
1 
 

 
 

Készítette: NGTT Titkársága 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT  2019. június 7-i plenáris üléséről 
 

 

Az ülés ideje:   2019. június 7. péntek, 10.00 óra 

Az ülés helyszíne:  Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth-tér 2-4.  

   földszinti nagy konferenciaterem 

 

 

Előadók: 
Fülöp Attila, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár  

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

megvalósításáért felelős államtitkár 

 

 

Dr. Szendrei Róbert, soros elnök köszöntötte a résztvevőket, megállapította a 

határozatképességet, és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte Fülöp Attila szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár urat, hogy tartsa meg előadását „A 

szociálpolitika aktuális kérdései” címmel. 

 

Fülöp Attila államtitkár úr azzal kezdte előadását, hogy a szociális terület, sokszor nehezen 

beazonosítható, hogy miről van szó. Általában az szokott lenni, hogy ha valahol baj, probléma 

van, és segítségre szorul valaki, az a szociális területnek a kérdése.  Ma a magyar szociális 

gyermekvédelmi ellátó rendszer, naponta kb 5-600 ezer embert ér el, ennyi ember az, aki 

találkozik szociális vagy gyermekvédelem területén dolgozó emberekkel, akik összesen 100 

ezren vannak. Ma 54 különböző szociális szolgáltatást nyújt az állam, és a többi szereplő.  

 

Az elmúlt egy évben megfogalmazódott kérdéseket foglalta össze előadásában Államtitkár úr. 

Az intézményfenntartók tekintetében talán ez a legösszetettebb rendszer, jelen van az állam, 

az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek. Arányait tekintve az ellátásnak kb. 

harmadát az állam nyújtja, másik harmadát az önkormányzatok, harmadik harmadán osztozik 

az egyház és civil szereplők.  

 

Első téma a hajléktalan ellátás volt. Elmondta, hogy az összes szociális terület akkor fog tudni 

fejlődni, ha valahogy a közösség ügyévé tudjuk tenni. Magyarországon a hajléktalan ellátás 

alapvetően a nagyvárosoknak az ügye, megyei jogú városoknál kezdődik az ellátó rendszer. 

Magyarországon több mint 19 000 férőhely kapacitás áll a hajléktalanok rendelkezésére. Van 

törvényi kötelezettség a városoknak, de rengeteg önkormányzat ezt az ellátást az egyházi és 

civil szervezeteken keresztül tudja megoldani. Tavalyi évben történt egy törvénymódosítás, 

ami arról szólt, hogy a közterületen való tartózkodás tiltott lett. Aki közterületen van, helyette 

valamilyen intézményt kell, hogy válasszon. A hajléktalan átmeneti szállóknak, nem az a 

célja, hogy konzerváljon, hanem hogy onnan előbb utóbb ki tudjon törni a kliens. Amikor 

hajléktalanságról van szó, az az összes probléma egy része, az a fő kérdés, hogy tudunk-e 

emberi viszonyokat visszaépíteni az életébe. Abba az irányba kell a rendszert eltolni, hogy 
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minél több olyan kísérleti program legyen, amelyben a foglalkoztatás, a munkaerőpiacra való 

visszavezetésre van lehetőség. A magyar állam évente több mint 9,1 mrd forintot fordít 

hajléktalan ellátásra, és ehhez létre lett hozva tavaly egy olyan hajléktalan ellátási alap, 

aminek az a célja, hogy legyen egy könnyen, rugalmasan kezelhető. Ez az alap idén is 

rendelkezésre áll. Nyáron szeretnének pályázatot kiírni, ami az őszi szezonra felkészítést tud 

biztosítani. Ez a 300 millió forint tartalékalap egy újat jelent a hajléktalan ellátásban.  

 

Következő téma a fogyatékossággal élők helyezte Magyarországon. Két szempont van: egyik 

azok, akik családban vannak, a másik, akik intézményben. Tavaly megemelésre került az 

otthonápolási díj, és bevezetésre került a GYOD intézménye, ami a gyermekek 

otthongondozási díját jelenti. Összesen 52.000 emberről van szó, akik súlyos fogyatékos 

hozzátartozót ápolnak otthon, és ezt a díjat azért kapják, mert a munkaerőpiacon nem tudnak 

munkát vállalni. Aki súlyos fogyatékos gyermeket nevel otthon, azoknak 100 ezer forintot 

jelent ez az új juttatás. Ezt megelőzően nem volt ilyen ellátás, a pénzben nem kifejezhető 

fizikai és lelki tehervállalást akarta a kormány enyhíteni. A legfontosabb teendő, hogy a 

közösségi befogadást kell erősíteni. Ennek érdekében számtalan program készült. Elindult 

