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- Melyek a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal
legí ontosabb í eladatal a 2000, é vben?

- A Nemzetj é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal el tt sok,
igen fontos feladat áll a 2000, esztend ben. Nehé z kö-
zülük kiemelni a legfontosabbakat, ezé rt csak felsoro-
]ásszer en é rintené k né hányat, llyen a nemzeti é S et,
nikai kisebbsé gek iogairól szóló töné n|j m dlsí tása, a ci-
gányság é lethelyzeté nek iaví tását szolgáló kdzé ptávú
program megvalósulásának folytatása, ké t, az e] z  vá-
lasztásokon lé trejött országos kisebbsé gi önkormány-
zat - a ruszin é s az ukrán - szé kházhoz juttatáSa, Vannak
azonban teljesen ú j feladataink, amelyeknek nincsen
az e]mú lt é vb ] ered  ,,el é letük", mint pé ldául: A kö-
zé ptávú  cigány programmal összefüggé sben lé treho-
zunk egy PHARE irodí t, ennek a tevé kenysé gé t mie-
l bb szeretné nk elindí tani, vagy iJyen ú j feladatunk
egy hosszú  távú , a cigánqsáqgal kapcsolatos straté gia ki,
dolgozása,

A felsoroltaknál nem kevé sbé  fontos feladatunknak
tekintiük a jöv  é vben sorra kerül  né pszámlálás el ké -
szí té sé ben való ré szvé telt, illet leg a Millennium kap-
csán rendezend  nemzethözi ftisebbsóqpolitikai konferencia
szervezé sé t. De megemlí thetné m a Hivatal l0.,,szüle-
té snapiának", Va]amint az idei Kisebbsé gek Napjának
mé ltó megünneplé sé t is,

Mindehhez csupán kiegé szí té sül szeretné m elmon-
dani, hogy Hivatalunk hamarosan kö]tözik, ami szin-
té n nem kis í e]adat, é s amelyben valamennyi munka-
táIsunk ké nytelen ré szt venn i,

- A Parlament elfogadta a 2000. é v költsé gveté -
sé t. Mlre elegend  a Közalapí tványoknak iuttatott
pé nz?

- A 2000. é vi költsé gveté si törvé nynek a magyaror-
Szági nemzeti é s etnikai kisebbsé geket é rint , nevesí -
tett té telei összessé gé ben a tervezett hat-hé t százalé -
kos inflációs rátát meghaladó mé rté kben n nek.

Egyes el emei ben u gya nakkor jelent s ha nqs ú ly eltoló -

dások tapasztalhatók, melyek cé lla az autentikus helyi,
kisebbsé gi közössé gek, kistelepüJé sek támogatása,
különöS tekintettel a kisebbsé gek óvod,ai é s kisiskolai ne,
velé si é s oktat.ási feladata ira

A 2000, é Vi költsé gveté si tórvé ny mintegy lí z száza-
Ié kka] emelte meg a kisebbsé gi önkormányzatok tá-
mogatását, Ami enné l is fontosabb, az az, hogy a költ-
sé gveté sben lé nyegesen nagyobb támogatás jut a ki-
sebbsé gi oktatásnak, A Magyarországi Nemzeti é s Et-
nikai Kisebbsé geké í t Köza]apí tvány é s a Magyarorszá-
gi Cigányoké rt Közalapí tvány forrásai is n ttek, ám
sajnos alacsonyabb mé rté kben, mint ahogy azt sze-
rettük Volna. A tavalyi költsé gveté s té nyszámainál
mintegy öt száza]é kkal magasabb öSszeg a Kuratóriu-

lnteriú  közben

mok szándé ka szerint elegend  lehet a kisebbsé gi sai-
tó elfogadható öSSZeg  támogatására, é s az idel pá-
lyázati kií rásban szerepl  valamennyi további támo-
gatáSra, Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy bizonyos
megszorí tásokkal, kor]átokka] kel1 é lnünk, í ey tehát
több pályázatnál maximáltuk az elnyerhet  támoga-
tás összegé t, illet leg szigorí tIuk aZ e]nyeí t támogatás
felhasználhatóságát, Mindazonáltal ú gy gondolom,
hogy a ké t közalapí tványnak jUttatott emelé s igen je-
lent s forrás, amelyet egyé b pályázatok ú tlán - gon-
dolok itt eIs sorban a Nemzeti Kulturális Öröksé g Mi-
niszté riuma, illet leg az Oktatási Miniszté rium pályá-
zataira - ki lehet egé szí teni, Í gy elmondható, hogy ha
nem is ál]t be jelent s változás a közalapí tványok fi-
na nszí rozásában, a rende]kezé sre álló források ele-
gend ek a valóban lé nyeges kisebbsé gi rendezvé nyek
é s egyé b kezdemé nyezé sek támogatására.

