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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyem és uraim! Köszöntöm a nemzetiségi szószólókat, 
munkatársainkat, a meghívottakat, a sajtó képviselőit és a megjelent érdeklődőket. 
Külön szeretném köszönteni dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettest, 
belügyminiszter urat, Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos urat, Langerné Victor 
Katalin társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár asszonyt, Sztojka 
Attilát, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatóját, Szalai Tímeát, a 
Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztályának főosztályvezetőjét, valamint a 
Belügyminisztérium további jelen lévő munkatársait. Külön köszönteném dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébetet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
biztoshelyettes asszonyt és dr. Török Tamás titkárságvezető urat, valamint Oláh István 
kormánytisztviselő urat a Miniszterelnökség képviseletében. 

Szeretném egy mondatban mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy 
pontosan 72 évvel ezelőtt, 1948. december 10-én fogadta el az ENSZ az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatát, amely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden 
embert megillető alapvető jogokról.  

Egy köszöntésre és az ülés megnyitása idejére átadom röviden az ülés vezetését 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószólónak, bizottságunk alelnökének. 

 
(Az ülés vezetését Farkas Félix, a bizottság alelnöke veszi át.) 

Farkas Félix köszöntője 

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr, Miniszterelnöki Biztos Úr, Helyettes 
Államtitkár Asszony, Főigazgató Úr, Ombudsman-helyettes Asszony, Titkárságvezető 
Úr! Tisztelt Szószólótársaim! És természetesen mindenkit, aki megtisztelte e fontos 
bizottsági ülésünket, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. 

Miniszterelnök-helyettes úrnak szeretném külön megköszönni, hogy amellett a 
nagyon fontos munka mellett, amit az operatív törzs vezetésében végez, életeket ment 
természetesen, mégis tudott szakítani időt arra, hogy eljöjjön e fontos bizottsági 
ülésünkre. 

Szeretném cigányul is köszönteni önöket. Patyivale Rajale thaj Romnyale! 
Patyivasa thaj kamipesa naisarav Tumen le Ungriko Themeske Cinipengo Besipe. 
Gyakorlatilag ugyanazt a köszöntőmet mondtam el már magyarul is. 

A magyar alkotmányban rögzítve van a nemzetiségek védelme. Ez nagy öröm 
számunkra, és bizony örülök, hogy a jelenlegi kormány ez mellé áll, és természetesen 
komolyan is veszi. No, de nem volt ez mindig így, hiszen 2010 előtt mindig beszéltünk 
roma felzárkózásról vagy integrációról, de sajnálatos módon akkor nem történt semmi. 
2010 után, amikor Orbán Viktor megalakította kormányát, igenis fontosnak tartotta, 
illetve tartja a nemzetiségeket, így minket, romákat is. Így 2011-ben már elkészülhetett 
a világon egyedülállóként a romastratégia, illetve megalakult a tárcaközi bizottság, 
ezzel együtt a legmagasabb szintre került a romaügy. Megalakult a Roma Koordinációs 
Tanács. Itt egy nagyon széles körű társadalmi összefogás alakult ki, hiszen ebben a 
bizottságban jelen van a kormány, jelen vannak az egyházak, jelen vannak a civilek, és 
természetesen jelen vannak a területi roma önkormányzati elnökök is mint tag. És 
aztán majd 2014-ben, mikor a kormány úgy döntött, hogy először lesz lehetőség a 13 
őshonos nemzetiségnek bekerülni - akkor még szószólóként - a magyar parlamentbe, 
ez számunkra egy nagyon nagy előrelépés, így nekünk romák számára is természetesen. 
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Én úgy gondolom, hogy ennek eredményei már látszanak, látszanak a 
költségvetésben, illetve mindenféle szempontból, ami a nemzetiségeket érinti. Ebben 
mindig aktívan vesz részt a bizottság, elmondjuk véleményeinket, vagy akár még 
javaslatokat is teszünk, amiket, hála a jó istennek, a magyar Országgyűlés mindig 
egyhangúlag támogatni is szokott.  

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszonnyal nagyon sokat 
dolgozunk, hiszen a Platform-programban, amit helyettes államtitkár asszony irányít, 
nagyon sokat együtt dolgozunk. Mindig nagy érdeklődést vált ki a konferencia, nagyon 
aktívak az emberek, és a helyi nemzetiségi önkormányzatok, illetve a területi roma 
önkormányzat elnökei és minden civil szervezet, amelyet meg tudunk mozgatni, bejön 
a rendszerbe, és el szokták mondani véleményeiket.  

Lehet itt sorolni az eredményeket, hiszen nagyon sok ösztöndíjprogrammal 
segíti a kormány a rászorult roma családokat, ezzel is ösztönözve a gyermekeket a jobb 
tanulásra. A hallgatói önkormányzat szerepe nagyon-nagyon fontos, hiszen a roma 
hallgatói szakkollégiumnak köszönhetően az odajelentkezett roma fiatalok 100 
százalékban szereznek diplomát, és nekünk, romák szempontjából ez nagyon-nagyon 
fontos. 

Nem szeretnék visszaélni az idővel, de ezeket nagyon fontos volt elmondani, el 
szerettem volna mondani. Nyilvánvaló, van még mit tenni, nagyon sok a feladat. 
Jómagam is természetesen állok rendelkezésre bármikor ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. Úgyhogy, miniszterelnök-helyettes úr, még egyszer nagyon szépen 
megköszönöm, hogy azt a fontos feladatot most otthagyta azért, hogy itt dolgozzon, itt 
legyen velünk a bizottsági ülésen.  

Ezzel együtt én a bizottsági ülésünket megnyitom. Az ülés vezetését visszaadom 
Ritter Imre képviselő úrnak, a bizottságunk elnökének. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
(Az ülés vezetését Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke veszi át.) 

 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak ezt a rövid bevezetőt és 
ráhangolódást. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 11 fő 
bizottsági tag személyesen van jelen, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt, valamint Giricz 
Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga József horvát 
nemzetiségi szószólót. Tehát 11 taggal személyesen és 13 szavazattal kezdhetjük meg a 
mai bizottsági ülésünket.  

A bizottsági ülés meghívóját előzetesen kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e azzal 
kapcsolatban bárkinek észrevétele vagy kiegészítése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra. Aki egyetért a kiküldött napirenddel, az, kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ellene 
volt? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 13 egyhangú szavazattal elfogadtuk az írásban 
megküldött napirendet. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Ennek megfelelően 1. napirendi pontunk dr. Pintér Sándor miniszterelnök-
helyettes, belügyminiszter úr meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
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törvény 41. §-a alapján. Köszöntöm a napirendi pontnál is miniszterelnök-helyettes, 
belügyminiszter urat, valamint a munkatársait. 

2019 májusában kerültek át a magyarországi roma közösség ügyei a 
Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságához, 
így ezúttal bizottságunkban először kerülhet sor a miniszteri meghallgatásra.  

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a miniszteri meghallgatáshoz két 
héttel ezelőtt megküldtünk miniszterelnök-helyettes úr részére több írásos kérdést, 
konkrétan Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószóló, valamint Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló részéről. Javaslom, hogy 
az időtakarékosság jegyében ezeket a kérdéseket, témafelvetéseket most ne ismételjük 
meg. Gondolom, miniszterelnök-helyettes úr a bevezető tájékoztatójában erre ki fog 
térni. 

