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A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek  
oktatáspolitikai jellemzői

Bevezető

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek oktatása és nevelése szerves részét 
képezi az országos oktatási és nevelési rendszernek. A nemzeti kisebbségek 
számára az ország alkotmánya garantálja az anyanyelvű oktatáshoz és neve-
léshez való jogot a közoktatási intézményekben. A szerbiai törvények ennek 
megfelelően szabályozzák a kisebbségek részvételét a közoktatásban, illetve a 
felsőoktatásban, tiszteletben tartva minden olyan jogot, amellyel a nemzeti 
kisebbségek az oktatás és nyelvhasználat területén rendelkeznek. A nemzeti 
kisebbségek oktatásának legfőbb feladata biztosítani egyrészről a minőségi 
oktatáshoz való jogot, ami lehetővé teszi számukra, hogy aktív és egyenran-
gú tagjai legyenek a Szerb Köztársaságnak, másfelől a nemzeti és kulturális 
identitás megőrzésének és fejlesztésének lehetőségét. Ezért azon intézmé-
nyek, amelyek oktatási vagy nevelési programokat valósítanak meg valame-
lyik kisebbség nyelvén, tantervbe foglalják az adott kisebbség történelmét, 
művészetét és kultúráját. Az említett jogokat a nevelés legelső lépcsőfokától, 
a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig biztosítani kell. Ennek tükrében a feje-
zetben külön-külön kerül bemutatásra mindegyik oktatási szint, illetve az is, 
miként valósul meg a gyakorlatban a kisebbségek részvétele az adott oktatási 
és nevelési intézményrendszerben.

A nemzeti kisebbségek oktatásának és nevelésének a hatékonyságát több 
mutató mentén lehet elemezni. Ilyenek például a) a kizárólag vagy részben a 
kisebbségi nyelven oktató intézmények száma, b) a kisebbségi nyelvű tagoza-
tok száma, c) a kisebbségi tagozatokon tanuló diákok száma, d) a kisebbségi 
nyelvű tankönyvek száma és minősége, e) a kisebbségi nyelven is oktató ta-
nárok száma, és f ) a kizárólag vagy részben a kisebbség nyelvén megvalósuló 
felsőoktatási programok száma. A legtöbb esetben ezeket a mutatókat veszik 
figyelembe a szakpolitikák megfogalmazásánál, és a fejezet is ezeket kívánja 
részletezni az elérhető és nyilvános adatokra támaszkodva.
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A nemzeti kisebbségek oktatásának és nevelésének  
jogi háttere és a kapcsolódó stratégiai célkitűzések

A nemzeti közösségek kollektív jogait a szerbiai alkotmány garantálja az 
egyenlőség elérése és az identitásmegőrzés céljából. A kisebbségek kollektív 
jogai közé tartozik az érdekképviselet és az önszerveződés lehetősége, többek 
között az oktatás területén. A gyakorlatban ezek a jogosítványok biztosítják 
a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelvű oktatáshoz való jogot, illetve 
esélyt adnak a nemzeti kisebbségek képviselőinek, hogy az őket is érintő ok-
tatási döntésekben részt vegyenek.

A szerbiai oktatási rendszer felépítését és működését több törvény is sza-
bályozza. Ezek közül a következőket fontos kiemelni:

• Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (A Szerb Köz-
társaság Hivatalos Közlönye, 88/2017).

• Az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről szóló törvény (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/2010).

• Az alapfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény (A Szerb Köztársa-
ság Hivatalos Közlönye, 55/2013).

• A középiskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény (A Szerb Köztár-
saság Hivatalos Közlönye, 55/2013).

• Felsőoktatási törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2017).

• Tankönyvtörvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
68/2015).

• Törvény a diák- és hallgatói szabványokról (A Szerb Köztársaság Hi-
vatalos Közlönye, 55/2013).

• Törvény a felnőttoktatásról (A Szerb Köztársaság Hivatalos Köz-
lönye, 55/2013).

A felsorolt törvények többsége hangsúlyozza és bizonyos esetekben pon-
tosítja a nemzeti kisebbségek jogait az érintett oktatási szinten. A törvények 
mellett számos rendelet is részletesebben szabályozza a nemzeti kisebbségek 
részvételét az oktatásban. 

• Az oktatásban dolgozók továbbképzését a Folyamatos szakmai kép-
zésről és a tanári, nevelői és szakmunkatársi kinevezésekről szóló ren-
delet szabályozza alaposabban.

• Az általános iskolák működésének részleteit (alkalmazottak száma, 
osztályok száma, iskolai költségvetés meghatározása stb.) az Általá-
nos iskolai szolgáltatások árainak meghatározásáról szóló rendelet 
írja elő.
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• Az oktatásban dolgozók fizetését az Állami szervekben és közszol-
gálatokban dolgozók bérezéséről szóló törvény szabályozza, míg 
pontosabban a Közszolgálatban dolgozók fizetésének kiszámítására 
vonatkozó rendelet határozza meg. A fizetések elszámolásának és kifi-
zetésének módját a Fizetések feldolgozásának módjáról szóló rendelet 
szabályozza.

• Az oktatásban dolgozók munkaköri kötelességét az Általános, közép-
iskolai és diákotthonokban dolgozók külön kollektív szerződése írja 
elő.

A felsorolt törvények és rendeletek mellett fontos megemlíteni a 2012-
ben elfogadott 2020-ig terjedő Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégiát is, illetve 
a hozzá kapcsolódó megvalósítási tervet. A stratégia több konkrét intézkedést 
is megfogalmazott a nemzeti kisebbségek oktatására vonatkozóan (Szerbiai 
Oktatásfejlesztési Stratégia 2012, 186):

• a nemzeti kisebbségek oktatása során felmerülő speciális költségek 
megfelelő finanszírozása (pl. alacsony példányszámú tankönyvek 
nyomtatása a nemzeti kisebbségek nyelvén);

• oktatási programok kidolgozása olyan tudományos területeken, ame-
lyek különösen fontosak a nemzeti kisebbségek kulturális identitásá-
nak megőrzése és fejlesztése szempontjából;

• a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyó oktatás biztosítása, lehető-
ség szerint anyanyelvű tanárképzés és oktatási eszközök biztosítása az 
anyanyelvű tanítás megszervezése céljából;

• a megfelelő érdekképviselet biztosítása a nemzeti kisebbségek számá-
ra a számukra kiemelt jelentőséggel bíró oktatási és nevelési intézmé-
nyek irányításában;

• biztosítani a nemzeti kisebbségek részvételi jogát az oktatási intézmé-
nyek hálózatára vonatkozó döntéshozatalban (akár önkormányzati, 
tartományi vagy országos szinten), amennyiben az fontos a nemzeti 
kisebbségek oktatására nézve;

• az oktatáshoz való hozzáférés fokozására irányuló speciális intézke-
dések és egyéb támogatási intézkedések kezdeményezése, különösen 
azon nemzeti kisebbségeknek számára, akiknek tagjai veszélyeztetett 
társadalmi csoportokhoz (pl. romák, vlachok) tartoznak; 

• a nemzeti kisebbségek oktatása során, lehetőség szerint, kétnyelvű 
intézmények és programok kialakítása, amelyek mind a kisebbségi 
közösségek tagjait, mind pedig a többségi nemzetet felölelik s ezáltal 
serkentik a jó etnikai kapcsolatok kialakítását, valamint a jobb társa-
dalmi kohéziót és integrációt.



108                                 

Bár a jogi keret garantálja a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatá-
sát a szerbiai közoktatási intézményekben, annak gyakorlati megvalósulása 
többnyire problémákba ütközik. Itt említhetjük meg a nemzeti kisebbsé-
gek nyelvén tanuló hallgatók számának csökkenését, a kisebbségek nyel-
vén oktató szakemberek hiányát, azok nem minden tekintetben megfelelő 
képzését, a kisebbségek nyelvén megjelenő egyes tankönyvek kifogásolható 
minőségét és nem utolsósorban a megfelelő állami támogatás elmaradását, 
amely lefedné az intézményekben felmerülő pluszköltségeket a többnyelvű 
oktatás esetében. Bár az anyanyelvű oktatás garantálva van, a törvényho-
zók nem szabtak meg olyan intézkedéseket, amelyekkel ez minden esetben 
megvalósítható lenne, illetve a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás 
fejlesztésének lehetősége sem olvasható ki egyértelműen a jogi keretrend-
szerből. 

