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Napirendi javaslat  
 

1. A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)  
(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, 
Patay Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes 
Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin és Kőszegi Zoltán (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Általános vita)  
 

2. A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló 
beszámoló (J/7766. szám)  
(Általános vita) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Kubatov Gábor (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Vejkey Imre képviselő (KDNP), előterjesztő  
Dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Mihály Erzsébet támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap) 

Megjelentek 
 
Nagy Bercel (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság vezetője)  
Berky Anna tanácsadó (Bethlen Gábor Alap)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Varga László, Farkas Flóriánt Berényi László, Gajda 
Róbertet Gulyás Gergely, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Kubatov Gábort Demeter Zoltán, 
Harrach Pétert Lukács Tamás helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel 
együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet az 
eredeti napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)   
(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, Patay 
Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes Ilona, 
Wittner Mária, Csöbör Katalin és K őszegi Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a választási eljárásról szóló T/8405. számú törvényjavaslat. 
Szeretettel köszöntöm Csonka Ernő helyettes államtitkár urat a KIM-től, valamint Vejkey 
Imre képviselő urat, aki jegyzi a törvényt. Öné a szó, képviselő úr!  

Dr. Vejkey Imre képviselő (KDNP), előterjesztő tájékoztatója 

DR. VEJKEY IMRE képviselő (KDNP), előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm elnök 
urat és a bizottságot. Mint az a tisztelt bizottság előtt is ismeretes, múlt héten kedden Lázár 
János és Kósa Lajos képviselőtársaimmal együtt benyújtottuk a választási eljárásról szóló 
törvényjavaslatot. Ez már aznap hozzáférhetővé vált a Parlament honlapján, és nyilván önök 
is áttekintették.  

Annyit szeretnék elmondani a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy ennek egyik 
kulcskérdése a feliratkozás. Véleményünk szerint a feliratkozásra szükség van, mégpedig 
azért, mert a Kárpát-medencében élő kettős állampolgárok vonatkozásában – akik nem 
rendelkeznek állandó magyarországi lakóhellyel – nem tudjuk másképp megoldani a 
nyilvántartást. Ezenkívül a nemzetiségiek vonatkozásában is rendkívül fontos a regisztráció, 
valamint azon honfitársaink tekintetében is, akik ugyan rendelkeznek állandó magyarországi 
lakóhellyel, de munkavállalási vagy más célból több mint három hónapon keresztül külföldön 
tartózkodnak. Annak elkerülése érdekében, hogy ne diszkriminatív legyen a névjegyzék 
összeállítása, véleményünk szerint a feliratkozás az egyetlen megoldás.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot.  
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót és kérdezem, hogy kormány- 

vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

A tárca álláspontjának ismertetése (Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár, 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot képviselek. Tisztelettel 
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jelentem a bizottságnak, hogy a tárca támogatja a törvényjavaslatot és azt általános vitára 
alkalmasnak tartja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság tagjainak adom meg a szót, 

először Wittner Máriának.  

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én nagyon örülök a feliratkozásnak, ez ugyanis kiszűr 
egy, a kékcédulás választásokra emlékeztető csalást. Akinek fontos az ország sorsa, az vegye 
a fáradságot és menjen el feliratkozni a szavazásra. Ilyen egyszerű az egész! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Emberi jogi aktivisták és 

különböző pártok azt mondják, hogy az aluliskolázott cigányok kiesnek a választási 
rendszerből. A másik oldalon a szélsőjobb részéről viszont az fogalmazódik meg, hogy jobb, 
ha ők nem is kerülnek fel a szavazólistára. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a 
nemzetiségi választások során hasonló a gyakorlat, és a választók tudatosan és aktívan részt 
vesznek a választásokon, ilyenformán a megfogalmazott aggályokat nyugodtan elvethetjük. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az 

elhangzottakra.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Konkrét kérdés nem érkezett az előterjesztőkhöz, 

egyébként pedig egyetértek a felszólalókkal.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/8405. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Kisebbségi vélemény nem hangzott el, a bizottság előadóját pedig majd később 
jelöljük ki.  

Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkár úr és képviselő úr segítségét.  

A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
(J/7766. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről 
szóló beszámoló. Tisztelettel köszönöm dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető asszonyt és 
Nagy Bercel titkárságvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, 
valamint Mihály Erzsébet támogatásokért felelős igazgató asszonyt és Berky Anna tanácsadó 
asszonyt a Bethlen Gábor Alap részéről. Önöké a szó.  

Dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

DR. AUGUSZTINYI SZANDRA főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
törvény rendelkezései alapján 2011. január 1-jén jött létre a Szülőföld Alap jogutódjaként a 
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Bethlen Gábor Alap, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működtet. A pénzügyi jellegű 
relevanciák között megemlíteném, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság részére a 
költségvetési törvény előirányzatai sorain elkülönített összegek kerültek év közben átadásra a 
Bethlen Gábor Alapnak. 2011-ben összesen 12 milliárd 218 millió forintból működött a 
Bethlen Gábor Alap. A Bethlen Gábor Alap Zrt.-nél 2011. szeptember 1-jén vezetőségváltásra 
került sor. Addig igazgatóság irányította a társaságot, azóta pedig egy vezérigazgató vezeti 
egy személyben. Át is adnám a szót az egyes szakmai, gyakorlati információk közlése végett 
Mihály Erzsébet igazgató asszonynak. Köszönöm szépen.  

Mihály Erzsébet támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap) tájékozatója 

MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Mihály Erzsébet vagyok, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatási ügyekért felelős igazgatója, és igyekszem bemutatni az alap 2011. évi szakmai 
tevékenységét.  

Ahogy a kolléganőm az előbb elmondta, közel 12 milliárd forintból gazdálkodott 
2011-ben az alap. A költségvetési előirányzata egészen pontosan 12 milliárd 218 millió forint 
volt a kiadási oldalon, míg a bevétele 12 milliárd 220 milliárd forint volt. Az 1,3 milliárd 
forintos eltérés pályázatok lemondásából, valamint kamattámogatási bevételből származott.  

Miután a bevételek viszonylag egyszerűek, szakmai szempontból a kiadások 
relevánsabbak. A támogatásokat illetően négy nagy témakörre csoportosíthatjuk az alap 
tevékenységét. A legnagyobb mértékű támogatás a „Szülőföldön magyarul” elnevezésű, 
munkanevén oktatási, nevelési támogatások juttatása volt, amely 5 milliárd 576 millió forint 
nagyságrendben realizálódott. Mint bizonyára ismeretes a tisztelt bizottság előtt, ez a 
szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény támogatási ügyeinek körében az oktatási 
és nevelési tárgykörben nyújtott támogatásokat fedezi. Az elmúlt évben 252 ezer főt 
támogattunk. Ebben a tárgyban 264 ezer pályázatot kezelt az alapkezelő ebben a tárgyban, és 
252 ezer fő részére folyósított támogatást. 2011-ben – mint ahogy azt a beszámolóban is 
jeleztük – egy „ügyviteli bravúrt” sikerült végrehajtani, miszerint közvetlenül juttatjuk el a 
támogatást 22 400 forint összegben a közoktatási intézményrendszerben magyar nyelven 
tanulók részére, valamint 2800 forint összegben a felsőfokú intézményekben tanulmányaikat 
részben vagy egészben magyar nyelven folytató hallgatók részére. Az oktatás-nevelési 
támogatások eljuttatását az alapkezelő az OTP Bank közreműködésével végzi, a pályázatok 
lebonyolítását pedig a határon túli magyar pedagógusszövetségek közreműködésével. Nyilván 
önök is tudják, hogy 264 ezer pályamunka kezelhetetlen lenne egyetlen központban, ezért 
döntött úgy az alapkezelő előterjesztése alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága, hogy erre 
felkéri a helyszínen a szakmában kiemelten jártas és elismert magyar 
pedagógusszövetségeket.  

