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Jogi ügyek - Jogvédők, jogászok a terepen (telepen)

Gettóellenes bizottság –1988-8927

Az 1980-as évek végére Miskolc tör ténelmi városközpontja teljesen lepusztult, mivel a 
helyi polgárság eltűnésével el vesztette korábbi funkcióját és tulajdonosait, és a megelőző 
évtizedek beruházásai az új lakótelepekre koncentrálódtak. Az 1980-as évek közepén 
azonban a helyi tanács döntést hozott a történelmi városmag felújításáról. Először arra 

27 Az alfejezet forrása: Ladányi János: A miskolci gettóügy. In: Ladányi János (szerk.): Szociális 
és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdaság átmeneti időszakából (1987-2005). Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. 344-354. 

Gaál Gabriella

White flight

A white flight folyamata az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött az 1950 és 1960-as évek-
ben, mikor nagy migrációs hullám indult meg (különböző történelmi és gazdasági okok miatt) 
Európából Amerikába. A migráció következtében vegyes származású emberek kerültek az 
Államokba, akik fajilag is eltérő környezetből érkeztek egy homogénebb külvárosi vagy kertvá-
rosi övezetbe1. De a kifejezés használatos másfajta migrációra is, főleg a tehetősebb fehér 
középosztálynak a városból a külvárosba vagy a vidékre való költözése (dezurbanizáció).2 Az 
1950-es és 1960-as években a polgárjogi mozgalom során a középosztálybeli fehér lakosság 
migrációja, áttelepülése indult meg egyes nagyvárosokból például Cleveland, Detroit, Kansas 
City és Oakland esetében.3 Általánoságban elmondható, hogy egyes történészek szerint, a 
white flight jelenség valójában a lakossági változásokra és azok miatt kiváltott nyomásra kivál-
tott válaszreakció. Ilyen változás volt a Nagy Migráció idejében (Great Migration, 1916-1970) 
bekövetkező feketéknek a déli országokból az északi városokig terjedő migrációja, valamint a 
déli és kelet-európai új bevándorlók hullámai.4 A white flight kialakulásához a szuburbanizáció 
és a városi decentralizáció történelmi folyamata is hozzájárult, amelyek lehetővé tették a je-
lenkori környezeti rasszizmus felerősödést.
 Ma már egyénenként változó, hogy ki meddig tanul és hol, de néhány általános tény meg-
állapítható. Az iskolázottabb szülők, a tehetősebb szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel 
folytatják tanulmányaikat, mint a szegényebb, kevésbé iskolázottak gyerekei. A fővárosban és 
a nagyobb városban élők iskolázottsági mutatói kedvezőbbek, mint a községekben élőké. To-
vábbá a munkanélküli, mélyszegénységben élő családban élő gyermekek nagyobb eséllyel 

1 Boustan, L. P. :Was Postwar Suburbanization „White Flight”? Evidence from the Black Migration. in: 
Quarterly Journal of Economics. 2010. 125. évf. 1.sz. 417.Internetes kiadás: http://www.jstor.org/
stable/pdf/40506285.pdf?refreqid=excelsior%3Ae17d4de0bb1717f08915f74da6743dcf (letöltés 
ideje: 2018. 02. 06.)

2 I. m. 419. 
3 I. m. 426. 
4 Asthana, Anushka: Changing Face of Western Cities: Migration Within U.S. Makes Whites a Minority 

in 3 More Areas. Washington Post. 2006. Internetes kiadás: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/08/20/AR2006082000629.html (letöltés ideje: 2018. 02. 06.)
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tettek kísérletet, hogy a város más részein biztosítanak la kást vagy építési területet a 
belvárosban lakó cigányok számára, de a leendő szomszédok mindenhol tiltakoztak. Így 
végül úgy döntöttek, hogy a város szélén, a Sajó partján egy új telepet építenek. A terve-
zett helyszín a Sajó árterében feküdt, több kilo méteres körzetben sem óvoda, sem iskola, 
sem üzletek nem voltak. Első lépésben 94, majd további 200 lakást építettek volna. A 
legelső dokumentumokban a Miskolcon élő cigány családok életkörülményeinek javítá-
saként mutatták be a tervet, majd azt állították, hogy azért van szükség a telepre, hogy 
bővüljön a lakásállomány, s hogy elhelyezhessék azo kat a családokat, akiket ilyen vagy 
olyan okból (lakbérhátralék, önkényes lakás foglalás stb. miatt) kiköltöztetnek a felújítás 
alatt álló történelmi városrészekből. Később pedig úgy kommunikálták az akciót, mint a 
város különböző részein élő, „antiszociális” elemektől való megszabadulás egyik módját. 
 Ekkor, 1988 novemberében egy fiatal cigány tanító, Horváth Aladár Budapestre 

morzsolódnak le, mint az ehhez képest létbiztonságban élő fiatalok. Az iskolák rangja és híre 
nagyon meghatározó: egy településen van „jobb” és „gyengébb” iskola. Az iskolázott, maga-
sabb társadalmi státuszú családok törekednek az előbbit megcélozni, míg a leszakadó telepü-
léseken, ahol a megélhetés nehézségei miatt a munkanélküli vagy a szegény szülők megelé-
gednek az alacsony presztízsű iskolával. A szülők közül, aki megteheti „menekíti” a gyerekét az 
alacsonyabb státuszú iskolából a közeli településen lévő vagy a település más részén található 
jobbnak tartott iskolába. Ez az iskola azért is lesz erősebb, mert a szülők kedvezőbb helyzetet 
és jobb tanulási körülményeket tudnak teremteni gyermekeik számára. A white flight szimboli-
kusan jelenti a fehérek „elrepülését” és a gyerekek távozását.5 A szegregált iskolák teljesít-
mény-csökkentő és lemorzsolódást felerősítő hatását komplex magyarországi kutatások ered-
ményei is igazolják, és ezekben az iskolákban a hátrányos helyzetű (HH) vagy a halmozottan 
hátrányos helyzetű diákok (HHH) aránya az adott iskolakörzetben mért arány fölött található. 
Közülük a legtöbben roma származásúak.
 Összefoglalva elmondható, hogy a reprezentált folyamat a legtöbb esetben a spontán 
szegregáció miatt alakult ki, mivel ha az iskolázottabb szülők tehetik, akkor elviszik gyerekeiket 
egy jobbnak tartott településre/település részre és iskolába. Ezt a folyamatot nevezzük ma 
white flight-nak,
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utazott és sikerült felhívnia a közvélemény figyelmét a fenyegető hely zetre. A budapes-
ti értelmiségiek egy csoportja - köztük szociológusok - úgy döntött, hogy megpróbál 
tenni valamit. A Raoul Wallenberg Egyesület28 „Tényfeltáró bizottságot” hozott létre. 
1989-ben a cigányok megszervezték első, nagy szabású gyűlésüket, ahol a Magyar Rá-
dió is képviselte magát. A megbeszélésnek otthont adó kultúrház vezetője a gyűlést 
berekesztette, mondván, hogy csak dalaik és táncaik előadására volt engedélyük a ci-
gányoknak. Az összejövetel Horváth Aladár lakásán folytatódott. Az akciónak ebben a 
szakaszában elleneztek mindenfajta utcai demonstrációt, mivel a miskolciak nagy része 
osztotta a helyi tanács cigányellenes érzel meit és akár egy esetleges pogrom és etnikai 
zavargások kirobbanásának veszélyétől is tartani lehetett. Elhatározták azonban a he lyi 
tiltakozás megszervezését, a gettóterv alternatíváinak kidolgozását, és az országos 
közvélemény figyelmének felkeltését, majd egy kiáltványt írtak, amelyben ismertették 
célkitűzéseiket, és bejelentették a Gettóellenes Bizottság megalakulását. A kiáltványt 
számos országos napilap közölte, illetve késéssel és „fanyalgó hangon”, de a helyi lapok 
is. A tényfeltáró bizottság felkereste a gettóterv által fenyegetett csa ládokat, akik közül 
egy sem volt hajlandó kiköltözni a Sajó partjára. A tényfeltáró bizottság nem csak 
humanis ta értékekre hivatott, de bebizonyította, hogy a „Sajó-parti telep” felépítésé-
nek költségei rendkívül magasak.
 1989 márciusában az MSZMP miskolci bizottsága majd a helyi tanács is elvetette a 
tervet. A szakértői bizottság többlépcsős lakáscserék rendszerének bevezetésére tett 
ja vaslatot. A terv értelmében, mivel Miskolcon túl sok a lakótelepi lakás, köztük a kis-

28 Az egyesülési törvényt követően ez az egyesület az elsők között volt, mely megalakult és egy 
olyan, pártoktól független szervezet volt, mely a különböző kisebbsé gek jogainak védelmét 
tűzte ki céljául.

GALÉRIA
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méretű lakások aránya, azokat, akik készek saját házat építeni, e törekvésükben anya-
gilag támogatták. Az így felszabaduló komfortos la kásokba költözhettek az alacsony 
komfortfokozatú lakásokban élő családok, valamint azok, akik már régóta a várakozók 
listáján voltak. Az így megüresedő lakásokat pedig azok kaphatták, akik a legrosszabb 
körülmények között éltek. 1991-ig 42 lakótelepi lakást osztottak ki ily módon. A Gettó-
ellenes Bizottság tagjai részt vettek az új és a megüresedett régi tanácsi bérlakások el-
osztásában, ők választották ki a várakozók listájáról a legjobban rászoruló családokat. 
A SZETA29 pedig pénzügyi támogatással segített a 40 legszegényebb családnak azon 
összeg befizetésében, amely a lakásra várakozók listájára való felkerü léshez kell. 
 A miskolci gettóügy a születő demokrácia egyik nagy és sikeres érdekérvényesítési 
küzdelme volt Magyarországon. Szerepet kapott benne a szabaddá váló sajtó, civil 
szervezetek, aktív értelmiségiek és hátrányos helyzetű emberek. A magyar jogtörténet 
első közérdekű érdekérvényesítési ügye is Miskolcról indult, amikor 2005-ben az Esélyt 
a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány pert indított a város ellen iskolai szegre-
gáció miatt. Témánk szempontjából az eset jelentőségét adja, hogy az érintett iskolák 
(a József Attila, a Fazola Henrik és a Bulgárföldi Általános Iskolák) a közeli szegregátumok 
gyermekeit „gyűjtötték” össze, s mutattak rá a lakóhelyi és iskolai szegregáció közötti 
összefüggésekre.

