLNXP
HJpV]pUĘO EHV]pO KDQHP FVDN D]RNUyO
DNLN pOĘVN|GQHN D]RNRQ D] HOĘQ\|N|Q
amelyeket nekik a társadalom nyújt, végeredményben tehát nem csupán az ezen
HWQLNXP pOĘVN|GĘLUĘO YDQ V]y KDQHP D
W|EEVpJLODNRVViJpOĘVN|GĘLUĘOLVDPLWD
ÄQHPFVDN´N|WĘV]yLVNLHPHO
A miniszter asszony ez ellen a döntés ellen
törvényességi óvást nyújtott be, rámutatYD D SDUD]LWiN V]yKR] NDSFVROW MHO]Ę D
¶FLJiQ\¶HJ\pUWHOPĦHQD]WDFpOWV]ROJiOta, hogy az emberekben azt a benyomást
keltse, hogy a parazitáknak nevezettek
HEEĘOD]HWQLNDLFVRSRUWEyOD]D]DURPD
NLVHEEVpJEĘO V]iUPD]QDN 6 KR]]iWHWWH
a röplapon a vádlott a cigány kifejezést
VpUWĘ PyGRQ KDV]QiOWD H]]HO LV YLVV]hangot és választói támogatást remélve
magának.
$OHJIHOVĘEEEtUyViJULGHJHQIRUPiOLVpUvelése – írja a tanulmány – megérdemli,
hogy teljes egészében idézzük:
„A volt igazságügyi miniszter asszony
D]RQW|UYpQ\HVVpJLNLIRJiVDLIpOUHYH]HWĘN

PHO\HN V]HULQW D URPD QHP]HWLVpJĦ SROgárok meghatározására használt ’cigány’
NLIHMH]pV HJ\pUWHOPĦHQ VpUWĘ MHOHQWpVĦ
PLYHODYiGORWW0JU0.H]WDNLIHMH]pVW D] pULQWHWW U|SODSRQ QHP KDV]QiOWD
$IHOOHEEYLWHOLEtUyViJH]]HONDSFVRODWEDQ
PHJMHJ\]LKRJ\DIHOOHEEH]ĘYDOyV]tQĦOHJ
összekeverte a szlovák nyelvben hasznáODWRV¶FLJiĖ¶pV¶FLJiQ¶IĘQHYHNMHOHQWpVpW
$ OHJIHOVĘEE EtUyViJ D MHOHQOHJL OH[LNRJUi¿DL Np]LN|Q\YHNEĘO $ V]ORYiN
Q\HOY U|YLG V]yWiUD $ V]ORYiN KHO\HVtUiV V]DEiO\DL  PHO\HN D 6]ORYiN .|]WiUVDViJ .XOWXUiOLV 0LQLV]WpULXPD 0.
 V] LQWp]NHGpVH
pUWHOPpEHQ PLQW D MHOHQOHJL NRGL¿NiOW
V]ORYiN Q\HOY MyYiKDJ\RWW DODSPĦYHL
PHJiOODStWRWWDKRJ\DV]ORYiNQ\HOYNO|QEVpJHWWHV]D¶FLJiĖ¶pVD¶FLJiQ¶IĘQHYHNMHOHQWpVHN|]|WWpVH]HND¶FLJiQVN\¶
pUWVG FLJiQ\ PHOOpNQpY PHOOpNQpYYHO
HJ\WW D PDL NRGL¿NiOW Q\HOY UpV]pW NpSH]LN
$ V]ORYiN Q\HOY U|YLG V]yWiUD  NLHJpV]tWHWWpVMDYtWRWWNLDGiV6]HUNHV]WHWWH-
.DþDOD±03LViUþLNRYi±03RYDåDM
3R]VRQ\9HGD D¶FLJiQ¶NLIHMH]pVW
így határozza meg:
¶FLJiQ ± D P HWQLNDL pUWHOHPEHQ &LJiQ
pUWVG FLJiQ\  LQG HUHGHWĦ WiUVDGDOPL
FVRSRUWWDJMDKHO\HQNpQWPpJPDLVYiQGRUOypOHWPyGRWIRO\WDW~MNHOHWĦHQURPD
oláh cigányok;
(]]HOV]HPEHQDµFLJiĖ¶NLIHMH]pVPHJKDtározása:
¶FLJiĖ¶±DPEHV]pOWQ\HOYLFVDOyKD]XJ
cigány cigány szitokszó;
(EEHQ D OH[LNRJUi¿DL Np]LN|Q\YEHQ V]HUHSHO D ¶FLJiQVN\¶ PHOOpNQpY LV PHO\KH]
KDV]QiODWiQDN SpOGiLNpQW NRQNUpW V]yNDSFVRODWRNDWVRUROQDNVHO FLJiQ\]HQHNDUFLJiQ\Q\HOYFLJiQ\SHFVHQ\HVWE 
$ MHOHQOHJL NRGL¿NiOW V]ORYiN Q\HOY WHKiW OHKHWĘYp WHV]L H]HQ HWQLNDL FVRSRUW
WDJMDLQDN NpWIpOH PHJQHYH]pVVHO W|UWpQĘ
PHJMHO|OpVpW¶URPD´pV¶FLJiQ\¶1\HOYL
MHOHQWpVWDUWDOPXN V]HPSRQWMiEyO HJ\HQpUWpNĦ NLIHMH]pVHNUĘO YDQ V]y PLN|]EHQ
D URPD D V]ORYiN Q\HOYEHQ FVXSiQ D]
HV WiUVDGDOPL YiOWR]iVRNDW N|YHWĘ
LGĘV]DNEDQ Q\HUW OpWMRJRVXOWViJRW PpJSHGLJD¶FLJiQ\¶NLIHMH]pVPHOOHWWPHO\HW
PLQGDW|EEVpJLODNRVViJPLQGDURPD±
FLJiQ\HWQLNDLFVRSRUWWDJMDLKDV]QiOQDN
&LJiQ\gUG|J|N]HQHNDU$FLJiQ\WiERU
D]pJEHPHJ\¿OPpVPXVLFDO0âXOtN
&LJiQ\F¿OPMHVWE
+DVRQOyNpSSHQ D ¶FLJiQ\¶ PHOOpNQpY LV
KDV]QiOKDWyDNRGL¿NiOWV]ORYiNQ\HOYEHQ
PLN|]EHQ ~MNHOHWĦ PHJIHOHOĘMH D ¶URPD¶
PHOOpNQpY SOURPDODNRVViJURPDQ\HOY

OiVG$V]ORYiNQ\HOYU|YLGV]yWiUD 
+D WHKiW 0JU 0 . YiGORWW U|SODSMiQ
az etnikai kisebbség megjelölésére a
’cigány’ melléknevet használta az álODPQ\HOY NRGL¿NiOW YiOWR]DWD V]HULQW
vagyis az állam által elismert és a tárVDGDORP iOWDO KDV]QiOW IRUPiEDQ H NLfejezés használatából nem vonható le
D IDML QHP]HWL YDJ\ IHOHNH]HWL J\DOi]iV
REMHNWtY IHOWpWHOHLW PHJYDOyVtWy EĦQFVHOHNPpQ\QHN D IHQQiOOiVD D %WN 
iQDN  EHN V]HULQW 5iDGiVXO KD D
WiUJ\DOW NLIHMH]pV V]|YHJN|UQ\H]HWpEĘO