A meghallgatás lebonyolításához azt javaslom, hogy hallgassuk meg előbb 
miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatóját, majd egy körben bizottságunk tagjai 
tehetnek fel esetleg további kérdéseket, észrevételeket, ezekre meghallgatjuk a 
válaszokat. Második kérdésfeltevésre ne kerüljön sor, kérek mindenkit. Amennyiben 
ezzel mindenki egyetért, és nincs hozzá más észrevétel, akkor megadom a szót 
miniszterelnök-helyettes úrnak tájékoztatója megtartásához. 

Dr. Pintér Sándor tájékoztatója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Mindenekelőtt azt is meg kell köszönnöm, hogy önök türelmesek voltak, és 
elhalasztották a május-júniusban esedékes meghallgatásomat. Akkor egyik 
csúcspontja volt a pandémia első hullámának, és abban reménykedtünk, hogy az év 
vége felé ez gyakorlatilag már nem lesz gond. Sajnos ez egy téves megállapítás volt; a 
pandémia nem gyengébb, hanem nagyobb rohamokkal ostromolja most az emberek 
egészségét. Mindezt figyelembe véve még egyszer köszönöm, hogy lehetőséget 
biztosítottak a halasztásra. 

A 2019-es évről kell beszámolnom. Mint elnök úr is mondta, 2019 májusától 
került a Belügyminisztériumhoz ez a feladat, és a beszámolómban szeretnék kitérni az 
előtte lévő időszakra is, így a 2019-es eredmények nemcsak a Belügyminisztérium, 
hanem még a korábbi EMMI tevékenységét is magába foglalják, és ennek megfelelően 
nemcsak a Belügyminisztériumé az eredmények dicsősége.  

Mindezt figyelembe véve szeretném elmondani, hogy miért került a 
Belügyminisztériumhoz ez a feladat. Koncepcióváltás történt a kormányban, hogy 
hogyan álljunk ezekhez a feladatokhoz. A feladatváltás lényege az volt, hogy a korábbi 
gondolkodásmódban hosszú évtizedek óta az volt, hogy a roma lakosságot a leszakadt 
területen egyszerre, együtt kell felemelni, és ennek az együttes felemelésnek az 
eredménye lesz az, hogy jobban integrálódjon a társadalomba ez a népcsoport. Mi 
váltottunk. A mi javaslatunk egy kicsit más: kell általában dolgozni a felemelkedésért 
minden szinten, de ezen az általános feladaton túl koncentrált feladatokat kell 
végrehajtani egy-egy településen, és ezeken a településeken kell megalkotni azokat a 
pilotprojekteket, amelyeket a későbbiekben a társadalom egyre nagyobb csoportjánál 
lehet megvalósítani. Tehát ez volt az egyik alapgondolat. 

A másik alapgondolat az volt, hogy ezen a területen nagyon sokan vannak 
foglalkoztatva a közfoglalkoztatásban, és így össze szerettük volna kapcsolni a 
közfoglalkoztatási feladatokat és a felemelkedési feladatokat.  

Ez a két érv volt az, amikor a kormány úgy döntött, hogy kerüljön a 
Belügyminisztériumhoz ez a feladat. Van egy kissé feszesebb munkavégzés a 
Belügyminisztériumban általában más területekhez képest, ez is talán hozzájárult 
ahhoz, hogy megkaptuk ezt a nemes feladatot. 
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A feladathoz úgy fogtunk hozzá, hogy meg kell tartani azokat az eredményeket, 
amelyeket eddig elért az adott területen az EMMI, illetve az ő irányításával a különféle 
csoportok. Meg kell tartani azokat a célkitűzéseket, amelyek a felzárkóztatási stratégia 
2020-as megvalósításához kötődtek, és emellé kell beilleszteni azokat az új 
gondolatokat, amelyeket mi szerettünk volna célul tűzni. 

Ennek megfelelően az alapvető cél kitűzése a felzárkóztatási stratégiánál 
korábban is megvalósult, a magyar nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégián belül 
az oktatási terület, a foglalkoztatási-képzési terület, a területi hátrányok 
csökkentésének a célkitűzése, egészségügyi fejlesztés, stratégiai megvalósítások a 
koordináció területén, és a gyermekjólét, illetve a szemléletformálás továbbra is a 
célkitűzéseink között marad. Ennek megfelelően a gyermekprogramok, amelyek a 
„Biztos kezdet” gyermekház, az óvodai program, az általános iskolában a tanodák 
bevezetése és a „Kollégium plusz” együtt a „Testvéremként”, a testvériskolai 
programok ugyanúgy megmaradtak, mint a középiskola területén az „Útravaló” 
ösztöndíj, a roma lányok programja és a „Második esély” programok megvalósítása. 

Nem változtattunk alapjaiban a felnőttfoglalkoztatáson sem. Tehát itt is a 
foglalkoztatás mind a felsőoktatás, mind a felnőttképzés területén az eredeti 
elképzelések szerint halad tovább. Ennek keretén belül a „Gyerekesély” oktatási, 
esélyteremtési programoknál összesen 93 ezer főnek a bevonása történt meg ebbe a 
programba, és ehhez mintegy 61 milliárd forintot használtunk fel. Ennek a folytatását 
mind a tanodáknál, mind a „Biztos kezdet” gyermekháznál, az „Útravaló” ösztöndíjnál, 
a roma szakközépiskoláknál, szakkollégiumoknál továbbra is folytatjuk. 

A foglalkoztatási-képzési területen és a lakhatási programoknál 84 ezer fő 
érintett, és ehhez mintegy 74,8 milliárd forintot használtunk fel. Úgy gondolom, hogy 
ehhez jelentős mértékben hozzájárultak nemcsak a Belügyminisztérium munkatársai, 
hozzájárultak az önkormányzatok jelentős mértékben, és a jelentős önkormányzati 
hozzájáruláson túl az egyházak is, mert az egyházak is jelentős új feladatokat vállaltak 
magukra a felkéréseink alapján. 

Úgy gondolom, hogy ehhez megfelelő statisztikákat is tudunk mondani, hogy 
milyen módon sikerült ezekkel a felemelkedést megkezdeni. Míg a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2012-ben 34 százalék volt, 
addig ’19-ben ez 18,9 százalékra csökkent. A relatív jövedelmi szegénységi arány 15 
százalékról 12 százalékra, a súlyos anyagi depriváció 27 százalékról 8 százalékra 
csökkent. 

Itt szeretném elmondani, hogy ez természetesen nemcsak a 
Belügyminisztériumnak, illetve ennek a szakterületnek a tevékenységéből ered, hanem 
egyértelmű, hogy a teljes kormányzati koncepció ezekben az eredményekben benne 
van. 

Itt kiemelném még a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek arányát. Korábban ez közel 44 százalék volt, jelen pillanatban nem éri el a 18 
százalékot.  

Tehát azt gondolom, hogy a célkitűzések megfelelőek, és a fejlődés lehetőséget 
biztosít egyre több embernek, hogy átlagos életet éljen a magyar társadalomban. 

Ezenkívül a „Nő az esély” programok keretén belül 1354 főt vontunk be, ebből 
1000 fő végzettséget is szerzett, tehát szakmája lett, és szakmunkásként tud a 
későbbiekben dolgozni. 

