Aranyosiné Borsodi Éva
tanügyigazgatási szakértő

Az Nkt 89.§ (2) bekezdésében látható, hogy az iskolai osztály indítása lehetséges az
ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek vagy tanuló jelentkezése esetén. Itt az iskola
esetében az osztályindítás lehetőségéről van szó a következő tanévben (14 fő alatt is) és ehhez
nem kötődik a nemzetiségi nevelés-oktatás, mint kötelezettség.
Ha a szülők a 17/2013.EMMI rendelet alapján nem kérik a nemzetiségi nevelés-oktatás
beindítását az iskolában, akkor a nemzetiségi nevelést-oktatást az iskolának nem kell
megszervezni, de 14 fő alatt ettől függetlenül osztályt lehet indítani, ha az Nkt.89.§ (2)
bekezdésében meghatározott feltételek adottak.

Az Nkt. és a 17/2013.EMMI rendelet szabályozása összeérhet akkor,ha az iskolába járó
tanulók szülei kérik is a nemzetiségi nevelés és oktatás megszervezését a rendelet
szabályozása szerint.
Jogsz:
Nkt. 89. § (1)350 Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos
korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a
létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a
települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az
állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben
történő ellátásáról.

(2)
A
nemzetiséghez
tartozók részére az óvodai
csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, fenn
kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó
nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.
A nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezése
a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet alapján kell történjen.
A rendeletbe ahol úgy gondoltam, hogy kell, magyarázót is írtam, amit itt röviden
összefoglalok:
Amelyik iskolában nincs nemzetiségi nevelés-oktatás,ott legalább nyolc azonos
nemzetiséghez tartozó szülő kérésére ( máj.31-ig a rendelet 1. melléklete szerinti
kérvénnyel kérheti) be kell indítani akkor, ha a következő tanévben nyolc nemzetiséghez
tartozó szülő be is íratja gyermekét az iskolába (felmenő rendszerben).
A leendő elsős szülőket az iskolának a nemzetiségi önkormányzattal összefogva erről
tájékoztatni kell és a 2.melléklet nyilatkozatát ki kell töltetni a szülővel,amit a szülőnek az
iskolában kell leadni.
Az apróbb részleteket a jogszabályba írtam bele.

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
(jelenleg hatályos)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.
1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
megszervezését az 1. mellékletben meghatározott, ugyanazon nemzetiséghez
tartozók által benyújtott kérelem kitöltésével kezdeményezhetik a szülők (iskolai
szinten), törvényes képviselők (a továbbiakban együtt: szülők). A kérelmet minden
év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás kötelezettjéhez.
(2) Amennyiben legalább nyolc (itt nem osztályon belül kell gondolkodni,hanem
iskolai szinten) , azonos nemzetiséghez tartozó szülő azt kezdeményezi, a
nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást a kérelem
beérkezését követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől felmenő
rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy legalább nyolc gyermek,

tanuló valóban be is iratkozik az óvodába, iskolába.
Megj.: Ha az azonos nemzetiséghez tartozó szülők (legalább nyolc és iskolai szinten)
május 31-ig kérvényezik az 1.melléklet kitöltésével ,hogy az iskolába bevezessék a
nemzetiségi nevelést-oktatást, az iskolának kötelessége bevezetni (felmenő
rendszerben) azt a kérelem beérkezését követő naptári évben kezdődő tanévtől , akkor
ha legalább nyolc tanuló be is iratkozik az iskolába.
Gyakorlatban: Ha 2018.május 31-ig a szülők kérik,hogy legyen nemzetiségi nevelésoktatás az iskolában, akkor az iskola a következő tanévben,( 2018/2019-ben) meghirdeti
azt, és ha a beiratkozáskor legalább nyolc azonos nemzetiséghez tartozó szülő be is
íratja a gyermekét,akkor a 2019.szeptember 1-től felmenő rendszerben kell bevezetni.
(3) Ha az ugyanazon nemzetiséghez tartozó tanulók létszáma nem teszi
lehetővé, hogy egy településen belül a nemzetiségi nevelés-oktatást megszervezzék,
az állami intézményfenntartó központ beszerzi az érintett országos nemzetiségi