Magyarországon egy ún. kiváltás, közösségi befogadás, ami arról szól, hogy azokat a nagy 

intézményeket, ahol több száz fogyatékos ember van, lehetőség szerint le kell bontani és 

helyette egy támogatott, egy önálló életre esélyt adó lakhatási formát kell kialakítani. Ez a 

nagy vállalkozás 2011-ben indult el 5 helyszínnel, most ez egy majdnem 60 milliárd forintos 

EFOP-os konstrukció keretében valósul meg. Kiemelte, hogy ami alapvetően fontos az az 

együttműködés. Kizárólag olyan helyeken szeretnének új szolgáltatásokat, ahol a helyi 

önkormányzatok, lakosság, egyház teljes támogatása megvan, ahol a karitatív, civil 

szervezeteket be lehet vonni a nappali ellátásba vagy a foglalkoztatásba. Ez 2036-ig szól, nem 

egyik napról a másikra lesz megoldva. A nagy intézményi ellátás helyett, kisebb családiasabb 

életre helyt adó lehetőség biztosítása az Új Széchenyi terves konstrukció célja, annak 

érdekében, hogy 10 000 fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg embert a 

közösségi befogadása irányába lehessen terelni.  

 

Utána a nevelőszülői ellátás fejlesztéséről beszélt Államtitkár úr. Magyarországon 23 ezer 

gyermek van, akit a saját családjából kiemeltek, mert a saját családja nem tudta biztosítani, 

hogy egészségesen és megfelelő körülmények között nevelkedjen. Ha kiemelnek valakit a vér 

szerinti családjából, 2 lehetőség van: vagy intézménybe kerül vagy nevelőszülőkhöz. A 

kormánynak az az álláspontja, hogy minden gyermeknek családban van a helye. 

Nevelőszülőnek lenni nem könnyű hivatás, átmeneti állapot, a nevelőszülő arra vállal 

kötelezettséget, hogy amíg az eredeti család állapota nem konszolidálódik, ő neveli sajátjaként 

a gyermeket, de tudja, hogy vissza kell majd adnia. Ezért vannak a nevelőszülőségnek 

kritériumai. Elindult egy országos kampány, melyhez számos közéleti szereplő csatlakozott. 

5200 nevelőszülő van ma Magyarországon. Nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak aránya 

2010-ben 57% volt, ma 66%. Cél az, hogy akit lehet azt nevelőszülőnél helyezzenek el. 2014-

től törvény alapján kötelező minden 12 év alatti gyermeket nevelőszülőnél elhelyezni, és csak 

akkor kerülhet intézménybe, ha egyéb szükségletei miatt kizárt, hogy családban tudjon 

nevelkedni. Ezt a korhatárt szeretnék 18 éves korra felemelni.  

 

Ezután Államtitkár úr rátért az intézményi és szünidei gyermekétkeztetésre. Ez a szolgáltatás 

2010-ben 29 milliárd forint volt, ma 79 milliárd forintot biztosít a kormány az év közbeni és a 

szünidei gyermekétkeztetésre. Nyáron is lesz szünidei gyermekétkeztetés, az erre rászoruló 

gyermekeknek. Akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és hátrányos helyzetűek, 

jogosultak napi egy meleg étkezésre. Ez kb. 120.000 gyermeket jelent. Igényelni az 
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önkormányzatoknál lehet. Év közben több mint 600 ezer gyermek az, aki ingyenes vagy 

kedvezményes étkeztetést kap.  

 

Következő téma a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása volt. Akárhány 

munkáltatóval beszéltek mindenkinek az a tapasztalata, hogy a fogyatékos embereknek az 

alap beállítottsága az, hogy ők szeretnek dolgozni, ez az a közeg ahol érzik, hogy értéket 

tudnak teremteni és egyenrangú, hasznos tagjai a társadalomnak. Nem kevés cég van 

Magyarországon, ami élő példája annak, hogy attól, hogy valaki megváltozott 

munkaképességű, attól vannak olyan munkaképességek, amiben ő is értéket tud előállítani. 

Abban kell segíteni őket, hogy a piacon legyen lehetőségük elhelyezkedni. Három kategória 

van: 1. csoport: nyílt munkaerőpiaci munkaadó. Bármely gazdasági társaság dönthet úgy, 

hogy alkalmaz fogyatékossággal élő embert. A magyar jogrendszerben van egy kedvezmény 

része és van egy büntető adó része, amiből évente 90 milliárd forintot fizetnek be a cégek, 

ennyiből alkalmazni is lehetne. 2. csoport: az akkreditált munkáltatók, „védett foglalkoztatás”. 

Ők adnak fogyatékossággal élő embereknek munkát. 365 ilyen cég van, akit támogat a 

magyar állam, évente 42 milliárd forint értékben. Ők általában súlyosabban fogyatékos 

embereket alkalmaznak. 3. csoport: a fejlesztő foglalkozás. Leginkább rehabilitációs 

szemléletű, az intézményekben a hasznos napi eltöltés jegyében történő foglalkoztatást jelenti. 

