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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Borbély Lénárd, Ékes 
Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Wittner Mária, 
Rónaszékiné Keresztes Monikát Demeter Zoltán, Varga Lászlót Lanczendorfer Erzsébet 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

Az eredetileg kiküldött napirendi javaslathoz képest egy módosítás történik, 
felvesszük napirendre az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/12616. 
számú törvényjavaslatot, mégpedig azért, mert a roma foglalkoztatást érintő kérdések vannak 
benne. A napirend kiegészítésére más javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy a fenti 
módosítással együtt ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
(J/11399. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről 
szóló beszámoló. Szeretettel köszöntöm Mihály Erzsébet igazgató asszonyt a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. részéről, valamint dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető asszonyt a KIM-
től. Önöké a szó.  

Mihály Erzsébet igazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) szóbeli kiegészítése 

MIHÁLY ERZSÉBET igazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Tisztelettel 
köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. Ismét van szerencsém bemutatni önöknek a 
Bethlen Gábor Alap elmúlt évi tevékenységét. Röviden összefoglalva: a Alap 2012-ben 
összesen 13 milliárd 940,7 millió forintból gazdálkodhatott. A bevételi konstrukcióban 11 
milliárd 572 millió forint állt rendelkezésére a 2012-es költségvetési törvényben 
meghatározottak alapján. 100 millió forintot kaptunk a Foglalkoztatási Alapból. 727,4 millió 
forintra volt szükség rendkívüli kormányzati intézkedések keretében pótolni a státusztörvény 
14. §-a végrehajtása alapján az oktatás-nevelési támogatásokban jelentkező hiányt. További 
két rendkívüli kormányzati intézkedés keretében kaptunk támogatást a Sapientia Alapítvány 
által működtetett Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Partiumi Keresztény Egyetem 
konstrukciójának támogatására 400 millió forint főösszegben. 145 millió forintot kaptunk a 
Magyarság Háza projekt megvalósításához kiegészítésképpen. 716,4 millió forint volt a 2011. 
évi maradványunk. Visszafizetési kötelezettségünk a nem teljesült vagy csak részben teljesült 
pályázati támogatásokra vonatkozóan 34,4 millió forint volt. Így alakult ki összességében a 13 
milliárd 940 millió forint.  

Miután a 2010. évi CLXXXII. törvény meghatározza, hogy a Bethlen Gábor Alap 
terhére kiadásként csakis támogatásokat lehet teljesíteni, a kiadásaink a következőképpen 
alakultak. Két nagy csoportra oszthatjuk a támogatásokat, egyrészt a belföldön, másrészt a 
külföldön teljesülendő támogatásokra. A belföldi támogatás az Alapkezelő működésére 
vonatkozik. Az előbb említett 13 milliárd 940 millió forintos főösszeg 5,81 százalékát 
használta az Alapkezelő a saját működési költségeinek fedezésére, ahogy azt a költségvetési 
törvény meghatározta, 810 millió forint főösszegben.  

A továbbiakban rátérek a szakmai beszámoló rövid bemutatására, és a kiadásokat 
ennek lineáris sorrendjében ismertetem. A legnagyobb támogatási kiadásunk 2012-ben is az 
úgynevezett oktatás-nevelési támogatások végrehajtásához, a támogatások eljuttatásához 
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kapcsolódó feladat volt. Nem számítva a lebonyolító szervezeteknek juttatott közreműködői 
költségeket, a végső kedvezményezetteknek nyújtandó támogatás 5 milliárd 515,5 millió 
forint volt. 245 877 támogatott részére juttattuk el ezt a pénzt oktatás-nevelési, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támogatás jogcímen, 2838 fő részére pedig hallgatói támogatás 
jogcímen. Ebben, mint már a korábbi években is elmondtam, segítségünkre voltak a határon 
túli pedagógusszervezetek, nélkülük nem is tudnák lebonyolítani ezt a támogatást. Ez a 
gyakorlat változatlan volt az előző években kialakult gyakorlathoz képest. Felvidéken a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szervezete, Kárpátalján a KMKSZ Jótékonysági 
Alapítványa, Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Vajdaságban a 
CMH, két kisebb régióban pedig nemzeti jelentőségű intézmények segítették ezt a munkát.  

