
Formai szabályozást összesítő információs csomag 

A fakultatív nyelvoktatás lényege, hogy azon diákok, akik valamilyen okból kifolyólag román 
nyelvű iskolába járnak, lehetőséget kapjanak mégis a magyar nyelv tanulására. Kérésre, valamint, 
ha megfelelő számban összegyűlnek heti rendszerességgel magyar nyelv és irodalmat, 
magyarságismeretet és/vagy zenét tanulhatnak magyar nyelven. 

A fakultatív magyartanítás célcsoportja  

Törvényi keret 

A fakultatív magyar nyelvtanuláshoz való jogot a 2011/1-es tanügyi törvény 46(7)-es cikke 
szavatolja, melynek értelmében az anyanyelv fakultatív tárgyként való tanulásához azoknak a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó diákoknak van joguk, akik valamilyen okból nem anyanyelvükön 
folytatják tanulmányaikat. 

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care frecventează unităţi de învăţământ cu predare în 
limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere, şi în condiţiile legii, ca 
disciplină de studiu, limba şi literatura maternă, precum şi istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale 
respective, ca parte a trunchiului comun. (Legea Educației 1/2011, 46/7) 

A tanügyi törvény idézett cikke a fakultatív magyartanítást kisebbségi diákok számára teszi 
lehetővé, mivel azonban a jog garantálásán túlmenően a végrehajtást nem szabályozza, erről egy 
miniszteri rendelet és annak függeléke rendelkezik. A miniszteri rendelet kimondja, hogy nem 
megengedett az anyanyelv tanulásának korlátozása, valamint minden tanulónak, nemzetiségétől 
függetlenül jogában áll tanulni az anyanyelv és irodalmat, amennyiben a szülő vagy gyám ezt 
kérvényezi.  
 
Este interzisă condiţionarea accesului la studiul limbii materne. Părinţii şi elevii optează în mod 
liber pentru studiul limbii materne. Orice elev, de orice naţionalitate, poate studia disciplina Limba 
şi literatura maternă, care se predă în unităţile de învăţământ în care studiază, dacă acesta şi 
părintele sau tutorele legal instituit consideră că acest lucru este benefic elevului. (OM 5671/2012, 
36) 
 
A rendelet logikájából következően az anyanyelv és irodalom tanulásának korlátozását a 
kisebbségekhez tartozó gyerekek esetében tiltja, a „bármely nemzetiséghez tartozó tanuló” 
megfogalmazás értelmezése azonban alapot szolgáltathat arra, hogy a román nemzetiségű és 
anyanyelvű diákokra is vonatkoztassák azt. 
 
Gyakorlati megvalósulás 
 
A fakultatív magyartanítás helyszíneik jelentős részén a magyarórákon román családból származó 
diákok is megjelennek, akik egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet, és akik a törvényi 
szabályozás szerint elviekben nem is vehetnének részt a fakultatív magyartanításban. Ez 
rendszerint az igazgatóság kezdeményezésére vagy nyomására történik, illetve a magyarországi 
oktatási-nevelési támogatás is szerepet játszik a kérdésben. A magyarul nem beszélő diákok 
megjelenése egyes helyszíneken komoly kihívás elé állítja az oktatókat, esetenként az is előfordul, 



hogy a román diákok jelenlétének következtében a magyaróra nagyrészt vagy teljes egészében 
román nyelven zajlik. 
 
 
Kiindulópontok/javaslatok az oktatók számára 
 
A tanügyi törvény idézett cikke eszközként szolgálhat az oktatók számára, melynek alapján nemet 
mondhatnak a román diákok jelenlétére, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a magyar gyerekek 
érdekeit, illetve a fakultatív magyarórák eredményességének növelését szolgálja.  
Azokon a helyszíneken, ahol a magyar vagy vegyes családból származó gyerekek nem beszélnek 
magyarul, a román diákok megjelenése kevésbé jelent problémát. Ez elsősorban az Idegennyelv-
oktatási és Előrehaladott nyelvvesztési helyszínekre jellemző, ahol a fakultatív magyarórák célja 
a magyar mint idegennyelv oktatása. 
Előbbi két helyszíntípussal ellentétben, azokon a településeken, ahol a diákok egy része jól vagy 
anyanyelvi szinten beszél magyarul, illetve a román gyerekek megjelenése miatt az oktató 
nehézségekbe ütközik, a tanügyi törvény említett cikkével érvelhet az iskola vezetőségénél, illetve 
szükség esetén a megyei tanfelügyelőségen. 
 
