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Meghívottak részéről

Hozzászólók
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Megjelentek
Czmarkó Frigyes számvevő (Állami Számvevőszék)
Gyetvai Árpád osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, oktatásért
felelős államtitkárság)
Dr. Pákozdi Csaba főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Angyal-Esze Katalin munkatárs (Külügyminisztérium)
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Haraszti Attila (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 9 perc)

Elnöki megnyitó

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök
mindenkit mai bizottsági ülésünkön.

Napirend előtt – bár ilyen műfaj nincsen a bizottsági üléseken – engedjék meg, hogy a
bizottság nevében két munkatársunknak köszönetet mondjak, akik május végéig segítették a
bizottság munkáját, illetve felállították a bizottság munkaszervezetét, egyáltalán a bizottság
létrehozásában segítettek. Edelényi Zsuzsánnának szeretném megköszönni a munkáját, mint
munkatársamnak, illetve Moldván Gyöngyinek. Engedjék meg, hogy egy csokor virággal
köszöntsem őket. Köszönjük szépen a segítségüket. (Virágcsokrok átadása. – Taps.)
Természetesen, ha idejük engedi, akkor a továbbiakban is számítunk a segítségükre.

Szintén a műfajnál maradva, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek dr. Szekeres
Sándor urat, munkatársunkat, aki június 1-jétől segíti a munkánkat, illetve Tőkés Esztert
szintén szeretném bemutatni. Köszönöm szépen.

Napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása

A napirendi javaslatot a bizottság tagjai megkapták. Három napirendi pontunk van,
kérdezem, van-e ehhez a bizottság részéről kiegészítés. (Nincs jelentkező.) Hogyha nincsen, a
szavazás előtt a helyettesítéseket szeretném bejelenteni: Kovács Ferenc alelnök urat
helyettesítem én, Stágel Bence képviselő úr Kalmár Ferenc képviselő urat helyettesíti és Ékes
Ilona képviselő asszony pedig Hoppál Péter képviselő urat helyettesíti.

(Dr. Szili Katalin és dr. Révész Máriusz megérkezik az ülésterembe.) Üdvözlöm
alelnök asszonyt, illetve képviselő urat szintén.

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.)

Igen, mindenki elfogadta. Köszönöm szépen.

a.) A magyar nyelvű köz- és felsőoktatás támogatása a Bethlen Gábor Alapból, különös
tekintettel a szórványmagyarság helyzetére
b) A Bethlen Gábor Alapból támogatható egyéb tevékenységek, szervezetek

Első napirendi pontunk két részből áll: a) része a magyar nyelvű köz- és felsőoktatás
támogatása a Bethlen Gábor Alapból, különös tekintettel a szórványmagyarság helyzetére, a
b) része pedig a Bethlen Gábor Alapból támogatható egyéb tevékenységek, szervezetek.
Előadónk Ulicsák Szilárd vezérigazgató úr, akit üdvözlök, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
től, és át is adom a szót.

Ulicsák Szilárd vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) tájékoztatója

ULICSÁK SZILÁRD vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm.
Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottság!

Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a tulajdonképpen elmúlt bő hónap, de
igazából az elmúlt egy esztendő tevékenységéről. Azért mondom az elmúlt bő egy hónapot,
mert maga az alapkezelő április 18-án jött létre, de előmunkálatai természetesen zajlanak a
tavalyi átadás-átvétel óta, tehát azóta, hogy a határon túli támogatási ügyeket az új
kormányzat átvette és elkezdte kezelésbe venni.

Amint tavaly – amikor a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény vitája zajlott, illetve a
bizottsági ülések is megtörtének – beszámoltam, az elmúlt 20 évben mindig kiemelt helyen
szerepelt a határon túli támogatások tekintetében az oktatás támogatása. Ez sokrétű
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támogatást jelent, ezért nehéz is átfogni, és általában nem is egy helyről kerültek ezek
kifizetésre, nem egy tárcától vagy egy szervezeti egységtől. Nyilván kiemelten szerepelt
mindig az oktatási tárca, ez a mai napig is így van, ezeknek a támogatásoknak a
folyósításában, szerződésében és a vonatkozó stratégiák kialakításában, illetve a másik a
mindenkori nemzetpolitikáért felelős szervezeti egység a magyar kormányzaton belül, ez a
HTMH volt korábban, aztán a Miniszterelnöki Hivatal, majd pedig most a KIM, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A Bethlen Gábor Alapkezelő annyiban próbál újdonságot behozni ebbe a rendszerbe,
hogy a támogatások, ami az oktatást is illeti – de a többiekre is majd ki fogok térni a
következő napirend kapcsán –, megpróbáljuk egyetlen helyről, vagy lehetőleg
összehangoltan, ha nem is megy minden egy helyről, de összehangoltan biztosítani és
kifizetni a határon túli kedvezményezettek részére. Mit jelent ez az összehangolás?
Mindenképpen azt jelenti, hogy első körben a vonatkozó stratégiát kell összehangolni. Erre
már létrejött a múlt évben egy tárcaközi bizottság, és ott megfogalmazódtak azok a
kritériumok, amelyek a határon túli köz- és felsőoktatás támogatására vonatkoznak. Ez
bekerült a nagy MÁÉRT elé is, ahol magasabb szinten, elvi síkon tárgyalt erről a MÁÉRT,
majd pedig a vonatkozó oktatási szakbizottságban is megfogalmazódtak azok a prioritások,
amelyek mentén a magyar közigazgatásban lévő forrásokat lehet biztosítani a határon túli
támogatások részére.

Melyek a legfőbb stratégiai elemek? Csak néhányat emelek ki: egyértelmű és
legfontosabb továbbra is, hogy minél több magyar gyerek részesüljön magyar nyelvű
oktatásban, ez azt hiszem, hogy alapkritérium, és itt már az óvoda is számításba jön, mint nem
speciálisan oktatási, de nevelési intézmény. Ilyen értelemben tehát a kedvezménytörvény
kibővítése az óvodáskorúakra például ezt a célt szolgálja, hogy már ott segítsük és motiváljuk
a szülőket annak a döntésnek a meghozatalában, hogy a gyermekek elinduljanak azon a
pályán, amelyen végig, az egyetem befejezéséig lehetőleg minél inkább magyar nyelven
folytassák tanulmányaikat.

Nagyon fontos az oktatás minőségének a biztosítása. Ez a határon túli, különösen a
szórvány vidéken nagyon nehéz téma, de erre megpróbálunk közösen a határon túli
szervezetekkel megoldásokat találni; minden régió más és más e tekintetben. A
versenyképesség erősítése a közoktatásban főleg a felső tagozatra, de még inkább az
egyetemekre, tehát a felsőoktatási intézményekre vonatkozik, hogy megpróbáljunk olyan,
valóban versenyképes szakokat támogatni, illetve egyetemi, főiskolai háttérintézményeket a
határon túl támogatni, amelyekből egyfajta elit képződhet, és a határ menti magyarságnak
folyamatosan biztosítva van az az értelmiségi utánpótlása, amely e nélkül a támogatás nélkül
elég nehezen lenne megoldható.

Említettem a szórványban élők fokozottabb támogatását, és most nagyobb hangsúlyt
fektetünk arra is, hogy a Kárpát-medencén kívül élők, tehát a Nyugat-Európában és a
diaszpórában élők támogatását is szeretnénk e tekintetben magasabbra emelni. Ez azért is
fontos, mert látjuk, hogy a második, harmadik, x-edik generációs magyarok mind Nyugat-
Európában, mind a diaszpórában már nem nagyon tudnak magyarul, nem beszélnek magyarul,
és a gyermekeik sem ismerkednek meg sem a magyar nyelvvel, sem a magyar kultúrával.
Ezért azok a kezdeményezések, amelyek hétvégi iskolák, vasárnapi iskolák tekintetében
fontosak mindenhol, és úgy látom, hogy ezeket a nyugati szervezetek kiemelten is kezelik,
ezekre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, és komolyabb támogatást biztosítani számukra,
amit a mostani pályázati kiírásaink is lehetővé tesznek.

A források, amelyek rendelkezésre állnak a Bethlen Gábor Alapban az oktatásra
vonatkozóan, ezek a következők: a legnagyobb forrás, mint 2002 óta mindig, a
kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, tehát a magyar óvodába és
iskolába járó gyermekek számára normatív alapon biztosított támogatás. Az eddigi
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tapasztalatok szerint ez körülbelül 4,7 milliárd forint volt, konkrétan az elmúlt évben ennyit
fizetett ki a magyar államigazgatás, a központi költségvetés erre a célra. Most, mivel
bekerültek az óvodások ebbe a rendszerbe, ez várhatóan körülbelül 5,5 milliárd forint körüli
összegre fog emelkedni, de lehet, hogy még több lesz. Ebből a szempontból majd meglátjuk,
hogy a Felvidéken, ahol eddig nem egyének, hanem intézmények, tehát szlovákiai iskolák
kapták ezt a támogatást – nem egészen a törvény szellemének megfelelően –, mennyire
bátorodnak fel a szülők. Eddig pozitív jelek vannak erre nézve, hogy beadják egyénként
ezeket a pályázatokat, és vállalják azt, hogy a gyermekeik számára ők biztosítják ebből a
támogatásból a tanévkezdéshez szükséges felszereléseket, és nem az iskola veszi meg ezt
számukra. Erre nézve most csak becsléseink vannak az idei év tekintetében, de körülbelül
5,5 milliárd forintnál talán meg fog állni az oktatási-nevelési támogatás összege.

A következő jelentős tétel a felsőoktatás tekintetében van, ez az Erdélyi Magyar
Tudományegyetemre biztosított 2 milliárd forintos támogatás. Aki részt vett annak idején még
a Határon Túli Magyarok Hivatalában – Szekeres úr, a bizottság titkára akkor éppen itt
dolgozott –, emlékszik rá, hogy akkor is 2 milliárd forint volt ez a támogatás, és azóta évről
évre csökkent. Vagy elvitte az árvíz, vagy valamilyen zárolás révén több százmillió forint
mindig elvonásra került, majd pedig átkerült az Erdélyi Magyar Tudományegyetem – nagyon
helyesen egyébként – egy normatív finanszírozási rendszerbe. Azt gondolom, hogy az előző
kormányzati időszaknak ez egy fontos eredménye volt. Volt néhány szakértő, aki kidolgozta
ezt a normatív finanszírozási rendszert, és ebből az jött ki, hogy az Erdélyi Magyar
Tudományegyetem az elmúlt években mintegy 1,4-1,5 milliárd forintot igényelt normatív
alapon.

A normatív rendszer a magyarországi rendszerhez hasonlóan nagyon összetett
elemekből áll, van ebben hallgatói támogatás, ösztöndíj, kutatói támogatás, tanárok számára
biztosított támogatás, taneszköz-fejlesztésre és egyebekre fordítható összeg. Ez az összeg a
valós költségeknek csak körülbelül a 80 százalékát fedezte, és a fejlesztésekre egyáltalán nem
jutott belőle. Tehát az történt, hogy az elmúlt 8 évben a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem egy bizonyos mértékű mínuszt halmozott fel maga előtt, és ezt görgette az
elmúlt években. Megpróbálta biztosítani tartalékokból, illetve pályázatokból és azoknak az
ingatlanoknak a hasznosításából, amelyeket nyáron ki tudott adni egyéb célra, de eljutott a
tavalyi évben arra a pontra, hogy innen már nincs tovább. Ez volt az egyik lényeges eleme
annak, amiért kértük, hogy a parlament szavazza meg újra azt az eredeti költségtételt, ami
10 évvel ezelőtti nominálérték, és ma már nem ugyanaz az értéke 2 milliárd forintnak,
azonban mégis lehetőséget biztosítva ezzel az egyetem számára, hogy idén valamennyi olyan
fejlesztést beindíthasson, amelyek a legszükségesebbek az egyetem életében.

Föl tudom sorolni elég részletesen, de most csak címszavakban mondanám, hogy mind
a négy egyetemi helyszínen nagyon jelentős elmaradások vannak. Nagyváradon régóta érik
az, hogy egy campust kellene építeni a diákok és az oktatás számára, hiszen a püspökség által
felajánlott püspöki palotában, amely nem erre a funkcióra lett kitalálva, már szinte teljesen
megoldhatatlan az oktatás, ezért a városban több helyen bérelnek helyszíneket. Kicsit szét is
esett az egyetemi közösség emiatt, nem nagyon tudnak a diákok mindig egy felületen
találkozni, úgyhogy ez ott egy nagyon fontos beruházás.