Jelentésünkben a soron következő támogatási tárgy – ami az eljárásrendünkhöz is 
kapcsolódik – az úgynevezett egyedi támogatások eljárásrendje. Mindaz, amit nem pályázati 
konstrukcióban támogat az Alap, az egyedi támogatások körébe értendő. Ennek keretében 
összesen 258 kérelmet kezelt a Bethlen Gábor Alap Bizottsága. Jellemzően a nemzeti 
jelentőségű intézmények támogatása, valamint összeg- vagy esetleg periódus-megvalósítás 
okán pályázati konstrukcióba bele nem férő támogatások kerültek támogatásra az egyedi 
támogatások között egyedi eljárásrendben. A tisztelt jelenlévők megtalálhatják a jelentésben 
ennek az 5 és fél milliós támogatásnak az országonkénti, régiónkénti megoszlását.  

Igyekeztünk pregnáns példákat is kiemelni a nyújtott támogatásokból. Az előző évek 
gyakorlata nem tört meg 2012-ben sem, a támogatási összeg több mint 80 százaléka 
közoktatási és felsőoktatási támogatásokra került kifizetésre. Jellemző volt a Kárpát-medencei 
magyar felsőoktatási intézmények, valamint a szórványprogram keretében a közoktatási 
nonformális kiegészítő pedagógiai programban résztvevő egyesületek támogatása. A 
jelentésben erre is találhatnak példákat.  

A nemzeti jelentőségű intézmények támogatása között mindenképpen megemlítendő a 
tavalyi évben kialakult meghívásos pályázati konstrukció, ahol is a Magyar Állandó 
Értekezlet tagszervezeteinek ajánlása alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága 2012-ben az 
erdélyi intézményekre vonatkozóan elfogadott egy öt programpontos meghívásos pályázatot, 
ami szakmai és kulturális intézményekre, felsőoktatási intézményekre, kiadványok, 
folyóiratok megjelentetésére, színházi és kulturális programokat megvalósító intézményekre, 
valamint szórványkollégiumok támogatására vonatkozott. Összesen 106 szervezetet 
támogattunk 185,7 millió forinttal.  

Rátérek a nyílt pályázati konstrukció 2012. évi megvalósulására. Úgynevezett 
központi és regionális pályázatokat írtunk ki. A regionális pályázatok lebonyolítói a Bethlen 
Gábor Alap Bizottságának döntése alapján azonosak voltak a 2011. évi lebonyolítókkal, és 
mintegy 200 millió forintos főösszeget különített el a Bizottság arra, hogy kisösszegű 
regionális programok, kulturális események, szórványkollégiumi programok és 
médiatermékek kiadását, megvalósulását támogassák. Központi pályázat hat tárgyban került 
kiírásra: közoktatási és felsőoktatási intézmények, egyházközségek, egyházi intézmények 
részére, aztán a Magyar Állandó Értekezlet kérése és ajánlása alapján megjelent az 
eszközfejlesztés, valamint az írott és elektronikus sajtó támogatása. Központi konstrukcióban 
az összes támogatott pályázat száma 1487 volt, a regionális pályázatok száma pedig 957. 
Ennél persze sokkal nagyobb volt az igény. Továbbra is a kulturális és hagyományőrző 
programokra való támogatási igény a legmagasabb, ezek aránya a tavalyi évben mintegy 35 
százalék volt, a média, a könyvkiadás, a felsőoktatás és az eszközfejlesztés aránya pedig 16 
százalék. Kevesebb viszont az egyházi szervezetek, valamint a közoktatási programok 
támogatása iránti igény.  

Hosszasan igyekeztünk regionálisan és tematikusan példákat idézni a tisztelt 
érdeklődők, valamint az Országgyűlés számára a megvalósult programokból. Ebbe most nem 
mennék bele, de kérdés esetén szívesen állok bárki rendelkezésére.  
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A következő nagyobb téma, amiről beszélni szeretnék, a tavaly zászlóshajóként, de az 
idén is kiemelt programként definiált „Határtalanul” program. Rendkívül sikeres ez a program 
és töretlen iránta az érdeklődés a közoktatási intézmények körében. A Bethlen Gábor Alap 
Bizottsága 382 pályázatot részesített támogatásban. A rendelkezésre álló keretösszeg 
változatlan volt 2011-hez képest, 465,3 millió forint, ebből 30 millió forinttal egyedi eljárás 
keretében a Rákóczi Szövetséget támogattuk. 30 millió forint összeg erejéig mintegy 5-8 ezer 
gyerek utaztatását szervezi meg a Rákóczi Szövetség saját programjainak a keretei között. A 
„Határtalanul” program keretében hetedik osztályosok részére, valamint szakképző iskolák és 
gimnáziumok együttműködésének a támogatására jelentettünk meg pályázati felhívást.  