A nemzeti kisebbségek oktatásának alakításában  
résztvevő intézmények és szervezetek

A szerbiai oktatás és nevelés megszervezésében köztársasági, tartományi és 
önkormányzati szervek is szerepet vállalnak. A szektor szabályozásáért és irá-
nyításáért az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Miniszté-
rium (továbbiakban Minisztérium) felelős. Munkáját több országos szakmai 
tanács és szervezet is segíti, mint például a Nemzeti Oktatási Tanács, a Szak- 
oktatási és Felnőttképzési Tanács, az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet, 
valamint az Oktatás- és Nevelésminősítő Intézet. Ezeknek a szerveknek a 
tevékenysége kerül részletezésre a továbbiakban. 

A Nemzeti Oktatási Tanács a Minisztérium tanácsadó szerve, amely 
foglalkozik (i) az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással, (ii) az általános 
iskolai neveléssel és oktatással, (iii) az általános középiskolai oktatással 
(gimnáziumok) és (iv) a művészeti oktatással. Feladatkörei közé tartozik 
a fejlesztési és minőségjavítási irányvonalak meghatározása, az oktatási 
folyamatok összehangolása az európai mércékkel, véleményezés és rész-
vétel a törvényhozásban, oktatási stratégiák kidolgozása, illetve az óvodák 
nevelési és oktatási programjainak, az általános iskolák, gimnáziumok, 
művészeti iskolák, valamint a szakoktatási és felnőttképzési intézmények 
tanterveinek általános tantárgyakra vonatkozó részeinek meghozatala. A 
tanácsnak összesen 35 tagja van, akik az oktatási rendszer minden terüle-
tét reprezentálják. A nemzeti kisebbségek érdekeit egy tag képviseli, akit 
a szerbiai kormány nevez ki a nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak 
javaslatára.
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A Szakoktatási és Felnőttképzési Tanács feladatkörei nagyban megegyez-
nek a Nemzeti Oktatási Tanácséval, viszont érdekeltségi körébe az oktatás 
egy szűkebb szegmense tartozik, pontosabban a középiskolai szakoktatás és 
nevelés, a mesterségoktatás, a felnőttképzés, a munkafelkészítő képzés és a 
szakmai felkészítő programok. A tanácsnak 17 tagja van, akiket a kereskedel-
mi kamarákból, a munkaadók szövetségéből, a szakoktatási és felnőttképzési 
szakemberek köreiből, a szociális és ifjúsági politikával foglalkozó szerveze-
tekből, az iparból, a szakoktatók köréből és az oktatói szakszervezetekből ne-
veznek ki. A tanácsban nincs fenntartott hely a nemzeti közösségek nemzeti 
tanácsainak.

A döntéshozó és tanácsadó szervek munkáját szakmai szervezetek segítik. 
Az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet feladata professzionális támogatást 
nyújtani a Minisztériumnak, a Nemzeti Oktatási Tanácsnak és a Szakoktatási 
és Felnőttképzési Tanácsnak. Az intézetnek három egysége (központja) van, 
a Tanterv és tankönyvfejlesztési központ, a Szakoktatási és felnőttoktatási 
központ, és az Oktatásban dolgozók szakmai képzését segítő központ. Az 
utóbbi két ágazatra bomlik, melyek közül az iskoláskor előtti, az általános és 
középiskolai oktatás speciális kérdéseivel foglalkozó ágazat feladata többek 
között a nemzeti kisebbségek oktatásának és nevelésének nyomon követése 
és fejlesztése (Beszámoló az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet feladatairól 
2016, 11). Ennek megfelelően a nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak 
képviselőit az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet segíti a nemzeti kisebb-
ségek számára fontos tantárgyak programjainak kiegészítésében (Oktatás- és 
Nevelésfejlesztési Intézet 2018).

A másik szakmai szervezet az Oktatás- és Nevelésminősítő Intézet, amely-
nek feladatai közé tartozik az általános és specifikus oktatási eredményesség 
szabványainak meghatározása, az általános iskolai záróvizsga tartalmának 
kidolgozása, a gimnáziumok és művészeti középiskolák érettségi program-
jának meghatározása, az oktatási programok és az intézmény munkájának 
minősítése, illetve nemzetközi és hazai tudásfelmérő tesztek megvalósítása. 
Feladatainak tükrében három szerkezeti egysége van, a Szabványmeghatá-
rozó központ, a Vizsgaközpont, valamint a Minősítési és felmérési központ. 
Szakmai szervezeteikben nem képviseltetik magukat a nemzeti közösségek 
nemzeti tanácsai.

Vajdaságban az oktatásügy felett gyakorolt döntéshozó hatalom megosz-
lik a Minisztérium és a Vajdaság Autonóm Tartomány Oktatási Titkársága 
(továbbiakban Titkárság) között. Az utóbbi alaposabban követi a területén 
élő nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásához és neveléséhez való jogának 
érvényesülését a törvénnyel összhangban. Ennek értelmében:
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• jóváhagyja a kisebbségek nyelvén megvalósuló oktatási és nevelési 
programokat,

• jóváhagyja a kisebbségek nyelvén nyomtatott tankönyveket és okta-
tási eszközök használatát,

• a Minisztériummal egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségek 
számára kiemelten fontos tantárgyak programjait, 

• meghatározza a nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódján megvaló-
suló oktatás feltételeit és módját,

• jóváhagyja a 15-nél kisebb létszámú kisebbségi tagozatok működését.
A felsorolt állami szervek és szervezetek együttesen irányítják a szerbiai 

oktatási rendszert. Bár a nemzeti kisebbségek képviselői nem vesznek részt 
mindegyik intézmény munkájában, saját érdekképviseleti szerveiken keresz-
tül befolyásolhatják azok döntéseit és tevékenységét. Ennek folyamata a kö-
vetkező részben kerül részletezésre.

A nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak szerepe  
a kisebbségi oktatásban

A nemzeti kisebbségek legfontosabb érdekképviseleti szervei a nemzeti 
közösségek nemzeti tanácsai (továbbiakban nemzeti tanács), amelyek ön-
kormányzati jogokat gyakorolnak az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a 
kisebbségi nyelvhasználat terén. Ennek tükrében, a szerbiai Oktatásfejlesz-
tési Stratégia is kiemeli, hogy az ország oktatását szabályozó törvények és 
rendeletek a nemzeti tanácsok beleegyezésével és jóváhagyásával szülessenek 
meg (Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012). A nemzeti tanácsok több 
szinten és formában érvényesítik a kisebbségek jogait az oktatás területén. 
Kiemelt jelentőségű intézményeket határozhatnak meg,1 kezdeményezik a 
többségében saját nemzeti közösségük tagjait oktató intézmények társalapí-
tói státuszának megszerzését,2 illetve akár az alapítói jogok teljes átvételét3 
– amennyiben megvannak annak feltételei (Törvény az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól 2017: 90. szakasz).

1 Amennyiben a kisebbségek nyelvén is oktató közintézmények teljes létszáma meghaladja a 
4-et, akkor legfeljebb azok ¼-ét lehet kiemelt jelentőségű intézménynek nyilvánítani. A ki-
emelt jelentőségű intézmények esetében a nemzeti tanács javasolhatja azok névváltoztatását.

2 A társalapítói státusz megszerzésével a nemzeti tanács csupán pár feladatkört vállal fel, és az 
alapítók egy kölcsönös szerződésben rögzítik részletesen felelősségeik megoszlását.

