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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket, és kérem képviselőtársaimat, hogy a folyosóról is
jöjjenek be.

Kőszegi képviselő úr helyettesíti Kalmár Ferencet, Pintér képviselő úr Braun Mártont,
jómagam pedig Nagy Gábor Tamás alelnököt. (Szabó Vilmos: Várjunk még egy kicsit, de ha
nem jön, én helyettesítem Kovács Lászlót.) Jó, amennyiben változás lesz, Szabó képviselő úr
helyettesíti Kovács alalnök urat.

Tisztelt Bizottság! Írásban kiküldtük a napirendi javaslatot. Két napirendi pontunk van
az „Egyebek” előtt. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a
bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2. pontban
pedig a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslatot fogjuk tárgyalni. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy az írásban kiküldött napirendi pontot támogatják-e. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi javaslatot.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az 1. napirendi ponthoz nagy tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. A
tisztesség kedvéért: a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Juhász Mária főosztályvezető-
helyettes asszonyt, az ÁSZ képviseletében Dancsóné Kuron Ildikó számvevő tanácsos
asszonyt, a Külügyminisztériumból Misovicz helyettes államtitkár urat, és köszöntöm a
következő napirendi ponthoz - hiszen egy rövid szavazást követően önnel fogjuk folytatni –
Ulicsák Szilárd miniszteri biztos urat.

Tisztelt Bizottság! A 2011-es költségvetési módosító javaslathoz egyetlen kapcsolódó
módosító javaslat érkezett. Igaz, hogy maga a kapcsolódó módosító javaslat egy számon, de a
kiegészítő ajánlástervezet szerint 4 és több, azzal összefüggő módosító javaslattal. Ezt egy
csomagban kaptuk meg, amelyet Vágó Gábor LMP-s képviselőtársunk adott be.

Tulajdonképpen nem szeretnék előterjesztő lenni, csak egy elég bonyolult, összetett
módosító javaslat, aminek a lényege az, hogy a Külügyminisztérium fejezetén belül a
nemzetközi fejlesztési együttműködésre csoportosítana át több mint 4,1 milliárd forintot.
Mivel az előterjesztő nincs jelen, ezért kérdezem a kormány részéről az álláspontot.

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/1498/485. számú
módosító javaslatot. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Tehát
egyharmadot sem kapott a kapcsolódó módosító javaslat.

Ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy erre a 3 percre ránk szánták az időt.
Csak kérdezem a titkárságot, hogy a módosító javaslat száma mellett kellett volna-e

közölnünk az ajánlási számokat vagy majd a jegyzőkönyvhöz mellékeljük ezeket az ajánlási
számokat, illetve a bizottsági ajánlást úgyis továbbítani fogjuk. Köszönjük szépen.

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat (T/1811. szám)

Második napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alapról szóló T/1811. számú
törvényjavaslat általános vitája. Még egyszer köszöntöm a miniszteri biztos urat. A bizottsági
tárgyalás menete a következő lenne. Kérnénk egy rövid összefoglalót az alapról, egyáltalán
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erről a változásról, hiszen itt a Szülőföld Alap neve, illetve bizonyos szempontból struktúrája
és rendszere fog átalakulni. Ez részben érinteni fogja a költségvetést is. Ezt követően
képviselőtársaim kérdéseket, megállapításokat fognak föltenni, illetve megtenni, ezt követően
bizottságunk dönt az általános vitára való alkalmasságról.

Előzetesen jegyzem meg képviselőtársaimnak, hogy bizottságunk előadót kell hogy
állítson. Kérem, hogy képviselőtársaim gondolkodjanak el, hogy ki szeretne ebben a
kérdésben majd a bizottság nevében hozzászólni. (Dr. Vejkey Imre jelentkezik.) De már látom,
hogy Vejkey képviselőtársam nagyon bólogat, hogy ő igen, de először hallgassuk meg a
miniszteri biztos urat. Kérem, foglalja össze az alappal, egyáltalán a törvényjavaslattal
kapcsolatban a kormányzati álláspontot, illetve véleményeket.

Ulicsák Szilárd miniszteri biztos bevezetője

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Annyival kezdeném, ha megengedik, előzetesen, hogy a rendszerváltás óta eltelt 20 évben a
határon túli magyarok támogatása elég széles spektrumot járt be a kezdeti hőskortól kezdve,
amikor még egészen ötletszerűen csak az éppen akkor aktuális feladatokra koncentrálva
juttatott forrásokat a magyar kormány és a parlament a határon túli magyarok részére,
emlékszünk rá, hogy akkor ebben még komoly konszenzus volt. Mondhatjuk úgy, hogy akkor
fedezte fel újra Magyarország a határon túli magyarságot is.

Azt gondolom, hogy az építkezés onnan indult. ’92-ben létrejött a Határon Túli
Magyarok Hivatala akkor még egy parlamenti titkárság formájában, és párhuzamosan
elindultak a célelőirányzatok a magyar költségvetésben adott célokra.

Amikor a Határon Túli Magyarok Hivatala elérte a csúcspontját – ez a ’98-2002-es
időszakban volt -, akkor ott voltak a legnagyobb források, és az derült ki már akkor, hogy ha
központilag kezeljük ezeket a forrásokat, akkor lehet nagyobb programokat megvalósítani.
Emlékszünk rá, akkor indult be a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, akkor épült
meg a Mária Valéria-híd, akkor indult el a kedvezménytörvény támogatási rendszere, akkor
indult el a Selye János Egyetem, a Beregszászi Főiskola akkor kapott új épületet, tehát elég
komoly fejlesztéseket és működési támogatásokat lehetett nyújtani egy központi rendszerben.

A 2002-es kormányváltás után még 2006-ig működött a Határon Túli Magyarok
Hivatala, egyre szűkülő lehetőségekkel, majd pedig megszüntetésre került, és gyakorlatilag
két részre szakadt szét a határon túli magyarok támogatása. Az egyik a Szülőföld Alapba
került. Ez egy nyílt pályázati rendszer, amely eleinte 1 milliárd forinttal, majd növekvő
összegben egészen az idei évig 2 milliárd forinttal pályáztatta meg a határon túli
szervezeteket.

A további források a korábbi Miniszterelnöki Hivatalban voltak fellelhetőek. Azok
gyakorlatilag egyedi elbírálással működtek, és jogilag és gyakorlatilag is a felelős
szakállamtitkár egyéni döntésével. Elég nagy összegekről volt szó, úgyhogy a
célelőirányzatokba voltak átcsoportosítva, de azt vettük észre – nyár óta vizsgáljuk mind a
Szülőföld Alap, mind a célelőirányzatok működését -, hogy nem tudták teljesen lefedni a
célelőirányzatok azokat a feladatokat, amelyeket el kellett látni, úgyhogy időnként a
Költségvetési Főosztály jóindulatán is múlott az, hogy bizonyos szervezetek, akik jogilag
eléggé a határmezsgyén mozogtak, hogy kaphatnak-e támogatást a célelőirányzatokból, mégis
hozzájuthattak a forrásokhoz.

A Szülőföld Alapnál pedig egyértelmű volt a helyzet. Három kollégium hozta a nyílt
pályázatokra a döntéseket. Az Oktatási, Kulturális, az Önkormányzati és az Informatikai,
hogy rövidített neveikben említsem őket. Ezek a kollégiumok gyakorlatilag végrehajtották a
határon túli szervezetek konszenzusával létrejött döntéseket. Leginkább a határon túli magyar
politikai pártok hoztak egyfajta döntést, és ezt benyújtották kollégiumi ülésen. Általában 1-1,5
óra alatt lementek ezek a kollégiumi ülések.
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Idén, ahogy átvettük a Szülőföld Alap irányítását is… Inkább ott kezdeném, hogy
előbb átvettük a célelőirányzatokat a Miniszterelnöki Hivatalból, és amikor az átadás-átvétel
megtörtént, már azt láttuk, hogy áprilisra az előirányzatok 85 százalékárat kötelezettséget
vállalt a felelős szakállamtitkár, ezt az átadás-átvételkor el is ismerte. Így nagyon kevés
forrásunk maradt az előirányzatokból, és még abból a maradékból is az NGM a gazdasági
helyzet miatt zárolt egy jelentős összeget, mintegy 700 millió forintot, tehát gyakorlatilag a
célelőirányzatokban ellehetetlenült a határon túli magyarok támogatása. Ezért a tavaszi kiírás,
amit már mi bonyolítottunk, átcsúszott nyár elejére. Zároltunk belőle egy jelentős összeget, a
tavaszi kiírás felét, hogy ősszel egy megalapozottabb kiírással tudjunk előállni, és minél több
szervezet számára támogatást nyújtani.

Az őszi kiírás - most jutunk el idáig – bebizonyította, hogy egyrészt nagy öröm, hogy
a határon túli magyar szervezetek megérezték, hogy változott a nemzetpolitika, fölbátorodtak,
és mintegy 50 százalékkal többen pályáztak, mint korábban, ezért nagyon nehéz volt a
döntéseket meghozni. A Kulturális Kollégiumban például tízszeres túljelentkezés volt a
szétosztható összegre, és ez is bebizonyította - számos nagy szervezet pályázott, akik
tízmilliós nagyságrendben próbáltak pályázatot benyújtani -, hogy kezelhetetlenné vált ilyen
módon a Szülőföld Alap nyílt pályázati rendszere. Nem lehet együtt kezelni a nagy
szervezeteket és a kisebbeket, akik csak egy-két programot hajtanak végre.

Mindezekből a tapasztalatokból szűrtük le azt a gondolatot, hogy ismét meg kellene
próbálni egy egységes rendszert kialakítani, amelynek keretében a határon túliak
kiszámíthatóan, átláthatóan, részünkről pedig ellenőrizhetően és elszámoltathatóan jutnának
hozzá forrásokhoz. Ebből származik a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat
gondolata. Tudniillik, hogy ez lenne az az alap, amely felváltva a Szülőföld Alapot,
idecsoportosítaná a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kereteiben föllelhető, mostani
költségvetési javaslat szerint mintegy 12,4 milliárd forint forrást, és innen tudnánk kezelni és
fölosztani a jövőben a megfelelő feladatok szerint.

Bizonyára a bizottság tagjai is nyomon követték a jövő  évi költségvetés tervezetét,
amelyben az NGM egyértelműen meghatározta, hogy a jövőben bázisalapon, hanem
feladatcentrikusan tervezünk költségvetést. Mi ezt szem előtt tartva gondoljuk úgy, hogy a
Bethlen Gábor Alap, amely fölött a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes felel és
gyakorlatilag ő rendelkezik vele, olyan feladatrendszert tud meghatározni, amely elegendő
forrást tud a jövőben biztosítani – és átláthatóan – a határon túli magyarok számára.

A célelőirányzatok megszűnésével és egy közös alapba való csoportosításával azt is el
tudjuk kerülni első körben, ami korábban sajnos jellemző volt, hogy ha a magyar
költségvetést zárolás vagy elvonás érintette, az fűnyíróelvvel végigszáguldott az összes
célelőirányzaton, és a határon túli intézmények számára, akik közül sokaknak csak ez jelenti a
túlélést – kiemelten például Kárpátaljára gondolok -, jelentős veszteséget okozott ez a 10-20,
akár 25 százalékos elvonás. Ezt nem tudtuk sehonnan kompenzálni.