D¶QHPFVDN¶DOiUHQGHOĘN|WĘV]yKDV]QiODWD NLGHUOKRJ\DV]HU]ĘHOV]iQWViJiW
IHMH]LNLD]|VV]HVpOĘVN|GĘiOODPSROJiU
V]HULQWH LJD]ViJWDODQHOĘQ\HLQHNPHJV]QWHWpVHPHOOHWWQHPHJ\NRQNUpWHWQLNDLFVRSRUWWDJMDLWFpOR]]DPHJ$MHOHQ
EĦQFVHOHNPpQ\ ± WHKiW D URPDFLJiQ\
HWQLNDL FVRSRUW Q\LOYiQRV J\DOi]iViQDN
V]iQGpNDLOOHWYHD]H]HQHWQLNDLFVRSRUWhoz tartozás szerinti egyén vagy egyének
FVRSRUWMDQ\LOYiQRVJ\DOi]iViQDNV]iQGpND±V]XEMHNWtYYDJ\REMHNWtYIHOWpWHOHLQHN WHOMHVOpVH QHP Q\HUW EL]RQ\tWiVW
ezért annak szándékos elkövetése nem
N|YHWNH]WHWKHWĘ NL NL]iUyODJ D] iOWDOD
KDV]QiOWNLIHMH]pVEĘODKRJ\D]WWpYHVHQ
a volt igazságügyi miniszter asszony hiV]L´
Nos, ezen érvek alapján utasította el a
PLQLV]WHUL yYiVW D OHJIHOVĘEE EtUyViJ
Kitér a jelentés a szepsi romatelepen
OH]DMORWW UHQGĘUVpJL UD]]LD EUXWDOLWiViUD
és a feltételezett jogsértésekre, melyeket
D] RPEXGVPDQ YL]VJiODWD PHJHUĘVtWHWW
s ugyancsak arra a következtetésre jut,
KRJ\DUHQGĘUVpJHQEHOOLIHOOYL]VJiODW
– mely nem vezetett eredményre – nem
WHNLQWKHWĘREMHNWtYQHNpVSiUWDWODQQDN
Ä*\Ę]|WWDQHRQiFL´
A 2012-es jelentés még csak aggályokat
fogalmazott meg az extrémizmus egyre
HUĘWHOMHVHEE WpUQ\HUpVH PLDWW D 
as értékelés megdöbbenéssel állapítja
PHJ KRJ\ D V]pOVĘVpJHVVpJ WHUHW Q\HUW
Szlovákiában a választott szervekben is.
0DULiQ .RWOHEiW D MREEROGDOL V]pOVĘVpges Mi Szlovákiánk – Néppárt elnökét
PHJYiODV]WRWWiN%HV]WHUFHEiQ\DPHJ\H
HOQ|NpYp.RWOHEDD6]ORYiN7HVWYpULVpJ
pártban kezdte politikai karrierjét, meO\HWPiUFLXViEDQDOHJIHOVĘEEEtUyság betiltott, mert alapszabályának egyes
részei az SZK Alkotmányába ütköztek.
2013 novemberében Kotleba a Mi Szlovákiánk – Néppárt színeiben jelöltette
magát a megye élére, s ez a párt annak
ellenére – fogalmaz a tanulmány –, hogy

HJ\pUWHOPĦHQ D 6]ORYiN 7HVWYpULVpJ
utódpártja, regulárisan bejegyzett politiNDLHUĘPHUWDODSV]DEiO\DpVSURJUDPMD
úgy van megfogalmazva, hogy formálisan megfeleljen az alkotmánynak. MariiQ.RWOHEDJ\Ę]WHVYiODV]WiVLSURJUDPMD
D]RQEDQ PiU HJ\pUWHOPĦYp WHWWH KRJ\
a régi kerékvágásban halad. Választási
SURJUDPMiQDN HOVĘ SRQWMD DUUyO EHV]pOW
hogy „megszünteti nemcsak a cigány
SDUD]LWiN LJD]ViJWDODQ HOĘMRJDLW´ pV
PHJROGMD D NHGYH]ĘWOHQ ODNiVKHO\]HWHW
mert „az állam lakást kizárólag csak a
cigány parazitáknak épít”, a rendes fehér embernek pedig esélye sincs bérlakáshoz jutni. És nagyobb biztonságot is
ígér, mert a megye egyes területei „a ciJiQ\V]pOVĘVpJHVHNQDJ\V]iPDPLDWWLV
élhetetlen helyek a normális rendes emberek számára”. Marián Kotleba sikert
ért el, megnyerte a megyei választásokat
a második fordulóban, pedig akkorra a
UpV]YpWHOLVQĘWW

Rólunk

www.onkormanyzas.sk

.RWOHEDJ\Ę]HOPpWVRNHOHP]ĘDYiODV]tók kiábrándultságának tudta be. Annak
ellenére, hogy az elnökválasztás másoGLN IRUGXOyMiEDQ QĘWW D V]DYD]yN UpV]vétele, olyanok is az urnákhoz járultak,
DNLN D] HOVĘ IRUGXOyEDQ RWWKRQ PDUDGtak, s bár nem állítható kétséget kizáróan, hogy Kotlebára szavaztak, az tény,
KRJ\HOOHQMHO|OWMH9ODGLPtU0DĖND
YRNVVDONHYHVHEEHWNDSRWWPLQWD]HOVĘ
fordulóban. Az unalmas megyei választások legnagyobb meglepetése külföldi
~MViJRNEDLVEHNHUOWD7KH(FRQRPLVW
QRY DKtUWÄ*\Ę]|WWDQHRQiFL´Ftmen tette közzé. Szlovákiában viszont
tipikusan reagáltak a tényre a politikai
HUĘN$ 6PHU PHO\QHN MHO|OWMH DOXOPDradt a versenyben, a jobboldali pártokat
RNROWD.RWOHEDJ\Ę]HOPHPLDWWMREEROGDOLDNHOVĘVRUEDQD]6D6pVD0RVW+tG
meg a Smer kudarcával magyarázta,
mely nem tudott mindenkit megszólító
jelöltet állítani.