3  Az alapítói jogok teljes mértékben történő átvételét követően a nemzeti tanács válik az 
intézmény fenntartójává (biztosítja annak anyagi támogatását és felügyeletét) és az oktatási 
intézmény is neki tartozik felelősséggel munkájáért.
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Az oktatási közintézmények hálózatának alakításában is nagy szerepet 
játszanak a nemzeti tanácsok. Ugyanis abban a helyi önkormányzatban, 
ahol egy nemzeti kisebbség nyelve és írása hivatalos használatban van, illetve 
amelyben oktatás és nevelés folyik valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén és 
írásmódján is, az állami óvodai intézmények és az általános iskolai intézmé-
nyek hálózatára vonatkozó határozatot az adott nemzeti közösség nemzeti 
tanácsának előzetes véleményezése alapján hozzák meg. 

Közvetett módon, a nemzeti tanácsok részt vesznek az oktatási intéz-
mények irányításában is. Azokban az intézményekben, ahol az oktatási és 
nevelési munka valamelyik kisebbség nyelvén is megvalósul, az irányító 
testület tagjait, pontosabban a helyi önkormányzat képviselőit, akik több 
esetben valamelyik politikai párt képviselői, szintúgy a nemzeti tanács 
véleményezését követően választják meg. Azokban az intézményekben, 
amelyekben teljes egészében, illetve a tagozatok többségében kisebbségek 
nyelvén folyik az oktatás és a nevelés, a nemzeti tanácsok az önkormányzat 
képviselőinek három tagját jelölik az intézmény irányítói testületébe. Ilyen 
esetben a nemzeti tanácsok véleményét az igazgató megválasztásánál is ki 
kell kérni.

Képviselőiken keresztül a nemzeti tanácsok alakíthatják az intézmény 
oktatási és nevelési programját, fejlesztési terveit és az éves munkatervét. 
Viszont szembetűnő a nemzeti közösségek szervezettségi szintjének külön-
bözősége, ezért a nagyobb lélekszámú és a jobban szervezett kisebbségek 
több szinten is képviseltetik magukat, míg a kisebb létszámú és kevésbé 
szervezett nemzeti közösségek gyakran még saját nemzeti tanácsuk meg-
alakítását sem tudják kivitelezni. A mai napig 21 nemzeti tanács alakult 
meg Szerbia területén. Többek között nemzeti tanáccsal rendelkeznek a 
bunyevácok, a bolgárok, a bosnyákok, a magyarok, a romák, a románok, 
a szlovákok, az ukránok, a horvátok, a görögök, a makedónok, az egyipto-
miak, a vlachok, a németek, a szlovének, a csehek, az albánok, az askálok, 
a montenegróiak, és a zsidó közösségek (Nemzeti közösségek nemzeti ta-
nácsainak nyilvántartása 2018).

A szerbiai közoktatás felépítése

A mai szerbiai oktatási rendszer alapjait még a szocialista Jugoszlávia korában 
fektették le. Az oktatási rendszer négy szintből épül fel, amelyek a) az iskolás-
kor előtti oktatás és nevelés, b) az általános iskolai oktatás, c) a középiskolai 
oktatás, és d) a felsőoktatás. Külön elemként jelenik meg a felnőttképzés, 
viszont annak sajátosságaira a jelen fejezet nem tér ki.
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1. ábra: A közoktatás és a felsőoktatás szerkezetének felépítése Szerbiában

Forrás: A szerző saját szerkesztése

A 2015/2016-os tanévben Szerbiában összesen 1.263.954 személyt tar-
tottak számon az oktatás valamelyik szintjén (A Szerb Köztársaság Statisz-
tikai Évkönyve 2017, 97). Ugyanebben a tanévben valamelyik nemzeti ki-
sebbség nyelvén összesen 31.932 diák tanult (2,53%). A legtöbben magyar 
nyelvű tagozatokon jártak (59%), míg 25%-uk albán, 8,8%-uk szlovák, illet-
ve 3,3%-uk román tagozatokra (A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 
2017, 97). Valamivel kisebb létszámban folyik még oktatás bolgár, ruszin, 
szlovák és horvát nyelven is.

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek az említett négy oktatási szinten 
egyenrangúan vehetnek részt a többségi nemzettel, bár nem minden esetben 
van lehetőségük anyanyelvükön tanulni. Több intézményben is előfordul, 
hogy bár van kisebbségi nyelven működő tagozat, a tantárgyak jelentős részét 
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nem anyanyelvükön hallgatják a nemzeti kisebbségek tagjai. Ez különösen 
jellemző a középiskolai oktatásra, ahol, ha nincs olyan oktató, aki a tantár-
gyat az adott kisebbség nyelvén elő tudná adni, akkor a nemzeti kisebbségek 
szerb nyelven hallgatják azt (Göncz 2006). Ezzel viszont csorbul a nemze-
ti kisebbségek oktatásának eredményessége, és lassan felülkerekedik a szerb 
nyelv használata a nemzeti kisebbségek oktatásában.

Óvodai oktatás és nevelés

Az intézményes oktatás és nevelés hat hónapos kortól kezdődik. A szülők 
először bölcsődébe, majd pedig hároméves kortól az általános iskola kezdésé-
ig óvodába járathatják gyermekeiket. A bölcsődei csoportok mellett, az óvo-
dák egész napos, ún. napközis foglalkozásokkal is működnek (napi 8 óra), 
valamint félnapos óvodai foglalkozások is vannak (napi 5 óra). 2007-től be-
vezették a hatéves gyerekek kötelező iskolafelkészítő oktatását. A felkészítő 
9 hónapig tart s most már teljes körű részét képezi az óvodai oktatásnak és 
nevelésnek. 

A 2015/2016-os tanévben óvodákba és a bölcsődékbe az adott korosztály 
(fél és 6 év közötti gyerekek) 58,8%-a járt (A Szerb Köztársaság Statiszti-
kai Évkönyve 2017, 97). Ez a szám elmarad a tervezett 80%-tól, aminek a 
legfőbb oka az iskoláskor előtti intézmények alacsony száma és elérhetősége 
(Nemzeti akcióterv a gyerekekért 2004).

A jelenlegi óvodahálózat 2.555 olyan állami intézményből áll, amelyek 
többségét helyi önkormányzatok hozták létre, tartanak fenn, és biztosítják az 
ott dolgozók anyagi juttatását. A szülői hozzájárulások eltérően alakulnak, s 
függnek attól, hogy hány gyerek van a családban, milyen a szociális helyzete 
a családnak, illetve milyen nyelvű csoportba íratják a gyereket.

A városokban működő iskoláskor előtti intézmények átlagosan 1,1 km-
re vannak a szülők lakhelyétől, míg a falvakban ez ennek a duplája (Szerbiai 
Oktatásfejlesztési Stratégia 2012, 16). Sok önkormányzatnak nincs anyagi 
forrása arra, hogy tovább bővítse az óvodai intézmények számát és a hiányos 
közlekedési infrastruktúra miatt sem tudják növelni az óvodák és bölcső-
dék elérhetőségét. A magán- és a civil szervezetek, illetve alapítványok által 
fenntartott intézmények többsége is a városokban működik (Szerbiai Okta-
tásfejlesztési Stratégia 2012, 17). Ez nagyban megnehezíti a nemzeti kisebb-
ségek számára az óvodák és bölcsődék elérhetőségét, mivel többségük kisebb 
településeken és falvakban él. A gyerekek iskoláskor előtti oktatása és neve-
lése úgynevezett nevelési csoportokban zajlik, amelyeket egyforma vagy el-
térő korosztályú gyerekek is alkothatnak. A nevelési csoportokba beiratkozó 
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gyerekek száma törvényileg szabályozva van.4 Amennyiben az előírt létszám 
nem teljesül, az alapítónak jogában áll jóváhagyni kisebb (legkevesebb öt fős 
csoportokat), illetve legfeljebb 20%-kal nagyobb létszámú csoportok kiala-
kítását. Vegyes összetételű csoportok (korosztály tekintetében), illetve a két-
nyelvű nevelési csoportok esetében a megengedett létszám 10%-kal kisebb a 
törvényben előírtaknál (Törvény az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről 
2010: 32. szakasz).

Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási programot az intézmények dol-
gozzák ki és hozzák meg, amelynek tartalmaznia kell általános ápolási és 
nevelési feladatokat hat hónapos kortól hároméves korig, illetve nevelési és 
oktatási elemeket hároméves kortól az általános iskola kezdetéig. Az iskola-
felkészítő program alapjait (amely eltér a fent említettektől) az Oktatás- és 
Nevelésfejlesztési Intézet dolgozza ki, és a Nemzeti Oktatási Tanács hagyja 
jóvá. A program legkevesebb kilenc hónapon keresztül napi négy órában va-
lósul meg. Az oktatási és nevelési program keretén belül megvalósítható több 
speciális munkaterv is. Többek között ilyen speciális munkaterv a nemzeti 
kisebbségek nyelvének és kultúrájának ápolása, olyan esetekben, amikor nem 
működtethető önálló csoport a nemzeti kisebbségek számára. 

Az iskoláskor előtti oktatási programokat végre lehet hajtani szerb nyel-
ven, a nemzeti kisebbségek nyelvén, kétnyelvű formában, és bizonyos intéz-
ményekben idegen nyelven is. Azokon a településeken, ahol kisebbségek is 
élnek, az óvodák többsége vegyes tannyelvű (Gábrity Molnár 2008, 102). 
Amennyiben az intézmény programjait valamelyik kisebbség nyelvén is 
megvalósítja, köteles az adott kisebbség nyelvén és írásmódján pedagógus 
munkakönyvet, naplót, illetve nyilvántartást vezetni a beiratkozott gyerekek 
számáról (Törvény az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről 2010). Az in-
tézmény ugyancsak köteles (illetve kötelezhető) az iskoláskor előtti felkészítő 
programban való részvételről szóló igazolást a kisebbség nyelvén kiállítani.

Az óvodákban a kisebbségi csoportokkal olyan nevelők foglalkozhatnak, 
akik a szükséges képzettségi szinteket az adott kisebbség nyelvén végezték 
vagy nyelvvizsgát tettek felsőoktatási intézményben (Törvény az iskoláskor 
előtti oktatásról és nevelésről 2010: 39. szakasz). Amennyiben az óvodákban 
nincs megfelelő számú nevelő a kisebbségi csoportokkal való foglalkozáshoz, 
akkor lehetőség nyílik arra is, hogy segédnevelőt vegyenek fel a kisebbség 
nyelvét nem beszélő nevelő mellé. Ez a megoldás pedig rövid távon orvosolni 

4 A 6 hónapos kortól az 1 éves korig terjedő csoportok száma legfeljebb 7 fős lehet. Az 1 és 2 
év közöttieké 12, a 2 és 3 év közöttieké 16, a 3 és 4 év közöttieké 20, míg a 4 év feletti óvodás 
csoportok legfeljebb 24 tagúak lehetnek. Az iskolafelkészítő programban pedig legfeljebb 26 
tagú lehet egy csoport.
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tudja a kisebbségek nyelvét is beszélő nevelők hiányát. Ugyancsak fontos 
megemlíteni, hogy a pedagógiai asszisztensek, akik segíthetnék az óvodákba 
járó, de a program nyelvét nem beszélő kisebbségek tagjainak beilleszkedését, 
nincsenek megfelelő számban képviselve az iskoláskor előtti intézményekben 
(Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012, 17).

Általános iskolai oktatás

Az általános iskolai oktatás legfőbb célja, hogy megalapozza az egyén egész 
életen át tartó tanulását. Feladata, hogy írástudóvá tegye a diákokat minden 
olyan területen, amely fontos lehet a modern világban való boldoguláshoz, 
hogy funkcionális tudást, készségeket, tanulási motivációt, a nemzeti és kul-
turális identitás kialakulásához szükséges hozzáállást és értékeket, valamint az 
alapvető kulturális igényeket és szokásokat gyarapítsa. Az általános iskolában 
dolgozó személyeknek pedig kötelességük a diákok közötti egyenlőség elvét 
alkalmazni, hirdetni és aktívan megfékezni a diszkrimináció és az erőszak 
bármilyen formáját (Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről 2013: 21. 
szakasz). Az utóbbi elvárás különösen fontos olyan intézményekben, ahol az 
oktatás kisebbségi nyelvén is megvalósul.

Az ingyenes általános iskolai oktatást a szerb alkotmány garantálja. Mivel 
kötelező, a szülőnek, illetve a gyerek gyámjának kötelessége beíratni gyer-
mekét és felügyelni, hogy rendszeresen járjon az általános iskolába (Törvény 
az alapfokú oktatásról és nevelésről 2013: 58. szakasz). Az önkormányzatok 
nyilvántartást vezetnek és értesítik az iskolákat, szülőket azokról a gyerekek-
ről, akik elérték az iskoláskort és akiknek el kell végezni a beiskoláztatást. Az 
általános iskola első osztályába leghamarabb 6,5 és legkésőbb 7,5 éves korban 
iratkozhatnak be a gyerekek.

Az általános iskolai oktatás a következő intézményekben folyik: 
• általános iskola,
• felnőttképzési általános iskola,
• általános zeneiskola vagy balettiskola,
• általános iskola fogyatékkal élő diákok számára.
A 2015/2016-os tanévben Szerbiában összesen 3.382 általános iskola mű-

ködött (A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017, 102). Az általános 
iskolai oktatás és nevelés nyolc évben és két ciklusban valósul meg. Az első 
ciklus az első négy évet öleli fel (alsó tagozat), a második pedig 5-től 8. osztá-
lyig (felső tagozat). A diák előrehaladása alapján az általános iskolai oktatás és 
nevelés lehet hosszabb vagy rövidebb az előírtaktól. Az első ciklusban osztály-
tanítás folyik, míg a másodikban tantárgyak tanítása. Az oktatás és nevelés 
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tagozatokban valósul meg. A tagozatok átlagosan 21-22 diákot számlálnak. 
A gyakorlatban azonban eléggé nagy eltérésekkel találkozhatunk. Nagyobb 
városokban egy tagozat felölelhet akár 40 diákot is, míg a kisebb falvakban 
csupán 5 diákot (Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012).

Az alapítás formáját tekintve az általános iskola lehet állami vagy magá-
niskola. Az állami iskola alapítója lehet a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Au-
tonóm Tartomány, a helyi önkormányzatok vagy a nemzeti tanács. A legtöbb 
általános iskola esetében az önkormányzatok a fenntartók, de az ott dolgozók 
a Szerb Köztársaság költségvetéséből kapják havi bérüket (Szerbiai Oktatás-
fejlesztési Stratégia 2012). A szülőknek joguk van kiválasztania melyik állami 
vagy magán általános iskolába íratják gyereküket, illetve választhatják az ott-
honi vagy távoktatást is (Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről 2013: 
8. szakasz). Az általános iskoláknak pedig kötelességük beíratni a területükről 
jelentkező gyereket, illetve más területekről is, amennyiben azt a szülők elő-
zetesen kérvényezték és megvannak az ehhez szükséges feltételek. A szülők 
iskolaválasztásában az intézmény programja és annak tartalma a mérvadó.

Akárcsak az óvodákban és a bölcsődékben, az általános iskolai oktatást és 
nevelést is az előre meghatározott program alapján végzik. Az általános iskola 
programjait a Nemzeti Oktatási Tanács hagyja jóvá. A programok megha-
tározzák az iskolai oktatás célját, a tantervet, a kötelező, a választható, és a 
fakultatív tantárgyak listáját, részletezik az iskolában megvalósuló kulturális, 
sport- és egészségügyi tevékenységeket, bizonyos esetekben részletesen leírják 
a program megvalósítását, amelyet a tanítóknak, tanároknak követniük kell. 
A nemzeti közösségek nemzeti tanácsai országos, tartományi, illetve intézmé-
nyi képviseleteiken keresztül javasolhatják az iskolai programok módosítását 
saját igényeiknek megfelelően (Gábrity Molnár 2006, 66).