Iskolai szegregációs perek 2005-2007 – 
Az iskolai és lakóhelyi szegregáció összefüggései

A történtek szerint a város hét iskoláját integrálta igazgatásilag és gazdaságilag úgy, 
hogy közben a beiskolázási körzethatárokat nem módosította, a cigány, illetve hátrá-
nyos helyzetű gyermekeket jogellenesen elkülönítette, illetve a jogellenes elkülönítést 
fenntartotta, megsértve a gyerekek egyenlő bánásmódhoz való jogát.30 Az alapítvány 
első fokon pert vesztett, a Debreceni ítélőtábla azonban megállapította a város felelős-
ségét. Ezt követően öt roma tanuló nevében 2007-ben nyújtott be az alapítvány újabb 
keresetet a bíróságra. A felperes diákok fél-félmillió forint kártérítést kértek azért, mert 
kizárták őket a minőségi oktatásból, így az általuk vágyott középiskolákba nem nyertek 
felvételt és nem képesek a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Ez az ügy a Legfelsőbb bíró-
ságig jutott, ami 100 ezer forint szimbolikus kártérítést ítélt meg. 31

 A szegregációs perekben érintett három iskola három különböző megoldási módot 
szimbolizál: a József Attila iskola a cigánytelep szomszédságában feküdt, természete-
sen következett be szegregálódása. A bulgárföldi iskola iskolán belül szegregált, indí-
tott külön cigány osztályokat (illetve kéttannyelvűeket, melybe nem a cigány gyerekek 
jártak).32 A „Fazola” a Vasgyár szívében feküdt és Lyukóvölgytől ugyan messze, de az 
iskolák közül legközelebb, tehát ez esetben is természetes szegregációs folyamatról 

29 A Szegényeket Támogató Alapot a demokratikus ellenzék néhány tagja hozta létre az 1970-
es évek végén.

30 Miskolci deszegregációs terv. CFCF Esély a Hátrányos Gyerekeknek Alapítvány, d. n. http://
cfcf.hu/miskolci-deszegreg%C3%A1ci%C3%B3s

31 Százezret kap, mert szegregálták. Borsod Online, 2010. június 3. http://www.boon.hu/
szzezret-kap-mert-szegregltk/news-20100603-11442603

32 Hajdú Adrienn: Többszörösen hátrányos helyzetű roma gyerekek az általános iskolában. 
Szakdolgozat. 2008.
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beszélhetünk. Ez utóbbi iskola kezdetektől törekedett a mélyszegénységben élő diákjai 
számára megfelelő és hasznos oktatási módszerek alkalmazására (Lépésről lépésre 
program), mióta a Baptista Egyház fenntartásába került, erre több forrása is van, eszkö-
zei bővülnek (Szimfónia program, judo, stb). A József Attila iskola azóta bezárt- ahogy 
megszűnt a telep is, mely diákjait adta. Időközben szegregálódott Miskolcon néhány 
Avas Déli általános iskola (a fészekrakó ügy folyományaként), a belvárosi iskolák pedig 
egyházi fenntartásba kerültek. Az egyházi iskoláknak nincs beiskolázási körzetük, így a 
hozzájuk közeli szegregátumok gyermekeit jellemzően nem veszik fel, azoknak jóval 
messzebb kell eljárniuk. Akiknek pedig az szerepel a lakcímkártyáján, hogy lakcím nél-
küli (ennek több oka lehetséges, később látni fogjuk), abba az iskolába tudnak járni, 
ahol megsajnálják és ahova felveszik őket. 
 Mivel a társadalmi esélyeket az iskolai pályafutás határozza meg, kiemelt fontossá-
gú a mélyszegénységben élő gyerekek iskoláztatásának kérdése. A Miskolcon tapasz-
talható jelenségek nem egyedülállóak az országunkban, lévén a magyar a világ egyik 
legszegregáltabb iskolarendszere.33 Az iskolai deszegregációs törekvéseknek – ha van-
nak egyáltalán - hasonló kihívással kell szembeszállniuk, mint a lakóhelyi deszegregációs 
programoknak: a whiteflight jelenségével34, a többségi társadalom ellenállásával, poli-
tikai csatározásokkal. A városban ez idáig lépések az iskolai deszegregáció érdekében 
nem születtek. Iskolai szegregálódás irányába hatott – miképp említettük – a fészekra-
kó ügy, melyet most részletesebben is bemutatunk.

A „Fészekrakó” ügy

Az Avas Déli lakótelep több, mint 10 000 lakásával, ahol Miskolc lakosságának majd ne-
gyede él, sokarcú városrész. A lakások döntő többsége összkomfortos, a modern élethez 
szükséges valamennyi szolgáltatás elérhető itt vagy a közeli belvárosban. A házak 1973 
és 1985 között épültek, így mára elhasználódtak, a panel rekonstrukciós beruházások 
lassan valósulnak meg. Az Avas Déli lakótelepen található a város szociális bérlakás állo-
mányának nagy része (a lakások 19%-a önkormányzati tulajdonú) és a „Fészekrakó” 
néven elhíresült miskolci csalás sorozatban érintett legtöbb lakás is itt található. 
 A 4/2005. (I.12.) Kormány rendelet tette lehetővé állami kezességvállalással kombi-
nált devizaalapú jelzáloghitel igénylését az arra jogosultak számára, használt lakás vá-
sárlásához. E konstrukcióhoz önkormányzati támogatási rendszer is kapcsolódott. 
Miskolcon mintegy 380-390 lakást vásároltak meg ily módon, de a tulajdonszerzések 
egy része bűncselekmény eredményeként jött létre. Az elkövetés a következő módon 
zajlott: Szervezőkből, ingatlan irodák alkalmazottaiból, hitelügyintézőkből, munkálta-
tói igazolást kiadó cégek vezetőiből, ügyvédekből, ügyvédi irodák alkalmazottaiból, 
értékbecslőkből és pénzintézeti dolgozókból álló szervezetten működő csoport jött 
létre, akik figyelemmel kísérték, zömmel a Miskolc Avas Déli lakótelep eladó lakásaira 
vonatkozó apróhirdetéseket és halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli, de több 
gyermekkel rendelkező családokat kerestek meg, akik egy részének szándékukban sem 
állt lakást vásárolni Miskolcon. Ezeket a vevőjelölteket összehozták a lakások eladóival 

33 Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás 
növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. Élet és Irodalom, 2006/46. 8-9. 

34 Lásd Gaál Gabriella írását!
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majd az ügyben szereplő ügyvédi irodákban megkötötték az adásvételi szerződéseket, 
de a szerződésben a ténylegesen kialkudott vételárnál legalább 30%-kal magasabb 
összeg szerepelt, amin az elkövetői kör tagjai osztoztak. A hitelhez szükséges önerőt a 
gyermekek után járó szociálpolitikai támogatás jelentette. A Kormányrendelet alapján 
hitelképességet igazoló jövedelemigazolást kellett csatolni a hitelkérelemhez- ehhez 
hamis munkáltatói igazolásokat adtak ki az érintett cégek vezetői a vevők részére.35 
Miskolcon ráadásul telep-felszámolási programok is zajlottak ez időben, így az onnan 
távozni kényszerülők is a bűnszövetkezet célpontjaivá váltak.36

 A Fészekrakó program keretében nyújtott jelzáloghitelek felvétele során történt 
visszaélésekkel kapcsolatban megkezdődött a Miskolci Városi Ügyészség nyomozása, 
majd vádemelést követően a gigantikus per 2012-ben, melyben mára a vádlottak száma 
290-re nőtt. Első fokú ítélet 2015 végén született, mindössze 11 vádlottat mentettek fel. 
Az OTP-t 750 millió, az államot 170 millió forint kár érte. Az ügy fellebbviteli folytatása 
egyelőre nem lehetséges, mert nem minden esetben sikerült kézbesíteni az ítéletet.37

 A fészekrakó hitelt felvevő családok közül „a hatósági nyilvántartások alapján mint-
egy 200-220 szociális segélyen élő, sokgyermekes, a lakótelepi együttélési szabályokat 
semmibe vevő személyek voltak, akik sem a lakással kapcsolatos közüzemi számlákat, 
sem pedig a hiteltörlesztést nem fizették”38 Más megfogalmazásban: „valószínűsíthetően 
roma származású” emberek, akik…”39 Az avasi lakótelepen (és részben a diósgyőriben) 
mindennek nyomán megszaporodtak a lakók közötti konfliktusok, bizonyos társashá-
zak eladósodtak, illetve csődbe mentek, mivel a közös költséget sem fizették a „fészek-
rakós” családok. A lakásokat és lépcsőházakat lelakták, tönkretették. E folyamatnak 
talán a legnagyobb kárvallottjai azok a roma családok voltak, akik már ezelőtt is az 
Avason laktak, s olykor nehezen, de fizették a számlákat, életmódjukban harmonikusan 
illeszkedtek a város elvárásaihoz. Igaz ők nem éreztek közösséget az új beköltözőkkel, 
de a cigányokkal szemben felerősödő negatív attitűdök őket is érintették. Egyes iskolák 
és óvodák „elcigányosodtak”, ahol a nevelés minőségi színvonalában is változás állt be. 
Az avasi lakások ára zuhanni kezdett, nehezen eladhatóvá váltak, ennek ellenére sokan 
próbáltak máshová költözni, ha megtehették.
 A tarthatatlan helyzet megoldására a város elkezdte keresni a jogi és nem jogi megol-
dási lehetőségeket. A lakások megvásárlása, kisajátítása nem tűnt járható útnak. Nem jogi 
megoldásként elkezdték a köznyelvben „razziák”-nak nevezett ellenőrzéseket a MIHŐ, 
MIVÍZ, ÉMÁSZ (a helyi távhő-, víz- és áramszolgáltatók), gyámügy, közterület felügyelet, 

35 Friedmanszky Zoltán – Krausz Krisztina: Az állami támogatások jogosulatlan felvételével 
megvalósult „szocpol” csalásos bűnügyek tapasztalatai az ügyészségi nyomozás és a nyomo-
zás felügyelet körében. Miskolci Nyomozó Ügyészség, Miskolc. 2009. november 20. https://
felugyelet.mnb.hu/data/cms2102460/Fridmanszky.pdf (Letöltés ideje: 2015. március 3.)