A politológusok, szociológusok és poliWLNDLHOHP]ĘNDODNRVViJURVV]V]RFLiOLV
helyzetével és a romakérdés megoldásának halogatásával magyarázták Kotleba
J\Ę]HOPpW $ URPDJ\L NRUPiQ\EL]WRV
meg azzal intézte le, hogy az emberekQHN HOHJN YDQ D] UHV tJpUJHWpVHNEĘO
DEHMiUDWRWWSiUWRNWHKHWHWOHQVpJpEĘO$]
HOHP]pVW NpV]tWĘ N|]SRQW YLV]RQW ~MUD
DUUDKtYWDIHOD¿J\HOPHWKRJ\pYWL]HGHN
óta senki nem kínál tisztességes megoldást a romáknak. A jelenleg agyonhangoztatott „roma reform” is a megtorlásra épül, rossz szociális helyzete miatt a
romákat bünteti. Egyenes folyománya
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ennek a szemléletnek, hogy a frusztrált
lakosság többsége a gazdasági válságok
LGĘV]DNDLUD MHOOHP]Ę OpWEL]RQ\WDODQViJban a ’kemény kéz’ politikáját választMD D] HJ\V]HUĦ PHJROGiVRNDW KLUGHWĘ
autoritatív személyiségekre szavaz.
A kisebbségekkel szembeni ellenséges
pU]pV pYWL]HGHNHQ iW QĘWW $] XWyEEL
húsz év közvélemény-kutatásai alapján
elmondható: sehol az Európai Unióban
nem olyan rossz a roma kisebbség megítélése, mint Szlovákiában, szögezik le a
V]HU]ĘN6]ORYiNLiEDQDURPDDOHJHOXWDsítottabb társadalmi csoport.
.LVHEEVpJSROLWLNDLPDLQVWUHDP
6]ORYiNLiEDQ
$ &9(. pV D 1\LWRWW 7iUVDGDORPpUW
Alapítvány kutatása is aláhúzta, hogy
a jobboldali extrémizmus hátországa
6]ORYiNLiEDQ QDJ\RQ HUĘV pV QDJ\RQ
kicsi azoknak a száma, akik tiszteletben
WDUWMiN D NXOWXUiOLV NO|QE|]ĘVpJHNHW
&VDNDQpSHVVpJV]i]DOpNDYDOORO\DQ
értékeket, amelyeket a jobboldali extrémizmus teljességgel elvet. A népesség
többi hányada az egyes nemzeti kisebbségek és idegenek megítélésében árnyaODWRNEDQNO|QE|]LNXJ\DQGHDODSYHWĘen elutasító magatartást tanúsít. „Amire
D]RQEDQDV]ORYiNSROLWLNDIĘVRGUDpVD
Mi Szlovákiánk – Néppárt politikája is
kísérletet tesz, az a rendkívül restriktív
politika a kisebbségekkel szemben. És
HQQHN YDQ QDJ\RQ MHOHQWĘV WiPRJDWRWWsága a közvéleményben is. A kutatás
ugyanis megmutatta, hogy a lakosság
W|EEVpJH RO\DQ PHJWRUOy LQWp]NHGpVHNHWYiUHOD]iOODPWyODPHO\J\DNUDQ
D]HPEHULMRJRNKDWiUDLWIHV]HJHWL3pOGiXODODNRVViJW|EEPLQWDNpWKDUPDGDHJ\HWpUWHWWD]]DOKRJ\D]iOODPQDN
LQWp]NHGpVHNHW NHOOHQH HOIRJDGQLD D
roma népszaporulat korlátozása érdeNpEHQ pV N|]HO D IHOH QHP WiPRJDWWD
hogy a roma gyermekek a nem romákNDON|]|VLVNROiEDMiUMDQDN´$QpSHVVpJQDJ\UpV]H PDMGQHPV]i]DOpND 
~J\YpOHNHGLNKRJ\DPDJ\DUNLVHEEVpJQHNQHPOHQQHV]DEDGHQJHGpO\H]QL
a magyar nyelv használatát nyilvános
KHO\HNHQ 1HJDWtY YpOHPpQ\HN IRJDOPD]yGWDNPHJDNLVHEEVpJLMRJRNNDSFViQDNXWDWiVNYDQWLWDWtYUpV]HLEHQLV
A megkérdezettek gyakran tiltakoztak
DWHOHSOpVQHYHNNpWQ\HOYĦKDV]QiODWD
D NpWQ\HOYĦ LVNRODL EL]RQ\tWYiQ\RN pV
hivatali magyarnyelv-használat ellen.