A következő a kolozsvári campusberuházás, ahol egy szimbolikus épület került
megvásárlásra 2000-ben – ez Bocskai István szülőháza –, amely az egyetem rektori és
adminisztratív központja. Ott oktatási felületként körülbelül 2-3 tanterem alakítható ki, mivel
azonban ott is számos hely- és eszközigényes szak jött létre – például a médiakommunikáció
szak –, ezért ott is bérelnek most egy helyszínt, úgyhogy teljesen gazdaságtalan kiadni akár
román tulajdonú vállalkozásoknak vagy közintézményeknek olyan magyar pénzt, amiből meg
tudnánk építeni egy épületet, ami hosszú távon biztosítható az egyetem számára; ez is
indokolja a fejlesztési forrást.
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A harmadik helyszín Marosvásárhely, ahol a campus megvan, bár voltak minőségi
gondok vele, de azokat most már sikerült javítani, illetve orvosolni, viszont nincsen
kollégium, és Marosvásárhely egy olyan vonzáskörzet – mind Erdélynek a székelyföldi része,
mind pedig a Partium felé is –, ahol nem megoldható másképp egy diák jelenléte, csak úgy, ha
valamilyen szállást sikerül számára biztosítani. Mivel a város egyetemi központként működik,
nagyon sok diák lakik bérelt lakásokban, ezért igen magasak a bérleti díjak
Marosvásárhelyen, ezért ilyen szempontból is roppant indokolt, hogy legyen egy saját
kollégiuma az egyetemnek. Az erre vonatkozó tervek elkészültek, nyilván ennek a
finanszírozása is hosszú távon kell, hogy megoldható legyen.

A negyedik nagyon fontos helyszínünk Csíkszereda – nem volt Székelyföldön még
önálló magyar egyetem –, ott a campus ugyancsak adott, de egy nagyon régi hotelépületet
sikerült megvenni, 2000-ben ugyancsak, ami a magyarországi panellakásokhoz hasonlóan, sőt
annál sokkal rosszabb minőségben készült, ezért főleg télen nagyon magasak a rezsiköltségek.
Ilyen szempontból a hőszigetelés, az egész épület beburkolása és energiatakarékossá tétele
elsődleges feladat Csíkszeredában, és erre is kérik a forrást. A négy helyszín közül ez a
legkisebb beruházás, ha úgy nézzük, és valószínűleg ezt kell elindítani a leghamarabb, hogy a
mínusz 20-30 fokos csíkszeredai telekben ne a környezetet fűtse a rendszer, hanem valóban
meleg legyen odabent a diákok számára. De Csíkszeredában terveznek kutatási központot is,
illetve annak érdekében, hogy a Székelyföld be legyen hálózva, sepsiszentgyörgyi és
székelyudvarhelyi lábat is szeretne nyitni magának a helyi campus olyan szakokkal
elsősorban, amelyek hiányszakok helyben; például az állatorvosi vagy az erdőmérnöki szakra
tudok itt elsősorban gondolni.

A felsőoktatás és a Sapientia 2 milliárdja ilyen szempontból maximálisan indokolt, és
azt gondolom, hogy a most már 1,6 milliárd forintra növő konkrét normatív finanszírozás
mellett a megmaradó 400 millió forint erre a négy nagy beruházásra semmiképp nem
elegendő, úgyhogy próbálok tárgyalni a Sapientia vezetésével. Tavaly a magyar állam
részéről kijelölésre kerültem, hogy részt vegyek kurátorként a Sapientia Alapítvány
munkájában is, úgyhogy ott képviselem azt, hogy hogyan lehet ezt a forrást a
leghatékonyabban felhasználni. Valószínűleg azonban kérnünk kell a parlamentet, ha egy
mód van rá, hogy még járuljon hozzá ezeknek a fejlesztéseknek a végig viteléhez.

Még egy indok amellett, hogy miért fontos ez, ez pedig az, hogy az egyetem
gyakorlatilag a végső akkreditáció küszöbén áll. A román akkreditációs bizottság pozitívan
bírálta el még tavaly nyár végén véglegesen azt a kérést, amit az egyetem benyújtott a
végleges akkreditációra nézve, viszont a parlament elé még nem került be, mert a román
közigazgatás útvesztői még sűrűbbek és még problematikusabbak, de reményeink szerint ez
meg fog történni legkésőbb ősszel. Akkor az egyetemnek már olyan plusz programokat kell
biztosítani az akkreditáció fönntartása érdekében – például doktori iskolát nyitni saját
tanárképző érdekében –, amire új felületek, plusz beruházások és eszközfejlesztések
szükségesek, úgyhogy ezért is indokolt, ha a magyar költségvetés ehhez hozzá tud járulni.

A másik nagy csomag, amit finanszírozunk a határon túli felsőoktatás keretében az
oktatási tárcával közösen, ez a beregszászi tanárképző főiskola. Velük is elég mostohán bánt a
sors az elmúlt pár évben, nem sikerült azt a minimális finanszírozást sem megkapniuk, amire
szükség lett volna, és ezért ők is egy még komolyabb adósságmennyiséget halmoztak föl.
Nem vette figyelembe a magyar kormányzat az elmúlt években, hogy Ukrajnában is
jelentősen emelkedtek az energiaárak, így a rezsiköltség nagyon elszállt. Továbbá a bérek is
emelkedtek, és az ukrán bértábla szerint, hogyha emelkedik a bér, akkor azt automatikusan át
kell vezetni bármely felsőoktatási intézményre, teljesen indifferens, hogy az magánfenntartású
vagy állami fenntartású, és ha nem tudja az egyetem kifizetni azt a minimálisan járó bért a
tanároknak, akkor azt kockáztatja, hogy akár be is zárják az intézményt. Ennek érdekében
sajnos konkrétan banki hitelhez kellett fordulnia a főiskolának, és ezt próbáljuk most lépésről
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lépésre fölszámolni első körben, majd pedig biztosítani számukra ugyancsak a normatív
finanszírozást.

A finanszírozás mellett azonban tudni kell, hogy a beregszászi épület is elég régi
épület, sok helyen rozoga már, és most a legsürgetőbb feladat a tetőszerkezet megerősítése,
átalakítása, felújítása lenne, ami nem kevés pénz; gyakorlatilag le kell bontani a teljes
tetőzetet, és újat építeni helyette. Az egyéb belső és külső felújítások részben megtörténtek,
részben várhatnak, de ez a legkritikusabb, mert egy nagy esőnél, vagy télen a fagyoknál,
hónál ez komoly problémát okoz, úgyhogy e tekintetben is szeretnénk majd kérni a
parlamenttől, nyilván egy részletesen megindokolt költségvetés keretében támogatást a
beregszászi főiskola számára.

Felvidéken gyakorlatilag két olyan jelentős magyar nyelvű felsőoktatási intézmény
működik – Nyitrán a Konstantin Egyetem keretében egy kar, illetve a Selye János Egyetem –,
amelyek most már – a nyitrai korábban is, de most már a Selye is – állami egyetemként
működik Szlovákiában. Ez egy kormányközi megállapodás keretében történt így, hiszen a
magyar állam alapította a Selye János Egyetemet, de a szlovák állam vállalta, hogy ezt
finanszírozza. Így a magyar állam részéről – a korábbiakkal ellentétben – egy jóval
csökkentettebb támogatási igény van, viszont ezt elsősorban olyan programokra próbáljuk
biztosítani – megint csak az oktatási tárcával összehangoltan –, amelyek háttérintézményeket
támogatnak a felsőoktatási intézmények mellett, ösztöndíjakat, PhD ösztöndíjakat, tehát a
tanári utánpótlást, illetve a tudományos kutatómunkát, hogy az egyetem minősége
megmaradjon.

Délvidéken egyelőre nincs olyan önálló felsőoktatási intézmény, amelyet támogatni
tudnánk, de ott a Nemzeti Tanács oktatási bizottságával folytatjuk azt a konzultációt, hogy
hogyan tudunk ezen túllépni. Én megdöbbenve hallottam a Magyar Nemzeti Tanácstól, hogy
nagyon jelentősen alulreprezentált a felsőoktatásban a magyarság, és a felsőoktatási
végzettséggel rendelkezők roppant alacsony számban vannak jelen a Vajdaságban, ezért erre
kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. Amíg kialakul, hogy ott milyen felsőoktatási
intézményrendszerbe lehetne a diákokat még jobban bevonzani, most azt az
ösztöndíjprogramot támogatjuk, amit a Magyar Nemzeti Tanács dolgozott ki. Ennek
keretében minden magyar diák, aki felsőoktatási intézménybe beiratkozik, egy fix ösztöndíjat
kap azért, hogy egyáltalán motiválva legyenek, és fontosnak tartsák azt, hogy a diploma
eléréséig kitartsanak, és ne lépjenek ki az egyetem keretei közül és kezdjenek el valamilyen
munkát akár más országban, Magyarországon, Nyugat-Európában; ez a vajdasági helyzet.

Ezek voltak nagyjából a felsőoktatási intézmények.
A szórványra áttérve: két olyan forrás áll rendelkezésre a Bethlen Gábor Alapban,

amelyből szórványoktatást kívánunk támogatni. Az egyik a most május 20-án kiírásra került
„Magyar kultúráért és oktatásért” nyílt pályázati kiírásunk, mely 1,2 milliárd forintra lett
kiírva. Kétkörös beadási határidő van, az egyik június 10., ez a nyári programokra vonatkozó
beadási határidő. Tehát mindazon határon túli oktatási intézmények, háttérintézmények, civil
szervezetek stb. pályázhatnak ide, akik idén szeptember 30-cal bezárólag szeretnének
valamilyen programot végrehajtani. Akik június 10-ével beadják – tehát e hét pénteken van a
beadási határidő –, az ő döntési mechanizmusukat fölgyorsítjuk, és már július elején
megszületnek azok a döntések, amelyek nyomán gyorsított eljárásban szerződünk velük, és
biztosítjuk számukra a forrást a nyári programokhoz. Június 30. a második pályázati kör. Oda
azoknak a pályázóknak a beadványait várjuk, akik vagy december 31-ig bezárólag, vagy éven
áthúzódó programokat kívánnak végrehajtani. Számukra valószínűleg augusztusban születik
meg, tehát egy hónappal később a döntés, és augusztus folyamán már készülhetnek a
szerződések, így az őszi és téli programokra megvan a finanszírozás számukra is. Ennek a
pályázati kiírásnak a keretében külön van egy sor, ahol a szórványoktatást támogatjuk,
úgyhogy ide egyértelműen várjuk azoknak a szórványt támogató civil szervezeteknek,
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háttérintézményeknek, kollégiumoknak a programjait, amelyek a nyári vagy a téli időszakra
vonatkoznak. Ez a nyílt pályázati rész.

A nyílt pályázati rész mellett van egy másik, mondjuk úgy, meghívásos pályázati kör,
ennek a részleteit már nagyjából kidolgoztuk a Nemzetpolitikai Államtitkársággal közösen.
Ide azok a jelentősebb, szórványoktatást végző intézmények kerülnek be meghívottként, akik
eddig is bizonyítottak már, tehát gyakorlatilag átestek egy olyan szűrőn, hogy ők a saját
szórványkörzetükben olyan munkát látnak el, amely nélkülözhetetlen a helyi közösség, a helyi
gyerekek magyar nyelvű oktatása tekintetében. Nyilvánvaló, hogy a nyílt pályázati kiírás
maximális 5 millió forintos támogatása feletti összegekről van itt szó, tehát amelyek nem
férnek bele a nyílt pályázati körbe, és ezek mindenképp egyfajta kiemelt intézményi
státuszban vannak.

Ez most egy ideiglenes rendszer, ugyanis gyakorlatilag átvettük a kiemelt intézményi
státuszt még az előző kormányzattól, és azon dolgozunk, hogy egy olyan egységes
szempontrendszer szerint legyenek a jövőben kiválasztva ezek a kiemelt intézmények,
melyekhez a MÁÉRT-tagszervezetek, a MÁÉRT-szakbizottságok és a magyar kormányzat
különböző képviselői, tehát így a szaktárcák képviselői is a szakmai jóváhagyásukat adják. Ez
mindenképp valamilyen szűrőmechanizmus lesz, és őszre ki fog alakulni, hogy melyik –
mondjuk így – értékelési szempontrendszer az, amelyik már most is megjelent a nyílt
pályázati kiírásokban, ami alapján be tudjuk sorolni a MÁÉRT-szakbizottságokkal együtt,
hogy mely intézmények felelnek meg a kritériumoknak. Ezek az intézmények a következő
években egy stabilabb finanszírozási háttérre tudnak majd számítani, illetve mi is joggal
tudjuk benyújtani a parlament elé azokat az igényeket, szakmailag is alátámasztva, amelyek
például speciálisan a szórványoktatás keretében kerülhetnek kifizetésre.

A szórvány kapcsán számos konferencia volt az elmúlt hónapokban. Nagyon nehéz
magának a fogalomnak is a tisztázása, és régiónként el is tér, hogy ki, hogyan gondolkodik a
szórvány fogalmáról. Van, ahol azt mondják, hogy ahol egy napi bejárással nem megoldható a
magyariskolába-járás, azt tekintjük szórványnak, van, ahol lélekszámarányhoz próbálják
igazítani a szórvány fogalmát. Mindenképp látszik, ez egy küzdelem, hogy mit tekintünk
szórványnak, és hogy hogyan tudunk erre egy egységes stratégiát kialakítani, ezért valószínű,
hogy régiónként egy kicsit eltérő lesz. Felvidéken például kimondottan
szórványközpontokban gondolkodnak, és azok vonzáskörzetéből próbálják majd
iskolabuszokkal beszállítani a gyerekeket az iskolákba.