Az általános iskolában a program és tanterv által meghatározott tantárgyakat 
tanítják. A tantárgyakat három típusra osztják: kötelező tantárgyak, választha-
tó tantárgyak és fakultatív tantárgyak. Egyéni munkaprogram készíthető olyan 
diákok számára, akik nem beszélik a szerb nyelvet vagy annak a nemzeti kisebb-
ségnek a nyelvét, amelyen az oktatás megvalósul (Törvény az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól 2017: 56. szakasz). Az alsó tagozatok heti 20 óra tanításban 
részesülnek (napi 4 tanóra), míg a felső tagozatos diákok heti 25 órában (napi 5 
tanóra). Ez valamivel több a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok eseté-
ben, pontosabban heti 3 órával mindkét tagozat esetében, mivel a szerb nyelvet 
külön tantárgyként tanulják. A heti meghatározott óraszámba nem számítód-
nak bele a választott tantárgyak és az iskolán kívüli tevékenységek.

A nemzeti kisebbségek számára az általános iskolai oktatás megvalósulhat 
anyanyelvükön, melynek előfeltétele, hogy a beiratkozás során legalább 15 
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diák igényelje az oktatást a nemzeti közösség anyanyelvén és írásmódján. 
Ebben az esetben az intézmény kérvényezheti a Minisztériumtól (Vajdaság 
területén a Titkárságától) a kisebbségi tagozat létrehozását. Az engedélyt a 
Minisztérium (illetve a Titkárság) a vonatkozó nemzeti tanács előzetes véle-
ményezése alapján adja meg.

Amennyiben az oktatás és a nevelés valamelyik nemzeti kisebbség nyel-
vén és írásmódján valósul meg, az intézménynek kötelessége megszervezni a 
szerb nyelv oktatását (Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről 2013: 5. 
szakasz). Viszont, ha az oktatás szerb nyelven valósul meg, az intézménynek 
biztosítania kell a nemzeti kisebbséghez tartozó diákok számára a nemzeti ki-
sebbség nyelvének és kultúrájának oktatását választható tantárgy formájában. 
A törvény ugyancsak meghatározza azt a kimeneteli elvárást, hogy az adott 
oktatási szint elvégzésével annak megfelelően tudjon a diák szerbül beszélni, 
tehát a szerb nyelv ismerete és használata elvárás. Ennek ellenére a kisebb-
ségi nyelven tanuló diákok szerb nyelvismerete a legtöbb esetben elégtelen 
az általános iskola befejeztével. Felismerve ezt a problémát, az Oktatás- és 
Nevelésfejlesztési Intézet 2017-ben elkezdte a Szerb mint idegennyelv prog-
ramjának átgondolását és újraírását (OSCE 2018).

Kisebbségek nyelvén is oktató (kétnyelvű) általános iskolák száma 
2015/2016-ban összesen 202 volt. Ebből 104 magyar nyelven is, 48 albánul, 
23 románul, 14 szlovákul, 8 horvátul, 3 ruszinul, 1 bolgárul és roma nyelven 
is 1 intézmény oktatott diákokat (A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 
2017, 111). Az általános iskolák nyilvántartást vezetnek a gyerekek személyes 
adatairól, ami felöleli a diákok nemzeti hovatartozását is, bár a diákok nem 
kötelesek nyilatkozni erről. Továbbá az alkalmazottak nyilvántartásában je-
gyezik, hogy a tanítók/tanárok mely kisebbségek nyelvét beszélik (Törvény az 
alapfokú oktatásról és nevelésről 2013: 85. szakasz). Ezek alapján az 1. táblá-
zat részletesebben ismerteti a kisebbségi tagozatok, diákok és tanítók számát.

Ha egy intézményben valamelyik kisebbség nyelvén is megvalósul az ok-
tatás, akkor az adott kisebbség nyelvén és írásmódján is nyilvántartást kell 
vezetni a diákok személyes adatairól, tanulmányaik eredményességéről, az 
oktatási-nevelési munkáról és az alkalmazottakról. Az intézmény ugyancsak 
köteles ilyen esetekben az adott kisebbség nyelvén nyilvános okmányokat 
kiadni, mint például a bizonyítványt vagy különböző igazolásokat.

Az általános iskola záróvizsgával végződik, amely 3 részből áll: anyanyelv 
és irodalom, matematika és kombinált teszt (fizikából, kémiából, biológiából, 
történelemből és földrajzból tartalmaz feladványokat) (A Záróvizsgákról szóló 
2016/2017-es jelentés 2018). A diákoknak lehetőségük van eldönteni melyik 
nyelven szeretnék letenni a záróvizsgát, és a legtöbb esetben az a nyelv mellett 
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döntenek, amelyiken az órái folytak. A 2016/2017 tanévben a diákok 6,7%-a 
(4.562 végzős diák) töltötte ki a záróvizsgát valamelyik kisebbség nyelvén 
összesen 145 általános iskolában.5 

1. táblázat: Kisebbségi tagozatok, diákok és tanítók/tanárok száma  
a szerbiai általános iskolákban

Tagozatok száma Diákok száma Tanítók/Tanárok száma

Magyar 861 13.440 1.956

Albán 283 5.001 748

Szlovák 137 2.409 296

Román 75 859 225

Ruszin 29 411 72

Horvát 28 242 113

Roma 12 171 24

Bolgár 3 19 18

Forrás: A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017.

Ahogyan a 2. ábrából kitűnik, a nemzeti kisebbségek diákja eltérő ered-
ményeket érnek el a záróvizsgán, s a különbségek a kombinált tesztek ese-
tében a legnagyobbak. A felmerülő különbségek okait csak találgatni lehet. 
Az anyanyelvből írandó teszt minden kisebbség számára eltérő, míg a mate-
matika és a kombinált teszt ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza más-más 
nyelvre lefordítva. A záróvizsgákhoz feladatgyűjtemény is készül az említett 
kisebbségek nyelvén, ezért nem feltételezhetjük, hogy a hozzáférés hiányos-
ságából erednének a különbségek.

2. táblázat: A nemzeti kisebbségek diákjainak megoszlása a 2016/2017-es általános 
iskolai záróvizsga nyelve szerint

A záróvizsga nyelve Diákok száma

Szerb nyelv 63.111

Magyar nyelv 1.693

Bosnyák nyelv 1.474

Albán nyelv 756

5 A 2016/2017 tanévtől a bosnyák nyelven tanuló diákok is anyanyelvükön végezhették el 
a záróvizsgát.
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Szlovák nyelv 357

Román nyelv 113

Bolgár (szerb) nyelv6 64

Ruszin nyelv 63

Horvát nyelv 42

Összesen 67.673

Forrás: Jelentés a nemzeti kisebbségek nyelvén záróvizsgát tevő diákokról  
a 2016/2017-es tanévben (Oktatás- és Nevelésminősítő Intézet 2018).6

2. ábra: A nemzeti kisebbségek eredményessége (átlagosan elért pontszám 0 és 20 között) 
a 2016/2017-es általános iskolai záróvizsgán

Forrás: Saját szerkesztés a Oktatás- és Nevelésminősítő Intézet adatai alapján

Középiskolai oktatás

Az általános iskolai záróvizsga letételével a diákok jogosulttá válnak a 
középfokú oktatásra. A középiskolai oktatás lehet általános (gimnázium), 
amely négyéves, vagy szakoktatási jellegű (szakközépiskola), amely három 
illetve négy évig tarthat. A négyéves szakközépiskolai oktatás programja 
tartalmaz általános és szakosított tantárgyakat, vagyis lehetővé teszi az 
egyetemi továbbtanulást. A hároméves szakoktatás elsősorban a munkába 
állásra fókuszál, viszont ugyancsak lehetővé teszi a szakfőiskolákon való 
továbbtanulást. A középiskolás diákok 33%-a hároméves, míg 67%-a 

6 A bolgár kisebbség diákjai szerb nyelven végezték el a záróvizsgát.
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négyéves középiskolába jelentkezik. Gimnáziumokban a középiskolás di-
ákok 22%-a, míg szakközépiskolákban 78%-uk tanul.

