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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BERTHA SZILVIA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés részvevőit. A helyettesítések a következők: Karvalics 
Ottó helyettesíti Polics József képviselő urat, és így határozatképesek vagyunk. Két napirendi 
pontunk van. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e. (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatás a romák társadalmi felzárkózását segítő kormányzati 
intézkedésekről, különös tekintettel a foglalkoztatásra 

Szeretném köszönteni Sass Gyula Levente főosztályvezető urat, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, illetve Danajka Noémi főosztályvezető asszony, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, és dr. Pulay Gyula felügyeletvezető urat, az Állami 
Számvevőszéktől, és elsőként megadom a szót Sass Gyula Levente főosztályvezető úrnak, 
hogy megtegye a kiegészítést a megkapott anyaghoz.  

Sass Gyula Levente szóbeli kiegészítése 

SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és 
beszélhetünk ezen a fórumon is a társadalmi felzárkózásról.  

Az albizottság, elnök asszony az emberi erőforrások miniszteréhez fordult társadalmi 
felzárkózás, roma ügyekkel kapcsolatos kérdésekben, kormányzati intézkedéseket tekintve, és 
erre az emberi erőforrások minisztere október 17-én fordult a miniszter úrhoz, miniszter úr 
pedig november 30-án küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszát a feltett 
kérdésekre.  

Hogyha meg tetszenek engedni, akkor egy nagyon-nagyon röviden, kicsit rendhagyó 
módon kezdeném ezt a beszámolót, ha szabad. Egy tegnap éjszaka kapott levelet hadd 
olvassak fel.  

„Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! XY-nak hívnak, és elnézését kérem, amiért a 
levelemmel zavarom, én azért írok önnek, mert úgy érzem, hogy igazából már nincs hova 
fordulnom. Másodéves óvodapedagógus-hallgató vagyok Y egyetemen, levelezőn végzem a 
főiskolát, mert három gyermekemet egyedül nevelem, a legidősebb 15 éves, az idén kezdte 
meg középiskolai tanulmányait, a legkisebb kétéves. Próbálkoztam már mindenféle 
ösztöndíjat találni, igazából nem jártam eddig sikerrel. A helyi önkormányzat sem, a megyei 
cigány kisebbségi önkormányzat sem és más szervek sem tudtak segíteni. Volt olyan is, 
amikor legutóbb nem anyagi segítségért, hanem azért fordultam az önkormányzathoz, az 
óvodánk fenntartójához, hogy a gyes mellett szívesen dolgoznék 4-6 órában, ami szakmai 
szempontból is jó lett volna, de erre is az volt a válasz, hogy adjam fel a gyesemet és januártól 
legyek én is közcélú munkás.  

Tisztelt Államtitkár Asszony! Megélhetésünk nagyon nehéz, és most már nem is 
tudom, hogy a következő félévi tandíjat miből fogom kifizetni. Most már a szakdolgozati 
témát is kiválasztottam, és nagyon szeretem, amit tanulok, és azt hiszem, amit csinálni 
szeretnék, gyerekekkel foglalkozni, és mindemellett be szeretném mutatni a roma társaimnak 
azt, hogy igenis vannak olyanok, akik meg akarják valósítani a céljaikat, akik mernek 
nekivágni és véghez vinni, amit elterveztek. Tudnivaló, hogy nekünk talán még egyszer olyan 
nehéz, de mindenegyes példa azt fogja bizonyítani, hogy megéri a fáradtságot. Az én 
falumban az óvodás gyerekek több mint a fele roma, és azt gondolom, hogyha egyszer lehetne 
köztük egy roma óvónő is, az biztos, hogy jó lenne, és talán bizalommal töltené el a többieket 
is. Mivel én is közülük való vagyok, talán jobban is mernének közeledni a problémáikkal is.  
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Tisztelt Államtitkár Asszony! Kérem, segítsen nekem, hogy tovább folytathassam az 
utamat, az iskolámat, és ha van rá valami mód, nagyon megköszönném, ha tudna nekem 
ebben segíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmét, és türelmét.” Név, aláírás, cím, telefonszám, 
egy a roma honfitársaink közül.  

Nem akarok érzelmi húrokat pengetni, mert nyilvánvalóan nem erről van szó, és a 
bizottsági munka nem erről szól, mégis azt gondolom, hogy azt el kell elöljáróban 
mondanunk, hogy ilyen és ehhez hasonló leveleket tömegével kapunk különböző fórumokról, 
mint amilyen a pedagógus kollegináé. Ami azt mutatja, és az ilyenfajta leveleknek a száma 
exponenciálisan nő, vagy nőtt az elmúlt időszakban, ami azt mutatja, hogy segítségre van 
szükség, és azt gondolom, hogy a másik oldalon van, ha oldalakról beszélhetünk, nem 
szívesen teszem, de mégis csak azt mondom, hogy a másik oldalon van igény arra, hogy 
összefogjunk, és együtt haladjunk ezen az úton.  

A beszámolónkban egyfelől egy társadalmi, szociális helyzetértelmezést próbáltunk 
megtenni, bemutattuk a roma felzárkózási intézkedéseket, képzési és foglalkoztatási 
programokat, és a harmadik részben pedig kifejezetten a közoktatásra koncentráltunk. Nagyon 
röviden, hogyha jónak látják, összefoglalnám, hogy miről is beszéltünk ebben az anyagban.  

Ugye megbízható adataink arról, hogy hány roma is van jelen pillanatban 
Magyarországon, nem állnak rendelkezésre, illetve a 2001-es népszámlálás során azt látjuk, 
hogy 190 ezren vallják magukat cigányoknak. Más kutatások 2003-ra 570 ezerre, napjainkra 
650-700 ezer főre teszik a számukat.  

Ami egy érdekes jelenség szociológiai szempontból, életkori összetételük azt mutatja, 
hogy lényegesen fiatalabb népességről van itt szó, mint a nem romák esetében. A 14 év 
alattiak aránya 36,8 százalék, ez a nem roma népességben csak 15 körül van.  

A területi egyenlőtlenségről beszélhetünk. Általában 3 százalék a romák aránya 
Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében ez egyes helyeken eléri a 15 
százalékot is. 60 százalékuk vidéken, falusias környezetben, szegregált módon él, igen rossz 
lakhatási körülmények között. Száz olyan település van nagyságrendileg ma Magyarországon, 
ahol gyakorlatilag a cigányság gettóvá vált, és a következő években, ha ez így folytatódik, 
akkor nagyjából 200 további település lehet érintett ebben.  

Ezek a települések az ország észak-keleti és a dél-nyugati részében találhatók jobbára. 
Kifejezetten leszakadó térségek. 

A foglalkoztatási ráta a cigányság körében a legutóbbi kutatások szerint 20 százalék 
körüli vagy nem éri el azt, ami drámaibb, az a roma nők 10 százalékos foglalkoztatási aránya, 
ez különösen aggasztó, mi úgy gondoljuk.  

Utalni fogok arra később, hogy hogyan próbálunk meg ezekre a jelenségekre reagálni 
különböző intézkedésekkel. Már most felhívnám arra a figyelmet, hogy kifejezetten ezekre a 
jelenségekre, mint nagyon alapvető problémákra próbálunk alapjaiban hatni, amennyire 
lehetséges. 

A következő nagy probléma a szegénységi állapot, azt is tudjuk, hogy nagyjából tíz 
évvel korábban halnak meg a romák mint a nem romák. Az alacsony iskolázottság is 
nyilvánvaló, 20 százalék körüli az ő érettségiig való eljutásuknak az aránya.  

A következő probléma a telepszerű és a komfort nélküli lakókörnyezet. Szegénységi 
arány 2010-ben a romák körében 70 százalékos. Nyilván ezt a kis elemszámú mintafelmérés  
miatt óvatosan kell kezelni. Azt is fogjuk látni, hogy egy következő TÁMOP-os konstrukció 
megpróbál majd ennél mélyebbre menni.  

