
 

A magyar kormányzati romapolitikák 20 éve 

 

Beszámoló a 2013. június 11-én,  

 az MTA Jakobinus termében tartott konferenciáról 

  

„A romapolitikák értékelési módszerei és a magyar kormányzatok romapolitikái” című 

műhelykonferenciára 2013. június 11-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jakobinus termében. A konferenciát a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Tom Lantos Intézet és az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete szervezte az  ÁROP-

2.2.5 sz. „Emberi erőforrások építése a központi közigazgatásban” c. projekt keretében. 

  

„A romapolitikák értékelési módszerei és a magyar kormányzatok romapolitikái” című 

műhelykonferenciára 2013. június 11-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jakobinus termében. A konferenciát a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, a Tom Lantos Intézet és az MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete szervezte az  ÁROP-2.2.5 sz. „Emberi erőforrások 

építése a központi közigazgatásban” c. projekt keretében. 

 A rendezvényt Kovács Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektor-helyettese 

nyitotta meg, aki bevezetőjében a közelmúltban létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

küldetéséről, struktúrájáról, működéséről beszélt. Ezt követően Bíró Anna-Mária, a Tom 

Lantos Intézet igazgatója üdvözlő beszédében az általa vezetett intézetben folyó kutatásokról 

beszélt, és ismertette az ÁROP-2.2.5. sz „Emberi erőforrások építése a központi 

közigazgatásban” c. projekt keretében az előző napon, június 10-én megtartott „Evaluation 

methodologies and methods of policies targeting the Roma” című nemzetközi workshop 

munkáját is. 

 A konferencia délelőtti első blokkja a kormányzati romapolitikákat vette górcső alá 1990-től 

kezdődően. A levezető elnök Vizi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-

tudományi Kara Nemzetközi Intézetének docense, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete 

tudományos munkatársa volt. Elsőként Kállai Ernő társadalomkutató tartotta meg előadását. 
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Kállai Ernő „A romákat célzó kormányzati politikák húsz éve” c. előadását a „Csinibaba” c. 

filmből vett részlet felidézésével kezdte. „…Terike, én szeretnék, de nem tudok hinni 

magának…!” Az előadó e frappáns bevezető fordulattal a rendszerváltás óta eltelt időszak 

kormányzatainak szándékaira utalt. „Vajon szükség van-e kormányzati romapolitikára?” – 

tette fel a kérdést, majd így folytatta: „S ha igen, miért nem?” Úgy tűnik, a romakérdés 

„kötelező” eleme a mindenkori kormányzati politikának, miközben egységes népcsoportról 

nem is beszélhetünk a romák esetében. A roma népesség a legkésőbb érkezett Európába, ezért 

„fáziskésésben” van, ez azt is jelenti, hogy életmódja, körülményei, jellemzői nem 

összehasonlíthatóak a többi nemzetiségekkel. Nem lemaradás jellemzi őket tehát, hanem az 

elmaradt modernizáció. A roma népesség kevésbé tűnik integráltnak. De a „felzárkóztatás” 

szó nem a megfelelő fogalom a roma népesség problémáinak megoldására. A romák sokáig a 

társadalom peremén éltek, és nem is került szóba integrációjuk. Az 50-es évektől kezdve 

került sor a kormányzat beavatkozására. Az 1961. évi párthatározat mondta ki először, hogy a 

cigányok nem alkotnak önálló népcsoportot, és a cigánykérdés szociális probléma. Ha tehát 

megszűnik a szociális probléma – sugallták –, maga a cigányság is megszűnik létezni. A 

munkakötelezettség előírása és a telepfelszámolás nyomán a szociális felemelkedést tűzte ki 

célul a kormányprogram. Az évek folyamán sok előrelépés történt, de a programnak hibái is 

bőven voltak. A rendszerváltozást követően azután önálló romapolitikát folytató szervezetek 

(pl. Roma Parlament) jöttek létre, és 1993-ban sor került a kisebbségi törvény megalkotására. 

Ugyanakkor sajnálatos, hogy az egyes pártokból kiszorították az aktív roma politikusokat, s a 

pártok csupán arra törekedtek, hogy meglegyen a maguk „díszcigánya”. A rendszerváltás 

vesztesei a cigányok lettek, akik képzetlenségük miatt kiszorultak a munkaerőpiacról. A 

munkanélküliségből következő szociális feszültségekből társadalmi feszültségek adódtak, s 

ezek kezelésére születtek a romapolitikával kapcsolatos kormányrendeletek. (Az első 

intézkedés  A cigányság helyzetével kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szóló 1125/1995. 

(XII.12.) Kormányhatározat volt.) A kormányrendeletek bizonyos prioritásokat tartalmaztak 

(oktatási szegregáció megakadályozása, tehetséggondozó programok, foglalkoztatás, 

telepfelszámolás). Ezekkel a kormányrendeletekkel azonban nem sikerült a problémát 

megoldani. (A telepfelszámolásban komoly eredményeket értek el a 80-as évekre, később 

azonban a telepek újratermelődtek, s ma 700–800 telep található Magyarországon, amelyek a 

nyomor szigeteit jelentik hazánkban.) Komolyabb eredmény csak 2002 után született, amikor 

is konkrétumok jelentek meg az intézkedési csomagokban. A közoktatási törvény szövegébe 

belekerült az antidiszkriminációs passzus, 2003-ban pedig az Országgyűlés elfogadta az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. 