Szeretné m mé g megemlí teni, hogy az Igazságügyi
Miniszté rium fejezeté ben l00 millió lorint szerepel a
cigány tanulók ösztöndí j-támogatására, Ennek kezel -
je szándé kaink szerjnt a Magyarországi Cigányoké rt
Köza]apí tvány lesz_ Ezzel lehet vé  vá]ik, hogy vala-
mennyi, a pályázati kií rásnak megfelel , közé p- é s fel-
s fokú  oktatásban, valamint külföldi posztgraduális
ké pzé sben ré szt vev  roma fiatal ösztöndí jat kapjon.

- Várható-e a Klsebbsé gi Törvé ny é s a kapcsoló-
dó ioganyag módosí tásának benyú itása a Parla-
ment elé  mé g a tavaszi id szakban? Melyek a f bb
változások?
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- Hivatalunk az Országgyí ilé s Emberi Jogi, Kisebb-
sé gi é s Vallásügyi Bizottsága ad-hoc albizottságának
ké ré sé re a mú ]t é v decemberé ig elké szí tette a Kisebb-
sé gi törvé ny módosí tására vonatkozó iavaslatának el,
s  normaszövegé t, Ezt követ en az ad-hoc bizottság
megkezdte aZ egyezteté St a szaktárcákkal, majd az
Emberi ]ogi Bizottságban ke]l ]efolytatni a politikai
egyezteté st, Ezt követ en, illet leg ezzel párhuzamo-
san, a törvé ny módosí tott szövegé t egyeztetni kell
mé g a kisebbsé gekkel is. A módosí tott jogszabályt
nem a kormány, hanem az Emberi Jogi Bizottság tel-
jeszti a Parlament elé , (gy arra vonatkozóan, hogy ez
mikor törté nhet meg, nincsenek konkré t információ-
ink, A benyú |tás id pontia nyilvánvalóan els sorban
a p|lilifrai egvezlelé sek idóiqé nyé ló1 tügg-

Ami a módosí tás legfontosabb szempontjait illeti,
a leglé nyegesebbnek azt é rzem, hogy a törvé ny megkí -
sé í li tisztázni, hi is a kisebbsóqi, kire vonathozik tulajdonké p-
pen a ioqszabáIa, ki ké pviselheti az adott kisebbsé get, miluen
módon vé dhetóX ki a fté pviselettel kapcsolatos visszaé lé sek-

Ugyanilyen fontos tisztáZni a politikai egyezteté s so,
rán a kisebbsé gi lrszáqquí í Iási kópviselet ké rdé sett Ezek kö,
ré  a szempontok köré  gy jtöttük össze a |é nyegi vá|-
toztatási iavas]atokat, Termé szetesen ezeken kí vül jó
né hány formai é s tartalmi módosí tásla is szüksé g
Van.

- Az ú gynevezett cigány-ké rdé s megoldásához
mely miniszté riumokkal alakult már kt konkfé t
pé nzügyl,szakmai egyezteté s tlletve együttm kö-
dé s? Tud-e a Hlvatal az Országos Cigány Önkor-
mányzatnak a koordinációban segí teni, s ha lgen,
hogyan?

- A kormány a mú lt é v máiusában lé trehozta a Ci,
gányüqqi Tárcakdzi Biz|ttságot (CTB), A Bizottság hivatott
összefogni a cigányság é letkörülmé nyeinek é s társa-
dalmi helyzeté nek iaví tására irányuló közé ptávú  inté z-
kedé scsomag vé grehaitására irányuló er feszí té seket.
A CTB-nek állandó tagja (termé szetesen a kisebbsé -
geket felügyel  lM é s a Hivatal mel]ett) a Belügymi-
nlszté rium, aZ Egé szsé gügyi Miniszté rium, a Földm -
velé si é s Vidé kfeileszté si Miniszté rium, az lfjtlsági é s
Sportminiszté rium, a Nemzeti Ku]turális Öröksé g Mi-
niszté riuma, az oktatási Miniszté rium, a Pé nzügymi-
niszté rium, a Szociális é s Családügyi Miniszté rium ki-
ie]ö]t helyettes ái]amtitkára, Valamint aZ országos Ci-
gány Önkormányzat elnöke is, A felsorolt tárcákkal ki-
alakult az együitm ködé s mind a szakmai, mind pe-
dig a pé nzügyi el ké szí té s teí ületé n.

A Cigányügyi Tárcaközi Bizottság l999. november
3-ai ülé sé n megtárgyalta aZ é rintett szaktárcák 2000,
é vi konkré t feladatait é s pontos költsé gveté si forráso-
kat tartalmazó akcióterv-tervezeteit. A közé ptávú  in-
té zkedé scsomag feladatainak Vé grehaitására a szak-
tárcák, valamint az országos hatáskör  szervek saját
költsé gveté si fejezeteikben nevesí tetten l,ó80 MFt-ot
terveztek, Ugyanakkor a szaktáIcák a közé ptávú  inté z-
kedé scsomagban meghatározott fe]adataik vé grehaj-
tására nemcsak nevesí tett formában teí veztek forrá-

sokat, hanem a hátrányos helyzet  ré tegeket é rint  é s
egyé b szakmai feladataik ellátásához kapcsolódó for-
rások között is. Ezeknek a költsé gigé nyeknek a cigány
lakosságot é rint  nagyságrendje csak a cigány lakos-
ság becsült ré szvé teli arányából állapí tható meg,

AZ elfogadott 2000. é vi költsé cveté s ismereté ben, a
Cigányügyi Tárcaközi Bizottsá8 februári ülé sé n ismé ,
telten foglalkozik a szaktárcáknál a nem nevesí tett for,
rások között megieIen  források megjelení té sé vel,
Pé ldául az Oktatdsi Miniszté riulz (OM) a Minisztere]nök
ú r által kezdemé nyezett 50 millió forintos kiegé szí t 
kol1é giumi támogatást egyé b forrásai között szerepel-
teti, A nemzeti é s etnikai kisebbsé gi kollé giumok é pí ,
té sé re szánt összegek sem szerepelnek nevesí tetten a
Költsé gveté si törvé nyben. Azok megjelení té sé re az
OM köItsé gveté sé n belül került sor.

Fontos megjegyezni, hogy a cigány lakosság ki-
sebbsé gi é s társadalompolitikai problé máinak eny-
hí té sé re é s megoldására a központi költsé gveté sben
további jelent s összegú  kisebbsé geket é rint  tá-
mogatáSok is szerepelnek (pl, az oktatási MinisZté Ii-
um é s a Szociális é s Családügyi Miniszté rium PHA,
RE programja, az Országos Foglalkoztatási Közala-
pí tvány, valamint a különböz  lakástámogatási
rendszerek é s források, melyek nagyságrendjé r I to-
vábbi egyezteté sek szüksé gesek, illetve folyamatban
Vannak).

Ugyanakkor a cigányügyi terü]et fontos é s ú i eIeme,
hogy a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi HiVatal költsé g-
veté sé n be]ül l l4,5 mil]ió forint került eIkü]öní té sre, a
Roma Társadalmí  lnteqrádós Proqramból adódó többlet-
feladatok elvé gzé sé re,

Amint tehát látható, a pé nzügyi források ré szben
adottak. A CTB február 25,i ülé sé n - már az ez é ví  ak-
ciótervek ismereté ben - enné l nyilván konkré tabb vá-
]aszt is adhatok majd a ké rdé sre_

- Mlt vár Doncsev Toso, a Hivatal elnöke, az ú i
esztend tó?

- fu elmondottakból kit nik, mit is várok ett l az
é lt l. Mindenekel tt szeretné m, ha a Hivatal megtaí -
taná azt a lendü]etet, amellyel az elmú lt é vben vé gez-
te feladatait. Bí zom benne, hogy ebben az é vben elfo-
gadásra kerül a Kisebbsé gi törvé ny módosí tása, hogy
sikeí ül továbbvinnünk a közé ptávú  cigányproglamot,
hogy a hazánkban é l  kisebbsé gek é rdeké rvé nyesí té se
* nem utolsó sorban Hivatalunk segí tsé gé vel - to-
vább n , Bí zom abban is, hogy az elmú lt é vekben
megalapozott nemzetköZi elismertsé günket tovább
tudiuk maid er sí teni, A millennium kapcsán azt vá-
rom, hogy a kisebbsé gek ré szvé tele miné l hangsú lyo-
sabb legyen az ez é yi országos, vagy helyi kezdemé -
nyezé s  megemlé kezé seken_ Azt is várom ett l az é v-
t l, hogy vé gre meger södik az országos kisebbsé gi
önkormányzatok inté zmé ny átvé teli hailandósága. Va-
gyis, röviden é s összefoglalva: sok kemé ny vitát,
egyezteté st, é s az ezeknek megfelel  eredmé nyek
megvalósulását várom 2000-t l.

-yef-
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