Ha ez egy önálló pénzügyi alapba kerül, akkor azon nem megy végig azonnal a
fűnyíró, hanem csakis a költségvetési törvény módosításával van lehetőség rá, hogy
hozzányúljon bárki a határon túli magyarok forrásaihoz. Egyébként ezt már korábban le is
nyilatkoztam, hogy szerintem elég kevés ez a magyar költségvetés 1 ezrelékét kitevő összeg,
de nyilván most a gazdasági helyzet nem tesz lehetővé többet, ezt a határon túli szervezetek is
akceptálják. De amennyiben ez az alap jól tud működni a jövőben és bizonyítja
életképességét, akkor a jövőben akár bővülésre is be lehet nyújtani javaslatokat.

Továbbá az alapról szóló törvényjavaslatnak az még egy plusz pontja, hogy kibővíti a
támogatottak körét, tehát most már nemcsak a nyílt pályázat keretében, civil szerveződések,
egyházi szervezetek nyújthatnak be rá pályázatot, hanem idekerülne be például az oktatási-
nevelési támogatás, amire amúgy a költségvetés elkülönített 5,5 milliárd forintot, így
magánszemélyek is pályázhatnak. Nyilván így közvetlenebbül tudjuk ellenőrizni, hogy
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mondjuk Ukrajnában ne ukrán anyanyelvű gyerekek kapjanak oktatási-nevelési támogatást,
hanem az ellenőrzés következtében a ténylegesen magyar iskolába járó, magyar ajkú
gyerekek jussanak végre hozzá, és ez kibővül az óvodások körével is.

Továbbá lehetőséget teremtettünk az alapból arra, hogy a kis- és középvállalkozások is
hozzájuthassanak olyan támogatásokhoz a határon túl, amely például az európai uniós
pályázataikhoz vagy önrészt vagy kamattámogatást biztosít.

Nem is szaporítom igazából a szót. Tekintettel arra, hogy már egy kétkörös
tárcaegyeztetésen átesett ez a törvényjavaslat és így fekszik önök előtt az asztalon, azt
gondolom, hogy csak javasolni tudom elfogadásra, és természetesen várom a kérdéseket,
illetve felvetéseket. Köszönöm szépen.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszteri biztos úr. Engedjen meg nekem egy rövid
kérdést, mert párhuzamosan zajlik a költségvetés vitája és a költségvetésben eredetileg még
Szülőföld Alap címszóban vannak különböző célelőirányzatok, illetve különböző tárcáknál.
Ez technikailag hogy oldható meg, hogy a költségvetésben is ez az alap egy egységben
jelenjen meg?

A másik fontos dolog, amit kiemelendőnek tartanék, hogy osszon meg velünk néhány
gondolatot arról, hogy a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos jogi helyzet, illetve az, hogy
hogyan fog megváltozni a magyarigazolvány szerepe az állampolgársági törvénnyel
kapcsolatban. Kicsit részletesebben ha néhány gondolatot elmondana.

Ez lenne az én két rövid kérdésem. (Jelzésre:) Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az lenne a kérdésem, hogy a
határon túli magyar közösségekkel, illetve szervezetekkel milyen egyeztetés történt erről az
előterjesztésről.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt örülök, hogy a
fűnyíróelv helyett most egy virágkertészet irányába kezdtünk el gondolkozni. A kérdésem egy
picit messziről indítanám, de egy érdekes összefüggés, amit nem látok teljesen tisztán.

Csak példa. A következő esztendőben lesz az uruguayi Magyar Otthon 75 éves. Ez a
dél-amerikai magyar közösségek egyik kiemelt pontja. És nyilván a Bethlen Gábor
Alapítvány nem alapvetően az ilyen távolságokra szóló, de elméletileg más kontinensen élő,
meghatározó jelentőséggel bíró magyar szervezetek is részesülhetnek, vagy a kormány úgy
gondolkozik, hogy esetleg más forrást szán a nem közvetlenül határon túli magyarok
esetében, hiszen úgy vélem, hogy egyrészt nagyon fontos a példában idézett akár ukrán, akár
román, akár felvidéki magyarság támogatása, de ugyanilyen fontos lehet más kontinenseken
lévő, jelentős befolyással bíró magyar szervezetek támogatása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szávay István; Jobbik.
Egy-két megjegyzést szabadjon mondani. Örömmel hallottam miniszteri biztos úrtól,

és több alkalommal is felvetettem az oktatási-nevelési támogatások ellenőrzését. Bár a
parlament ülésén erről beszéltem, akkor nem akartam nevesíteni, de konkrétan Ukrajnára
gondoltam magam is, ahol komolyak a különbségek abban, hogy kik veszik fel ezt a
támogatást, és aztán ezek a gyerekek valóban eljutnak-e magyar iskolába. Talán itt van a
legnagyobb hányad, ahol nem.
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Illetve van emellett még egy dolog, szeretném az ön szíves figyelmét is felhívni, amit
szintén sok alkalommal megemlítettem, ez pedig a Felvidéken tapasztalható jelenségek,
illetve érdekes történetek arról, hogy az egyes szülői munkaközösségek az iskolák ezeket a
pénzeket hogyan és milyen formában, milyen célokra és milyen elszámolásokkal, milyen
összegekkel költik el. Ezt szintén nagyon szorgalmazzuk, hogy ez ügyben egy pici ellenőrzés
történjen, mert a 15 eurós tornatrikó, meg a 50 eurós laptoptáska az általános iskolás
gyerekeknek nem biztos, hogy a leghasznosabb és leggazdaságosabb. Annak ellenére lehet,
hogy egy-két vállalkozó szülőnek ez olyan forrást jelent, amit le lehet üríteni. Tényleg
üdvözöljük, ha ebben törekvés van ezeknek a jelenségeknek a visszaszorítására.

Ami a konkrét előterjesztést illeti. Egyrészt nem nagyon kaptunk érdemi indoklást
sajnos ennek a sürgősségéről, ezért is tartózkodtunk a tegnapi parlamenti szavazáson ezzel
kapcsolatban. Túl azon, hogy látjuk, hogy itt egy jó szándékú törekvés van a kormányzat
részéről arra vonatkozóan, hogy ezeknek a pénzeknek az elköltése egyrészt átláthatóbb
legyen, másrészt pedig azáltal, hogy ez a fajta központosítás végbemegy, nyilvánvalóan
hatékonyabbá is válnak, mint ha ezek a források különböző minisztériumok különböző
keretein és főosztályain vannak, és aztán előfordulhatnak érdekes elszámolások vagy
előkerülnek ugyanazok a projektek különböző minisztériumok elszámolásaiból. Sajnos erről
is vannak információink.

Ez alapvetően üdvözlendő lenne, viszont két nagyon komoly kritikai észrevételünk
van, ami kicsit kérdésessé is teszi számunkra a javaslatnak ebben a formában való
elfogadását. Egyrészt Szabó képviselő úr nyilván nem véletlenül kérdezte meg az előbb, amit
megkérdezett öntől. Nekünk sem volt időnk; a javaslatot pénteken kaptuk meg, vasárnap
jutottam először hozzá, tehát két nap volt. Egy ilyen súlyú – nem véletlenül tartott a miniszteri
biztos úr elég hosszú felvezetést ehhez, hogy milyen előzményei voltak. és milyen súlya van
ennek a javaslatnak. Ezt méltatlanul kevésnek tartom, gyakorlatilag két munkanap állt a
rendelkezésünkre, az ellenzék rendelkezésére, mert jobbára kevesebbet foglalkoztak ennek a
törvényjavaslatnak a véleményezésével. Ez nem volt elég ahhoz, hogy nekünk sarkos
véleményünk legyen és pontosan átlássuk és kikérjük azoknak a szakértőknek a véleményét,
akik ebben érintettek, úgyhogy ebből a szempontból sem tudunk erről felelősen véleményt
mondani. Azt már látjuk, hogy számos módosító javaslattal fogunk élni, elő fogjuk terjeszteni
őket, ha eljön az ideje.

A másik pedig, ami számomra nem teljesen világos, illetve ha világos, akkor nem
tetszik, hogy hogyan fog ez a kuratórium, kollégium működni, milyen elvek és milyen
összetétel alapján.

Ha jól látom vagy jól értem, ennek van egy háromfős irányító testülete, amely bár
tisztségénél van nevesítve, de ha jól értem, ez Semjén Zsoltot, Gál András Leventét és Répás
államtitkár asszonyt jelenti, akik hárman – magyarul 3 kormányzati szereplő – bizonyára
maguk között valamilyen megegyezés alapján kinevezik azt a 9 fős kollégiumot, ami
gyakorlatilag dönt – kis túlzással – vagy nem dönt, tulajdonképpen javaslatot tesz a források
elosztására.

Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan fognak ebben megjelenni azok a szempontok,
amik most a Szülőföld Alap bírálatánál megjelentek: a határon túli magyarok szempontjai, a
véleményező szervezetek képviselőinek véleménye, hogyan fog becsatornázásra kerülni a
döntéshozatalba, ez nem teljesen világos.

Túl azon, hogy a MÁÉRT iránymutatása alapján végzi a tevékenységét a kollégium,
azért elég homályos valljuk be, arról nem is beszélve, hogy a korábbi közalapítványi
rendszerrel ellentétben, ahol az ellenzéki pártoknak is voltak képviselői a döntéshozatalban,
ezt ebben semmilyen formában nem látjuk, itt teljes totális kormányzati ellenőrzést látunk,
amit ebben a formában nem fogadunk szívesen. Ezzel kapcsolatban ha el tudja oszlatni a
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kételyeimet a miniszteri biztos úr, annak örülnék, ha nem, az majd újabb helyzetet fog
teremteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Ha már Szávay képviselő úr a
véleményét is elmondta, akkor ne legyen két kör; a miniszteri biztos úrnak is könnyebb a
reagálás. Én is elmondom az álláspontomat.

Az első nálam is az, hogy nem látom a sietség okát és az indokát, hogy ezzel ilyen
gyorsan előre kellett lépni. Ezért egyébként az elnök úr kérdései is vagyis hogy talán nem
feltétlenül ez volt a kormányzaton belüli teljes szándék sem, ha azt nézzük, hogy a
költségvetésben a Szülőföld Alap került még megnevezésre és így terjesztette be a
kormányzat a parlament elé. De azonkívül sem látom a sietség okát, hiszen a Szülőföld Alap
biztosította volna addig a támogatást, amíg ennek az új rendszernek vagy megváltozott
rendszernek az előkészítése zajlódhatott volna.

Az első dolog – nyilván egyetértek Szávay képviselő úrral -, hogy az valóban
méltatlan egy ilyen nagy arányú változtatásnál, hogy ez valamikor pénteken este vagy
szombaton, nem tudom, mikor is került föl az internetre, és vált letölthetővé, ma pedig már
tárgyalja a bizottság. De amit kérdeztem, hogy ez nyilván annyit megért volna, hogy a határon
túli közösségek megkapjanak egy tervezetet, alaposan véleményezzék, elmondják az
álláspontjukat. Annál is inkább, mert az anyag maga is azt írja, hogy a Magyar Állandó
Értekezlet gyakorolna elvi felügyeletet a dolog fölött, és a MÁÉRT illetékes szakbizottsága.

