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Tisztelt Címzett! 
 

Birta János vagyok, a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezet (VÉROSZ www.verosz.hu H-1046 
Budapest, Erkel Gyula u. 21.) elnöke  
valamint  
az Európa Tanácsban működő Európai Romák és Utazók Fórumának (ERTF www.ertf.org Strasbourg c/o Council 
of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot) a Magyar Delegáció vezetője.  
 

A VÉROSZ, több mint 8 éves előkészítő tevékenysége alatt vezető felsőoktatási intézményekkel - szociológiai-, 
kutatási-, szakegyetemek, jogi, gazdasági, pénzügyi stb. – együttműködve, a vállalkozói szellem előmozdítása és 
az új gazdasági ötletek hasznosításának megkönnyítésére, és a minél szélesebb körben történő kiterjesztésre 
kidolgozta, és Magyarországon elindította a halmozottan hátrányos helyzetű családok és főleg alulképzett 
romák/cigányok részére az önfoglalkoztatási programját:   
 

’Romainnov’ komplex kompetencia alapú  

Oktatási és tartós Munkahelyteremtő  

Vállalkozás Integrátori Program  

(VÉROSZ V.I.P.)  
 

H.H.H. Halmozottan Hátrányos Helyzetű (főleg roma)  
Oktatási, Gazdasági és Szociális Felzárkóztatási  

Kisvállalkozás-ösztönző Önfoglalkoztató Munkahely-teremtési alprogram 
 

Az egzisztenciálisan leszakadt csoportok piaci termelőként és fogyasztóként történő megjelenése olyan közös 
társadalmi érdek, melyek megteremtése hozzájárul a gazdaság dinamizálásához és az alacsonyabban fejlett 
régiók felzárkóztatásához, valamint a periferizálódott rétegek tartós piaci szerepvállalása elősegíti a társadalmi 
béke megőrzését, az egyenlőség és az igazságosság elveinek érvényesítését.  
 

A Very Important Person (rövidítve V.I.P.) a különleges elbánásban részesítendő személy(ek)re utaló angol nyelvű 
kifejezés. A VÉROSZ ideológiája szerint a felzárkóztatás alapja, hogy pont a szegény leszakadt sorsú, főleg 
alulképzett roma rétegeket kell a helyzetükhöz megfelelő különleges, egyben megkülönböztetésmentes 
elbánásban és elbírálásban részesíteni, amennyiben azt akarjuk elérni, hogy az államháztartásban ne a segély 
kifizetőjeként, hanem a tartós foglalkoztatottság alapján, jogkövető magatartással tömeges adó befizetőként 
jelenjenek meg, amit más szóval „integrációnak” is lehet nevezni.   
 

Az integráció alapja a tartós piaci megjelenés következtében fenntartható foglalkoztatottság, amelyet valós 
gazdasági tartalommal rendelkező, megtérülést garantáló megvalósíthatósági tanulmányok nélkül – nem 
szociológiai, azokból Dunát lehet rekeszteni –, nem is lehet megkezdeni.  
 

A VÉROSZ V.I.P., a vállalkozói szellem ösztönzésével a tagjai számára felállított KKV-k közötti zárt rendszerű 
együttműködésen keresztül biztosítja:  
 

 a megfelelő felsőoktatási és kutatási intézmények közötti együttműködést,  

 a tisztább és innovatív technológiák lokális meghonosítását,  

 a regionális és helyi gazdaság valamennyi szektorában az új vagy továbbfejlesztett piacképes termékek 
előállítását,  

 üzleti hálózatokon és csoportosulásokon keresztül piaci bevezetést,  

 az előállított termékek garantált nyereséges értékesítését,  

 a finanszírozások elérhetőségét, üzleti támogatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést,  

 az ipar- és technológiaspecifikus kompetenciaközpontokon keresztül a regionális gazdasági fejlesztéshez 
kapcsolódó innovációs kapacitások mérhető fokozását,  

 

http://www.verosz.hu/
http://www.ertf.org/


A VÉROSZ induló projektjeihez a felvásárlási piac által, jelenlegi előzetesen szerződéskötés és finanszírozási 
ígérvényeink, bankgarancia felállítás előtti megrendelés állományunk – amely tartós piaci megjelenés biztosítja 
a fenntartható foglalkoztatottságot – min. 10.500 családi vállalkozás, és hozzá tartozó járulékos munkahelyek 
vonatkozásában cca. 50.000 fő tartós foglalkoztatását biztosít 2, azaz kettő éven belül.  
 