Itt a szociális része a mérvadó. 2014. óta 34 milliárd forint, és 2019. évben 43,5 milliárd forint 

ez az akkreditált cégeknek a támogatása, ahol üzemszerűen foglalkoztatnak fogyatékossággal 

élőket.  

Végezetül elmondta, hogy lehet segíteni, ha merünk róla beszélni, és ha önállóságot tudunk 

biztosítani részükre.  

 

Dr. Szendrei Róbert felkérte az oldalakat a hozzászólásra.  

 

Egyházi oldal megköszönte az előadást, hogy átfogó képet adott a hajléktalanokkal 

kapcsolatban. Elsődlegesen kiemelte, hogy meg kell próbálni ezeket az embereket visszavinni 

abból a környezetből, ahonnan eljöttek. Elmondta, hogy az eddigi intézmények mellett 

mozgalmat szerveznek plébánia szinten, papok a szegények szolgálatában, ahol találkoznak 

ezekkel az emberekkel. Sok mindenkivel beszéltek erről, nyitottan álltak hozzá. Ha ezt 

mozgalom szintre emelnék, a már meglévő szervezetekre is szükség lesz. Ott, ahol felesleg 

képződik az egyház a rászorulókra tudná fordítani.  

 

Művészeti oldal azt látja, hogy amiben tudnak segíteni az a gyermekvédelem kérdése, mert a 

MMA-nak az EMMI-vel az egyik legnagyobb kapcsolódási pontja a művészettel nevelés. A 

Kodály koncepció lényege az, hogy azt a régi nevelési elvet képviseli, hogy a sporttal és a 

művészettel nevelés a személyiség fejlődésében fontos szerepet játszik. Modern kutatások 

bizonyították, hogy a sport mellett a művészeti nevelésnek domináns szerepet kéne betölteni. 

Ehhez ajánlották fel segítségüket.  

 

A gazdasági oldal megjegyezte, hogy a munkáltatói oldalról sok nehézség van (mozgatás, 

szellemi képességeknek a korlátossága). A korábbi időszakban erősen jellemző volt a 

fogyatékkal foglalkoztatottak esetében az, hogy nem mindig tiszta eszközökkel nyertek azok a 

cégek, akik elnyerték az állami támogatást.  

 

Civil oldal is megköszönte az áttekintést. Két témát vetettek fel. 1. a bentlakásos intézmények 

egyházi működtetése. Amiről van egy kormányhatározat, megerősítés, és az EMMI-ben van 

egy előkészítési folyamat. Az a kérdésük, hogy ezek a szakmai szervezeti egyeztetések hol 

tartanak, illetve, hogy milyen ütemezésben tervezi a kormány ezeknek a bentlakásos 
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intézményeknek az átadását? Másik témakör a gyermeket nevelő rokkant anyák rokkantsági 

ellátása. Jelenleg rokkantsági ellátás nélkül maradnak, ennek oka, hogy miközben a 

gyermekgondozási ellátás időszaka, csak szolgálati időt ad, nem számít biztosítási időnek. 

Rokkantsági ellátás megállapításához járulékfizetéssel járó ún. munkavégzésre irányuló 

jogviszony alapján szerzett megfelelő hosszúságú biztosítási időt kell igazolni. Ha a nappali 

tanulmányok befejezését követően egy fiatal hamar alapít családot, és születnek meg 

gyermekei, egy anya három gyermekkel is 12-14 évet tölthet GYES-en/GYED-en, ha ez idő 

alatt betegszik meg, ami miatt kereső foglakozást űzni már nem tud, majd rokkanttá válik, 

rendszerint nem szerezhet jogot még minimális ellátásra sem. Ebből következőleg, ha valaki 

idegen család javára végez gyermekgondozási munkát, az biztosításnak számít, és jogot ad a 

társadalombiztosítási ellátásra, ezzel szemben a saját gyermekek nevelése, gondozása ebben a 

vonatkoztatási formában legfeljebb némi jövedelempótlás segítségével, az egész társadalom 

javára is végzett valójában pótolhatatlanul értékes munka, amely munkavégzést a 

megváltozott munkaképességűek ellátásának jelenlegi feltételrendszere megengedhetetlenül 

figyelmen kívül hagy.  

 

Munkavállalói oldal azt látja, hogy mindenki átérezte a súlyát a kérdéseknek, feladatoknak. 