36 A visszaélés lehetőségét más városokban észlelték és ott a jegyzők részt vettek, illetve érvé-
nyesítették jogukat a fészekrakós lakások felértékelésében, így azokon a helyeken nem érte 
meg hasonló ügyleteket lebonyolítani., Havasi Virág: Housing. In: Havasi Virág (ed): Roma in 
the European cities. Miskolc. Final Report. 2013. 71-80.

37 Véget ért a gigantikus Fészekrakó-per. 24.hu, 2015. december 10. http://24.hu/belfold/2015/ 
12/10/veget-ert-a-gigantikus-feszekrako-per/, http://www.szon.hu/meg-a-torvenyszeken-
parkol-a-miskolci-feszekrako-ugy/3274250)

38 Interjúrészlet, az önkormányzat jogásza.
39 Interjúrészlet, az önkormányzat jogásza. 
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tűzoltóság, rendőrség és ÁNTSZ munkatársai. Rovarirtás elrendelés, áramlopás, jogcím 
nélküli lakáshasználat, lakcím bejelentés elmulasztása, megrongált villanyóra, szemétszál-
lítási szerződés hiánya, vízlopás miatt indultak eljárások. A közbiztonság romlásáról, majd 
a razziákról és eredményükről a helyi sajtó folyamatosan tudósított.40 Elkészült a városi 
együttélési kódex (meglévő országos szintű jogszabályok és a helyi vonatkozó rendeletek 
gyűjteménye) és telefonos vonalat létesítettek a bejelentések fogadására. A razziák nem 
csak az Avast érintették, hanem Miskolc valamennyi szegregátumát is. Az avasi fészekrakó 
lakásokból – a sajtó szerint – 50, az önkormányzat szerint 20-25- lakást a hatósági zaklatás 
következtében a tulajdonosok el is hagytak, azonban a tulajdonjoguk fennmaradt és a 
tartozások továbbra is növekedtek, így ez nem jelentett végső megoldást. 
 Végül a város a lakások követelésállományának megvásárlása mellett döntött. Erre 
2013 februárjában született közgyűlési határozat (mely egyúttal maximalizálta a lakások 
darabszámát és a rá költhető pénzmennyiséget). A város a megvásárolt követelések 
birtokában végrehajtást kezdeményezhetett (mely végrehajtás sok esetben már szüne-
telt és újbóli kiírására nem sok esély volt), az árverésen licitálhatott, majd, ha ő szerzi 
meg a tulajdonjogot, fizetnie már nem kellett, mert követeléseit beszámíthatta. (Attól 
sem kellett félni, hogy egy külsős személy szándékosan felhajtja az árakat, mivel az ön-
kormányzat rendelkezett a legnagyobb követeléscsomaggal, így, ha az érték két, két és 
félszereséért el is kelt volna az ingatlan, abból először az önkormányzat követelését 
kellett volna kielégíteni.) A város új tulajdonosként a lakók kilakoltatását kezdeményez-
hette. Az első kilakoltatás megtörtént 2013 októberében. A város tulajdonába kerülő 173 
lakást folyamatosan felújítja a közmunka program keretében (2017. március végén 150 
lakás üres, 76 ebből már felújított, a többi kiürítése és felújítása zajlik) és bérlakásként 
fogják azokat hasznosítani. Az Avas Déli lakótelep az egyetemváros szomszédságában 
fekszik, a tervek szerint az új lakók egy része egyetemista, doktorandusz hallgató lesz.41

 A fészekrakó családok egy kisebb része átadta az ingatlan tulajdonjogát a Nemzeti 
Eszközkezelőnek. E konstrukció keretében a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogá-
ról, és bérlőként otthonában maradhat, a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott in-
gatlant és a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását.42 Miskolcon 2-300 
eszközkezelős lakás van jelenleg, de ezek nagy része nem fészekrakós.

40 2010.04 és 2012.05 között Lásd az alábbi cikkeket: 
 Fészekrakó-ügy, együttélési kódex. Minap.hu, 2010. április 1. http://minap.hu/news.

php?extend.22610.2
 „Hálót” húztak az Avason – videóval. Borsod Online, 2010. április 10. http://www.boon.hu/

hirek/baleset-bunugy/cikk/halot-huztak-az-avason-videoval/cn/news-20100401-12382276
 Kampány: Razzia az Avason. avas.blog.hu, 2010. március 31. http://avas.blog.hu/2010/03/31/

kampany_razzia_az_avason
 Biztonságos kettes ütem? avas.blog.hu, 2010. július 26. http://avas.blog.hu/2010/07/26/

biztonsagos_kettes_utem_kerdojel
 Ellenőrizték a fészekrakókat: az első tapasztalatok. Minap.hu, 2011. február 1. http://minap.

hu/news.php?extend.34623.4
 Most az Áfonyáson ellenőriztek. Minap.hu, 2012. május 31. http://minap.hu/news.

php?extend.53961.4
41 Újabb „fészekrakós” lakást vett birtokba a miskolci önkormányzat. Minap.hu, 2017. március 

30. http://minap.hu/cikkek/ujabb-feszekrakos-lakast-vett-birtokba-miskolci-onkormanyzat
42 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. http://www.netzrt.hu/
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 Elsősorban az Avas Déli lakótelep életét megkeserítő fészekrakó családok inspirál-
ták a város lépéseit a „rend és biztonság” megteremtésére, de e lépések érintették va-
lamennyi szegregátum lakóját is. A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy a jogvédők 
fellépése nyomán milyen jogi eljárások indultak, s azoknak mi lett az eredménye.

Jogvédők fellépése Miskolc lakhatással kapcsolatos rendeletei, 
intézkedései nyomán

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő 
Iroda (NEKI) 2014 márciusában közös beadvánnyal fordult az alapvető jogok biztosá-
hoz, amelyben a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MÖR) által koordinált és más 
társszervekkel együtt folytatott hatósági ellenőrzési gyakorlat kapcsán fogalmaztak 
meg alapjogi kifogásokat.43

 A szociális szférában dolgozó szakemberek elmondták, hogy az ellenőrzések (köz-
nyelvben: razziák) eredményeként az érintettek félelemben kezdtek élni, „mivel a rend-
ész nem úgy ment a helyszínre, hogy mit lehet tenni, és így puszta fenyegetéssé vált az 
eljárás”.44 Sok család egy-egy razzia után elköltözött, voltak, akik egy éven belül a har-
madik, negyedik helyre. És ha az első helyszínen talán még rendezett volt is a lakhatási 
jogcím, a további költözésekkel egyre nagyobb valószínűséggel már nem. 
 Idő közben megkezdődött a számozott utcák felszámolása (Lásd erről részleteseb-
ben később) és ezzel (is) összefüggésben az önkormányzat úgy módosította a helyi la-
kásrendeletet, hogy az önkormányzattal fennálló bérleti jogviszony megszüntetésekor 
adható térítési díj kifizetését településen kívüli ingatlanvásárláshoz, kvázi kiköltözéshez 
kötötte. (Egyes Miskolc környéki települések önkormányzatai hasonló tartalmú rende-
leti megoldásokkal válaszoltak e rendelkezésre.)45 A miskolci lakosok körében is vegyes 
fogadtatásban részesült e rendelkezés, sokan „sajnálták” a „lelépési pénzt”. Kérdéses, 
hogy volt-e erre az önkormányzatnak forrása, de mivel egyébként is csak a köztartozás 
mentes, élő szerződéssel rendelkező bérlők lettek jogosultak rá, nem sok mindenkit 
érinthetett a rendelkezés, tudomásunk szerint egy esetben történt meg kifizetése.
 A Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tiltakozott a „kitelepítés ellen”, mely 
tiltakozásnak nagy sajtóvisszhangja lett. Ezt követően megalakult a „Miskolcon mara-
dunk!” Kitelepítés Elleni Bizottság. A Bizottságot támogatta a két legnagyobb jogvédő 
szervezet, a TASZ, és a NEKI is, valamint számos más civil szervezet és magánszemély. 
A Bizottság levelet írt a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek, 2014. június 25-
re országos demonstrációt szervezett a Miskolci Városháza elé, augusztusban pedig 
„Sátorváros” elnevezéssel sátras tiltakozásba kezdtek a Városház téren és a számozott 

43 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
biztoshelyettes közös jelentése a Miskolci Önkormányzati Rendészet által koordinált közös 
ellenőrzési gyakorlatnak, a helyi lakásrendelet és a Miskolc környéki települések rendeletei 
módosításának, valamint a helyi önkormányzat lakhatási feltételeket érintő egyéb intézke-
déseinek vizsgálatáról az AJB-1474/2014. számú ügyben. Alapvető Jogok Biztosának Hivatal 
az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézménye, 2015. https://www.ajbh.hu/documents/10180/ 
2395518/miskolci_jelentes_20150527.pdf/49568f34-d431-4112-a64f-9e3a5e2babfd (Letöltés 
ideje:2017. május 20.)