Azt is mondják ezek a kutatások, illetve a tapasztalatok, hogy Magyarországon a 
szegénység legalapvetőbb oka a háztartások alacsony munkaerő-piaci aktivitása. Az alacsony 
iskolai végzettség, idetartozik a roma származás mint olyan, családok, gyerekszám, a 
gyerekszegénység és a rurális környezet. Akkor, amikor abban gondolkodunk, hogy mit 
tudunk tenni a kisebbségi és a többségi társadalom érdekében, akkor azt látjuk, hogy ezeken a 
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frontokon kell valamilyen intézkedéseket foganatosítanunk, és a kormányzat ebben a 
munkában indult meg 2010-11-ben. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan az itt 
ülők és a mai magyar szakmapolitikát alakítók, legyenek ők bármilyen pártállásúak is, vagy 
pártállástól függetlenek, azt gondolom, hogy általában véve nem íróasztal mögött tanulták a 
szakmát, illetve azt, hogy a romakérdés, illetve a felzárkózás kérdése milyen problémákat 
jelent.  

Azt gondolom, hogy ebben egyetérthetünk, hogy a probléma megoldása nem hat 
hónapos, nem egy hónapos, nem egyéves és nem kétéves, hanem annál jóval hosszabb távú 
tervezést és odafigyelést igényel.  

A megküldött anyagunkban további adatokat is közlünk, ami mindazt mutatja, hogy 
igazából a roma lakosság különösen is érintett. Tehát a szegénység és a cigányság különös 
módon is összekapcsolódik. Közel 30 százaléka tartozik 2010-ben a lakosságnak a három 
szegénységi és társadalmi kirekesztődési indikátor valamelyikébe. Ezek a mutatók 2008-hoz 
képest, azt látjuk az évek előrehaladásával, hogy romlanak. A szegénységi küszöb alatt élők 
száma, az anyagi deprivációban élők száma, az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők 
száma olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy nagyon oda kell ezekre figyelni, és lépéseket 
kell tenni. 

Az is egy érdekes mutató, hogy a 18 év alattiak aránya a 2008 évi 21 százalékról 
2010-re 28 százalékra nő, és az alacsony munkaintenzitású háztartásban élő gyermekek 
aránya szintén növekszik.  

A roma népesség szempontjából relevanciával bíró mutatók, a halmozottan hátrányos 
helyzet az ő esetükben abból adódik, hogy a romák körében az egyéb szegénységet növelő 
tényezők, ami a sokat hangoztatott alacsony foglalkoztatottság, a képzettség hiánya, a 
sokgyerekes családszerkezet, a vidéki lakókörnyezet, az eladósodottság, halmozottan 
jelentkeznek, ezért is mondhatjuk, hogy nagyjából 70 százalék a szegénységi arány az ő 
köreikben. De a kormányzat határozott célja az, hogy a társadalmi felzárkózás terén a 
hátrányos helyzetűekre irányuló programok nemzetiségtől függetlenül szociális alapon 
nyitottak legyenek és nyitottak is, de nyilvánvalóan, hogyha azt mondjuk, hogy a szegénység 
által leginkább érintett csoportokra kell elsősorban koncentrálnunk, és amennyiben itt 
releváns módon megjelenik a roma közösség, akkor azt gondoljuk, hogy a szegénység 
népességen belüli arányának megfelelően szeretnénk elérni őket is, kifejezetten és célzottan.  

Egy másik, azt gondolom, fontos probléma, amiről beszélnünk kell, az az úgynevezett 
etnikai adatkezelés, ha úgy tetszik. Itt azt fontos leszögezni, hogy a társadalmi hátrányok, és 
hogy ne érezzék az ellentmondást ebben a dologban, de mégis azt gondoljuk, hogy nem 
etnikai természetűek, tehát egy társadalmi hátrány nem szigorúan és kizárólag az 
érintetteknek a származásából, hanem nagyon sok összetevőből, a mátrixnak nagyon sok 
összetevőjéből adódik, nagyon sok körülménynek van erre hatással. 

Azt gondoljuk, és itt nagyon fontos az, hogy a roma népességet illetően, hogyha a 
beavatkozásokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy vizsgáljuk azokat a hatásokat, 
amelyek ezeket az intézkedéseket érintik. Milyen hatással is vannak ezek a roma 
közösségekre. Erre az uniós dokumentum csak úgy utalnak, mint a szakértői és hatósági, így 
az ÁSZ-vizsgálatok, -jelentések. Nagyon érdekes megfigyelni a ’14-20-as tervezési időszakról 
szóló úgynevezett position papert, a tervezési időszaknak egy alapdokumentumát, amelyik 
arról beszél a szegénység és a roma közösségek vonatkozásában, hogy beavatkozásokat kell 
tenni, including bet not exclusive live, tehát a szegénységbe be kell avatkozni, nyilván nem 
exkluzív módon, csak a romákra vonatkozóan, de kiemelten fontos vagy különösen is a romák 
irányában.  

Társadalomszociológiai és egyéb más elemekkel nem untatnám a tisztelt bizottságot. 
Az, hogy itt van egy lefölözési probléma, hogy a területi és szocializációs szempontok alapján 
meghatározott különböző segítségnyújtások esetén hogyan és mennyiben juthatnak el, vagy 
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nem juthatnak el a segítségek kifejezetten a roma közösségekhez. Ez az anyagban részletesen 
benne van. Mindenesetre első lépésben, amit megtett a kormányzat és megtett az 
államtitkárságunk, az az, hogy a törvényi felhatalmazás alapján adatlapot és eljárásrendet 
alakítottunk ki az anonim módon önbevalláson alapuló nemzetiségi hovatartozás 
számbavételéhez. Itt, még egyszer szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nem az a célunk, 
hogy listákat állítsunk össze, listákat készítsünk, hanem kifejezetten olyan statisztikai, 
szakmapolitikai szempontból indokolt statisztikai adatokról van szó, amelyekről a 
beavatkozások iránya, célja, hatékonysága tervezhető és nyilván erősíthető. Mármint a 
hatékonysága. Az adatlapot és az eljárásrendet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, az adatvédelmi jogok biztosa is véleményezte, és jelen 
pillanatban további egyeztetések folynak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Fejlesztési 
Ügynökséggel annak érdekében, hogy itt az adatkezelés eljárásrendjéről a megfelelő 
utasítások kiadásra kerülnek.  

A társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság szakmai álláspontja az, hogy ezeket 
az adatokat szigorúan az önkéntes megvallás alapulvételével kell vagy lehet elkészíteni, 
jelenleg az uniós támogatásoknál használt nyilatkozatminták alapulvételével, még egyszer 
mondom, kizárólag statisztikai célra használható adatgyűjtési rendszer, amivel majd 
pontosabb adatokkal rendelkezhetünk a roma népesség számáról, összetételéről, egyebekről. 

Konkrétan a felzárkózási intézkedésekről, képzési programokról. A társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkárság, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212-es kormányrendelet szerint a nemzetgazdasági miniszter a 
foglalkoztatásért felelős tagja a kormánynak, és azt mondja a kormányrendelet, hogy az 
emberi erőforrások minisztere egyéb kormányzati felelőssége körében részt vesz a 
nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a romák társadalmi integrációját segítő oktatási, 
foglalkoztatási központi problémákkal kapcsolatos állami feladatok ellátásában.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelen időszakban is, illetve a jövő időszakban 
tervezés, illetve később majd a megvalósítások időszakában fokozottabban javasoljuk 
figyelembe venni a társadalmi felzárkózásért felelős területnek a horizontalitását, ha úgy 
tetszik. Tehát ezt európai uniós tárgyalásaink során is tapasztaljuk, és maga a position paper is 
megjegyzi, hogy nem látja pillanatnyilag biztosítva a különböző szakterületeken, 
szaktárcáknál, ha úgy tetszik, minden esetben a társadalmi felzárkózásnak a kérdését, illetve 
hát az érvényesülését, ha úgy tetszik, megjelenni, megjeleníteni. Azt tudjuk mondani az 
Emberi Erőforrások Minisztériumán belül azzal az átalakulással, amivel a terület a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól a nyár folyamán az Emberi Erőforrások 
Minisztériumába került, egy nagyon nagy előrelépés történt, oktatási, egyházi, civil 
területeknek az egy házba – így mondanám – kerülésével. Az egymás közötti együttműködés, 
kommunikáció, magyarán a társadalmi felzárkózásnak a horizontális megjelenése jelentős 
fejlődést mutat. Ezek az együttműködések sokkal hatékonyabbak tudnak lenni az elmúlt fél 
évben, mint korábban voltak, és ezért azt gondolom, hogy ez az átalakulás nagyon 
üdvözlendő. Amit mi szeretnénk a továbbiakban, mintegy kéréssel vagy javaslattal élni a 
tárcák felé, az az, hogy ennek a társadalmi felzárkózásnak az ügye, mint olyan kikerülhetetlen 
legyen az egyes folyamatok tervezése, az egyes intézkedések, beavatkozások meghozatala 
során, és már most – azt gondolom -, hogy csíráiban nagyon jó együttműködések vannak a 
Belügyminisztériummal, a vidékfejlesztéssel és a Nemzetgazdasági Minisztériummal is és sok 
más szervvel. 