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a VÉROSZ V.I.P. komplexitásával, egy több száz éves – cigány/roma – 
„probléma”, a társadalmi beilleszkedést biztosító megoldásnak az esetleges első lépései, lépcsőfoka, abban az 
esetben nem is annyira sok az elmúlt 8 év, amit a „probléma” szinte teljes körű feltárására, a megfelelő 
felsőoktatási és kutatási intézmények kiválasztására és a szakmai tanulmányink elkészítésére, a stratégiánk-, 
tagjaink számára a gazdaság valamennyi szektorában felállítandó KKV-k közötti együttműködő zárt rendszer-, a 
vállalkozások pénzintézeteknél történő számlavezetési-, és a saját könyvvezetési kialakítására, a lakossági 
fórumok megtartására, valamit a megvalósíthatósági tanulmányaink elkészítésére és azokhoz tartozó 
bankgarantált piaci szereplők kiválasztására és hússzú távú szerződés tervezetek elkészítésére fordítottunk, a 
saját erőnkből és likviditásunkból.  
 

A VÉROSZ V.I.P., a munkavállaláshoz, oktatáshoz, a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, valamint az 
egészségügyi ellátáshoz – prevenció – való hozzáférést és társadalmi beilleszkedést biztosító  

szociális érzékű, de szigorú gazdasági alapú komplex, zárt rendszerű,  
kompetencia alapú - ’Romainnov’ - oktatáshoz kötött,  

minimum 10-15 év időtartamra hosszútávon fenntartható,  
garantált vagyonszerzést-, és évenkénti nyereségrészesedést biztosító,  

lokális közösségek újraélesztését generáló,  
visz garanciákkal biztosított finanszírozási,  

elvándorlást megakadályozó, lakhelyen végezhető önfoglalkoztatási program. 
 

Letölthető Iskolakultúra 100-108 oldal: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf  

 

A VÉROSZ projektjeinek tervezett volumenéről a V.I.P. Rabbit kisállat-tenyésztési modellprogram ad 
iránymutatást, amit jelenleg a Felső-Tiszavidéken indítunk. A tagjaink számára felállított KKV-k közötti zárt 
rendszerű együttműködésen, és hozzá tartozó járulékos munkahelyek vonatkozásában – takarmány-termelés, 
logisztika, feldolgozás, őrzés, stb. –, a 2.000-2.500 tartós foglalkoztatáson túlmenően, a 6-7 Millió kiló/év 
piacképes végtermék értékesítésénél évente cca. 25-30 Millió EURO árbevételt eredményez. Értékesítési árunk a 
spanyolországi 2010. évi átlag kilónkénti 6,56 EURO / kg (megtekinthető itt: http://www.conejos-info.com/lonjas ) 
nyúlhús árral szemben, a végtermék előállítási költségeit tetemesen növelő alapanyag kereskedői árrések 
megtakarításával, 40-48 %-kal olcsóbban előállított élőállat árat eredményez ugyan abban a spanyolországi 
minőségben, így a megtakarítások egybecsoportosításával 25-35 %-kal alacsonyabb 4-5 EURO / kg tervezett 
késztermék értékesítési árat vesz figyelembe. A megvalósíthatósági tanulmányunk jelen időszakban, üzleti titkot 
képeznek.  
 

A VÉROSZ V.I.P. komplexitásával és a több mint nyolc éves szakmai előkészítő munkájával, teljes mértékben 
beilleszkedik a társadalmi vitára napokban kibocsájtott NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI ÉS ROMA 
STRATÉGIA (2011–2020) – TERVEZET – tartós foglalkoztatásra vonatkozó 54-58, a 88-91 és a 104. oldalakon 
megfogalmazott irányelvek szerint elérni kívánt, főleg az első pillérben meghatározott célok végrehajtásába, 
Letölthető: http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf  
 

A VÉROSZ V.I.P. komplexitásával, a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 
2011.05.20. napján megkötött Keretmegállapodás 1., 2., és 3. pontjaiban meghatározott szinte valamennyi cél 
végrehatását biztosítja, és a Keretmegállapodás 11., 12., és 13. pontjaiban rögzített Kormányvállalások 
végrehatását, a zárt rendszerével, nagytömegek részére garantálja.  
Letölthető: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-nincs-gazdasagi-fordulat  

 

Keretmegállapodás „A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK”: 
3. A Kormány a számszerű célkitűzések elérésének elősegítése és folyamatos nyomon követése érdekében – 
figyelembe véve a 2020-ig szóló Nemzeti Roma Stratégiák Uniós Keretrendszerét is – részletes intézkedési 
tervet fogad el kormányhatározat formájában, mely kiterjed az egyes vállalások felelőseinek és a teljesítés 
határidejének meghatározására, továbbá kormányrendeletet ad ki, amelyben rögzíti az egyes beavatkozási 
területeket, az együttdöntési megállapodás szereplőit és az együttdöntésre megjelölt szervekkel az adott 
területre vonatkozó együttdöntési mechanizmust.  