44 Interjúrészlet. 
45 Uo. 
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utcákban. A tiltakozásokra válaszául az önkormányzat 35 000 nyomornegyedek felszá-
molását támogató aláírást gyűjtött össze.46

 A TASZ és a NEKI a helyi lakásrendelet 2014. május 8-i módosítása ellen is kifogást 
emeltek. A biztos és a biztoshelyettes a beadványokat egyesítette, és egy ajánlás-listá-
val fordult az önkormányzathoz, amelyben kezdeményezték a képviselő-testületnél a 
„razziák” megszüntetését, kérték a kifogásolt lakásrendeleti passzus megsemmisíté-
sét, valamint, hogy az önkormányzat működjön együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lattal (MMSz) és az önkormányzat szakmai háttérintézményeivel a szegregátumokban 
folyó kilakoltatások megelőzése érdekében. Ezen kívül intézkedési terv kidolgozására 
szólította fel a hatóság az önkormányzatot az otthon nélkül maradó, hajléktalanná váló 
családok elhelyezésére, lakhatási feltételeik rendezésére vonatkozóan. Előírták továb-
bá, hogy a város vegyen részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai támogatá-
sával készülő, a kialakult telepek felszámolására, újratermelődésük megakadályozására 
vonatkozó, komplex program és feladatsor kidolgozásában. A Kormányhivatal fellépé-
se nyomán a helyi lakásrendelet kifogásolt rendelkezését a Kúria 2015. április 28-án 
hozott határozatában törvénysértőnek minősítette és megsemmisítette.47

 Időközben, 2014 júniusában az Amnesty International levélben fordult a polgármes-
terhez a kilakoltatások leállítása érdekében és aggodalmát fejezte ki a nemzetközi jog 
által megkövetelt jogi és eljárási garanciák hiánya miatt. Az ERRC (European Roma 
Rights Centre) az Európai Bizottsághoz nyújtott be jogi elemzést a szituációról. Az 
ODIHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) 2015 júniusában tette 
nyilvánossá jelentését, miután a helyszínen járt. E dokumentumban részletesen bemu-
tatta a történteket és azok következményeit. A jelentés rámutatott a szociális bérlakás-
hoz jutás azon új feltételeire is, melyek ugyan jogszerűek, és emiatt a jogvédők nem 
támadták meg azokat a hatóságok előtt, de azt a célt szolgálják, hogy a mélyszegény-
ségben élők ne tudjanak lakás pályázatot benyújtani. Ilyenek pl. a magasabb bérleti 
díjak, melyek fedezik a felújítási költségeket is, a közjegyző által hitelesített bérleti 
szerződés előírása, melynek költsége a bérlőt terhelik, stb.48 A volt bérlők meséltek 
olyan esetekről, amikor a hivatalok nem jártak el kérelmeik nyomán, illetve félretájé-
koztatták az érintetteket, de ezek az esetek nem bizonyíthatók49 és kérdés, hogy való-
ban így történtek-e. A jogsegélyt nyújtó önkéntesek és munkatársak általános tapasz-
talata, hogy az ügyfelek alig értik a határozatokat, szabályokat, nehezen igazodnak el 
a hivatali rendben, ami nem is csoda, mert még a segítőknek sem könnyű feladat ez.
 Az előbb említett lakásrendelet módosítás elsősorban a számozott utcák felszámo-
lását hivatott segíteni, a következőkben ezt a történetet mutatjuk be részletesebben.

Számozott utcák

A számozott utcáknak nevük nincs, sorszámok jelölik őket, 1-től 11-ig (illetve a 9-11 ma már 
építési terület, az 1-3 utcákon és részben a 4 utcában nem, illetve nem csak lakások van-
nak). Az Újgyőri főtér és a Diósgyőri stadion között, körülbelül hetven többlakásos épít-

46 Dancsné Iváncsik Erika: A Számozott utcák… I. m. 
47 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 

biztoshelyettes közös jelentése… I. m.
48 The Housing Rights of Roma in Miskolc, Hungary. I. m. 
49 Dancsné Iváncsik Erika: A Számozott utcák… I. m.
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mény 200 háztartásában mintegy kilencszázan éltek – többségében cigány családok, de 
nem romák is (egykori vasgyári munkások és leszármazottaik). A lakások túlnyomó része 
önkormányzati tulajdonú, szociális bérlakás, a „gyáristák” jellemzően lakásaik tulajdonosai 
(voltak). A lakások kicsik, általában 1 szobából, konyhából és előtérből állnak, melléképü-
letként fáskamra szolgál. Villany minden lakásban van, víz csak egytizedükben, a fűtés 
kályhával történik. Többnyire nagycsaládosok lakják a lakásokat, több esetben akár két-
három generáció együtt. A gyermekek a legközelebbi iskolába, illetve óvodába járnak (ez 
utóbbinál nem túl rendszeresen, pedig a hetedik utcán van az óvoda). Állandónak mond-
ható munkahelyet a közfoglalkoztatás biztosít az itt lakóknak, azt sem mindenkinek.
 A Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ megyei aktivistái Havas Gábor és Lengyel Gabri-
ella szociológusok vezetésével 2014-ben kutatást végeztek a számozott utcákban élők-
ről.50 A felmérés eredményei szerint a lakók többsége évtizedek óta elmaradás nélkül 
fizette a bérlakások rezsijét (a megkérdezettek 88%-ának nem volt semmilyen hátralé-
ka), néhányan felújították, komfortosították is az önkormányzat házait.51

 Amikor a város 2014-ben elhatározta, hogy a stadiont újjáépíti, döntött a számozott 
utcák felszámolásáról is. Három utcát érint a stadion építés, ezek ma építési területek. 
Itt többnyire saját tulajdonú házakban laktak az emberek. A többi utcát azért kell lebon-
tani, mert a nyomortelepeket Miskolc fel kívánja számolni. Hogyan is járt el az önkor-
mányzat ennek érdekében? A határozott idejű, lejáró lakásbérleti szerződéseket nem 
hosszabbították meg, a határozatlan idejűeket határozottra változtatták, amint erre 
jogi lehetőség mutatkozott és megkezdődtek a kilakoltatások. A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat (MMSz) érkezett közvetítőként a területre, mivel vele mind az önkormány-
zat, mind a cigányok hajlandók voltak szóba állni, (miközben egymással nem), de sokak 
vélekedése szerint nem sok mindent tudott elérni a „Málta”.„Kapunk támadásokat52, 
hogy miért vagyunk ott, sok jogtalan kilakoltatást sikerült az utolsó pillanatban leállítani, 
még időt kérni. Ha nem lennénk ott, drasztikusabban történtek volna a dolgok. Meg lehet 
mutatni, hogy lehet jobban...”53 

50 Az adatfelvétel a háztartások bő felére (112 háztartásra) terjedt ki, a jobb státuszú lakosság 
– a nem romák, a háztulajdonosok és a határozatlan idejű szerződéssel rendelkezők – kisebb 
arányban voltak hajlandóak válaszolni a kérdésekre. A válaszadók közül 4 volt tulajdonos, 58 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkezett, 38 lakásban határozott idejű szer-
ződéssel laktak, 12 családnak nem volt érvényes szerződése, (mivel a határozatlan idejű 
szerződéseket korábbi tartozás miatt az üzemeltető MIK Zrt. felbontotta, és a befizetés után 
nem rendezte a lakók státuszát). A határozott idejű szerződések hátterében vagy korábbi 
tartozás áll (akkor váltották át határozatlanból határozottra), vagy lakáscsere (ami esetén az 
új szerződés már automatikusan határozott idejű lett). Az itt élők 85 százaléka Miskolcon 
született. A felnőttek jellemzően 8 osztályt végzettek (57%), egykori vasgyári, vagy egyéb 
nehézipari üzemben dolgozó munkások és leszármazottaik. In: Számozott utcák: Így tesz 
földönfutóvá a stadionépítés. HVG.hu, 2015. február 2. http://hvg.hu/itthon/20150202_Szaz_
csalad_valhat_foldonfutova_a_stadion

51 Dancsné Iváncsik Erika: A Számozott utcák… I. m.
52 Pl. a HVG egyik tudósítában olvashatjuk, hogyan magyarázza el az egyik asszony a Máltai 

Szeretetszolgálat „segítségét” egy kilakoltatott ember esetében: „Két vagy három hónapnyi 
albérletet fizettek neki. A Lyukóban…az a jóember most hajléktalan! Az utcáról jár dolgozni!” 
In: Számozott utcák: Így tesz földönfutóvá a stadionépítés. HVG.hu, 2015. február 2. http://
hvg.hu/itthon/20150202_Szaz_csalad_valhat_foldonfutova_a_stadion