Nem ilyen látványos az eredményünk a foglalkoztatási rátánál a roma nők 
bevonásában, hisz itt ’13-ban 55 százalékos volt általában a nők foglalkoztatása, a roma 
nőknél mindösszesen 18 százalék volt. De azért ezt se szabad elfelejteni, hogy jelen 
pillanatban, 2019-ben 37 százalékos lett a roma nők foglalkoztatása is. Itt kiemelném 
a közfoglalkoztatás szerepét, mert a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottakon belül a 
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roma nők foglalkoztatása magasabb a férfiak foglalkoztatásánál, és a nők 
foglalkoztatása általában magasabb a férfiak foglalkoztatásánál. Tehát ezek olyan 
eredmények, amelyekre, azt gondolom, hogy azért büszkék lehetünk, hiszen, ha azt 
vesszük, hogy a 63 százalékos női foglalkoztatásból 37 százalékos a roma nők 
foglalkoztatása, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy jelentős eredmény. 

Új feladatokat is meghatároztunk ezeken a területeken. Ezeket az új feladatokat, 
mint említettem, célzottan egy-egy településre összpontosítva fogalmaztuk meg. Első 
ütemben, első évben, még 2019-ben 31 települést a leghátrányosabb helyzetű 
települések közül választottunk ki, erre külön 2 milliárd forintot tettünk félre. Itt 
történt egy helyzetfelmérés, hogy pillanatnyilag milyen helyzet van. Ezt a helyzetet 
rögzítettük. Ennek a helyzetnek a rögzítésében nemcsak írásos dokumentumokat, 
hanem videófelvételeket is rögzítettünk, hogy milyen módon, milyen állapotban vettük 
át ezt a 31 települést. Ennek a 31 településnek az átalakításába kezdtünk. Reményeink 
szerint 2021 decemberére, ’22 tavaszára, amikor újabb beszámoló előtt fogok állni, 
akkor nemcsak szóbeli tájékoztatást fogunk adni, hanem levetítjük azokat a képeket, 
hogy ilyen volt, és ilyen lett, és remélem, hogy büszkék lehetünk rá valamennyien, hogy 
milyen változások történtek ezeken a településeken. 

Természetesen nem álltunk meg a 31 településnél; 36 újabb település kijelölésre 
került, így már együtt 67 település területével foglalkozhatunk és határozunk meg 
feladatokat, és a következő évtől további 50 települést fogunk kijelölni. Tehát az a 
célkitűzés, amit mondtam, hogy nem általában akarjuk egyszerre megemelni az egész 
területet; korábbi eredmények fenntartásával, annak a gondolatiságának a 
folytatásával, de új gondolati elemként ez a célzott felemelés is meg fog jelenni.  

Itt a kulcsszavaink azok, hogy jelenlét, ott kell lenni minden területen. Ez 
elsősorban Vecsei úr érdeme, hogy ott lehetünk, de ott van természetesen a TEF Sztojka 
Attila úr vezetésével, és Katalin vezetésével ott van a helyettes államtitkárság ezeken a 
területeken. Egyik célkitűzésünk a foglalkoztatás. Igyekszünk ezen a területen 100 
százalékos foglalkoztatást biztosítani. Ez a közfoglalkoztatás segítségével fogalmazódik 
meg. A másik az egyházaknak és partnerszervezeteknek a bevonása. Valamennyi 
egyháznak, amely együttműködik velünk, köszönöm itt is nagy nyilvánosság előtt a 
segítségét. Úgy gondolom, hogy ők is új gondolati elemeket tudtak hozni ebbe a 
munkába, és az új gondolati elemeken túl a mindennapos jelenléttel, a 
feladatmeghatározásokkal, illetve a feladatok végrehajtásának az ellenőrzésével 
jelentősen hozzájárulnak ezeknek a településeknek a felemelkedéséhez. 

A közfoglalkoztatás területén több mint 2000 főt foglalkoztatunk ezeken a 
településeken, és itt büszkén kijelenthetjük, hogy aki akar dolgozni, mindenkinek 
tudunk munkát adni, értelmes munkát adunk mindenkinek, és olyan munkát, amely 
egyben biztosítja az ő felemelkedését, gondolkodásmódjának a megváltoztatását, és 
egyben értékteremtő munka is, amely értékteremtő munkával a közt szolgálja. 

Ezeken a településeken igyekszünk még javítani a gyógyszerellátáson, 
tűzifaellátáson és élelmiszer-ellátáson. Valamennyi településen igyekszünk a 
falugondnoki hálózatot 100 százalékosan kiépíteni és a falugondnoki hálózattal 
működtetni azokat a feladatokat, amelyek ezekben a célkitűzéseinkben előttünk állnak. 

A „Magyar falu” program keretében is sikerült ezekhez a településekhez 
támogatást kapni: óvodafelújítás tíz esetben, járdafelújítás hét esetben, útfelújítás tíz 
esetben, közösségi tér létrehozása - ami a legfontosabb célkitűzésünk - tizennyolc 
esetben - a falugondnoki szolgálat itt ebben nyolcszor segített -, és orvosi fejlesztések 
is történtek. Gyógyító tevékenység, ez öt helyen valósult meg, és orvosieszköz-fejlesztés 
viszont tizennyolc helyen. 

További programjaink közül az egyik kiemelt programja volt a máltaiakkal 
közösen Vecsei úréknak a gyermekszemészeti szűrőbusz felállítása. A pandémia 



10 

visszavetette ezeket a dolgokat, hisz a fertőzést nem akartuk vinni, mi csak az 
egészséget szerettük volna. Ennek megfelelően 2167 gyermek így is átesett a 
vizsgálaton. Helyszínre visszük a vizsgálatot. Ez annyit jelent, hogy egészségügyi 
szűrőbuszokkal jelenünk meg, amelyek közvetlen összeköttetésben vannak a központi 
EESZT-rendszerrel, nem jelent plusz adminisztrációt, a helyi területhez tartozó 
kórházak informatikai rendszeréhez csatlakozva végzik el a vizsgálatot. 2329 fő volt az, 
akit sikerült megfelelő módon egészségügyi szűrőtevékenységgel átvizsgálni. 

Vannak különféle csomagjaink. Ilyen a kelengyecsomag, lakhatási program. De 
a biztonságra is vigyázunk, mert vannak olyan települések, ahol még ezeknek a 
biztonsági elvárásoknak az öntudat alapján nem sikerült megfelelni. Ezért ilyen 
települések közül tizenháromnál kamararendszert építettünk a településen. Ez sokat 
segített abban, hogy öntudatra ébredjenek az ott lakók. 

Az iskola biztonságának a növelésében iskolarendőrt biztosítottunk több 
településen. Megerősítettük a polgárőrségeket. Itt szeretném megköszönni azoknak a 
roma nemzetiségűeknek, akik a polgárőrség keretén belül fejtik ki a tevékenységüket, 
és a jelentések alapján nagyon megbízható, jó munkát végeznek, köszönöm, hogy 
segítenek a közrend, közbiztonság fenntartásában. 

Úgy gondoltuk, hogy a felemelkedésnek van még három alapja: az egyik a 
kultúra - ezen belül a zene -, a másik a sport és a harmadik az oktatás. Ennek 
megfelelően több településen sikerült - igaz, hogy ez már nem ’19-es, ez ’20-as 
teljesítmény - mintegy 500 millió forint keretéből zeneszerszámokat, zeneeszközöket 
vásárolni. Felállítottunk különféle zenekarokat. Remélem, hogy ez a későbbi időkben 
sikerre fog vezetni mind a beilleszkedés területén, mind pedig az oktatás, képzés, 
tanulás területén. Ilyen feladatunk még a sportpályák építése. Itt az MLSZ-t kell 
megemlítenem. Az MLSZ 23 helyszínen műfüves pályát épített, több helyütt még a 
világítás bevezetésére is lehetőség volt vagy lesz.  