Azt gondoljuk, hogy a társadalmi felzárkózásnak, ezen belül a roma ügynek a 
horizontális erősítése nagyon nagy mértékben szükséges, és azt gondolom, hogy 
össztársadalmi szempontból nagyon fontos. Bocsánatot kérek, hogy ennyit hangsúlyozom. Ha 
leírva lehetett volna, húszas betűkkel, piros színnel, kettővel aláhúzva, dőlttel és még 
dombornyomással is megtenni, akkor nagy valószínűséggel ezt így tettük volna. Ez nagyon 
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fontos volna. Még egyszer hangsúlyozom, nyilván megvannak az egyes szakpolitikáknak a 
prioritásai, nyilván megvannak az egyes szakterületeknek, szaktárcáknak a jól indokolt és 
nyilvánvalóan értelmes irányai, intézkedései. Tehát nem akarunk semmilyen erőszakot 
elkövetni ezeken, azonban azt gondoljuk, hogy össztársadalmi szempontból a jelen helyzetben 
nagyon fontos volna, hogy a társadalmi felzárkózás horizontalitása érvényesüljön. 

A jogszabályokkal, egyéb szabályozókkal sem szeretném untatni önöket, de a 1136-os 
kormányhatározat egy fontos mérföldkő, azt gondolom, a romák társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése, a cigány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítása érdekében 
meghatározott feladatokkal összefüggésben, ugye ez egy tavaly májusi kormányhatározat, 
ennek folyományaként tavaly május 20-án írja alá a kormány az Országos Roma 
Önkormányzattal a keretmegállapodást, és ugyancsak ez a kormányhatározat rendel el egy 
részletes intézkedési tervet a roma felzárkózással, roma üggyel kapcsolatban. Nagyon 
érdekes, hogyha a jogszabályokat megfigyeljük, az a fajta kronologikus előrehaladás, amiben 
egyértelműen látszanak megint csak akár jogszabályi, tehát szabályozói szinten is azok a 
lépések, amelyekkel a kormányzat előrehalad ebben a kérdésben. Az intézkedési tervet a 
1338-as kormányhatározat fogadja el, ez egy tavaly októberi kormányhatározat, és aztán 
decemberben elfogadásra kerül a 1430-as kormányhatározat, a nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégiáról és annak a ’12-14 évekre szóló intézkedési tervéről, végrehajtásáról.  

Az is egy fontos szempont, és ezt szabadjon talán szerénytelenséggel, de mégis 
alázattal jeleznem, hogy ugye Magyarország a céljait, irányait a roma felzárkózás terén 
nyilvánvalóan összevetette a roma integrációs stratégiák 2020-ig tartó uniós 
keretrendszerével, és ugye egy tízéves időtávlatban határozta meg a szegénységben élők, 
gyerekek és a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja középtávú céljait, és a 
szükséges beavatkozási irányokat. 

Amit szeretnék elmondani, hogy az Európai Unió létrehozta az úgynevezett national 
roma contactpointokat, szeptemberben volt ennek az első ülése Brüsszelben, és azóta 
gyakorlatilag havi rendszerességgel találkoznak a tagállamok. Nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégia mint olyan és az intézkedések, az egyik olyan elem vagy aspektus a mi 
Európai Unióval való közös utunknak, munkálkodásunknak, amire azért is büszkék lehetünk, 
mert azt gondolom, nagyon nagyra értékelik Magyarország tevékenységét ezen a területen 
Brüsszelben is. Ezek a nemzeti roma kontaktpontok, amelyek elvileg azt segítenék elő, hogy 
az államigazgatás, közigazgatás különböző rendszerei, alrendszerei mind erőteljesebben 
foglalkozzanak és hatékonyabb megoldást találjanak a roma kérdésekre, ennek létrejött egy 
úgynevezett pilotgroupja, tehát egy szűkebb munkacsoportja hét tagállam részvételével. 
Ennek tagja Magyarország is, és nagyon vezető szerepet vállal Magyarország is ebben. Most 
különösen ajánlanám a figyelmükbe, a jövő év első negyedévében tervezzük, hogy a 
monitoringrendszerét a felzárkózás ügyének és az intézkedéseknek olyan módon tudjuk majd 
bemutatni, amely már egy működő rendszer lesz különböző szakmai partnerekkel együtt. 
Visszatérve az intézkedésekhez, a társadalmi felzárkózási stratégia egyik legfontosabb 
prioritása tehát a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése. 

Nem hagyhatjuk ki, nyilván, hogyha a határon túlra mutattunk és az Európai Unióval 
való kapcsolódási pontra utaltunk, akkor nem hagyhatjuk ki azt, hogy Magyarországon belül 
jelentős stratégiai partnerünkkel, az Országos Roma Önkormányzattal is olyan módon 
együttműködünk, hogy a tervezéstől a megvalósításig folyamatosan bevonásra kerül a 
munkába. Az elmúlt másfél évben nyolc monitoringbizottságban, három albizottságban és 23, 
úgynevezett PEMCS-ben, pályázat-előkészítő munkacsoportban vett részt az ORÖ. 

Milyen jelenlegi uniós foglalkoztatási programok… 
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ELNÖK: Bocsánatot kérek, főosztályvezető úr, 9 órakor kezdődik a plenáris ülés. 
Megkérdhetjük, hogy egy kicsit tömörítsen? Még lesznek kérdéseink, tehát bizonyára lesz 
még lehetőség kifejteni a további válaszokat is.  

 
SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm. Azt 

látjuk, hogy uniós forrásból számos olyan intézkedés indult, ami hátrányos helyzetű 
álláskeresők nyílt munkaerőpiacra való visszatérését támogatja, munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat, támogatásokat, képzéseket, személyre szabott komplex programokat jelöl 
meg. Ezek mind a konvergencia, mind a közép-magyarországi régiókban elérhetők, talán a 
teljesség igénye nélkül néhánynak a felsorolása. Volt a Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban 
című projektünk, aztán az innovatív kísérleti foglalkoztatási programok. Kiemelt program a 
képzésbe ágyazott foglalkoztatás, az Ezer roma nő képzésbe ágyazott foglalkoztatása, amiről 
nagyon sok sajtóhír volt az elmúlt időszakban. „Nő az esély” ez volt a fantázianeve. És azt 
látjuk, hogy négyszeres volt a túljelentkezés például ebbe a programba, ami egy nagyon 
pozitív dolog.  

Úgy gondoljuk, hogy a lakhatási kérdések megoldása egy nagyon fontos dolog, és 
nagyon komplex megközelítést kíván, komplex telepprogramoknak az életvitelt és a lakhatást 
segítő beavatkozásai. Szociális képzések. Ez a roma helyettes és nevelőszülők projektje, ezt 
biztosan tetszenek ismerni.  