Nagyon fontos még, azt gondolom, a magánegyetemek, a közoktatás és a szórvány
támogatása mellett az új program, a Határtalanul tanulmányi kirándulás programja, amely
szimbolikusan most június 4-én, az összetartozás napján indult el. Egy meghívásos pályázat
keretében az a magyarországi civil szervezet, amelyik azt gondolom, 15 éve biztosan bizonyít
már Magyarország és határon túli porondon, ez a Rákóczi Szövetség – Magyar Örökség-díjjal
is kitüntették –, ő indíthatott 10 olyan iskolát határon túli célpontokra most egy pályázat
keretében, amely szimbolikus elindította az idei évben az 500 millió forinttal finanszírozott
Határtalanul tanulmányi kirándulás programot. Ez a tanulmányi kirándulás program túlmutat
azon, amit az idén egyfajta pilotprojektként fogunk finanszírozni és lebonyolítani a Bethlen
Gábor Alapba közben beolvadó Apáczai Közalapítvány segítségével.

Hosszú távon az a cél, hogy tematizálni tudjuk ezeket a tanulmányi kirándulásokat,
ezekhez tananyagot biztosítsunk az iskolákban, hogy föl legyenek készítve mind a
pedagógusok, mind a hallgatók, diákok arra, hogy hová utaznak, miért fontos számukra, hogy
meglátogassák, megismerjék a határon túli történelmi emlékeket és az ott élő testvéreiket. Azt
gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ennek érdekében a Magyarság háza program, amely
ugyancsak a Bethlen Gábor Alapkezelő feladatába került be, egy olyan oktatási, kutatási,
képzési központ lesz és kell, hogy legyen a jövőben, amely biztosítja ezt a háttérmunkát a
magyarországi közoktatásban oktatók és tanulók számára.
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Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi, amit az oktatásról összefoglalóan szerettem volna
elmondani, és jelezte elnök úr is, hogy nem szeretné, hogy hosszasan számoljak be, de
természetesen bármilyen kérdésre szívesek válaszolok.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a kérdések előtt néhány gondolattal
én kezdjem a hozzászólásokat. Örülünk annak, hogy az óvodáskorú gyermekek támogatása is
bekerülhetett a támogatandók körébe, hiszen régi felvetésünk volt. Az óvodáskorú gyerekek
megfogása a magyar oktatási rendszerben szerintem nagyon fontos feladat, hiszen, akik
magyar óvodába íratják a gyermeket, nagy valószínűséggel utána viszik magyar iskolába is,
illetve a magyar iskolák számára ez már egy biztos pontot képezhet, hiszen látják, hogy
körülbelül mekkora létszámú gyerekseregre számíthatnak évről évre. Ez azért is fontos, mert,
ahogy Magyarországon, úgy a határon túli régiókban is mindenhol azt láthatjuk, hogy a
születésszám, illetve a gyerekek száma folyamatosan, bár vidékenként eltérő módon, de
nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, hogy drasztikusan csökken évről évre. Ezt láthattuk a
felvidéki kihelyezett bizottsági ülésünkön is, ahol alkalmunk volt találkozni egyrészt a
bizottsági ülésen, és míg a többiek a fogadáson voltak, azalatt én a pedagógus szövetséggel
külön is találkozhattam, és ott is azt fogalmazták meg, hogy egyre kevesebb a gyerek, egyre
kevesebben vannak, akik a magyar iskolát választják, de ha mindenki a magyar iskolába
íratná a gyerekeket, akkor is kevesen lennének. Kárpátalján is megfogalmazódott ez, aztán
utána a Délvidéken, egy dél-bánáti találkozón voltam a Székelyföldön, illetve az Őrvidéken is
volt a MIK-nek egy konferenciája, ahol néhányan részt vettünk.

Mindenhol gyakorlatilag ugyanazok a gondolatok fogalmazódnak, mégpedig
alapvetően az, hogy oktatási központokat kellene kijelölni mindenhol, ahol normális léptékű
általános iskolákat lehetne működtetni, akár bentlakással is, hiszen annyira
szétforgácsolódnak ezek a vidéki kisiskolák, hogy sokszor, például Kárpátalján 4-
5 gyermekkel tartanak fenn osztályokat, amit nem biztos, hogy az állam fenn tud tartani.
Magyarországon sem tudunk fenntartani 4-5 gyerekkel osztályokat, és nehéz ezt elvárni az
utódállamoktól, hogy a magyar oktatási rendszerben ilyeneket tartsanak fenn, de a gyermekek
számára sem mindegy az, hogy milyen osztályközösségbe kerülnek, milyen iskolába
kerülnek, hogy ez egy valódi iskola-e, vagy csak ideig-óráig még fenntartott iskola.
Mindenhol egyetértettek ezzel, ezért ennek kellene egy programját kidolgozni, nyilván a
helyiek bevonásával, hogy hogyan tudnánk iskolabusszal ellátni ezeket az oktatási
központokat, akár a bentlakást is biztosítva.

A Rákóczi Szövetség példája is bizonyítja azt, hogy ahol a gyermekek személyesen
kapják meg, illetve a szülők kapják ezeket a támogatásokat, ott jóval nagyobb a hajlandóság a
magyar iskolába íratásra. Viszont minden régióban beszámoltak arról a tapasztalatról, hogy
utána kellene annak nézni – most már a Bethlen Gábor Alapnak –, hogy akik igénybe veszik
ezeket a támogatásokat, valóban magyar iskolába járatják-e a gyereket, valóban magyar
oktatási-képzési rendszerbe íratják-e, illetve benntartják-e a későbbiek folyamán.
Számtalanszor előfordul ugyanis az, hogy megkapják az oktatási támogatást, de utána néhány
hét, néhány hónap múlva kimaradnak a rendszerből, és az amúgy is szűkös forrásokat
gyakorlatilag úgy veszik igénybe, hogy nem rászorultak, illetve talán nem nekik kellene adni.
Tehát az ellenőrzést hiányolták több régióban, ez egyértelműen megfogalmazódott például
Kárpátalján, de lent a Délvidéken is, hogy ezt kellene végezni, hogy akik oda iratkoztak, azok
valóban maradjanak is benn, és lehetőleg ne más nemzetiségű gyerekeknek adjuk ezt a
támogatást, akik csak a szám miatt szükségesek.

Körülbelül ennyit elöljáróban, és most megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki
kíván hozzászólni. Alelnök asszony!



- 12 -

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek!

Elöljáróban megköszönöm a tájékoztatást. Mindösszesen két kérdésem lenne, hiszen
legutóbb, a tavasz folyamán, amikor államtitkár asszony szintén a Bethlen Gábor Alapról
adott tájékoztatást, akkor én örömmel tapasztaltam, hogy amit az eddigi esztendőkben mindig
főleg a határon túli felsőoktatási intézmények és az intézmények is kifogásoltak, ez a
pályázati rendszer, ami kellőképpen kiszámíthatatlanná tette a forrásokat, ennek
felülvizsgálata keretében arról volt szó, hogy kialakításra kerülnek úgynevezett nemzeti
intézmények, és akik nemzeti intézmény megjelölést kapnak, azok normatív támogatásban
részesülnek. Az első kérdésem erre vonatkozik, hogy megtörtént-e ez, van-e már arra
vonatkozóan egy lista, hogy melyek tekinthetők nemzeti intézménynek, és kapnak normatív
támogatást. A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy volt-e már ebben az esztendőben a
Bethlen Gábor Alapból egyáltalán erre a célra kifizetés, és ha nem, akkor körülbelül mikorra
várhatók az első támogatások? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Igen, Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annak idején egy oktatási munkacsoportban, de
bizottsági ülésen is beszéltünk a Bethlen Gábor Alapról, annak is a Határtalanul programjáról,
és ott szembesültünk azzal, hogy a Bethlen Gábor Alap egy nagyon komoly kihívással nézett
szembe, hiszen április végén gyakorlatilag az alap nem volt létrehozva, ami meglehetősen
komoly következményeket vont maga után, például a Határtalanul osztálykirándulás sem volt
időben meghirdetve. Akkor mi azt kértük, hogy írják ki a pályázatot, aztán a pályázat kiírása
megtörtént, és június 3-án volt a leadási határidő. Ezzel együtt nekem nagy hiányérzetem van
ebben az ügyben – én rendszeres médiafogyasztó vagyok, internetes újságtól kezdve, a
napilapokon keresztül elég sok mindent olvasok –, és alig-alig találtam erre vonatkozóan hírt,
hogy ez a pályázat kiírásra került.

Miközben a parlament hozott egy olyan parlamenti határozatot, hogy ezt támogassuk,
mindenki elmondta a véleményét, ami nagyon erőteljesen megjelent a különböző
médiumokban, és akkor, amikor a Bethlen Gábor Alap kiírta a pályázatot, a társadalmi
rétegek számára ez gyakorlatilag teljesen érzékelhetetlen volt. Szerintem ez nem jó így, ezért,
Szilárd, azt szeretném megkérdezni – tudom, hogy egy-két napja volt a pályázatok beadási
határideje –, nagyságrendileg eddig mennyi pályázat érkezett? Lehet, hogy még postán
érkezhet egy-két pályázat, de eddig mennyi pályázat érkezett, nem maradt-e el a pályázók
száma amiatt, hogy sok pályázó nem szembesült azzal, hogy ez a pályázat ki van írva, nem
értesültek róla, mert ami a honlapon megjelenik, az semmiképpen nem elég.

Én javasolnám, hogy vagy a bizottságunk, vagy a Bethlen Gábor Alap ebben a
témában tartson sürgősen sajtótájékoztatót, mondjuk el, hogy mi történt, mert nagyon-nagyon
fontos, hogy az egész ügyről hírt tudjunk adni, hogy mindenki érzékelje Magyarországon,
hogy ez a program elindult.

A másik, én megnéztem itt a bizottsági ülésen a pályázati kiírást, és a következő
pályázatokra lenne egy-két javaslatom. Bencének közben mutattam, hogy szerintem kicsit
túllőttünk a célon – most nem akarom felolvasni –, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
30 napnál nem régebbi együttes adóigazolása eredeti példánya szükséges arról, hogy a
pályázónak nincs lejárt határidejű fizetési kötelezettsége. Egy iskolának minek ilyen?
Bankszámla-igazolás is kell, 30 napnál nem régebbi, eredeti példány, érvényes alapító okirat
fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával, pecsétjével hitelesítve,
törvényes kivonat vagy működési engedély, eredeti példány, közjegyző által hitelesített
másolat stb. Egy iskolától ilyen dokumentumokat megkövetelni! - ennél azért nagyobb
bizalomra lenne szükség. Ha az igazgató aláírja, a pecsétjével lepecsételi, közjegyzővel ne
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hitelesíttessünk már folyamatosan! Tudom, hogy voltak kőbányai iskolák, akik elolvasták ezt
a pályázatot, és rosszul voltak tőle. Valahogy normális mederbe kellene ezeket terelni, de még
egyszer mondom, az érdekel, hogy mi lett ennek a pályázati felhívásnak az eredménye.

Szerintem az jó ötlet volt, hogy mivel a források szűkösebbek, ezért egy évfolyamra
lett kiírva a pályázat, de erről, ha kicsit többet mondanál, Szilárd, azt megköszönném.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a
tájékoztatót.

Azt szeretném megkérdezni, hogy az év első felében a kormányzat által bevezetett
megszorítások, illetve zárolások hogyan érintették a terület terveit, hogyan kellett ezeket
áttervezni, illetve a mostani állapotok szerint látható terveket át kell-e majd az év második
felében tervezni, és ez konkrétan milyen területeket, milyen projekteket, milyen felújításokat,
milyen támogatásokat fog érinteni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos én nem hallottam a
tájékoztató elejét, úgyhogy lehet, hogy olyan kérdést fogok feltenni, ami elhangzott.

Az egyik kérdésem az, hogy a magyarországi, illetve a határon túli önkormányzatok
pályázathatnak-e, illetve vannak-e olyan kiírások vagy tervezetek, amelyeken részt vehetnek.
Továbbá nagyon fontos volt, én annak idején, a Bethlen Gábor Alap létrehozásakor a
parlamenti hozzászólásomban, az érvelésben kiemeltem azt, hogy gazdasági társaságok,
gazdasági szereplők is pályázhatnak. Ezzel hogy állunk most? Ebből mennyit tudtunk
megvalósítani, illetve hogyan indultunk el?