Elsősorban az ún. dolgozói szegénységről ejtettek pár szót. Felhívták a figyelmet arra, hogy 

családok jövedelmi helyzetével külön is érdemes lenne foglalkozni. Örvendetes, hogy az 

állam ilyen nagy mértékben biztosítja a családok számára az ingyenes étkeztetést, valamint, 

hogy a strukturális átalakítások keretein belül mind a fogyatékos emberek helyzetén, mind a 

hajléktalan ellátáson egyértelműen és határozottan kíván változtatni. Célszerű lenne ezt a 

folyamatot minél rövidebb idő alatt keresztülvinni, nem várhatunk olyan döntésekkel, amik 

2036-os időtartamokat elbírna. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában  van 

tapasztalatuk. Azt tapasztalják, hogy fel kell hívni a munkáltatók figyelmét arra, hogy értéket 

kell teremtetni az ott foglalkoztatott munkavállalókkal. Érdemes lenne olyan nemzetközi 

példákat elővenni, amelyeknek a jó gyakorlatát láthattuk, például nagy áruházláncok 

bevonása a hajléktalan ellátás hátterének biztosításába.  Megköszönték - hisz a 

szakszervezetek kezdeményezése is volt - a nevelőszülői jogviszony társadalombiztosítási 

időként való megjelenését. Fontosnak tartották, hogy mindazok az ellátások, amelyek a 

fogyatékkal élő hozzátartozó személyeket illetik meg, tovább emelkedjenek az elkövetkező 

időszakban. Az országos érdekegyezetés keretében van egy elvarratlan szál, ami azokat a 

munkavállalókat érintené, akik egészségügyi károsodást szenvednek, vagy foglalkozás 

egészségügyi megbetegedés következtében kerülnek be a szociális ellátó rendszerbe, az ő 

esetükben is további lépéseket kell tenni. A szakképzéshez kötött szociális munkaköröknek a 

30%-a nincs betöltve szakképzett munkaerővel. Most már alapvető ellátásokat veszélyeztet. 

Évi 20%-os a fluktuáció és a tapasztaltak mennek el. Azt látják, hogy a jövő évi 

költségvetésben csökken a szociális területre fordított összeg nagysága. Felhívták a figyelmet, 

hogy határozottabb segítség kell, mert jelentős társadalmi problémát okoz a családok lakhatási 

segítségének a hiánya, gyenge volta. Örvendetes, hogy az előző Orbán kormány idején 

sikerült társadalombiztosítási jogszerző idővé építeni a nevelőszülőit, végül indítványozták, 

hogy a gyermekeket nevelő édesanyáknak a tevékenysége hasonló módon legyen elismerve.  

 

Tudomány oldal felvetette, hogy ezen kérdések egy-egy szegmenseit kiemelve rendszeresen 

térjünk vissza. Érdeklődés végett kérdezték, hogy ezt a szociális gazdag támogatási 

tevékenységet valamilyen szélesebb koncepcióba, például a társadalmi felzárkózás 

koncepciójában is értelmezik-e? A másik kérdésük a roma lakossággal és a roma 

gyermekekkel kapcsolatos gond. Mennyiben specifikus ez a roma lakosságra? Náluk döntő 

lehet a szemlélet. Tegyünk jót, beszéljünk róla. A regionális vonatkozásai a szociális ellátó 

rendszerekben, hol vannak igazán feszültségpontok? Nógrád megyétől egészen le békés 
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megyéig határvidék a legproblematikusabb kérdés a szociális ellátás szempontjából, valamint 

szegénység, a felzárkózás szempontjából? 

 

Államtitkár úr záró hozzászólásban reagált az észrevételekre. Az egyházak szerepvállalása 

nem jogszabályi kötelezettségből adódik, hanem évezredes, folytatólagos tevékenységnek a 

természetes következménye. A magyar kormány ezután is támogatni fogja azt a 

gondolkodást, hogy ha a szociális területről beszélünk, az a gyakorlatban tud megvalósulni. 

Az ellátás lényege a közösség. Megköszönte a művészeti oldal felajánlását. Megfogni ezeket 

a gyerekeket két dologgal lehet sporttal és művészettel. A kampányban híres művészekkel 

együttműködve olyan gyermeknek adnak segítséget, akik gyermekotthonban laknak, de 

kiválóak valamiben, és elkezdték őket felkarolni. Az ebben való együttgondolkodást nagy 

örömmel veszik. A támogatás kérdésénél felmerült, hogy a fogyatékos személyeket 

foglalkoztató cégekkel szemben volt egy averzió, a támogatás nem tette szükségessé azt, hogy 

piacorientált, hatékony menedzsment legyen, ma úgy van átalakítva a támogatási rendszer, 

csak akkor fog az a cég megélni emellett a támogatás mellett, ha a piacon termelni is tud. A 

cégeknek nehézség olyat beállítani, aki akadályoztatott, akit másképp kell kezelni a 

munkafolyamatban, mi azon leszünk, hogy találjuk meg milyen akadályokat kell legyőzni 

(jogszabályi, pénzügyi), hogy biztosítani lehessen. A civil oldal kérdése már eljutott az 

államtitkárság részére, ha megkapják a kérdést írásban, meg fogják válaszolni. A 

nevelőszülőség 2014. óta biztosítási jogviszony, 2020. után nevelőszülői GYED is fog létezni, 

ami eddig nem volt. A költségvetésben nem csökkent, sőt nőtt a szociális terület 

rendelkezésére álló összeg. A felzárkózást azért nem említette, mert a kormányzati 

feladatelosztás során ma a Belügyminisztériumhoz tartozik. Köszönte mindenkinek a kérdését 

és a hozzászólásokat.  