A közfoglalkoztatásnak a kérdése egy másik, nagyon izgalmas kérdés, ha úgy tetszik, 
és akkor már a hazai projekteknél vagyunk. Van egy középtávú koncepció, és a BM-nek volt 
több intézkedése is. Borsod megyében, Szabolcsban, Hajdúban, Békésben és Jász-Nagykun-
Szolnokban az ORÖ-vel együttműködve, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a KIM-mel 
indult egy mintaprogram, több mint ezer fő vett részt közfoglalkoztatásban. Ami lényeges az 
az, hogy megint egy viszonylag széles spektrumú társadalmi együttműködés során futhatott le 
ez a program, mert nyilván benne volt a központi közigazgatás, de benne voltak a munkaügyi 
központok és a helyi roma szervezetek is.  

A roma koordinátorok kijelölése. Fontos adat, hogy csaknem 80 ezer roma álláskereső 
számára biztosított a kormányzat munkalehetőséget 2011-ben, a roma közfoglalkoztatottak 
aránya több mint 31 százalék volt, de volt olyan is, ahol az 50-80 százalékot is érte. A BM 
2012-re 30 ezer roma személy közfoglalkoztatását vállalta, ehhez képest az első félévben több 
mint 47 ezer roma közfoglalkoztatott volt. Az az összes foglalkoztatott 27 százaléka. Itt 
megint utalnék TÁMOP-os konstrukcióra, az újra tanulok kiemelt projektre. Tehát azt 
gondolom, hogy a foglalkoztatás mellett nyilván az oktatás, és mindazoknak, akik az 
oktatásból kiestek, egy új lehetőségnek a teremtése, ez hihetetlenül fontos volna, meg azoknak 
a foglalkoztatási elemeknek a bevonása, például szociális földprogram, ahol tulajdonképpen 
az ő önellátásra való hajlandóságuk erősítése kerülne előtérbe, és akkor különböző oktatási 
programokat sorolhatnék még, az Útravaló MACIKA-rendszerét, az integrált pedagógiai 
programot és a Híd-programot, a második esélyt, amelyek szintén – azt gondoljuk mi, hogy – 
hatékonyan hozzájárulhatnak, még egyszer mondom, nem három hónap alatt.  

Egyetlenegy mondatot még csak, ami fontos, és ez tényleg hadd legyen a zárómondat, 
mert látom, hogy kevés az időnk. Ez pedig az, hogy a szociális szövetkezetek kérdése, amit 
megint csak azt gondoljuk, hogy figyelemre méltó dolog, és ez nem öndicséretként, hanem 
inkább a társadalom figyelmét hívnánk fel, meg a döntéshozókét, hogy a szociális gazdaságok 
irányába való elmozdulás, úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos volna. Intézkedéseket is 
tettünk már ennek érdekében az új szociális szövetkezetek, ezen belül a foglalkoztatási 
szövetkezetek mintegy kimenetként a támogatott foglalkoztatásból az önálló foglalkoztatás 
felé, azt gondolom, ez egy fontos dolog. És egy következő, a szociális gazdaság fejlesztése, 
egy újabb TÁMOP-os projekttel, ami már úton van. Úgy gondoljuk summázatként, hogy a 
probléma nagyon komplex, a türelmét a társadalomnak mindenképpen meg kell köszönnünk, 



- 11 - 

hogy türelemmel próbál lenni az intézkedések, beavatkozások iránt. Ez nagyon fontos dolog. 
Még egyszer mondom: össztársadalmi érdek, nem egy hónap alatt lehet változtatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Nyilván erről a témáról lehetne egész nap 

beszélni. Köszönjük a kimerítő tájékoztatást, és megkérdezem képviselőtársaimat. Először is 
köszöntöm Szél Bernadett és Szabó Timea képviselőtársainkat, és megkérdezem, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. Megadom a szót Szél Bernadettnek. 

Kérdések 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én 
főosztályvezető úrtól két dolgot szeretné kérdezni. Az egyik, hogy említette a roma 
koordinátorok rendszerét. Én konkrétan azt szeretném kérdezni, hogy ez a rendszer most hogy 
áll, működik-e, milyen tapasztalataik vannak.  

A másik pedig, hogy körvonalazta, hogy a foglalkoztatási szövetségek úton vannak. 
Ez konkrétan mit jelent? Milyen tapasztalataik vannak és milyen változások várhatóak a 
közeljövőben? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Esetleg Karvalics Ottó?  
 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Én egy kicsit lejjebbről kezdeném. Programok vannak 

elég szépek, és mint gyakorló polgármester azt kérdezném meg, hogy megtalálják-e vagy 
megtalálták-e már az elfogadott helyi vezetőket, akikkel egyáltalán ezeket a programokat az 
emberekhez el lehet juttatni, mert én úgy látom, hogy ez egy komoly probléma. A másik 
kérdésem az lenne, hogy az oktatáson belül maga a roma társadalom hogy képzeli el a 
képzést. Mert össze-vissza képzéssel nem megyünk semmire. Meggyőződésem, hogyha nem 
legalul kezdjük, nem a bölcsődénél, óvodánál, nem megyünk semmire, erre jó példa a ma 
ilyen 17-18 és 30 év közötti roma társadalom, amelyikkel nagyon nehéz kezdeni valamit, mert 
elszoktak a munkától, a tanulástól, gyakorlatilag az előző időszak szociális támogatása 
rászoktatta őket, hogy munka nélkül, tanulás nélkül is a társadalomban el lehet lenni. Ennek a 
problémának a megoldására mit látnak, amelyik most a Start-munkaprogramban teljesen 
kijött, és kézzel foghatóan érezhető. Azért merem ezt állítani, mert a településen, ahol 
polgármester vagyok, Barcson, ott több mint tíz százalék roma ember él, akikkel azért 
rendesen kell foglalkozni.  

Visszatérve az első levélre, mi is kapunk elég sokat, ahol tudunk, támogatunk, és ezért 
lenne fontos az, hogy a helyi vezetőket, helyi, megyei, területi vezetőket megtalálják, és 
hitelessé tudják-e tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: És akkor még pár kérdést elsorolnék én is. Szó volt az elején a levélről, a 

hölgyről, aki óvodapedagógusnak készül, és nehéz helyzetben van. Szintén csatlakoznék 
ahhoz a kérdéshez, hogy a helyi cigány vezetők kiválasztása mi alapján történik. És itt 
gondolok arra is, hogy az anyagban benne van, hogy roma koordinátorok kerültek kijelölésre, 
akiknek a feladata közé tartozik a roma célcsoport felkutatása, elérésének biztosítása, a 
munkahelyekről történő tájékoztatást. Hogy ez a kiválasztás mi alapján történt, ki ellenőrzi 
őket? Illetve az eggyel föntebbi bekezdésben az van, hogy a munkaügyi központok és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok együttes döntés alapján kerültek kiválasztásra és bevonásra a 
roma nemzetiségű közfoglalkoztatottak. Van-e valamilyen típusú ellenőrzés, hogy a 
visszaéléseket megakadályozzák, hiszen most a levél alapján is főosztályvezető úr utalt rá, 
hogy tömegével jönnek ilyen levelek. Úgy tűnik, hogy pont a támogatásra és segítségre 
érdemes réteg nem kapja meg a támogatást. Tehát hol vannak ilyenkor ezek a helyi roma vagy 
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cigány önkormányzati képviseletek és vezetők? Miért nem segítik pont ezeket, az arra 
érdemes embereket, akik egyébként lehetnének az az értelmiségi réteg, akik segíthetnének a 
felzárkózásban. Ez lenne az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem, hogy a múlt héten ugyanebben az időpontban tartottunk ellenőrző 
albizottsági ülést a közfoglalkoztatásról, tehát onnan komoly adataink vannak. Ez alapján 
körülbelül hét százalékos az elsődleges munkaerőpiacra jutók aránya a közfoglalkoztatásból. 
Nyilván itt nincsen etnikai elkülönítés, az lenne a kérdésem, hogy van-e valamilyen típusú 
felmérés arra vonatkozóan, hogy a hét százalékon belül milyen a megoszlás a cigányság és a 
nem cigányság között?  