A közterület tisztaságához hozzátartozik az is, hogy a kóbor kutyák egy jelentős 
részét sikerült befogni és ivartalanítani. Reményeink szerint egyre kevesebb kóbor 
kutya jelenik meg ezeken a településeken. 

Gazdaságélénkítő programot is szerveztünk. Ebbe ötven település kerül 
bevonásra. A program végéig reményeink szerint 445 településen fog ez a 
gazdaságélénkítés bekövetkezni, és mind a 445 településen lehetőséget fogunk 
biztosítani a 100 százalékos foglalkoztatásra.  

Nagyon röviden összefoglalva ennyi az, ami az általános felemelkedéshez és a 
kiszemelt területekhez tartozik.  

De itt még szólnunk kell a TEF-ről, amely a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság feladatait mutatja be. A TEF-nél összesen tizenhét fejlesztési központ és 
öt területi igazgatóság van, és nyolc telephelyi iroda működik. Itt egy nagy 
célkitűzésünk van, a lakhatási problémákat igyekszik megoldani. Kétféle megoldást 
tűztünk magunk elé. Az egyik megoldás, hogy új házakat fogunk építeni, amelyeket 
kifejezetten a roma munkások fognak elkészíteni, magát a házgyáraknak az elemeit is 
és a felépítését is. A szegregáció csökkentését tűztük itt ki célul, illetve a lakás-, 
lakhatási körülmények javítását. Lépcsőzetes felépítésben gondolkodunk: aki 
viszonylag jó körülmények között saját portáját rendben tartva él, és gondoskodik a 
családjáról, azok költözhetnek majd új házba, az ő házukba a leromlott épületekben 
élők költöznének be, és ott szeretnénk egy minőségi változást elérni. A „házgyárnál” ne 
egy építőipari 42-es házgyárban gondolkozzunk, de nagyon kulturált, gyárilag, 
modulrendszerrel elkészíthető házakról beszélünk, amelyeknek a megtervezésében a 
Budapesti Műszaki Egyetem segített bennünket. A tervek készen vannak, a gyárak 
reményeink szerint jövő év első negyedévében beérkeznek, és amennyiben beérkeznek 
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- az oktatás már folyik -, az oktatás befejezésével, a gyárak felszerelésével készek 
leszünk ilyen körülményeket javító program beindításával. 

A hazai és európai uniós finanszírozású programok megvalósításában is részt 
vettek, itt hat kiemelt projekt van, és 1198, uniós forrásból támogatott pályázatos 
projekt előrehaladásában nyújtottak segítséget. 

Összeér a programunk a gazdasági élénkítő programmal, ami nem kifejezetten 
a roma közösségek felépítésére célzottan jött létre, hanem általában a leszakadt 
településeknél, és ez a gazdasági élénkítő program jelentős mértékben összeér. Úgy 
gondolom, hogy itt hasonló elképzelések és módszerek miatt szintén körülbelül további 
500 település felemelkedését ezzel a gazdasági élénkítő programmal sikerül 
megoldani. Itt valódi termelőmunka, piaci termelőmunka kezdődik, természetesen 
bizonyos közfoglalkoztatási támogatással. 

A nemzetiségi feladatokról nem én szeretnék beszélni, itt a jelen lévő kollegáim 
erről lényegesen többet tudnak, hogy ezekből a nemzetiségi feladatokból a roma civil 
szervezetek működési támogatása, nemzetiségi kulturális programok, 
kezdeményezések, a roma nemzetiségi gyermektáborok és a roma nemzetiségi 
nyelvoktatási pedagógusi bérek a későbbiekben hogy valósulnak meg.  

A zenei programról azért még egy gondolatot szeretnék mondani, 
hangsúlyozom, erről jövőre többet szeretnék még és több eredményről beszámolni. Itt 
azért annyit mindenféleképpen kell mondani, hogy a programban, ahol pályázattal 
lehetett bejutni, 268 pályázat volt eredményes. Ez annyit jelent, hogy jövőre már 268 
zenekarunk lesz. Ez különféle színvonalú lesz természetesen, hisz nem egy korosztályt 
céloztunk meg; egy-egy iskolát céloztunk meg, és a tehetség azért majd befolyásolja, 
hogy nemcsak a kor számít itt ezen a területen, hanem az istenadta tehetség is. Tehát 
én abban bízom, hogy ez a 268 zenekar majd talán egyszerre fel tud lépni valami 
jelentősebb más, akár könnyűzenei, akár komolyzenei felépítésnél. 

A járványveszélyről mindenféleképpen kell egy mondatot mondanunk, bár ’19-
ben csak november-decemberben a világ más táján volt járvány, de azt kell mondani, 
hogy nem fejeztük be ezt a munkát. A 188 gyerekházból 184-ben rendszeresen tartották 
a kapcsolatot a családokkal, volt, ahol közvetlenül családjárással, volt, ahol online 
módon. A tanodák közül a 185-ből 162 továbbfolytatta a kapcsolatot, és 92 százalék 
felett érte el a tanodás gyerekek családtagjait. Ahol nem tudtak biztosítani eszközt, ott 
órarendszerűen személyes ügyelet mellett a diákokat összevonták, és megtartották az 
órákat. Május 7-én a rendkívüli beszerzési pályázaton a tanodák számára további 
340 millió forintot nyújtottunk, hogy megfelelő módon tudják elvégezni a 
tevékenységüket. 

Van konyhakerti programunk, amely a korábbi „Mindenki lakjon jól” 
programhoz bizonyos mértékig kötődik - itt köszönjük az előzetes munkákat Hegedűs 
Zsuzsa asszonynak -, és van a járványveszély egyik legfontosabb részénél a tisztálkodási 
lehetőségek biztosítása. 88 gyerekházban mosási és fürdési lehetőséget biztosítottunk. 
Itt van az étkezési lehetőségek biztosítása. Itt egyik legfontosabb programunk az, hogy 
mindenkinek meglegyen a mindennapi betevő falatja. Ehhez közös konyhák 
felállításával és sok esetben az ételek kiszállításával gondoskodtunk, hisz az iskolák 
nem voltak látogathatóak. 

Tartottuk a kapcsolatot az Országos Roma Önkormányzattal, amely létrehozta a 
roma operatív törzset. Járványügyi jelzőrendszert alakítottunk ki. Ez nagyon sokat 
segített. Köszönöm azoknak a munkáját, akik ebben a jelzőrendszerben részt vettek. 
Innét tudtuk meg, hogy hol fogyott el a maszk, innét tudtuk meg, hogy hol fogyott el az 
élelem, innét tudtuk meg az azonnalos intézkedést igénylő tevékenységeket, és így nem 
volt semmilyen gond és probléma. Bár néhányan próbáltak ebből különféle hangulatot 
kelteni, de mire a hangulatkeltés megkezdődött volna, addig mindenki jóllakott, és 
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mindenkinek volt maszkja és volt tisztálkodóeszköze, köszönhetően ennek a 
jelzőrendszernek, amit jelentős részben Katalin helyettes államtitkár asszonynak 
köszönhetünk, és tőle kapjuk ezeket a jelentéseket, illetve a TEF közreműködésével. 