3. táblázat: A szerbiai középiskolákban tanuló diákok megoszlása oktatási területek 
szerint (a 2015/2016 tanévre vonatkozó adatok)

Rendszeres diákok Részidős diákok

Gimnázium 64.458 577

Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás 14.209 865

Erdészet és famegmunkálás 2.742 267

Geológia, bányászat és kohászat 1.183 160

Gépészet és fémmegmunkálás 20.966 2.419

Elektrotechnika 25.386 1.425

Kémia és vegyészet 9.393 543

Textil és bőrmegmunkálás 2.803 233

Geodézia és építés 5.815 285

Közlekedés 13.174 1.713

Kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom 20.584 2.438

Gazdaság, jog és adminisztráció 36.763 1.472

Hidrometeorológia 207 3

Kultúra, művészet és tájékoztatás 5.498 211

Egészségügy és szociális munka 24.972 2.601

Személyes szolgáltatások 2.768 353

Katonai iskolák 328 –

Forrás: A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017.

A 2015/2016-os tanévben összesen 508 középiskolát tartottak számon 
Szerbiában (A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017, 103). Ugyan-
ebben a tanévben a nemzeti kisebbségek nyelvén is (kétnyelvű) oktató kö-
zépiskolák száma összesen 52 volt. Ebből 38 magyar nyelven, 4 albánul, 2 
románul, 3 szlovákul, 3 horvátul, 1 ruszinul, 1 bolgárul is, míg roma nyelven 
egy sem oktatott (A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017, 111). A 
középiskolákba beiratkozó hallgatók számára az iskolák tesznek javaslatot a 
Minisztérium felé, illetve a Vajdaság területén a Titkárságnak. Azokban az 
iskolákban, ahol valamelyik kisebbség nyelvén is megvalósul oktatás a nem-
zeti tanácsok véleményezik az előreterjesztett hallgatói létszámot. A végleges 
létszámokat minden évben március 31-ig határozzák meg.
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4. táblázat: Kisebbségi tagozatok, diákok és tanárok száma a szerbiai középiskolákban

Tagozatok száma Diákok száma Tanárok száma

magyar 294 5.501 1.079

albán 118 3.044 322

szlovák 16 409 63

román 8 192 34

ruszin 4 61 21

horvát 11 145 85

bolgár 2 28 25

Forrás: A Szerb Köztársaság Statisztikai Évkönyve 2017.

Akárcsak az általános iskolák esetében, a középiskolákban is lehetőség 
nyílik a kisebbségi nyelvű tagozatok létrehozására, amennyiben az első évre 
jelentkezők közül legalább 15 diák kérvényezi azt (Törvény a középiskolai 
oktatásról és nevelésről 2013: 5. szakasz). Az intézményeknek lehetőségük 
van kisebb létszámú tagozatok indítására is, amennyiben azt a Minisztérium 
(Vajdaság területén a Titkárság) jóváhagyja. A döntéshozó szervek ezt a jóvá-
hagyást az érintett nemzeti tanács véleményére alapozzák, amelyet a nemzeti 
tanácsnak a kérelem beérkezését követő 15 napon belül kell megfogalmaznia 
a döntéshozó szervek felé.

A gimnáziumokban heti 31 órájuk van a diákoknak (akár kötelező akár 
választható órák), míg a szakközépiskolákban és a művészeti középiskolák-
ban heti 33. A kisebbségi közösségek diákjai számára, akik anyanyelvükön 
végzik középiskolai tanulmányaikat, illetve kétnyelvű formában, heti 2 órá-
val többet kell lehallgatniuk (gimnazisták esetében heti 33-at, míg szakkö-
zépiskolák esetében összesen 35-öt). A megnövelt óraszám annak a rendelet-
nek tudható be, miszerint azoknak a középiskoláknak, amelyek valamelyik 
nemzeti kisebbség nyelvén végzik az oktatást, kötelességük tantárgyként 
bevezetni a szerb nyelv oktatását a kisebbségek számára (Törvény a közép-
iskolai oktatásról és nevelésről 2013: 5. szakasz). Ha pedig szerb nyelven 
folyik az oktatás, akkor a kisebbségi diákok számára meg kell szervezniük 
anyanyelvük oktatását, amelynek tartalmaznia kell kultúrájukra vonatkozó 
elemeket is. Az utóbbi tantárgyak fakultatív formában kerülnek bevezetésre.

A középiskola végén a diákok érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi tartal-
ma eltérő, mivel a középiskolák határozzák meg. Gimnáziumokban általában 
anyanyelvből, matematikából vagy idegen nyelvből és egy diplomamunká-
ból áll. Szakközépiskolában anyanyelvből, szaktantárgyból és választható 
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tantárgyból tevődik össze. Az érettségi vizsgát minden diák saját intézmé-
nyében teheti le és legtöbb esetben a befejezett oktatási program nyelvén és 
írásmódján.

Felsőoktatás

Bár a nemzeti közösségek tagjainak törvényben garantált joguk van az anya-
nyelvű oktatásra és nevelésre a közoktatás intézményeiben (bölcsődétől a kö-
zépiskoláig), az anyanyelvű felsőoktatáshoz való jogot nemzeti törvény nem 
garantálja. A 2014-ben elfogadott Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma 
viszont úgy fogalmaz, hogy a nemzeti közösségeknek joguk van az anyanyel-
vű oktatáshoz az oktatási rendszer minden szintjén, tehát a felsőoktatásban is 
(Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma 2014: 27. szakasz). Ennek ellené-
re elmondható, hogy a felsőoktatás tekintetében van legkevésbé részletezve a 
nemzeti kisebbségek részvétele az oktatásban.

A 2015/2016-os tanévben Szerbia területén 181 felsőoktatási intézményt 
tartottak számon. Ezek között szerepeltek az egyetemek és azok karai, ame-
lyek a felsőoktatás minden szintjén végezhetnek akadémiai vagy szakképzé-
seket. Fontos viszont megemlíteni a szakfőiskolákat is, amelyek alapszintű 
szakmai tanulmányokat és ún. specializációs képzéseket kínálnak fel a hall-
gatóknak.

Minden felsőoktatási intézmény maga írja elő és dolgozza ki a felvételi 
követelményeket. Az alapképzésre iratkozók esetében a felvételin figyelem-
be kell venni a középiskolai tanulmányi eredményeket és a felvételi vizsga 
eredményeit is. Az iratkozás a felsőoktatási törvény által előírt rangsorolá-
si módszerrel történik. 2001-ben a Vajdaság Autonóm Tartomány parla-
mentje határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvükön felvételizhessenek a főiskolák és egyetemi karok képzési 
programjaira (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Közlönye 5/2001). 
A határozat célja az volt, hogy ily módon teremtsenek egyenlő feltétele-
ket azok számára, akik középiskolai tanulmányaikat valamelyik kisebbség 
nyelvén végezték el s felsőoktatási képzésre jelentkeznének, akár szerb nyel-
ven. Ez a határozat mégsem kötelezi egyértelműen a főiskolákat és egyete-
mi karokat arra, hogy a felvételit kisebbségi nyelveken is megszervezzék, 
különösen akkor, ha az érdeklődő hallgatók száma, akik szeretnének élni 
ezzel a lehetőséggel, alacsony. A Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMa-
DiSz) többször is indított peres eljárást az Újvidéki Egyetem Jogi Kara 
ellen, amely többször is megtagadta a magyar nyelvű felvételi vizsga meg-
szervezését. Bár a Felső Bíróság két alkalommal is elutasította a VaMaDiSz 
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keresletét, a Fellebbviteli Bíróság az előbb említett határozatra hivatkozva 
mégis megváltoztatta és elismerte, hogy az intézmény diszkriminatívan járt 
el amikor nem szervezte meg a felvételit magyar nyelven (Szabad Magyar 
Szó 2018).