Révész Máriusz képviselőtársamnak pedig szeretném mondani, hogy bizonyos
értelemben kaptunk válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket feltett, az elmúlt bizottsági
ülésen ugyanis téma volt ez a konkrét pályázati kiírás, de gondolom, itt most kapunk majd
kiegészítő információkat. Bocsáss meg, csak megemlítettem. (Révész Máriusz: Igen, csak
június 3-án járt le a pályázat beadási határideje.) Azt, hogy hányan pályáztak, nem tudjuk, de
hogy kiket, hogyan, mi módon értesítettek, itt volt egy folyamat, és erről kaptunk a múltkor
tájékoztatást. Bocsánat!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Ferenc alelnök úr!

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én sem vettem részt a
legutóbbi bizottsági ülésen, úgyhogy lehet, hogy a kérdésem nem releváns. Azt akartam
kérdezni a Határtalanul programhoz, amit akkor, amikor az államtitkár asszony itt volt, fel is
vetettem, hogy célzottan is kellene kommunikálni az iskolafenntartókkal. Itt ugyanis két nagy
kör van, az önkormányzatok és az egyházak, és az önkormányzatoknak meg az egyházaknak
is vannak határon túli élő kapcsolataik. Nem tudom, hogy sikerült-e az idő rövidsége miatt
bevonni őket, illetve a tavalyi önkormányzati választásokat követően vannak változások, és
korábban nem is nagyon voltak nyitottak egyes fenntartók az ilyen ügyek iránt, ezért ezekre
külön hangsúlyt kellene fektetni. Tehát a kérdésem – lehet, hogy elhangzott a legutóbbi
ülésen –, hogy ezt a tájékoztatást hogyan sikerült megvalósítani.

A másik kérdésem a köz- és felsőoktatás támogatására vonatkozik. Itt két része van a
dolognak, a források szűkösek minden szempontból, ezért kiemelten fontos azok hatékony
felhasználása – ami el is hangzott –, de hogy ezen a területen lehet-e, sikerül-e különböző
régiónként partnereket bevonni, akár egyéb forrásokat, illetve olyan partnereket, akik a
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hatékony felhasználást segíteni tudják, fontos lehet. Másrészt, ami szintén elhangzott, hogy
külön fontos ennek a monitoring része, tehát, hogy hogyan hasznosulnak ezek a források.
Tudom, hogy még az elején vagyunk, hiszen az alap most kezdi meg a működését, de azt
gondolom, ez a jövőben kiemelten fontos lesz, ahogy elnök úr is mondta. Vannak-e már erre
vonatkozóan valamilyen tervek? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona képviselő asszony!

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm. Csak két technikai rövid kérdést szeretnék
feltenni. Egyrészt, hogy hol lehet ezeknek a pályázati kiírásoknak utánanézni, a másik pedig,
hogy a magyarság házának van-e már valamilyen helyszíne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, és köszönöm igazgató úr
tájékoztatását is, hogy beszámolt erről a számunkra sejtelmes helyzetről, amely a Bethlen
Gábor Alapot övezte. Egyébként örömmel hallgattam Révész képviselőtársam szavait, mert
látszik ebből is, hogy nemcsak a Jobbik látja úgy, hogy komoly gondok vannak a Bethlen
Gábor Alap működésében. Én az utóbbi hetekben, ez nem titok, elég komoly kritikával
illettem azt a munkát, amit nem tudom, hogy igazgató úr végez-e, mert abban a káoszban,
amit a kormányzat a nemzetpolitikában végez, hogy nem tudni, ki, kinek felelős, ki, kinek ad
utasítást, és egyáltalán ennek az egész területnek ténylegesen ki a gazdája, mindenesetre azt
szeretném ismét hangsúlyozni röviden – és aztán mondom a kérdéseimet, lesz egy jó néhány –
, hogy aggodalommal szemléljük azokat a folyamatokat, amelyek zajlanak, és egyáltalán nem
látjuk azt, amit önök, illetve miniszterelnök-helyettes úr tavaly decemberben megfogalmazott
a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatosan, hogy azok valóra is válnának. Gyors pályázati
ügyintézést, átláthatóságot ígértek, és hiába is magyarázták többen, többféleképpen, de
botrányosnak tartjuk, hogy 4 hónap késéssel sikerült ezt az alapot bejegyeztetni, továbbá azt
is, hogy önök ezeknek a pénzeknek a kiosztását Erdélyben és Szlovákiában más szervezetekre
bízták, hogy kezeljék, amivel önök két államközi szerződést is felrúgtak.

Amiket szeretnék kérdezni: az oktatási-nevelési támogatásokkal kapcsolatban van egy
elég kényes dolog, amiről még nem beszéltünk, és örülnék, ha erről valamit hallhatnánk, ha
legalább valamilyen megközelítést tudna adni igazgató úr ezzel kapcsolatban. Ez a határon
túli területeken a cigány gyerekek kérdése, mely főleg Kelet-Szlovákiában, Ukrajnában,
illetve a Vajdaságban okoz komoly fejtörést, tekintve azt, hogy egyre több helyen íratnak be
olyan cigány gyerekeket magyar iskolába, akik egyáltalán nem, vagy alig beszélnek
magyarul, gyakorlatilag csak az oktatási-nevelési támogatásért cserébe, ami viszont sok
helyen olyan hatással jár, hogy a magyar szülők elviszik a gyermeküket ezekből az
iskolákból, mert olyan deviáns viselkedésűek ezek a cigány gyerekek. Nincs új a nap alatt,
sokan emiatt nem szeretnék a gyermekeiket oda járatni, és erre egész konkrét esetek is voltak
Délvidéken. Ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban örülnék, hogyha lehetne majd
valamikor őszintén és tisztán beszélni. Tudom, hogy a cigánykérdés nem olyan ügy, amiről a
kormány szeret őszintén és tisztán beszélni, de elég súlyosan érinti a határon túli magyar
közösséget. Ha mást nem is tud mondani, igazgató úr, legalább annyit mondjon, hogy
foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel, vagy tisztában vannak-e ezzel az egyébként valóban létező

problémával.
A másik: a Határtalanul programmal kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy

mi nagyon örülünk annak, hogy elindult ez a program, és reméljük, hogy sokan fognak
csatlakozni hozzá. Én most nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de azért én nem vagyok
annyira pesszimista, mint Révész képviselőtársam, mert ezzel a kiírással azért lehetett
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találkozni, és azt hiszem, hogy az iskolákhoz eljutott, azzal viszont maximálisan egyetértek,
amit a pályázati feltételekkel kapcsolatban képviselőtársam megfogalmazott, mert ilyen
jelzések hozzánk is érkeztek. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy mi elfogadtunk itt egy
törvényt egy évvel ezelőtt, amit önök nagy csinnadrattával be is jelentettek és ki is hirdettek,
de ez a program nem az, amit egy évvel ezelőtt elfogadtunk. Úgyhogy azt szeretném kérdezni,
hogy mikor fog valójában elindulni az osztálykirándulásos rendszer, ami minden magyar
fiatalnak kötelező lesz, és ehhez a magyar állam segítséget fog majd nyújtani.

A felvidéki kiadók kérdése a következő, bizonyára találkozott már igazgató úr a
problémával. A felvidéki magyar sajtóban elég komoly visszhangot váltott ki az, hogy a
felvidéki magyar könyvkiadók, lapkiadók többsége nem fog tudni pályázni a Bethlen Gábor
Alap pályázati kiírásaira, mert profitorientált gazdasági társaságként működnek, merthogy
máshogy nem tudnának működni. Lesz-e erre valami megoldás, valami kiskapu, valami plusz
lehetőség, hogy a felvidéki magyar kiadók emiatt ne essenek el a pályázati forrásoktól.

Aztán, amit még szeretnék kérdezni – és bocsánat, hogy sok a kérdés, de sok a
probléma is –, elég sokat beszélt a felsőoktatásról itt az igazgató úr, és örömmel hallottam
egy-két adatot ezzel kapcsolatban. Tavaly két költségvetési sor volt a költségvetésben a
határon túli felsőoktatással kapcsolatban, az egyik 2,2 milliárd forintot, a másik 130-at
tartalmazott. Ezzel kapcsolatban volt három jobbikos módosító javaslat, amit a tisztelt
kormánytöbbség is támogatott, és ennek értelmében ez az összeg a két soron összesen
2,9 milliárd forintra emelkedett, az egyik 500-zal, a másik 130-cal emelkedett, tehát eredetileg
ennyi pénznek kellene most lennie a határon túli felsőoktatási feladatokra, és akkor itt
kapcsolódnék Dorosz képviselőtársamhoz, aki rákérdezett a zárolásokra. Répás Zsuzsanna
államtitkár asszony arról beszélt itt a kérdésemmel kapcsolatosan a pár héttel ezelőtti
bizottsági ülésen, hogy a nemzetpolitikai célokat nem érintik a zárolások, de azóta azért ezzel
kapcsolatban komoly, ennek ellentmondó információhoz is jutottunk már, sajnos.

Ifjúsági keret: az ifjúsági keret a Magyar Ifjúsági Konferencia régi kérése volt. Répás
Zsuzsanna ez év elején a következőt mondta azzal kapcsolatban, hogy lesz-e Bethlen Gábor
Alap ifjúsági keret, idézek a jegyzőkönyvből: „Tervezzük azt, hogy a Bethlen Gábor Alapon
belül, a pályázatokon belül egy ifjúsági keretet is kialakítunk. Mivel még nem jött létre az
alapkezelő, ezért részleteket nem tudok mondani, de van egy ilyen határozott szándék, hogy
külön ifjúsági keretet is létrehozzunk.” Tehát volt egy határozott szándék, és volt a Magyar
Ifjúsági Konferencia felé egy ígéret, ehhez képest Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr
arról tájékoztatott nemrégen egy írásbeli kérdésre adott válaszában, hogy az ifjúsági keretet
mégsem kívánják ebben a formában létrehozni, hanem majd valahogy. „A pontos összeg
kapcsán nem beszélhetünk egy előre behatárolt, előre leosztott keretről – idézek
miniszterelnök-helyettes úr leveléből –, mert az eddigi gyakorlattal szemben szakmai elvek
alapján kívánjuk a pályázatokat elbírálni.” Erre kíváncsiak leszünk, és kérdezem, hogy kinek
van igaza ezzel kapcsolatban, és hogyan lesz ez az ifjúsági keret rendezve, és ki, mikor nem
mondott igazat? – erre kíváncsiak lennénk.

Bocsánat, ha egy kicsit sokáig fenntartottam a tisztelt bizottság és a vendégeink
figyelmét, de azt hiszem, hogy ezek releváns kérdések, és várom igazgató úr megtisztelő

válaszát a felvetettekre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Stágel Bence képviselő úr!

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy
azok a kritikai észrevételek, amelyek a sorainkból elhangoztak, a jobbítás szándékával
fogalmazódtak meg, ezért ellenzéki képviselőtársaim figyelmét azért felhívnám arra, hogy az
elmúlt egy évben több dolog történt a nemzetpolitika terén, mint az elmúlt 8 esztendőben.
Tehát, ne legyünk nagyon türelmetlenek, mert én azt gondolom, hogy körültekintő és
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megalapozott, előzetes munkák kellenek ahhoz, hogy a megfelelő döntések megszülessenek,
ezért ilyen fokú mértéktartást azért szeretnék itt kérni. Egyébként ez a bizottság, amelyben
ülünk, ez is annak az eredménye, hogy igenis komoly előrelépések figyelhetők meg ezen a
téren. Azonkívül pedig örömteli tény, hogy mind a kettős állampolgárság, mind a határon túli
osztálykirándulások helyzete nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó dolog,
hogy ezek elindultak, és hogy a Bethlen Gábor Alap is kiveszi ebből a részét.

A kérdésem – és csupán egy kérdésem lenne a szórványstratégia kapcsán –, hogy
lesznek-e olyan pályázati kiírások a jövőben, amelyek a fiatal kutatók esetleges tudományos
munkáját segítik, a határon túli szórványstratégiával kapcsolatos felméréseket, szociológiai
felméréseket segítik. Minden egyes döntés, amit mi közösen hozunk, azt egy megfelelő

helyzetfelmérésnek kell megelőznie, azaz pontos információkkal kell, hogy bírjunk ahhoz,
hogy jó döntéseket hozzunk. Hogyan lehet ebbe minél több kutatót bevonni? Hogyan fogja
segíteni esetleg a Bethlen Gábor Alap az ilyen típusú kutatásokat, felméréseket? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több kérdés nincsen, úgyhogy
megadnám a szót az igazgató úrnak.

Ulicsák Szilárd vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) válaszadása

ULICSÁK SZILÁRD vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm
szépen. Számítottam kérdésekre, és örülök, hogy sok kérdés van, mert akkor közösen tudunk
ezekről gondolkodni. Megpróbálok mindegyikre olyan választ adni, ami remélhetőleg
elfogadható lesz mindenki számára.