Több ígéretes program is elindult („Útravaló” „Utolsó padban”), 2004-től azonban 

megtorpanás volt tapasztalható a romapolitikában. A 2010-es kormányváltást követően a 

szociálpolitikához való visszakanyarodás jellemzi a kormányzati romapolitikát. Az állam 

munkahelyteremtést ígér, de vajon piacgazdaságban hogyan tud az állam munkahelyeket 

teremteni? Olyan gazdasági környezetet kellene teremtenie, amelyben fellendül a gazdaság, 

ez azonban csak álom. A kormány a közmunkát tekinti megoldásnak, az előadó azonban 

kételkedik abban, hogy ez megoldás; nem megoldja, csak átmenetileg orvosolja a bajokat ez a 

rendszer.  A szakpolitikák összehangolatlanok; a szakképzést igyekeznek kiterjeszteni, ezzel 

azonban Kállai Ernő éppúgy nem ért egyet, mint ahogy a tankötelezettségi kor leszállításával 

sem. Ez nemhogy javítja, hanem rontja a roma tanulók helyzetét, lehetőségeit, mivel nem 

biztosítja versenyképességüket a munkaerőpiacon. Ezt követően Kállai Ernő cáfolta, hogy az 

elmúlt 3 évben nem történt semmi a romapolitikában, és felsorolta mindazokat az 

intézményeket, jó gyakorlatokat, amelyek az elmúlt 3 évben megszüntetésre kerültek. A 

helyzetet csak súlyosbítja, hogy nem alakult ki vezető roma értelmiségi réteg. Kállai Ernő 

összegzésképpen annak a véleményének adott hangot, hogy ha van szükség kormányzati 
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romapolitikára, akkor annak visszafogottnak kell lennie, és arra kell irányulnia, hogy a roma 

népesség maga vegye kezébe sorsának irányítását. 

 A következő előadó Benkő János nyugalmazott számvevőszéki főtanácsadó volt, aki „A 

cigányság felzárkóztatására fordított támogatások mértéke és hatékonysága (Egy ÁSZ kutatás 

és annak utóélete)” címmel tartott előadást. Benkő János elmondta, hogy a magyarországi 

cigány lakosság életkörülményei, társadalmi helyzete részletesen kutatott, elemzett területnek 

számít. A kutatók, politikusok, jogvédők körében egyöntetű a vélemény, hogy a cigány 

népesség helyzete lényegesen rosszabb az országos átlagnál. A helyzet ismeretében joggal 

merül fel a kérdés, hogy az elmúlt években a cigányság helyzetének javítására fordított 

támogatások mennyire voltak eredményesek. A cigányság életkörülményeit objektíven 

bemutató átfogó helyzetértékelés sem a 90-es évek elején, sem azóta nem készült. Megfelelő 

információ híján nem lehet pontosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében bekövetkezett 

változásokat. A támogatások eredményességének számszerűsítéséhez szükséges objektív 

adatok hiánya miatt a támogatások hatékonyságát csak közvetett módon lehetett vizsgálni. 

 Az egyes kormányzati koncepciók, tervek megfogalmazása során különböző nézőpontokból 

közelítették meg a cigányság felemelkedésének kérdését. A fő dilemma így fogalmazható 

meg: miként kezelje az állam a cigányság ügyét: emberi jogi-kisebbségi vagy szociális 

foglalkoztatási kérdésként? Az utóbbi esetben is létezik két megközelítés mód, nevezetesen 

az, hogy az állam egységes szegénypolitikát vagy romapolitikát folytasson-e, azaz a 

cigányság helyzetének javítását a szociálpolitika általános eszközeivel kísérelje megoldani, 

vagy célzott, csak a cigányság számára elérhető programokat, támogatásokat is alkalmazzon? 

A cigányság helyzetének átfogó javítását célul kitűző első – 1995. évi – kormányhatározat óta 

a magyar kormányok a cigányság problémáit egyszerre kisebbségi és szociális kérdésként 

kezelik. A „romapolitika versus szegénységpolitika” dilemmát egyik kormány sem tudta 

következetesen feloldani. A kettős szemlélet a szabályozásban és finanszírozásban is 

tükröződött.  A cigányság helyzetének javítására irányuló intézkedések fokozatosan alakultak 

ki. 1995-ig egyedi programok voltak a jellemzők. 1995-ben megszületett egy rövid távú 

kormányprogram. 1997 júliusára elkészült az első intézkedéscsomag, amely a cigányság 

társadalmi integrációjához szükséges feladatokat határozta meg. Ezt további 

kormányhatározatok követték. Az egyes minisztériumok maguk határozták meg, milyen, a 

romák számára is elérhető programokat kívánnak megvalósítani, és ezekre mennyi pénzt 

áldoznak a tárca keretéből.  A kilencvenes évek végén hosszú távú stratégia kidolgozása 

kezdődött meg. A stratégia elfogadására azonban akkor nem került sor. 2003-ban, nemzetközi 

kezdeményezésre kezdődött el egy újabb stratégiai program előkészítése. Az ennek 

eredményeként kidolgozott dokumentumot az Országgyűlés 2007-ben fogadta el. „A 

1105/2007. (XII. 27.) kormányhatározat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről” a korábbi 

kormányzati intézkedésekhez képest konkrétabb és a pontos határidők következtében jobban 

számon kérhető feladatokat tartalmaz a stratégia végrehajtása érdekében. Elvileg 

előrelépésnek tekinthető, hogy a határozat az egyes intézkedések forrását is rögzíti. A 

cigányság felemelkedésével kapcsolatos stratégiai feladatok meghatározására további 

lehetőséget kínált az I. Nemzeti Fejlesztési Terv, majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

kidolgozása, amelyek az Európai Unió és Magyarország fejlesztési együttműködésének 2004– 

2006, illetve 2007–2013 közötti időszakára vonatkozóan fogalmaztak meg kormányzati 

feladatokat. 

 A rendszerváltás óta a roma integráció irányításának 6 tárca volt a gazdája, a koordinációs 

feladatokat pedig 4 szervezet látta el. A tárcák részben nevesített, főként azonban nevesítetlen 
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forrásokból tervezték és finanszírozták a rájuk háruló kötelezettségeket. Az így kialakult 

finanszírozási rendszer nemcsak sokcsatornássá, de áttekinthetetlenné is vált. A roma célú 

támogatásokban egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati úton elérhető pénzek. A források 

nagyságrendjének növekedését pozitívan kell értékelni, ugyanakkor az ellenőrzési 

tapasztalatok alapján a csak pályázati úton elérhető támogatások bővülése esetén számolni 

kell súlyos problémákkal is. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – köztük a romák – 

hozzáférési lehetőségei a pályázati forrásokhoz erősen korlátozottak, mert hiányoznak azok a 

civil és önkormányzati érdekérvényesítő kapacitások, amelyek szükségesek a forrásokhoz 

való hozzájutás elősegítéséhez. 