Változatlan az érdeklődés a regionális desztináció tekintetében: Erdély 55 százalék, a 
Felvidék aránya kicsit nőtt, 18 százalékra, míg korábban a Kárpátaljára utazó diákok, nyertes 
pályázók száma alig érte el a 10 százalékot, örömteli, hogy ez a tavalyi évben 17 százalékra 
emelkedett. Hozzá kell tennem, a pályázati konstrukciót eleve úgy alakítottuk ki, hogy 
többletpontot, illetve az elbírálásnál prioritási előnyt jelentett, ha valaki a Kárpátaljára 
szervezte akár az együttműködést, akár az osztálykirándulást.  

Ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy volt egy korábbi felkérés, hogy az 
Alapkezelő 2013-ra igyekezzen kidolgozni azt a támogatási, pályázati konstrukciót, amely 
normatív támogatásként biztosítaná minden közoktatási intézmény számára, hogy a határon 
túlra utazhassanak osztálykirándulás vagy más szakmai program keretében legalább egyszer, 
hogy teljesüljön az az országgyűlési határozat, hogy legalább egyszer minden közoktatásban 
részt vevő tanuló eljuthasson a határon túlra. Hát körülbelül mintegy tízszeres összegre lenne 
szükség ahhoz, hogy ténylegesen végre tudjuk hajtani az országgyűlési határozatot.  

A kisebb támogatási programjainkat is megemlítem a beszámolóm végén. Tavaly 
megjelentettük a Szász Pál-ösztöndíjat, mint egy új pályázati konstrukciót. Ez is rendkívül 
népszerű volt. A beszámolók alapján bízom benne, hogy az Alapkezelő hosszú éveken át 
folytatja ezt a támogatási formát. Szülőföldi jogászképzésben résztvevő hallgatókat juttatott 
ösztöndíj jellegű támogatáshoz a Bethlen Gábor Alap Bizottsága oly módon, hogy a tíz hónap 
tanulmányi időszak alatt rendszeres juttatást kaptak szakmai tanulmányok, összehasonlító 
komparatív elemzések elvégzésére, majd mintegy két hónapot Budapesten töltöttek a 
Budapesti Ügyvédi Kamara szakmai szervezésében az itteni szaknyelvet, eljárásrendet 
megtanulva. Azt várjuk ettől az ösztöndíjpályázattól, hogy létrejön egy olyan 
jogásztársadalom, egy olyan szakmai csoport, amely hatékonyan tud majd közreműködni 
gazdaságfejlesztési támogatások és más országok közötti támogatási konstrukciók 
megvalósításában.  

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága minden évben meghirdet egy tematikus 
támogatásfinanszírozási alapprogramot. Eszerint 2012 a külhoni magyar óvodák éve volt. Ez 
különösen a pedagógusok és a szakmai szervezetek körében rendkívül népszerű. 100 millió 
forintot különített el a Bethlen Gábor Alap Bizottsága ennek a projektnek a végrehajtására. 
Ebben volt egyedi támogatás, konkrét projektmegvalósítás, a pedagógusok részére 
továbbképzés támogatása, szakmai kiadvány létrehozása. Elmondhatjuk, hogy ez a támogatás 
hozzájárult a határon túli magyar közoktatás módszertani fejlesztéséhez.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk az Erzsébet tábor programban, annak a 
„Határok nélkül” elnevezésű alprogramjában, ahol mintegy ezer diák részvételére írtunk ki 
támogatási pályázatot. A megvalósulása 851 fővel sikerült, és a szakmai szervezetek részéről 
– amelyek egyébként az oktatás-nevelési támogatásban is partnereink – az a visszajelzés 
érkezett, hogy ha van rá lehetőség, a többszörösére kell növelni ezt a keretet.  

Végezetül, de nem utolsósorban az Alapkezelő létrehozta a támogatások 
felhasználásának ellenőrzésére az ellenőrzési és monitoring szervezetét. Míg a korábbi 
években mindössze egy-két helyszíni ellenőrzés történt a határon túli támogatások 
megvalósulása tárgyában, tavaly a kollégáink gyakorlatilag hetente vettek részt 
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rendezvényeken, csatlakoztak más kormányzati szervek ellenőrzéséhez, tematikus 
projektátvilágításokat, megvalósításokat hajtottak végre. Ez mindenképpen hasznos volt, mert 
egyrészt hozzájárult az idei támogatási stratégia kialakításához, másrészt pontosabb képet 
kaptunk a határon túli projektek, programok megvalósulásáról.  