Elnök úr említette először, hogy sok helyen kevés gyerek jár magyar iskolába,
Kárpátalján és a Felvidéken is fogynak az iskolák, és 4-5 gyerekkel nem lehet elindítani
osztályokat. Ez tényleg így van, és nyilván a helyi önkormányzatnak egy jogos döntése, mint
Magyarországon is, hogy akkor nem tud elindítani ilyen osztályokat. Ezért van az, hogy
próbálunk például egyházakat segíteni és támogatni, elsősorban Kárpátalján, hogy az általuk
fönntartott oktatási intézmények megmaradjanak, megerősödjenek. Próbáljuk a minőségi
oktatás felé eltolni egy kicsit őket, illetve ehhez kapcsolódik az a szórványprogram is,
amelynek keretében az olyan helyekről, ahol csak 4-5 gyerek tudna egy osztályt alkotni,
bevonzanánk ilyen körzetekbe, ilyen iskolákba, osztályokba ezeket a gyerekeket.

Az oktatási-nevelési támogatás kapcsán említette elnök úr, hogy magyar iskolába
járnak abban a pillanatban, amikor beiratkoznak és igénylik ezt az oktatási-nevelési
támogatást, majd esetleg később mégsem járnak oda, és hogy nem követte le a rendszer eddig
ezeknek a gyerekeknek az útját. Az tény és való, hogy magához az oktatási-nevelési
támogatáshoz a törvény értelmében gyakorlatilag egy iskolalátogatási igazolás elegendő, tehát
ő bizonyítja azzal a hivatalos iskolalátogatási igazolással, hogy magyar osztályba jár, és ennek
alapján automatikusan, normatív alapon megkapja ezt a támogatást.

Azt már, hogy később megmarad-e abban az iskolában, abban az osztályban, a törvény
és annak végrehajtása nem biztosítja, nem figyeli, viszont nyilvánvaló feladatunk, és ezért
történt az a váltás, hogy szakmai szervezetekkel kezdtünk együttdolgozni a határon túl, tehát
Felvidéken és Erdélyben is pedagógus szövetségekkel kezdtünk el dolgozni. Itt akkor nyilván
a képviselő úr által említett cigánykérdés is fölmerül, mert ezek a pedagógus szövetségek
képesek arra, hogy a helyszínen megvizsgálják, hogy mennyire indokolt, mennyire felel meg
a törvény szellemének az az adott támogatás, és esetleg kidolgozzanak olyan módszereket a
pályázati kiírásban, olyan, a magyar törvény és egyáltalán a nemzetközi jogrend által is
elfogadható szűkítő kritériumokat, amik valóban a törvény eredeti szellemét próbálják
betartatni, hogy magyar gyerekek magyar iskolába járjanak, és ehhez kapjanak támogatást.
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Mi kezdtünk el egyáltalán foglalkozni ezzel, és ehhez pillanatnyilag az egyetlen
eszközünk, hogy a szakmai szervezetekkel elkezdtük ezt a munkát végezni, ezt a
kritériumrendszert kiépíteni, illetve nyilvánvalóan fontos, amit a Rákóczi Szövetség pontosan
csinált korábban, hogy statisztikáink legyenek. A Rákóczi Szövetség abban a kis körben, amit
csinált az elmúlt években – pár ezer diákot tudott támogatni a magyar iskolába való
beiratkozás kapcsán saját forrásaiból – minden évben elvégezte azt a statisztikát, hogy ez mit
jelentett az adott régió számára pluszban vagy mínuszban, hány diák iratkozott be magyar
iskolába, és ezt most nagyobb körben megint el kell kezdenünk megcsinálni.

Ezt biztosítja az a tény is, ami megint csak egy újítás a Bethlen Gábor Alap részéről,
hogy már nem a kinti, a lebonyolításban résztvevő szervezetek kapják meg ezt a nagy összegű

forrást Magyarországról, és osztják tovább a gyerekeknek, hanem a Bethlen Gábor
Alapkezelő közvetlenül az OTP Bank segítségével juttatja el direktben a családokhoz ezeket a
forrásokat, és így számunkra egy olyan statisztikai adatbázis áll rendelkezésre minden évben,
amivel mérni tudjuk majd, hogy az adott korosztályban történt-e pluszban vagy mínuszban
változás. Nyilvánvalóan erről majd rendszeresen beszámolunk mind a közvéleménynek, mind
a megfelelő parlamenti bizottságoknak is. Erről a témáról ennyit tudok most mondani.

Alelnök asszony kérdezte, hogy a nemzeti intézmények normatív támogatása hol tart,
hogyan történik. Ezt részben érintettem az oktatás kapcsán, de akkor most elmondom egy
picit részletesebben, hogy az a tervünk, hogy elkészüljön első körben egy MÁÉRT-tal
közösen elfogadott értékelési szempontrendszer, amelybe be tudjuk helyezni az összes nagy
jelentőségű nemzeti intézményt a határon túlról, akik jelentősek, éveken áthúzódó feladatokat
látnak el mind oktatásban, mind kultúrában, mind a háttérintézményekben, az egyházi
háttérintézményekben stb. A MÁÉRT tagszervezetei jelölhetnek ilyen intézményeket a
határon túlról, és akkor kvázi egy belső felvételi eljáráson vesznek részt ezek az intézmények,
hogy megfelelnek-e ennek a kritériumrendszernek, vagy nem.

Amennyiben megfelelnek, kialakul egy olyan részletes lista, amely a következő
költségvetési évtől kezdődően egy meghívotti körbe kerül be, és ebben a meghívásos körben
tárgyaljuk végig ezeknek a nagy jelentőségű intézményeknek az éves programjait, a
fejlesztési, kulturális, oktatási és egyéb programjait, illetve beruházásait, és megnézzük, hogy
az adott költségvetési évben mennyit lehet biztosítani számukra. A következő évben még
előrébb kerül a rendszer, hiszen ezekkel az intézményekkel már egy értékelés alapján tudunk
közvetlenül a költségvetéshez jól megindokolt sorokat benyújtani, hogy mi az, ami indokolt
például 2013-tól a nemzeti intézmények számára annak érdekében, hogy a magyarság
megmaradjon, megerősödjön. Tehát ez egy többlépcsős folyamat, és minden szereplőt – mind
a tárcákat, mind a MÁÉRT-ot, annak szakbizottságait –, és nyilván azt a szakértelmet, ami
egy ilyen minősítési eljárásban szükséges, igénybe fogunk venni.

Volt-e kifizetés eddig a Bethlen Gábor Alapból a nemzeti intézmények részére? A
Bethlen Gábor Alap forrásai két részből tevődnek össze, az egyik a nyílt pályázati alap, amely
január 1. óta rendelkezésre áll a számlán. Mivel az alapkezelő április 18-án jött létre, ezért
májusban tudtuk kiírni a nyílt pályázatot, tehát az kiírásra került. A másik forrás, amiből a
nemzeti intézmények is támogatásra kerülnek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezeti kezelésű előirányzataiból származik számunkra, e tekintetben rögtön a megalakulás
után elkezdtük a szerződéskötést a KIM-mel. Ez már megtörtént, mindenkinek a jóváhagyása
rajta van, és most már az Államkincstárban van az utalási papír, tehát magyarul feltölthető

végre a Bethlen Gábor Alapkezelő és annak számlája a tekintetben, hogy most már tudjunk
utalni, szerződni a nemzeti jelentőségű intézményekkel is. Tehát, a legfrissebb információt
mondom, gyakorlatilag bent van az Államkincstárban az átutalási megbízás, magyarán 2-
3 napon belül a számlánkon van a pénz, és szerződőképesek leszünk, úgyhogy a jövő héttől
folyamatosan lehet szerződni.
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Azt azért hangsúlyozom, hogy a korábban nemzeti jelentőségű intézmények vagy
annak nevezettek tekintetében is egy meghívásos pályázati eljárást bonyolítunk le. Tehát
megnézzük, hogy az általuk beadott tervek, költségvetések – amelyek korábban úgy néztek ki,
hogy volt, aki két oldalt adott be, volt, aki nagyon részletes projektet adott be – most egy
egységes szempontrendszer szerint legyenek elbírálva, és a Bethlen Gábor Alapot felügyelő

3 tagú bizottság minél hamarabb meghozhassa a szakmailag megalapozott döntését. Úgyhogy
a rövid válaszom az, hogy a jövő héttől rendelkezésre áll ez a forrás, amiből ki tudjuk fizetni
ezeknek az intézményeknek a programjait.

Egy nagy csomag a Határtalanul programra vonatkozó kérdéskomplexum, amit
Révész Máriusz kezdett el. Két sajtótájékoztató is volt e pályázati kiírás kapcsán, az egyiket
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonnyal én tartottam közösen, tehát nyilvános
sajtótájékoztató volt, a másikat pedig Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója és
ugyancsak Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony, közösen tartották. Ha jól
emlékszem, a kereskedelmi rádió is eljött erre a sajtótájékoztatóra, a Neo FM személyében,
olyannyira, hogy utólag két interjú is volt ennek kapcsán a Neo FM-en, de újságban is
megjelent a pályázati kiírás. Az iskoláknak, amelyekkel korábban az Apáczai Közalapítvány
volt – most már nyilván a Bethlen Gábor Alapkezelő lesz – kapcsolatban, kör e-mail ment ki
két körben is az érintett iskoláknak, ahonnan a hetedikes osztályok el tudnak indulni, illetve
ahol a szakközépiskolák együttműködés keretében tudnak pályázni. Illetve már a felmérés
során, amit még az Apáczai Közalapítvány végzett, minden iskolának egy előzetes értesítés
ment, hogy figyeljék majd a honlapot, mert tavasszal lesz erre vonatkozóan kiírás. Még ezen
túlmenően is volt két olyan tájékoztató nap, amely iskolafenntartóknak és iskolaigazgatóknak
szólt, itt Budapesten, amelyre vidékről is rengetegen jöttek el, úgyhogy ott elég részletes
tájékoztatást kaphattak magáról a programról. Ennyit sikerült szervezetten elérni, és nyilván
ehhez képest még voltak folyamatosan a média részéről érdeklődések mind az Apáczai
Közalapítványnál, mind az államtitkárságnál, mind nálam, és a sajtókérdésekre megfelelő

válaszokat is adtunk.

ELNÖK: Elnézést, hogy közbeszólok, csakhogy egy kicsit segítsek. Azokat az
iskolákat keresték meg, amelyek potenciális pályázók lehetnek. Nem nagyon emlékszem
olyanra, hogy egy pályázatot kiíró szervezet megkeresi az összes potenciális érintettet,
ráadásul ezt két körben is megtették, és a sajtómegjelenések száma meghaladta a 100-at ez
ügyben.

ULICSÁK SZILÁRD vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Én is azt
gondolom, hogy amit lehetett ez ügyben, azt megtettük. 500 pályázat az utolsó információm,
ennyi érkezett be, de lehet, hogy több, mert a tegnapi és a mai bontást még nem kérdeztem
meg. Péntek volt a beadási határidő, de a posta bizonyos csúszása miatt érvényes
bélyegzőkkel még befuthatnak pályázatok. De ha azt mondom, hogy 500 pályázat, akkor ez
már mintegy 25-30 ezer diákot jelent, és ennek körülbelül a felét kell kiválasztani a megadott
szempontrendszer és pontozási rendszer alapján. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jól
fogható pályázati kiírás sikeredett belőle.

Teljesen igaz, amit képviselő úr mond, hogy nem kellene ennyi papírt bekérni az
iskoláktól, de az a probléma, hogy minden nyílt pályázati kiírás tekintetében, már
leegyeztettük számtalanszor a támogatásokat vizsgáló irodával, de nem tudjuk elkerülni a
magyar államháztartási törvénynek az e tekintetben elég szigorú szabályozását. Eddig nem
nagyon tette meg egyetlen közigazgatási egység sem, mi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ként
csak kezdeményezni tudjuk – de az NGM-nél ezt már megtettük –, hogy majd az NGM
tegyen javaslatot arra, hogy e tekintetben egyszerűsítsük egy kicsit az államháztartási
törvényt, és ne kérjük be évről évre, pályázatról pályázatra ugyanazokat az eredeti okiratokat,
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amely tényleg megfeszített munkát jelent iskolafenntartóknak, igazgatóknak, tanároknak
egyaránt. Ebben a körben van azért egy olyan megszorítás, amit nem tudunk elkerülni,
bármennyire is szeretnénk, a Nemzeti Civil Alapprogram részben ezt megtette – mert
nyilatkozatokat kért számos ilyen vonatkozású eredeti okirat tekintetében –, de nem teljesen
szabályos a dolog, csak akkora mennyiségű anyaggal dolgozott, hogy egyszerűen
eljárásrendben nem tudják kezelni, hogy folyamatosan bekérjenek minden tekintetben új és új
bírósági és egyéb, bankszámla-igazolásokat. Úgyhogy itt az egyetlen megszorító kritérium az
államháztartási törvény.