Összefoglalóan az állapítható meg, hogy a magyarországi cigányság helyzetének javítására és 

felemelkedésére fordított támogatások a rendszerváltás óta megsokszorozódtak, a támogatási 

rendszer, a támogatási programok egyre komplexebbé váltak. Ezzel a változással azonban 

nem tartott lépést a támogatások tervezésének, végrehajtásának, monitoringjának a rendszere.  

A kormányzati koordináció hagyományos eszközei pedig nem voltak alkalmasak az átfogó 

kormányzati programok hatékony menedzselésére. Az Európai Uniótól kapott támogatások 

révén a közvetett módon a cigányság helyzetének javítására fordítható források 

megtöbbszöröződnek. 

 A kávészünetet követően került sor a délelőtti panel másodi blokkjára, amelyen szintén Vizi 

Balázs elnökölt. A téma a kormány 2011. évi felzárkózási stratégiája volt. Elsőként Ulicska 

László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Stratégiai és Igazgatási Főosztályának helyettes 

vezetője tartotta meg előadását a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról. Először 

ismertette a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia előzményeit, melyek közül 

kiemelendők az EU2020-as célkitűzések, a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti 

Stratégia, a Roma Integráció Évtizede Program és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkóztatási programja. A főosztályvezető-helyettes röviden ismertette a Stratégia 

kidolgozásának folyamatát. A Stratégia 2011. november 30-án került elfogadásra. Főbb 

stratégiai céljai: a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának 

csökkentése, különös tekintettel a roma népességre. E cél a munkaerő-piaci integráció 

elősegítésével és a szakpolitikákkal kapcsolatos információs rendszerek fejlesztésével érhető 

el. A következő fontos célkitűzés a szegénység, a szociális kizáródás újratermelődésének 

megakadályozása; e cél a gyermekek szegénységének csökkentésével, az oktatás 

hozzáférésének javításával és az iskolai lemorzsolódás csökkentésével érhető el. További 

célja a stratégiának a társadalmi, gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés 

javítása és a társadalmi összetartozás erősítése. E cél az alábbi eszközök segítségével érhető 

el: a lakhatási körülmények javítása; a települési és térségi szegregáció csökkentése; az 

egészségi állapot javítása; a diszkrimináció csökkentése; az érintettek bevonása a programok 

tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe. 

 Szintén a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról szólt Majtényi Balázs, az ELTE 

TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Európai Tanulmányok Tanszéke 

vezetőjének az előadása, aki a romapolitikák és a felzárkózási stratégia jogi, jogpolitikai, 

illetve konkrét szabályozási kérdéseit elemezte. A korábbi dokumentumok rövid áttekintése 

után a romapolitika egyik alapvető – immár három évtizede folyamatosan napirenden lévő – 

kérdését fogalmazta meg újra: vajon a stratégia megalkotása szegénységi vagy romaügy-e. 

Válaszában rámutatott: a „romastratégia” kifejezés használata elvben egyben azt is sugallja, 

hogy a döntéshozó nem tartja elegendőnek a szociálpolitikai intézkedéseket, a romák 

helyzetére és adottságaira holisztikusan reflektáló tervet lát eredményesnek. Ezzel szemben a 

jelenlegi Stratégia a két ügyet szerves egységként kezeli, így a romaügyet részben 
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bagatellizálja, részben téves útra tereli, ezzel tehermentesítve annak későbbi végrehajtóit. A 

gondolat kapcsán az előadó először a hatályos jogi környezet elemzésére vállalkozott. Az 

Alaptörvény radikálisan szakított a kisebbségeket érintő korábbi egalitárius szemlélettel. Ez a 

nemzeti hitvallásnak nevezett preambulum nyelvi és szemantikai utalásaitól, az egyenlőség, 

mint fogalom száműzésén át a kisebbség konkrét „kifelejtésig” terjedő lista azonban részben 

szimbolikus eredményekkel jár. Jóval kézzelfoghatóbb problémát jelent, hogy a megszülető 

jogszabályok sem illeszkednek semmilyen eszmei irányvonalba, így az ugyanazt a területet 

holisztikusan megközelíteni kívánó szabályozás egyszerűen szétesik. A Stratégiával 

kapcsolatban az előadó még kritikusabb hangot ütött meg. Elismerve, hogy 126 oldalával 

valóban részletes és szakmailag megalapozott dokumentum készült, felhívta a figyelmet arra 

is, hogy túlnyomó része leíró jellegű, inkább elemző, így egyfajta háttértanulmánynak 

tekinthető. Problémát jelent továbbá, hogy az anyagban, illetve az ahhoz csatolt 

helyzetelemzésben nincs közös normatív szál, amire fel lehetne fűzni a Stratégia gondolati 

fonalát. Ez alól talán csak egy kivétel van szerinte: a sorozatos redundáns utalások az előző 

intézkedési tervek hibáira és ellentmondásaira. A Stratégia nem jelöli ki a haladás irányát és a 

konkrét célokat, valamint nem ad érdemi választ az etnikai adatokkal kapcsolatos régi vitákra 

és a megfelelő monitoring-rendszer hiányának égető kérdésére. Az ellenőrzés kérdése komoly 

aggályokat vet fel a finanszírozással kapcsolatban is. Majtényi szerint a fentiek miatt továbbra 

sem biztosított, hogy a források – különösen a nagy arányban bevonni kívánt európai uniós 

pénzek – valóban eljussanak a romákhoz. A program esetleges kudarca azonban nem csupán a 

kormányzati politika vereségét jelentené, de a romaügy össztársadalmi megítélése is tovább 

romlana, amit egyszerűen nem lehet megkockáztatni. Majtényi Balázs előadása végén 

megállapította: a Stratégia összemossa a célcsoportokat, és emiatt nem orientál megfelelően, 

ráadásul a jogszabályi környezettel sincs összhangban, így a hosszú távú építkezésnek csak 

gyenge kiindulópontja lehet. 