A MÁÉRT-ot újraindította a kormányzat, ismereteim szerint - egy külföldi látogatás
miatt nem voltam ott – ott erről nem esett szó, de akkor célszerűbb lett volna egy MÁÉRT
szakbizottságot összehívni, amelyben benne vannak a határon túli szervezetek, és benne
vannak a parlamenti pártok képviselői is, amelynek lehetett volna ez vitaalapja. Mindezeket
meghallgatva, mindezeket összegyűjtve jutott volna a kormányzat egy olyan helyzetbe,
amikor a saját elgondolásai, célkitűzései alapján, de már ismerve elsősorban az érintettek,
mert mégis akikről szól és akiknek ez a támogatás szól, az ő véleményüket és ismerve a
parlament szereplőinek véleményét, hiszen a döntéshozók a parlamentben ülnek.

Nos, mindez elmaradt, és semmi olyan indokot nem látok, ami miatt ezt így kellene
most még karácsony előtt áthajtani. Nyugodtan ketté lehetett volna választani, hiszen az
előterjesztés második része az állampolgárság kiterjesztéséből adódó változtatások a
kedvezménytörvényen belül. Ezt nyugodtan meg lehetett volna tenni anélkül, hogy a Bethlen
Gábor Alapról szóló előterjesztés is idejött volna. Meg lehetett volna tenni azt a változtatást,
hogy magyar állampolgárok is kaphatnak, hogy kiterjesztődik a támogatás az óvodáskorra,
ennek az összes következményével. Ez megállna önállóan is a lábán. Ez pedig így együttesen
már nehezen kezelhető.

De látszik is az anyagon valóban a sietség, hiszen egészében eléggé elnagyolt –
elnézést kérek, nem a kormánybiztos urat akarom ezzel bántani -, de azt gondolom, hogy
méltatlan maga az anyag. Akárhány államtitkári egyeztetésen volt már, de eléggé méltatlan
ehhez a történethez. A célját látom és ebben egyetértek a Szávay úrral, de ez a tartalom miatt
van. Ez ugyanazt a koncentrált kormányzati kézbe összpontosított hatalmat és irányítást
mutatja, abba a folyamatba illeszkedik, ha egy háromtagú bizottság dönt ezután. Nem akarok
belemenni, hogy hogy volt a Szülőföld Alap meg minden, az legyen vitakérdés, nyilván nem
értünk egyet azzal, amit a kormánybiztos úr elmondott vagy legalábbis nem teljesen. Van,
amiben igen, de nem teljesen.

Ahhoz képest ez most egy határozott visszalépés. Gyakorlatilag 3 fő fogja eldönteni,
hogy mi történik ezzel a 12 milliárd forinttal, egy része nyilván a kedvezménytörvényből fog
következni, de részben már az is ide átkerül, az oktatási-nevelési támogatás. Ez a három fő: a
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miniszterelnök-helyettes, a helyettes államtitkár és Gál András Levente államtitkár úr, ha jól
olvastam ki a megnevezését. Gyakorlatilag ők mondanak meg mindent. Ha jól olvasok, akkor
a lehető legtávolabbra van minden döntés a határon túli szervezetektől. Ez olyan átesés a
lónak a nem tudom, melyik oldalára, de mindenképpen az egyik oldalára, ami nekem csak azt
a félelmemet erősíti, hogy nyilván itt erőteljes politikai szándék van. Tehát azok a
szervezetek, azok a programok, amelyek a kormánynak nem tetszenek, nyilván nem fognak
támogatást kapni, akik meg tetszenek vagy akiket szeretnének, hogy megerősödjenek, azok
pedig fognak támogatást kapni, mert hiszen akkor nem kellene ennyire félni, hogy
bekerüljenek. A MÁÉRT-nak az elvi irányítása is olyan, hogy ott van, hogy mit nem
gyakorolhatnak, de maga a születés is bizonyítja, hogy nem kíván ezek szerint a kormányzat
olyan sokat adni arra, hogy velük egyeztetés legyen.

Ezért ez a rendszer, akárhogy értékelte a kormánybiztos úr a Szülőföld Alapot, abban
volt egy regionáláistanács-ülés, amit lehet másképpen is csinálni, de mindenképpen volt egy
egyeztetés a mindenkori miniszterelnök között és a határon túli meghatározó, MÁÉRT-tag
szervezetek vezetők között arról, hogy mik azok a fő irányok, amelyek egyáltalán támogatást
igényelnek abban az időszakban, amiről szó van. Elmondhatták a véleményüket. Azt
követően volt társadalmi tanácsadó testület. Ezek a kollégiumok is nyilvánvalóan maguk a
döntések már lehettek rövidebbek, de ha jól nézem, ez a háromfős bizottság sokkal rövidebb
idő alatt el fogja dönteni és ehhez képest talán a kollégiumokat nem is kell összehívni, hanem
videó- vagy telefonkonferencia keretében is le lehet bonyolítani majd a döntéseket.

A működőképessége is elég nehezen látható, ezért azt javaslom, hogy ezt ebben a
formában vissza kellene vonni és csak az állampolgársági törvény változtatásából következő –
hiszen az január 1-jétől már hatályos is – és az ütközik a kedvezménytörvény meglévő
szabályaival és a támogatások biztosításával. Az mindenképpen szükséges. Azt simán le lehet
hozni, szerintem abban különösebb vita nem is lenne sem a határon túli szervezetek,
közösségek képviselői, sem a parlamenti pártok képviselői között, hiszen azt nagy többséggel
fogadta el a parlament.

Úgyhogy ebben az értelemben mi ezt így semmiképpen nem tudjuk támogatni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy rövid megjegyzést én is hadd tegyek.
Pontosan az alappal kapcsolatban én is azt látom, hogy maga a javaslat célja és egyáltalán az
elvi alapvetéseket a MÁÉRT alapvetésével, elvi hozzáállásával, egyáltalán azzal, hogy a
MÁÉRT különböző kérdésekben mit képvisel, ezt hivatott maga az alap is képviselni és
mutatni.

Másrészt nagyon fontos kitételnek tartom azt is, hogy maga az alap beszámoló
tevékenységét, tehát éves rendszerességgel kell beszámolni a kormánynak, másrészt pedig az
Országgyűlésnek a tevékenységéről, működéséről. Mondjuk ez természetes dolog is.

Viszont úgy gondolom, hogy maga az, hogy egységesül ez a támogatási rendszer és én
ebben nem elsősorban a koncentrációt látom, inkább azt látom, hogy a különböző helyeken
lévő tételek, források, illetve egyáltalán az ügyintézés egy helyre kerül és ettől átláthatóbb
lesz, tehát nekem a tervezet végigolvasása közben igazából az derült ki, hogy egyrészt vannak
elvi alapvetések, ami a MÁÉRT-re épít. Jó, a Szülőföld Alapba nem kerülhetett bele a
MÁÉRT, mert nem volt MÁÉRT. Másrészt pedig nagyon fontos dolog az, hogy azok az
elvek, amelyek a MÁÉRT-en megfogalmazódnak, belekerülnek a Bethlen Gábor Alap
tevékenységi körébe, célkitűzéseibe. Másrészt pedig minden egyes gondolatban azt
tapasztalom, hogy ez egy nyitott, átlátható, végigkövethető pályázati, szervezeti, illetve
egyéni pályázati rendszert fog majd lehetővé tenni. Tudom, hogy ez nagy munka, viszont úgy
gondolom, hogy addig, ameddig MÁÉRT-ülés, amely nem is tudom, hány hete volt – talán 3
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hete volt vagy 1 hónapja vagy talán még annyi sincsen – és ez belekerül egy ilyen alapról
szóló törvénybe, úgy gondolom, hogy ez az időhatárokat is jelenti.

Miniszterelnök-helyettes úr magán a MÁÉRT-en ezt az alapot többször is szóba hozta,
és erről voltak megbeszélések, de nekem az az első számú észrevételem, amit én most nagyon
pozitívan értékelek az előző évekhez képest, hogy a Szülőföld Alap nehezen áttekinthető volt.
Szabó képviselőtársam is emlékszik arra, hogy azért ebből komoly viták voltak az
átláthatóság, egyáltalán a kiutalási rendszer, a kiutalási rendszer visszaigazolásai, az
igazolások visszaküldései miatt. Voltak bizonyos anomáliák, amelyeket, úgy érzem, ezzel az
új alappal ki tudunk küszöbölni és konkrétan átláthatóvá teszi az egész Szülőföld Alap alapján
– furcsa szó: a Szülőföld Alap alapján – fölépített új rendszert, illetve a Bethlen Gábor Alap
rendszerét, amelyben még egy hozzátétel is van, az, hogy megváltozott az állampolgársági
törvény, amely más lehetőségeket is megnyit.

Ez tehát összetettebb dolog. Tény és való, ha bármiben keresünk hibát vagy éppen
nekünk nem tetsző dolgokat, akkor egy ilyen törvényjavaslatnál természetesen mindenkinek a
saját álláspontja ezzel kapcsolatban megjelenik különböző szempontokból, de én az első
számú, legfontosabb érdemnek most a névadó személyen túl azt tartom, hogy végre az előző
évekhez képest átláthatóbb rendszert, jobban kísérhető, magát a pályázati struktúrát, pályázati
rendszereket, kiírásokat nagyobb nyilvánossággal, jobban követhető rendszert látok
előzetesen, és bízom benne, hogy ez így lesz. De természetesen amennyiben az Országgyűlés
el fogja fogadni a törvényjavaslatot, bízom benne, hogy az éves beszámolás nagyon pozitív
kicsengésű lesz az Országgyűlés különböző fórumain. Ennek reményében a magam és
engedjék meg, hogy nem feltétlenül elnöki pozíciómból kiindulva, de a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség nevében is támogatásra javasoljam ezt a törvényjavaslatot.

(Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tudom, hogy a kérdések vannak,
nem akarom elvinni más irányba, de ha elnök úr tett egy megjegyzést, hadd tegyek én is egyet
ezzel kapcsolatban!

Persze, lehet hibákat keresni, de azt hiszem, ez is az ellenzék dolga, hogy felhívja a
figyelmet más szempontokra vagy problémákra, nem hiszem, hogy ez feltétlenül rossz, és
főleg nem mondanám azt, hogy mi ezt destruktív szándékkal tenném, mint ahogy ezt az elején
is egyértelművé tettem.

ELNÖK: Világos.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A másik. A MÁÉRT-tal kapcsolatban, elnök úr. Távol
álljon tőlem, hogy önt meg akarjam hazudtolni. Nem emlékszem rá, hogy Semjén
miniszterelnök-helyettes úr felvetett volna a MÁÉRT-on a Bethlen Gábor Alapot, de ha fel is
vetette, hogy ezzel kapcsolatban a MÁÉRT-on megbeszélés nem volt, az egészen biztos,
legalábbis mi arra nem voltunk meghíva, az 100 százalék.