 

Dr. Szendrei Róbert következő napirendi pontot bevezetve elmondta, hogy jó dolog magyar 

embernek lenni. Egyedül Magyarország segít a leghatékonyabban a közel-keleten élő üldözött 

keresztényeknek. Büszkeség, hogy itt lehet Államtitkár úr mellett és felkérte Azbej Tristan 

államtitkár urat, hogy mutassa be a Hungary Helps Programot (HHP). 

 

Azbej Tristan államtitkár úr megköszönte a lehetőséget, hogy bemutathatja a Hungary Helps 

Programot. Elmondta, hogy két héttel ezelőtt járt Észak-Irakban, Kurdisztánban, ahol az 

asszír keleti keresztény közösség új templomának építését támogatta Magyarország. Az 

ünnepség 3 órás szentmise volt. Jelenleg Sidney városában több asszír keresztény van, mint 

amennyi Irakban maradt. Templomavatás után beszédet mondott a Hungary Helps 

Programról, közben azt tapasztalta, hogy számos emberen könnyezett. Elmondta, hogy ő egy 

kormányzati programot mutatott be, de amit ők hallottak az az egy dolog volt, hogy nincsenek 

egyedül. Hitet és reményt jelent nekik, hogy van Európában egy olyan nemzet, aki 

foglalkozik a szenvedésükkel. Ez egy jószolgálati program, távoli régiók elesettjeit segíti, de 

egyben egy kormányzati program is. Egy magyar kezdeményezésű program, és minden, ami a 

magyar kormány kezdeményezésében zajlik, annak szolgálnia kell a magyar emberek érdekét 

is. Amellett, hogy ez egy karitatív program, ez a magyar kormány migrációs politikájának 

szerves része.  

 

Az a célja, hogy helyben adjon segítséget, a forrás régiókban, ne a bajt hozzuk Európába, 

hanem a segítséget vigyük oda, ahol baj van. Abból is szolgálja a magyar emberek érdekeit, 

hogy egy kölcsönösen előnyös nyertes helyzetet előhozva a segítségadás során, magyar 

szakembereket, magyar vállalkozásokat, kutatói szféra jeles képviselőit hozták abba a 

helyzetbe, hogy részt vehessenek ebben a programban.  
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A HHP Magyarország humanitárius és nemzetközi fejlesztésű programja. 2017. év elejétől 

számítva, kimondottan szolgálja a migráció megelőzését segítségnyújtással, olyan 

humanitárius hozzáállást jelent, ami sajnos egyedülálló abból a szempontból, hogy közvetlen 

segítségnyújtáson alapszik, és a helyben maradást támogatja, vagyis a támogatást közvetlenül 

a támogatandó közösségeknek adják át. A HHP másik egyedi jellege, hogy kiemelten számít 

az egyházi szervezetekre. Örömmel állapították meg, hogy mindegyik egyházzal, vagy annak 

karitatív szervezetével van valamilyen szintű együttműködés. Magyarország a közelmúlt 

gazdasági növekedésének köszönhetően képes volt növelni a humanitárius tevékenységét. 

Regisztrált esetek számát tekintve, a tavalyi évben több mint 4150 keresztény embert 

gyilkoltak meg vallási okokból, a hitük miatt. A kereszténység a világon a legüldözöttebb 

vallás. Az ENSZ emberjogi tanácsa több állásfoglalást fogadott el a nyugaton erősödő 

iszlamofobiával kapcsolatban, mint a keresztény üldözéssel kapcsolatban. A keresztények 

védelmében nincs ilyen nemzetközi állásfoglalás. Tavaly jött létre az államtitkárság, de még 6 

olyan tárca van, ami idesorolható tevékenységet végez. Az államtitkárság feladata a politikai 

koordináció, a kommunikációs térben való ügyintézés, az összefogás, a programok 

lebonyolítása, illetve január 1-től a humanitárius bilaterális programok lebonyolítása. Két 

hónappal ezelőtt megalakult az HHP Ügynökség, melynek feladata a támogatási 

programoknak az átlátható, ellenőrizhető és hatékony lebonyolítása. Jelenleg 4 milliárd 

forintnyi közpénz került kihelyezésre adomány formájában abba a Szíriába, amelynek a 

bankrendszere is megszűnt, és ahol jelenleg is háborús cselekmények zajlanak. Az 

elszámolásban is az Ügynökség segít, amely egy Zrt, sok esetben, ha együttműködés kerül 

kialakításra, és ha nem szakpolitikai természetű, akkor a partner az Ügynökség Zrt. lesz. 