Köszönöm szépen, röviden ennyit kívántam elmondani a bizottságnak. Kérdések 
esetén szívesen állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most pedig szeretettel köszöntöm a bizottság új tagját, 

Román Istvánt. Mint minden új tagnak, önnek is felajánlom, hogy munkatársaim bármiben, 
ami a beilleszkedését segíti, rendelkezésére állnak.  

Ezt követően kérdezem, hogy ki kíván kérdezni vagy véleményt formálni a Bethlen 
Gábor Alap igazgatója beszámolójával kapcsolatban. Berényi László képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Az Alap az elmúlt évben célkitűzésének megfelelően 
nagyon jó munkát végzett a nemzeti öntudatra való nevelés, az oktatás-nevelésben való 
segítés és a kulturális hagyományok megőrzése terén. Mindezt köszönöm szépen és további jó 
munkát kívánok önöknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nagyon szépen köszönjük, hogy el tetszett 

mondani ezt a beszámolót. Egyébként nagyrészt ismerjük a Bethlen Gábor Alap munkásságát 
és tudjuk, hogy mely szervezetek és kik kapnak pénzt például Erdélyben. Ezzel kapcsolatban 
lenne egy észrevételem, amivel itt a teremben nyilván senki nem fog egyetérteni. Nekünk az a 
tapasztalatunk, hogy 90 százalékban a Fideszhez köthető szervezetek kapnak pénzt. (Wittner 
Mária: Ez nem igaz!) Marika néni, ha végigmondhatnám, amit akarok, azt megköszönném. 
Még a semleges szervezeteknek sincs esélyük. Senki ne vádoljon azzal, hogy más pártoknak 
kampányolnék, de olyan szervezet, amelyik nincs bekötve a Fideszhez, a pályázaton 
esélytelenül indul. Nagyon szeretném, ha ez a jövőben változna. Tessék elhinni, hogy a 
semleges civil szervezetek is nagyon értelmes programokkal és jó pályázatokkal szoktak 
indulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre az igazgató asszonynak nem kötelező válaszolnia, 

mert ez egy politikai kérdés. (Zagyva György Gyula: Mi meg egy politikai bizottság vagyunk, 
ezért nem tudom értelmezni azt, amit elnök úr mond.) Nyugodjon meg szépen, képviselő úr! 
Tehát mivel ez politikai kérdés, én fogok válaszolni rá. Képviselő úr, ha egy pályázatnak 
nincs olyan rovata, hogy a szervezet melyik párthoz köthető, akkor egy pályázat tisztaságának 
a megkérdőjelezése felvet jogi kérdéseket. Ön szerint vannak Fidesz közeli szervezetek, 
amelyek nyernek, és vannak a többiek, a semlegesek, amelyek nem nyernek semmit. 
Szeretnék a figyelmébe ajánlani olyan nyertes szervezeteket, amelyek nem a Fideszhez 
köthetők. De ha a pályázati kiírásban a pályázat tisztaságával kapcsolatban bármilyen konkrét 
kérdést fel tud vetni, akkor azt most tárgyaljuk meg. Ön most azzal vádaskodik, hogy azért 
nyert valaki, mert Fideszhez közeli, holott a pályázatban olyan rovat nincs, hogy a pályázó 
szervezet mely párthoz köthető, hanem célok vannak, feladatok vannak, pályázati kiírások 
vannak, és csak az számít, hogy a pályázó a kiírt feltételeknek megfeleljen. Ha a pályázók 
száma lényegesen több volna, mint a rendelkezésre álló pénz, akkor még külön felvethető 
lenne ez a kérdés. Ön viszont egyetlenegy olyan dolgot sem tudott mondani, ami a pályázat 
tisztaságát megkérdőjelezné. Nyilvánvalóan nem a Bethlen Gábor Alap vezetőjének a 
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feladata, hogy a politikai kérdésekre válaszoljon, ezért válaszoltam én, és remélem, hogy a 
válaszomat elfogadja. Parancsoljon, öné a szó!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Én nem azt mondtam, hogy a pályázat 