Fordítva ülünk a lovon. Ennek az alapnak a kapcsán a MÁÉRT-ra hivatkozni, elnök úr
és kedves kormánypárti képviselők úgy, hogy elmondta a miniszteri biztos úr, hogy két
tárcaközi egyeztetés meg nem tudom, mi volt ezzel kapcsolatban, feltételezem, nem a múlt
héten pattant ki a fejükből ez az ötlet, hogy ezt az alapot meg kell csinálni. Akkor talán ha
már a MÁÉRT-ra hivatkozunk ezzel kapcsolatban és az anyagban is azt emeli ki elnök úr,
hogy ez milyen fontos dolog, akkor talán a MÁÉRT-tal kellett volna ezzel kapcsolatban
valamit egyeztetni vagy a MÁÉRT-ülésen, amit 3 vagy 4 héttel ezelőtt hívtak össze és majd
fél vagy egy év múlva lesz legközelebb. Addigra ez az anyag teljesen készen lesz, el lesz
fogadva, ebbe a MÁÉRT képviselői gyakorlatilag semmilyen szinten nem fognak beleszólni
vagy legalább is olyan nyilvános megbeszélés vagy tárgyalás, ahol erről álláspontot lehet
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egyeztetni és főleg az ellenzéknek esetleg az ő véleményét kifejteni, biztos hogy nem lesz, ott
sem volt.

Nem értjük, hogy miért nem volt, ha már a MÁÉRT-re hivatkozunk, ezt talán szóba
lehetett volna hozni akár kiscsoportos beszélgetés keretében vagy az egésznapos MÁÉRT-
ülésen, ami egyébként rendkívül pozitív volt és erről csak elismerően tudok nyilatkozni, mert
kétségkívül nagyon felkészült volt a kormányzat és az ott elmondottakban is kerek, egész volt
a dolog és nagyon jó, hogy 6 év után össze lett híva, de erről nem volt szó.

Akkor lehetett volna legalább elmondani azt, hogy önök gyökeresen át akarják
alakítani a határon túli magyarok teljes támogatási rendszerét, és azt egy ilyen kormányzati
kontroll alá vinni. Kétségkívül nagyon jó, hogy ennek lesz majd egy beszámolórésze, lehet itt
sokat vitatkozni a Szülőföld Alapról, majd ez is szóba fog kerülni. Ott is van egy-két vidám
kis történet, amit majd el fogunk mondani az előző kormány bírálati gyakorlatával
kapcsolatban.

Kedves Képviselőtársaim! Nem ezt a gyakorlatot kellene folytatni! Nem ezt a
gyakorlatot kellene folytatni. Az a baj, hogy azt látjuk ennél a törvényjavaslatnál, hogy arra a
láncra van felfűzve az elmúlt félévben, hogy önök egy bizonyos területen rendet akarnak
rakni, vannak nagyon jó elképzelések: ellenőrizzük rendesen a kisebbségi pénzeket – rendben
van, egyetértünk vele -, csak ahhoz nem az kell, hogy megszüntessük a kisebbségi
közalapítványt. Ellenőrizzük a civil szférát rendesen – ez is rendben van, nagyon jó -, csak
ahhoz nem kellene szétverni az NCA-t.

Ellenőrizzük a határon túliak kifizetéseit, ez is rendben, csak nem az kell, hogy ezt a
rendszert megszüntessük és teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezzük ezt. Ebben látjuk a
beszámolóval együtt: az érdemi párbeszéd, mások véleménye, az ellenzék véleménye és a
kritikai hangok ebből a tervezetből ki vannak iktatva és gyakorlatilag elnök úr, annak ellenére,
hogy más volt a szándéka, de sajnos most erről győzött meg. Köszönöm.

ELNÖK: Egy rövid megjegyzés, aztán továbbadnám a szót Gruber
képviselőtársamnak. Nem hazudtolt meg, nem is állítottam, hogy Bethlen Alapról vagy bármi
másról beszéltünk. Arról beszéltünk a MÁÉRT-en, hogy a meglévő alapokat át kell rendezni.
(Szávay István: Azt mondta, elnök úr, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr mondta.) Én
így emlékszem, amikor ott voltam.

(Jelzésre:) Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Szabó
Vilmosnak és Szávay István képviselőtársamnak, mert ez tetszik nekem: ez tényleg egy
külügyi bizottsági szakmai vita stílusa, és talán ez a vita két megjegyzést is elbír. Szávay
Istvántól – szó szerint idézem: önök egy bizonyos területen rendet akarnak rakni – hangzott el
ez a mondat.

Pontosítanám: minden területen szeretnénk rendet rakni. (Szávay István: Minden
területet támogatunk.) És valóban érdekes volt ez a két felvetés. Én egyet szeretnék fölvetni,
és nem szeretném Ulicsák Szilárd szájából kiénekelni a válaszadás sajtját, de itt a gyorsaság, a
hatékonyság, felelősség, átláthatóság kérdése az, ami ebben a vitában vissza-visszatérő
vezérmotívum. Szép képzavart sikerült összeraknom. (Derültség.)

Teljesen értem azokat a felvetéseket, amiket ellenzéki képviselőtársaim elmondtak,
hiszen valóban el kell dönteni, hogy például a gyorsaság kérdését helyezzük-e előtérbe. Mert
valóban meg lehetne ezt futtatni számtalan egyeztetésen. Saját példámból: egy konkrét
jogszabályváltásnál nekem már szinte sok az, amit most éppen futunk az én ügyemben .Meg
lehetne futtatni ezt nagyon sok helyen, de gondoljanak bele, gondoljatok bele: egy új
költségvetés szorításában, egy óriási igény szorításában hol az az optimum, amikor további,
további, további szereplőket vonunk be? Hiszen pontosan ön mondta, Szávay képviselőtársam
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– és idézett konkrét példákat a laptoptáskát és minden egyebet -, hogy itt egyúttal érdekek is
felmerülnek.

Azokat a szereplőit ennek az egyeztetésnek, akik amúgy bizonyára sok okos dolgot
mondanának kellő hosszúsággal elnyújtott egyeztetések során, bizony, adott esetben egyéni
érdekek is motiválják, hogy ezeknek az alapoknak a kezelését hogy lehet megejteni. Minden
egyes érdek végiggyaloglása annyit jelentene, hogy ennek az alapnak a működése nem a
következő esztendőben, hanem a következő esztendő isten tudja, hanyadik hónapjától kezdve
kezdene feléledni.

A másik, amit Szabó Vilmos mondott. Vilmos, teljesen igazad van, hogy az
eddigiekhez képest kevesebb, még kevesebb vagy optimális a döntésben részt vevő személyek
száma, ami egy ilyen jelentős – megjegyzem zárójelben az 1 ezreléket érdemes lenne
összevetni, hogy például az európai uniós  tagságunkból eredő, nem európai országok
segélyezési alapjában számottevő összeg van, mert tartok tőle, hogy ez több ezrelék, mint az 1
ezrelék, de ebbe most ne is menjünk bele -, tehát teljesen mindegy, hogy konkrétan 3-4-5
ember van-e.

A kérdés számomra úgy vetődik fel és ezért mondtam a felelősség kérdését -, hogy
ettől kezdve a tisztelt ellenzéknek óriási könnyebbsége van, hiszen 3 ember felelőssége
jelentkezik majd az alaphoz tartozó pénzeszközök biztosításában.

Ha lecsökkentjük a felelősség kérdését, akkor ezzel együtt egy átláthatósági plusz
jelenik meg a rendszerben, és teljesen természetes – és ezért mondom, hogy jó, hogy ezeken
vitatkozunk, tehát értékelem ezeket az ötleteket, és tényleg hasznos is -, de úgy vélem, hogy
egy felelősség lecsupaszítása egy felelősségkoncentráció akarva-akaratlanul átláthatósági
növekménnyel fog párosulni.

Az más kérdés, hogy talál-e az ellenzék ebben majd hibát vagy sem; talál-e
felelősséget vagy felelőtlenséget a későbbiekben: igen vagy nem? De ez a szisztéma leszűkíti
ezeket, nincs másra mutogatás, hogy hány ember döntött még, hány ember készítette elő

ezeket a kérdéseket, és szerintem ez nagyon fontos. Pontosan annak az okán, amit a példákban
említettél az imént, hogy nyakon lehessen ragadni ezeket az amúgy az alap céljaival,
eszközeivel teljesen homlokegyenest működő döntéseket.

Bocsánat, de azt hiszem, fontos ezt egy ilyen vitában rögzíteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Ha már többen is megszólaltak
többször, akkor szeretném rögzíteni, hogy az, hogy az új kormányzat úgy gondolja, hogy ezt
át kell tekinteni, ez egyrészt természetes meg jogos is, ha úgy gondolja, hogy változtatni kell
vagy akar, teljesen természetes, de azért a feladat nagyságához kell mérni szerintem a
sietséget.

Ez a feladat meglehetősen nagy, és akkor vegyük csak a 4 évet, aztán majd hogy hogy
döntenek a választók 4 év múlva, az egy másik kérdés, ez a következő kérdés. Jó, mindenki a
maga igényei szerint gondolja, hogy hogy döntenek, de most nem ezen kell vitatkozni nem is
kell vitatkozni, itt főképp nem. De mondjuk a következő 4 évet ez feltétlenül meghatározza.

Van még egy dolog. Jó lenne törekedni arra, hogy e tekintetben akár kormányokon
átívelően is működhessen valami, ha ez eddig nem is mindig sikerült vagy nagyon kevésszer
sikerült. Ezért mondtam azt, hogy semmi olyan különleges okot nem látok, mert ha az lenne a
helyzet, ha bármilyen módon azt állapította volna meg a mostani kormányzat, hogy a
Szülőföld Alap rendszerében és a kedvezménytörvényből következő támogatásokra kialakított
rendszer nem tudná biztosítani a következő fél évben a támogatást, akkor biztosan kevés
érvem lenne, akkor azt mondanám, hogy rendben. Akkor nagyon fontos, hogy akár rövid idő
alatt is csináljuk ezt meg. De nem gondolom, hogy ez van.
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És azt sem gondolom, hogy a határon túli közösségek a tekintetben persze, hogy több
pénz kellene - aki ezen a területen dolgozott, magam is mindig elmondtam, hogy
nyilvánvalóan több pénz kellene, amikor ellenzékben van valaki, akkor könnyebben kéri a
kormányokat, hogy ezt érvényesítsék, amikor kormányon van, akkor kevésbé tudja
megcsinálni. Most is ez a helyzet. De azért itt is 12 milliárd forintról van szó. Tehát a
sietséget nem indokolja semmi.

A felelősséget pedig nem tudnám így leegyszerűsíteni, Attila. 12 milliárd forintról 3
ember konkrét döntése – még ha az bele van helyezve nyilván a költségvetésbe, beszámolás a
parlamentnek és így tovább, amit meg kell csinálni -, de ez nagyon sok szubjektív elemet
hord, és én mondom a szövegből, hogy mire alapoztam.

Azt mondja az 5. pont az alap működéséről; 10. § (1) bekezdés: „Támogatások
nyilvános pályázatai egyedi kérelem benyújtása keretében nyerhetők. A bizottság – ez a
bizonyos 3 tagú bizottság – figyelembe véve a MÁÉRT által az alappal kapcsolatban
meghozott elvi iránymutatásokat, a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény
elfogadását követő 2 hónapon belül szakmai irányelvek szerint meghatározza a pályázati
keretek között nyújtandó összeget. A 3 tagú bizottság határozza meg azt, hogy mennyi
összegre írható ki pályázat.

