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– Kérem, mutatkozzon be röviden a BARÁTSÁG olvasói-
nak és mutassa be a területet, ahol dolgozik.

– Közgazdász és programozó informatikus a kép-
zett ségem, 37 éves vagyok és három gyermek édes-
apja. 2010 és 2014 között  Soltész Miklós államtitkár 
úr mellett  szociális területen dolgoztam, így az ál-
lamigazgatásban ezen a területen szereztem tapasz-
talatokat.

Ez év szeptember elsejétől dolgozom helyett es 
államtitkárként az államtitkárságon, korábban ka-
binetfőnök voltam ugyanitt . A nemzetiségekkel és 
a civilekkel kapcsolatos valamennyi feladat a mun-
kakörömhöz tartozik. Sok szakmai rendezvényen 
részt vett em az elmúlt időszakban. Az Országgyű-
lésben tevékenykedő szószólókkal rendszeresen 
dolgozunk együtt . Korábbi munkám több ponton 
kapcsolódott  a jelenlegihez: a szociális területen is 
számos civil szervezett el, köztük nemzetiségiekkel 
is találkoztam, így számomra az új feladat nem volt 

idegen. Fontosnak tartott am, hogy mielőbb megis-
merkedjek a területt el és a nemzetiségi vezetőkkel. 
Kiemelném a szószólók munkáját, akiknek jelenléte 
most már állandó az Országgyűlésben, ahol bizott -
ságot alkotva igen eredményesen tevékenykedtek az 
elmúlt két évben. Munkájuknak is köszönhető, hogy 
megduplázódott  a nemzetiségek költségevetési tá-
mogatása. Más területen aktívak az önkormányzati 
elnökök. Ők elsősorban az intézmények fenntartásá-
ra, működtetésére összpontosítanak.

– Találkozott  már az Országos Önkormányzatok elnö-
keivel?

– A munkám fontos részeként rendszeresen 
egyeztetéseket folytatunk az elnökökkel, mind a 
minisztériumban, mind a szakmai rendezvénye-
ken. Ezek alapján az a tapasztalatom, hogy őket az 
iskolák helyzete, működése, identitásuk megőrzése 
foglalkoztatja leginkább. Helyi és országos szinten 

„Izgalmas, szép területen dolgozom…”
Interjú Fülöp Attila helyettes államtitkárral
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Interjú közben
Bajtai László felvételei

A
Az elmúlt pár hónapban többször is találkoztunk munkánk során, így például a nemzetiségi ösztöndíjak átadásán, a nem-
zetiségi tanévnyitón, amelyen köszöntötte a budapesti és Pest megyei német nemzetiségi pedagógusokat és diákokat, majd 
Sárospatakon szlovák, Hercegszántón horvát iskolát látogatott meg. November 18-án a nemzetiségi pályázatokat hirdették 
meg Soltész Miklós államtitkárral közösen, 23-án a Nemzetiségek Házát avatta Máriapócson, 26-án pedig Ceglédbercelen a 
Közös égbolt alatt című országos nemzetiségi konferencián tartott előadást. Fülöp Attilát, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát munkájáról, új feladatairól kérdeztem, s így, év vége felé 
megkértem arra is: próbáljon mérleget vonni az elmúlt évről és kitekinteni 2016-ra, az új évre.
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egyaránt gyarapodik a működtetésre átvett oktatási 
és kulturális intézmények száma, és a cél az, hogy 
minden kifogástalanul működjön. Kulturális terüle-
ten a színházak, múzeumok, levéltárak, dokumen-
tációs központok helyzete, elhelyezése és működése 
állt megbeszéléseink középpontjában. Az intézmé-
nyi infrastruktúra fejlesztési kerete a duplájára, 440 
millió forintról 880 millió forintra nő a 2016-os év-
ben, és lehetőség nyílik arra is, hogy az innen kapott 
források EU-s pályázatok önrészeként is felhasznál-
hatók legyenek, ami által az igénybe vehető támoga-
tás megsokszorozható. Ezt a változtatást az elnökök 
és a szószólók kezdeményezték. Bízom abban, hogy 
a 2020-ig kiírásra kerülő pályázati ciklusban több 
nemzetiség is él majd ezzel a lehetőséggel.

Fontos téma a hitélet is, hiszen az egyházak iden-
titás- és anyanyelvmegőrző szerepe a nemzetiségek 
körében elvitathatatlan. Tapasztalatom szerint a 
leginkább az foglalkoztatja a közösségeket, honnan 
lesz olyan lelkész, aki a nemzetiség nyelvét beszé-
li. A kapcsolat az anyaországgal ezen a területen 
is kialakult és jól működik, persze van még itthon 
is tennivaló. A Kárpát-medence keresztény népei 
között az együttélés évszázados hagyományokra 
tekint vissza. Ebből adódnak a feladatok és a köte-
lezettségek is. A nemzetiségi közösségek természe-
tes hídszerepet töltenek be ebben az együttélésben, 
nyelvük, kultúrájuk összekapcsolja az itt élő népe-
ket. Az egyházakkal való együttműködés keretében 
államtitkárságunk közvetít és jelzi az igényt.