Külön kiemelném Vecsei úr tevékenységét, amely a megfelelő minisztériumi 
tevékenység mellett az egyházak összefogására irányul. Ezek az összefogások olyan 
kiemelkedően sikerültek, hogy egyre több települést vállalnak az egyházak ahhoz, hogy 
ellenőriznek, irányítják, feladatot szabnak meg, megnézik a feladat végrehajtását, és 
egyben nemcsak a kétkezi munkában, hanem lelki támaszt is tudnak nyújtani. Nem 
akarom felsorolni őket, mert félek, hogy valakit kihagyok. Majd Vecsei urat kérem meg, 
hogy ezt a feladatot mondja el. Személyesen is többször találkoztam az egyházak 
képviselőivel, így is megköszöntem a munkájukat, és köszönöm önöknek is még 
egyszer, hogy foglalkoznak ezzel a témával.  

Várom a javaslataikat, segítőkészségüket, és ha olyan kérdés volt, amire nem 
adtam választ, arra írásban fogjuk megküldeni a válaszokat, illetve a jelen lévő 
munkatársaim segítségét kérem, hogy segítsenek ezzel a beszámolóhoz. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak a nagyon részletes 

és tartalmas tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a 
tájékoztatóval kapcsolatban észrevétele, kérdése, vagy természetesen ettől függetlenül 
is. (Jelzésre:) Megadom a szót Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónak. 

Hozzászólások  

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat és munkatársait. Valóban nagyon 
tartalmas összefoglalót kaptunk, és ez a kiadvány is elég imponáló, tehát látványosan 
összefoglalta azt, ami az elmúlt másfél-két évben történt ezen a területen. Nyilván 
nálunk egy kicsit furcsa a helyzet most a bizottságon belül, hogy igazából csak a 
romaügyet érinti az, amit a Belügyminisztérium kezel, ezzel együtt is nyilván 
figyelemmel hallgatták kollégáim is és én is ezt a beszámolót. 

Bennem egy kérdés vetődött föl, ez a pilottelepülés-történet nekem megragadta 
a figyelmemet, hiszen ezek végül is nyilvánvalóan egyfajta mintát szolgáltatnak a 
környezetükben élőknek. Megnéztem a települések földrajzi elhelyezkedését. Én 
magam a Dél-Alföldről származom, keletről, tehát a békési, csongrádi régiót néztem, 
ott egyetlen sincs. Ez értelemszerűen adódhat abból, hogy nincs olyan nagy számú 
roma lakosság egy-egy településen, illetve nagyobb településeken ott azért a 
települések lehetőségei is lényegesen jobbak. 

Én azt szeretném megkérdezni, lehet, hogy csak nem figyeltem jól, hogy a 
kiválasztása ezeknek a településeknek milyen szempontok szerint történt. Ad 1. Tehát 
volt-e olyasmi, hogy minél nagyobb arányú a roma lakosság, vagy minél nagyobb a 
szegénység? Ezt nem tudom eldönteni, hogy mi volt a kiválasztás szempontja. A másik 
kérdés, hogy nem okoz-e feszültséget az adott településen, hiszen ezeken a 
településeken feltehetőleg nem csak romák élnek. Ilyen, amelyben csak romák élnek, a 
legutóbbi népszámlálás alapján talán kettő volt, ha jól emlékszem. Tehát nem lehet-e 
abból feszültség, ha célzottan, 100 százalék munkahelyteremtés célzottan romák 
számára létesül vagy készül egy ilyen településen, akkor az mennyire okoz feszültséget? 
Remélem, hogy nem, bár egy kistelepülésen mindenki tud mindent, tehát ilyen alapon 
akármi is történhet. 

Még egy kérdés. Most 61 településről beszélünk. Nem tudom, hogy elhangzott-
e a szám, hogy ez összességében hány lakost érint közvetlenül, mert a 100 százalékos 
munkáltatás, munkába állás célzott, nyilván az még nem biztos, hogy már elérhető volt, 
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de 3200 település van az országban, 10 millió lakos. Arányaiban mit jelent ez a 61 
település? Illetve a következő 50 körülbelül hány emberrel többet fog érinteni? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek még 

kérdése, észrevétele vagy hozzászólása. (Kissné Köles Erika jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor visszaadnám miniszterelnök-helyettes úrnak a szót. 

Dr. Pintér Sándor reflexiója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Nem mondtam el, hogy milyen 
megelőző munka folyt itt a felmérés során. A megelőző munka során százhúszféle 
szempontot vettünk figyelembe, mielőtt kiválasztottuk a településeket. Százhúszféle 
szempont alapján néztük meg, hogy Magyarországnak milyen a különféle gazdasági 
szempontokat figyelembe véve, úthálózatot figyelembe véve - zsákfalu, nem zsákfalu - 
milyen a nemzetiségi összetétele, milyen a gazdasági helyzete, a gazdasági helyzeten 
belül milyen területhez tartozik a jövedelme, mezőgazdasági, ipari jövedelem, milyen 
távolságra van például a település az autósztrádától, tehát autóúttal hány perc alatt 
lehet elérni az adott települést. Ez mind-mind azért kellett nekünk, hogy ha külső 
vállalkozókat is be akarunk vonni, akkor tudjunk nekik valamit mondani. Ebből az 
esszenciából állapítottuk meg, hogy melyek azok a települések, amelyek számításba 
jönnek. Így lett kiválasztva a 300 roma település, és 500 a GÉP-hez - mi így mondjuk, 
a gazdasági élénkítő programhoz - tartozó település. Ez összesen 800 település.  

A roma felemelkedésnél elsősorban azt néztük, hogy a roma lakosság mennyire 
van többségben. Általában a kiválasztott településeken 50 százalékos vagy annál 
magasabb számban vannak jelen a roma lakosok. Van itt egy óriási tévedés. Mi ezeken 
a kiválasztott településeken nem a roma lakosságot segítjük, hanem a települést 
segítjük. Tehát ott mi már nem nézzük, hogy ki a roma, ki a magyar, ki a szlovák vagy 
milyen nemzetiségű van ott, hanem azt nézzük, hogy ezt a települést fel kell emelni, és 
ennek a településnek a felemelkedése érdekében viszünk oda orvost, viszünk oda 
falugondnokot, viszünk oda rendőrt, ha kell, csinálunk kamerarendszert, és különféle 
foglalkoztatásokat.  

Nem soroltam fel, hogy ebben a foglalkoztatásban például kik vesznek részt. 
Vannak piaci szereplők. A büntetés-végrehajtási intézet például több településen 
kihelyezett műhelyeket hozott létre, amelyek szociális szövetkezetként 
tevékenykednek, és a szociális szövetkezetekben varrodákat építettünk fel. A 
varrodákban tevékenység folyik, Vecsei úr erről többet tud mondani, mert ő is egy ilyen 
varrodát üzemeltet, csak akkor még máltai színekben indult, most meg már 
kormányzati színekben üzemelteti ugyanezt a varrodát. 

Tehát a 300 település, ami ki lett választva, ott 50 százalék vagy annál több a 
roma lakosság részvétele. Az 500-ban a gazdasági helyzet volt a meghatározó. 

Megcsináltuk az ország gazdasági térképét is, amely gazdasági térkép bemutatja, 
hogy hol mennyi az adott területnek az adóerő-képessége. Van a legmagasabb területi 
adóerő-képesség, ahol minden egyes főre, azt hiszem, hogy körülbelül 300 ezer forint 
jut, és van olyan adóerő-képesség, ahol 20 forint jut. Tehát mi az adóerő-képességet is 
figyelembe vettük, és így választottuk ki ezeket a településeket. 

Sajnálatos módon azt kellett megállapítani, hogy az ország északkeleti részén, 
Szabolcs-Szatmár megye és a határokkal, a szlovák határ menti településeken egész 
Nógrád megyében a határtól számítva egy olyan 30 kilométeres sávban történik vagy 
van ez a rendkívüli szegénység. A másik nagy folt az Ormánság lent a délnyugati 
területen, Baranya, Somogy területén. Ez a két súlypont, ahol nekünk most segítenünk 
kell. Ahol szinte nincs ilyen probléma érdekes módon az az Északnyugat-
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Magyarország, Kisalföld, Győr és környéke, ott mind a közfoglalkoztatás, mind pedig a 
gazdasági elmaradottság nem megfelelő. Második helyen van nyilván Budapest és a 
Pest megye környéke. A Duna-Tisza közén vannak még ilyen területek.  

Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy nem tudna senki olyan 
szempontot mondani, amit mi ne vettünk volna figyelembe ezeknek a kiválasztásánál. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az ismételten részletes választ. Elnézést kérek, meg 

kellett volna, hogy kérdezzem korábban is, hogy Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos 
úr, illetve Langerné Victor Katalin kívánják-e esetleg a nemzetiségi vagy egyéb résszel, 
ahogy miniszterelnök-helyettes úr jelezte, még a tájékoztatót kiegészíteni, vagy csak 
kérdés esetén. (Jelzésre:) Akkor megadom a szót kormánybiztos úrnak. 

Vecsei Miklós kiegészítése 

VECSEI MIKLÓS miniszterelnöki biztos: Köszöntöm önöket. Leveszem a 
varrodában készült maszkomat. Először is egy kérdésre még válaszolnék, a létszám, 
hogy mennyien laknak. A 300 településen 320 ezren laknak. Ez nem tűnik soknak, 
viszont a gyerekek létszáma magasabb, mint a nyugat-dunántúli régióban az egymillió 
emberre jutó gyerekszám. Tehát ha a jövőt nézzük, akkor itt lényegesen nagyobb 
számot látunk. Ez szerintem nagyon fontos. 

Miniszter úr mondta azt, hogy ezek színvak programok. Tehát igazából onnét 
tudjuk pontosan már, hogy mennyien laknak ott, mert ott vagyunk. A statisztikai 
adatok nem mindig pontosak, tehát igazából az ember a szemének hisz ezeken a 
településeken, de talán az nagyon fontos, hogy mi olyan programokat próbálunk 
megvalósítani, ami érthető és igazságos is. Tehát azt a „keverjük össze a szegényeket a 
gazdagokkal” típusú nagyon egyszerű megközelítést mi inkább meghallgatjuk, de nem 
alkalmazzuk. 

Talán még annyit szeretnék mondani, hogy most először látjuk azt, hogy nagyon 
hosszú távon tervezhetünk. Tehát most van az, hogy amikor a kollégákkal tervezünk, 
akkor 2030-ig tervezhetünk, nem 2-3 éves programokat. Ezeknél a problémáknál még 
a 12 év is egy nagyon kicsi, tehát nincs egy emberöltőnyi idő, pedig az nagyon kellene, 
vagy több emberöltőnyi idő, de azért nem 2-3 évben, hanem, mondjuk, 12-13 évben 
tudunk gondolkozni most, ma. Mondjuk, sok múlik a hétvégi EU-s csúcstól, de azért 
látjuk, hogy hova juthatunk el. 

A másik pedig, és ezt szeretném itt ebben a körben is miniszter úrnak 
megköszönni, hogy ekkora figyelmet ez az ügy soha nem kapott, tehát nem csak pénzt. 
Szerintem pénzzel eddig is ki lehetet tömni nagyon nagy zsákokat, de azt a fajta 
politikai meg emberi figyelmet egészen biztos, hogy a rendszerváltás óta nem kaptuk 
meg. Itt nem akarom elmondani, hogy hány alkalommal és milyen mélységben 
beszéljük át a dolgokat, ami tulajdonképpen arra teszi alkalmassá ezt a 
problémahalmazt, ha lehet így fogalmaznom, hogy akár minden héten kormányülésen 
szóba kerülhessenek az ügyek. Ez soha eddig nem történt meg, nemcsak azért, mert 
eddig nem akart volna a kormány ezzel foglalkozni, hanem nem voltak meg azok a napi 
információk. Most megvannak, ebben a körben nagyon sok időt töltünk, és azt hiszem, 
hogy mélységében tudjuk megbeszélni. 

Az utolsó mondat, amit szeretnék mondani, hogy már 2007-től… Tehát igenis 
vannak kormányzatokon átívelő problémák, és vannak programok is, amiket nem 
szüntetünk meg, erről egyébként lehet, hogy lehetne többet beszélni, hogy, mondjuk, a 
gyerekek ügye, a szegény gyerekek ügye általában fölé tud emelkedni a politikának. 
Ezért is nagyon fontos, hogy a mi programunk alcíme is az, hogy „a fogantatástól a 
foglalkoztatásig”, tehát nemcsak a képzés, nemcsak a foglalkoztatás, nemcsak a 
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lakhatás, és ezen belül is a fókuszban a gyerekek, és nemcsak azért, mert ott van a 
legnagyobb probléma, hanem azért talán, mert ebben van a legnagyobb társadalmi 
egyetértés. Tehát kis maszatos kölök, még ha alkoholisták is a szülei, azt gondolom, 
hogy segítségre tarthat igényt a társadalom legszélesebb rétegétől, és azt gondolom, 
hogy nekünk erre is figyelni kell, hogy a társadalom akarja ezt a problémát megoldani. 

Se a politikai, se a Máltai Szeretetszolgálat, se azok a nagy karitatív szervezetek, 
amiket miniszter úr kérésére el is mondok, hogy a Baptista Szeretetszolgálat, a 
Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Katolikus Karitász 
az öt legnagyobb, és természetesen azokon a településeken, ahol vannak olyan civil 
szervezetek, amelyek évek óta ott dolgoznak, azokat természetesen nem írjuk fölül, 
hanem velük együtt ebbe az ernyőbe befogva őket dolgozunk. Egyébként nagyon sok 
nagyon klassz, jó minőségben dolgozó civil szervezettel találkozunk. És talán még 
Agócs Jánosnak, az Országos Roma Önkormányzat elnökének is szeretném 
megköszönni azt, hogy egyre világosabb keretek között tudunk dolgozni, és ez a 
pandémiás helyzetben nagyon fontos most nekünk. Köszönöm szépen. 

Langerné Victor Katalin kiegészítése 

LANGERNÉ VICTOR KATALIN helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy miniszter úr 
mondta, a nemzetiségi feladatokról néhány szót megemlítenék. 

Itt nemzetiségi szószólók ülnek, tehát teljesen jól ismerik a feladatalapú és a 
működési támogatás mechanizmusát. Arról annyit mondanék, hogy az rendben 
működik a romáknál is, én ezt nem részletezném. 

Azonban a nemzetiségi pályázatoknál mindenképpen egy összefoglaló adatot 
mondanék. 2018. évhez viszonyítva 400 pályázóval többet támogatott a 
Belügyminisztérium. 570 millióról 620 millióra emeltük meg a keretet, pontosan azért, 
hogy a civil szervezetek, a roma kultúra támogatása esetén, illetve a táboroknál is minél 
többeket tudjunk támogatni. A tábornál azt hadd említsem meg, 2020-as tényt 
mondok, hogy 2019-ben írtuk ki a tábort, akkor még nem gondoltuk volna, hogy a roma 
szervezetek nem fogják tudni elvinni táboroztatni a gyerekeket, de a pandémia 
időszaka alatt átalakítottuk a táboroztatási pályázatot napközisre, és ezért a szervezetek 
át tudták alakítani a támogatásaikat. Nem kellett elutazni a gyerekekkel, hanem 
helyben a településeken is meg lehetett tartani a táborokat, így gyakorlatilag szinte 
kivétel nélkül meg tudnak valósulni a táborok.  

A roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat említeném még. Szintén önök 
nagyon-nagyon jól tudják, hogy egy nemzetiség életében az oktatás mennyire fontos, 
főleg az, hogyha valaki, mondjuk, a saját nyelvén tud tanulni, ráadásul a romák között 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kiemelkedő oktatási eredménnyel, tanulmányi 
eredménnyel tanuló fiatalokat valahogy egy kicsit a napfényre hozzuk, tehát kihozzuk 
a világosságra őket. Igenis, itt nagyon sok olyan roma nemzetiségi tanuló van 
gimnáziumban is, akik 4-es tanulmányi átlag felett tartják a tanulmányi átlagukat, 
annak ellenére, hogy azt is látjuk, hogy ezek hátrányos helyzetű gyerekek, tehát sokszor 
egészen kicsi településekről indulnak, sokszor olyan településekről, ahol egyébként 
miniszterelnöki biztos úr dolgozik.  

Annyi a különbség az eddigi támogatás között, hogy a Belügyminisztérium 
megemelte a keretét ennek a roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjnak. Azelőtt 
összesen három tanulót lehetett támogatni, most már harminchat ilyen tanulónk van, 
akik megkapták ezt a tanulmányi ösztöndíjat, és 30 ezer forintot kapnak havonta. 
Nagyon felemelő volt a díjátadó, hiszen eddig személyesen nem lehetett, nem tudtunk 
velük találkozni, de most a Belügyminisztérium megszervezte a személyes találkozót, 
és a gyerekek beszámoltak róla, hogy ebből a pénzből milyen jövőbeni terveik vannak. 
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Említeném még, hogyha már az oktatásnál tartunk, a Gandhi Gimnáziumot, 
hiszen Európa egyetlen roma nemzetiségi, két nyelven tanító gimnáziuma a Gandhi 
Gimnázium. A Belügyminisztérium átvette a működtetését ennek a gimnáziumnak, 
stabilizálja a helyzetét, a főigazgató úr által vezetett főigazgatóság a tulajdonosi jog 
gyakorlója. Tehát egy biztonságot építünk a Gandhi Gimnázium köré. Ennek már 
látszódnak az első nyomai, mert a ’19-20-as évben emelkedtek már a hallgatói vagy a 
tanulói létszámok. Nem olyan nagy az emelkedés, de mégis azt látjuk, hogy ez egy jó 
trend. 167 tanuló volt az azt megelőző évben, most már 188 tanuló van. Mindent 
megteszünk, hogy minél népszerűbb legyen, hiszen tényleg két nyelven tanulnak, lovári 
és beás nyelven is, és ennek a kultúráját is tanulják, zenélik, táncolják. Tehát nagyon 
fontos. 

Hadd említsem meg itt én is a jó együttműködést Farkas Félix szószóló úrral, 
akivel havonta rendszeres találkozónk van, pontosan azért, hogy egészen pontosan 
tudjam, hogy a roma nemzetiséggel kapcsolatosan mik azok az aktuális kérdések, 
amikre nekünk reagálni kell, illetve rendszeres találkozónk van az Országos Roma 
Önkormányzat elnökével. Hadd köszönjem meg Agócs Jánosnak is az 
együttműködését. Gyakori, hogy mi hárman így tárgyalunk akár havi szinten is, sőt, ha 
probléma van, akkor együtt megyünk tárgyalni. A napokban is pont így voltunk az egyik 
minisztériumban.  

Nagyon fontosnak tartom megemlíteni az oktatás révén, hogy az Országos Roma 
Önkormányzat által fenntartott két iskola, a tiszapüspöki és a sziráki iskola esetében 
most először sikerült egy elég komoly, 300 milliós keretet az iskolák felújítására 
költeni. Tehát most is zajlanak a felújítások. Sajnos ezt is a pandémia kicsit fölülírta, 
tehát lassultak a folyamatok, de mind a két iskolában zajlanak a felújítások. Azt is 
örömmel mondhatom, hogy a jövő évre is be van tervezve ez a forrás. Tehát ezek az 
iskolák szépen lassan olyan méltó körülményeket és modern körülményeket fognak 
teremteni, ami a roma gyerekek oktatását, azt gondolom, hogy igenis színvonalasan 
biztosítja. 

Hadd említsem meg utoljára vagy utolsóként az egyik szívügyünket, amit az 
Emberi Erőforrások Minisztériumában indítottunk el, a roma holokauszt 
megemlékezés „371 csillag” emlékműsorát. Itt ül közöttünk ombudsmanhelyettes 
asszony, aki elvi állásfoglalást is adott arról, hogy ez az ügy mennyire fontos, mennyire 
fontos, hogy a roma holokausztról egyre többen tudjanak, a Nemzeti Alaptantervbe a 
tanítása bekerüljön. A „371 csillag” rendezvényt tavaly meg tudtuk tartani hagyomány 
szerint a Nemzeti Színházban számos fellépővel. Ebben az évben nem adtuk fel, mert 
nem lehetett színházba menni, nem lehetett közösségbe menni, ezért egy 
holokausztfilm elkészítését támogatta a Belügyminisztérium, ami elkészült. Arra 
kértük a civil szervezetet, hogy ez a Darinka című nagyon érdekes holokausztfilm 
mindenhova, minden középiskolába eljusson, elkerüljön, lássanak és halljanak róla a 
fiatalok. Nagyon szépen köszönöm. 

Sztojka Attila kiegészítése 

SZTOJKA ATTILA főigazgató (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Én azt gondolom, hogy nagyon 
sokrétűen és nagyon mélyen sikerült bemutatni a 2019-es évi eredményeket és 
munkálatokat.  