A blokk utolsó előadójaként Berki Judit esélyegyenlőségi szakember „A civil monitoring 

jelentés és a felzárkózási stratégia” címmel tartott előadást. Mint mondotta, a Civil társadalmi 

jelentést a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról Magyarországon 

2012-ben a Roma Évtized Titkársága kérésére több civil szervezetből álló konzorcium 

készítette. 

 A Stratégia több társadalmi csoport felzárkózását célozza, így például gyermekek, hátrányos 

helyzetű térségekben élők és romák egyaránt a célcsoportjai közé tartoznak. A civil 

monitoring jelentés ugyanakkor rámutat, hogy a Stratégia csupán szociálpolitikai 

intézkedések együttese, nem kimondottan antidiszkriminációs, valódi felzárkózást célzó 

intézkedéscsomag. Az egymással időben párhuzamosan futó beavatkozások és szakpolitikai 

döntések nem összehangoltak, és így tovább gyengül a társadalmi befogadási folyamatokra 

gyakorolt hatásuk, amivel maga a Stratégia megvalósulása is veszélybe kerülhet. 

 Magyarországon 2011-ben a 15–64 éves romáknak mindössze negyede volt foglalkoztatott. 

A magyar roma nők foglalkoztatási rátája – kutatási eredmények alapján – 13 és 16 százalék 

között rekedt meg. Az alkalmi munkavégzés és az informális, rejtett foglalkoztatás aránya 

rendkívül magas az aktív korú romák között. A romák foglalkoztatási helyzetét a többségi 

munkavállalókhoz képest sokkal nagyobb kiszolgáltatottság és bizonytalanság jellemzi, 

alacsonyabb jövedelemszint mellett. A roma népesség munkaerő-piaci esélyeit erősödő 

mértékben korlátozza a diszkrimináció Magyarországon, ennek a kihívásnak a kezelése a 

Stratégiából teljesen kimaradt. A többnyire EU-s forrásból támogatott munkaerő-piaci 

programokban, szolgáltatásokban az alacsonyan képzettek és a romák hatékony elérése 

nagyon korlátozott. A legalacsonyabban képzett felnőttek képzését célzó programok jelentős 
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forrással indultak el 2011 óta. Tény ugyanakkor, hogy a romák tömegeinek képzésére 

vállalkozó projektek megvalósításához szükséges szervezeti és szakmai kapacitások megléte 

kérdéses, a képzések indítása csúszik, a képzések eredményességének hatékony ellenőrzése 

pedig nem biztosított. A kormány és az Országos Roma Önkormányzat közötti 

keretmegállapodás ambiciózus tervének (100 ezer roma visszavezetése a munkaerőpiacra) 

teljesítése előreláthatólag nem a romák tömegeinek hatékony és tartós munkaerő-piaci 

reintegrációjával fog történni. Ennek teljesítését a kormányzat kötelező tömeges 

közmunkaprogramokkal biztosítja, amelyek szigorú feltételekhez és szankciókhoz kötöttek. A 

közmunka jelenlegi rendszere olyan zsákutca, amelyben a foglalkoztatottak osztályrésze a 

kiszolgáltatottság, bizonytalanság, méltánytalan munkafeltételek és gyakran értelmetlen 

munkavégzés. 

  Az alacsony foglalkoztatottsági szint szoros összefüggésben van az oktatás gyenge 

eredményeivel. Jelenleg ebben az ágazatban a legsúlyosabb problémának tekinthetők az 

iskolai szegregáció, valamint a romák korlátozott hozzáférése a koragyermekkori 

fejlesztéshez, az óvodához és a minőségi általános és középiskolai oktatáshoz. Nem javult a 

helyzet az iskolát idő előtt elhagyók arányát és a felsőoktatásban részt vevők alacsony számát 

tekintve sem. A tankötelezettségi korhatár 18-ról 16 évre történő leszállítása pedig növelni 

fogja az alacsony szakképzettséggel, és így a munkaerőpiacon kisebb esélyekkel rendelkező 

fiatalok arányát. Az iskolák államosítása – a jelenlegi helyzet szerint – nem eredményezheti a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiegyenlített újraelosztását az iskolák között, ami 

hozzájárult volna a roma gyermekek szegregációjának megszüntetéséhez és az oktatás 

minőségének javításához. Az egyetemi felvételi rendszerben végrehajtott jelentős változtatás 

és az állami finanszírozású helyek csökkentése minden bizonnyal tovább fogja csökkenteni a 

romák amúgy is alacsony arányát a felsőoktatásban. A társadalmi kirekesztődés 

újratermelődése az oktatási rendszeren keresztül a legnagyobb valószínűség szerint fel fog 

gyorsulni. 

 A romák társadalmi kirekesztettsége az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben is 

megnyilvánul. A roma népesség egészségi mutatói lényegesen rosszabbak, mint a 

magyarországi átlag, jelentősek a területi egyenlőtlenségek, és a népegészségügyi 

intézkedések nem érik el kellően a leghátrányosabb helyzetűeket. 

 A roma népesség rossz egészségügyi állapotához – több más tényező mellett – a 

lakáskörülmények is hozzájárulnak. A lakhatási kirekesztettség különböző formáinak lehetünk 

tanúi, úgymint a perifériális elhelyezkedésű és/vagy rossz minőségű lakások, melyek gyakran 

párosulnak illegális vagy bizonytalan jogviszonnyal. A lakásfenntartási támogatás és a tágabb 

körű szociális juttatások átalakítása azt eredményezte, hogy a legrászorultabbaknak kevesebb 

jövedelem áll rendelkezésükre a minimális szükségleteik kielégítésére. A szociális bérlakás 

szektor növelését célzó kezdeti intézkedések sem történtek meg, kivéve a hátralékos 

lakáshitelesek megmentését célzó programot, amely azonban nem érinti a legszegényebbeket. 