önkormányzat állásfoglalását, hogy kíván-e a kiegészítő nemzetiségi feladatok
ellátására iskolát létesíteni és fenntartani.
(4) Amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat a kiegészítő nemzetiségi
feladatok ellátására nem kíván iskolát létesíteni, az állami intézményfenntartó
központ megszervezi a nemzetiségi anyanyelv és a nemzetiségi népismeret
követelményeinek oktatását. A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
megszervezhető egy adott iskola szervezeti egységeként, külön nyelvoktató
nemzetiségi iskola létrehozásával vagy utazó pedagógusok alkalmazásával.
(5) Az érintett országos nemzetiségi önkormányzat dönthet úgy is, hogy a
kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás feladatainak ellátására nyelvoktató
nemzetiségi iskolát létesít és tart fenn vagy utazó pedagógus hálózatot működtet.
Ha a nyelvoktató nemzetiségi iskola nem az országos nemzetiségi önkormányzat
fenntartásában lévő iskolában működik, az országos nemzetiségi önkormányzat az
iskola fenntartójával megállapodásban rendezi az együttműködés kérdéseit vagy az
utazó pedagógussal történő feladatellátás keretében megvalósuló együttműködést.
2. § (1)3 A nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban
való részvételt a szülők önkéntes – teljes körű, befolyásmentes tájékoztatáson
alapuló – választásuk kinyilvánítására szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott
nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelés
esetén az óvodai jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig,
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a
kérelem visszavonásáig érvényes.
Megj.: Ez az a nyilatkozat,amit beiratkozáskor a szülőnek kell kitölteni és ez a
tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.
(2) Legkésőbb május utolsó munkanapjáig írásban kell bejelentenie
a) nemzetiségi óvodai nevelés esetén a szülőnek, amennyiben a gyermek a
következő nevelési évtől nem kíván részt venni a nemzetiségi nevelésben,
b) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a szülőnek, abban az esetben, ha
a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a szülőnek és a tanulónak együttesen,
amennyiben a tanuló a következő tanítási évtől nem kíván részt venni a
nemzetiségi nevelés-oktatásban.
- Megj.: A (2) bekezdés szerinti ideig ,május utolsó munkanapjáig kell a szülőnek,
vagy a szülőnek és a tanulónak együtt nyilatkozni, hogy ha a következő tanévtől
már nem akar a tanuló a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt venni.
(3) Ha a tanuló nem cselekvőképtelen, tizennégy éves korától az 1. § (1) bekezdése
szerinti kérelem és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat érvényességéhez a tanuló és
szülő együttes aláírása szükséges.

(4)4 A szülők a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatukat – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a
nevelési év, tanév végére szólóan vonhatják vissza. (Megj.: a május 31-ig leadott bejelentésben a
szülők a tanév végére vonhatják vissza a kérelmüket,kivétel az (5) bekezdésben szabályozott
esetben)
(5)5 A (4) bekezdéstől eltérően, ha a szülők igazolják, hogy a gyermek vagy a tanuló más
nevelési-oktatási intézményben folytatja tanulmányait, és nemzetiséginek nem minősülő óvodai
nevelése, illetve iskolai nevelése-oktatása a nevelési év, tanév közben is biztosított, visszavonó
nyilatkozatuk a nevelési év, tanév közben a szülők által szabadon megválasztott időpontban is
hatályosulhat.

3. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti, a
következő naptári évben kezdődő nevelési évre, tanévre vonatkozó, a 2. § szerinti
igényt az első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók
körében a feladatellátás kötelezettje (vagyis az iskola) – az érintett helyi
nemzetiségi önkormányzattal együttműködve – méri fel. Az igényfelmérés során a
feladatellátás kötelezettje az érdekelt települési, területi vagy országos nemzetiségi
önkormányzat véleményének kikérésével tájékoztatót készít a szülők számára. A
tájékoztatót az óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatóval egy időben,
azzal megegyező módon kell a nemzetiségi feladatellátásban érdekelt intézményekben
közzétenni.
Megj.: A 3.§ bekezdéseiben a végrehajtást szabályozza a rendelet. A leendő elsős szülők
esetében az iskola és a nemzetiségi önkormányzattal együtt kell felmérje,hogy a szülők
akarják-e, hogy gyermekük a nemzetiségi nevelést-oktatásban részt vegyen.