Támogatáskezelés vonatkozásában nem csupán az államtitkársághoz, hanem más 

minisztériumtól, sőt más külső, nem kormányzati szervezetektől, illetve más külföldi 

kormányoktól is vesz át támogatási programokat. Forrása az állami költségvetés. Hozzáfűzte, 

hogy hiányzó pont még a gazdasági szereplők bevonása és a velük való együttműködés. 

Államtitkár úr bemutatta a támogatáskezelő szervezeti felépítését és folyamatmenedzsmentjét. 

Elmondta, hogy az Ügynökség vezérigazgatója az USA-val tárgyal jelenleg az első 

programokról. Beszélt az üldözött keresztények földrajzi eloszlásáról. Az elmúlt 2 évben 9 

milliárd forintos forrással gazdálkodtak a programok. Alapvető súlypont az iszlám állam által 

sújtott, népirtásnak kitett keresztény közösségek voltak. Hozzátette, hogy 1-1,5 éve kezdődött 

az afrikai terjeszkedés is, mert Nyugat-Afrika, a vallásalapú népirtásnak és a tömeges 

atrocitásoknak egyre súlyosbodó terepe, másrészt mert az afrikai kontinens súlya gazdadasági, 

piac szempontból is fontos, de migrációs kiindulási régió szempontjából is egyre jelentősebb 

lesz. Célterület még a közép ázsiai és a közel-keleten kívüli ázsiai régió. Az üldöztetésnek 

kitett keresztény közösségeket megmentéséhez három dolgot kell megóvni: életet, 

élőhelyeket; az életnek a forrását, az életvitel; és a gazdaságnak az újjáépítését. Ilyen módon 

csoportosulnak a tevékenységek. Ezek jellemzően gyorssegélyek, melyeket terrortámadások 

után folyósítanak, mint például a súlyosan sérült túlélő áldozatok orvosi rehabilitációnak vagy 

árván maradt gyermekek ellátásának a támogatása.  

 

Klasszikusabb humanitárius segítséget nyújtanak belső menekülteknek, az adott régióban 

maradt embereknek. Abból indul ki, hogy ameddig biztonságossá válik az adott terület, 

ameddig az újjáépítés lezajlik, az embereknek az emberi méltóságot, körülményeket 

biztosítani kell. Ezért támogatást nyújtanak belső menekülteknek, közösségeknek az iskolai 

oktatásához, gyógyszertámogatásokhoz, családok lakhatásához, és mindig a helyi jószolgálati 

keresztényszervezeteken, vagy a magyar karitatív egyházi partnereken keresztül.  
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Harmadik típusú tevékenység az újjáépítési tevékenység, lakóházaknak, infrastruktúrának, 

kórházaknak, iskoláknak, templomoknak az újjáépítését célozza Irakban, Szíriában, 

Nigériában és Kongóban.  

 

A negyedik programtípus, amiről beszámolt Államtitkár úr, hogy a magyar kormány 2 éve 

indította el a Stipendium Hungaricum Programot, amely a fiatal keresztény ösztöndíjasok 

programja, 200 olyan fiatal tanul magyar egyetemeken, akik szülőhazájukban 

diszkriminációnak, terrorfenyegetettségnek vannak kitéve, a saját országukba nem engednék 

be a felsőoktatásban. A részvétel egyedüli feltétele, hogy ha lediplomáztak, térjenek vissza 

közösségeikbe és ott járuljanak hozzá az újjáépítéshez.  

 

Magyarország kimondja, hogy van keresztényüldözés. Ez olyan álláspont, amit próbálnak 

hiteltelenné tenni és cáfolni. Tavaly áttörést értek el, mikor a világ vezető  kormányával 

együttműködési megállapodást kötöttek. Várják a magyar gazdasági szereplők csatlakozási, 

reménybeli együttműködési szándékát.   

 

Dr. Szendrei Róbert „Jobb adni, mint kapni!” Jézus szavaival köszönte meg az előadást. 

Hozzátette, hogy nem ez az első eset, mert a jelenlévő Kozma atya segítségével, 30 évvel 

ezelőtt, Magyarország volt az, aki az NDK menekültjeinek segített. Átadta a szót az 

oldalaknak.  