Mindezek fényében megállapítható, hogy a mélyszegénységben élők, köztük a roma családok 

lakáshelyzetét a lakáspolitikai intézkedések érdemben nem befolyásolták. 

 Az egyes szakpolitikák hiányosságai összefüggenek az antidiszkriminációs és 

esélyegyenlőséget célzó politikák eredménytelenségével. A Jelentés bemutatja, hogy 

Magyarországon a romákat az élet szinte majdnem minden területén diszkrimináció éri. A 

szakpolitikai változások nyomán megszűnt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 

országgyűlési biztosának intézménye. Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese a korábbi országgyűlési biztoshoz képest 
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jóval szűkebb hatáskörrel rendelkezik. A magyar hatóságok nem lépnek fel a gyűlöletbeszéd 

ellen. Magyarországon a roma nők és gyerekek jelentős részét érinti a súlyos kirekesztés. 

Helyi szinten is egyre gyengül a roma nemzetiségi önkormányzatok helyzete: a jövőben nincs 

szükség az egyetértésükre a helyi roma közösségek sorsát illető kérdésekben. Mindeközben az 

Országos Roma Önkormányzatot a jelenlegi kapacitásait sokszorosan meghaladó 

önkormányzati felelősséggel ruházták fel, ezzel túllépve a nemzetiségi kisebbségi 

önkormányzatokra vonatkozó, általános legitim politikai jogosítványok körét. A kormány 

kizárólagos roma partnere az ORÖ. Az Alaptörvény negyedik módosításával a civil 

szervezetek szabályozása is módosult, így az ORÖ is „civil” szervezetté sorolódott át, ezzel 

lehetőséget kapva a még erőteljesebb szereplővé válásra, sőt gyakorlatilag kizárólagos szerep 

betöltésére olyan esetekben, amikor a kormányzati–civil partnerségi folyamatokban a romák 

társadalmi befogadásával kapcsolatos civil vélemények becsatornázása volna a feladat. A 

helyi önkormányzatok bevonása a Stratégia megvalósításába szinte csak az EU-s források 

elosztásán alapuló pályázati rendszerben megvalósuló helyi projekteken keresztül zajlik. A 

Stratégia szempontjából egy további kulcsszereplő a nemrégiben alapított Türr István Képző 

és Kutató Intézet, amely az EMMI háttérintézménye, és amely intézmény a roma 

felzárkózással kapcsolatos számos feladat felelőse, valamint az ehhez kapcsolódó források 

egy jelentős részével is rendelkezik. A Stratégia megvalósításának fő forrását 

fejlesztéspolitikai források, azaz EU-s pénzek biztosítják. A nemzeti források a 

szakpolitikákat finanszírozzák, többek között a közmunkaprogramokat és az integrált 

pedagógiai program működtetését. A különböző forrásokból – pl. fejlesztéspolitikai vagy EU-

s, illetve hazai költségvetési forrásból – finanszírozott beavatkozások koherenciája gyenge. 

 Előadásának végén Berki Judit általános ajánlásokat fogalmazott meg a Stratégia további 

végrehajtásával kapcsolatban. Nagyobb teret kell adni a Stratégiában, illetve annak 

végrehajtásában az emberi jogi, alapjogi megközelítésnek, beleértve ebbe a 

diszkriminációtilalom elvének érvényesítését. A nemzeti jogszabályi kereteket és a 

szakpolitika alakítását össze kell hangolni a Stratégiával. Különös tekintettel kell lenni arra, 

hogy a jogszabályok és a hazai szakpolitikai kontextus támogatja vagy éppen gátolja-e a 

Stratégia megvalósítását. 

 A konferencia délutáni szekcióját Feischmidt Margit, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet 

tudományos főmunkatársa vezette. Elsőként Papp Z. Attila, az MTA TK Kisebbségkutató 

Intézet igazgatója tartotta meg „Az iskolai integráció eredményei” c. előadását. Az elmúlt 

évtizedekre visszatekintve felelevenítette a fejlődés rögös és egyelőre túlnyomórészt 

eredménytelen útját. Az 1993–2002 közötti kulturalista, eszencialista paradigma, a 2002–

2005-ös deszegregáció, a 2004–2007 idején követett integráció, a 2007–2010 között követett 

esélyegyenlőség és mainstreaming vonal és a napjainkban is érvényesülő felzárkózás 

fogalmainak, rendszerének és összefüggéseinek bemutatása után minden jelenlévő 

meggyőződhetett róla, hogy a gyermekekért folytatott harcban továbbra is a gyermekek állnak 

vesztésre. Álláspontja szerint az oktatáspolitikai mai irányait alapvetően négy tényező 

befolyásolja. Az első és legfontosabb a szabad iskolaválasztás kétértelműsége és 

kétségessége, amely egyértelműen erősíti a szegregációt. Ennek kapcsán Papp Z. Attila 

felhívta a figyelmet, hogy a szakirodalomban „white flight”-nak nevezett jelenség 

megnevezése önmagában félrevezető, mert implicit módon etnikai dimenziót hoz be, 

miközben valójában „rich flight”-ról, a középosztály elkülönüléséről is szól. A második 

tényező a 2010 után megváltozó oktatáspolitikai szemléletváltás, amely az antiszegregációs 

programok helyett komplex felzárkózást tűz ki célul. További nehézségeket jelent a 

rendszerszintű integrációs sikereket blokkoló helyi ellenállás, vagyis az „esetlegesség 

uralma”, illetve az integráció mozaikjellege. 
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 A kutatók és a politikusok azonban nem kell, hogy elveszetten bolyongjanak a szemléletek és 

módszerek rengetegében, hiszen számos olyan adatbázis áll a rendelkezésükre, amelyek az 

aktuális és tervezett programok hatékonyságáról is pontos információkat adhatnak. Az 

országos kompetenciamérés adatai és a telephelyi mérések például lehetővé teszik, hogy az 

iskolai teljesítmények a roma tanulói arány, a családi-háttér index mellett több más, az iskola 

belső és külső világával kapcsolatos tényező függvényében is vizsgálhatóak legyenek. A 

kompetenciamérések telephelyi kérdőívében néhány éve ugyanis arra is irányul kérdés, hogy 

a tanulók hány százaléka roma származású. Személyre szabott etnikai adatgyűjtést a jelenleg 

hatályos magyar jogszabályok szerint nem lehet végezni ugyan, de ezzel a kérdéssel 

telephelyi szintű becslések mégis megtudhatóak. Ez pedig óriási előny, hiszen a 

kompetenciamérés manapság teljes körű, azaz elviekben az összes magyar iskola, illetve 

telephely vonatkozásában rendelkezhetünk információkkal, ezáltal pedig rendszerszintű 

megállapítások is tehetőek. A kistérségi adatok idősoros érdekessége például az, hogy míg a 