 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf
http://www.conejos-info.com/lonjas
http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-nincs-gazdasagi-fordulat


VÉROSZ, a 8 éves előkészítő munkája alatt szerzett tapasztalataival, valós alapadatokat és cselekvési 
támpontokat tud nyújtani szakértőivel, szakmai tanulmányaival a roma-társadalmi egyeztetés-, a roma 
integrációra vonatkozó Kormányzati akarat megnyilvánítására hivatott, Keretmegállapodás alapján kialakítandó 
Kormányrendelet célirányos tartalma, és a minél nagyobb hatékonyságának elérése, valamint az alkalmazást 
követően a jogszabályi helyek módosítása, pótlása céljából.  
 

A Magyar Kormány soros elnöksége alatt elfogadott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 
2020-ig" (továbbiakban: COM(2011) 173 Romaintegrációs Stratégia) az alábbiak szerint hivatkozik:  

„A Világbank által nemrégiben végzett felmérés (Roma Inclusion 2010. szeptember.) szerint például a romák 
teljes körű munkaerő-piaci integrációja egyes országok esetében mintegy évi 0,5 milliárd euróra becsülhető 
gazdasági előnyökkel járhat.” 
Letölthető: http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf  

 

A VÉROSZ tanulmányai és a lehetőségei szerint a COM(2011) 173 Romaintegrációs Stratégia végrehajtását:  
 

1.) „Az oktatáshoz való hozzáférés” szakaszának a „Szélesíteniük kell a hozzáférést a minőségi koragyermekkori 
neveléshez és gondozáshoz”, kifejezetten a biztos jövőképet gazdasági alapon tartósan fenntartható 
felnőttképzésen keresztüli szülői gondoskodás példamutatásával lehet csak a roma családokban elérni, amelyet 
roma szülői munkaközösségekkel az állami iskolákban pedagógiai asszisztencia bevezetésével, nagytömegben 
tudjuk mérhető előrehaladását biztosítani a gyereknevelésben,  
 

2.) „Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés” szakaszának „A tagállamoknak …. kell biztosítaniuk a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz (különösen a gyermekek és a nők esetében), valamint a megelőző szolgáltatásokhoz és a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést” végrehajtását, az egészségügyi prevención (higiénia, 
szűrővizsgálatok stb.), a gondos szülői és a roma-társadalom családszemlélet alapján keresztül tudjuk biztosítani,  
 

3.) „A munkavállaláshoz való hozzáférés” szakaszának az „… a tagállamoknak a romák számára 
megkülönböztetésmentes alapon teljes hozzáférést kell biztosítaniuk a szakképzéshez, a munkaerőpiachoz, 
valamint az önfoglalkoztatási eszközökhöz és kezdeményezésekhez. Ösztönözni kell a mikrohitelekhez való 
hozzáférést” végrehajtását, a komplex zárt rendszerű V.I.P. VÉROSZ know-how garantálja,  
 

4.) „A lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés” szakaszának „a lakhatásra irányuló 
fellépéseknek bele kell épülniük az integrált megközelítésbe, amely különösen magában foglalja az oktatásra, az 
egészségügyre, a népjólétre, a foglalkoztatásra és a biztonságra, valamint az elkülönítés megszüntetésére irányuló 
intézkedéseket” végrehajtását, a Magyarország teljes területén, avagy más országba adaptálva a lakhelyben 
történő foglalkoztatás megteremtésével:  
 

4.1. A V.I.P. Rabbit kisállat-tenyésztési modell program, alapján a Liba, Csirke, Sertés, Marha, Halgazdaság, 
E85 bio-etanol, és Bio-Diesel Repcetermelés, stb. programok biztosítják,  

 

4.2.  melegházas (pl. Biomassza erőművek melletti lágyszárú növények előtermeltetésével összekötött, 
hulladékhő felhasználásával) elővételi joggal biztosított (családi) bérlakásban elvégezhető, zöldség-gyümölcs 
kiskertészeti növénytermesztés stb., Bio-falu program biztosítja,  

 

A modellprogramunkba rövid idő alatt 4-6 hónap cca. 2.000-2.500 rászorultnak tudunk munkahelyet – 
oktatással egybekötve – mérhetően biztosítani és hosszú távon fenntartani. A központi rendszer felállítása és 
fejlesztése, valamint a projekt elindítása, és finanszírozhatóság forrás igénye cca. 1.4 Milliárd Forint, amely vagyon 
és likviditás csoportosítása folyamatban van.  
 

A VÉROSZ V.I.P. Rabbit kisállat-tenyésztési modellprogram felállítását követően a rendszer önjáróvá és 
példaértékűvé válik, egész Európa és az Európai Unió előtt, amiből egyenesen következik, hogy a további 
komplex V.I.P., programok direkt, egyenes finanszírozásra is alkalmassá válnak az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) részéről, amely: „közvetlen beruházási támogatást nyújt a vállalkozások (főként a kkv-k) számára, 
mellyel fenntartható munkahelyek megteremtését kívánja elősegíteni.”  
 