53 Interjúrészlet az MMSz munkatárs. 
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 A terület lakosságszáma gyorsan csökkenésnek indult, a 2011-es népszámlálás ada-
ti szerint 1150-en éltek a területen, a MMSz 2016-os felmérése szerint közel 700-an, je-
lenleg 320-an. Az elhagyott, kiköltözött ingatlanokban megindultak az illegális bontá-
sok, amelyeket a MMSz a nyílászárók befalazásával próbál megakadályozni, de ennek 
ellenére is sok a rongálás. 
 Adódik a kérdés, hogy hova kerültek az emberek. A „jól fizető bérlők” és tulajdonosok 
számára, akik többnyire nem romák voltak, csereingatlanokat ajánlott fel az önkormány-
zat, illetve a tulajdonosokkal több esetben pénzbeli kompenzációban állapodtak meg. A 
fiatalabbak közül sokan szerencsét próbáltak a fővárosban vagy külföldön. Váradi Gábor 
CNÖ elnök szerint a legtöbben Kanadába menekültek, de voltak, akik Nagy-Britanniában 
és Németországban próbáltak szerencsét. Egy- két család a Szarkahegyen vagy a 
Pingyomon (Miskolc hétvégi házas külterületei) húzódott be viskókba, néhányan hajlék-
talan szállókon találtak menedéket, de a legtöbben a Lyukóvölgybe költöztek albérletbe, 
rokonokhoz vagy megvettek egy házat, vagy „csak úgy beköltöztek” üres házba
 A számozott utcákban zajló folyamatok miatt a NEKI kérelmére az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság (EBH) eljárást indított a hajléktalanná válással fenyegetett bérlők érdeké-
ben. A hatóság előtti eljárás során az önkormányzat azzal érvelt, hogy nem tudott a 
telepfelszámolással érintett személyek roma nemzetiséghez való tartozásáról, mert 
nem vezet ilyen jellegű nyilvántartást. Mivel az érintett városrész szegregátumnak mi-
nősül, a hatóság az előbbi érvelést nem fogadta el. 
 A hatóság vizsgálta azt is, hogy az önkormányzat rendelkezett-e konkrét intézkedé-
si tervvel, különös tekintettel arra, hogy az érintett személyek emberhez méltó lakha-
tását a telepfelszámolást követően hogyan kívánja biztosítani. Az önkormányzat ilyen 
tervvel nem rendelkezett, a hatóság határozatában kötelezte az önkormányzatot en-
nek pótlására. Az önkormányzat a telepfelszámolással kapcsolatban az emberi méltó-
sághoz, egészséges életkörülményekhez való jogot sértő életkörülmények felszámolá-
sára is hivatkozott. Azonban megfelelő tervezés és egyeztetés híján a telepfelszámolás 
önmaga céljával ellentétes – állapította meg a hatóság. 
 A megvalósuló telepfelszámolással kapcsolatos konkrét intézkedések vizsgálata 
kapcsán azt találta az EBH, hogy a bérlőknek felajánlott cserelakások több esetben nem 
voltak megfelelő minőségűek. Az önkormányzat maga is csupán néhány olyan esetről 
számolt be, amelyekben a bérlők sorsát rendezettnek tekintette. A hatóság határoza-
tában utalt az önkormányzat azon szociális funkciójára, mely a hajléktalanná válás 
megelőzésével függ össze (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján).
 Az önkormányzat az eljárás során arra is hivatkozott, hogy a telepfelszámolás egy-
formán érinti valamennyi, a szóban forgó városrészben élő személyt, függetlenül a va-
gyoni, jövedelmi, társadalmi helyzetétől, nemzeti, illetve etnikai hovatartozásától. A 
hatóság viszont rámutatott, hogy az Ebktv. 9. §-hoz fűzött indokolás alapján a közve-
tett hátrányos megkülönböztetés látszólag semleges feltételen alapul, mégis egyes 
védett tulajdonsággal rendelkező személyeket- jelen esetben a romákat- nagyobb 
arányban érint. Erre alapozva az EBH megállapította a jogsértést, kötelezte az önkor-
mányzatot a jogsértő állapot megszüntetésére és ötszázezer ft bírságot is kiszabott.54 

54 Jogeset – EBH/67/2015. Egyenlő Bánásmód Hatóság. http://egyenlobanasmod.hu/article/
view/ebh-67-2015 (Letöltés ideje:2017. április 22.)
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 Miskolc városa a határozat felülvizsgálatát kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróságtól, mely a kérelmet elutasította és a hatóság határozatát hatályában fenn-
tartotta. 55

Az élet Lyukóvölgyben

Szeretnénk képet nyújtani a szegregátumokban lakók életkörülményeiről. E célból a 
Lyukóvölgyet mutatjuk be részletesebben, mivel úgy tűnik, ez hosszú távon fennmarad, 
az elmondottak azonban sok esetben a többi – még meglévő - telepre is jellemzőek.
 A Lyukóvölgy természetes határait keletről, nyugatról és északról vízválasztók ad-
ják, délen a belterületi határvonal. A terület alábányászott, magába foglalja a bezárt 
Lyukóbányát és annak belterületbe sorolt környezetét, a környező erdős területeket és 
kb. 526 hektáros beépített (egykor zártkerti) területet, mely jelenleg külterület. A bá-
nyát 2004-ben zárták be gazdasági és környezetvédelmi okok miatt (az itteni szén ma-
gas kéntartalmú volt). A bánya megnyitása előtt a völgyben hagyományosan mezőgaz-
dasággal foglalkozó családok éltek tanyákon. A terület egyes nevei is erről tanúskod-
nak. (Laczkó tanya, Sütő tanya, Magyar tanya). Egy rövid ideig termelőszövetkezet is 
működött itt, de ami témánk szempontjából jelentős, hogy a 60-as évektől a 
zártkertesítési mozgalom keretében termelő és rekreációs funkciót kapott a völgy. 
 A ’70-es évektől egyre több hétvégi házat építettek a nehezen művelhető, elparla-
gosodott parcellákon. Ekkor vezették be a villanyt, majd sor került a vízhálózat részle-

55 Számozott utcák: Miskolcnak lépnie kell a jogerős határozat szerint. HVG.hu, 2016. január 
25. http://hvg.hu/itthon/20160125_Szamozott_utcak_Miskolcnak_lepnie_kell_a
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ges kiépítésére.56 A házak többsége (60%-a) 1960 és 1990 között épült. A rendszervál-
tozást követően az egyes társadalmi rétegeket sújtó elszegényedés, valamint a telkes 
generáció kiöregedése, a kiskert mozgalom lendületének csökkenése indította el a 
„lyukói paradicsom” leépülését. Ma már a kép nagyon vegyes, a jól karbantartott össz-
komfortos házaktól a kalyibákig minden megtalálható itt. A lyukói társadalom maga is 
több rétegből áll, az őslakosokból, a létfenntartási okból kitelepültekből (akiknek egy 
része a háza védelme miatt költözött ki), a szegénytelepekről és a környező falvakból 
ide költözőkből. A 2011-es népszámlálás alapján Lyukóvölgy lakossága 2481 fő volt, de 
a Havas Gábor és Takács Gábor által végzett számítások szerint 3500.57 A védőnők, csa-
ládsegítők és CNÖ elnök 4000-re becsüli a lakosok számát. 
 A mintegy 300 épület 62,2%-a félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakás, 
45%-ban nincs víz.58 A házak árammal való ellátottsága jó, viszont előfordul a - nehezen 
becsülhető - illegális rákötés. Akiknek nincs víz a házukban, a közkutakról hordják azt, 
ami egyes esetekben 1-1,5 km-es „sétát” jelent. Sok esetben még lakáson kívüli árnyék-
szék sem tartozik a házhoz, vagy igen, de nincs pénz az ürítésére, rossz állapotú, befo-
lyik az esővíz. 
 A házak fűtését fatüzelésű kályhák biztosítják. A tüzelő beszerzésének egyik lehetsé-
ges módja, hogy a közeli erdőben (Északerdő Zrt) bárcát váltanak a férfiak, részt vesznek 
az erdőtisztításban, amiért cserébe olcsóbban jutnak fához vagy természetben fizetik ki 
őket. Illegális faszedés is van, de nagy a lebukás veszélye, a rendőrök, rendészek gyakran 
járnak ellenőrizni a területre. Ha pedig nincs mivel fűteni, az emberek eltüzelik az ado-
mányba kapott dolgokat (ruhát, könyvet, bútort.) „Olykor életveszélyes, ahogy a 
szegregátumokban az emberek tüzelnek, kiütik a falat, a szénmonoxid visszaszivárog.”59 
 A völgy közepén húzódó közút az egyetlen aszfaltozott út. A dűlőutak sokszor még 
kővel sincsenek leszórva, ősszel és télen szinte járhatatlanok. „A nem megfelelő, sáros utak 
miatt a lyukósiak sokszor nem tudnak úgy megjelenni Miskolcon, ahogy azt a többségi társa-
dalom elvárná, így erősödik a „koszos cigány” képe.”60 A völgyben hiányos a közvilágítás, a 
közúton kívül elszórva néhány utcában van. Ez a helyiek biztonság érzetét csökkenti, illet-
ve télen a gyerekeknek sötétben kell hazamenniük a sáros utakon az iskolából. 
 A területen sok a lopás, betörés, részben a lakatlan házak illegális bontása, részben 
a kertek gyümölcseinek eltulajdonítása a leggyakoribb probléma. Sokan nem merik 
őrizetlenül hagyni portájukat. Előfordulnak súlyosabb cselekmények, pl. a szomszéd 
házának bosszúból való felgyújtása, verekedések, történt emberölés is. Vannak, akik 
drogkereskedelemmel, prostitúcióval foglalkoznak és jelen vannak az uzsora különböző 
formái.61 Ahogy egyik interjú alanyunk fogalmaz: „A téli időszak rettenet, 4-kor sötét van, 

56 Vass Kitti: „Abból élünk, ami éppen adódik…” A Lyukóvölgyben élők megélhetési stratégiái. 
Szakdolgozat. 2015. 

57 Uo. A lakott házak számát beszorozták az átlagos családnagysággal.
58 Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – Antiszegregációs Terv. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc, 2008. július. http://www.miskolc.hu/
s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / d o k u m e n t u m o k / c s a t o l m a n y o k / 1 67 0 7 8 5 - 3 5 1 0 - 20 0 8 - 3 i v s _
antiszegregacios_terv_3_kotet.pdf (Letöltés ideje: 2012. január 12.) 

59 Interjúrészlet. 
60 Vass Kitti: „Abból élünk, ami… I. m. 
61 Havasi Virág: Safety and security. In: Havasi Virág (ed): Roma in the European cities. Miskolc. 