A képzéshez lenne még kérdésem, ami szintén a közfoglalkoztatással kapcsolatban 
merült fel. A közfoglalkoztatottak mintegy 52 százaléka nem rendelkezik még a nyolc 
általános iskolával sem, és ugyan nincs nyilvántartás, de mint ahogy az anyagban olvassuk, 
valamiféle nyilvántartás mégis van. Ennek az 52 százaléknak a döntő része a cigány 
kisebbségből kerül ki, ugyanakkor nem kapcsolódik olyan típusú képzés a 
közfoglalkoztatáshoz, ami ezt a legalapvetőbb kompetenciát próbálná pótolni, holott 
nyilvánvaló, hogy addig nem fog eljutni az elsődleges munkaerőpiacra, amíg a legalapvetőbb 
ilyen típusú kompetenciája nincs meg. És addig igen nehéz bármi másra is képezni, tehát 
látjuk itt, hogy mezőgazdaság projektek mentén van képzés, de amíg valaki nem tud 
megbízhatóan írni-olvasni-számolni, addig semmi másra nem lehet képezni. Tehát ezt nagyon 
hiányoljuk a rendszerből. 

Kicsivel lejjebb itt megtaláltuk azt, hogy a program keretében a roma nemzetiségű 
segítők adatbázist készítenek mind a roma álláskeresők, mind a megyében működő 
munkaadókról, közfoglalkoztatókról, és kicsit lejjebb pedig hivatkoznak a 2011. évi immár, a 
Fidesz-kormányzat által hozott törvényre az információszabadságról és információs 
önrendelkezési jogról, ami erősen korlátozza azt, hogy milyen nyilvántartást és mit lehet 
vezetni. 

Most itt az a kérdésem, hogy akkor van nyilvántartás vagy nincs nyilvántartás. Ezek 
szerint önök is úgy gondolják, illetve a kormány is úgy gondolja, hogy hiteles nyilvántartás 
nélkül nem lehet érdemi eredményt elérni, ami teljesen nyilvánvaló. Tehát, ha nem tudjuk azt, 
hogy kikről beszélünk, milyen helyzetben vannak, pontos térképet nem tudunk felállítani, 
akkor nem tudjuk őket célzottan segíteni. Hiszen az említett levélből is az tűnik ki, hogy 
mivel nincs nyilvántartás, nem lehet célzottan segíteni az ilyen, egyébként már 
felsőoktatásban lévő cigány embereket sem. 

Na most, az lenne a kérdésem, hogyha ez a törvény a korlátja, akkor mi akadályozza 
meg a kormányt abban, hogy ezt a törvényt megváltoztassa, és valóban hatékonyan az 
integráció útjára lépjen?  

Kis türelmet kérek, egy picit még átfutom a jegyzeteket. Igen, még egy olyan 
kérdésem lenne, hogy itt több helyen találtam azt, hogy hány embert céloztak meg a 
különböző programokkal, és ebből mennyi került végül bevonásra. Több helyen is volt, hogy 
mondjuk ezer embert derítettek fel és ebből 750 került be végül a programba. Egyrészt van-e 
utókövetés? Azok, akik a programokon végeztek, azokkal mi történt? Mekkora hatású 
eredménye lett? Ez a kérdés már nyilván lezárult programokra vonatkozik.  

A másik kérdés, hogy akik viszont nem kerültek be, azok miért nem kerültek be? 
Miért van az, hogy valaki jelentkezett és mégsem lett résztvevője a programnak adott 
esetben? Itt kifejezetten a cigány kisebbségre gondolok és az őket érintő programokra. 

A felsőoktatási képzés és támogatással kapcsolatban, van-e erre valamilyen program? 
Kifejezetten a cigány kisebbségek felsőoktatási integrációja vagy valami, ilyen program? 
Most visszaadom a szót. Köszönöm.  
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SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 
Bár hevesen próbáltam jegyzetelni, Danakja Noémi főosztályvezető kolléganőm is megtette 
ezt. Abban kérem majd a segítségüket, hogy a válaszokat megfelelő módon adhassuk meg, 
hogyha esetleg itt, a kérdéseknél valahol elcsúsznánk, ő is kaphasson szót, és szóljanak, ha 
nem válaszolnánk valamire. 

Kezdeném az elejéről. Roma koordinátorok. Hosszas előkészítése volt ennek, azt 
gondolom, hogy az a szakmai tapasztalat, hogy azok az emberek, akik kellő hitelességgel 
rendelkeznek abban az adott közösségben, aminek az érdekeit szeretnénk szolgálni, amelyet 
fejleszteni szeretnénk, azok nagyon sokszor nyilvánvalóan velünk, ha úgy tetszik, a többségi 
társadalommal együtt tudnak működni az adott közösségekben. Gondolom, hogy ez 
vitathatatlan. Ez a megfontolás vezetett oda, és nyilván nem a spanyolviaszt próbálta feltalálni 
senki sem, és nyilván nem az volt a szándék, hogy itt a Golf-áramlatot megfordítsuk, ez 
nagyon alapvető, tényszerű, már-már banálisnak tűnő dolog, minden esetre az Országos Roma 
Önkormányzattal való együttműködésnek az egyik sarkalatos eleme volt az, hogy ők a saját 
közösségeikből hozzák azokat a kontaktpontokat és azokat az erőforrásokat, akik ott, a 
felzárkózásnak a mozgatását, ha úgy tetszik, a facilitálását segíteni tudják.  

2012. január 31-én az a vízválasztó dátum, amikor azt mondhatjuk, hogy a roma 
koordinátorok rendszere elindult, itt a célcsoportkutatás, az ő elérésük biztosítása, a 
munkahelyekről való tájékoztatás az ő fő feladatuk. Egy bizonyos szempontból járatlan útnak 
a kialakításáról van szó megint csak. Ugye 10 vagy 11 hónapra, most már egy év van 
mögöttünk, aminek a tapasztalata az, hogy ott, ahol együttműködési szándék van, és ez egy 
fontos dolog, minden oldalról – képviselő úr - önkormányzatok oldaláról, az igazgatás 
különböző szervei oldaláról, a közigazgatás, a munkaügyi központok oldaláról, és van 
egyfajta ilyen összefogás, akkor azt gondoljuk, hogy a roma koordinátorok működése is 
pozitív. Tehát mi azt látjuk, hogy ezek az emberek működni tudnak, ezek a pontok működni 
tudnak, ezek valóban össze tudják kapcsolni az igényeket, a szükségleteket a lehetőségekkel. 
És oda-vissza tudnak jelezni, ami fontos.  

Nyilvánvaló, hogy nem problémamentes minden esetben. Ez annyiban problémás 
minden olyan esetben, ahol probléma merül fel, mint más ilyen társadalmi ügyekben is egy 
közvetítő facilitáló szereplő rendszerelem problémás lehet, és akkor nem akarom ezt elmosni, 
de azt gondolom, hogy az irányok jók, és vannak pozitív tapasztalatok.  

Ami fontos, és itt elhangzott képviselő asszony részéről is ez a dolog, hogy hogyan 
történik ennek a nyomon követése. Figyeljük ezt, igen, a társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkárság kiemelt feladatai közé tartozik az, hogy a munkatársaim az ilyen esetekben, 
illetve a folyamatnak magának utánamenjenek. Ugye, amit önök megkapnak, minden évben 
egy jelentés formájában, hogy az ORÖ-vel való együttműködés a keretmegállapodás alapján 
hogyan működik. Azt gondoljuk, hogy mindenhol vannak pozitív példák, ezeket a példákat 
különböző fórumokon a jövőben meg is szeretnénk osztani. Magyarán azokat a jó irányokat, 
gyakorlatokat, amik működésre utalnak, van már most is egyébként TÁMOP-os 
konstrukcióban ilyen. 

A szociális szövetkezetekkel kapcsolatban, én átadnám a szót főosztályvezető 
kollégámnak, mert ő mélységeiben még tisztábban meg tudja világítani. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Elnök asszony! Egy technikai megjegyzést szabad 

eszközölnöm? Bocsánatot kérek főosztályvezető úrtól és asszonytól, de napirend előtti 
felszólalásom lesz, úgyhogy fel kell mennem az ülésterembe. A jegyzőkönyvet el fogom 
kérni, és szakértő kollégám figyelni fog a válaszokra. 