 

Az egyházi oldal összefoglalta, hogy bár szomorú alapokra lett létrehozva, mégis örömteli 

büszkeséget keltő projektről hallhattunk, aminek a sajtója még mindig rossz. Kevesen tudnak 

azokról az előfeszítésekről, amelyeket az államtitkárság tesz. Jó lenne tudatosítani a magyar 

lakosságban. Szükség van ilyen pozitív mintákra, tevékenységekre. Jó lenne, ha ez még 

inkább egy közös ügy tudna lenni, ha azt érezné mindenki, hogy itt Magyarország segít, nem 

a magyar kormány. Úttörő szerepet vállalt ezzel Magyarország. Szeretnék, hogy ez a projekt 

educatív hatást is kifejtsen a lakosság körében.  

 

Művészeti oldal szintén gratulált a programhoz. Szerintük szellemiségben jól tisztázott 

vállalkozás. Ehhez nem könnyű kapcsolódási pontot találni, de talán a promóciójában 

művészeti rendezvényekkel, programokkal tudnak közreműködni.  

 

Gazdasági oldal megköszönte erről a rendkívül fontos programról a tájékoztatást. Szerintük 

kettős érzés mozog az emberben. Sokakban fordul meg az a gondolat, hogy ezt a pénzt, ami 

ennek a programnak a keretében hasznos célokra kerül felhasználásra, itthon hány helyen 

lehetne felhasználni. De ez demagóg hozzáállás. Nem kérdés, hogy ennek a programnak más 

a célja, bár Magyarország nem a leggazdagabb ország, de a lényeg, hogy Magyarország 

segíteni akar. Fő szempont, hogy konkrét segítségről van szó, adott helyen a leginkább 

rászorulók jutnak hozzá segítséghez. Ott kell nekik segíteni. Remélhetőleg nemzetközileg is 

példaértékű lesz. Cáfolta, hogy kudarcos lenne az együttműködés. Elmondta, hogy az egyik 

élelmiszer hálózat működtet egy segélyalapítványt, minden kormányzati ösztönzés nélkül, 

minden évben a különleges ellátást és elbánást igénylő állami gyermekotthonoknak adnak 

segítséget, minden otthonba egész kamionnyi élelmiszert visznek, évente 30 millió forint 

értékben, és sok más munkaadói szervezet is így gondolkodik. Nem zárkóznának el egy ilyen 

együttműködéstől, a gazdálkodó szervezeteknél is érző emberek dolgoznak.  

 

Civil oldal felhívta a figyelmet, hogy elképesztő, hogy a kereszténység a legüldözöttebb 

vallás. Az is szürreális, hogy a 21. században létrejöhetett egy fundamentalista kalifátus a 

közel-keleten, ami nyíltan keresztény ellenes harci cselekményeket hajtott végre. 
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Megmagyarázhatatlan, hogy az ENSZ segélyezési programja kizárja az üldözött 

keresztényeket. Egy kis ország próbál mintát szolgáltatni a nemzetközi közösségnek. 

Kiemelték, hogy a legfontosabb üzenete a hitelesség. A Baptista Segélyszervezet 

felszólalásában elmondta, hogy egy évvel ezelőtt szerveztek egy keresztényüldözéssel 

foglalkozó globális csúcstalálkozót, ahol az amerikai alelnöknek tudták elmondani, hogy 

Magyarországon teljesen másfajta kormányzati viszonyulás van ehhez a kérdéshez. A nagy 

magyar segélyszervezeteknek többsége egyházi szervezet, fontos, hogy az egyik kezük a 

magyar társadalomban van, másik kezük az egyházi oldalon van, a hit és a kereszténység 

oldalán. A segélyszervezetek mind a kettőt igyekszenek képviselni, és szívesen elmondanák a 

tapasztalataikat.  

 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr hozzáfűzte, hogy ha a politikánkat 

hiteltelennek tartják, akkor a civileknek is ott a helyük, hogy megmondják, hogy van más 

politikára is lehetőség Európában. 

 

Munkavállalói oldalt örömmel töltötte el, hogy megdicsérik Magyarországot, hogy a 

kiszolgáltatott emberek oldalára áll, és segítséget, támogatást ad részükre. Ez egyfajta 

szegénységi bizonyítvány Európa egészét tekintve, és azoknak a keresztény közösségeknek is, 

akik nem fognak össze, annak érdekében, hogy társaiknak segítséget nyújtsanak. Szomorú, 

hogy diszkriminatív jelleggel fordulnak a keresztények irányába, és vallási ideológiai 

tárgyává teszik a kiszolgáltatottság és az üldözöttség helyzetét, ami jó érzésű ember számára 

elfogadhatatlan. Azok a gazdasági szereplők, akik ezeken a területen békeidőben, jelentős 

befolyással szerepeltek, most háttérbe vonulva szemlélik az eseményeket. Célszerű lenne a 

gazdasági élet szereplőinek a bevonásával valóban a helyszínen a továbbélést, a további 

működés feltételeit biztosítania. Ennek jó alapot teremthet az oktatás, a képzés, amit a 

program is biztosít. Remélik, Európa felemeli a fejét. A munkavállalói oldalnak sincs rossz 

tapasztalata a magyar gazdasági élet szereplői vonatkozásában a segítő készségüket és 

hozzáállásukat tekintve, célszerű lenne akár szűk körbe megbeszélni ezeket a kérdéseket. 