2005/2006-os tanévre született becslések szerint egyik kistérség roma általános iskolásai sem 

érték el az 50 százalékot, 2008/2009-ben már három kistérség is (Szikszói, Edelényi, 

Bodrogközi) túllépte az 50 százalékot, a 40 százalék és afölötti becsült roma arányt mutató 

többi térség közül pedig majdnem az összes továbbra is növekvő tendenciát (pl. Sellyei, 

Csengeri, Hevesi, Mezőcsáti, Encsi kistérségek) vagy az 50 százalékhoz nagyon közeli értéket 

mutat (pl. Ózdi kistérség). A rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag pontos kép kapható 

a gettósodó (31–50 százalék közötti), illetve gettó iskolának nevezett (50 százalék fölötti roma 

arányt mutató) telephelyek számáról is: országos szinten 2008/2009-ben például 255 

telephelyről állították azt, hogy „gettósodó”, további 263-ról pedig azt, hogy a roma tanulók 

aránya meghaladja az 50 százalékot is. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai képzést 

folytató intézmények mintegy 20 százaléka e két típusba sorolható. A regionális különbségek 

is markánsak, hiszen az észak-magyarországi telephelyek mintegy fele már e két típusba 

tartozik. Az adatsorokból nyilvánvalóan kiderül, hogy az iskola gyenge teljesítményét nem a 

romák puszta jelenléte, hanem a roma tanulókat nagyobb arányban oktató iskolák alacsony 

családi háttér-indexe határozza meg. Nagyon fontos következtetésként hangzott el: az adatok 

egyértelműen jelzik azt is, hogy az integrációs pedagógia rendszert (IPR-t) alkalmazó iskolák 

sokkal kisebb mértékben csúsznak le az átlagtól, mint az azt nem alkalmazó iskolák, és ez így 

van a gettósodó és gettóiskolákban is. Sőt, az alacsonyabb (1–30 százaléknyi) roma arányról 

beszámoló IPR alkalmazó iskolák átlag fölött teljesítettek. 

 A következő előadó, Dinók Henriett, az MTA TK Jogtudományi Intézetének fiatal kutatója 

a romastratégia oktatáspolitikai vonatkozásaival foglalkozott. Előadásában először a 

Stratégiáról általánosságban szólt. Elmondta, hogy a Stratégia helyzetelemzési fejezete 

reálisan mutatja be azokat a mélyszegénységben élők helyzetéből következő, legsúlyosabb 

problémákat, amelyek figyelembe vétele és orvoslása nélkül nem képzelhető el hatékony 

felzárkóztatási program. Számos, a Stratégia megvalósítására hivatott jogszabály várható 

hatása kifejezetten ellentétes a Stratégia célkitűzéseivel. A Stratégia még csak címében sem 

reflektál az uniós stratégiára. Az uniós dokumentum a romákat állítja a fókuszba, és 

következetesen romákról beszél, a magyar Stratégia mélyszegénységről, 

gyermekszegénységről és romákról szól;  a Stratégia arra nézve nem tartalmaz utalást, hogy 

milyen technikákkal kívánják elérni azt, hogy az azonos szociális helyzetben levő csoportok 

számára tervezett programokból ne szoruljanak ki a legrosszabb érdekérvényesítő képességgel 

rendelkezők, azaz a romák; illetve arra nézve sem tartalmaz biztosítékot, hogy a 

szegénységellenes célokra elköltött források valóban elérjenek a roma lakossághoz. Súlyos 

kétségeket vet fel az is, hogy a nemrégiben elfogadott törvényekben foglaltak várható hatása 

kifejezetten ellentétes a Stratégia célkitűzéseivel, így nagy a kockázata annak, hogy a 

Stratégiában foglaltak nem segítik elő valójában a romák társadalmi integrációját. A 
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Stratégiában általában csak utalás történik a konkrét módszerre, amely nagy kockázatot jelent 

a későbbi végrehajtás szempontjából. A végrehajtás monitorozásával kapcsolatban is vannak 

hiányosságok. A Stratégiához kapcsolódó intézkedési terv pedig lényegében nem más, mint 

nagy vonalakban meghatározott intézkedések (projektek) listája. Az oktatás területéről szólva 

Dinók Henriett ismertette, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

Köznevelési törvény), illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

Felsőoktatási törvény) mely pontokon mond ellent a Stratégiának, és hogyan akadályozza a 