A második támogatási forma a nyílt pályázatok köre. A Bethlen Gábor Alapról szóló 
törvény nyilvános pályázatként nevezi meg e tárgykörben a „Határtalanul” programot, 
valamint – munkanevén – a magyar kultúráért és oktatásért nevezett támogatások célba 
juttatását. A „Határtalanul” program az egyik zászlóshajója a Bethlen Gábor Alapkezelő 
tevékenységének és a Bethlen Gábor Alapból nyújtott támogatásoknak. 2011-ben 382 
pályázatot támogattunk, ami 15 130 diák határon túli látogatását tette lehetővé, megalapozva 
ezáltal a szakmai, közoktatási pedagóguskapcsolatok minél szélesebb körű kialakulását és 
elmélyítését. A nyílt pályázatok körében 1743 pályázatot támogatott a Bethlen Gábor Alap 
Bizottsága a kollégium előterjesztése alapján négy témakörben: egyházi és civil szervezetek 
támogatása, közoktatási intézmények támogatása, szakképzési szakfeladatokat ellátó 
közoktatási és felsőoktatási intézmények támogatása, kisebb mértékben eszközfejlesztés 
támogatása és nem utolsósorban médiatámogatás. Fontos tudni, hogy itt mintegy 5 milliárdos 
igényre 1,2 milliárd forintos elkülönített alap állt rendelkezésre. Két pályázati fordulót 
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hirdettünk meg, mind a kettő rendkívül népszerű volt. A korábbi gyakorlathoz képest 
átláthatóbbá és strukturáltabbá vált a rendszer. Egyszeri megjelenéssel, azonos témakörökkel, 
azonos pályázati feltételekkel, több melléklet csatolásával, átláthatóbb ügykezeléssel intézte 
az alapkezelő ezt a feladatát.  

A harmadik, de nagyságrendileg nem kisebb feladat a kiemelt jelentőségű programok, 
a felsőoktatási intézmények és a határon túli magyarok megmaradását segítő programok 
támogatása az úgynevezett egyedi támogatások körében. Azért nevezem ezt egyedi 
támogatásnak – a törvény is így nevezi, és az alap beszámolójában is erre hivatkozunk –, mert 
nem pályázati konstrukcióban nyújtottuk ezeket a támogatásokat, hanem a megalapozott 
szakmai terv, szakmai irányvonal, költségvetés és az ágazati illeszkedés vizsgálatát követően. 
Ide több mint 196 pályázat érkezett be, az alapkezelő 126 pályázatot támogatott 2,5 milliárd 
forint nagyságrendben. Ezek közé tartozik az Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi 
Keresztény Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Főiskola, a Kolozsvári Teológia, a KMKSZ 
Jótékonysági Alap, a Magyar Nemzeti Tanács vajdasági programjai támogatása, tehát 
valamennyi olyan kiemelt nemzetmegőrző tevékenységet végző intézménynek a támogatása, 
amely az alapot kezelő bizottsághoz egyedi kérelemmel fordult.  

Még egy mondatot mondanék a beszámoló benyújtásáról is. A törvény szerint 2012. 
április 30-ig kellett benyújtani a beszámolót, de tekintettel arra, hogy az Állami 
Számvevőszék a saját ügyrendje szerint 2012. május 31-ig vizsgálta az alap tevékenységét, 
kiadásait, bevételeit, előirányzatainak a teljesítését, kezdeményeztük a törvény módosítását, 
hogy eleget tudjunk tenni minden jogszabályi kötelezettségünknek. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úrnak adom meg a szót.  

Kérdések, válaszok 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Két kérdésem van, nyilván a tájékozatlanságom okán. Az 
első támogatási csoportban mit jelent az, hogy „szülőföldön magyarul, itt vagy kint”? A 
második kérdésem a harmadik csoport harmadik támogatási formára vonatkozik. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy 129 olyan határon kívüli intézet van, amelyik a felsőoktatásban 
részt vevő magyar anyanyelvű diákokat valami módon támogat? Ilyen sok intézet foglalkozik 
a felsőoktatással?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Kőszegi Zoltán vagyok, elnök úr. A tájékoztató szerint 

az egyházaknak és a civil szervezeteknek mintegy 5 milliárdos igénye érkezett be. Nem 
értettem pontosan, hogy ebből hányan és milyen mértékű támogatásban részesültek.  

A „Határtalanul” programnál 382 sikeres, támogatásban részesített pályázatról 
hallottunk és arról, hogy több mint 15 ezer diák utazhatott ki a határon túlra. Az én 
számításaim szerint ez több mint 40 fős osztályátlagot jelent, de úgy tudom, hogy nincs 
Magyarországon a hetedikes évfolyamon 40 fős osztályátlag, itt tehát valamilyen számítási 
hiba lehet. Egyébként pedig mekkora igény érkezett erre a támogatási összegre?  