„Ezek a vélemények a népességben
széles körben jelen voltak már jóval az
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HOĘWWKRJ\0DULiQ.RWOHEDPHJ\HHOQ|NL
posztra jelöltette magát. A felmérés ideMpQ D]RQEDQ PLQWKD PpJ QHP N|WĘGWHN
YROQD HJ\ NRQNUpW MREEROGDOLV]pOVĘVpges csoportokhoz. A megkérdezettek
fele akkor még azt mondta, a jobboldaOLV]pOVĘVpJHV FVRSRUWRN |VV]HM|YHWHOHLW
be kellene tiltani. Egyharmaduk nézeteik nyilvános propagálását tiltotta volna meg. S ha ilyen személyiséget kellett megnevezni, a legtöbben Marián
.RWOHEiWHPOtWHWWpN´$]HOHP]ĘNV]HULQW
QDSMDLQNEDQYiOWR]LNDKHO\]HWDV]pOVĘségesek látens támogatása nyilvánosan
felvállalt támogatássá változik. A megyei
választások pedig igazolták, amire a kuWDWiV¿J\HOPH]WHWHWWQHYH]HWHVHQKRJ\
a burkolt támogatás a választásokon az
ideológiának nyílt sikert hozhat. Kotleba
pártja 2010-ben és 2012-ben a parlamenti választásokon 2 százalékot ért el, 2014
elején viszont a közvélemény-kutatások
V]i]DOpNRWPpUWHNQHNL

KRORNDXV]W  (]HN SULPLWtY WDJDGiVD pV
gúnyolása ugyanis aláássa a kisebbséghez tartozók önbecsülését is, s az egyik
OHJHUĘWHOMHVHEE HOQ\RPy HV]N|]]p YiOhat. Szlovákia mára ugyan már eljuWRWW RGiLJ tUMiN KRJ\ OHJIĘEE N|]MRJL
méltóságai egyperces néma csenddel
adóznak a roma holokauszt áldozatai
emlékének, addig azonban nem, hogy
elismernék: ez az ország multietnikus.
„A multietnikai jelleg el nem ismerése
D IĘ RND DQQDN PLpUW YDQ D]  yWD
HJ\PiVWN|YHWĘV]ORYiNNRUPiQ\RNQDN
problémája a nemzeti kisebbségeket ért
történelmi sérelmek beismerésével is. A
nemzeti kisebbségek is szabadabbnak
pUH]QpN PDJXNDW KD D] iOODP HUĘWHOMHVHEEMHOHLWDGQiKRJ\WHOMHVpUWpNĦWDJMDL
a társadalomnak, valamint hogy nyelvi
pV NXOWXUiOLV NO|QE|]ĘVpJN QHP RN
arra, hogy miatta szégyenkezzenek, épp
HOOHQNH]ĘOHJ´IRJDOPD]QDN
1\HOYLMRJRN

„A politikai pártoknak egyoldalúan el
kellene határolódniuk a bármely kisebbséggel szemben megnyilvánuló megtorlástól és restrikciótól – írják a tanulmány
V]HU]ĘL±'HHQQHND]HOOHQNH]ĘMHW|Uténik. 0DULiQ .RWOHED LGHROyJLiMiQDN
HJ\pUWHOPĦ HOXWDVtWiVD KHO\HWW LQNiEE
PHJpUWpVW WDSDV]WDOXQN D]RQ HPEHUHN JRQGRONRGiVPyGMD LUiQW DNLN ĘW
EDQ PHJYiODV]WRWWiN$ V]RFLiOLV
feszültség mérséklése és az olyan poOLWLND NHUHVpVH KHO\HWW DPHO\ LQNiEE
NRQV]HQ]XiOLVPLQWNRQÀLNWXVNHUHVĘD
SROLWLNXVRNDURPiNDWpVHJ\pENLVHEEVpJHNHWD]RUV]iJNHGYH]ĘWOHQV]RFLiOLV
KHO\]HWHPLDWWEĦQEDNNiWHV]LN´ Ezzel
a Kotleba-féléknek szereznek újabb szavazókat, s ahogyan eddig nem oldottak
meg semmit a megtorlásokkal és jogcsorbításokkal, a további megtorlással,
valamint a romák és más kisebbségek
EĦQEDNNi WpWHOpYHO VHP IRJQDN DKRJ\
Kotleba ideológiája sem fog elvezetni a
problémák megoldásához.
$V]LPEROLNXVSROLWLND
A tanulmány ismételten vizsgálja, milyen mértékben ismerik el Szlovákiában
D NLVHEEVpJHN HJ\HQpUWpNĦVpJpW OiWMiN
be történelmi vagy jelenkori hátrányos
KHO\]HWNHW)LJ\HOPH]WHWQHNDUUDKRJ\
az emberi méltóság elve követeli meg a
jelképes dimenzió tiszteletben tartását
és az etno-kulturális különbségek elfogadását, értékként kezelését. De azon
sérelmek számon tartását is, melynek a
NLVHEEVpJHNiOGR]DWiYiYiOWDN SOURPD

A szlovák alkotmány szerint a nyelvi jogok jelentik az egyik legfontosabb alapMRJRW D NLVHEEVpJHNQHN 7|UYpQ\EHQ
szabályozott keretek közt az államnyelv
elsajátítása mellett garantálják nekik az
DQ\DQ\HOYHQW|UWpQĘRNWDWiVWpVD]DQ\Dnyelv használatát a hivatali érintkezésEHQ$Q\HOYLMRJRNDWHOVĘVRUEDQDUHJLonális vagy kisebbségi nyelvek európai
kartája tartalmazza. Szlovákia a karta
vonatkozásában kisebbségi nyelvként
a bolgár, horvát, cseh, lengyel, német,
roma, ruszin és ukrán nyelvet ismeri el.