(2) A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás feladatainak rövid bemutatását, időkeretét, az intézményben működő
nemzetiségi óvodai nevelési, nemzetiségi iskolai nevelési-oktatási forma bemutatását,
valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozatmintát. A kitöltött nyilatkozatot a nevelésioktatási intézményhez kell benyújtani.
(3) A nevelési-oktatási intézmény a kérelemmel, nyilatkozattal érintett
gyermekek, tanulók nemzetiségenként, nevelési, nevelési-oktatási formánként
összesített létszámáról a beiratkozást követő tizenöt napon belül tájékoztatja
óvodai nevelés esetében a feladatellátás megszervezéséért felelős települési
önkormányzatot, iskolai nevelés-oktatás esetében az állami intézményfenntartó
központot. A települési önkormányzat vagy az állami intézményfenntartó központ
nemzetiségenként, nevelési, nevelési-oktatási formánként, intézményenként és
településenként összesíti az adatokat, és eljuttatja az illetékességi területén
működő, a nemzetiségi nevelésben, oktatásban érintett nemzetiségi
önkormányzatoknak.-ez itt az adatszolgáltatási kötelezettségről szól.

(4) A kérelmet, nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett
tanuló tanulói jogviszonyának megszűnését követő öt évig megőrzi.
2. Nemzetiségi óvodai nevelés
4. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda az Óvodai nevelés országos
alapprogramja, valamint a 3. mellékletben meghatározott Nemzetiségi óvodai nevelés
alapelvei figyelembevételével készíti és fogadja el pedagógiai programját.
(2) A nemzetiségi óvoda a tevékenységi formákat az Óvodai nevelés országos
alapprogramja szerint alakítja ki, a tartalmakhoz felhasználja a nemzetiségi nyelvi,
irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra értékeit. Az óvodai nevelés magába foglalja
a nemzetiségi hagyományok, szokások továbbörökítését, valamint a nemzetiségi
identitás megalapozását és fejlesztését.
(3) A nemzetiségi óvodai nevelés a következő formák szerint valósítható meg:
a) anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvoda,
b) nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda,
c) magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti óvoda az óvodai élet egészét a nemzetiség
nyelvén szervezi meg. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a nemzetiség nyelvének
használata érvényesül. A nemzetiség nyelvén nevelő óvoda lehetőséget teremt arra,
hogy a gyermekek a magyar nyelvvel, a magyar irodalmi és zenei kultúra értékeivel is
megismerkedjenek.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti óvoda mindkét nyelv, a nemzetiség nyelve és a
magyar nyelv fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv
használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv
használatának arányát a pedagógiai programban kell meghatározni úgy, hogy annak az
óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismerete
vonatkozásában végzett felmérés adataira kell épülnie.
(6) A (3) bekezdés c) pontja szerinti óvodai nevelés keretében az óvoda pedagógiai
programja tartalmazza a roma/cigány kultúra, művészetek és hagyományok értékei
közül azokat, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak.
3. Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
5. § (1) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást biztosító iskola a pedagógiai
programját és helyi tantervét a 4. mellékletben meghatározott Nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás feladatai alapján készíti el.
(2) Azon nemzetiségek, amelyek a 4. melléklet II. részben meghatározott részletes
fejlesztési feladatokkal nem rendelkeznek, pedagógiai programjukat és helyi
tantervüket a 4. melléklet I. rész II. fejezetben meghatározott fejlesztési feladatok
figyelembevételével készítik el.

(3) Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve tartalmazza a nemzetiség
nyelve és irodalma, valamint a nemzetiségi népismeret oktatását az első évfolyamtól a
tizenkettedik évfolyamig. A képzési idő egészére kiterjedő egységes fejlesztési
folyamat négy képzési szakaszra oszlik, a fejlesztési feladatok e szakaszokhoz
kapcsolódnak. A nemzetiségi népismeret tanítása önálló tantárgyként az adott
nemzetiség nyelvén folyik. A roma/cigány nemzetiség esetében a

