FARKAS FLÓRIÁN
1957. szeptember 4-én született Tiszaroffon. Nős, három gyermek édesapja.
Tanulmányok
Budakalász Gimnázium esti tagozat (végzés éve: 2001)
ELTE Társadalomtudományi Kar Politika Tudományok Tanszék – politológus. (végzés éve: 2005)
Ugyanitt részt vett a 2005/2006-os tanulmányi évben a Kelet- és kelet-közép-európai politikai rendszerek
tárgy és a Politikai rendszerek összehasonlító elemzése tárgy oktatásában a tantárgy oktatójának felkérése
alapján.
Szakmai életút
1983-tól
bekapcsolódott a roma közéletbe.
1985Szolnok Megyei Cigány Koordinációs Bizottság – tag
1985-1992
Szolnok Városi Tanács Szociálpolitikai Osztálya – cigány családsegítő
1987-től
Országos Cigány Tanács – titkár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Koordinációs Bizottság – tag
1989Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége – alapító, főtitkár
1990-

„Lungo Drom” Érdekvédelmi Cigányszövetség (jelenlegi neve: „Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség) – alapító, először főtitkár, majd elnök
(napjainkig)

1994-

Roma Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa – ügyvezető

19951995-

Cigány Koordinációs Tanács – tag
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma – tag

1995-1999

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat – elnök

1996-

A Lungo Drom Romalap című folyóirat alapítója és felelős kiadója

1996-

A miniszterelnök vezetésével működő Roma Program Bizottság tagja.
A Bizottság feladata volt a cigányság felzárkózását célzó állami intézkedések stratégiai kérdéseinek
meghatározása, valamint a cigányság élethelyzetének javítására vonatkozó középtávú kormányzati
program kidolgozása.

1999-2003

Országos Cigány Önkormányzat – elnök

2001.12.21.

Aláírója a Fidesz – MDF – Lungo Drom választási megállapodásának. 2003.10.04-én az
együttműködést a Fidesz és a Lungo Drom megújította.

2002-2006
2002-2006

országgyűlési képviselő (Fidesz országos lista)
frakcióvezető-helyettes (Fidesz)

2002-

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – tag

2003-

Cigány Önkormányzatok Országos Szövetsége – elnök

2006-2010
2006-2010

országgyűlési képviselő (Fidesz országos lista)
frakcióvezető-helyettes (Fidesz)

2010-2014
2010-2014

országgyűlési képviselő (Fidesz fővárosi lista)
frakcióvezető-helyettes (Fidesz)

2010-

Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság – társelnök
A Bizottság munkájában tíz államtitkárság, a Miniszterelnökség, illetve a Központi Statisztikai Hivatal
vesz részt. A Bizottság célja többek között a hátrányos helyzetűeket érintő kezdeményezések
összehangolása, a hosszú távú nemzeti stratégia megalkotása.

2010-2011

Roma támogatásokat felügyelő miniszteri biztos

2011-2014

Országos Roma Önkormányzat – elnök

2011.05.20.

Keretmegállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnökkel.
A Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat közötti keretmegállapodás egyik
legfőbb pillére az együttdöntési rendszer kialakítása, legfőbb célkitűzése százezer roma munkanélküli
munkához juttatása.

2011-

Roma Koordinációs Tanács – társelnök
A kormány által létrehozott Tanács tanácsadó, konzultációs, véleményező, javaslattevő testület. A
társadalmi koordináció fóruma, amely a cigány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítása
érdekében színteret biztosít a párbeszédre és az együttműködésre, valamint a felzárkózás politikában
érintett csoportok érdekeire vonatkozó információk kormányzati munkába történő közvetítésére.

2011-2014

Az Európai Út című folyóirat alapítója és felelős kiadója

2013-

Cigányügyi Egyeztető Tanács – társelnök
A Tanács javaslatot tesz a Kormány társadalmi felzárkózási és cigányügyi politikájára, figyelemmel
kíséri a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásban foglalt
célok teljesülését, valamint véleményezi a Keretmegállapodás végrehajtásában érintett miniszterek és
az Országos Roma Önkormányzat által készített beszámolókat. A Tanács elnöke a miniszterelnök. A
Tanács további tagjai: az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, a nemzetgazdasági
miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.

2014-2018
2014-2015

országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP országos lista)
frakcióvezető-helyettes (Fidesz)

2014-2018

miniszterelnöki biztos

2018-

országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP országos lista)

Országgyűlési bizottsági tagság:
2002-2006
2002-2006
2003-2006
2004-2006
2006-2010
2010-2014
2014-2016
2018-

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Európai ügyek bizottsága
Esélyegyenlőségi albizottság
A holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló bizottság
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Európai ügyek bizottsága
Törvényalkotási bizottság