A jogok tényleges kiterjedése azonban
az adott kisebbség létszámától függ. A
legtöbb nyelvi joga a legnagyobb szlovákiai kisebbségnek, a magyarnak van
DQ\DQ\HOYL QHYHOpV pV RNWDWiV D] yYRGiWyOD]HJ\HWHPLJDIHOQĘWWNpS]pVEHQ
a bírósági, polgárjogi és közigazgatási
eljárási nyelvhasználatban, legalább egy
W|PHJWiMpNR]WDWyHV]N|]EHQVWE $Pisodik legkiterjedtebb nyelvi jogokat élYH]ĘN|]|VVpJDUXV]LQpVXNUiQNLVHEEVpJ D W|EEL HVHWEHQ D] RURV]W NLYpYH 
PpJV]ĦNHEEDPR]JiVWpU
A kisebbségi nyelvhasználati törvény
HV PyGRVtWiViW N|YHWĘHQ HONpV]OW
a települések névjegyzéke az érintett
kisebbségek nyelvén. Ez a települések
hagyományos megnevezésén alapul, de
V]HP HOĘWW WDUWMD D MHOHQOHJL ODNRVRN YDODPLQW D NO|QE|]Ę QHP]HWLVpJHN EpNpV
egymás mellett élésének a feltételeit is. „A
YiURVRNpVIDOYDNKDJ\RPiQ\RVHOVĘVRUEDQPDJ\DUQ\HOYĦPHJQHYH]pVpQHNHOLV-

merése hosszú ideje az illetékes hatóságok
elutasításába ütközik. A nemzeti kisebbségi nyelvek használata vonatkozásában vitatottá vált a vasútállomások és megállók
megjelölése a nemzeti kisebbségek nyelYpQ(UUHW|EEV]|UKtYWiNIHOD¿J\HOPHW
egyes települések és polgári aktivisták.” A
kisebbségi kormánybiztos munkacsoportot hozott létre, mely kidolgozta a szükséges törvénymódosításokat, az illetékes
kormánytagok azonban ezeket még csak
DNRUPiQ\QDSLUHQGMpUHVHPWĦ]WpN.pSYLVHOĘLLQGtWYiQ\NpQWD0RVW+tGWHUMHV]tette a parlament elé, de a javaslatot még a
6PHUNpSYLVHOĘLVHPWiPRJDWWiN
A törvényjavaslat értékelésekor az elem]ĘN DEEyO LQGXOWDN NL KRJ\ HWQLNDLODJ
semleges javaslat a közszférában nem
létezik. „A közintézmények hirdetméQ\HL YDJ\ KDWiUR]DWDL D] LVNRODL RNWDWiVYDJ\DYDV~WiOORPiVRNIHOLUDWDLQHP
ÄVHPOHJHV Q\HOYĦHN´ KDQHP W|EEVpJL
Q\HOYĦHN ÒJ\ WHQQL KRJ\ D NLVHEEVpgeknek ezt az állapotot tudomásul kell
YHQQLNHJ\HWMHOHQWD]]DOKRJ\DVV]LPLOiOyGiVUD NpQ\V]HUtWMN ĘNHW .|]EHQ PpJLV HOMiWV]DQL KRJ\ 6]ORYiNLD
WLV]WHOHWEHQWDUWMDDNLVHEEVpJLMRJRNDW
pV D OHJLWLP NLVHEEVpJL N|YHWHOpV P|J|WWDPLO\HQDYDV~WiOORPiVNLVHEEVpJL
Q\HOYHQ W|UWpQĘ PHJMHO|OpVH D NLVHEEségi pártok „testvérgyilkos” harcát keUHVQLPpO\VpJHVHQVpUWĘ´A kisebbségi
MRJRNPHO\HNOHKHWĘYpWHV]LNDVDMiWHWQLNDLQHP]HWLYDJ\Q\HOYLLGHQWLWiVPHJĘUzését például a nyelvi jogokon keresztül,
olyan környezetet teremtenek, amelyben
D NLVHEEVpJHN D WiUVDGDORP WHOMHV pUWpNĦ
tagjának érezhetik magukat. A kisebbséJL MRJRN D] HVpO\HJ\HQOĘVpJ NLIHMH]ĘL D
Q\HOYLLGHQWLWiVPHJĘU]pVHWHUpQDPLUHD
többségi etnikumnak is joga van.
A vasúti törvény módosításának elutasítása, mely maga után vonta a kisebbségügyi kormánybiztos lemondását, azt is
jelenti, hogy kormány nem tartotta meg a
kisebbségi jogok terén a status quót, amit
megígért. A kisebbségi kormányalelnöki
poszt megszüntetése, az alelnök „helyettesítése” egy olyan biztossal, aki egy más
kormányzati hivatalnok jóindulatának
van kiszolgáltatva, mutatja, milyen jelenWĘVPpUWpNEHQVpUOWDNLVHEEVpJHNMRJDD
saját ügyeikben való döntéshozatal terén.
2NWDWiVDNLVHEEVpJHNQ\HOYpQ
$ NLVHEEVpJHN DQ\DQ\HOYĦ RNWDWiVD D]
anyanyelv hivatali érintkezésben való
használatához hasonlóan a legfontosabb

alkotmányos kisebbségi jogok közé tartozik. A magyar kisebbség számára ez a jog
biztosítva van az óvodától az egyetemig.
De a már 2011-es értékelésben is kifogásolt gyakorlat, hogy a kisebbségi iskolákEDQ PLQGHQ LUDWRW NpWQ\HOYĦHQ N|WHOH]Ę
vezetni, ami elképzelhetetlen adminisztrációs terhet jelent, 2012-ben és 2013-ban
sem változott, miközben ennek költségei
is vannak, melyek a kisebbség nyelvén
oktató intézményeket terhelik.
3UREOpPiN YDQQDN D URPD Q\HOYĦ RNWDtással is. A roma standardokat 2011-ben
hagyta jóvá az illetékes minisztériumi
szakbizottság, a roma gyerekek kétnyelYĦNpS]pVpQHNSURMHNWMpWEHQDPLnisztérium a norvég alapok támogatásából
akarta bevezetni az állami pedagógiai
intézet és a nyitrai Konstantin egyetem
romológiai kara segítségével. 2012-ben
meghirdették a közbeszerzést a tankönyvekre és segédanyagokra, a projekt azonban nem valósult meg.