Stratégia megvalósulását. A rövid bevezetőt követően az előadó rátért a konkrétumok 

ismertetésére. Az oktatásnak kiemelt szerepe van a felzárkózás jövőbeni sikeressége 

szempontjából. Az óvodai nevelésről szólva Dinók Henriett elmondta, hogy bár az óvodai 

nevelés nélkülözhetetlen a tanulók későbbi tanulmányi eredményessége és szocializációja 

szempontjából, a Stratégia igen szűkszavúan rendelkezik az óvodáztatás kérdéséről. Alapvető 

célként határozza meg a halmozottan hátrányos helyzetű – kiemelten a roma – gyermekek 

korai életkorban történő integrált óvodáztatását. Ennek érdekében alapvető elemként jelenik 

meg az óvodai férőhelybővítés és a szolgáltatás elérhetőségének javítása. Kérdés, hogy 

megvalósítható-e ez, hiszen 2014-ig, amikor is bevezetésre kerül majd a hároméves korhatár, 

mintegy 25–30 ezer férőhelyet kellene létrehozni, majd biztosítani kellene ezen új 

létesítmények későbbi önkormányzati avagy állami fenntartását. Kérdéses, hogy valóban 

elegendő forrás áll-e rendelkezésre, illetve hogy az EU-s pályázati kiírást követő pályázati 

eljárásra és megvalósításukra elegendő idő marad-e. Ugyanakkor a hiányzó férőhelyek 

megteremtése önmagában nem oldja meg az óvodáztatási problémákat. Ha valóban az a cél, 

hogy javuljanak az óvodáztatási arányok és a legiskolázatlanabb, legszegényebb családok 

gyerekei valóban hároméves koruktól járjanak óvodába, akkor a férőhelyek bővítésén és a 

szükséges pedagógusi létszám megteremtésén túl a rászoruló családok eddiginél jóval 

hatékonyabb, az óvodáztatást jobban segítő anyagi támogatására is szükség van. Az alap- és 

középfokú nevelés-oktatás területén talán még több az ellentmondás, mint az óvodáztatás 

tekintetében. A Stratégiában foglaltak szerint a „kormány és az Országos Roma 

Önkormányzat közötti keret-megállapodás alapján 2015-ig 20 000 roma fiatal szerezhet 

piacképes szakmát, továbbá támogatják 10 000 roma fiatal érettségit adó képzésben tanulását, 

és segítik 5000 tehetséges roma személy felkészülését, hogy megfeleljen a felsőfokú 

oktatásban való részvétel feltételeinek.”[1] A Stratégia kikerüli a deszegregáció kérdéskörét; 

nem derül ki, hogy a kormányzat az integrációt törekszik aktívan támogatni, vagy a helyi, 

sokszor szegregáló folyamatokat akarja szabadjára engedni. A Köznevelési törvény legtöbbet 

bírált pontja a tankötelezettségi korhatár 16 évre történő leszállítása. A korhatár csökkentése 

jelentősen növeli az esélyét annak, hogy korán kiesnek olyan – főként hátrányos helyzetű – 

tanulók, akik a korábbi közoktatási törvény alapján bent maradtak volna az iskolában, vagy el 

sem kezdik a középfokú tanulmányaikat, mert már az általános iskolában elérik a 16 éves 

életkort. Az előadó hangsúlyozta, hogy ez a koncepció az Európa 2020 Stratégiában szereplő 

kiemelt uniós célok megvalósítását is akadályozza, azok ugyanis az iskolából kimaradók 

arányának 10% alá csökkentését is megfogalmazzák. A mélyszegénység és a halmozottan 

hátrányos helyzet újratermelődése szempontjából kulcskérdés, hogy miként alakulnak a 

továbbtanulási arányok a 8. osztály befejezése után. Ezzel párhuzamosan a szakiskolában 

tanulók arányának növelése is vitatható döntés, hiszen a magyarországi munkaerőpiacon 

lefelé irányuló kiszorító hatás érvényesül. Az eddig említettek mellett azonban a felsőoktatási 

rendszer átalakítása érezteti leginkább káros hatását a hátrányos helyzetű – és kiemelten a 

roma – fiatalok esetében. A változások hatását előre vetíti, hogy a 2012-ben az előző évhez 

képest 25%-kal kevesebben adták be jelentkezésüket egyetemre, főiskolára. Az államilag 

támogatott helyek csökkenése mellett az aránytalan keretszámok, az egyre emelkedő tandíjak, 

a magas érettségi- és nyelvvizsga-követelmények lehetetlenné teszik, hogy a hátrányos 

helyzetű, főként roma fiatalok valaha is a felsőoktatásban tanuljanak. Az előadó szerint az 
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oktatási rendszer jelenlegi és tervezett formájában drasztikusan csökkenti a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulási esélyeit. A sikeres Magyarország 

megteremtéséért folytatott mérkőzésen a hatályos oktatáspolitika kiütéssel győzött az 

eredetileg a romák felemelkedését célzó Stratégia célkitűzései felett – vonta le a 

következtetést előadása végén Dinók Henriett. 

 A délutáni blokk második részében három, a romaügy speciális területeit érintő témáról esett 

szó. Daróczi Gábor, a Romaversitas Alapítvány igazgatója a romák felsőoktatási helyzetét 

foglalta össze az általános oktatáspolitikai változások és a szervezet tevékenységének 

elemzése segítségével, valamint felvázolta a terület lehetséges jövőbeli kilátásait. Előadásában 

kiemelt hangsúlyt kapott a Stratégia és a gyakorlat közötti éles különbségek megvilágítása. 

Elmondta például, hogy bár a Romaversitas 1997 óta kiemelkedően sikeres a roma hallgatók 

komplex segítségében és ezt a kormányzati dokumentum is több helyen tételesen elismeri, az 

anyagi és szimbolikus támogatások csökkenése, illetve az újabb forrásoktól való elzárás 

veszélyezteti a munkavégzés korábbi színvonalának garantálását. Komoly problémát jelent az 

is, hogy az újonnan induló projektek – így például a roma szakkollégiumi pályázat – 

mesterségesen szűkítik le a jelentkezők körét, így egyes kiemelten preferált, ám tapasztalattal 

kevésbé rendelkező szervezetek sikeresebben szerepelhetnek és nyerhetnek el rendkívül 

jelentős támogatásokat. A felhozott példát kibontva elmondta, hogy az egyik TÁMOP-os 

programban közel 1,15 milliárd forintot nyert el hét szervezet 150 hallgató segítésére, ez 

pedig önmagában nagyobb összeg, mint a MACIKA ösztöndíj keretében kiosztható teljes 

ösztöndíj egy évre. Kritikák hangzottak el a felsőoktatási stratégiával és a romák bekerülési 

lehetőségeit elősegítő programokkal kapcsolatban is. Daróczi kiemelte: a civil jelentésben az 

Alapítvány szerette volna bemutatni a Stratégia megalkotásával és szakmai alapjaival 

összefüggő komoly ellentmondásokat, így kifejezetten szóltak a szakmai szervezetekkel 

történt egyeztetések hiányáról, a szociális irányvonal erőltetésének buktatóiról és a 

megalapozatlan adatokról, amelyek mind kiindulópontként, mind célként hibásak. 