Dorosz képviselő úr kérdezte, hogy az év első felében történt zárolás hogyan érintette
– és ezzel kapcsolatban volt még más kérdés is – a nemzetpolitikát. Összesen végül 600 millió
forintot vont el a központi költségvetés a nemzetpolitikai támogatásokból, viszont sikerült ezt
strukturálnunk. Tehát ez a zárolás abszolút nem érintette az oktatási típusú támogatásokat, azt
a sort, amelyet Szávay képviselő úr is említett – egyébként 2,7 milliárd forint az az összeg –,
és nem érintette a Határtalanul programot sem, tehát a tanulmányi kirándulásokra is sikerült
megőrizni azt az 500 millió forintot, amit a költségvetés előirányzott számunkra. Ezeket
mindenképpen megvédtük, illetve sikerült megvédeni a kedvezménytörvény támogatási
rendszerét, a szórvány- és a csángótámogatási rendszert is, ezeket sem érintette a zárolás.

Amit érintett, az az egyéb nemzetpolitikai típusú támogatások köre, tehát kulturális
programok, egyházi intézmények, és ami a legnagyobb tétel, és erre tudtunk koncentrálni,
ebben próbáltunk spórolást elérni, ezek a beruházási igények. Sajnos 600 millió forint jelentős
tétel, tehát azért elég sok felújítást, kisebb-nagyobb új épületet lehetett volna ebből felhúzni,
ezektől most el kell tekintenünk, és ezeket át kell ütemeznünk. Megpróbáltunk úgy tárgyalni a
határon túli szereplőkkel, akik erre vonatkozóan kérelmeket nyújtottak be, hogy a
prioritásokat előrevettük. Néhány nélkülözhetetlen beruházást azért támogatni fogunk, főleg
állagmegóvásokat, olyan eseteket, amikor nagyobb kárt okozna, hogyha nem tennénk bele
pénzt, de újításokat, teljesen új épületeket nem fogunk tudni minden esetben ebből
finanszírozni, úgyhogy ezt érintette ez a tétel leginkább.

Kőszegi Zoltán képviselő úr kérdezte, hogy Magyarország és a határon túli
önkormányzatok hogyan pályázhatnak. A mostani pályázati kiírásban a határon túliak
számára nyílt lehetőség arra, hogy pályázzanak, tehát önkormányzatok is nyújthatnak be
pályázatot, hiszen határon túli civil szervezetek, jogi személyiséggel rendelkező bármilyen
szervezet nyújthat be pályázatot mind a magyarországi központi kiírásra, mind pedig a
kihelyezett kisebb összegű kiírásokra, amelyek az adott régióban kerültek kiírásra, úgyhogy
az önkormányzatok ilyen értelemben, ebben a körben benne vannak.

Gazdasági társaságok tekintetében azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag van egy
kettősség a rendszerben, amely abból adódik, hogy a korábban Új Kézfogás Közalapítvány
által kezelt gazdasági típusú támogatások a Corvinus Zrt.-nél vannak még mindig, ez a cég
viszont az MFB bankcsoportban található. A korábbi döntések kiszerződése, végrehajtása, az
onnan származó források ellenőrzése, tehát a végrehajtás a Corvinus Zrt.-nél van. Ezt számára
egy jogszabály biztosítja, és – most nem akarok butaságot mondani –, talán 2003-ban kapta
meg jogszabály által a Corvinus Zrt. azt a fölhatalmazást, hogy támogatásokat is nyújtson,
elsősorban gazdasági típusú támogatásokat a határon túlra.

Az viszont tény és való, hogy egyeztetünk a Corvinus Zrt.-vel, tehát nem csúszunk el
párhuzamosan egymás mellett, de a tekintetben nem tudunk egyeztetni, hogy számukra új
forrást nem biztosított egyelőre a költségvetés. Abban tudtunk egyezségre jutni, hogy bezárják
ezeket a korábbi támogatásokat, amelyek még az Új Kézfogás Közalapítvány vagyonából
történtek, melyek elsősorban EU-s pályázatokhoz fölvett hitelek kapcsán kamattámogatások,
egyedi döntéssel biztosított kisebb-nagyobb mezőgazdasági, egyéb gazdasági típusú
támogatások, visszatérítendő támogatások és részben kockázati tőkebefektetési támogatások.
Tehát a Corvinus Zrt. beszállt tulajdonosként egy határon túli vállalkozásba, és x év után van
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egy visszavásárlási opciója, ezzel gyakorlatilag egyfajta segítséget, tőkét nyújtott az átmeneti
időszakra az adott vállalkozás számára.

Valószínűleg, és ez a profiltisztítás lényege a jövőre vonatkozóan, ez a rész
megmaradna a Magyar Fejlesztési Banknál – tehát a kockázati tőkebefektetés –, ami pedig
gazdasági típusú támogatás, reményeink szerint jövő évi forrásokkal megtámogatva be tud
kerülni a Bethlen Gábor Alapkezelőbe és Alapba, hogy innen tudjuk azokat biztosítani. Tehát
ez az egyezség kezd kialakulni a Magyar Fejlesztési Bankkal és az őt felügyelő
minisztériummal is, hogy minden, ami fejlesztési típusú, befektetési típusú beruházás és
támogatás, az onnan kerül kifizetésre, ami pedig egyéb, az a Bethlen Gábor Alapkezelőből.

Úgyhogy itt tartunk pillanatnyilag, de az imént említett 600 milliós zárolás sem teszi
most lehetővé, hogy akár pilotprojektként bármilyen gazdasági típusú támogatást el tudjunk
indítani. Én azért bízom benne, hogy még az év második felében valamit tudunk szerezni
vagy spórolni ezekből a forrásokból, amelyek rendelkezésre állnak, és akkor talán, legalább
szimbolikusan elindítható egy-két jelentősebbnek is minősíthető projekt a
gazdaságfejlesztésben, de erre ígéretet most nem tudok tenni. Inkább arra tudok ígéretet tenni,
hogy egy jól megalapozott indoklással a jövő évi költségvetésben szerepeltetnénk egy ilyen
tételt, és akkor nyilván szívesen veszem képviselő úr segítségét is, hogyha ebben tud szakmai
háttérbeszélgetést biztosítani számomra.

A Határtalanul kapcsán Kovács Ferenc alelnök úr kérdezte, hogyan kommunikáltunk a
különböző intézményekkel. Az iskolafenntartókkal már említettem, hogy zajlott
kommunikáció, de az egyházak felé a határon túl kommunikáltunk és egyeztettünk arról, és ez
nagyon fontos, hogy a Magyarországról kiutazó diákcsoportok szülei számára – mert mindig a
szülők fejével is kell gondolkodni – nagyon fontos, hogy egy megbízható helyre kerüljön a
gyerek. Olyan megbízható helyek, ahol programot, ellátást, normális körülményeket
biztosítanak, nyilvánvalóan, első körben az egyházi fenntartású kollégiumok,
háttérintézmények lehetnek, amelyek fokozatosan rendelkezésre állnak a nyár folyamán, de
ősztől egészen tavaszig számos olyan intézmény van, ahol üres vagy üresnek mondható
kollégiumok, kollégiumi termek biztosíthatók. De elindítottunk egy olyan folyamatot is, hogy
határon túli szállások vonatkozásában kérünk regisztrációt – ezt még az Apáczai
Közalapítvány indította el, majd átkerül a Bethlen Gábor Alap honlapjára –, regisztrálhatnak
szállásadóhelyek, és velük aztán egy tárgyalásos folyamatot kezdünk arról, hogy mit tudnak
biztosítani, és egy pici minősítési eljárással azt is biztosítjuk az utazó diákok számára, hogy
ott megfelelő szintű ellátást kaphatnak; úgyhogy az egyházakkal és a szállásadókkal
tárgyaltunk.

Az önkormányzatokkal több esetben van, főleg Erdélyben és Kárpátalján tárgyalás
arról, hogy vannak olyan üresen álló intézményeik, vagy részben üresen álló épületeik, ahol
kialakítható lenne a Határtalanul program számára szállás. E vonatkozásban, nyilván nagyon
fontos, hogy az önkormányzat ezt odaadja egy forintért jelképesen, használatra akár a Bethlen
Gábor Alapkezelőnek, akárki számára ezeket a szálláshelyeket, de ezekbe e kell fektetni.
Tehát valószínűleg abból a forrásból, amely a Határtalanul programra van biztosítva, ezeket a
felújításokat, a fenntartást nem tudjuk biztosítani. Itt megpróbálunk majd vállalkozókkal
tárgyalni arról, hogy hogyan tudnának ott egy olyan intézményt, szálláshelyet kialakítani, ami
részben lefedi a Határtalanul programot, részben számukra biztosítana egy gazdasági típusú
tevékenységhez helyszínt, úgyhogy ez még egy lehetőség.

Ékes Ilona képviselő asszony kérdezte, hol lehet a pályázatoknak utánanézni. Ez a
Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján megtalálható, a rövidítése: bgazrt.hu, tehát Bethlen
Gábor Alap Zrt. a www.bgazrt.hu honlapon található meg.

A magyarság háza vonatkozásában pedig június 4-én, a nemzeti összetartozás napján
volt egy ünnepség a Várban, amit már jeleztem, ahonnan szimbolikusan elindult a tanulmányi
kirándulás program, és maga az ünnepség a leendő magyarság háza előtt zajlott le. Ez a most
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megszűnő Magyar Kultúra Alapítvány székháza, ez kerül majd kialakításra, de ez is egy
hosszabb folyamat, tehát erről akár külön bizottsági ülésen is lehet majd beszélgetni, hogy
hogyan fog ez megvalósulni, de a víziótól az ötletterven át, egészen a stratégia kialakításáig és
majd a megvalósításig hosszú út vezet, több lépcsőfokban. Ha valaki járt abban az épületben,
tudja, hogy maga az épület gyönyörű, csodaszép, tényleg sokféle funkciót ellátott már –
Pénzügyminisztériumtól kezdve a műszaki egyetemisták bulihelyszínéig bezárólag –, de a
legutóbbi években a magyar kultúrát szolgálta mindenféle formában, úgyhogy megvan az a
felületi lehetőség, elhelyezkedése miatt is – a Vár központi részében –, hogy ott annyian meg
tudnak fordulni, és olyan programokat lehet számukra biztosítani, ami a magyarság házát
kiemelheti az egyéb intézmények közül. Nem akarok most számokat mondani, de nyilván
milliárdos tétel, és hogy hány milliárd, a mögé most csak egy nagy kérdőjelet tennék, de a
helyszín ez lenne, és ezt is a Bethlen Gábor Alapkezelő kapta feladatnak, csak hogy szép
legyen az élet, de nagy kihívás mindenképpen.

Szávay képviselő úr kérdéseire rátérve, hogy a Bethlen Gábor Alap működésében
nagy gondok vannak stb. Az alapkezelő működésében olyan szempontból nem látok gondot,
hogy ahogy létrejött az alapkezelő, gyakorlatilag mindent, ami a gazdasági törvény és egyéb
jogszabályok miatt kell, azokat végrehajtottuk, elkészültek a szabályzatok, mindenféle
formában biztosított az alapkezelő jogszerű működése. Amire a képviselő úr gondol – az
alapból biztosított források, késői leszerződések kijutása, pályázatok kései kiírása –, e
vonatkozásban, ahogy már jeleztem, két forrásunk van, az egyik a minisztérium keretében
még fejezeti előirányzatként működő források. Ebből az év elején két körben is, teljesen
nyilvános kormányhatározatokkal megszülettek azok a legsürgősebb döntések, amelyek
nélkül jó néhány határon túli szervezet nem tudott volna létezni. Azt hiszem, hogy ezek jó
döntések voltak, mindenképp szükségesek, és azon voltunk, hogy a két kormánydöntést
követően minél hamarabb átvegyük a maradék forrásokat, és mi magunk, a saját pályázati
rendszerünkben tudjuk biztosítani.

Nem tudtunk jobban gyorsítani a pályázati kiírásainkon; április 18-tól számítva egy
hónapon belül három nagy pályázati kiírásunk volt. Összesen, ha összeadom az oktatási-
nevelési támogatást, a Határtalanul program támogatását és a nyílt pályázati rendszerünket,
akkor ez több mint 8 milliárd forint. Erre úgy felelősséggel kiírni pályázatokat, hogy április
18-án jött létre az alapkezelő, egyik napról a másikra nem lehet. Volt, amit már elő tudtunk
készíteni, például a Határtalanul pályázat kiírását az Apáczai Közalapítvány
infrastruktúrájával és humán erőforrásával közösen előkészítettük. Az oktatási-nevelési
pályázatban az új szakmai szervezetekkel le kellett folytatni egy hosszasabb egyeztetést a
tekintetben – amit jeleztek önök is korábban –, hogy jobban legyen megválogatva az, hogy
kinek adjuk oda ezt az oktatási-nevelési támogatást, tehát, ami nem került ellenőrzésre
korábban a Pázmány Péter Alapítvány iskolaalapítványa által, de délvidéki és kárpátaljai
példákat is hallottunk, hogy indokolt, hogy mindig a jogosultakhoz kerüljenek ezek a
források.