Final Report. 2013. 89-98.
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igyekeznek a gyerekek, hogy hazaérjenek 4 előtt. Nem is biztonságos a terület, farkastör-
vények uralkodnak, folyamatosan jelezzük a rendészeknek.”62 
 Korábban volt kísérlet rá (2009-ben), hogy cigány származású településőrök (36 fő) 
az „Út a munkába program” keretében járják a terepet (Lyukóvölgyön kívül a Bábonyi 
bércet és a számozott utcákat) és ügyeljenek a közbiztonságra. A kezdeményezés ha-
tékonyságáról, eredményességéről megoszlottak a vélemények, később meg is szűnt.
 Az előbbiekből következően nem csoda, hogy a lyukósiak a műúthoz közeli házakat 
részesítik előnyben, sok ház, mely 2011-ben még lakott volt, mára elhagyatott, lepusz-
tult, lepusztított rom csupán.63

 A szegregátumokban – nem csak Lyukóban – rengeteg családnak rendezetlen a 
lakhatási jogcíme. „Adják-veszik a lakásokat az emberek egymástól, jogilag kifogásolha-
tóan. Vannak, akik kifizetnek több százezret úgy, hogy nincs szerződés, tulajdoni lap, vagy 
kockás papírra írt megállapodás a szerződés. Néhány ingatlan esetében nem ismert a tu-
lajdonos, illetve nem találják. Az is előfordul, hogy a tulajdonos nem engedi bejelentkezni 
a ’bérlőit’, vagy pedig, hogy a hivatal már nem fogadja el a bejelentkezést, mert túl sokan 
laknának az adott ingatlanban. Ezeknek az eseteknek a következménye, hogy rengeteg 
embernek nincs lakcím kártyája, vagy van, de azon az szerepel, hogy lakcím nélküli, azaz 
gyakorlatilag hajléktalan. Ez utóbbinak sok negatív következménye van pl. a beiskolázás-
nál, óvodába való felvételnél, az egészségügyi ellátásban, vagy akár abban, hogy nem 
válnak jogosulttá lakásfenntartási támogatásra a rászorulók. Sok esetben a lakhatás mi-
att kerülnek védelembe a gyerekek, nem azért, mert nem látják el őket, vagy mert nem 
járnak iskolába.”64 
 Jogi tanácsadást lakhatási (és egyéb ügyekben is) kapnak a lakosok a MESZEGYI 
(Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény) munkatársai-
tól és más szervezetek önkénteseitől és munkatársaitól (pl. Páli Szent Vince Társaság, 
„Vissza az életbe” Egyesület), ami van, amikor segít, de nem mindig. 
 A busz ritkán jár és zsúfolt, ha pedig nincs pénz bérletre, buszjegyre, 5-6 km-ert kell 
sétálni az óvodába, iskolába, boltba. Több kísérlet történt bolt nyitására Lyukóvölgyben, 
de jelenleg nincsen. Néhányan foglalkoznak „boltocskázással”, azaz tartós élelmiszere-
ket árulnak otthonukban. Olykor olyan áron, hogy az már uzsora tevékenységnek minő-
sül.65 Orvos néhány éve jár ki a völgybe, a konténer rendelőbe (ha nem jön közbe vala-
mi), és tervben van egy egészségügyi központ építése. Valószínűleg körzetet nem tud-
nak létrehozni, mert senki nem vállalná el. „Az információ áramlás is nehézkes, gond a 
posta, ha nem megy minden nap a postára az érintett, gyorsan lecsúszhat egy-egy határ-
időről. A telefonos információ áramlás se megoldott.”66 
 Előremutató, hogy saját kert művelése kb. a telkek harmadán zajlik, vannak, akik 
állatot is tartanak, baromfit, sertést, néhányan még lovat, szarvasmarhát is.67E tevé-
kenységek egy része a hagyományos életmód folytatása, régen megkezdett gazdálko-
dásé, némely esetben viszont újkeletű, fejlesztési programoknak köszönhetően indult 
be. Lássuk most az életminőség javítását célzó miskolci kezdeményezéseket!

62 Interjúrészlet. 
63 Vass Kitti: „Abból élünk, ami… I. m.
64 Interjúrészlet. 
65 Vass Kitti: „Abból élünk, ami… I. m.
66 Interjúrészlet. 
67 Vass Kitti: „Abból élünk, ami… I. m.
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Lépések a problémák megoldására, enyhítésére

Az Avas déli lakótelep társadalmi rehabilitációjára több projekt zajlott, illetve zajlik az-
óta, és terv ezek folytatása. Először ÉMOP-os Szociális városrehabilitáció pályázaton 
nyert 400 millió forintot a város, melynek nagy része infrastrukturális fejlesztésre ment 
el. Kialakítottak egy közösségi teret, két épületet felújítottak és alternatív kazánt léte-
sítettek. A közösségi tér hasznosítása a Dialóg egyesület eddigi tevékenységére építve 
közösségi alapon, helyi önkéntesek mozgósításával, helyi erőforrásokkal zajlik a mai 
napig. A Megújulás- Jelenlét az Avasi lakótelepen programban a város konzorciumi 
partnerei a Dialóg egyesület, a MMSz, és a Jezsuita Gimnázium voltak. A Dialóg egye-
sület settlement lakást hozott létre és egy közösségi kávézót, a MMSz közösség lakáso-
kat alakított ki, valamint a „Máltai Játszótér” tevékenységét erősítette meg, a gimnázi-
um pedig co-housing programot működtetett, illetve nyitott az avasi közösségek felé.68 
 Azok a lakóközösségek, ahol az önkormányzat megvásárolt fészekrakós lakást, pá-
lyázatot nyújthattak be a városhoz az épületük megszépítésére, rehabilitációjára. 61 
pályázat érkezett be, 111 millió forint összegre, valamennyi nyert is. Ezen említett prog-
ramok nem a mélyszegénységben élőket érintik, a témánkhoz úgy kapcsolódnak, hogy 
a fészekrakó program által okozott károk enyhítésére, orvoslására irányulnak.
 Lyukóvölgyben komplex telep program zajlott 2013-2015 között, aminek keretében 
létrejött a Gulyakúton a csillagpont közösségi szolgáltató ház, zajlottak képzések és 
közösségfejlesztő programok. A képzések között kerti munkás képzés is helyet kapott, 
vetőmagosztással kiegészítve, ezzel is ösztönözve, hogy a lyukóvölgyi adottságokat 
kihasználják az ott lakók. A város a második körre, melyben szociális bérlakások építé-

68 Tolnay Ákos: Válaszkísérletek az avasi lakótelepen élők problémáira. Szakdolgozat. 2015.
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sére volt lehetőség, nem pályázott. A közösségi ház üzemeltetését a MMSz vette át a 
fenntartási időszakban, ma délelőttönként a Biztos Kezdet Gyerekháznak (2016 szept-
emberétől), délután tanodának is helyet ad az épület a közösségi programok mellett. 
„Az, hogy járnak és használják, 3 éves munka eredménye, kongott a ház az elején, nehéz 
volt becsábítani az embereket, steril volt a ház… Hogy jönnek ma már, az részben a védő-
nőknek köszönhető. Nagyon jó az együttműködés közöttük és a MMSz között.”69 
 A Lyukóvölgy 6 km hosszú, a közösségi házba a völgy két széléről már nem járnak 
be az emberek. Eredetileg a TOP-os szociális városrehabilitációs projektbe tervezték, 
hogy a két szélen is szolgáltató házak és információs pontok jöjjenek létre, de végül a 
pályázatot a Vasgyár és a számozott utcák területére nyújtották be.
 Miként fentebb említettük, EBH döntés kötelezte a várost intézkedési terv elkészí-
tésére a számozott utcák felszámolása kapcsán érintettek lakhatásának biztosítására. 
Ezt követően zajlott a Helyi Esélyegyenlőséi Program felülvizsgálata és az új, 2016-2021-
es időszakra vonatkozó programba bekerült egy 30 szociális bérlakást kezelő Szociális 
Lakásügynökség kialakításának terve. A lakásügynökség feladata, hogy az önhibáján 
kívül lakhatását elvesztett számozott utcai lakosoknak lakhatási alternatívát kínáljon 
egy+egy évig.70

 A lakásügynökség létrejött, a MMSz fogja kezelni. Az egy+egy év alatt törekszenek 
a családok megerősítésére, hogy azok megoldást tudjanak találni lakhatásukra. Eddig 
négy lakást újítottak fel, ahova be is költöztek az érintett családok, akiket a MMSz a 
CNÖ helyi képviselőivel közösen választott ki. Ez a négy lakás a 6. utcában található, 
arra is szolgál, hogy megmutassa, hogyan is néznének ki ezek az utcák szépen felújított 
házakkal.71A MMSz ugyanis nem mondott le róla, hogy a számozott utcák legalább egy 
részét sikerüljön megőrizni. További terveik között szerepel a közeli Kabar és Puskin 
utcán is lakások felújítása, családok „átsakkozása”. Fontosnak tartják, hogy egyéni di-
agnózisok szülessenek és a családnak olyan lakást találjanak, amivel nem adósodik el.
 A HEP az említett lakásügynökség létrehozásán kívül hosszú távú célként megfogal-
mazva tartalmazza a lakhatási támogatás megszervezését, a lakókörnyezet feljavítását 
és komplex társadalmi rehabilitációt. Ez utóbbi eszközének a szociális munkások inten-
zív és folyamatos jelenlétét nevezi meg, több társadalmi alrendszerre koncentrálva, 
„napi szintű, aktív ellenőrzést, illetve mentális támogatást” biztosítva. További cél a 
számozott utcákban és olyan területeken, ahol még ez szükséges, Biztos Kezdet Gye-

69 Interjúrészlet. 
70 A NEKI végrehajtási kérelmet nyújtott be az EBH-hoz, mivel elfogadhatatlannak tartotta ezt 

az intézkedési tervet, hiszen 30 lakással 900 ember lakhatását nem lehet megnyugtatóan 
rendezni. Arra kérték a hatóságot, hogy kötelezze megfelelő HEP elkészítésére a miskolci 
városvezetést, és amennyiben úgy ítéli meg, szabjon ki újbóli bírságot. 30 lakással intézné el 
900 ember lakhatását Miskolc. Roma Sajtóközpont, 2016. május 26. http://romasajtokozpont.
hu/30-lakassal-intezne-el-900-ember-lakhatasat-miskolc/ Az EBH-n végül átment a HEP. 