 
SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon köszönjük, 

és azt tudom mondani, hogy természetesen személyesen is rendelkezésére állunk államtitkári 
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szinten is, hogyha ez szükséges, és hogyha úgy gondolja, szívesen látjuk az államtitkárságon 
is, illetve akár konkrét programok mentén is.  

 
DANAJKA NOÉMI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság!  
Ha megengedik, először visszatérnék egy kicsit a roma koordinátorok hálózatának a 

kérdésére. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított programokban nagyon 
fontos, hogy ezek a roma koordinátorok segítsék egyrészt a roma álláskeresők bevonását, a 
komplex, személyre szabott foglalkoztathatóságot, és a foglalkoztathatóságot javító, és 
egyben munkaerő-keresletét is javító bérköltség-, bértámogatást nyújtó komplex programokba 
a romák bevonását biztosítsák. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációját célzó 
projektben létrejött egy roma foglalkoztatásszervező hálózat, először 27 fővel az elmúlt 
időszakban.  

Az ORÖ-vel való együttműködésben a TÁMOP 1.1.2 decentralizált programok a 
foglalkoztatás javítására. A nagy zászlóshajó foglalkoztatási programunkban szintén az ORÖ 
által kiválasztott roma koordinátorok munkatapasztalat-szerzésére került sor. Ezeket a roma 
koordinátorokat reményeink szerint a programokban kötelezően biztosítandó mentorálási 
szolgáltatásokba való bevonással próbáljuk tartós szereplőivé, segítőivé tenni a rendszernek. 

Minden ilyen programban a roma bevonást nagyban segítik a mentorálási 
szolgáltatások. Ezért elvárás ezekben a programokban a decentralizált programokat 
végrehajtó megyei munkaügyi központok számára vagy a mentorálási szolgáltatások 
kiválasztása során, hogy együttműködjenek az ORÖ-vel, és lehetőleg alkalmazzanak roma 
mentorokat, és elősegítsék a romák bevonását is, számukra a mentorálási szolgáltatások 
biztosítását. 

A foglalkoztatási szövetkezetek kapcsán, illetve a szociális szövetkezetek támogatása 
kapcsán megjegyzendő, hogy a magyar munkaterv három fő területre összpontosítja a 
foglalkoztatás bővítését. A nyílt munkaerőpiacon, amelyet a nemzeti foglalkoztatási szolgálat 
által megvalósított nagy programok biztosítanak, illetve a versenyképességet fejlesztő 
gazdasági versenyképességi operatív program támogatásai, illetve a hazai munkahelyteremtő, 
munkahelymegőrző támogatások. Emellett a második pillér a közfoglalkoztatás, illetve a 
harmadik a szociális gazdaság. Ezért a korábbi uniós támogatásoknak a szociális 
szövetkezetek létrehozását, hálózatosodását támogató projekteket követően egy újabb, 
jelentős forrású 15 milliárd forintot megmozgató uniós pályázati csomagot tervezünk, 
amelynek első két eleme a szociális szövetkezetek létrehozását támogatja. A szociális 
szövetkezeteket a közfoglalkoztatásból történő kivezetést, egyáltalán a szociális gazdaságba 
való bevonását a közfoglalkoztatottaknak, a közfoglalkoztatásból való kilépés egyik fontos 
lehetőségének tekinti a kormányzat. Ezért ez az induló támogatás kicsi szociális 
szövetkezeteknek, illetve már működő, alvó, megalakult, de tevékenységet még nem végző 
szociális szövetkezetek fejlesztését teszi lehetővé a közeljövőben.  

Még egy újdonságra hívnám fel a figyelmet a szövetkezeti törvény módosításával, a 
foglalkoztatási szövetkezet jogi intézménye kialakult, ennek az új típusú foglalkoztatási 
szövetkezetnek, amelynek alapító tagja országos nemzetiségi önkormányzat lehet, az 
előkészítésére, a használható üzleti és fenntartható üzleti modellek kialakítására és a 
foglalkoztatási szövetkezetbe vonandó emberek felkészítésére tervezünk az ORÖ-vel közösen 
egy jelentős felkészítő programot. Ennek az egyeztetése a szaktárcákkal, az EMMI társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkárságával, illetve a BM közfoglalkoztatásért felelős helyettes 
államtitkárságával folyamatban van. Ez egy klasszikus tárcaközi együttműködés, amelyben a 
szövetkezeti mozgalom támogatása mellett a szociális gazdaság foglalkoztatási potenciálját 
szeretnénk támogatni, és felkészíteni a közfoglalkoztatásból való kivezetésre ezeket a 
szövetkezeteket. 
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Visszaadnám most a szót főosztályvezető úrnak a helyi vezetők megtalálása 
kérdésében.  

 
 SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Hadd reagáljak 

rögtön a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre képviselő asszonynak, mert hogy a helyi 
vezetők kiválasztása milyen módon kapcsolódik. 

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjaknak a rendszere ismert korábbról is. Az idei évben 
megjelent egy új eleme, kísérleti jelleggel is szántuk egy kicsit. Nyilván az elsődleges 
szempont a segítés volt azoknak, a valóban, ahogy ön is fogalmaz, azoknak a személyeknek, 
hallgatóknak a segítése, akik valóban, úgy gondoljuk, hogy egyfelől bekerülnek a 
felsőoktatásba, óriási erőfeszítéseket tesznek, a bekerülésért, a bennmaradásért dolgoznak, és 
ezáltal a közösségük számára is mintegy mintaként szolgálhatnak. Nagyon-nagyon nehéz, és 
én mindig azt szoktam mondani, és nem ebben a bizottságban van ennek a helye, és nem 
érzelmi dolgokat akarok itt felemlegetni, de nagyon nehéz sokszor abból a környezetből, 
ahonnan ezek a leszakadó rétegek – hadd ne találjak jobb kategóriát erre - érkeznek. Tehát ott, 
ahol nem természetes az, hogy ha a gyerek hazamegy, akkor van fűtés, van meleg víz, kerül 
egy zsömle az asztalra este, és ennek nagyon sok szempontja van, és nem is mennék bele 
mélyebben, de magától értetődő, hogy valaki felsőoktatási intézménybe bekerüljön, és ott 
helyt tudjon állni. Óriási teher, óriási teher. Hadd mondjam, roma és nem roma gyerek 
számára az, hogy ebből a környezetből ő hogyan haladjon tovább. Banális dogokat mondok, 
de hihetetlenül fontos. Az Út a felsőoktatásba ösztöndíjat jelentettük meg az idén, egy 
viszonylag kisebb kerettel, százmillió forint alatti kerettel, óriási igény mutatkozott rá. Úgy 
gondoljuk, hogy ezzel megpróbálunk a jövőben erőteljesebben tervezni, és ezzel is segíteni 
ellenőrzött módon, nyomon követéssel, nagyon határozottan azokat a gyerekeket, így 
mondom már most, akik megpróbálnak valóban a felsőoktatásban helytállni.  

A hétvégén volt a roma szakkollégiumi hálózatnak egy konferenciája Beregfürdőn, ott 
részt vett vagy százhúsz főiskolás, egyetemista, miniszter úr is jelen volt, és ez a problémakör 
teljesen nyíltan és kendőzetlenül felmerült valóban, hogy a helyi vezetők hitelessége hogyan 
befolyásolja, hogy mondjam csak, a közös jövőnket. Ez meglévő, reális probléma. Nem 
akarom elkenni ennek sem a fontosságát, nyilvánvalóan annyiban befolyásolja, amennyiben a 
kolléganőm vagy én hitelesen tudjuk képviselni itt önök előtt ezt az ügyet, vagy nem tudjuk. 
A helyi vezetőknél a kérdés hasonlóan merül föl, azt gondolom, hogy egyrészt a helyi 
képviselőknek a kiválasztása annak a közösségnek a belső erőviszonyain, belső mátrixain 
alapul, amelyekben ők ott dolgoznak. A miniszter úr hangsúlyozta itt a főiskolások-
egyetemisták előtt, hogy a jövőt tekintve valóban kardinális kérdés, hogy ezek a vezetők, akik 
kiválasztásra kerülnek mind inkább hitelesek legyenek, mert olyan emberekkel lehet dolgozni, 
akik nyilván elkötelezettek a saját közösségeik érdekében.  