$NLVHEEVpJLNXOW~UiNWiPRJDWiVD
A kisebbségi kultúrák támogatására 2013EDQPLOOLyMXWRWW$]RNDV]HUYH]HWHN
pályázhattak projektjeikkel, amelyek a
nemzeti kisebbségek kulturális identitáViQDNPHJĘU]pVpWV]ROJiOMiN1pJ\SURJramot hirdetett meg a kormányzat. Ezek
D]pOĘNXOW~UDLGĘV]DNLVDMWyN|Q\YNLDGiV
és kultúrpolitika. A forrásokból 2012-ben
a kisebb létszámú kisebbségek arányosan
többet kaptak, mint a nagyobb lélekszámúak – a pozitív diszkrimináció jegyében. Ezzel szakított a kormány 2013-ban,
s visszatért a népszámlálási adatok szerinti
pénzosztáshoz, ami ellen a lengyel és ruszin kisebbség tiltakozott hevesen.
.LDODNXOW HJ\ ~M ¿QDQV]tUR]iVL PRGHOO D
lélekszám, az anyanyelv és az anyaország
OpWHV]HULQWV~O\R]YD $]|VV]HVIRUUiV
százalékával multikulturális és interetnikai
SURMHNWHNHWWiPRJDWDNRUPiQ\
Az elemzés íróinak e téren is hiányérzetük van a miatt, hogy a nemzeti kisebbség
PLQWRO\DQQLQFVGH¿QLiOYDtJ\QHPWXGMiNDNLVHEEVpJYpGHOHPEĘOpVDSpQ]J\L
támogatásból miért maradnak ki az „új
NLVHEEVpJHN´YDJ\LVD]LPLJUiQVRN SOD
YLHWQiPLDN FVRSRUWMDL
$]ĘVKRQRVVWiWXV~NLVHEEVpJHNWLOWDNR]QDNH]HQ~MNHOHWĦNLVHEEVpJHNEHIRJDGiVD
HOOHQ (OVĘVRUEDQ D]pUW PHUW D SpQ]J\L
források korlátozottak, s ha olyan igénnyel
iOOQiQDNHOĘSODPDJ\DURNKRJ\HPHOjék a támogatási összegeket, rájuk sütnék,

KRJ\N|YHWHOĘG]QHN3HGLJDNLVHEEVpJHN
csoportjain belül is lehetne különbséget
tenni az igények szerint. Hogy ez nem így
van, a szlovák politikai kisebbségszemléOHWpQHNWXGMiNEHDV]HU]ĘNPHO\YHV]pO\H]WHWĘWpQ\H]ĘNpQWWHNLQWUiMXNVNpUpseiket biztonsági kockázatként fogja fel.
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Ismételten visszatérnek a pályázók öszV]HWpWHOpUH LV D] HOHP]ĘN7RYiEEUD VHP
pUWLN PLpUW OHKHW D N|]VpJWĘO NH]GYH D
megyén, civil szervezeten, egyházon át a
nemzetközi vagy hazai költségvetési szervezetig a pályázati pénz fogadója bárki.
Kissé IXUFVDKRJ\QLQFVRWWDIHOWpWHOHN
N|]|WW KRJ\ NLVHEEVpJ WDJMDL iOWDO OpWrehozott szervezet legyen a fogadó. Az
lenne helyes, ha kisebbségekre fordított
támogatás valóban a kisebbségeknek, az
ĘLQWp]PpQ\HLNQHNMXWQDPHO\HNDNXOWXrális reprodukciójuk eszközei – fogalmazQDNDV]HU]ĘN$W|EEVpJLNXOW~UDV]iPRV
más forrásból támogatható. „A kisebbségi
kultúrák védelme legitim érv arra, hogy a
többség hozzáférését e javakhoz korlátozzák” – szögezik le.
$NLVHEEVpJHNUpV]YpWHOLMRJDL
pVSROLWLNDLMRJDL
A kisebbségeknek az alkotmány az egyéni kulturális és nyelvi jogok mellett a
VDMiW J\HLNHW pULQWĘ G|QWpVHNEHQ YDOy
részvétel jogát is garantálja, de megleKHWĘVHQ V]ĦN NHUHWHN N|]W D V]RNiVRV
W|UYpQ\L IRO\DPDWRN VRUiQ $ V]ĦN
NHUHW D]W MHOHQWL KRJ\ D PHJKR]RWW
döntésekkel nem kell egyetérteniük
vagy azonosulniuk. A kisebbségi keretHJ\H]PpQ\  FLNNHO\pEHQ OHIHNWHWHWW
részvételi demokrácia ennél jóval többet
IHOWpWHOH]*DUDQWiOMDDUpV]YpWHOWDNXOW~UiW WiUVDGDOPL pV JD]GDViJL pOHWHW pULQWĘ
döntésekben, a közügyek igazgatásában,
IĘNpQW D YHON NDSFVRODWRV HVHWHNEHQ$
kisebbségek társadalom peremén tartása
ugyanis marginalizációjukhoz és szociális
kirekesztésükhöz vezethet.
A kisebbségek politikai jogai általános
pUYpQ\Ħ SROLWLNDL MRJRN 6]ORYiNLiEDQ
$]iOODPXJ\DQOHKHWĘYpWHV]LD]HWQLNDL
DODS~ SiUW OpWUHKR]iViW GH VHPPLO\HQ
PiVPyGRQQHPWHUHPWHVpO\HJ\HQOĘVpJHWDNLVHEEVpJHNQHNDSROLWLNDLpOHWEHQ
3pOGiXO D SDUODPHQWL EHMXWiVL NV]|E|W
QHPFV|NNHQWLV]iPXNUDQHPV]DEPHJ
kvótákat. eSS HOOHQNH]ĘOHJ D QDJ\REE
WHUOHWLN|]LJD]JDWiVLHJ\VpJHN PHJ\pN 
NLDODNtWiVDNRU D PDJ\DURN iOWDO OHJVĦUĦEEHQ ODNRWW WHUOHWHNHQ D OHJQDJ\REE
kisebbség, a magyar önkormányzati vá61
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lasztásokon való sikeres szereplésének
megakadályozását célozta meg. A 2013as megyei választásokon kisebbségi jelöltek is sikerrel jártak. A Most/Hídnak
 1DJ\V]RPEDWL NHUOHW  D] 0.3QDN
 PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ NpSYLVHOĘMH OHWW
1DJ\V]RPEDWL1\LWUDL%HV]WHUFHEiQ\DL
pV.DVVDLNHUOHW .RDOtFLyEDQPpJD3Rzsonyi kerületben is szereztek mandátumot. Más kisebbségeknek ez nem sikerült.