kiírásában voltak tisztátalan dolgok, ezt egy szóval sem állítottam, csupán azt mondtam, hogy 
erdélyi szinten nekünk ez a tapasztalatunk. S még azt is hozzátettem, hogy ebben a teremben e 
tekintetben valószínűleg senki nem fog velem egyetérteni. Belemehetünk abba, hogy harcolt 
itt a Fidesz három platformja, a Tőkés Lászlóhoz meg a Szász Jenőhöz köthető, csak nem 
akartam idáig elvinni ezt a vitát. De belemehetünk, csak akkor reggelig itt leszünk, elnök úr. 
Én persze megvárnám, hogy igazgató asszony válaszoljon erre a kérdésre, és utána folytatjuk 
a vitát.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alap 

nem pártokat vagy párthoz köthető szervezeteket, hanem olyan civil vagy egyházi 
szervezeteket finanszíroz, amelyek nyernek a pályázaton. Annak az eldöntése, hogy egy 
egyházi szervezet melyik párthoz áll közel, nem ennek a bizottságnak a feladata.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Bölcsebb lenne, ha hallgatna elnök úr, mert 

akkor elkezdem mondani és az kellemetlen lesz mindenkinek.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, én bármikor szót adok önnek, amikor van mondanivalója, de 

ha nincs mondanivalója, akkor kérem, hogy várja meg, amíg szót adok.  
A jegyzőkönyv számára tehát rögzíthetjük, képviselő úr is elismerte, hogy a 

pályázatok tisztán voltak kiírva. (Zagyva György Gyula: Ez így van.) Így van, ezt a 
jegyzőkönyv számára rögzítettem. Igazgató asszonyé a szó.  

 
MIHÁLY ERZSÉBET igazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Bizonyára mindenki 

tudja, hogy a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó törvény és annak végrehajtási rendelete szerint 
a nyílt pályázati konstrukcióban beérkező pályamunkákat az Alapkezelő formailag és 
szakmailag ellenőrzi. A végrehajtási rendeletben még az is le van írva, hogy mit kötelező 
ellenőrizni. Folyamatosan próbáljuk elérni, hogy könnyíthessük a határon túli pályázók 
pályázati csomagjait, mert az eljárásrend szerint nekik nagyon nehéz beszerezni egy csomó 
dokumentumot. Miután túl vagyunk az ellenőrzésen és az érvényesség alapján 
előterjeszthetjük a pályázatokat, a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma a javaslattevő, dr. prof. 
Vizi E. Szilveszter elnök úr elnöklésével, s innentől kezdve a döntés a Bethlen Gábor Alap 
Bizottságáé. Miután nyílt pályázati konstrukciónak nevezhetjük az 5 milliárd 515 millió forint 
főösszegű oktatás-nevelési támogatást, valamint a 600 milliós magyar kultúráért és oktatásért 
pályázati felhívást – gondolom, erre utalt a képviselő úr –, a Szász Pál-ösztöndíjat, az 
Erzsébet tábort és az összes meghívásos pályázatot, nem tudom értelmezni a pártközeliség 
vádját. (Zagyva György Gyula: Tudja ön, hogy miről beszéltem, és én nem várom el, hogy 
elmondja!)  

 
ELNÖK: Képviselő úr, én adok önnek szót. Öné a szó. Csak azért, hogy betartsuk a 

parlamentáris szabályokat.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szerintem hagyjuk, elnök úr, mert most 

elkezdhetnénk az összes határon túli szervezetet egyesével szétboncolgatni, hogy ki hogyan 
köthető bizonyos Fideszhez közeli emberekhez Szász Jenőtől kezdve nem tudom meddig. 
Elkezdhetjük ezt mondani, de az mindenkinek kellemetlen lesz. Nyilván az előadó hölgy is 
tudja, mire gondolok, de nem engedheti meg magának, hogy ezt elmondja, meg hogy erről 
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beszéljünk, ezért ezt hagyjuk. Továbbra is maradjon minden úgy, ahogy eddig volt, mert 
nagyon jó minden.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha szervezetekről akart volna beszélni, akkor megkértem 

volna, hogy csak olyan szervezetekről beszéljen, amelyek pályáztak. Olyan szervezetekről ne 
beszéljen, amelyek nem pályáztak.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Jegyzőkönyvbe mondom, hogy a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nem pályázott és nem is akart pályázni.  
 
ELNÖK: Akkor e téma kapcsán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomról nem 

beszélhetünk.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Azt is jegyzőkönyvbe mondom, hogy azért 

nem pályáztunk, mert Semjén Zsolt elmondta, ne is pályázzunk, mert úgysem nyerhetünk. Ez 
így megfelel? Vagy mondjam tovább is? Akkor tényleg itt leszünk reggelig.  