Ki döntött arról, hogy a 12 milliárd forintos keretösszeget hogyan osztják fel, mennyi 
jut ebből az egyházak és a civil szervezetek támogatására, a „Határtalanul” programra? Én 
úgy tudom, hogy az idén sokkal nagyobb volt a támogatási igény a „Határtalanul” programra. 
A Bethlen Gábor Alaptól felénk, törvényalkotók felé nem érkezett javaslat arra vonatkozóan, 
hogy ezt az összeget jelentősen meg kellene növelni. Jó lenne, ha ebben egymást tudnánk 
támogatni, mert én úgy tapasztalom, hogy sokkal több pénzre lenne szükség, mert így ez a 
program nem tud a nemzeti összefogás program zászlóshajójává válni, mert nagyon sok diák 
kívül reked a programon. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Szomorúan látom, hogy a „Határtalanul” programban a 

roma civil szervezetek és iskolák nem úgy szerepelnek, mint ahogy kéne. Önök szerint mi az 
oka ennek?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, igazgató asszonynak adom meg a szót válaszadásra.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): 

Köszönöm szépen a kérdéseket. A „szülőföldön magyarul” elnevezés egy munkacím, 
amelynek a kialakítása szakmai szervezetekkel folytatott konzultáció alapján történt. Miután a 
célcsoport a törvény alapján a határon túli magyar oktatási-nevelési intézményekben magyar 
nyelven tanulók, ezért a metaforikus jelentésű „szülőföldön magyarul” üzenet értelemszerűen 
nekik szól. A pályázatok meghirdetése természetesen a határon túl történik. Elfogadható ez a 
válasz?  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Igen, ott volt a félreértés, hogy itt vagy kint. Hát nem itt, 

hanem kint.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): A 

határon túl. A 129 intézményre vonatkozó kérdésre válaszolva: nyilván nemcsak 
felsőoktatási, közoktatási ágazatban működő intézményeket támogattunk, hanem 
beruházásokat, felújításokat, egyházi és civil szervezetek programjait is. Kiemelt támogatást 
kaptak a szórványkollégiumok és a csángó oktatási program. Nagyon összetett, színes és 
diverzifikált a 129 intézmény ágazati működése. Most csak a legnagyobbakat emeltem ki, 
feltételezve, hogy a tisztelt bizottság előtt ismeretes ezek listája.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Akkor ez nemcsak felsőoktatás?  
 
MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): Nem, 

mint ahogy az előbb részleteztem is. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan 
különítették el az 1,2 milliárdos keretet. Négyszintű döntéshozatal szerint működik az alap. A 
Magyar Állandó Értekezlet iránymutatásai alapján alakítja ki az alapkezelő, valamint az alap a 
soron következő év támogatási stratégiáját. Ez így történt 2011-ben is. A Magyar Állandó 
Értekezlet iránymutatásai alapján a kollégium javaslattevő döntés-előkészítő tevékenységét 
fogadta el a Bethlen Gábor Alap Bizottsága és terjesztette elő a költségvetés bevételeinek az 
előirányzat szerinti felhasználását. Így lett elkülönítve az 1,2 milliárd forintos nyílt pályázati 
keretösszeg, munkanevén a magyar kultúráért és oktatásért pályázati felhívásainak a 
megjelentetése. Ebből 1 milliárd központi pályázat volt, ez azt jelenti, hogy mindenki 
pályázhatott rá, kivéve magyarországi bejegyzésű intézményeket, 200 millió forint pedig ki 
volt helyezve a határon túlra, és a négy nagy régióban – Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben 
és a Vajdaságban – szaktestületi, szakbizottsági konzultációkkal került meghatározásra ezek 
felosztása, prioritása, elbírálási szempontjai.  

A következő kérdés az átlagosan 40 fős osztályra vonatkozott. Ki kell egészítenem az 
előbbi tájékoztatást. A törvény előírja, hogy egy külföldre történő osztálykiránduláson minden 
nyolc kiskorú mellé egy pedagógus kísérőt kötelező hozzárendelni. Az átlag 40 fő tehát úgy 
jön ki, hogy az átlagosan 30 fős osztályhoz hozzá kell adni a felnőtt kísérőket, szervezőket 
satöbbi.  
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Összesen 617 pályázat érkezett be, amelyekben 23 904 diák utaztatására érkezett 
kérés, lehetőség viszont csak 15 130 támogatására volt. Természetesen minden évben arra 
törekszünk, hogy a többszörösére emeljük a „Határtalanul” program támogatási keretét. Ezt 
megtettük 2011-ben és megtettük ebben az évben is. Nyilván a költségvetéstől függ, hogy 
milyen mértékben sikerül ezt teljesíteni. Az alapkezelő előterjesztése és a bizottság ilyen 
irányú szándéka nem különbözik az ön által felvetettől.  