71 2012-ben a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (CNÖ) javaslatára már megkezdő-
dött a számozott utcák házainak homlokzat felújítása. Az anyagot a MIK Zrt biztosította, az 
érintett családok önkéntes munkájukkal járultak hozzá a projekthez, bár később közfoglal-
koztatottak segítségét is bevonták. Azok a családok kapcsolódhattak be, akiknek nem volt 
tartozásuk, első körben 9-en. Sokan azt követően törleszteni kezdték adósságaikat, hogy ők 
is csatlakozhassanak. Végül 27 házat szépítettek meg ily módon. In: Havasi Virág: Housing. 
In: Havasi Virág (ed): Roma in the European cities. Miskolc. Final Report. 2013. 71-80.
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rekházak és mobil óvoda létrehozása – szintén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mű-
ködtetésében, fenntartásában. 
 A közmunkaprogramok, mint integrációs eszközök kapcsán azt hangsúlyozza ki a 
HEP, hogy azok egyrészt a mezőgazdasági művelésre alkalmas önkormányzati tulaj-
donban lévő területekre szervezett, magas élőmunka ráfordítást igénylő agrárgazdál-
kodásban szerveződjenek meg, másrészt legyenek egyedi közmunka-programok dön-
tően a lakókörnyezet rendezésére, megszépítésére.
 További cél orvosi rendelő korszerűsítése, ahol ez szükséges (azaz Lyukóvölgyben). 
E céloknak megfelelően a számozott utcákban a MMSz-nak működik egy irodája és 
Biztos Kezdet Gyerekháza, aminek a működési területe a vasgyárra is kiterjed. Ez azért 
fontos, mert jelenleg ugyan van 30 csecsemő, illetve 3 év alatti gyermek a számozott 
utcákon, de már csupán négy várandós anya. A MMSz 5 szociális munkása a családsegí-
tősökkel együttműködve a családok feltérképezését követően hosszú távú megoldáso-
kat keresnek. Az első lépésnek a keresőképesek elsődleges munkaerőpiacra lépését 
tartják, amihez segítséget nyújt a most induló Miskolci Foglalkoztatási Paktum, amely-
ben a MMSz civil partnerként közvetítő szerepet fog betölteni a munkaügyi központ és 
a helyi lakosok között. Ezen kívül közfoglalkoztatási programot is elindított a Szeretet-
szolgálat, 10 főt alkalmaz a Lyukóvölgyből, 10 főt a számozott utcákból. Itt is cél azon 
emberek megtalálása, akik alkalmasak az elsődleges munkaerőpiacra lépésre. 
 Egyéb civil szervezetek és az egyházak is tevékenykednek a számozott utcákban és 
Lyukóvölgyben, így a Szeretet Misszionáriusai (számozott utcák), a Szerető Szűz Mária 
Nővérei, az „Esélyt az életnek” egyesület72 és a Napraforgó egyesület (Lyukó). Ez utóbbi 
szervezet a közösségfejlesztő tevékenysége keretében igyekszik a partner családoknak 
segítséget nyújtani, hogy a terület mezőgazdasági adottságát kihasználják és az élelmi-
szer önellátás irányába elmozduljanak. 73 Szerveztek ezen kívül - többek között - nyári 
gyermektáborokat, mentoraik családok megerősítésén fáradoznak, egyik egyesületi 
tagjuk vezeti a lyukóvölgyi Ly16 zenekart.
 Befejezésül az eddigiek kiegészítésére, magyarázatára, továbbgondolására és ösz-
szegzésére teszünk kísérletet.

72 Honlapjuk: http://visszaazeletbe.5mp.eu/web.php?a=visszaazeletbe, Lyukóvölgyről készí-
tett kisfilmjeik: https://www.youtube.com/watch?v=AAUFUCpkGS4, https://www.youtube.
com/watch?v=5ojVEHeE5nY, https://www.youtube.com/watch?v=j4iWGGtpg8w

73 2014 óta laska-, majd csiperkegomba termesztést segít megvalósítani az egyesület egy 
lyukóvölgyi magánszemély pincéjében, a lakosok közös munkavégzésével, magánszemé-
lyek által juttatott informális pénz adományok felhasználásával. Az előállított gombát rész-
ben saját célra felhasználták, részben közösen kiválasztott rászoruló családoknak adomá-
nyozták, részben piacon értékesítették. A 2016-os évben pályázati forrásból tudták ezt finan-
szírozni. A bevételéből 48 férőhelyes keltetőgépet szereztek be, mely a termesztésben részt 
vevő 5 család között, 2015-ben rotációs rendszerben körbejárt és mindenki számára elvben 
lehetőség nyílt napos csirkék keltetésére. 2016-tól egy kevés pályázati forrást is sikerült ta-
lálni e tevékenységekhez.



szélrózsa

85

Dilemmák – Az önkormányzat (is) nehéz helyzetben – Mégis, merre tovább?

Miskolcon az önkormányzat a helyi cigánysághoz kapcsolódó kérdésekben többször 
került támadások kereszt tüzébe. Eklatáns példa erre a Világsátor terv története. 2012 
végén merült fel, hogy Miskolc 1,7 milliárd ft-os TIOP pályázat keretében megvalósítja a 
Világsátor projektet, aminek szakmai tartalma alapvetően három fő területre terjedt 
(volna) ki. Az első a kutatás és módszertani fejlesztés, digitalizálás, archiválás, elektroni-
kus publikálás. Ennek keretében egy európai társadalmi kutatóközpont, cigány digitális 
archívum, levéltár, könyvtár, kreatív média központ és szerkesztőség jött volna létre. 
Ezen kívül a Világsátor országos oktatási, kutatási és módszertani hálózat központjaként 
működött volna együtt a partnerséget vállaló településekkel, intézményekkel, a hátrá-
nyos helyzetűek – kiemelten a roma fiatalok – tehetséggondozásával és felzárkózásával 
kapcsolatban. A Világsátor harmadik eleme a kultúraközvetítő funkció lett volna. Hely-
ben képzőművészeti kiállítások, koncertek, színházi események, filmművészeti alkotá-
sok bemutatására került volna sor és emellett a program-, és menedzseriroda hazai és 
külföldi kiállítási és fellépési lehetőségeket is szervezett volna.74 A Jobbik helyi képviselő-
je azonnal tiltakozott a terv ellen, mondván: „Miskolcnak ma nem a cigány kultúrkincsek 
bemutatása van szüksége, hanem csendőrkaszárnyára.”75 A közgyűlés a tervet mégis elfo-
gadta76, amit üdvözölt a CNÖ77, támogatta a Miskolci Egyetem, de a Jobbik népszavazást 
kezdeményezett, és az ehhez szükséges aláírások gyűjtésébe kezdett.78 A nyilatkozathá-
borúban a Jobbik azt állította, hogy a “Világsátor nem lesz más, mint egy új, európai 
méretű cigány szórakozó negyed, melynek hozadékaként a cigánybűnözés nőni, az in-
gatlanárak pedig csökkenni fognak a városban.”79 Hiába támogatták a projektet a helyi 
szociológusok80, roma értelmiségiek81, az egyetem dékánja, az aláírásgyűjtők azt terjesz-
tették (és a közbeszédben az terjedt), hogy a projekt a Kanadából hazaérkező romák 

74 Kulturális nemzetegyesítés, társadalmi felzárkózás. Minap.hu, 2012. december 12. http://
www.minap.hu/comment.php?comment.news.61840

75 Inkább a kaszárnyát pártolnák. Minap.hu, 2012. december 12. http://www.minap.hu/news.
php?extend.61857.4

76 Több mint ötven téma a közgyűlés napirendjén. Minap.hu, 2012. december 13. http://www.
minap.hu/comment.php?comment.news.61881

77 A CNÖ a Világsátorról. Minap.hu, 2012. december 18. http://www.minap.hu/comment.
php?comment.news.62100

78 Népszavazást kezdeményez a Jobbik. Minap.hu, 2012. december 28. http://www.minap.hu/
comment.php?comment.news.62446

79 Népszavazást kezdeményez a Jobbik. Minap.hu, 2012. december 28. http://www.minap.hu/
news.php?extend.62952.2

80 „Rendkívüli lehetőség a kulturális központ.” Minap.hu, 2013. január 15. http://www.minap.hu/
news.php?extend.63117.2

 A békés egymás mellett élést segítené a központ. Minap.hu, 2013. január 16. http://www.
minap.hu/news.php?extend.63139.2

 Világsátor – Nem a romákról, hanem a romáknak szól. Borsod Online, 2013. január 16. http://
www.boon.hu/vilagsator-nem-a-romakrol-hanem-a-romaknak-szol/2168877

 Világsátor – Kérdések, válaszok. Borsod Online, 2013. január 16. http://www.boon.hu/
vilagsator-kerdesek-valaszok/2168881 

81 Világsátor: együttélési modellt hozhat létre. Borsod Online, 2013. január 17. http://www.mi-
nap.hu/news.php?extend.63193.5
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lakhatását fogja biztosítani. Ezt ugyan cáfolni igyekezett az alpolgármester és hangsú-
lyozni a project munkahelyteremtő szerepét, hiába.82 A Jobbik lakossági fórumot szerve-
zett83, az MSZP mosta kezeit (azt kommunikálva, hogy csak a projekttervezésére adták 
voksaikat). 2013. február 1-re már 20 ezer aláírás gyűlt össze a Világsátor ellen84. Végül 
2013.05.02-án a polgármester bejelentette, hogy nem lesz Világsátor.85

 A történet folytatódott más településeken, Sárospatak86, majd később Ózd is elve-
tette a tervet. Ez utóbbi helyen a Világsátor előkészületei és a körülötte zajló viták 
hozzájárultak a polgármester bukásához. 87