nemzetiségi népismeret oktatása a magyar nyelven is folyhat!!!!!
(4) Ha a nemzetiséghez tartozó tanulók szülei kezdeményezik a nemzetiségi nyelv
és a nemzetiségi népismeret tanítását, és ez a (3) bekezdésben meghatározottak szerint
nem szervezhető meg, az iskola a választható tanórai foglalkozások időkerete terhére,
a pedagógiai programban meghatározottak szerint legalább heti két órában megszervezi
a felkészítést.
6. § A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség
nyelvén tanított tantárgyak oktatását – a helyi tantervben meghatározottak szerint – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) az
intézménytípusra, oktatási formára előírt átlaglétszám feletti osztályokban
osztálybontással kell megszervezni.
7. § (1) A nemzetiségi nevelés-oktatásban a kilencedik évfolyamot megelőzően
nemzetiségi előkészítő évfolyam szervezhető, amelynek célja, hogy felkészítsen a
nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középiskolai nevelés-oktatás keretében folyó
tanulmányok megkezdésére. A tanuló a nemzetiségi előkészítő évfolyamon a kötelező
óraszám legalább hetven százalékát a nemzetiségi nyelv tanulására fordítja.
(2) Ha a nemzetiségi anyanyelvű vagy a nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás nyolc
vagy hat évfolyamos gimnáziumban folyik, a nemzetiségi előkészítő évfolyam az
ötödik vagy a hetedik évfolyamot megelőzően szervezhető meg. A tanuló a kötelező
tanórai foglalkozásainak legalább harminc százalékát fordítja a nemzetiségi nyelv
tanulására. A tantárgyak anyanyelven történő oktatása legkésőbb a hetedik vagy a
kilencedik évfolyamon kezdődik.
8. § (1) A nemzetiségi nevelés-oktatást a következő oktatási formák szerint lehet
megszervezni:
a) anyanyelvű nevelés-oktatás,
b) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás,
c) nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás,
d) magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás,
e) kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevelés-oktatásban – a magyar nyelv és
irodalom, valamint az idegen nyelv kivételével – az oktató és nevelő munka a
nemzetiség nyelvén folyik. Az anyanyelvű nevelés-oktatást a szakiskolákban az
intézmény pedagógiai programjához igazodóan azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az összes szakmai tantárgyat is a nemzetiség nyelvén kell oktatni. A nemzetiségi
nyelv oktatása a szakmához igazodó szaknyelvi ismeretek elsajátítására irányul.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nevelés-oktatásban
a) a nyelvismeret elmélyítése és tanítási nyelvként való alkalmazása hozzájárul a
nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak megvalósításához, lehetővé teszi, hogy az
iskola teret adjon a nyelv valóságos szituációban való használatához, és biztosítsa a
kiegyensúlyozott kétnyelvű nyelvi készség kialakulását,
b) a pedagógiai program tartalmazza a nemzetiségi anyanyelv és irodalom tantárgy
és a nemzetiségi népismeret tantervét is,
c) a nemzetiségi nyelv és a magyar nyelv a tanítás nyelve, mindkét nyelv tantárgy
is, a nemzetiség nyelvén oktatott tantárgyakat az iskolák pedagógiai programja
határozza meg,
d) a nemzetiségi nyelv és a nemzetiség nyelvén tanított tantárgyak aránya
intézményenként és évfolyamonként eltérhet,
e) a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv kivételével valamennyi
tantárgy tanítható a nemzetiség nyelvén,
f) az anyanyelv és irodalom mellett a pedagógiai program által meghatározott
legalább három tantárgyat a nemzetiség nyelvén kell oktatni összesen a heti kötelező
órakeret magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv óraszámával csökkentett
számának legalább ötven százalékában,
g) valamennyi tantárgy oktatható a nemzetiség nyelvén,
h) a szakiskolában az intézmény pedagógiai programjához igazodóan a nemzetiség
nyelvén kell oktatni a heti kötelező órakeret legalább negyven százalékában, a
nemzetiségi nyelv oktatása a szakmához igazodó szaknyelvi ismeretek elsajátítására
irányul.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti nevelés-oktatás
a) a nyelv tanításával, az irodalom és a nemzetiségi népismeret témaköreinek
elsajátíttatásával
hozzájárul
a
nemzetiségi
nevelés-oktatás
céljainak
megvalósításához,
b) hagyományos és bővített nyelvoktató formában valósítható meg:
ba) a hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásban a tanítás nyelve a
magyar nyelv, a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat tanítási óra keretében az első
évfolyamtól kell oktatni,
bb) a bővített nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás célja a kétnyelvű nemzetiségi
vagy az anyanyelvű oktatási formára való felkészítés. A nemzetiségi nyelv és irodalom
tanulása, továbbá a nemzetiség nyelvén való tanulás egyidejűleg folyik, legalább három
tantárgy nemzetiség nyelvén való tanulását kell lehetővé tenni, a nemzetiségi nyelv és