 A Magyarországi Női Alapítvány elnöke, Balogh Lídia a Stratégia gender szempontjairól és 

a kifejezetten a roma nőkre irányuló intézkedésekről számolt be a hallgatóságnak. Elmondta, 

hogy specifikációja szerint a roma nőkről számos percepció szerint nyilatkozhatnak a többségi 

társadalom tagjai: elkerülhetik említésüket, de kezelhetik őket speciális társadalmi 

alcsoportként, hátrányos helyzetű személyként, a strukturális interszekcionalitás 

áldozataiként, a politikai interszekcionalitás szereplőiként vagy éppen hasznos társadalmi 

erőforrásként. A Stratégia az indikátorai között alig említi a roma nők csoportját, a 

helyzetelemzés pedig – ezzel párhuzamosan – különböző, egyes esetekben téves 

aspektusokból szemléli őket. Balogh Lídia számos, a dokumentumot és egyéb társadalmi 

kezdeményezést érintő példát mutatott be. A roma nők problémáinak elhallgatása szinte 

általános; speciális alcsoportként kezelik őket a Nő az esély és a Mesélő Édesanyák (MesÉd) 

programok, míg az egyes kutatási jelentésekben (TÁRKI, 2011) és a specifikus 

országértékelésekben (CEDAW, 2013) hátrányos helyzetű egyénként jelennek meg. Az 

interszekcionalitásnak gyakori áldozatai, vagyis a hátrányos női és roma helyzet kétszeresen 

rossz körülményt eredményez számukra. Ezekre a mindenki számára nyilvánvaló esetekre 

azonban csak ritkán, általában a nagy vihart kavaró esetekben derül fény. Ilyen volt az 

elhíresült kényszersterilizációs ügy és Molnár Oszkár „gumikalapácsos” vádaskodása. Sajnos, 

napjainkban legkevésbé a társadalmi erőforrás jellemzőt emelik ki a roma nőkkel foglalkozók, 

miközben kutatások bizonyítják a csoport hihetetlen – családi és munkahelyi – teremtő erejét. 

Balogh Lídia kiindulópontként a paternalizmus tudatos kerülését, valamint az esszencializmus 

– vagyis a jóindulatú sztereotipizálás – közbeszédbeli megszüntetését és gyakorlati 

kiküszöbölését nevezte meg, hozzátéve, hogy a grassroot kezdeményezések, a roma és nem 
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roma civil szervezetek erősítése nélkül nem képzelhető el változás. Pozitív példaként említette 

a komoly sikereket felmutató mentorprogramokat, így a Tom Lantos Intézet által szervezett 

roma klubot és a MENTA-pályázatot. 

 A nap zárásaként Kovács Ádám a Partners Hungary Alapítvány keretei között, Deák Évával 

együtt folytatott kutatásának eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. A szervezet egy 

három éves, átfogó, a Magyarországon élő hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi 

hozzáférését megismerő és segítő programot indított, amelynek keretében célul tűzte ki, hogy 

a részletes elemzés mellett – a jelenleg tapasztalható helyzethez mérten – közös fellépéssel 

segítse az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést a roma közösségi mediáció 

módszerével. Munkájuk első eredményeit a Stratégiáról készült civil jelentésben is 

nyilvánosságra hozták, hangsúlyozva például a társadalmi kirekesztettség egészségügyi 

vonatkozásait: az egészségügyi ellátások tekintetében jelentős területi egyenlőtlenségek 

mutatkoznak, a hátrányos helyzetű régiókat szakemberhiány, illetve nehezebben elérhető 

szolgáltatások jellemzik. Az UNDP (United Nations Development Programme) adataira 

hivatkozva Kovács Ádám felidézte, hogy Magyarországon a nem roma férfiak 39 százaléka 

jut el kardiológiai szűrővizsgálatra, míg a roma férfiak esetében ez csupán 25 százalék; a nem 

roma nők esetében 40 százalék, a roma nők esetében csak 29 százalék. A vizsgálat szerint 

nem jut hozzá az alapvető gyógyszerekhez a roma férfiak 46 százaléka, miközben a nem roma 

férfiak esetében ez az arány csak 22 százalék; a roma nők esetében az arány 49 százalék, 

szemben a nem roma nők 23 százalékával. Az empirikus tapasztalatok alapján azonban nem 

csak a szakellátás gyengébb, már az alapszolgáltatással is komoly problémák vannak: gyakori, 

hogy – az egészségtudatosság, a település infrastrukturális adottságai vagy az orvos 

hozzáállása miatt – a háziorvoshoz is nehezen jutnak el a betegek. 

 A konferencia végén a levezető elnök összefoglalójában elmondta, hogy nagyra értékeli a 

nap folyamán végzett közös munkát és együttes gondolkodást, és reményének adott hangot, 

hogy a szakemberek megállapításai visszhangra találnak az illetékes kormányzati szerveknél. 

  

A beszámolót készítette: Osvát Anna 

  

 

 

 

[1] Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, 63. 
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A Társadalmi Együttélés szerkesztője, 

Titkársági referens, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Osvat@ajbh.hu 

Az ELTE BTK francia-könyvtár szakán végzett. Pályáját a Corvina Kiadóban kezdte, ahol 

1982 és 1994 között korrektorként és kéziratelőkészítőként dolgozott. Ezt követően több évig 

egyéni vállalkozóként műfordítói és szerkesztői munkát végzett. 2001 és 2011 között az MTA 

Kisebbségkutató Intézetében dolgozott tudományos ügyintézőként. Jelenleg az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalában dolgozik, mint titkársági referens. 
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