Mindezek mellett a felsőoktatási intézmények megszervezhetik a tan-
tárgyak vizsgáit, a diplomamunkák és doktori értekezések előkészítését és 
védelmét, illetve akár a tanulmányok teljes egészét/vagy annak egy részét is 
a nemzeti kisebbség nyelvén, illetve idegen nyelven. Abban az esetben, ha 
a képzési program nem szerb nyelven valósul meg, akkor az intézménynek 
azt különálló tanulmányi programként kell akkreditálnia az alapszabályának 
megfelelően (Felsőoktatási törvény 2017: 95. szakasz). 

A kisebbségek nyelvén megvalósuló programok esetében, a nyilvántartást 
és a hallgatók okmányait (vizsgakönyv, diploma és annak kiegészítői) az adott 
kisebbség nyelvén is vezetni kell, illetve a hallgatók kérésére ki kell azokat adni 
(Felsőoktatási törvény 2017: 97. szakasz). Mivel kevés azoknak a felsőokta-
tási programoknak a száma, amelyek teljes mértékben valamelyik kisebbség 
nyelvén folynának, az intézmények többsége nem tartja szükségesnek a hall-
gatói okmányok kiadását más nyelveken is. Ezek a valós társadalmi helyzetek 
lehetőséget adnak a nemzeti kisebbségek oktatási jogaira vonatkozó előírások 
szelektív alkalmazására, mivel a törvény nem részletezi mi a teendő akkor, ha 
csak a tantárgyak egy része valósul meg a nemzeti kisebbség nyelvén. 

Az oktatási programok és a felvételi vizsgák megszervezése a kisebbsé-
gek nyelvén, illetve a többnyelvű nyilvántartás vezetése és okiratok készítése 
drasztikusan megnöveli a felsőoktatási intézmények kiadásait. Mivel nincse-
nek elkülönített állami források ezekre a feladatokra a kétnyelvű felsőoktatás 
és annak követelményei csak az egyes intézmények erőfeszítései árán való-
sulhatnak meg. Éppen ezért kiemelt fontosságú a főiskolák és egyetemek ve-
zetőinek szerepe, akik döntéseikkel hozzájárulhatnak a nemzeti kisebbségek 
felsőfokú oktatásának megmaradásához.

Tankönyvek és oktatási segédanyagok a nemzeti kisebbségek nyelvén

A kisebbségek oktatásában és nevelésében a legtöbb esetben az adott kisebb-
ség nyelvén és írásmódján készült tankönyveket használják. Ezenkívül lehet-
nek szerb nyelvről fordított tankönyvek, kiegészítések a meglévő tanköny-
vekhez a nemzeti kisebbség nyelvén, illetve külföldi, a nemzeti kisebbség 
nyelvén kiadott tankönyvek, amelyeket a törvénnyel összhangban jóváhagy-
tak (Tankönyvtörvény 2015: 3. szakasz).

Tankönyvet csakis az a jogi (állami vagy magán) vagy fizikai személy ad-
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hat ki, aki megszerezte a tankönyvkiadási engedélyt. A tankönyvek jóváha-
gyására irányuló kérelmeket a tankönyvkiadók a Minisztériumnak nyújtják 
be. Többek között a benyújtásra kerülő kérelmeknek tartalmazniuk kell a 
kiadó beleegyezését, hogy amennyiben azt jóváhagyják, hajlandó lesz elké-
szíteni és forgalomba hozni az adott tankönyvet a nemzeti kisebbségek nyel-
vén és írásmódján is (Tankönyvtörvény 2015: 20. szakasz). 

A Minisztérium által jóváhagyott szerb nyelvű tankönyvek fordítását 
a kiadónak külön kell kérvényeznie. A nemzeti kisebbségek nyelvén és 
írásmódjában nyomtatott tankönyvek kéziratának jóváhagyására irányuló 
kérelem esetén a kiadó a nemzeti közösség nemzeti tanácsának előzetes 
beleegyezését és az adott tankönyv szerb fordítását is csatolja, kivéve az 
anyanyelvű oktatási tankönyvek esetében. A fordítás pontossága a kiadó 
felelőssége. A kisebbségi tankönyvek kéziratainak elbírálását végző tanács-
ba értelemszerűen jelölni kell olyan szakembereket, akik értik az adott 
kisebbség nyelvét és írásmódját. A Minisztérium a nemzeti kisebbségek 
nyelvén és írásmódján megjelenő tankönyveket az Oktatás- és Nevelés-
fejlesztési Intézet javaslatára és az érintett nemzeti tanács beleegyezésével 
fogadja el, illetve szakértői vélemény alapján, amennyiben szakértői el-
járást is folytattak. A Minisztériumnak lehetősége van jóváhagyni olyan 
tankönyvek használatát is, amelyeket külföldön nyomtattak a nemzeti 
kisebbség nyelvén, amennyiben azt az adott nemzeti tanács is támogatja 
(Tankönyvtörvény 2015: 27. szakasz). Vajdaság Autonóm Tartomány te-
rületén a nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódján íródott tankönyvek, 
kézikönyvek és tananyagok használatát az Oktatási Titkárság engedélyezi, 
amennyiben az adott nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai Vajdaságban 
székelnek.

A Nemzeti Oktatási Tanács az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet és 
a nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak javaslatai alapján meghatározza 
a nemzeti kisebbségek nyelvét és írásmódját használó tankönyvek listáját, 
valamint a nemzeti kisebbségek érdekeltségébe tartozó tankönyveket (Tan-
könyvtörvény 2015: 13. szakasz). A Minisztérium minden negyedévben 
katalógust ad ki, amely magába foglalja a jóváhagyott nemzeti kisebbségek 
nyelvét és írásmódját használó tankönyveket. A tankönyvek listáját a Tan-
könyvkiadó Intézet teszi közzé.7

7 A kisebbségi nyelven megjelenő tankönyvek listája elérhető az intézet honlapján: http://
www.knjizara.zavod.co.rs.
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A katalógusban megjelent tankönyv kiadójának kötelessége biztosítani a 
tankönyvek elérhetőségét megfelelő példányszámban. Ez vonatkozik a ki-
sebbségek nyelvén megjelenő tankönyvekre is (Tankönyvtörvény 2015: 37. 
szakasz). Az utóbbiak esetében, a tankönyvek legmagasabb kiskereskedelmi 
ára nem haladhatja meg a szerb nyelvű tankönyveknek, kézikönyveknek és 
oktatási segédanyagoknak az árát, amelyekről lefordították őket (Tankönyv-
törvény 2015: 35. szakasz). Amennyiben ez mégis előfordulna, az büntető-
eljárást von maga után.

Az iskolák esetében a nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódján írodott tan-
könyvek kiválasztását a tanári tanács hozza meg a tantárgyak területein mű-
ködő szakértői tanácsok indokolással ellátott javaslata alapján, illetve a nem-
zeti kisebbség nyelvén oktató osztályvezető tanárok professzionális véleménye 
alapján. A kisebbségi nyelvű tankönyvek hiánya elsősorban a középiskolai ok-
tatásban érzékelhető, bár az általános iskolai tankönyvek fordítása sem mindig 
felel meg az elvárt minőségnek (Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012). 