Beiratkozás a fakultatív magyartanításba 
 
Törvényi keret 

A miniszteri rendelet értelmében a fakultatív magyartanításba való beiratkozás a szülő vagy gyám 
kérésére történik. A tanulók bármelyik oktatási szinten választhatják a magyar nyelv és irodalom 
tanulását, amennyiben pedig beiratkoztak, a tantárgy az adott oktatási ciklus egészére kötelezővé 
válik. Ez azt jelenti, hogy ha a tanulók szülei az adott ciklusban már kérvényezték a fakultatív 
magyartanítást, ezt nem kell minden évben újra és újra megtenniük. 
 
Elevii au dreptul să înceapă studiul limbii materne în orice an de studiu, inclusiv de la nivelul 
grupei de începători. (OM 5671/2012, 37) 
După exprimarea opţiunii, studiul limbii materne devine obligatoriu, de-a lungul întregului ciclu 
de învățământ. (OM 5671/2012, 35) 
 
Gyakorlati megvalósulás 
 
A Bálványos Intézet kutatásából kiderül, hogy a fakultatív magyartanítás egyes helyszínein, 
amennyiben az iskola vezetősége nem támogatja a magyar nyelv oktatását, sok esetben a hivatalos 
ügyintézéssel, a kérvények évről évre való megújításával próbálkoznak elbátorítani a szülőket a 
fakultatív magyartanítás igénylésétől. 
 
Kiindulópontok/javaslatok az oktatók számára 
 
Az oktatók, amennyiben szükségesnek látják, felhívhatják az iskola vezetőségének figyelmét arra, 
hogy az érvényben lévő miniszteri rendelet értelmében nem szükséges évről-évre megújítani a 
fakultatív magyartanításba való beiratozást. Az oktatók csak azoknak a gyerekeknek a szüleivel 
kell, hogy konzultáljanak, akik új iskolai szintet kezdenek, vagy akik korábban valamilyen okból 
nem igényelték a fakultatív magyartanítást.  



 
Óraszámok a fakultatív magyartanításban 
 
Törvényi keret 

A tanügyi törvény, valamint a fakultatív magyartanítás rendszerét szabályozó miniszteri rendelet 
szerint a fakultatív magyarórák a közös törzs részét képezik, az óraszámokat pedig az érvényben 
lévő kerettantervek határozzák meg.  
 
În baza legislaţiei în vigoare, în conformitate cu cele prevăzute la art. 4, elevilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţământ cu predare în limba română sau în 
altă limbă decât cea maternă li se asigură studiul disciplinei Limba şi literatura maternă, la cerere 
şi în condiţiile legii, ca disciplină de studiu, parte a trunchiului comun. (OM 5671/2012, 33) 
 
Az elemi osztályok kerettanterveit a 3.371/2013 miniszteri rendelet szabályozza, a román 
tannyelven tanuló kisebbségi diákokra vonatkozó óraszámok a 3-as számú függelékben 
találhatóak. A gimnáziumi osztályokban érvényes kerettanterveket a 3.590/2016 (3-as sz. 
függelék), valamint az 5.086/2019 (5-8. sz. függelékek) miniszteri rendeletek határozzák meg. A 
líceumi osztályok kerettanterveit szakokként eltérő miniszteri rendeletek szabályozzák, ezek a 
következők: 9-12. osztály elméleti 3410/2009, 9. osztály technikum 3411/2009; 10. osztály 
technikum 3081/2010; 12. osztály technikum  3412/2009. 
 
A kerettanterv előkészítő osztályban heti három fakultatív magyarórát ír elő, ez a szám az 1-4. 
osztályok számára heti négy órára emelkedik. A gimnáziumi és líceumi osztályokban a fakultatív 
magyarórák a román nyelv- és irodalomórákkal megegyező óraszámban, heti négy órában vannak 
előírva.  
Középiskolai szinten a kerettanterveket jóváhagyó miniszteri rendeletek a magyarórákat 
ugyanolyan óraszámba írja elő, mint a román nyelv és irodalomórákat, ami heti 3-4 órát jelent.  
 