Azt már többször elmondtam, a korábbi rendszer borzasztó volt olyan szempontból,
hogy volt az 5 milliárdos csomag, és ebből százalékos alapon kaptak működési költséget a
lebonyolítók, hol 6, hol 8 százalékot, kinek, milyen lobbyereje volt a korábbi kormányzati
időszakban, ezért ezzel a hagyománnyal mindenképpen szakítanunk kellett. Reális
költségvetéseket kértünk be, nyilván itt is bepróbálkozott még egy-két régebbi szereplő, de
ezeket sikerült mederbe terelni, és így jelentős forrást fogunk elérni. Most csak nagyságrendet
mondok, korábban, durván 400-450 millió forint közötti összeget emésztett fel csak a
működés, most ennek a működési költségeit a felére vittük le a határon túli lebonyolítók
vonatkozásában, úgyhogy nem kis munka ezeket végigvenni. A másik pedig, hogy a két új
szereplővel, a két pedagógus szövetséggel végig kellett venni azokat a szempontokat,
törvényességi és egyéb, adatkezelési vonatkozású szempontokat, amelyeket nekik be kell
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tartaniuk az adott országban, tehát az adott ország jogrendje nem sérülhet az oktatási-nevelési
támogatás módosulása kapcsán, úgyhogy ezek mind időt igényeltek.

A másik, a nyílt pályázatok vonatkozásában, tehát az 1,2 milliárd forintra kiírt Magyar
kultúráért és oktatásért pályázatok kiírásában pedig, ugyancsak a korábbi rendszerrel szakítva,
egy elég részletes és világos szempontrendszert vázoltunk fel, amely alapján értékelésre
kerülnek a pályázatok. Ez sem volt korábban, ezt is elmondtam a korábbi miniszteri biztosi
beszámolóimban, hogy előzőleg a kollégiumokban meghozták a döntéseket, gyakorlatilag
pártutasítást hozott mindenki magával, és ott, a kollégiumban vita nélkül fogadták el az adott
küldöttnek a listáit, és e vonatkozásban nem voltak eléggé jól körülhatárolt egységes
szempontrendszerek, hogy mely pályázó, milyen alapon kaphatott támogatást. Az elmúlt
8 évnek ez volt a gyakorlata, ezen változtatni kellett, és ezt megint a lebonyolítókkal, a
határon túli partnerekkel együtt próbáltunk egy teljesen új, világos, szakmailag megalapozott
szempontrendszert kiírni.

Soha nem volt például pályázati stratégiája ennek a pályázati kiírásnak, amit a
Szülőföld Alap menedzselt korábban, most már az is van, és az is letölthető a honlapról,
úgyhogy ez is egy összetett feladatrendszer volt. A pályázat kiírását követően most, a
napokban a kollégáink, és erre sem volt korábban példa, járják a határon túli helyszíneket, és
pályázati tájékoztató napokat tartanak, elég nagy érdeklődéssel, ahol minden kérdésre, ami
releváns, válaszolnak, illetve bemutatják, hogyan is kell lehetőleg minél érvényesebben és
szakmailag megalapozottan válaszolni.

Azt hiszem, hogy ennek a feladatrendszernek az ellátása, és egy hónap alatt három
ilyen pályázat kiírása elég nagy erőforrást emésztett föl a részünkről, nem beszélve arról,
hogy a múltat le kellett zárni. Tehát a Szülőföld Alap és a Szülőföld Alapiroda átvilágítása
megtörtént – ezzel kapcsolatban azért lesznek még következmények –, ezeket is el fogom
majd mondani, hogy milyen megállapítások születtek róla, illetve fognak még születni, de ez
is egy feladatrendszer volt, illetve a régi kollégák szakmai típusú átvilágítása, hogy ki
alkalmas erre az új rendszerre, és ki nem. Nagyon hosszú folyamat vezetett odáig, hogy most
végre próbálunk egyenesbe kerülni.

Képviselő úr kérdezte még a zárolásokat, de ezt már említettem, és rákérdezett még a
felvidéki kiadókra. Valóban, most a gazdasági társaságokat kizártuk ebből a nyílt pályázati
körből, nyilván nem szándékosan és célzottan a kiadóknak szólt ez, természetesen. Mi is
tisztában voltunk azzal, hogy ez gondot jelenthet, de az előző években a Szülőföld Alapnál
nagyon megszokott volt, hogy különböző no name kft.-k is becsusszantak és jelentős
pályázati számot generáltak, ezzel megnehezítve a dolgunkat. Azt gondolom, kiskaput nem
szeretnénk nyitni, nem ez a Bethlen Gábor Alap filozófiája, viszont igenis szeretnénk a
megmaradó keretből, amennyire lehetséges, segíteni ezeket a kiadókat, hogy az idei évben
azt, ami közfeladatot ellátnak kiadványaik segítségével, azt biztosítani tudják, tehát ez a nyílt
pályázati rendszeren kívüli meghívásos pályázati körre vonatkozik.

Az ifjúsági keret vonatkozásában én is tárgyaltam a Magyar Ifjúsági Konferencia
elnökével és különböző tagszervezeteivel, azok vezetőivel, és jogosan merült fel az igény,
hogy korábban az ifjúsági tárcánál volt számukra egy keret, amelyből eléggé
körülhatárolhatóan tudták biztosítani szervezeteik finanszírozását. Azt gondolom, jogos ugyan
az elvárás, de a 600 milliós zárolás megint csak nem tette lehetővé. Az ő kérésük az volt
konkrétan, hogy egy 100-150 milliós keretet csak ifjúsági részre különítsünk el, és arra egy
külön pályázati kiírás legyen, de ezt a zárolás miatt sem tudtuk számukra biztosítani. Viszont
a múltkor is voltak nálam, és a múlt héten is beszélgettünk róla, hogy a jövő évi
költségvetésben, ha meg tudunk valamit alapozni, akkor közösen gondolkodva megnézzük,
hogy mik a lehetőségek, egyáltalán lehetséges-e. A tárcaközi egyeztetésnek itt is nagy szerepe
van, hogy az ifjúsággal foglalkozó államtitkár hogyan és miként viszonyul ehhez a témához.
Én most nem írnám fölül sem Répás Zsuzsannának, sem Semjén Zsoltnak a nyilatkozatait, én
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nem is foglalkoztam a nyilatkozataikkal, megpróbálok szakmai alapon felépíteni egy
támogatási rendszert, és e tekintetben egyeztetünk az Ifjúsági Konferenciával, akik egyébként
most már rendszeres meghívottai a MÁÉRT-nak és a MÁÉRT-szakbizottsági üléseknek,
úgyhogy ott is fölszólalhatnak.

A magyarság háza kapcsán volt még egy kérdés a végén abban a vonatkozásban, hogy
a jövőben lesznek-e kutatásra kiírt pályázatok a szórványra vonatkozóan. Én azért kapcsolom
össze ezt a kérdést a magyarság házával, mert most, a nemzeti összetartozás napján
bejelentésre került az, hogy egy kutatóintézet is létre fog jönni a magyarság háza keretében. A
kutatóintézet alapvető feladata a nemzetstratégia, a határon túlra és a diaszpórára vonatkozó
nemzetstratégia megalapozása, az azzal kapcsolatos kormányzati döntések támogatása, tehát
egyfajta nagyon frissen tartása azoknak az információknak, amik ezt a kormányzati munkát
segítik, és én azt gondolom, hogy ide nagyon szorosan kapcsolódik a szórványmagyarság
kutatása is, és ide mindenképpen be tudjuk majd illeszteni ezt a támogatási formát. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Szávay István képviselő úr!

További észrevételek, kérdések

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Örülök, hogy elnök úr is felvetette az előző körben a
magyar iskolák ellenőrzését, én ezt már lassan egy éve szorgalmazom egyébként, legutóbb
nagyjából két hónapja vetettem fel itt, a bizottsági ülésen, és beadtam írásbeli kérdésben is, de
továbbra sem kaptam érdemi választ rá; úgyhogy én ezt majd a továbbiakban is el fogom
mondani, de örülök, hogy elnök úr csatlakozik ehhez a problémafelvetéshez, hogy igenis
nézzük meg, hogy kiknek adjuk ezt a támogatást a határon túl.

Igazgató úr, ne haragudjon, itt az előbb azt mondta, tett egy olyan megjegyzést, hogy
hosszas egyeztetések voltak a lebonyolító szervezetekkel. Nekem erről más információim
vannak, és a sajtóban is más jelent meg például azzal kapcsolatban, hogy önök, a kormány
milyen hosszas egyeztetést folytatott a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel; nagyjából
semmilyet. Majdhogy nem, kis túlzással ők is a sajtóból tudták meg, hogy ők fogják a
támogatásokat kezelni. Ezzel kapcsolatban, jövőbe mutató szándékkal – hogy fél év múlva
vissza tudjak hivatkozni ennek az ülésnek a jegyzőkönyvére –, szeretném jelezni most is
nagyon határozottan, és gondolom, ezzel titkon önök is tisztában vannak, hogy emiatt nagyon
komoly fennakadások lesznek Romániában, mert a Pedagógus Szövetségnek nincs meg a
megfelelő, normális infrastruktúrája ezeknek a támogatásoknak a kezelésére. Itt egy politikai
játék zajlik – félreértés ne essék, nem szívem csücske nekem sem az RMPSZ, és nem őket
kell védenem –, hogy az ő közelükben lévő iskolaalapítványoktól elvegyék a támogatások
kezelését, de túl az államközi szerződés felrúgásán, amit már említettem, ez komoly
veszéllyel fog járni, az ügyintézése sokkal nehezebbé fog válni az erdélyi magyar szülőknek,
tekintve, hogy a Pedagógus Szövetségnek sokkal kevésbé van erre infrastruktúrája, és sokkal
kevésbé vannak erre felkészülve. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nekünk komoly aggályaink
vannak, hogy ez a lebonyolódás hogyan fog majd lezajlani, de erre majd a későbbiekben
visszatérünk, de azért azt mindenesetre picit túlzónak érzem, amit igazgató úr mondott, hogy
itt hosszabb egyeztetések voltak.

Ami azt illeti, hogy 3 pályázatot kellett egy hónap alatt leírni, ezt abszolút elismerem,
nem is ez volt a fenntartásunk ezzel kapcsolatban, mert ami információim vannak nekem
erről, azok mind azt támasztják alá, hogy tényleg nagyon szorgos munka zajlott utána
mindenhol az önök háza táján, miután az alapot sikerült bejegyeztetni, hogy a lehető
legkisebb késedelemmel sikerüljön kiírni a pályázatokat. Nem is ez a probléma, hanem az,
hogy ezt az alapot négy hónap alatt lehetett bejegyeztetni, és továbbra sem kaptam semmilyen
választ arra, hogy ez miért volt így, és hogy ez kinek a felelőssége.
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A döntéshozatallal, illetve az átláthatósággal kapcsolatban megemlítette igazgató úr
azt, hogy korábban milyen megbízható listákat vittek az ülésekre. Tudjuk, sajnos, hogy így
volt, és azt is tudjuk, hogy nagyon komoly visszaélések jellemezték a határon túli
támogatáspolitikát a szocialista, szabaddemokrata érában. Többször elmondtuk, ismét
szeretném az önök figyelmét is felhívni erre, és mi bízunk abban, hogy az önök munkáját
majd nem ezt fogja jellemezni. Ami viszont ezzel kapcsolatban bennünk némi kételyt ültetett
el, az az, ahogy ezt az ellenőrzést önök megcsinálták, vagy ahogy ez a rendszer ki fog nézni.
Amikor mi – egyébként mind az LMP, mind az MSZP, és nemcsak a Jobbik – kritika
tárgyává tettük a döntéshozatali struktúrát még tavaly decemberben, tekintve, hogy a korábbi
pályázati rendszerrel szemben a parlament pártjai – itt most az ellenzékről beszélek, mert ez a
lényeg – nem vehetnek részt a döntéshozatalban, nem küldhetnek tagok a kuratóriumba, akkor
erre az volt miniszterelnök-helyettes úr válasza, hogy az ellenzék képviselői majd a MÁÉRT-
on keresztül ráláthatnak a döntéshozatalra. Azóta önök – most ceterum censeo mondom –
kirekesztették az ellenzék pártjait a MÁÉRT szakbizottságaiból, úgyhogy semmilyen
rálátásunk nincsen gyakorlatilag, nemhogy befolyásunk, hanem rálátásunk sem arra, hogy
hova és milyen szempontok alapján kerülnek majd kiosztásra a pályázati pénzek a határon túl.
Ez a 9 fős bizottság, amelyik pedig az előkészítést végezni fogja, mint utólag kiderült, az
előzetes várakozásainkkal ellentétben, nem az érintettekből fog állni, hanem gyakorlatilag a
Nemzetpolitikai Államtitkárság különböző szintű és rangú munkatársai fognak ebben részt
venni, úgyhogy az átláthatósággal kapcsolatban vannak aggodalmaink.