Az oktatási szakemberek biztosítása a kisebbségi nyelvű oktatáshoz

A nemzeti kisebbségek oktatásának és nevelésének fennmaradása céljából lé-
nyeges biztosítani a kisebbség nyelvén oktató szakemberek (nevelők, osztály-
tanítók, tanárok, pedagógusok) utánpótlását, illetve bizonyos esetekben azok 
megtartását. Ugyancsak fontos szakpolitikai cél, hogy a frissen diplomázott 
és a nemzeti kisebbségek nyelvén is beszélő nevelők és oktatók munkához 
jussanak szakmájukban. A 2008-as gazdasági válság következtében a szerbiai 
közszférában, beleértve a közoktatást és a felsőoktatást is, létszámstopot vezet-
tek be, ami visszafogta a foglalkoztatást. A munkavállalás szempontjából egy 
másik fontos tényező, hogy a megüresedett álláslehetőségeket hol teszik közzé, 
illetve mennyire hozzáférhetőek a kisebbségek nyelvét is beszélő és munkát 
kereső oktatóknak és nevelőknek. A munkaerőpiaci helyzetet szintén arány-
talanság jellemzi. Több nemzeti kisebbség esetében óvó- és osztálytanítókból 
túlképzés figyelhető meg, míg a szaktanárok hiánya több területen is érezhető 
(Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012). A szerbiai Oktatásfejlesztési Stra-
tégia értelmében ezt elsősorban a kétszakos tanárképzés bevezetésével lehetne 
elérni. Ez ugyancsak megoldást jelenthet a tanárhiány kiküszöbölésére a szerb 
mint idegen nyelv oktatására a nemzeti kisebbségek számára, illetve a kisebb-
ség nyelvének oktatására a szerb anyanyelvű diákoknak.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelméről szóló tör-
vény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/2013) előírja olyan tan-
székek alapítását az egyetemi karokon, amelyek a nemzeti kisebbségek nyel-
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vén, illetve kétnyelvű formában képeznek óvónőket, tanítókat, és tanárokat 
az adott nemzeti közösségek közoktatásának megszervezése céljából. Ennek 
megfelelően, az óvónők, tanítók, tanárok, pedagógusok, pszichológusok és 
gyógypedagógusok képzése szerbiai főiskolákon és egyetemeken elkülönített 
intézményi rendszerben valósul meg. A bolognai folyamat előírásainak átül-
tetését követően a szerbiai felsőoktatásban megváltoztak az iskolai oktatókra 
kiszabott követelmények és általában hosszabbodott az oktatók és nevelők 
képzése. Visszamenőleg viszont nem érvényesek az új követelmények, azaz 
nem kell például mesterdiplomát szerezniük a már dolgozó tanároknak.

Óvodákban 6 hónaptól 2 éves korú gyerekekkel nevelők foglalkoznak, 
ehhez középiskolai végzettség szükséges. A 2 éves kortól 3 éves korú gye-
rekekkel nevelők, illetve felsőfokú végzettséggel (alapszintű szakképzéssel) 
rendelkező óvónők foglalkoznak. Három éves kortól az iskola kezdetéig a 
megfelelő felsőfokú végzettséggel (alapszintű szakképzéssel, illetve akadémiai 
vagy szakirányú mesterképzéssel) rendelkező óvónők foglalkoznak a gyere-
kekkel. Az óvónők képzését elsősorban óvóképző szakfőiskolákon szervezik 
meg, de megszervezhetik egyetemi karok is eredetileg 2,5 éves tanterv sze-
rint, viszont a bolognai feltételeknek eleget téve, hároméves alapszintű kép-
zés formájában, amely ugyancsak tartalmazza a szakmai gyakorlatot.

A tanítóképzés tanítóképző egyetemi karokon valósul meg magyar nyel-
ven Szabadkán, szerb és szlovén nyelven pedig Zomborban. A tanítók az 
általános iskola alsó tagozatain dolgoznak. A tanítóképzés akadémiai alap-
szinten (négyéves) valósul meg. A tanítóknak lehetőségük van specializálódni 
mesterszakon bizonyos szakterületekre (zeneoktatás, rajzoktatás, testnevelés, 
kisebbségi nyelvoktatás stb.), így taníthatnak az általános iskolák felső (5–8 
osztályok) tagozatain is.

Ellenben a tanítókkal, akik elsősorban oktatási módszereket tanulnak 
és csak később szakosodnak egy vagy két tudományágra, a tanárok a tudo-
mányáguknak megfelelő egyetemi karokon tanulnak tanári szakon. Például 
fizikatanári képesítés a természettudományi egyetemi karon, zenetanári és 
rajztanári képesítés a művészeti akadémián szerezhető. A tanárképzés 5 évig 
tart (osztatlan formában vagy 4+1 év). Egyes egyetemi karok megszervezik a 
kétszakos tanárképzést is, amely lehetővé teszi a tanároknak, hogy két tudo-
mányágat oktassanak.

Az óvóképzés és a tanítók képzése a legnépesebb nemzeti kisebbségek 
esetében többnyire azok anyanyelvén folyik. Viszont a tanárképzés és a szak-
munkatársak (pedagógus, pszichológus) képzése csak szerb nyelven érthető 
el. Ezért a legtöbb esetben az egyén saját akaratán múlik, hogy elsajátítja-e a 
szakterminológiát, amely a nemzeti közösség nyelvén történő oktatáshoz és 
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neveléshez szükséges. Természetesen a nemzeti tanácsoknak is nagy szerepük 
van ebben, amit jól példáz a Bosnyák Nemzeti Tanács erőfeszítése, hogy fel-
készítse leendő tanítóit, akik többnyire a Novi Pazar-i Egyetemen hallgatják 
óráikat szerb nyelven, a bosnyák nyelv és kultúra oktatására (Szerbiai Emberi 
Jogi Bizottságának jelentése, 2007).

Zárszó

A szerbiai oktatási rendszer szerkezete lehetőséget ad az országban élő nem-
zeti kisebbségek számára az anyanyelvű oktatás megvalósítására és saját kul-
túrájuk, hagyományaik ápolására annak keretein belül. Bár a jogi lehetőség 
adott, a gyakorlatban a nemzeti kisebbségek oktatása több problémába is 
ütközik az oktatás mind a négy vizsgált szintjén. Ugyancsak fontos kérdés-
ként merül fel a közoktatás esetében, hogy az önkormányzat területén élő 
nemzeti közösségek tagjai mekkora arányban íratják gyerekeiket kisebbségi 
nyelvű tagozatokra. A kétnyelvű iskolák leggyakoribb problémája, hogy ab-
ban az esetben, ha nincs tanár, aki elő tudná adni a tantárgyakat a kisebb-
ség nyelvén, akkor szerb nyelven kell a diákoknak azokon az órákon részt 
venni. Egyes településeken a kisebbségi tagozatok akár az óráik több mint 
felét is szerb nyelven hallgatják. Ezért sok szülő gyerekét már az általános 
iskolai oktatás során szerb nyelvű tagozatra íratja, hogy később ne ütközzön 
tanulási nehézségekbe (Gábrity Molnár 2006, 65). Tehát lassan általános 
tendenciává válik, hogy a szülők a jobb boldogulási lehetőség reményében 
gyermekeiket szerb nyelvű tagozatokra íratják, még ha van is lehetőségük 
saját anyanyelvükön megvalósuló programokra járatni őket. Amennyiben 
pedig csökken a diákok száma, akik az adott kisebbség nyelvén tanulnának, 
akkor csökken a tagozatok száma is, ami magával vonja a szükséges oktatók 
és szakemberek számának csökkenését, illetve kihatással van az intézmény 
költségvetésére is.

Ennek ismeretében a legfontosabb egy új finanszírozási forma bevezetése 
lenne a közoktatásban. Ezt a megoldást már a Szerbiai Oktatásfejlesztési Stra-
tégia is felismerte, s javasolta egy új modell bevezetését, amely egy központi 
formula segítségével osztaná el a közoktatásra szánt pénzforrásokat az egyes 
intézmények között (Szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia 2012). A formula 
szerepe abban lenne, hogy kimutathatóvá tenné a gyerekek oktatásához szük-
séges pénzösszeg nagyságát egyéni bontásban, miközben figyelembe venné az 
oktatási szintek, profilok közötti eltéréseket, de azt is, hogy kisebbségi nyel-
ven folyik-e az egyén oktatása. Ennek következtében pedig növekedhetne 
az oktatási intézmények motivációja a kisebbségi tagozatok létrehozására és 
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azok megtartására. Bár nem oldana meg minden problémát ez az intézkedés, 
mégis fontos lépcsőfok lehetne a nemzeti kisebbségek oktatásának fenntar-
tásában Szerbiában. 
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