 Nem volt vitamentes a lyukóvölgyi komplex telep program története88 sem, mint 
ahogy bármilyen elképzelés, ötlet sem az, ami a Lyukóvölgy fejlesztésére irányul, pl. 
óvoda vagy bölcsőde létesítése, orvosi rendelő építése, stb. Az ezen ötleteket ellenző 
hangok aggodalma, hogy a fejlesztések révén még inkább bezáródnak az emberek a 
szegregátumokba, amiket nem fejleszteni, hanem felszámolni kell.
 Márpedig – miként láttuk – több ezer ember számára nincs pillanatnyilag lakhatási 
alternatíva Miskolcon, számukra létfontosságú lenne az infrastrukturális fejlesztés 
(utak, közvilágítás, több közkút), a szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése (orvos és 
bolt mindenképp, de közösségi tér, mosási lehetőség, szociális segítők, stb.) 
 A fentiek fényében érthető az önkormányzat óvatossága, hiszen politikai aknamezőn 
lépdel, bármit is tesz, vagy éppen nem tesz a cigányság kapcsán. Úgy tűnik, pillanatnyi-
lag a MMSz a puffer, az a szervezet, amelyre „áttolhatja” a tennivalókat az önkormány-
zat. A MMSz-nek nem kell tartania attól, hogy a szavazók megbüntetik, ráadásul egy-
házi kötődésű szervezet, küldetése (jelmondata) pedig a hitvédelem valamint a szegé-
nyek szolgálata és segítése. 
 Vannak más civil szervezetek is, melyek a mélyszegénységben, szegregátumokban 
élők élethelyzetén szeretnének változtatni. Ezek a szervezetek viszont erőforrás hiány-
nyal küzdenek. A fentebb bemutatott Napraforgó egyesület kisebb projekteket bonyo-
lít, de komolyabb pályázatot (pl. tanoda) nem tudott nyerni. Nagyon szeretnének egy 
ingatlant Lyukóvölgyben, ahol mintaprogramjaikat, illetve közösségfejlesztő tevékeny-
ségeiket végezhetnék. Nem témája e cikknek a pályázati rendszer visszásságainak, a 
civil szféra támogatásának elemzése, itt csak jelezzük a problémát. Ahogy azt is, hogy 
bár a Lyukóvölgy természetes terepe lehetne mezőgazdasági projekteknek, Miskolc 
külterületeként nem tud vidékfejlesztési forrásokra pályázni.
 A korábban említett ODIHIR jelentés is megállapította, hogy „a helyi hivatalok ke-
véssé érzékenyek az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban, mint az országos ható-

82 Országis központ lehet a Világsátor. Minap.hu, 2013. január 20. http://www.minap.hu/news.
php?extend.63289.5

83 Világsátor: a régió leszakadását is megállíthatja. Minap.hu, 2013. január 26. http://www.
minap.hu/news.php?extend.63552.2

84 Gyűlnek az aláírások. Minap.hu, 2013. február 1. http://www.minap.hu/news.php?extend. 
63801.2

85 Kriza Ákos: Miskolcon nem lesz Világsátor! Minap.hu, 2013. február 5. http://www.minap.hu/
news.php?extend.63944.4

86 Itt sem kell a roma Világsátor. Magyar Narancs, 2013. április 10. http://magyarnarancs.hu/
kismagyarorszag/itt-sem-kell-a-roma-vilagsator-84324

87 Ózd, válaszúton. válasz.hu, 2014. november 5. http://valasz.hu/itthon/ozd-valaszuton-106190
88 A projektet vizsgálta a NAV a Jobbik feljelentése kapcsán.
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ságok, ez utóbbiaknak viszont korlátozottak az eszközei” ahhoz, hogy biztosítani tudják a 
nemzetközi emberi jogi elvárások betartását.89 A bíróság elé kerülő ügyekben ráadásul 
jellemzően a fellebbviteli fórumok más ítéletet hoztak, mint az első fokon eljárók, ami 
utal a helyzet és megítélésének bizonytalanságaira. Az EBH pedig miután megállapította 
a jogsértést és kötelezte az önkormányzatot intézkedési terv elkészítésére, az elkészült 
tervet már elegendőnek találta, noha az a problémával érintettek kis része számára 
ajánl kiutat, illetve általános, hosszú távra szóló célkitűzéseket tartalmaz.
 Az önkormányzat eljárásai többnyire joghatályosak voltak (minden joga megvolt pl. 
nem fizetés esetén a határozatlan idejű bérleti szerződéseket határozottá alakítani, illet-
ve a határozott bérleti szerződések lejártakor azokat nem meghosszabbítani). Az esetek, 
melyben az önkormányzatot elmarasztalták vagy jogi szabályozókkal összefüggőek (az 
első iskolai szegregációs per, lakásrendelet módosítás) vagy a hatályos jogszabályok 
betartásával tett intézkedések módja, illetve mértéke alapozta meg a jogsértést (töme-
ges, összehangolt, tervezett hatósági ellenőrzések, tömeges kilakoltatás, melyeknél 
nem rendelkezett tervvel az önkormányzat az érintettek lakhatásának rendezésére). 
 Véleményünk szerint a fészekrakó program önmagában nem volt egy elhibázott ötlet, 
a stabil munkahellyel és jövedelemmel rendelkező emberek minőségi lakhatáshoz jut-
tatása a konstrukció keretében megoldható lett volna. A probléma abból adódott, hogy 
egy bűnszövetkezet lovagolta meg a konstrukció adta lehetőségeket. Gondosabb ható-
sági eljárással ugyanakkor megelőzhető lett volna a csalás sorozat.
 A nyugati országok tapasztalatai szerint ráadásul a deszegregációs programok, me-
lyek kiegyensúlyozott közösségek létrehozására irányulnak, általában nem érik el a kí-
vánt hatást, az etnikai szegregáció csökkentésében nem sikerül csökkenést elérniük, 
illetve nem kívánt negatív hatásokkal járnak, mint a közösségek szétesése vagy a lakás-
választék szűkülése. Ezen programok sokféleképpen működhetnek, pl. az új menekül-
tek szándékos szétszórása a településen belül, helyi kvóták előírása az egyes városré-
szekre, lakhatási karrier megteremtésének lehetősége és társadalmi státusz szerinti 
vegyes városrészek kialakításának kísérlete.90 
 Miskolcon a Vasgyár és a számozott utcák még meglévő részeinek sorsa bizonyta-
lan, talán a városrészen belüli lakhatási karrier lehetőségének megteremtésére tesznek 
kísérletet, de igazából még nem látható a jövő. Lyukóvölgy pedig marad. És hiába van 
igaza Ferge Zsuzsának, hogy „ha valaki telepen, gettóban él, akkor is kirekesztett, ha 
’amúgy’ minden rendben van”,91 Lyukóvölgyet fejleszteni kell. E fejlesztések pedig köny-
nyen összekapcsolhatóak lennének a fenntartható fejlődés elveivel, a lyukói (ex-)para-
dicsom adottságai kiválóak.
 A jövedelmi és lakhatási viszonyok, munkaerőpiaci státusz, képzettség, egészség-
ügyi állapot egy ördögi körben kapcsolódnak össze, nem lehet pusztán az egyik elem 
változtatásával tartós eredményt elérni az érintett egyének, családok életében. Hiába 
is kapnának egy jó környéken, jó lakást, ha nem tudják fenntartani, hamar újra a telepen 
találnák magukat. A családok megerősítése, egyéni megoldások keresése, komplex be-
avatkozások és a lépcsőzetesség kulcsfogalmak. Ezt persze könnyű így kimondani, leírni, 
sokkal nehezebb a szociális munkások, pedagógusok, és legfőképp az érintett családok 

89 The Housing Rights of Roma in Miskolc, Hungary. I. m. 
90 Bolt, Gideon – Phillips, Deborah – Van Kempen, Ronald: Housing Policy… I. m. 
91 Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel… I. m.
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mindennapi küzdelme. A szakemberek elmondása szerint a gyermekvédelmi rendszer-
be kerülő gyerekek egyre rosszabb állapotban vannak (nem csak Miskolcon, az egész 
megyében), a szegregált iskolák pedagógusai pedig egyre kevesebb sikert tapasztalnak 
munkájuk során. Véleményünk szerint meg lehetne próbálni legalább a legtehetsége-
sebb telepi gyerekek kvóták szerinti szétosztását a miskolci iskolákban és iskola bu-
szokkal való szállításukat. A szegregált iskolákba pedig lehetővé tenni vagy kisebb 
osztálylétszámokat, vagy azt, hogy egyszerre két pedagógus legyen benn az órákon.
 A humanitárius szempontokon túl a (ma még) többségi társadalom hosszútávú érde-
kei is azt kívánják, hogy a tanulmányban említett problémák megoldására kísérleteket 
kell tenni. Csak épp a hosszú táv többnyire kevéssé motivál cselekvésre, mert ahogy 
Maynard Keynes közgazdász bon mot-jában megfogalmazta: „Hosszú távon? Hosszú 
távon valamennyien halottak vagyunk.”
 A miskolci mélyszegénységben élők (többségükben romák) ügyében az önkor-
mányzat a politika foglya, a civilek erőforráshiányosok, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat pedig nem tudja a feladatot teljes komplexitásában átvenni. Megoldatlan az isko-
lai szegregáció ügye, a szegregátumok lakóinak száma nem csökken, annak ellenére, 
hogy a szegregátumok száma csökken, sokan külföldre távoznak, vidékre költöznek. 
Van vidékről Miskolcra irányuló mobilitás, külföldről is sokan hazatérnek (kényszerből 
vagy önszántukból) és jellemző a családokban a nagy gyermekszám. Miskolcon mint-
egy 5000 ember érintett, az időzített bomba ketyeg. Ideje lenne, hogy ne mondja azt a 
lyukósi gyerek a nyári táborból hazafelé menet, hogy „mindenhol jó, de legjobb máshol”. 
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