Tehát a feladat adott, de azt is gondolom, hogy megint csak sok jó gyakorlat van arra, 
amit láttunk. Azt gondolom, hogy azt közösen kell elemeznünk, hogy a helyi képviselőknek, a 
helyi vezetők munkájának a segítése hogyan történhet meg közösen, tehát mi hogyan tudjuk 
segíteni őket abban, hogy ez a feladat könnyebben megoldható legyen. Főosztályvezető 
asszony! 

 
 DANAJKA NOÉMI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megengedik, 

kiegészíteném azzal, hogy óriási jelentősége van a helyi önkormányzatoknak mind a 
közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, mind a későbbiekben a szociális 
szövetkezetek projektjeiben, hiszen az önkormányzatok alapító tagjai lehetnek a szociális 
szövetkezeteknek, és alapvetően arra számítunk, hogy azok a települések képesek jól 
kihasználni ezt a lehetőséget, ahol aktív és tudatos önkormányzati szerepvállalás fog történni. 
Azt látjuk, hogy mind a közfoglalkoztatás szervezésében, mind a szociális szövetkezetekben 
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való együttműködésre felkészítő képzések szükségesek, ezért a szociális gazdaságot támogató 
konstrukció mellé egy kísérő szakmai uniós fejlesztési programot is indítunk, amely 
lehetőséget biztosít a szociális szövetkezetekbe belépők, illetve a helyi önkormányzatok 
képzésére is.  

Felmerült az a kérdés is, hogy a felsőoktatás mellett a romák képzésbevonásával 
kapcsolatban milyen új fejleményekről lehet beszámolni. Szeretnék említést tenni egy új 
kezdeményezésünkre, ami a romák szakképzésbe történő bevonását támogatja. Uniós 
forrásból szeretnénk a roma fiatalok általános iskolát, 7-8. osztályát végző fiatalok tudatos 
szakmaválasztását segítő programot indítani. Reményeink szerint az elkövetkezőkben egy 
mentorálással, erőteljes pályaorientációval kombinált ösztöndíjprogram indulhat el, amely 
közel 6500 gyereket, általános iskolai tanulót fog segíteni abban, hogy jól és átgondoltan, 
segítséggel válasszon szakmai pályát, elsősorban természetesen a szakképző intézményekben 
a Nemzetgazdasági Minisztérium portfoliója alapján. 

Felmerült az a kérdés is, hogy vajon ezeknek a programoknak az utánkövetése 
mennyire biztosított. Az uniós programoknak van egy nagyon szigorú monitoringrendjük 
természetesen, de hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy az aktív munkaerő-piaci 
programoknak a hatékonyságát nemcsak külső elemzők vizsgálják, természetesen kiemelném 
itt az Állami Számvevőszék ezzel kapcsolatos kutatását, vizsgálatát. De maguk a programok 
is 180 napos hatásindikátorral vizsgálják, hogy a támogatott foglalkoztatás, a támogatás 
lezártát követően vajon foglalkoztatottak-e a programba bevontak. Itt az elvárás egy közel 30 
százalékos megragadás a munkaerőpiacon. Ha összehasonlíthatom ezt a közfoglalkoztatási 
programok jelenlegi 7 százalékos eredményességével, mindenképpen azt lehet mondani, hogy 
ez a 180 nap utáni, közel 30 százalékos megtapadás egy nagyon jelentős eredményességet 
mutat, ezért mindenképpen arra törekszünk, hogy részben uniós támogatással és mint a 
TÁMOP 2.1.6-ban, az Újra tanulok programban, ahol a közfoglalkoztatási programok 
aktiváló elemeit támogatjuk meg képzésekkel, az elkövetkező ’14-20-as tervezési időszakban 
is azokra a szolgáltatásokra kell koncentrálni, ami ezeket az aktiváló elemeket segíti a 
közfoglalkoztatáson belül is, hogy valóban átmeneti lehessen ez az intézkedés, és ne 
ragadjanak bent a bevontak.  

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések kapcsán felmerült az is, hogy vajon az 
alapvető kompetenciával rendelkeznek-e ezek a közfoglalkoztatásba vontak, akik nem 
tanulhatnak szakmát, hogyha ezekkel nem rendelkeznek. Szeretném jelezni, hogy itt ez a 
program lehetőséget ad felzárkóztató jellegű képzések elvégzésére is, 7-8. osztály elvégzését 
is lehet támogatni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kompetenciájába tartozik egy olyan 
kiemelt projekt, ami alapvető olvasási, számolási kompetenciák fejlesztésére irányul, 
elsősorban hátrányos helyzetű romák bevonását célozza ez a program. Főosztályvezető úr! 

 
 SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Annyival 

egészíteném ki, hogy visszatérve kicsit a képzésre és arra, hogy amennyiben az alapvető 
kompetenciák hiányoznak, akkor hogyan tudunk ezek nélkül előrelépni. Nyilvánvalóan nem 
tudunk. 

Az is látszik, hogy a korábbi szabályozás szerinti tankötelezettség mellett is a 
diákoknak egy nagy része vagy egy jelentős része azért lemorzsolódott és idő előtt kikerült az 
intézményes oktatásból. Minden törekvésünk az, legyenek azok hazai források vagy EU-sok, 
hogy olyan, az iskolarendszeren kívüli képzési foglalkoztatási lehetőségek álljanak 
rendelkezésre, amelyeknek a segítségével ezek az érintett fiatalok már akár abban az 
előrehaladottabb életkorban is olyan lehetőséget kapjanak, amivel ezeket a hiányosságokat 
kiküszöbölhetik, és akár vissza is térhessenek a tanuláshoz a későbbiekben. 

Képviselő asszony megjegyezte a kora gyerekkori nevelésnek már a fontosságát. Igen, 
ezek is rendkívül fontosak, azt gondoljuk ilyen irányokba is tesz a kormány lépéseket. Megint 
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csak utalnék a position paper-re, hogy a korai iskolaelhagyás megelőzését vagy 
kiküszöbölését megint csak hihetetlen fontosnak tartja. Tehát, hogyha vannak kiemelt 
mondatok benne, az egyik a társadalmi felzárkózás horizontalitásának megerősítése, ugyanígy 
ez is, tehát a korai iskolaelhagyás problémájának a kezelése is egy ilyen fontos dolog. 

Célzott programok, képességkibontakoztató programjaink, integrációs nevelés-oktatás, 
megint csak, amiről beszéltem, az Útravaló MACIKA-ösztöndíj program, a Híd programok, a 
Második esély program, amire főosztályvezető asszony is utalt. Igazából három fő pillér van 
itt: pedagógiailag, módszertanilag meg kell újítani ezt a rendszert, tehát, hogy alkalmas legyen 
arra, hogy ezeket a különleges igényekre válaszoljon. Bele kell tenni vagy erősíteni kell az 
antidiszkriminációs jogszabályi elemeket, és nyilvánvalóan pénzügyi ösztönzőket kell 
beletenni. Tehát nem fog menni másképp. Efelé haladunk a különböző programokkal. 
Hároméves szakképzésről is beszélünk ebben az anyagunkban. Azt ajánlom még a 
figyelmükbe, hogy az iskolát képesítés nélkül elhagyók munkaerő-piaci esélyei javuljanak, 
ebbe az irányba is igyekeztünk tenni, és aztán nem ismételném az anyagnak a különböző 
elemeit. A nyomonkövetésre megint csak felhívnám a figyelmet. Ahogy azt jeleztem, a jövő 
év első negyedévében áll készen majd az a monitoringrendszer, nyilván addig is folyik ennek 
a nyomonkövetése, de az a nagyon stabil, standard nyomonkövetési rendszer, ami egy nagyon 
átlátható, transzparens, mindenki számára világosan érthető, és valóban nyomonkövethető. 
Mind a célcsoport, mind pedig a célcsoporton kívüliek számára nyomkövethetővé teszi majd 
azt bizonyos indikátorok mentén, hogy hogyan is haladunk előre ebben a dologban. 