A fennmaradó – ezt nem tudjuk, hogy mennyi – lehetne akár arról beszélni, hogy
határozzuk meg, hogy ennek az összegnek nem tudom – csak mondok valamit – a 45
százaléka legyen pályázható, és 15 százaléka ne legyen. Erre azt mondja, hogy a fennmaradó
támogatásrész a bizottság egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntései alapján
nyerhető el. Jó lenne arról is beszélni, hogy mik azok az egységes elvek, aminek alapján a
nem pályázati alapon elnyerhető…

Azt sem tudjuk, hogy mennyi lehet. Ha egyszer úgy dönt ez a bizottság, hogy csak a
felét pályáztatja meg, akkor törvény szerint ez így lesz, a másik felét meg nem tudjuk, még
milyen egységes elvek alapján történnek. Nyilván ezek is kormányzatiak, a kormányt terheli
felelősség, de jó lenne róla előtte beszélni, azontúl maga a törvény is azt mondja, hogy a
költségvetési törvényt követő 2 hónapon belül.

Ez tehát bőven beleférne, hiszen a költségvetés úgy lett beterjesztve, hogy még
Szülőföld Alap van benne. Az átláthatóságról meg majd meglátjuk, ez majd kiderül nyilván.
Szerintem ez nem átlátható, de majd ha új rendszerbe áll, akkor lehet meglátni.

Az érintettekről, amit mondtál. Igaz, így van, én csináltam ezt a munkát, tehát ez nem
könnyű, senkinek nem tudnám azt mondani, hogy ez egyszerű feladat. És persze, hogy
rengeteg érdek van, de azért meghallgatni a véleményét akkor is, amikor tudni, hogy valaki
azért mond iksz véleményt, mert neki az jó lenne, de azért meghallgatni a véleményét és
meghallgatni a többit is, tehát a lehetőséget megadni, hogy elmondják a véleményüket, a
kormányzatnak meg az a dolga meg a felelőssége, hogy annak alapján nem feltétlenül kell
elfogadni, de meg sem hallgatni, ez szerintem nagy hiányosság.

Ezért valóban fontosabb lenne most némi időt hagyni a vitának, és nem sietve
meghatározni. Rengeteg pontja van a történetnek, tehát ha ezt a rendszert megbontja a
kormányzat…, most csak mondtam mást, ami hozzá illeszkedik. A kedvezménytörvény
véghajtásáról kétoldalú megállapodások vannak az érintett országok kormányaival. A
kormányzat oda fog jutni – lehet, hogy nem rögtön, de előbb vagy utóbb -, hogy módosítani
kell ezeket a végrehajtási megállapodásokat, mert aszerint vannak benne. Az oktatási-nevelési
támogatásokról szóló része is olyan, hogy meghatározott szervezetek vannak. Ezek a
meghatározott szervezetek, amelyek lebonyolítják, ezek rögzítve vannak a kétoldalú
megállapodásokban. Nyilván egy új rendszerben ezekhez is hozzá kell nyúlni. E tekintetben
érdemes áttekinteni.

Amit Szávay képviselő úr mondott Szlovákiával kapcsolatosan. Ismeretes, hogy
Szlovákia születésétől fogva nem fogadta el a kedvezménytörvényt és ezt az álláspontját nem
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is változtatta meg. Hogy egyáltalán eljuthat támogatási pénz a felvidéki magyarságnak, az
abból következik, hogy azt lehetett velük elérni, hogy az alapszerződésből következően egy
kisebbségi megállapodás keretében tulajdonképpen azokra a célokra lehet pénzt fordítani, de
nem lehetett kiejteni a kedvezménytörvény nevét ,meg nem lehetett ezt belefoglalni. Ezt is
nyilván meg lehet újra nézni, hogy lehet-e velük más megállapodást kötni, ezért van az a
dilemma, hogy a pénz nem mehet a családokhoz, hanem csak intézményekhez, de ott is
rögzítve vannak a szervezetek.

Nyilván majd szembe fog találkozni – kormánybiztos úr nem most került a rendszerbe,
jól ismerjük egymást, az én államtitkárságom idején dolgoztunk egy darabig együtt, tehát én
tudom, hogy ő pontosan ismeri a rendszert és a működésnek mindenféle részleteit, legfeljebb
nem ugyanúgy ítéljük meg ugyanazt. De hát rengeteg dolog van. Szomszédos országok, más
elszámolási rendszerrel, más bankrendszerrel, más költségvetési rendszerrel, árfolyamok
vannak, nem mindegy, hogy az árfolyamok mikor, hogy a pénzek hogyan, mikorra odaér,
akkor éppen mekkora az árfolyam, és így tovább. Tehát rengeteg történet van, amihez hozzá
kell nyúlni. Ezt mind-mind csak azért mondom, el, mert azt mondja, hogy nem kellene két hét
alatt áthajtani a parlamenten egy ilyen nagy fontosságú és nagy horderejű történetet. Többször
ma már nem szólok. Köszönöm szépen, elnök úr, és a bizottság türelmét is köszönöm.
(Szávay István szólásra jelentkezik.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó, beszélgethetünk tovább is, nincs ezzel semmiféle
gond. Szávay képviselő úrnak adom meg a szót, csak felhívom a figyelmet, hogy egy olyan
kérdésen vitatkozunk egyáltalán az irányítási-működési rendszer, maga a törvényjavaslat 4.
pontja kifejezetten ezt veszi számba, és azt látom, hogy pont a kollégiumi döntés-előkészítő, a
MÁÉRT szakbizottságainak szakmai iránymutatása az, hogy a végén a végleges jóváhagyásos
döntési mechanizmusban 3 fős bizottság teljes felelősséggel hozza meg a pénzügyi döntést
adott esetben vagy a pályázati döntéseket, természetesen.

Ismerve azokat az embereket, akik ebben feladatot kapnak, azok az emberek
alapvetően a kollégium, másrészt a MÁÉRT alapvető, elvi, iránymutatásai… Nekem az
iránymutatás kicsit furcsán hangzik, de ez már az én személyes problémám.

Igazából azt látom, hogy maga az új rendszer pontosan arról fog szólni, amit éveken
keresztül a Szülőföld Alapnál nem tudtunk tapasztalni. Nem láttuk igazából a teljes
felelősségi kört, Szabó képviselőtársam – annak idején államtitkár – is pontosan, amit
elmondott, hogy bizonyos irányokat pályázati formákat, pénzösszegek kiutalását,
visszaigazolását… Sok esetben - megmondom őszintén -, amikor államtitkár volt, láttam,
hogy önnek is gondot jelent az, hogy bizonyos dolgok nem működtek olyan átláthatóan,
ahogyan kellett volna. Én most pont abban látom a legfőbb erényét az alap létrehozásában,
hogy ez az irányítási struktúrán túl megmutatja az átláthatóságot is, tehát egy folyamatos
betekintési lehetőséget látok, és bízom benne, hogy egyáltalán az alapdolgok, a pályázati
kiírásoktól kezdve ami részlet, az az alapról szóló törvényjavaslat. Pont ebben bízom, hogy
ennek igazából így kéne működnie, hogy teljes mértékben átlátható legyen egyáltalán az
egész rendszer pénzügyileg is és pályázati rendszerében is

Persze, erről biztos meg fog oszlani a véleményünk. Az előző években külügyi
bizottságon belül ellenzéki képviselőként többen is voltunk így, hogy sok kritikát
megfogalmaztunk a Szülőföld Alap működésével és irányítási rendszerével kapcsolatban.

Elnézést, hogy tettem egy kitérőt, csak pont ahhoz a gondolatmenethez, amiben
vagyunk, gondoltam, hogy érdemes hozzátenni. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szerintem alapvetően azért rugózunk
ezen a kérdésen ennyit, mert ezt itt most megbeszéljük, és aztán hiába adunk be hozzá
módosítót, nem is fogunk beadni, mert semmi értelme nincs, nem fogják támogatni, legfeljebb
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más apróbb módosítókra esetleg van esélyünk, hogy ez talán azért jó, hogy erről egypár szót
váltottunk.

Azt szeretném leszögezni, hogy egy kicsit egybecsúszott az érvelésünk Szabó
képviselő úrral, azért az legyen nagyon világos, hogy alapvetően nem egy platformon
vagyunk az MSZP-vel. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönjük szépen, így most már értjük.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ezt így szögezzük le, sőt, alapvetően ebből a
szempontból higgyék el, hogy nekünk…

ELNÖK: Köszönjük, elfogadjuk az érvelését Szávay úr.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nekünk azért kevesebb vitánk van egymással. Az, hogy
eddig nem jól működött a rendszer meg hogy milyen visszaélések voltak, kinek ment pénz,
kinek nem, milyen szempontok szerint, hogyan lettek pozitívan és/vagy negatívan
diszkriminálva a szervezetek, azt pontosan tudjuk, dolgozunk is ezen az ügyen. Lesz is majd
ezzel kapcsolatban mondanivalónk. Ebben önöknek teljesen igazunk van, hogy ezzel valamit
kezdeni kell.

A vita ott van köztünk, hogy ugyanakkor nem akarom ismételten elmondani, hogy
számos másik esetben azt láttuk, hogy önök sem fognak különbül eljárni vagy legalábbis
tartunk tőle.

Az, ami az átláthatóságra vonatkozik, arra az a kritikánk – mint ahogy számos más
kormányzati intézkedés kapcsán -, hogy arra való reagálásra, hogy itt dolgok nem átláthatóan
és nem jól működtek, önök csinálnak egy olyan rendszert, hogy megteszik ezt jobbára
világosabbá, de belevisznek egy kormányzati centralizációt, kormány alá rendelést, teljes
hatalom alá vonást. Ezt csinálták egy csomó más közalapítvánnyal, médiakuratóriummal- ezt
még nem is említettem – és a többi, és a többi.

Azt mondja Gruber képviselő úr, hogy tisztázódnak a felelősségi viszonyok. Ez jó
lehet. Azt meg tudom önöknek ígérni egyébként, hogy ha mi azt fogjuk látni – most egy
szakértői csoportunk dolgozik az előző Szülőföld Alap bírálati rendszerének egy kis
monitoringozásán, meg azon is, ami az önök idejében készült, pont azért, hogy megnézzük,
hogy megvannak-e ugyanazok a visszásságok, azt látjuk, hogy megvannak egyébként, csak
másik irányba lendült át az inga -, hogy ez az alap jogban működik, és nincsenek meg azok a
kirívó visszásságok vagy adott esetben diszkriminatív lépések, amiket egyébként az elmúlt
vagy az önök kormányzásának kezdete óta történt Szülőföld Alap bírálatnál ugyanúgy tetten
értünk egyébként, mint az MSZP kormányzat alatt lévőben, csak átlendült az inga, önök gond
nélkül kistafírozták 4,5 millióval a Bálványosi Szabadegyetemet legnagyobb pályázóként,
miközben az Erdélyi Magyar Ifjak Tábora egy büdös fillért nem kapott, csak hogy egy példát
hozzak, és nem hozok többet. Ha azt fogjuk látni, hogy ez a rendszer jobban fog működni
hármas irányítás alatt és tényleg valamilyen objektív szempontrendszer alapján azért
mindenhova fog támogatás jutni, ahova jogos és elvárt, mi ehhez konstruktívan fogunk
hozzáállni, én ezt megígérem önöknek. Nem feltétlenül a kötözködést fogjuk keresni, csak
működjön jobban.