$ NLVHEEVpJL NHUHWHJ\H]PpQ\ V]HULQW
D]RNEDQD]RUV]iJRNEDQDKROQHPOpWH]LN
NLVHEEVpJL |QNRUPiQ\]DW pV QLQFVHQHN
NROOHNWtY MRJRN VHP PHO\HN VHJtWVpJpYHO
DNLVHEEVpJHNN|]YHWOHQUpV]YpWHOHDG|QWpVHNEHQEL]WRVtWKDWyNXOFVIRQWRVViJ~D]
HUĘVpVV]LOiUGNRQ]XOWDWtYWDQiFVDGyWHVtületek szerepe. Ezen testületek biztosítják
DSiUEHV]pGHWDNLVHEEVpJHNNHOpVOHKHWĘvé teszik számukra a döntésben való részYpWHOWDN|]|VVpJHLNHWpULQWĘNpUGpVHNEHQ
2011-ben a kormányalelnök létrehozta az
állandó kisebbségi bizottságot, melynek
tagjait maguk a kisebbségek jelölték és
YiODV]WRWWiN PHJ V]HUYH]HWLN NpSYLVHOĘLQ NHUHV]WO Ä$ )LFRNRUPiQ\ tJpUHWHL
ellenére most sem volt képes emberi és
kisebbségi jogokat korlátozó szükségletén
felülkerekedni, s nem tartotta fenn a status
quót ebben sem.” A tanács élére egy hivatalnokot nevezett ki, majd a szerb kisebbVpJNpSYLVHOĘMpQHNMDYDVODWiUD±HOĘ]HWHV
egyeztetés nélkül – alapszabályt módosítottak olyan értelemben, hogy minden
nemzeti kisebbségnek azonos jogai és kötelességei vannak. Korábban a szavazati
MRJDV]iPEHOLVpJNWĘOLVIJJ|WW~MRQQDQ
egy-egy szavazattal bír mindegyik, tehát a
„nagyokat” a „kicsik” röhögve leszavazKDWMiN0HJV]ĦQWD]DJ\DNRUODWLVKRJ\
DQQDNDNLVHEEVpJQHNDV]DYD]DWDDG|QWĘ
amelyet a felvetett probléma érint. Sztane
5LELFVMDYDVODWDDURPDNLVHEEVpJQHNVHP
tetszett, nem csupán a magyaroknak, míg
DFVHKHNNpSYLVHOĘMHWiPRJDWWDD]WtJ\D
módosítás a 10 kisebb létszámú kisebbség
szavazatával megtörtént.
A tanács többsége által elfogadott szemléOHWHWD]HOHP]ĘNLVKHO\WHOHQtWLN.LIHMWLN
D] HJ\HQOĘVpJ IRUPiOLV pUWHOPH]pVpEĘO
az következik, hogy kisebbségi jogokra
nincs is szükség, elég, ha az ország ugyanúgy bánik mindenegyes polgárával. „A
kisebbségi jogok lényege viszont éppen
D GRORJL HJ\HQOĘVpJ $ NLVHEEVpJJHO pV
W|EEVpJJHOYDOyD]RQRVEiQiVPyGXJ\DQLV
HJ\pUWHOPĦ LJD]ViJWDODQViJRNKR] YH]HWhet. Ilyen pl. az a tény, hogy egy szlovák
V]OĘQHN MyYDO HJ\V]HUĦEE J\HUPHNpQHN
EL]WRVtWDQLD]DQ\DQ\HOYĦPĦYHOĘGpVW
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$MiQOiVRN±D]RQQDOLLQWp]NHGpVHN
$WDQXOPiQ\V]HU]ĘLW|EEDMiQOiVWIRJDOPD]QDNPHJDNRUPiQ\IHOp(OVĘKHO\HQ
a romák szegregációjának felszámoláViW pV DQQDN WLOWiViW HJ\ NRPSOH[ IHOzárkóztatási program végrehajtásával,
mely segítene nekik kilábalni a nyomorEyO pV NLUHNHV]WHWWVpJEĘO 3iUKX]DPRVDQ
HWQLNDL DODS~ NLHJ\HQOtWĘ LQWp]NHGpVHNHW
kell foganatosítani.
A szimbolikus politika vonatkozásában
a legfontosabb szakítani azzal a szemlélettel, hogy a kisebbség a többség rovására él, veszélyforrás, helyette a legfelVĘEE YH]HWpVQHN D]W NHOO VXJDOOQLD KRJ\
a kisebbségi polgárok egyenrangúak és
HJ\HQpUWpNĦHN D W|EEVpJLHNNHO 0DJiWyO
pUWHWĘGĘQHNNHOOHQHOHQQLHKRJ\DN|]MRgi méltóságok fellépnek az extrémizmus
és szegregáció minden megnyilvánulása
ellen. A közbeszédben az ilyen jelenségek
megértésének és megmagyarázásának
nem is lenne szabad megjelenni.