 
Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de 
ore, cu aceeaşi poziţie în planul-cadru de învăţământ - în trunchiul comun sau în curriculumul 
diferenţiat. (ld. pl. OM 3410/2009, 5/2) 
 
Gyakorlati megvalósulás 
 
A kutatásból kiderül, hogy legtöbb oktatási helyszínen mindössze heti 1-2 órában kerül sor a 
fakultatív magyarórákra, a kötelezően előírt heti négy órát kevés helyszínen sikerül megtartani. A 
gyakorlat továbbá azt mutatja, hogy az iskolák vezetősége anyagi nehézségekre hivatkozva sok 
esetben igyekszik csökkenteni a magyarórák számát, az óraszámok növelésére azonban ritkán 
kerül sor.   
A kutatás során készített interjúkban az oktatók arról számoltak be, hogy a heti egy-két 50 perces 
magyaróra nem teszi lehetővé, hogy a diákok valamilyen tananyagban elmélyüljenek. 
 
Kiindulópontok/javaslatok az oktatók számára 
 



A kerettantervek heti négy órát írnak elő a fakultatív magyarórák esetében. Amennyiben ezekre 
kevesebb óraszámban kerül sor és az oktató úgy ítéli meg, hogy a heti négy magyaróra 
hozzájárulna a fakultatív órák eredményességéhez, az iskola vezetőségéhez (esetleg a 
tanfelügyelőséghez fordulva) kérheti az óraszámok növelését.  
Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha az iskola vezetősége csökkenteni szeretné a magyarórák 
számát. Fontos tudatosítani, hogy a fakultatív nem egy opcionális tantárgy, hanem a román nyelv 
és irodalom órához hasonlóan a közös törzs részét képezi. 
 
Órarend  
 
Törvényi keret 

A miniszteri rendelet kitér arra, hogy a fakultatív magyaróráknak kötelezően benne kell lennie az 
órarendben. Emellett azt is tisztázza, hogy amennyiben a magyarórák nem képezik a tanári katedra 
kötelező részét, a tanároknak a megtartott órákat külön kell fizetni. 

Orele de Limba şi literatura maternă sunt în mod obligatoriu incluse în orarele şcolilor în care 
există cerere pentru studierea limbii materne. În şcolile cu predare în limba română, în care orele 
de limbă maternă nu fac parte din norma obligatorie a cadrelor didactice şi nu pot fi formate 
catedre, acestea vor fi retribuite prin plata cu ora. (OM 5671/2012, 34) 

 

Gyakorlati megvalósulás 
 
 A fakultatív magyarórák órarendbe való beillesztése számos nehézségbe ütközik. A gyakorlatban 
azonban ez sokszor nem kivitelezhető. Amennyiben a magyarórák benne (is) vannak az 
órarendben, megtartásukra legtöbbször órák után, mintegy utolsó óraként, vagy reggel, az iskolai 
oktatás megkezdése előtt kerül sor. Ennek oka elsősorban az, hogy amennyiben a gyerekeknek a 
nap közepén lenne a magyarórájuk, az arra nem járó gyerekeknek valamilyen más tevékenységet 
kellene biztosítani, melyen a magyarórára járó gyerekeknek nem kell részt venniük. Mindazonáltal 
a fakultatív magyarórák utolsó óraként való megtartása több szempontból is problematikus. 
Azokban az esetekben, amikor a gyerekek nem helyben, hanem más településen tanulnak, 
iskolabusszal kell, hogy hazamenjenek. Az iskolabusz programja jellemzően nem igazodik a 
magyarórákhoz, így amikor a magyarórára nem járó gyerekeknek a tanítás véget ér, ha más, egyéni 
megoldás nem lehetséges, a magyar gyerekeknek is el kell menniük az iskolabusszal. Így 
előfordul, hogy egyes gyerekek ténylegesen ritkán tudnak részt venni a magyarórákon.  

Esetenként arra is van gyakorlat, hogy a magyarórákra a nap közepén kerül sor. Ennek azonban 
elengedhetetlen velejárója, hogy azok az egész osztály számára, magyar és román gyerekeknek 
egyaránt, nyelvtudástól függetlenül kötelezőek.  

Kiindulópontok/javaslatok az oktatók számára 
 
Amennyiben szükségesnek látják, az oktatók felhívhatják az iskola vezetőségének figyelmét arra, 
hogy a fakultatív magyarórák nem opcionálisak, hanem a közös törzs részét képezik, a magyar 
diákoknak pedig joguk van anyanyelvük tanulásához. Ennek okán nem elfogadhatóak olyan 



megoldások, melyek következtében a diákok nem tudnak részt venni a magyarórákon (pl. 
óraütközés). Amennyiben a magyarórákra a nap végén kerül sor, az iskolabusznak igazodnia kell 
a magyar gyerekek órarendjéhez is. 

 

 