Nekünk az a problémánk – és ezt is megmondom nagyon őszintén -, hogy nem bízunk
ebben, hogy így lesz. Ha így lesz, akkor az az önök mostani érvelését fogja alátámasztani és
az előtt meg fogunk hajolni, ha valóban objektívan és valóban valamilyen szempontból
mindenkinek fog ezekből a támogatásokból jutni és nem fognak olyan politikai szempontok
felmerülni, amelyek bizony az elmúlt 8 év bírálásai alapján meglehetősen meghatározottak
voltak.
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A bizalmunk nincs meg ez irányban, de nyilván vissza fogunk erre a kérdésre térni, és
nagyon örülnék, ha fél év múlva itt önök előtt revideálhatnám ezt az álláspontomat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszteri biztos úr, a kérdéseket és
véleménynyilvánításokat követően öné a szó.

Ulicsák Szilárd miniszteri biztos válaszai

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Elöljáróban csak annyit, hogy itt már egy órája zajlik egy olyan beszélgetés, amit ha a
MÁÉRT-ra ráengedtünk volna, akkor azt hiszem, hogy az elvitte volna a 6 éve először
összehívott rendezvény lényegi súlyát, hiszen minden határon túli szervezet arra kíváncsi,
hogy jövőre milyen forráshoz jut tudni a magyar költségvetési pénzekből.

Ezért volt egy ilyen egyértelmű szándék, hogy 6 év után a MÁÉRT próbálja kibeszélni
azt, hogy mi gyűlt össze az elmúlt években, amit nem sikerült elmondani a magyar
kormányzatnak vagy addigi magyar kormányzatnak. Azt gondolom, hogy amit Szabó Vilmos
képviselő úr említett, hogy regionális egyeztető fórum és a miniszterelnök úr jenlétében
zajlott, azért messze nincs meg az a súlya, ami a Magyar Állandó Értekezletnek megvan, és
ahogy ténylegesen gyakorlatilag politikai szinten lehet elmondani azokat az igényeket,
amelyek az egyes országokat érintik; kibővülve nyilván – és akkor itt reagálok is egyből
Gruber képviselő úr fölvetésére – a nyugati diaszpórával, amelyet ez a Bethlen Gábor Alap
most már lehetővé tesz. A Szülőföld Alap kizárta a nyugati magyarságot a támogatotti körből,
kizárólag a szomszédos államokra vonatkozott.

Ezt megnyitottuk és pont az uruguayi otthon kapcsán nagyon fontos ez, hogy
támogatáshoz juthat az uruguayi otthon ebből alapból és egyéb szervezetek is. Már rengeteg
igény futott be egyébként pontosan a MÁÉRT keretében.

Na de gyorsan két dologra reagálnék, mielőtt belemegyek a részletekbe az alappal
kapcsolatban. Elnök úr említette a kedvezménytörvény-magyarigazolvány összefüggéseket. A
magyarigazolványokat meg kívánjuk tartani a továbbiakban is, mert hiszen a
kedvezményekhez ennek segítségével tudnak hozzájutni a határon túli magyarok.
Állampolgárságot nem fognak egyik napról a másikra kapni, ennek fizikai korlátai vannak,
úgyhogy a beterjesztett módosítás ezt tartalmazza és tekintettel arra, hogy most már nincs
lejárati ideje a magyarigazolványoknak, ezért csak ha betelnek az oldalak, pótlapokat kell
biztosítani számukra. Gyakorlatilag a külképviseletek el tudják látni ezt a funkciót.

Ezért az az ajánló irodarendszer, ami korábban segítette a magyarigazolványokhoz
való hozzájutást, meg is szűnik, funkcióját vesztette, nyilván átalakul, és olyan funkciót kap…
– talán két funkciót emelnék ki: az egyik a magyar állampolgárság kapcsán tájékoztató
lehetőségek, illetve az európai uniós pályázatokhoz a magyar szervezetek könnyebb
hozzájutását segítené. Igen, a másikat gyakorlatilag el is mondtam, hogy az uruguayiak
kapcsán megnyitottuk a lehetőségeket.

Visszatérve a Szülőföld Alapra. Nagyon sok kérdés merült föl, és megpróbálom
csokorba szedve megválaszolni ezeket, és remélem, hogy eljuthatunk egy olyan pontra, hogy
mindenki megelégedésére szolgál, amit válaszolni fogok.

A sürgősséggel kapcsolatban. Én magam szeptember 15-ével vagyok kinevezve
miniszteri biztosnak, tehát azóta tudom kvázi kezelni az ügyet és megpróbálni átlátni, hogy
hogy működtek eddig a határon túli támogatások. Beültem a Szülőföld Alap kollégiumi
üléseire, beszélgettem a határon túli képviselőkkel. Egyébként a MÁÉRT-on – nyilván mivel
nem volt napirend, én folyosói beszélgetésekben tudtam egyeztetni a határon túli
szervezetekkel, illetve azóta folyamatosan járom a határon túli régiókat és több szervezettel is
egyeztettem és ők igazából örülnek annak, ha átláthatóbbá válik a támogatási rendszer.
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Tehát azt mondják, hogy ami eddig a minisztérium keretében volt, az számukra nem
volt világos, hogy ott egyedi döntéssel milyen források kerültek kiosztásra. Ebbe igazából
nem is volt beleszólásuk.

Amibe beleszólásuk volt, az a Szülőföld Alap pályázati kerete. Mondom, el kell
különíteni azt, hogy van egy nyílt pályázati kör, ez 2 milliárd forint volt mindösszesen, de
több mint 10 milliárd forintot osztott szét a minisztérium egyedi döntésekkel.

Azt gondolom, hogy ahhoz képest jelentős előrelépés, hogy most már nem egyedi
döntésekkel, hanem egy 3 tagú bizottság fölvállalja név szerint is, hogy milyen döntéseket
hoz. Hadd mondjam el azt – nyilván nem a költségvetési bizottság ülésén ülünk -, de az
államháztartási törvényben egyértelmű, hogy adott tárcához tartozó forrásokkal mindig a
miniszter rendelkezik.

Korábban is az volt, az előző kormányzat alatt, hogy a Miniszterelnöki Hivatal határon
túlra juttatott forrásai tekintetében a végső döntést egyszemélyben a miniszter hozta meg. A
Szülőföld Alap döntéseit is egy csokorba összerakva, kollégiumi ülés után megkapta a
miniszter, és ellátta kézjegyével. Ő áttekinthette szakértőivel, átnézhette, az ő döntése nélkül
nem születtek kötelezettségvállalások.

Tehát a Szülőföld Alap Iroda mindig csak azt teljesítette, amit miniszter számára
jóváhagyott. Ez egyszemélyi döntést jelent. Most ehhez képest egy 3 tagú bizottságra bízzuk
ezt, és azt gondolom, hogy olyan szintű szakértelem van ebben, ami biztosítja azt, hogy jóval
átláthatóbb és elszámoltathatóbb a rendszer.

Semjén Zsolt mint miniszterelnök-helyettes, azt gondolom, elég magas szinten tudja
képviselni, és ha gond van, egész magas szinten lehet őt kérdezni akár a parlamentben, akár
sajtónyilvánosan is a különböző támogatásokról.

Gál András Levente mint közigazgatási államtitkár – ne a nevére gondoljunk, hanem
magára a funkcióra gondoljunk (Zaj.), tehát mint közig. államtitkár - elég komolyan átlátja a
közigazgatási dolgokat és ebben a reformban egyértelműen szerepe van, emiatt azt gondolom,
hogy az ő szakértelme és az ő csapatának szakértelme miatt ő sem fog olyan döntést hozni,
amit nem fog megkérdezni. Elég komoly jogászcsapat áll mellette.

Répás Zsuzsanna, aki immár 15 éve foglalkozik a határon túli magyarok ügyeivel,
ugyancsak biztosítani tudja azt személyileg is, hogy nem születhetnek faramuci döntések a
határon túli pénzek tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképp jobb helyzet a
korábbi egyszemélyi döntéshez képest.

A következő pont, hogy milyen források jutnak és hogy értelmezzük ezeket. Nagyon
sok determináció van eleve a határon túli forrásokra. A kedvezménytörvény önmagában adja,
hogy 5,5 milliárd forint el fog menni oktatási-nevelési támogatásra, ebből a 12,4 milliárd
forintból. Van egy 500+400 millió forintos támogatás, ami a határtalanok programra megy, ez
900 millió forint. Van egy 2 milliárdos normatív támogatása a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemnek, ez is determináció. Van egy 200 millió forintos támogatás, ami a
Kárpátaljai Magyar Főiskola számára van elkülönítve. Van több mint 2 milliárd forintunk,
ami korábban „nemzeti intézmények” néven aposztrofált határon túli szervezeteknek jut. Ezek
azok a kiemelt szervezetek, amelyek olyan feladatokat látnak el, ami ernyőszervezet-szerű,
tehát egész országot vagy nagyobb közösségeket lefedő. Ez nyilván nem normatíva, ezt le kell
tárgyalni. Ez igazából az egészből a legkérdésesebb pont számunkra is, hiszen át kell
tekintenünk, hogy az elmúlt években ezek a szervezetek valósan milyen feladatokat láttak el.

És ha úgy gondoljuk vagy úgy ítéljük meg, hogy szakmailag nem megalapozott
támogatásokat kaptak, akkor ezt a jövőben lehet módosítani, és erre megint azt gondolom,
hogy egyrészt ez a 3 tagú bizottság garancia, másrészt az a kezelőszervezet, amely a
Szülőföld Alap Iroda nyomán fog létrejönni.

Még mi minek nyomán jön létre? A Szülőföld Alap jogutódja lesz a Bethlen Gábor
Alap. Tehát jogutódkén átveszi egyrészt a korábbi kötelezettségeket és jogokat, és egyben a
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következő költségvetési évben számára biztosított forrásokat kezeli. Van egy ilyen
folytonosság. A sürgősséget ez is indokolja, hogy a költségvetés jövő héten részletes vitára
kerül, és az utolsó módosítókat akkor lehet benyújtani.

Azért van betervezve Szülőföld Alapként ez a forrás továbbra is, mert nem létezik a
Bethlen Gábor Alap. Abban a pillanatban, ahogy a parlament – és ezért kértük a
Házszabálytól való eltéréssel tárgyalást, ezért kérnénk-javasolnánk, hogy minél hamarabb
létrejöhessen és a költségvetési forrásokat át lehessen csoportosítani immár a Bethlen Gábor
Alapba. Ez mindenképp indokolja, mert így tud január 1-jétől hatályosan elindulni az új
támogatási rendszer.