irodalom, valamint a nemzetiségi nyelvű órák aránya a heti órakeret legalább harmincöt
százalékát teszi ki,
c) keretében a nemzetiségi nyelv oktatása a szakiskolában a szakmához igazodó
szaknyelvi ismeretek elsajátítására irányul.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nevelés-oktatás
a) biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság
kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről,
irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint
hagyományairól szóló ismeretek oktatását,
b) nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők
igénye alapján – anyanyelvű, kétnyelvű vagy nyelvoktató nemzetiségi
nevelés-oktatás keretében – biztosítani kell e nyelvek oktatását,
c) tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület
oktatását, a nemzetiségi önismeret fejlesztését és a folyamatosan
szervezett roma/cigány kulturális tevékenységet,
d) a legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány
népismeret oktatása mellett heti legalább két tanórának megfelelő
időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E
tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc
foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák
történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos
kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal,
találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészetikulturális programokon vagy felkészülés
ilyen programokra.
(6) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti nemzetiségi nevelési-oktatási forma esetén
a népismeret követelményeihez kapcsolódó tevékenységek lehetnek kézműves
foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi
előadások, nemzetiségek történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével
kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók nemzetiségi alkotókkal,
találkozók nemzetiségi közéleti személyiségekkel, részvétel nemzetiségi művészetikulturális programokon.
(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nevelés-oktatás
a) a nemzetiségi nyelv és irodalom, továbbá a nemzetiségi népismeret elsajátítását
külön megszervezett kötelező tanórai foglalkozások keretében biztosítja,
b) tartalmára és időkeretére a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás előírásai
érvényesek,
c) megszervezhető tanórán kívüli foglalkozásként is.

(8) Ha az iskola nem vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban, kiskorú tanuló
esetén a szülő, attól az évtől kezdődően, amelyben a tanuló a tizennegyedik életévét
betöltötte, a szülő és a tanuló közös kérelmére engedélyezni kell, hogy a tanuló
vendégtanulóként másik iskolában kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban vegyen
részt.
(9) A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvétel céljából létesített
vendégtanulói jogviszony
a) az általános iskolában vagy középfokú iskolában folytatott tanulmányok mellett
létesített vendégtanulói jogviszony,
b) kizárólagosan a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvétel
céljából létesített vendégtanulói jogviszony lehet.
(10) A tanuló kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban szerzett osztályzatait kiskorú
tanuló esetén a szülő, attól az évtől kezdődően, amelyben a tanuló a tizennegyedik
életévét betöltötte, a szülő és a tanuló közös kérelmére az iskolai tanulmányaiba be kell
számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a tanulói jogviszonyban folytatott
tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ha a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban
szerzett osztályzatot be kell számítani az iskolai tanulmányokba, a tanulót – kérelemre
– fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól.
(11) Ha a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanuló nem áll tanulói
jogviszonyban másik iskolával, vagy osztályzatainak iskolai tanulmányaiba való
beszámítását nem kéri, részére a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban elért
osztályzatairól külön bizonyítványt kell kiállítani, és e követelmények tekintetében
külön kell dönteni az iskola magasabb évfolyamába lépésről.
(12) Annak a kérelmére, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott kiegészítő
nemzetiségi tanulmányok keretében befejezte
a) a nyolcadik vagy a tizenkettedik évfolyamot, az adott évfolyam bizonyítványát
kiállító iskola ezt a tényt – záradék formájában, a kiegészítő nemzetiségi iskola
igazolása alapján – rávezeti az iskolai törzslapra és a bizonyítványba,
b) 1 a tizenkettedik évfolyamot, engedélyezni kell, hogy a nemzetiség nyelvéből és
nemzetiségi népismeretből érettségi vizsgát tegyen.
9. § Az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakaszában

a nemzetiségi nevelés-oktatás bármely formája
alkalmazható. A nemzetiségi nevelés-oktatást végző általános és középfokú iskola
pedagógiai programjába több nemzetiségi nevelési-oktatási forma is beépíthető. Az
iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az
anyanyelvű, a kétnyelvű, valamint a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás a 8. § (2)

bekezdésében, a 8. § (3) bekezdés h) pontjában és a 8. § (4) bekezdés c) pontjában
meghatározott eltérésekkel alkalmazható.
4. A nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret
oktatásához szükséges időkeret biztosítása