Ha a tisztelt bizottság úgy gondolja, akkor erről szívesen küldünk egy anyagot, hogy 
ez a monitoringrendszer hogyan áll jelen pillanatban és melyek azok az elemek, amelyek 
előreláthatólag majd ebben lesznek.  

 
ELNÖK: Azt megköszönjük a bizottság nevében is. Még egyetlen egy kérdésem 

lenne, amit nem sikerült megfogalmaznom az előző körben. Hogy arról van-e valamilyen 
adata, hogy azok, akik felsőfokú végzettséget szereznek a cigányság köréből, ők 
visszamennek-e a saját településükre, szülőfalujukba. Tehát a közegükbe azért, hogy segítsék 
a többiek integrációját vagy esetleg eltűnnek a rendszerből, esetleg külföldön próbálnak 
érvényesülni. Tehát erre vonatkozóan van-e valamilyen adat vagy tapasztalat és mennyire 
működik ez a rendszer, hiszen nyilván ez lenne a megfelelő útja annak, hogy saját 
közegükben magukat megpróbálják kiemelni és felzárkóztatni.  

 
SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Megint csak 

hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos, amit képviselő asszony kérdésként 
megfogalmaz. Az elmúlt húsz év tapasztalata az, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult 
szociológiai, pszichológiai, társadalmi kérdés, hogy akik kiválnak ebből a közösségből, és 
ilyen módon egy másfajta lehetőséget kapnak, azok milyen mértékben, hogyan mennek 
vissza, hogyan szakadnak el ettől a közegtől és miért. Kutatások tömkelegei, szakirodalmi 
anyagok sora foglalkozik ezzel a kérdéssel. A célunk az, hogy minden olyan rendszerrel, 
legutóbb a szakkollégiumi hálózatban volt egy ilyenféle szakmai közös gondolkodásunk és 
tervezésünk, hogy azon legyünk, hogy ezek a főiskolások, egyetemisták, gyerekek, felnőttek, 
akik ilyen módon egy plusz lehetőséget kapnak vagy az esélyegyenlőségük növekszik azok 
által a lehetőségek által, amit kapnak, azok aztán mindezt a saját közösségeik, az 
otthonmaradottak vagy a lemaradottak érdekében cselekedjenek.  

Van még egy-két olyan tapasztalatunk, bár nagyon rövid idő áll mögöttünk, ami olyan 
szakemberekkel együttműködve vagy szakmai fórumokkal együttműködve, akik ebben 
különleges tudással bírnak, ezek civilek és egyháziak is, hogy hogyan lehetne ezt 
előmozdítani. Ezekről a kezdeményekről is szívesen küldünk tájékoztatást. Tehát ez egy olyan 
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komplex probléma, ami indikátorok mentén nagyon nehezen mérhető, és akkor visszautalnék 
akár az etnikai adatkezelés kérdésére, ami nem egy problémamentes dolog. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt csak egy csöndes megjegyzés, hogy azért a magyar 

felsőoktatásban mégis csak sikerült megvalósítani a röghöz kötést, tehát nyilván valami 
hasonló úton-módon lehetne gondolkozni az integrációban, hogyha a felsőoktatásban 
támogatjuk és segítjük a cigány kisebbség tagjait, akkor viszont elvárásként meg kell 
fogalmazni azt, hogy bizony az így megszerzett és állami pénzen kapott tudást és tapasztalatot 
igenis használják fel az egész ország érdekében arra, hogy a saját népcsoportjukat 
felzárkóztassák. Amennyiben plusz jogokat és támogatást adunk, akkor viszont meg kell 
fogalmazni plusz elvárásokat is ezért cserébe, hiszen ahogy elhangzott, ez egy össztársadalmi 
cél és érdek. Ugyanúgy a cigányságé, mint a magyarságé. Tehát soha sem szabad csak 
egyoldalúan jogokat és támogatást adni, mindig el kell várni érte valamit, mert ez így kerül 
egyensúlyba.  

 
SASS GYULA LEVENTE (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Képviselő Asszony! 

Köszönöm. Csak egy mondatot, ha még meg tetszik engedni zárásként: teljesen egyetértve 
önnel, azt gondoljuk, hogy az a honfitársunk, az a cigány polgár, aki egy felsőoktatási 
rendszerbe bekerül, vagy egy szakmát megtanul, és ő romaként, a társadalom részeként él, 
dolgozik, példát mutat, ha úgy tetszik, az biztos, hogy sem a többségi, sem a kisebbségi 
társadalomban nem marad nyom nélkül, és ez az, amire utaltam, hogy ezt teljesen világosan 
látjuk, hogy azok, akik esélyt kapnak, és élnek ezzel az eséllyel, az biztos, hogy 
össztársadalmi szempontból, csúnya ilyet mondani, nem is szeretem, de mégis hatékonyan és 
hasznosan vannak jelen a társadalomban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezném dr. Pulay Gyula urat, hogy kíván-e 

hozzáfűzni még valamit az ülésen elhangzottakhoz. 
 
DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 

részt vehetek és hozzászólhatok. Azt szeretném csak elmondani, amit sokan tudhatnak, hogy 
nem az Állami Számvevőszék, hanem a Állami Számvevőszéknek egy kutatóintézete 
elemezte azt a kérdéskört, hogy a romák felzárkóztatására elköltött pénzek milyen 
hatékonysággal érvényesültek 2008 előtt. Tulajdonképpen két olyan megállapítást szeretnék 
csak kiemelni, amit a főosztályvezető úr is elmondott, és nagyon fontos. Az egyik az, hogyha 
nem tudjuk mérni, hogy mire ment el a pénz, akkor tulajdonképpen nem is ment jó célokra a 
pénz, tehát visszahat tulajdonképpen a monitoringrendszer működése arra, hogy célzottan 
használják-e fel ezeket a pénzeket, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen a területen 
érdemben előrelépés legyen, aminek az egyik feltétele az, hogy egy megfelelő adatfelvétel 
legyen, legyenek adatok erről az egész kérdéskörről, ami nem teljesen ellentétes az etnikai 
adatgyűjtéssel. Hiszen itt alapvetően, ahogy elmondta a főosztályvezető úr is, nem névre szóló 
adatokra van általában szükség, hanem bizonyos statisztikai típusúra, mert az feltünteti, hogy 
egy program részvevője roma származású volt-e vagy sem. Ebben mindenképpen előrelépésre 
van szükség, és jó, hogyha tényleg megismerheti a bizottság, hogy mi történt az elmúlt 
időszakban. 

A másik pedig a horizontális kérdéseknek a fontossága. Valóban itt nagyon komoly 
tárcaközi együttműködésre, civilek és állami szervek együttműködésére van szükség ahhoz, 
hogy érdemi eredményeket el lehessen érni, tehát az út maga az, amit főosztályvezető asszony 
és úr bemutatott, az irányaiban helyes, csak még sokkal többet kéne tenni annak érdekében, 
hogy mérhető módon, célzottan történjen a támogatások felhasználása. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy itt most sok mindent megtudtunk és 
sok mindent nem. Majd a jegyzőkönyvből még összeszedjük a megfelelő adatokat, és nagyon 
szépen köszönöm az összeállítást és a részvételt a bizottsági ülésen. Nem tudom, hogyha 
Karvalics Ottó képviselőtársamnak nincs hozzáfűznivalója… 

 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Hozzáfűznivalóm lenne, de ugye 

negyed tíz van, és elkezdődött a parlament. Úgy gondolom, hogyha egész délelőtt beszélnénk 
róla, és az elmélet helyett a gyakorlatot idehoznánk, akkor érdekes dolgok derülnének itt még 
ki.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az áttekintést, és az első napirendi ponttal végeztünk.  

Egyebek 

Egyebek alatt nem tudom, hogy van-e valakinek mondanivalója? (Nincs jelentkező.) 
Akkor jövőre találkozunk. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 20 perc) 

 

Bertha Szilvia  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