Hangsúlyozom, ez nem egy kezelőszerv, hanem ez a forráscsoportosítást jelenti. A
Szülőföld Alap 2 milliárdja - gyakorlatilag 1,4 milliárd, kiegészítésekkel lett 2 milliárd –
helyett a Bethlen Gábor Alap rendelkezhetne a teljes határon túli forrásokkal, de akkor ez
elszámoltatható. Megintcsak visszatérnék arra – sajnos nem ül már itt az Állami
Számvevőszéktől a kolléganő, de meg tudja erősíteni –, hogy szemben a célelőirányzatokkal,
amiket a minisztériumok kezelnek, ahol eléggé változatos beosztásban időnként ellenőrzi csak
a KEHI ezeket a célelőirányzatokat, ahogy energiája és ideje engedi, mert rengeteg van belőle
a magyar költségvetésben, és háromévente egyszer esik választás egy határon túli
célelőirányzatra, addig az elkülönített állami pénzalapokat az Állami Számvevőszék félévente
rendszeres mérlegben ellenőrzi. Kijönnek, megnézik, és szakmailag is áttekintik, hogy a
jogszabályokkal összhangban történtek-e a döntések. Az alap ilyen tekintetben egy
folyamatos ellenőrzés, normakontroll alá kerül az Állami Számvevőszék tekintetében.

A másik, amit mondtam, hogy a fűnyíróelv nem érintené az állami pénzalapot. Azt
gondolom, hogy ha mindannyian egyetértünk abban, hogy több forrásra van szükségük a
határon túliaknak, akkor ahhoz, hogy megvédjük már azt is, ami van, szerintem javasolható,
hogy elkülönített pénzalap formájában legyen beterjesztve, és akkor a jövő évben csak a
költségvetési törvény módosításával lehetséges innen forrást elvonni és azt gondolom, ezt a
kormányzat kétszer is meggondolja annak tükrében, amit mondtam, hogy 1 ezrelék körül van
a teljes költségvetéshez képest a határon túliak támogatása.

A MÁÉRT-felvetésre nagyjából elmondtam, hogy a MÁÉRT-ot nyilván amikor
legközelebb összehívjuk, ez alapvető téma lesz, tehát a támogatási prioritások. Az első, kicsit
kibeszélő jellegű MÁÉRT vagy „újra együtt ülünk egy asztalnál és meg tudjuk vitatni a
nemzetpolitika kérdéseit” után nyilván valószínűleg teljesen külön MÁÉRT-ot csak erre vagy
nagyrészt erre fogunk szánni, hogy a támogatási prioritásokat megjelöljük. Ott nyilván el fog
hangzani az összes érintett határon túli szervezet véleménye, amely aztán a
szakbizottságokban pedig konkrétan testet fog ölteni. Ezt tartalmazza a törvényjavaslat. A 3
tagú bizottság is, illetve az alapnak a kezelőszerve csak ennek a figyelembevételével fog tudni
továbblépni.

Korábban is az volt - visszatérek ugyanoda -, hogy a regionális egyeztető fórum
elmondott valamit, itt is kormányzati döntés született az előző időszakban. Amit mondtam, a
miniszter egyszemélyben döntötte el, hogy kinek milyen támogatások mehetnek. Nyilván
meghallgatta. Ugyanúgy javaslatokat hallgatott meg a regionális egyeztető fórumtól, a
szakkollégiumok a Szülőföld Alapnál ugyanúgy döntési javaslatokat tettek, mert az csak azzal
vált hatályossá, hogy a miniszter aláírta azt, és talán előfordult egyszer-kétszer, hogy azt
mondta, hogy nem jó vagy nem így képzeli el a dolgokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ehhez
képest transzparensebb rendszerrel van dolgunk.

Az, hogy milyen gyorsan, csak Szabó Vilmos volt államtitkár úrnak mondom, hogy a
HTMH megszüntetése is villámgyorsan történt, szerintem ott sem volt semmilyen egyeztetés,
de az egyszerűbb volt, mert ha jól emlékszem, azt kormányrendelet hozta létre, és így
egyszerű volt megszüntetni. Az egy elég komoly, nagy horderejű döntés volt, én azt
gondolom. És nem hiszem, hogy egy olyan rendszer született utána – csak így átnézve,
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mondom, az elmúlt pár hónapban a támogatásokat és az azóta eltelt időszakot -, ami
áttekinthető vagy áttekinthetőbb rendszert alkotott volna. (Dr. Dorosz Dávid belép a terembe
és helyet foglal.)

A HTMH-ban volt egy integráns fejlődés, 1992 óta, ami ezzel a 2005-ös döntéssel
megszűnt. A Szülőföld Alap kapcsán pedig – most engedjenek meg egy pici politikai
felhangot is, talán a rangom most ennyire lehetőséget ad – több olyan egyeztetésen vettem
részt, ahol már fél foggal elhangzott, hogy ez egyfajta lelkiismeret-csitítás volt a 2004.
december 5-i elbukott népszavazás miatt, hogy adjunk oda 2 milliárdot a határon túliaknak, és
hadd dönthessenek.

Azt gondolom, hogy ez nem az az állapot. Nem ezt szeretnénk a Bethlen Gáborral
elérni, hanem azt szeretnénk ezzel elérni, hogy szakmai döntések szülessenek. A határon
túliakat bevonjuk a döntés-előkészítésbe, a MÁÉRT-szakbizottságokban elmondják a
véleményüket, a végső kötelezettségvállalást nyilván a költségvetési törvény és az
államháztartási törvény figyelembevételével csakis az alap kezelő szervezete és annak
felügyeletével megbízott 3 tagú bizottság láthatja el.

Mindezek fényében mondom, hogy szükséges ez a sürgős eljárás és továbbra is
javaslom, hogy ezt a pénzalapot hozzák létre, mert nem másról van aszó, mint hogy egy
koncentrált, áttekinthető pénzalapot hozzunk létre 2011-re. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Elnézést, furcsa még ezeket a
titulusokat megtanulni. Úgy gondolom, hogy nem politikai véleményt fogalmazott az utolsó
két mondatában, hanem egy személyes, elvi megállapítást, amivel én jómagam is teljes
mértékben egyetértek. (Szabó Vilmos: Én nem.)

Szabó képviselő úr, elnézést, nem feltétlenül politikai dolog, hanem egyfajta elvi
kérdés bizonyos szempontból, de ez semmiben nem kérdőjelezi meg Szabó képviselő úr
elmúlt időszakbeli tevékenységét, illetve a szándékát a határon túli ügyekben, és sok
kérdésben és azokban is sok esetben egyet tudtunk érteni.

Viszont a tárgyalási folyamatban érkezett meg Dorosz képviselő úr és nem volt
lehetőségem neki szót adni, és most ezt meg kell tennem, hiszen ő is egy frakciót képvisel.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a kiemelt figyelmet, elnök úr.
Elnézést, másik bizottsági ülésen kellett lennem. Ez a kis frakciók hátránya.

Ez előttünk fekvő javaslattal kapcsolatban: látjuk benne az abszolút pozitív
törekvéseket. Külön szeretnék gratulálni a névválasztáshoz, nagyon jó döntés volt a Bethlen
Gábor név választása.

Viszont vannak tartalmai aggályaink is, de ezt majd az általános, illetve a részletes
vitában ki fogjuk fejteni, viszont az a mód, az egyeztetések nélküli mód, illetve megint
forradalmi-sürgősségi beterjesztés, átdarálás a parlamenten, amit művelnek, ez megint nem
elfogadható számunkra és ilyen szempontból a nem szavazatunk az általános vitára
bocsátásnál a folyamatra és a módra - ahogy önök ezt beterjesztették – vonatkozik, és a
tartalmi kifogásainkat, módosító javaslatainkat pedig az általános és részletes vitában fogjuk
kifejteni. Köszönöm szépen. (Szávay István jelentkezik.)

További hozzászólások ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyitok egy
második kört, hiszen nem tehetek mást, hiszen képviselő úr jelentkezik, de kérem, hogy
közeledjünk a napirendi pont lezáráshoz, illetve a plenáris ülésen az általános és részletes
vitában lesz lehetőséget ezeket a véleményeket elmondani. Természetesen Szávay képviselő
úré a szó.
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dologra kénytelen vagyok
reagálni, amit említett, illetve az egyik, amit nem említett. Egyrészt sajnos nem győzött meg
engem miniszteri biztos úr ennek a sürgősségéről. Legfőképpen azért nem győzött meg róla,
ha visszaemlékeznek a kedves bizottságitag-társak, egy-két héttel ezelőtt Németh Zsolttól
ugyanezt kérdeztem a konzuli védelemről szóló törvény módosítása kapcsán, hogy mi
indokolja a sürgősséget, akkor ehhez ebből a szempontból konstruktívan álltunk hozzá. Itt
már azért nem tudunk annyira konstruktívak lenni, mert kénytelen vagyok akkor feltenni a
kérdést, hogy miért nem álltunk neki hamarabb ennek az egésznek a lezongorázásához vagy
az előkészítéséhez.

Akkor azt mondtam államtitkár úrnak és ezt mondtam el a parlamentben is az ehhez
való hozzászólásom kapcsán, miután akkor is elmondtam, hogy konstruktívan állunk a
dologhoz és igen, és rendet kell rakni és előkészíteni az állampolgársági törvényből adódó
feladatokra való reagálást és az ezekre a feladatokra való reagálást és ehhez a különböző

törvénymódosítást és a jogharmonizációt és az új feladatokra való felkészülést és a többi. Itt is
van egy ilyen vonal, nyilvánvalóan. Akkor nem látjuk ezt, hogy miért nem lehetett volna egy
picit hamarabb elkezdeni és akkor most nem lenne semmi, ami ennek a sürgősségét indokolja.

A másik pedig: nagyon sajnálom, hogy egy lényegi kérdésemre nem válaszolt viszont.
Az pedig az, hogy elhangzott, hogy az ellenzéknek a gyakorlati kihagyása ebből a
folyamatból vagy az ellenzéknek az ellenőrzési funkciója, gyakorlatilag, ha jól értem, arra
csökken, hogy itt most tekintve, hogy egy 3 fős bizottság lesz, akkor adhat egy nagyobb
támadási felületet, ellenőrzési funkciót az ellenzék kezébe, de gyakorlatilag ha jól értem, az
ellenzék ellenőrzési részvételi lehetősége ennek az egész folyamatnak ennyire fog
gyakorlatilag csökkenni; ellentétben a korábbi közalapítványi rendszerrel, ahol az ellenzéknek
is volt képviselője, és amikor kormányzat ezeket a közalapítványokat kiürítette vagy
megszüntette, akkor ez ellen a Fidesz akkor is pont azért tiltakozott. A Szülőföld Alap
kapcsán is, mert elvileg nem volt ebben közvetlen képviselője, most pedig ugyanezt látjuk.
Erre nem hallottam viszont érvelést, és sajnálom.

Ezzel együtt is a tartózkodó álláspontunk pedig szintén arra fog vonatkozni, amit
Dorosz képviselőtársam is elmondott, csak mi egy kicsit megengedőbbek vagyunk ezzel
együtt is. Nem akarom az itt elhangzott érveket ismételni. Ugyanezek a kétségeink nekünk is,
de mi ezzel együtt tartózkodással fogjuk csak ezeket a kétségeinket és ellenérzéseinket
kifejezni, aztán majd a vitában visszatérünk erre a kérdésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát az LMP-vel sem helyezkedtek közös
álláspontra. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kőszegi Zoltán képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Még akár érthető is az előkészítéssel kapcsolatos
ellenzéki felvetés, felvetések, azonban szerintem semmi nem vitatja el azt, hogy a rendszeren
változtatni kell, és minél előbb kell változtatni.