– Az államtitkárság egyéb területen is koordinációs, 
kezdeményező szerepet tölt be…

– Valójában ez nagyon fontos feladatunk. Olyan 
szerteágazó és sokoldalú a terület, amelyen moz-
gunk, hogy mindenképpen szükséges például okta-
tási ügyekben a Köznevelésért Felelős, illetve a szín-
házak, kulturális intézmények esetében a Kultúráért 
Felelős Államtitkársággal, valamint költségvetési 
kérdésekben a Nemzetgazdasági Minisztériummal, 
jogalkotással, törvénymódosítással összefüggésben 
pedig az Igazságügyi Minisztériummal egyeztet-
nünk. Izgalmas és érdekes a munkánk, mellyel cé-
lunk, hogy segíteni tudjunk. A bizottságok után az 
Országgyűlés elé került a 2013 februártól 2015 feb-
ruárjáig terjedő, két évet átfogó Kormánybeszámoló. 
Két jelentős témakör állt a középpontban: a népszám-
lálás feldolgozott adatainak elemzése és összevetése 
és a 2014. évi nemzetiségi választások települési, 
területi és országos önkormányzatok megalakulása, 
valamint a parlamenti szószólók eddigi tevékenysé-
gének bemutatása. Miután a törvényhozás már elfo-
gadta a 2016-os költségvetést, tudjuk, hogy a hazai 

nemzetiségek támogatása nyolc milliárd forintra 
nőtt. Ez két év alatt közel száz százalékos növekedést 
jelent, ami jelzi a nemzetiségek megbecsülését és a 
nemzetiségi politika és a nemzetiségi vezetők mun-
kájának eredményességét. Nagyon fontos, hogy a 
megemelt támogatások, az új források felhasználása 
során elsődleges legyen a hosszú távú gondolkodás 
és a fenntarthatóság. 

– Igen korán, már november 18-án meghirdették a jövő 
évi pályázatokat. Mire tudnak pályázni a nemzetiségi 
szervezetek?

– Ezt a gyorsaságot is a költségvetés korai elfo-
gadása tette lehetővé. Talán a legfontosabb, hogy a 
csaknem egymilliárdos pályázati keret középpont-
jában a nyelv, a hagyományok, a kultúra, a nemze-
ti identitás megőrzése áll. A civil szervezetek és a 
kulturális kezdeményezések, rendezvények pályá-
zati keretösszege egyaránt 110 millióról 330 millió 
forintra emelkedett. Továbbra is lehet pályázni pe-
dagógus továbbképzésre. A legnagyobb arányban – 
270 millió forintra – az anyaországi táborozásra kiírt 
keret emelkedett. Ennek oka és jelentősége az, hogy 
fiatal korban, összetartó nemzetiségi közösségben 
kell elkezdeni a nemzetiséghez való kötődés kiala-
kítását, megerősítését, s ennek egyik fontos eszköze 
lehet az anyanyelvi táborozás. Ez ugyanis lehetővé 
teszi, hogy a gyermekek anyanyelvi környezetben 
gyakorolhassák a nyelvet és így ismerkedjenek meg 
anyaországuk kultúrájával, gyarapítsák tudásukat. 
A nemzetiségi pályázati keret 2016-ban összessé-
gében közel egymilliárdos lett, egész pontosan 945 
millió forintra nőtt. A civil szervezetek és a kulturá-
lis kezdeményezések, rendezvények esetében egyér-
telműen a működés, a hagyományos nemzetiségi 
rendezvények megtartásának támogatása a cél. A 
beadási határidő 2016. január 10., tehát az ünnepeket 
nem kívánjuk megzavarni. Azért írtuk ki idejében 
a pályázatokat, hogy a pályázók még az év első fe-
lében hozzájussanak a forrásokhoz és meg is tudják 
valósítani programjaikat.

– Beletekint a naptárába?  Mi az elkövetkező fontosabb 
rendezvény?

– December 17-én kerül sor a Nemzetiségekért díj 
átadására, ahol alkalmunk lesz kitüntetni a kiemel-
kedően teljesítő közösségeket, személyiségeket. 

Áldott Karácsonyt, békés Új Esztendőt kívánok a 
BARÁTSÁG olvasóinak!

– Köszönjük, sikeres, eredményes munkát kívánunk 
Önnek!

Mayer Éva