 
ELNÖK: Nyugodjon meg, képviselő úr! Szépen nyugodjon meg!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Maga mindig csak azt tudja mondani, hogy 

nyugodjak meg.  
 
ELNÖK: Igen, mert néha elfeledkezik magáról.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr, most már mondjon valami újat is. 

Itt vagyok most egyedüli ellenzékiként és meg mertem szólalni azzal kapcsolatban, hogy 
Erdélyben nem feltétlenül csak a Fideszhez köthető civil szervezeteknek kellene pénzt adni. 
Szerintem nagyon visszafogott voltam. S még azt is elmondtam, hogy valószínűleg nem 
fognak velem egyetérteni. Ennél finomabban már nem tudok fogalmazni. Ennél finomabb 
csak akkor lehetnék, ha nem szólalnék meg ebben a kérdésben. Tudom persze, önnek az 
tetszene, ha nem szólalnék meg ebben a kérdésben, de azért vagyok ellenzéki, hogy adott 
esetben elmondjam a véleményem. Tudom, hogy ez önöknek nem tetszik, de azért ez még így 
van. Ennyit tudok most tenni, de ha egyszer majd kormányra kerülünk, akkor nyilván 
másképp lesz. Addig meg elmondom a jegyzőkönyvnek, hogy minden nagyon rendben volt az 
erdélyi pályázatok körül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? Wittner Mária képviselő 

asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Annak kellene örülni, hogy végre elérkezett az az idő, 

amikor támogathatunk határon kívülieket. Nem kellene a kákán is csomót keresni és 
mindenütt pártoskodni, mert Széchenyi is megmondta, hogy a pártoskodás a nemzet 
megrontója. Ez történik ma sajnos, az utcán is és mindenütt, a békétlenség szítása. Hagyjuk 
már abba ezt a viselkedést!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Erre most azért nem válaszolok, mert 

tisztelem Marika nénit.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm szépen ezt a tiszteletet.  
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ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
szavazni fogunk.  

Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Ki fogadja el a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló 
jelentést? (16) Ki nem fogadja el? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a 
jelentést egyhangúlag elfogadta.  

Előadót nem állítunk.  
Nagyon szépen köszönöm igazgató asszony segítségét, a napirendi pont tárgyalását 

lezárom.  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12616. 
szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell állást foglalnia a 
bizottságnak. Tisztelettel köszöntöm dr. Modori László helyettes államtitkár urat és dr. Jáczku 
Tamás főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A 10. § (1) bekezdése 
miatt vettük napirendre ezt a törvényjavaslatot, ezért azt kérem, hogy csak erről tájékoztassák 
a bizottságot, a törvényjavaslat többi része ugyanis nem érinti a bizottság hatáskörét. Önöké a 
szó.  

Dr. Modori László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Elnézést kérünk, de csak pár perccel a bizottság ülése előtt tudtuk meg, 
hogy a Foglalkoztatási bizottságon kívül más bizottságba is jönnünk kell. Ha jól értettem, 
arról a módosításról van szó, hogy a harminc évet levittük huszonöt évre, a negyvenöt évet 
pedig felvittük ötven évre.  

 
ELNÖK: Igen, valamint a roma származású emberek munkaerő-piaci helyzetének a 

javításáról.  
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

munkaerő-piaci programoknál nemcsak a romákról van szó, hanem általában a munkaerő-
piaci szempontból hátrányosabb helyzetű rétegek támogathatóságáról. Tulajdonképpen ezért 
történt ez az egész módosítás, és nemcsak a roma származású emberekre fókuszálva.  

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

Nekem lenne egy megjegyzésem.  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

Felvetődik a kérdés, hogy a 25 és az 50 év egy objektív kategória, ami megállapítható 
a különböző okmányok alapján. De a roma származás előnyben részesítésével kapcsolatban 
felmerül a kérdés, hogy azt vagy szervezetekkel kapcsolatban hajtják végre, vagy egyéni 
bevallás alapján. A hatályos jogrendünk szerint ez ugyanis identitáskérdés és szenzitív adat.  