Szakszervezetként részesei a nemzetközi mozgalmaknak, itt nem támogató a hangulat, 

kispadon érzik magukat, de az oldal próbál ellene felszólalni.  

 

Tudomány oldal szerint a program célja a legmagasabb etikai értéket képviseli, melyet 

üdvözölve hallgattak. A program szemlélete úttörő jellegű, erősen nemzeti indíttatású. A 

szubszidiaritás elve alapján közelít, a segítséget nyújtó és segítséget váró partner között. 

Kérdezték, hogy milyen nagyságú forrás áll a program rendelkezésére, illetve, hogy milyen a 

szerkezete a forrásköltségnek? Az oldal kiemelte, hogy nagy lehetőség van abban, ha 

összekapcsolják a gazdasági szereplőkkel. Elhangzott, hogy 200 ösztöndíjas van, náluk is van 

PhD hallgató Irakból, rendkívül motiváltak, tudatában vannak a felelősségnek, és 

lehetőségnek. Mivel fontos a nemzetközi regionális együttműködés, kérdésük, hogy a 

visegrádi országokkal van-e valamilyen együttműködés? Valamint, hogy Magyarország 

nemzetközi nyomás és támadás alatt áll, a program kinti partnerei hogyan vélekednek erről a 

támadásról? 

 

Azbej Tristan államtitkár úr zárószavában megköszönte az erősítő hozzászólásokat, és a 

cselekvő támogatást. Amikor kudarcról beszélt a gazdasági szereplőkkel, akkor nem az 

együttműködésről beszélt, hanem, hogy mi lehet a szándék, az érdek egy ilyen együttműködés 

mellett, ezért volt értékes, hogy hallhatta, hogy mi a motiváció mögötte, hogy túlterjed az 

anyagi logikán, és társadalmi, jószolgálati szerepvállalásról szól, örömmel állnak elébe, hogy 

erről egyeztessenek a két oldallal. Kifejezetten az üldözött keresztényeket célzó 

programjaiknak az elmúlt 2 év alatt az összköltségvetése 8,7 milliárd forint volt, ez az átadott 



9 
 

támogatásokat és kötelezettségvállalásoknak naprakész helyzetét jelenti. Jövő évben 4-5 

milliárd forintos összeggel számolhat a Program. Az ösztöndíjasokkal kapcsolatban elmondta, 

hogy eddig két évfolyam tanul, 100-100 fővel, az idei jelentkezők száma 4500 fő, jelenleg 

vizsgálják, hogyan tudják bővíteni. A nemzetközi együttműködések sorából egyik politikai 

célként fogalmazták meg, hogy HHP-ből V4 Helps is válhasson, egy miniszteri biztos segíti a 

munkát e téren. Közösen vallják, hogy a helyben való segítés jobb megoldás, mint a 

befogadás. A kinti partnerek hozzáállásával kapcsolatban elmondta, hogy minden ilyen irányú 

visszafogottság az a szomorú, korlátozó diplomáciai közhangulatnak szól, nem annak, hogy 

ne lennének hálásak. Ami a bosszúságukat erősíti az embertelen álszent politikai hozzáállás 

nyugaton, de ha ebben a küzdelemben az oldalak is részt vesznek támogatólag, azt köszöni. 

Ez a segítő Magyarország programja.  

 

Dr. Szendrei Róbert soros elnök felajánlotta az NGTT segítségét.  

 

Az egyebek napirendi pont keretében a Munkavállalói oldal tájékoztatást adott, arról, hogy 

nagyon megosztott a magyarországi közélet, elsősorban a szociális partnerek tekintetében és 

körében, hogy a korábbi Országos Érdekegyeztető Tanács helyett a 2011-ben létrehozott 

NGTT kellően reprezentálja-e azt az érdekegyeztetést? Ami most lesz 100 éves ebben az 

évben. Jövő héten Rómában tanácskoznak az Európai Nemzeti és Gazdasági Tanácsok 

képviselői és az EGSZB delegáltjaként megkérdezte, hogy van-e bármi, amit lehetne ezen az 

ülésen képviselni? 

 

Dr. Szendrei Róbert soros elnök úr elmondta, hogy ő is ott lesz, képviseli az NGTT-t 

Rómában, egymást tudják támogatni. Végül megköszönte a Tanács munkáját, Áldott 

Ünnepeket kívánt és lezárta a napirendet. 

  