Ä5HQGNtYOIRQWRVQDNWDUWMXNDNLVHEEVpJHN PHJN|YHWpVpW pV NiUWDODQtWiViW
D]ĘNHWpUWW|UWpQHOPLVpUHOPHNpUWpVD]
HPEHUL MRJDLN PHJVpUWpVppUW SpOGiXO
a roma gyermekek elvételéért és gyerPHNRWWKRQEDYLWHOppUWDNRPPXQL]PXV
LGHMpQDURPDQĘNHUĘV]DNRVVWHULOL]iOiVipUW YDJ\ D PDJ\DURN YDJ\RQiQDN
HONRE]iVipUW D PiVRGLN YLOiJKiERU~W
N|YHWĘHQ´
Az állampolgársági törvény rendezésének halogatása két szempontból is rossz
D] HOHP]ĘN V]HULQW D SROLWLNDL N|]|VVpJ
OHHQGĘNLVHEEVpJHL LPLJUiQVRN pVOpWH]Ę
NLVHEEVpJHL PDJ\DURN  V]HPSRQWMiEyO
7RYiEEUD LV IHQQWDUWMiN YpOHPpQ\NHW
KRJ\ YLVV]D NHOO WpUQL D  HOĘWWL J\Dkorlathoz, hogy a szlovák állampolgárok ennek elvesztése nélkül vehessenek
IHOPiViOODPSROJiUViJRW±IJJHWOHQO
DWWyOKRJ\D]pULQWHWWRUV]iJEDQYDQH
állandó vagy átmeneti lakhelyük. Azt is
javasolják, hogy a szlovák állampolgárság
megszerzésének feltételeit is enyhítsék.
A kisebbségi nyelvek használatát minden
RO\DQ WHOHSOpVHQ OHKHWĘYp NHOOHQH WHQQL
ahol egy-egy kisebbség lélekszáma eléri a
10 százalékot. A vasútállomások kisebbVpJLQ\HOYĦPHJMHO|OpVpQHNWHUPpV]HWHVVp
kell válnia. És: biztosítani kell a nyelvi
jogokat az orosz kisebbségnek is, melyet
ĘVKRQRVQDN LVPHUW HO 6]ORYiNLD 9DJ\LV
az orosz nyelvre is ki kell terjeszteni a
kisebbségi nyelvhasználati törvény nyelvYpGĘ UHQGHONH]pVHLW Ä7RYiEEUD LV szor-

galmazzuk az államnyelvtörvény olyan
pUWHOPĦ PyGRVtWiViW PHO\ MHOHQWĘVHQ
V]ĦNtWHQpD]WDN|]|VVpJLV]IpUiWDKROD
V]ORYiNQ\HOYKDV]QiODWRWNpQ\V]HUtWLNL
DQHP]HWLNLVHEEVpJQ\HOYpQHNKDV]Qilata rovására vagy éppen az elnyomása
pUGHNpEHQ´ – fogalmaz az ajánlás, hozzátéve: meg kell szüntetni a nyelvhasználatért kiszabható bírságokat is.
5|YLG WiYRQ D UpV]YpWHOL GHPRNUiFLD pUdekében javasolják a választott képviseOĘNEĘOiOOyNLVHEEVpJLWDQiFVYLVV]DiOOtWiViWD]~MNLVHEEVpJHNUpV]YpWHOpYHO, az
ügyeik képviseletét pedig kormányalelnöki szintre emelni. Javasolják azt is, hogy
a szlovák parlamentben, illetve a megyei
önkormányzatok mellett is hozzanak létre
kisebbségi konzultatív testületeket.
.|]pSpVKRVV]~WiY~DMiQOiVRN
A kisebbségvédelem folyamatossá tétele
HOVĘUHQGĦ$]~MNLVHEEVpJHNYpGHOPHLV
A kérdést kezelni kell. Vagy az új kisebbségek besorolásával az elismertek közé,
YDJ\ NO|QE|]Ę NDWHJyULiN OpWUHKR]iVival. A status quo ugyanis nem teszi leheWĘYpDEHWHOHSOWHNNXOW~UiMiQDNYpGHOPpW
1HP W|UWpQW HOĘUHOpSpV D &9(. NLVHEEségi önkormányzatok létrehozására vonatkozó javaslata szempontjából sem. „A
DVpYEL]RQ\tWRWWDD]WD]HOYL
iOOtWiVXQNDWKRJ\D]HJ\pQLNLVHEEVpJL
MRJRNQHPJDUDQWiOMiNKRJ\DNLVHEEségek ténylegesen is maguk dönthetnek
D VDMiW N|]|VVpJNHW pULQWĘ J\HNUĘO
5pV]YpWHOL MRJXN MHOHQOHJ NL]iUyODJ D NLsebbségi jogokról döntéseket hozó többség jóindulatára van bízva. Ahogyan a
2011-es éves jelentés mutatta, akkor a
többségben több jóindulat volt a kisebbségi jogok támogatására, mint 2012-ben és
2013-ban.” A kisebbségi önkormányzatok
kérdése tehát ma is aktuális.
$ ZZZFYHNVN .LVHEEVpJSROLWLND  eYHV
MHOHQWpVQ\RPiQQJ\U
$ SR]VRQ\L V]pNKHO\Ħ (WQLNXP pV .XOW~UDNXWDWy
.|]SRQW &HQWUXP SUH YêVNXP HWQLFLW\ D NXOW~U\ 
kisebbségpolitika alakulásával foglalkozó tevéNHQ\VpJpW D 7KLQN 7KDQN )RXQG 2SHQ 6RFLHW\
)RXQGDQWLRQV D1\LWRWW7iUVDGDORPpUW$ODStWYiQ\
HJ\LNDOSURMHNWMH VHJtWL
$ NXWDWyN|]SRQW PXQNDWiUVDL -DUPLOD /DMþiNRYi
(OHQD *DOORYi .ULJOHURYi $OHQD &KXGåtNRYi
0LURVODYD0LWWHOPDQQRYi6YHWOXãD6XURYi=X]DQD
âWHYXORYi9DODPHQQ\LHQV]DNHPEHUHNQHP]HWN|]LMRJLHPEHUMRJLpVNLVHEEVpJMRJLV]DNpUWĘNV]Rciológusok, nemzetközi tapasztalatokkal, szigorú
szakmaisággal közelítik meg kutatási témáikat, a
szlovákiai jogrendet a nemzetközi jogban és az alapYHWĘHPEHULMRJRNRNPiQ\iEDQPHJIRJDOPD]RWWDN
viszonyában értékelik. A szemléletbeli különbségek
LVpUGHNOLNĘNHWH]HNUHLVUiPXWDWQDN