Ha a költségvetés elfogadása előtt sikerül ezt a törvényt megalkotnunk, akkor nekem
egy felvetésem lenne elsősorban saját magunk felé, kormánypárti képviselők felé, hogy az
alap hatékonyabb működése érdekében érdemes lenne megfontolni, hogy több forrást
biztosítsunk ennek az alapnak és még eredményesebben tudja elkezdeni a működést. Tudom,
hogy ezzel egy kicsit el vagyunk késve, de ugyanígy konkrétan a javaslattal én is az elmúlt
napokban találkoztam, tehát az ilyen kiforrott formákban. Korábban már beszéltünk róla,
illetve hallottunk róla.

Éppen ezért nem is nagyon volt rá módom, hogy ezt bármilyen fórumon
megfogalmazzam, most bátorkodtam ezt megemlíteni, hogy érdemes lenne végiggondolni,
hogy valamennyivel esetleg bővítsük az alapot, hogy hatékonyabban tudja elkezdeni a
működését, és szerintem még jobban alá tudnánk támasztani azt, hogy ez így egy jobb és
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eredményesebb rendszer. Egyébként szerintem így már sokkal kerekebb volt, hogy a
miniszteri biztos úr megadta a válaszokat. Hangsúlyozom még egyszer: elfogadhatóak
szerintem azok a kritikák vagy bírálatok, de valóban egy olyan lendület és tempó van, amiben
ezt el kell fogadni, ez így szokott lenni. Ebben kérnénk a támogatását annak, aki az
alapelvekkel egyetért, legalább ők támogassák. Köszönöm szépen. (Szabó Vilmos jelentkezik.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Megnyitottam a második kört, tehát Szabó Vilmos
képviselő úr következik.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Azt szeretném csak mondani, hogy ha az az indok, hogy a
költségvetés megy, de egyben jogutódja lesz a Szülőföld Alapnak – ahogy miniszteri biztos úr
mondta és benne is van az anyagban -, akkor ezt nyugodtan meg lehetne tenni jövőre is, tehát
ha több idő lenne a megvitatására, akkor kimondaná a parlament a jogutódlást, gyakorlatilag
át lehetne vezetni a költségvetésen, mert hogy több pénzt, ha csak a kormánypárton belül
Kőszegi képviselő úr és a hozzá társultak el nem tudják ezt intézni vagy ki nem tudják
lobbizni - a szónak abszolút jó értelmében mondom -, akkor nyilván nem fog a költségvetés
adni. Ismerve a mechanizmust, ez teljesen független a kormánypártok színétől. Akik ebben
döntenek, nem hiszem, hogy nagyon pozitívan fognak ehhez viszonyulni. De azt gondolom,
hogy ez a dolog megoldható lenne, hiszen a jogutódlás ezt el tudja követni.

A második megjegyzés, ha már szót kértem. Az egyszemélyi felelősség és a többi
érvelést azért nem tanácsolnám miniszteri biztos úrnak, hogy nagy nyilvánosság előtt mondja,
mert a miniszteri meg a miniszterelnöki felelősség olyan nyilván, hogy amiben a miniszter
dönt, azt a miniszter írja alá, amiben meg miniszterelnök, azt a miniszterelnök írja alá, de soha
nem egyszemélyben döntött. Nyilván semelyik kancelláriaminiszter – Stumpf István sem,
meg más sem, meg éppenséggel Navracsics úr sem vagy Semjén miniszterelnök-helyettes úr
sem -, nyilván amit neki kell aláírni, azt ő fogja aláírni, de az nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen
paksamétát át fog nézni. Szilárd, te pontosan tudod, hogy ha egy miniszter elé odavisznek egy
ekkorát, a mellette lévő munkatársai ha felhívják a figyelmet arra, hogy nézze meg a 8. oldalt,
mert ott van egy kérdőjeles kérdés és abban kellene még tájékoztatást kérni, akkor ő azt
mondja, hogy kérjétek meg vagy kérjék meg hölgyeim és uraim, és akkor megbeszéljük. Ez
nem egy érv arra, hogy egyszemélyi.

Itt az a helyzet, hogy a 3 személynek amit előterjesztenek, az egy nagyon szubjektív és
túl nagy szubjektivitásra fog lehetőséget adni, ez a mi kifogásunk. A MÁÉRT-tal
kapcsolatban elfogadom, hogy nyilván erre a hosszú idő után összehívott MÁÉRT-ülésre ezt
nem lehetett volna ráengedni, de egy szakbizottságra nyugodtan. Az egy dicséretes dolog és
az nyilván dolog az ezzel foglalkozóknak, hogy tájékozódjon a MÁÉRT-on részt vevőktől,
hogy hogyan vélekednek erről, de pontosan megérte volna a szakbizottság.

És ha az ellenzék…– abban nem is értek egyet Szávay képviselő úrral, hogy ebben
kapjon helyet az ellenzék; nem kell hogy helyet kapjon, ez a kormányzat dolga meg
felelőssége, mármint a kollégiumokban és bizottságokban, de kapjanak helyet, akik a
meghatározott szabályok szerint a lehető legnagyobb ellenőrzéssel bírhatnak. De az
ellenzéknek ha a szakbizottságban lehetne, nemcsak a későbbi beszámolónál, amikor
előterjesztik az egyéves tevékenységéről szóló beszámolót az alap vagy az alap kezelőszerve,
hanem a kialakításnál, hogy hogy legyen. Akkor érezhetnénk azt vagy érezhetné a mindenkori
ellenzék, adott esetben mi, hogy elmondhattuk a véleményünket. Így sem mi, sem egy
következő MÁÉRT-ülésen, ahol agyba-főbe lehet majd – bocsánat a kifejezésért – erről
beszélni, egy meghozott törvényről, amiről nagyon sok mindent beszélni nem lehet.

Azt pedig szintén tudja a miniszteri biztos úr is, hogy ezzel együtt természetesen mind
a helyettes államtitkár asszonynak, adott esetben önnek, mind a miniszterelnök-helyettes
úrnak darabonként le kell majd ülni a meghatározó szervezetekkel, szervezetek képviselőivel
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és bizony, kell arról beszélni, hogy éppenséggel melyik feladatra mennyi pénzt lehet tenni
vagy mennyi pénzt lehet az adott keretekből adni.

Az, hogy ez pályázat útján lesz vagy nem pályázat útján lesz, az is egy elég szubjektív
meghatározottságú. Ezt már elmondtam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy gondolom, hogy már mindenki
elmondta. (Szávay István: Szabó képviselő úrra reagálnék, ha szabad.) Hadd legyen az az
elnöki jogköröm, hogy Szávay képviselő urat követően lezárom az itteni vitát, és majd
folytassuk a plenáris ülésen általános és részletes vita keretében. (Dr. Gruber Attila: A
folyosón.)

A folyosón kevésbé, azt nem szeretném. Másrészt pedig kérem azt, hogy zárjuk le.
Ugyanis megborítjuk az egyensúlyokat, de tényleg, természetesen Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Már másodszor keveredünk jegyzőkönyv-értelmezési
vitába. Csak hogy legyen világos, hogy mit mondtam vagy legalábbis mit szerettem volna
mondani, Szabó képviselő úr.

Nem azt tettem kifogás tárgyává vagy kértem, hogy az ellenzék ebben vegyen részt,
mint ahogy ön mondta, hogy nem kell, én pusztán azt kérdeztem, hogy milyen formában
ellenőrizetjük vagy vehetünk részt az ellenőrzési folyamatban, vagy bármilyen formában az
egész alapban hogyan lehetünk benne vagy láthatunk rá. És erre mondtam azt, hogy szűk
lehetőségnek érzem azt, hogy gyakorlatilag majd ellenőrizhetjük. Tehát nem teljesen erre
vonatkozott.

Persze akár ez is lehetne egy lehetőség, ezzel utaltam vissza a közalapítványokra, de
nem erre vonatkozott a mondanivalóm szándéka.

ELNÖK: Teljesen világos, értem, és minden május 31-éig lezajló jelentést követően le
fogjuk folytatni ezeket a vitákat évről évre.

Határozathozatal

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára
való bocsátását T/1811. számon. (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Három.

A bizottságunk 14 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett általános
vitára ajánlotta a törvényjavaslatot. Előadót állítunk. Ezek szerint tehát kisebbségi vélemény
is megfogalmazódik.

Kérdezem, hogy ki vállalná. (Többen jelentkeznek.) Vejkey képviselő úr már
előzetesen jelezte; természetes dolog. A többi képviselőtársammal majd megbeszélünk
néhány részletet a kormánypártok részéről. A kisebbségi véleményt pedig Szabó képviselő úr
fogja elmondani a törvényjavaslat tárgyalásánál, amelyre várhatóan jövő héten kerül sor. A
csütörtöki Házbizottság eldönti a menetrendet.

Egyebek

Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr, hogy velünk volt. Köszönjük szépen, és
további szép napot kívánunk.

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Engedjék meg, hogy gyorsan elmondjam, hogy
a következő bizottsági ülésünket december 30-án 10 órára hívtuk össze. (Közbeszólások.) 3-
án.Ez egy rendhagyó bizottsági ülés, aminek az a lényege, hogy a kisebbségi politika, illetve a
határon túli magyarok érdekeinek érvényesítése ez Európai Parlamentben, és erre határon túli
magyar európai parlamenti képviselőket hívtunk meg előadónak, és több bizottságnak is
felvetettük ennek a találkozónak a lehetőségét, hiszen az ő európai parlamenti menetrendjük
szerint sem tudjuk hét közepén meghívni őket, hiszen ott is úgy megy a forgatókönyv. Eddig
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hárman fogadták el a meghívásunkat közülük, a felvidéki és erdélyi határon túli magyarok,
akik az Európai Parlamentben mandátummal rendelkeznek. Ők fognak erről az
érdekérvényesítésről számunkra előadásokat tartani. Erre hívom meg képviselőtársaimat. Ez
10 órakor lenne most pénteken. (Közbeszólások: 30-át mondtál.) December 3-a, tehát nem
szeretném befolyásolni a szilveszteri készülődést, mert nem lenne helyes. Mindegy, a
történelem sok minden mást csinált már.

Viszont jövő héten pedig várhatóan a keddi szavazások miatt kénytelenek leszünk
csütörtöki bizottsági ülést tartani. Kérem képviselőtársaimat, hogy így tervezzük, hiszen
kiszámíthatatlan a keddi szavazások végidőpontja a költségvetés módosítóival kapcsolatban.
Ez azt jelenti az én olvasatom szerint, hogy naptár szerint, hogy 9-én.

Ha viszont ehhez módosító javaslatok jönnek, ettől függetlenül lehet, hogy még hétfőn
össze kell ülni egy bizottsági ülésre. A titkárságunk a bizottsági időpontokról pontosan a
parlamenti forgatókönyv szerint fogja tájékoztatni a képviselőtársakat.

A péntekit idetervezzük, annyival módosulhat, ha nagyobb teremre lesz szükségünk a
visszajelzések alapján. Ahogyan Christoph Pan előadásánál. Ez körülbelül másfél-két órásra
terveződik. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk.

Amennyiben nincs más észrevétel az egyebek mellett, akkor a bizottsági ülésünket
bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta


