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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága
(továbbiakban : Emberi jogi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi
bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási
bizottság), valamint Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási bizottság)
megvitatta a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló, H/2920 . számon
beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/2920/6-22 .
számú módosító javaslatokat .

Az Ifjúsági bizottság 2007. június 11-ei ülésén alakítja ki állásfoglalását .
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1. Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat következő módosítását javasolja :

"A határozati javaslat teljes szövegében a "roma" kifejezés, „roma/cigány" kifejezésre
változik ."

Indokolás : Lásd a H/2920/13/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat bevezető részének a következő módosítását javasolja :

" Az Országgyűlés a magyarországi roma népesség sikeres társadalmi integrációjának
elősegítésére, építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a
gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek és a civil [szerveződések együttműködésére]
a célcsoport aktív bevonására a programok tervezése, megvalósítása és értékelése fázisokban
- a romák érdekképviseletét ellátó szervezetekkel egyetértésben - a következő határozatot
hozza:"

Indokolás : Lásd a H/2920/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében,
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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3 . Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat bevezető részének a következő módosítását javasolja :

"Az Országgyűlés a magyarországi roma népesség sikeres társadalmi integrációjának
elősegítésére, építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a
gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek és a civil szerveződések együttműködésére - [a
romák érdekképviseletét ellátó szervezetekkel egyetértésben] magyarországi roma/cigány
közösségek érdekképviseletét is szolgáló szervezetek többségi egyetértésével - a következő
határozatot hozza :"

Indokolás : Lásd a H/2920/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat bevezető részének a következő módosítását javasolja :

"Az Országgyűlés a magyarországi (roma népesség] általános és helyi átlagtól
leszakadt, leszakadó magyarországi roma/cigány közösségek és magukat romának/cigánynak
valló egyének sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére, építve és számítva az állami és
az önkormányzati szervek, az egyházak, a gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek és a
civil szerveződések együttműködésére - a romák érdekképviseletét ellátó szervezetekkel
egyetértésben - a következő határozatot hozza :"

Indokolás : Lásd a H/2920/13/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt,
Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő a határozati javaslat
2. pontjának a következő módosítását javasolja :

"2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműködésben - kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, [továbbá azok teljesítéséről
kétévente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés részére] azok
végrehajtásához az éves költségvetésben a Program minden évében különítse el a szükséges
forrásokat. A teljesítésről évente, december 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés
részére ."

Indokolás : Lásd a H/2920/8. számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat 2 . pontjának a következő módosítását javasolja :

"2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműködésben - kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, továbbá azok teljesítéséről
[kétévente] évente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés részére."

Indokolás : Lásd a H/2920/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt,
Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő a határozati javaslat
4. pontjának a következő módosítását javasolja:

"4 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - építve az írott és, elektronikus
információs technológiában rejlő lehetőségekre - gondoskodjon arról, hogy a Stratégiai
Tervről és annak előrehaladásáról a közélet és a civil szféra képviselői folyamatosan
tájékoztatást kapjanak ."

Indokolás : Lásd a H/2920/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt,
Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő a határozati javaslat
5. pontjának a következő módosítását javasolja :

"5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Stratégiai Tervben megfogalmazott
célok teljesülését független szakértők által végzett kutatások segítségével is vizsgálja meg és a
kutatások eredményéről [2011-ben, illetőleg 2015-ben számoljon be] minden évben, az
intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolója kapcsán adjon tájékoztatást az
Országgyűlésnek."

Indokolás : Lásd a H/2920/7 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogat] a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat S. pontjának a következő módosítását javasolja :

"5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Stratégiai Tervben megfogalmazott
célok elérését a transzparencia és partnerség elvét megtartva valósítsa meg, a teljesülését
független szakértők által végzett kutatások segítségével is vizsgálja meg és a kutatások
eredményéről2011-ben, illetőleg 2015-ben számoljon be az Országgyűlésnek ."

Indokolás : Lásd a H/2920/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért égyet

10. Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat S. pontjának a következő módosítását javasolja :

"5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Stratégiai Tervben megfogalmazott
célok elérését a transzparencia és partnerség elvét megtartva valósítsa meg, a teljesülését
[független szakértők] kormánypárti, ellenzéki és fúggetlenarányos jelölésű szakértői csoport
által végzett kutatások segítségével is vizsgálja meg és a kutatások eredményéről 2011-ben,
illetőleg 2015-ben számoljon be az Országgyűlésnek ."

Indokolás : Lásd a H/2920/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11 . Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat melléklete 1. pontja 1 .1. alpontjának a következő módosítását
j avasolj a :

/Melléklet a	/2007 . (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/1 . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv
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1 .1 A romák magyarországi helyzete/

/Egészségi állapot/

"A romák esetében az országos átlagnál alacsonyabb az ötven éven felüliek aránya, és
magasabb a harminc éven aluliak aránya . Ennek oka, hogy [a romák születéskor várható
élettartama tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag, míg a születési arányszám
annál magasabb] a magyarországi roma közösségek létszámarányukhoz képest
indokolatlanul felül reprezentáltak a szegények, munkanélküliek, rossz lakáskörülmények
között élők, alul iskolázottak körében és indokolatlanul alul reprezentáltak a társadalmi
intézményekben és hivatalokban (melyek mind az egészség előfeltételei) . Számos kutatás és
tanulmány igazolta, hogy a területi, iskolázottsági, szociális, gazdasági és társadalmi

Indokolás : Lásd a H/2920/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat melléklete 1. pontja 1 .3 .3 . alpontjának a következő módosítását
javasolja :

/Melléklet a	/2007 . (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/1 . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv

/1 .3 A Stratégiai Terv/

/1 .3.3 Célcsoport-meghatározás/

"A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű
térségek, települések) és szociális szempontok (p1 . hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb,
minden tárca által fókuszált és koordinált intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják
a legszegényebbek - köztük nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági
integrációját . A négy prioritási területen elsősorban a szociális és területi szempontok alapján
indokolt a feladatokat megfogalmazni . Az antidiszkrimináció és a kultúra (roma kultúra,
hagyományok megőrzése) területén van lehetőség arra, hogy az egyes intézkedésekben a
romák mint önálló célcsoport kerüljenek meghatározásra ."