Berényi képviselő úr kérdése a civil szervezetek és a roma iskolák képviseletére 
vonatkozott a „Határtalanul” program keretében. Meg kell jegyeznem, hogy a célcsoport a 
magyar közoktatási intézmények. Civil szervezetek a „Határtalanul” program keretében 2011-
ben nem nyújthattak be pályázatot, hanem csak kifejezetten közoktatási intézmények. Arra, 
hogy a roma képviselet ebben hogyan jelentkezik, most nem tudok válaszolni, de majd 
megkérem a kollégákat, hogy egy kiegészítő tájékoztatást csatoljunk a „Határtalanul” 
program bemutatásához. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kőszegi Zoltán!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Még egy kérdésem lenne. Kétszer annyian igényelték a 

támogatást a „Határtalanul” programban, mint ahányan támogatásban részesülhettek. A mi 
szándékunk az volt, hogy néhány éven belül minden magyarországi diák eljuthasson az 
osztályával határon túli területre. Ha folytatódik az a folyamat, amit most látunk, ezt a célt 
nem fogjuk elérni. Ezt a célt akkor tudnánk elérni, ha az előző évihez képest legalább a 
kétszeresére emelkedne az erre fordítható összeg a Bethlen Gábor Alapon belül. Kérdezem, 
hogy van-e ennek realitása, történt-e erre javaslattétel.  

 
ELNÖK: Öné a szó.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): 2010 

óta gyakorlatilag 300 százalékos volt a növekedés, akkor 5 ezer főről indultunk, ma 15 130 
főnél tartunk. Egyértelműen meg tudom ismételni az előbbi válasz során elhangzott 
gondolatot: igen, az alapkezelő tett erre javaslatot, másrészt pedig már kezdeményeztük, ha 
bármilyen maradvány vagy átcsoportosítási lehetőség mutatkozik a fejezeti előirányzatú 
forrásokon belül, akkor történjen átcsoportosítás a „Határtalanul” program terhére. Erre most 
nyilván nem adható számszerű válasz, de az igényt, a törekvést egyértelműen demonstráltuk 
és demonstráljuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Látszik-e az, hogy a három program közül valamelyiknél 

aránytalanul több a pályázó, és melyik program kevésbé érdekes a pályázók számára? Van-e 
olyan kimutatásuk, mely szerint jóval több kellene valamelyik csoportra, mert ott 
„túljelentkezés” van?  

 
MIHÁLY ERZSÉBET támogatásokért felelős igazgató (Bethlen Gábor Alap): Csak 

részben, mert más-más célcsoporttal dolgozunk. Az 1743 civil szervezeti támogatott 
nagyságrendileg nyilván nem hasonlítható össze a negyedmilliós oktatási-nevelési támogatási 
körrel. Ha arra vonatkozott a kérdése, hogy látunk-e százalékos túljelentkezést és ez 
megalapozza-e a költségvetési előirányzat növekedését, akkor mindháromra elmondhatjuk, 
hogy igen. Az oktatási-nevelési támogatásoknál megpróbáltunk szigorítani, próbáltuk szakmai 
alapokra helyezni a dolgot, kiszűrni a hiányzókat, az iskolát kevésbé látogatókat és azokat a 
pályázókat, akik nem biztos, hogy minden tekintetben jogosultak erre a támogatásra, ezzel 
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együtt mintegy 10-15 százalékos túljelentkezési igény állapítható meg. Elő is terjesztettünk a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál egy többletforrás-kiegészítési igényt, hogy a szerintünk és 
a pályázati felhívás szerint még támogatható pályázatokat még ebben az évben támogatni 
tudjuk. A nyílt pályázati keretek között nyújtandó támogatások körében a „Magyar Kultúráért 
és Oktatásért” elnevezésű pályázatnál már 2011-ben is látható volt, hogy többszörös az igény. 
Hozzá kell tennem, az a projektszemlélet, hogy magyar költségvetési forrásokat illik, kell és 
kötelező felhasználni, nem minden pályamunkában volt egyértelmű, de akkor is elmondható, 
hogy legalább kétszeres igény definiálható ebben a pályázati körben is. A „Határtalanul” 
programnál meg valamennyien a meglévő források többszörösét szeretnénk. A kérdésére tehát 
azt tudom összefoglalóan válaszolni, hogy igen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről 
és működéséről szóló beszámolót? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki 
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak 
tartja.  

Előadót majd később állítunk.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm munkájukat és az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 34  perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