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnök úr egy régi problémánkat feszegeti, amire tökéletes megoldás pont az adatvédelmi 
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szabályozás miatt nincs. Ezzel szembesülünk más egyéb nyilvántartásoknál is, például a 
közfoglalkoztatásokkal vagy más adatszolgáltatásokkal kapcsolatban, mert az adatszolgáltatás 
e tekintetben alapvetően önkéntes. Tehát vannak nyilvántartások, de ennek az adatnak a 
szolgáltatására – mivel nemzeti hovatartozásról van szó – senki nem kötelezhető. Ilyen 
szempontból a statisztikák sem lehetnek teljes körűek, hiszen ezt kötelezővé tenni nem lehet. 
Foglalkoztatáspolitikai szempontból mindenképpen fontos, hogy ezekre a kérdésekre 
fókuszáljunk, de adatvédelmi szempontból tökéletes megoldás nincs, ezért ezt csak 
ösztönözni tudjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha tökéletes megoldás nincs, akkor az ember megkeresi 

a törvényes megoldást, ami nem biztos, hogy tökéletes, de mégis megfelelő. Amikor én ezt 
elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy be kell vonni azokat a roma szervezeteket ebbe a 
munkába, amelyek a tagságukon keresztül tudják igazolni, hogy odatartozó személyekről van 
szó, máskülönben egy olyan procedúrának vetjük alá, ami tényleg felvethet alkotmányossági 
és törvényességi kérdéseket is.  

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést kérek, ha félreérthető volt az, amit az előbb mondtam. Arra próbáltam utalni, hogy 
ezeket az adatszolgáltatásokat, nyilvántartásokat, bejelentkezéseket pont a törvényesség miatt 
nem lehet kötelezővé tenni, ezeket maximum ösztönözni tudjuk. Ez a törvényes megoldás. De 
mint említettem, ennek a hátulütője viszont az, hogy a nyilvántartás nem lehet e tekintetben 
teljesen egyenszilárdságú és naprakész. Ezt ösztönözni tudjuk a kirendeltségek alapján pont 
azért, hogy segíteni tudjuk ezt a réteget, hogy ennek az adatszolgáltatási lehetőségnek – 
hangsúlyozni szeretném, nem kötelezettségnek, hanem lehetőségnek – tegyenek eleget. Amire 
elnök úr is utalt: a kisebbségi önkormányzatokkal e tekintetben természetesen szoros az 
együttműködés, pont azért, hogy ezzel is próbáljuk ennek a kérdésnek a kezelését, megoldását 
elősegíteni. Még egyszer mondom, itt a foglalkoztatáspolitikai szempontokat és az 
adatvédelmi szempontokat kell összefésülni. Ez nem egyszerű feladat, de igyekszünk, és 
ehhez igénybe vesszük a kisebbségi önkormányzatok segítségét is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Két gondolatom lenne ebben a témakörben. Az egyik: 

nagyon egyetértek azzal, hogy a korosztályi sávokat öt évvel eltolják, hiszen a leginkább 
perifériára szorultakat érinti, ugyanis ma a fiatalok még nem tudnak bekerülni a 
foglalkoztatottak körébe, az idősebb korosztályt pedig már nem szívesen alkalmazzák a 
munkaerőpiacon.  

Másrészt én is onnan közelítem meg a kérdést, mint elnök úr. Az elmúlt időszak 
gyakorlata azt mutatja, bevallásos alapon nehéz megállapítani, hogy ki tartozik valamely 
nemzetiséghez. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor egy foglalkoztató a 
munkaügyi kirendeltségre beküldi a nem cigány származású munkavállalót, akkor azt mondja 
neki, nyugodtan vallja magát cigány származásúnak, mert akkor megkapja a támogatást. 
Ezzel viszont pont azt a célt kurtítjuk meg, amit kitűztünk magunk elé, hogy azok nem jutnak 
foglalkoztatási támogatáshoz, akiknek igazán szüksége lenne rá. Ezzel párhuzamosan 
megjelenik egy olyan típusú hozzáállás is – nem akarom a munkaügyi kirendeltségen 
dolgozókat megvádolni –, hogy azt mondja a munkaadó, ne közvetítsetek ki hozzánk roma 
származású embereket. Ugyanakkor, mondom, a nem roma származású munkavállaló meg 
felveszi az ilyen típusú támogatást. Ez pont a célkitűzéssel ellentétes gyakorlati megvalósítást 
eredményez.  
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Nagyon tetszett az a megoldás, amikor a munkaügyi szervezetek részéről ott voltak a 
roma foglalkoztatási koordinátorok. Mivel a roma foglalkoztatási koordinátorok ott voltak a 
kisebbségi önkormányzatok összekötőjeként, lehetővé tették azt, hogy egyrészt a munkaerő-
piaci különböző képzésekre, másrészt a foglalkoztatásokra a kisebbségi szervezetekkel, 
önkormányzatokkal karöltve ki tudják közvetíteni azokat az embereket, akiket képzésre, 
foglalkoztatásra lehet irányítani, és akik alkalmasak és képesek voltak arra, hogy 
dolgozzanak. Ez egy jó rendszer volt. Ez a rendszer sem volt százszázalékosan megbízható, 
de esélyt teremtett arra, hogy jó irányba menjünk. Ha viszont most azt választjuk, hogy 
bevallásos alapon minősítünk valakit kisebbséginek, megnő a visszaélés lehetősége, hiszen 
aki dolgozni akar, az ezt minden további nélkül megteszi, és a foglalkoztató is csak így veszi 
fel, hogy támogatást kapjon. Ezt kellene kiküszöbölni annak érdekében, hogy minél 
tökéletesebb legyen a rendszer. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy kezd kirajzolódni egy módosító indítvány lehetősége. 

Megkérem képviselő urat, hogy ennek érdekében egyeztessen a minisztériummal. Helyettes 
államtitkár úré a szó.  

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pont 

arról van szó, amit most feszegetünk. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy akár 
bevalljuk, akár nem, a romák hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, pont az ön által 
elmondott előítéletek miatt. Ez a jogszabály-módosítás pont azt célozza, hogy még inkább 
előnyben lehessen részesíteni ezt a nemzetiséget úgy, hogy kifejezetten rájuk szabott 
munkaerő-piaci programokat tudjunk indítani, illetve hogy a generális szabályoknál – ahogy 
az az idézett jogszabályhely-tervezetből ki is tűnik – kedvezőbb szabályokat állapíthassunk 
meg pont annak érdekében, hogy azt a hátrányt, amiről ön is beszélt, bizonyos előnyökkel 
ellensúlyozni tudjuk. Valóban előfordul a munkaerőpiacon előítéletes hozzáállás egyes 
munkáltatók részéről, hiába próbál ez ellen az ágazat, a munkaügyi intézményrendszer 
küzdeni, ezek az előítéletek valóban megvannak, de ha ezt előnyökkel ellensúlyozni tudjuk, 
tehát vonzóbbá tudjuk tenni ennek a jogalanyi körnek a foglalkoztatását, akkor abba az 
irányba mutat a törekvés, amit ön is elmondott.  

Egyébként a koordinátorok most is közreműködnek az ilyen típusú munkaerő-piaci 
programokban, és számos olyan TÁMOP-os program is van, amelyekről bizonyára a tisztelt 
bizottság is tudomással bír, ahol a hátrányokat pont az említett előnyökkel próbáljuk 
ellensúlyozni. A félreértések elkerülése végett szeretném még egyszer hangsúlyozni, ez a 
jogszabály épp arról szól, hogy a generális szabályoknál kedvezőbb előírásokat, szabályokat 
tudjunk megállapítani, pont azért, hogy a meglévő hátrányt ellensúlyozni lehessen, és pont 
abba az irányba lehessen elmozdulni, amit ön is elmondott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/12616. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános 
vitára alkalmasnak tartja.  

Előadót most sem állítunk.  
Nagyon szépen köszönjük helyettes államtitkár úr és munkatársa segítségét, a 

napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12337. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi ontunk az egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalása. A 2013. október 2-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm 
dr. Kecskés Péter főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából és kérdezem, 
hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. KECSKÉS PÉTER főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 2. és 3. ajánlási ponttal – dr. 

Varga László, Pál Tibor, Pál Béla, Tóth Csaba, Simon Gábor, Gúr Nándor, dr. Sós Tamás, dr. 
Nemény András és dr. Garai István Levente a törvényjavaslat 6. §-ában az Szt. 140/U. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KECSKÉS PÉTER főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat (T/11657. szám)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A T/11657/23. 
számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Sölch Gellért főosztályvezető 
urat és Klotz Péter szakértő urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. Kérdezem, 
hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek-e.  

 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 3. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a 

törvényjavaslatot új 4. alcímmel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 4. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. 

alcímének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 5. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 15. §-

a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 6. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 18. §-

a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Köszönjük szépen a segítségüket, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)  

Ellenzéki képviselőkhöz szólnék, ha itt lennének, hogy a múltkori felhívásnak 
tegyenek eleget.  

Megköszönöm képviselőtársaim munkáját, mindenkinek további szép napot kívánok. 
Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