A COM(2011) 173 Romaintegrációs Stratégia a 10. oldal első bekezdése kimondja:  
„A tagállamoknak el kell készíteniük, illetve felül kell vizsgálniuk a romák integrációját célzó nemzeti stratégiájukat, 
és azt 2011. december végéig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. 2012 tavaszán, a roma platform éves ülését 
megelőzően a Bizottság értékeli a nemzeti stratégiákat, és a fejlődésről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”  

http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf


Álláspontunk szerint egyedi helyzetben vagyunk, mert a komplex modellprogramunk bevezetésével egy időben 
a VÉROSZ V.I.P. Know-how a továbbiakban pl. Szerbia, Montenegró, Macedónia, Románia, Bulgária, Ukrajna 
stb. országokba adaptálható, mert a programgazda Birta János elnök, és Dr. Budai Zoltán elnökhelyettes az 
Európai Romák és Utazók Fórumában, Magyarországot képviselik az Európa Tanácsban.  
 

A VÉROSZ V.I.P. által 2, azaz kettő éven belül elérhető cca. 50.000 fő tartós foglalkoztatás, a többszörösére 
emelhető, a működési felület és jogosítványok biztosításával, valamint „a regionális és helyi hatóságokkal 
folytatott szoros együttműködésben és folyamatos párbeszéd révén”. [COM(2011) 173 Romaintegrációs 
Stratégia 9. oldal utolsó előtti bekezdés]  
 

Meg kell jegyezni, hogy kevés olyan érdekegyeztető szervezet van – ha egyáltalán van – akik a Magyar bűnüldöző 
szervek által „bűnözőknek tartott” (pl. cigánybűnözés) személyekkel, csoportokkal hivatalosan párbeszédet tud, 
és akar folytatni a feketegazdaság kifehérítésének céljából. Nekünk, a strasbourgi pozíciónkból és a nemzetközi 
roma jogvédő tevékenységünkből eredően, nem csak joguk, hanem szinte kötelességünk a roma tömegek 
élhetőségének érdekében felszólítani őket, hogy – ellenőrzött felügyelettel, jogkövető magatartás tanúsításával – 
lépjenek át a fehérgazdaságba, lehet, hogy kevesebb, de tisztességes adóalapot biztosító ellenszolgáltatás 
ellenében, és a tárgyalásainkról hivatalos jegyzőkönyveket felvenni.  
 

A www.verosz.hu honlapunkat egy kicsit lebutítottuk az általunk kidolgozott Vállalkozás Integrátori Program 
know-how biztonsága érdekében, így az alábbi összefoglaló okmányainkat csak a programban dolgozók, és 
leendő partnereink  részére az üzleti titok szabályaira vonatkozóan biztosítjuk megtekintésre:  
 

A V.I.P. Romainnov a felnőttképzésünk metodikáját mutatja be, amely gyors előrehaladást biztosít a tartós 
foglalkoztatás mellet. Letölthető: http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf  
 

A V.I.P. Human röv. a tartós munkahelyteremtés vezetői összefoglalója, amelynek zárt, és garanciákkal biztosított 
rendszere szintén minden országban kialakítható. Letölthető: http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf  
 

A V.I.P. Kisállat röv. a modellprogramunk, amelyet a továbbiakban regionális és helyi gazdaság valamennyi 
szektorában bármilyen szakágra adaptálni tudunk. Letölthető: http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv. 2010.pdf  
 

A V.I.P. NORECI angol anyag, amelyet minden országban a területi igények, és az adott ország törvényei szerint 
kell aktualizálni. Letölthető: http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_en.pdf  
 

Minden egyes összefoglalót, az egyes konkrét lokális igényfelmérés és az adott területi adottságok 
figyelembevételével kell át-, és kialakítani. Meg kell jegyeznem, hogy minden lehetőség csak annyit ér, 
amennyit kihasználnak belőle, ezért igyekeztünk programunk etapjait a pártoktól, kampányoktól és a 
magyarországi romapolitikától függetlenítve a lehető legnagyobb titokban tartani, tekintettel arra, hogy a 
VÉROSZ V.I.P., a politikai ciklusokon átnyúlóan, minden rászoruló, azonos szociális helyzetben élő előtt nyitva áll, 
országhatároktól-, politikai-, és etnikai hovatartozástól függetlenül.  
 

Tisztelettel,  
 

Birta János 
Elnök / President 
VÉROSZ / NORECI  
Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete,  
National Organization of Roma Enterpreneurs for the Co-ordination of Interests  
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