Indokolás: Lásd a H/2920/17. számú módosító javaslat
indokolását .

deprivációnak messze kiható negatív következményei vannak az egészségre és
életminőségre ."
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A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat melléklete 1, pontja 1.3.3. alpontjának a következő módosítását
javasolja :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/1 . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv

/1 .3 A Stratégiai Terv/

/1 .3.3 Célcsoport-meghatározás/

"A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű
térségek, települések) és szociális szempontok (pl . hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb
intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük nagy
arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját. A négy prioritási területen
elsősorban a szociális és területi szempontok alapján indokolt a feladatokat megfogalmazni .
Az antidiszkrimináció és a kultúra (roma kultúra, hagyományok megőrzése) területén [van
lehetőség arra, hogy az egyes intézkedésekben a romák] elengedhetetlen, hogy az általános
és helyi átlagtól leszakadt, leszakadó magyarországi roma/cigány közösségek és magukat
romának/cigánynak valló egyének, mint önálló célcsoport kerüljenek meghatározásra ."

Indokolás : Lásd a H/2920/18. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat melléklete 1 . pontja 1 .3.3. alpontjának a következő módosítását
j avasolj a :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/1 . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv



/1 .3 A Stratégiai Terv/

/1 .3.3 Célcsoport-meghatározás/

" A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű
térségek, települések) és szociális szempontok (pl . hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb
intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük nagy
arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját . A [négy] hét, egymásba
kapcsolódó prioritási területen elsősorban a szociális és területi szempontok alapján indokolt a
feladatokat megfogalmazni . Az antidiszkrimináció és a kultúra (roma kultúra, hagyományok
megőrzése) területén van lehetőség arra, hogy az egyes intézkedésekben a romák mint önálló
célcsoport kerüljenek meghatározásra ."

Indokolás : Lásd a H/2920/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt,
Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő a határozati javaslat
melléklete 2. pontja 2. alpontjának a következő módosításátjavasolja:

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/2. Az oktatás területére vonatkozó feladatok/

/2. A hátrányos helyzetű gyerekek lakóhelyen történő óvodai ellátása .

Szükséges intézkedés/

"Az óvodai ellátás lehetőségének megteremtése[, a férőhelyek bővítése szükséges,
különös tekintettel azokra a településekre, ahol az óvodáskorú gyerekek száma
várhatóan nő ; ezek elsősorban a leghátrányosabb helyzetű (cigányok által sűrűn lakott)
települések] elengedhetetlen a jövő generációk társadalmi integrációja érdekében . Ezért
sürgősen meg kell tervezni költségvonzattal és ütemezéssel együtt az óvodai hálózat
bővítését. A tervet a tervezési időszakra éves bontásban kell elkészíteni . Elsőbbséget kell
kapniuk a végrehajtás során a leghátrányosabb helyzetű településeknek ."

Indokolás : Lásd a H/2920/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16. Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt,
Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő a határozati javaslat
melléklete 2. pontja 7. alpontjának a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/2. Az oktatás területére vonatkozó feladatok/

/7. Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb arányban való
biztosítása, mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése
után, mind pedig közvetlenül az általános iskola után .

Szükséges intézkedések/

"Átfogó ösztöndíjrendszert kell megtervezni és kialakítani a Stratégiai Program első
évében, utána minden évben a költségvetésben meghatározott keretből finanszírozva mind
szélesebb körben kell támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását és továbbtanulását .

a) Az „Útravaló" Ösztöndíj Program [finanszírozási feltételeinek biztosítása a
mindenkori éves költségvetésben] továbbfejlesztése .

b) [Az „Útravaló" Ösztöndíj Program által támogatott diákok iskolai
sikerességének segítése] A korábbanaMagyarországi Cigányokért Közalapítvány által
kialakított - általános iskola ötödik osztályától a felsőoktatásból kikerülésig tartó -
ösztöndíjrendszer felülvizsgálata és továbbfejlesztése .

c) [Az „Útravaló" Ösztöndíj Programba bevont hátrányos helyzetű gyermekek
számának növelése] Széles körű mentorrendszer kialakítása a felsőoktatásban tanulók
számára .

d) A hátrányos helyzetű gyermekek kollégiumi férőhelyekhez való hozzáférésének
javítása annak érdekében, hogy minél többhátrányos helyzetű gyermeksikeresen befejezze a
középiskolai tanulmányait .

e) A jelenleg is működő ösztöndíjrendszerek (pl . Magyarországi roma tanulók
tanulmányi támogatása, Arany János Kollégiumi Program) fenntartása, továbbfejlesztése ."

Indokolás : Lásd a H/2920/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



17. Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
a határozati javaslat melléklete 5. pontjának a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a	/2007 . (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/5 . Az egészségügy területére vonatkozó feladatok/

"Az Országgyűlés a[z] némaegészségügy területé[v] re vonatkozó fő célként a romák
egészségi állapotának javulását (a születéskor várható élettartam növelését), az egészségügyi
ellátórendszerhez való hozzáférés javítását tűzi ki ."

Indokolás : Lásd a H/2920/14 . számú és a H/2920/15. számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyúlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7.

- 1 0 -

Balog Zoltán s .k .
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Simon Gábor s .k.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k .
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s.k.
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke
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