A TEF 2019. augusztus 1-jén alakult, és az elsődleges feladatát miniszterelnök-
helyettes úr elmondta, az az, hogy vigyük tovább azokat a megkezdett folyamatokat, 
programokat, ugyanakkor olyan innovatív dolgokba is kezdjünk bele, amelyek az 
össztársadalmi együttélési normákat még jobban erősítik akár a foglalkoztatás 
területén, akár a kulturális tevékenységek által. De a TEF-nek van egy másik fontos 
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eleme is, feladata, az pedig a pályázatkezelés, amelyet az emberi erőforrások 
támogatáskezelőjétől vettünk át. A roma nemzetiségi pályázatok kezelése is hozzánk 
tartozik. Kollégáink összességében azt mutatták, hogy több mint 17 ezer pályázatot 
kezelünk az elmúlt időszakban, és ennek a száma várhatóan a jövő évben még több lesz. 
Abban bízom, hogy azokat a modellprogramokat, amelyeket miniszterelnök-helyettes 
úr elénk tűzött, feladatul határozott meg, a következő beszámolónál részletesen tudjuk 
majd ismertetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Azt mondtam, hogy egy körben 

kérdezünk, de az előbb túl gyorsan adtam vissza a szót, úgyhogy megadnám a szót 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólónak, alelnök asszonynak, és akkor ezzel 
valóban lezárnánk a kérdések sorát. Köszönöm. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelent valamennyi kollegánkat. 
Külön tisztelettel köszöntöm belügyminiszter urat és munkatársait. Bár tudjuk, hogy a 
Belügyminisztériumhoz a roma nemzetiségi közösség tartozik, azért ez a mai 
tájékoztató mindannyiunk számára rendkívül tanulságos, tudniillik, mindannyian 
végezzük a napi rutin szerint a feladatainkat, sok mindent nem tudunk egymás 
ügyeiből, többek között például azokról a felzárkóztató programokról is csak talán 
részben, amikről itt ma módunk volt hallani.  

30 éves pedagóguspályám során több olyan iskolában tanítottam, ahol magas 
számban voltak roma tanulók is. Éppen ezért tapasztalatból tudom, hogy a roma 
közösséggel való törődés és az ilyen mélységű törődés nagyon eredményes nem csak a 
közösség számára, de valóban a társadalom egésze számára. Magam is csináltam 
többek között az „Útravaló” programot a roma közösséggel, a roma mentorképzést. A 
legfontosabb eredmény, ami, mondjuk, a szemléletformálásban érződött hirtelen, az 
hosszú távon tényleg meghozza az eredményeit. Azt gondolom, hogy mindannyiunk 
számára rendkívül fontos, hogy olyan szinten fejlődjön tovább a romastratégia 
megvalósulása, hogy a társadalmi együttélés, a társadalmi feszültségek felszámolása 
lehetőség szerint minél hamarabb, minél eredményesebben megvalósuljon. Én magam 
is úgy tudom, és szlovén kollegáktól, hogy pillanatnyilag Magyarország romaprogramja 
a legeredményesebb Európában.  

Köszönöm szépen a munkájukat, és további sikeres együttműködést kívánok a 
roma közösséggel és a Nemzetiségek bizottságával is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzetiségek bizottsága nevében szeretném 

megerősíteni azt, hogy ezzel, hogy két miniszter felelős a Magyarországon élő 
nemzetiségekért, és azt hiszem, hogy a mai nagyon részletes beszámolóból azt is 
mindenki egyértelműen megállapíthatja, hogy nem véletlenül, hiszen a nemzetiségi 
kérdések a roma nemzetiséget érintik, még ha esetében csak egy szelete a felmerülő 
kérdéseknek, megoldandó feladatoknak. Én is tavaly egy kicsit kétkedve álltam először 
a változás kapcsán, de a másfél év alatt, nem mintha az én tisztem lenne, hogy ezt 
értékeljem, de úgy érzem, hogy nagyon jó irányba indultak el a programok. Mi pedig a 
magunk lehetőségein belül természetesen minden nemzetiségi kérdést, amire a 
bizottságnak ráhatása van, ettől még, hogy két minisztériumhoz tartozik, és azt 
gondolom, ezt az alelnök úr is megerősítheti, természetesen ugyanúgy kezeljük, és 
ugyanolyan lehetőséget kívánunk biztosítani a roma nemzetiség részére, sőt, mint a 
többi 12 nemzetiség részére.  

Én köszönöm Langerné Katinak is az együttműködést, nagyon sok dologban 
próbálunk közösen fellépni, és közösen elérni nemzetiségi kérdésekben természetesen 
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előrelépést, akár a nemzetiségipedagógus-pótléktól a nemzetiségi hallgatói 
ösztöndíjon keresztül nagyon sok kérdésben, ahol mindig alapfeltétel, hogy mind a 13 
nemzetiség a fenntartótól függetlenül és minden egyébtől függetlenül minden 
nemzetiségipedagógus-hallgatója megkapja az azonos lehetőségeket. 

Egyetlen dolgot szeretnék még röviden említeni. Éjszaka vagy hajnalban 
megjelent a kormány 570/2020. (XII. 9.) rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 
veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről. Ennek - lerövidítve - egy lényeges 
pontja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatásra is jogosult, 
ha 2020. évben legalább két képviselő-testületi ülést tartott, és ha nem tartott 
közmeghallgatást, akkor is. Ez a kérdésnek az egyik felét rendezi. A másik fele pedig az, 
hogy reményeink szerint egy következő kormányrendeletben módosításra kerül az is, 
amit egységesen javasoltunk mind a 13 nemzetiség részéről, hogy a 2021-es 
feladatalapú támogatás a 2018-19-20-as pontszámok átlaga alapján kerüljön minden 
helyi nemzetiségi önkormányzatnak meghatározva, illetve a 2019-ben választott új 
helyi nemzetiségi önkormányzatoknál pedig az adott nemzetiség hároméves 
átlagpontszáma alapján, hogy ők is egy kedvező helyzetben legyenek, hiszen nyilván ők 
az idei egy, nagyon szerencsétlen évvel rendelkeznek csak. Ezt szerettem volna 
elmondani még így zárásként, mivel mind a 13 nemzetiséget érinti. 

Amennyiben nincs miniszterelnök-helyettes úrnak további kiegészítendője, 
akkor nagyon szépen megköszönöm a mai meghallgatást. Azt gondolom, 
mindannyiunk számára rengeteg információval szolgált. Kívánok először is nagyon jó 
egészséget, áldott karácsonyi ünnepeket, és egy ideinél nyugodtabb és kevésbé 
problémás boldog új évet önnek és valamennyi munkatársának is. Köszönöm szépen. 
(Dr. Pintér Sándor: Önnek is kellemes ünnepeket és az egész bizottságnak is nagyon 
jó egészséget kívánok, annál fontosabb nincs.) Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk az egyebek. Egyebekben szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy az Országgyűlés 2020. december 14-15-ei, hétfői és keddi ülésén a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái során hétfőn délután fog 
sorra kerülni a T/13668. számú, az Európa kulturális fővárosa 2023 Veszprém címet 
viselő törvényjavaslat részletes vitája, melyben én fogom a bizottsági véleményt 
képviselni. Úgyszintén a T/13956. számú a felsőoktatás szabályozására vonatkozó 
törvényjavaslat, melyben Varga Szimeon fogja a bizottság véleményét képviselni. 
Úgyszintén hétfőn, illetve kedden kerül sor a T/13647. számú, Magyarország 
Alaptörvényének kilencedik módosítására, ahol Szuperák Brigitta, ezek mind hétfőn 
fognak sorra kerülni, amennyiben az időbe belefér, és kedden fog sorra kerülni a 
T/13670. számú, az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló 
törvényjavalat, ahol szintén Szuperák Brigitta fogja a bizottságot képviselni. Amint a 
szervezéstől megkapjuk a közelebbi időpontokat, ezt rögtön megküldjük az 
érintetteknek. 

Kérdezem, hogy az egyebekben kíván-e valaki hozzászólni, bejelentést tenni. 
(Nincs jelzés.) 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nem, akkor köszönöm mindenkinek az ülést. Az egyebek napirendi 
pontot lezárom, valamint az ülést berekesztem. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Farkas Félix  
a bizottság alelnöke 

 Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