10. § (1) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az órarendbe építve, a
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás Nkt. 6. melléklete szerinti többlet tanórai
foglalkozásainak a felhasználásával kell megszervezni. A nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás időkeretének biztosítására a tanuló heti kötelező tanórái
számának és az osztályok engedélyezett heti időkeretének a különbözete, a
választható tanórai foglalkozások időkerete is felhasználható.
(2) Az anyanyelvű és a kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás esetén az
elsőnegyedik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi nyelv és
irodalom oktatására előírt tananyagok és óraszámok a nyelvek és az évfolyamok között
átcsoportosíthatók azzal a feltétellel, hogy mind a nemzetiségi nyelv és irodalomra,
mind a magyar nyelv és irodalomra a négy év alatt összesen legalább hétszáznegyvenhétszáznegyven tanítási órát kell biztosítani. A negyedik évfolyam végére mind a két
tantárgyból teljesíteni kell az előírt tananyagot és a meghatározott követelményeket. A
felső tagozaton a nemzetiségi nyelv és irodalomra fordított órák száma nem lehet
kevesebb a magyar nyelv és irodalomra fordított óraszámnál.
(3) A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában a heti kötelező
órakeretből a nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására legalább négy, a horvát, német,
román, szerb, szlovák és szlovén nyelv oktatására legalább öt, a romani vagy beás nyelv
oktatására legalább három tanórát szükséges biztosítani.
(4) Szakiskolában a heti kötelező órakeretből a nemzetiségi nyelv oktatására
legalább heti két tanórát szükséges biztosítani.
(5) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a nemzetiségi nyelv és irodalom
oktatására meghatározott heti kötelező tanórák időkerete az első–negyedik évfolyamon
az egyes évfolyamok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható azzal
a megkötéssel, hogy a kötelező tanórák száma egyetlen évfolyamon sem lehet kevesebb
heti három óránál, a romani és beás nyelvek oktatása esetén kettő óránál. Évfolyamok
közötti átcsoportosítás esetén a negyedik évfolyam végére, a tanítási hetek közötti
átcsoportosítás esetén az adott év végére teljesíteni kell az előírt időkeretet, tananyagot
és a meghatározott követelményeket.
(6) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a negyedik–nyolcadik évfolyamon az
idegen nyelv oktatására biztosított óraszám részben, a kilencedik–tizenkettedik
évfolyamon a második idegen nyelv oktatására biztosított óraszám – a romani és beás
nyelv kivételével – a nemzetiségi nyelv oktatására részben vagy egészben
átcsoportosítható.

(7) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a készségtárgyakra előírt óraszámból
évi harminchét óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a
nemzetiségi népismeret oktatására.
(8) A nemzetiségi népismeret tantárgy oktatására bármely nevelési-

oktatási forma és évfolyam esetében heti egy tanórát, évi harminchét
tanórát kell biztosítani. Szakiskolában a nemzetiségi népismeret oktatása nem
kötelező, azonban heti egy tanórának megfelelő időkeretben a nemzetiségi népismeret
követelményeihez kapcsolódó tevékenységet kell biztosítani.
5. Záró rendelkezések
11. §2 (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 2án
lép hatályba.
(2) Az 1–7. §, a 8. § (1)–(8) bekezdése, a 9–10. § és a 12–13. § 2013. szeptember
1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben
a) az iskolák kezdő évfolyamán, továbbá
b) az iskolák ötödik, – hat, nyolc évfolyamos gimnázium kivételével – kilencedik
évfolyamán,
c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán,
majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(3) A 14. § (1) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.
(4) A 14. § (2) bekezdése 2017. augusztus 31-én lép hatályba.
12. § (1) A 2014/2015. nevelési évre, tanévre vonatkozó nemzetiségi óvodai nevelés,
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti igényt 2013. november 30-ig kell felmérni a
3. §-ban meghatározott szabályok betartásával.
(2) 2013. november 30-ig lehet kezdeményezni a nemzetiségi óvodai nevelés,
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 2014/2015. nevelési évben, tanévben történő
megszervezését.
13. §3
14. § (1)4
(2)5
1. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez
MHKT_1.PDF
2. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez
MHKT_2.PDF
3. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez

MHKT_3.PDF
4. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez
MHKT_4.PDF
A 8. § (12) bekezdés b) pontja a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet 42. §
(1) bekezdésével megállapított szöveg.
2
A 11. § a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet 42. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.
3
A 13. §-t a 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.
4
A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján
hatályát vesztette.
5
A 14. § (2) bekezdése a 11. § (4) bekezdése alapján 2017. augusztus 31-én
lép hatályba.
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