A korábbi pályázatokat munkatársaink több hetes munkával vették egy monitoring alá,
ami az MSZP-s pályázat-elbírálást illeti, hogy lássuk, körülbelül milyen szervezeteknek,
milyen szempontok alapján mentek ki pénzek, és ezt a munkát el fogjuk végezni majd a
mostani kiírással kapcsolatban is. Bízom benne, hogy valóban lesz majd önökben
mértékletesség, és korrektebben fogják majd elbírálni, nem úgy, mint ahogy azt az előző
kormány tette.

Egy problémafelvetéssel hadd éljek még, Horvátországban jártam nemrégen, egy
héttel ezelőtt, és az ottani fiatalok komoly felháborodással számoltak be arról – aztán utána
kiderült, hogy nemcsak ők, hanem más régiók is, például a Mura-vidék is kimaradt a
Határtalanul programból. Erre szeretnék rákérdezni, hogy miért nem lehet például Eszékre,
Csúzára vagy Vörösmartra osztálykirándulásra ellátogatni, vagy miért nem lehet
cserekapcsolatokat építeni, vagy miért nincsen benne például Lendva a Határtalanul program
keretében? Komolyan sérelmezték ezt azok, akikkel találkoztunk, és azt hiszem, hogy ez egy
jogos felvetés is.

Az utolsó egy levezető kérdésem arra vonatkozóan, hogy a Corvinus Zrt. környékén
nem kívánnak-e egy picit körülnézni azzal kapcsolatban – hogy fogalmazzak finoman –, hogy
elég komoly felvetések, illetve gyanú van azzal kapcsolatban, amelyek megalapozottsága
szerintem erős, hogy az elmúlt 8 évben a Corvinus Zrt.-n keresztül kikhez és milyen pénzek
jutottak ki a határon túlra, és hogy azok elszámolása mennyire történt meg, hogy adott esetben
nem a klientúraépítés céljait szolgálták-e azok a pénzek, amik a Corvinus Zrt.-n keresztül
különböző határon túli régiókba kerültek. Most nem akarom nevesíteni egyiket-másikat, de
van egy-kettő, ahol komolyabb gyanú merül fel, ezzel kapcsolatban nem lesz-e egy kis
körbenézés esetleg a Corvinus Zrt. környékén, az elmúlt 8 év kiemelt projektjeinek
valamilyen szintű felülvizsgálata megtörténik-e? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Nekem Szávay képviselő úrhoz képest
nagyon rövid időre van már csak szükségem, mindössze egy észrevételem és egy kérdésem
van. Az észrevételem az, hogy annak idején, amikor a költségvetési vitában érveltünk a
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Bethlen Gábor Alap létrehozása mellett, akkor külön kiemeltük azt, hogy a 2009. évi
költségvetéshez képest mintegy 1,5 milliárd forinttal több jut nemzetpolitikai céljaink
megvalósítására, amit sikerült is aztán a költségvetésben elfogadni, és most ehhez képest van
egy 600 millió forintos zárolás.

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Szilárd! Két-három témában is a 600 millió forintos
zárolásnál – az ifjúsági keretnél is és az általam feltett kérdésnél is – a vállalkozók vagy
gazdasági szereplők pályázati lehetőségeit firtató kérdéseimre adott válaszban is ez volt a
hivatkozási alap, hogy ez a zárolás nem tette lehetővé, hogy ezek elinduljanak vagy
megvalósuljanak. Én azért szeretném kérni, hogy a II. félévben akár a megtakarításokból, akár
az átcsoportosításokból mind a két célja jusson valamennyi pénz, mert szerintem nagyon
fontos, és annak idején az érveink között ezek hangsúlyosan szerepeltek; ez az észrevételem.

A kérdésem pedig az, hogy amikor Kárpátalján, Beregszászon voltunk a kihelyezett
bizottsági ülésen, akkor ott a református püspök úr felvetette, illetve tájékoztatott minket
arról, hogy elindítanának egy rádiót, egy térségi vagy regionális rádiót, ahol mi ígéretet
tettünk arra, ha bármi módon segítségére lehetünk ennek a rádiónak, akkor ezt megtesszük. Ő

akkor elmondta, hogy benyújtott, eljuttatott egy támogatási igényt a kormányzathoz, ezzel
kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy ez hol landolt, hová érkezett, és van-e ezen a
területen valami előrelépés? Nem szeretnénk abba a hibába esni, láttam az ottaniakon, hogy
egy kicsit fenntartásokkal fogadnak minden ígéretet, minden fogadkozást, hogy segítünk
nekik, nehogy ugyanabba a hibába essünk, hogy megint ígértünk valamit, és aztán nem
történik semmi, magukra maradtak. Ezt szeretném kérdezni, hogy érkezett-e be igény a
rádióval kapcsolatosan, és van-e valami folyamatban? Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Nincs jelentkező.) Nem várt fordulat, több kérdés nincsen, úgy látom.
Vezérigazgató úr!

Ulicsák Szilárd vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) válaszadása

ULICSÁK SZILÁRD vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm,
próbálok operatívan válaszolni a fölvetésekre.

Egyrészt a pedagógus szövetség Romániában kiterjedt irodahálózattal működik.
Tudom, hogy különböző félinformációk vannak arról, állítólag valaki mondta, hogy
Kolozsváron egy panellakásban dolgozik az RMPSZ. Egyrészt ezek az információk azért nem
állják meg a helyüket, másrészt pedig abból a forrásból, amit mi itt biztosítunk a számukra –
jóval kevesebb, mint amit az iskolaalapítvány nyert el, de mégis biztosítunk a számukra –,
abból olyan infrastruktúrát tudnak fenntartani, ami biztosítja a pályázatok gördülékeny
befogadását és rögzítését. Viszont azt is fontos kiemelni, hogy az RMPSZ, tehát a Romániai
Magyar Pedagógus Szövetség nem példa nélkül csinálja ezt, hiszen ő kapta meg 2002-ben ezt
a feladatot, már meg is volt az első adatbázisa, az első kört ő kezdte el lebonyolítani, aztán az
iskolaalapítvány vette el tőle, méghozzá adatbázissal együtt. Akkor a Pedagógus Szövetség
nagyon kulturáltan átadta a teljes adatbázist, mondván, hogy ez közcél, közpénzből lett
megfinanszírozva, ami fordítva most nem igaz, mert az iskolaalapítvány nem ad oda
semmilyen adatbázist, pedig jóval egyszerűbb dolgunk lenne, hiszen mindig csak egy új
évfolyamot kellene rögzíteni a rendszerben, és a kimenőket kitörölni belőle, hogy biztosítva
legyen. Így most jóval nagyobb munka hárul rájuk, de ezt is vállalta a pedagógus szövetség,
úgyhogy részemről minden tiszteletem az övék, és tudom, hogy milyen nehéz dolguk van,
hogy ezt kezelni tudják.

A döntéshozatalban az ellenzék szerepe: szerintem ez korábban sem volt gyakorlat,
hogy központi költségvetési források vonatkozásában az ellenzéki képviselők vagy jelöltek
ültek volna a döntéshozó testületekben. Ez nem egy közalapítvány, egy alapkezelő zrt.-ről van
szó és egy kollégiumról, és a központi költségvetési forrásra nem tudunk ellenzéki képviselőt
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kijelölni, és nem is mi jelöltük nyilván a kollégium tagjait, de azt gondolom, hogy egy olyan
névvel, mint Vizi E. Szilveszter, aki az elnöke ennek a kollégiumnak, biztosítva lesz, hogy itt
átlátható legyen minden, nem igazán fogja vállalni ő maga sem az ódiumát annak, hogy
valami olyan döntés szülessen. Ráadásul a kollégium döntés-előkészítő fázisban van, tehát
onnan még a 3 tagú bizottsághoz kerül végső döntésre, de a kollégium olyan javaslatot sem
mer letenni az asztalra, ami ne felelne meg a nemzetpolitikai céloknak, szerintem ez alapvető.
Az átláthatóságot pedig mi fogjuk azzal biztosítani, hogy mindent kiteszünk a honlapra, és
lehet böngészni belőle. Valóban, a puding próbája az evés, ahogy képviselő úr mondta, és
vizsgálhatják majd, hogy milyen szervezetek, milyen célokra kaptak támogatást ebből a nyílt
pályázati alapból. Én a magam részéről az átláthatóságot tudom biztosítani és ígérni
mindenképpen.

A horvátországi fiatalok jelzései, illetve ennek a régiónak a kimaradása a Határtalanul
programból: őszintén szólva, nem emlékszem, hogy a kiírásban volt-e ilyen szűkítés,
elképzelhető, hogy volt, akkor valószínűleg ez azzal volt összefüggésben, amit még az
Apáczai Közalapítvány kidolgozott, hogy most ennyi forrás áll rendelkezésre, és próbáljuk
meg minél jobban beszűkíteni ebben az évben. Tehát itt ez nem a jövőre vonatkozott, a jövőre
nyilván, ha több forrás van, akkor Horvátországba és Szlovéniába is kell menni, de most az
volt a cél, hogy próbáljuk meg előnyben részesíteni azokat a szórványvidékeket, és azok
kapnak plusz pontot, amit Kárpátalján, Délvidéken vagy Dél-Erdélyben nem látogatnak olyan
sűrűn a magyar iskolák és diákok, és a pályázatok számát sem szerettük volna ebbe az irányba
megszaporítani. De jogos a képviselő úr fölvetése, én azt gondolom, hogy a következő

kiírásban ezt pontosítani, módosítani kell, és ki kell terjeszteni az utazások körét
Horvátországra és Szlovéniára is, ezt elfogadhatónak tartom teljes mértékben.

A Corvinus Zrt. kapcsán, a tárgyalások – ahogy jeleztem is – az MFB-vel zajlanak, és
arról is beszéltünk, amit felvetett a képviselő úr, hogy világítsuk át a meglévő anyagot. Erre
nézve a Corvinus Zrt.-vel a tegnap lezajlott tárgyalás nyomán kaptunk felhatalmazást, hogy
nézzük át ezt az anyagtömeget. Körülbelül kétezer szerződésről van szó, tehát nem kevés, és
fontos, hogy erre vonatkozóan mennyi idő, munkaóra, könyvvizsgáló és jogi tevékenység
szükséges, hogy ezt átvilágítsuk, de ezt mindenképpen meg fogjuk tenni, ez most már
határozott kormányzati szándék.

Kőszegi képviselő úr kérdezte, hogy az elvonások után végül is abból a
matematikából, amit itt elmondott, valamennyi pénznek kellett maradnia, ha másfél milliárd
plusz volt és csak 600-at vontak el. Ez a plusz ott van továbbra is a felsőoktatási irányzaton,
tehát a Sapientia gyakorlatilag 400 millióval többet kapott, mint korábban, az már eleve ott
van a listán, illetve a szórvány- és a csángótámogatás meg a kedvezménytörvény az
óvodásokkal kibővítve el fogja nyelni mindenképpen ezt a pluszt, valószínűleg nem is lesz
elég. De amit én jeleztem korábban, ha tudunk úgy egyeztetni a határon túlról beérkező
pályázatok képviselőivel, hogy az ő beadványaik – a nagyobb összegű pályázatokra gondolok
– esetleg átütemezésre kerüljenek, abból bizonyos fejlesztések, programok, és mondjuk,
darabonként meg tudunk valamennyit spórolni belőle, akkor lehet, hogy összeállhat egy olyan
csomag, de erre én most nem tudok ígéretet tenni, mert ez egy szakmai egyeztetési
folyamatban derülhet ki. De ha ott van, akkor mindenképp én is amellett volnék, hogy
mutassunk fel valamit gazdaságfejlesztés kapcsán is.

Ami a kárpátaljai regionális rádiót illeti, mivel több száz beadvány van nálunk, és
most kezdték a kollégák a három nyílt pályázati kiírás után ezt földolgozni, mert ezek mind
egyedi kérelemként érkeztek be, most nem tudok erre mit mondani, de azt ígérem, hogy
személyesen reflektálok erre a kérdésre, hogy mi történt a kárpátaljai rádió kapcsán.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Annál is inkább támogatandó a horvátországi cél, mert
egyetlenegy régió van, a horvátországi tengerparti városok…

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Hát, nem arra vonatkozott a felvetésem. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm szépen vezérigazgató úrnak a rendkívül széles körű
tájékoztatóját; fél órát ígért nekünk, úgyhogy ez teljesült. Nagyon szépen köszönjük, és
valószínű, hogy az őszi félévben újra fogjuk keresni. További jó munkát kívánok!

ULICSÁK SZILÁRD vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Természetesen,
nagyon szívesen jövök újra. Köszönöm szépen.

Az asszimiláció fékezésére kidolgozott stratégia ismertetése

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Rátérünk a második napirendi pontunkra, ami némiképp összefüggött az elsővel, az

asszimiláció fékezésére kidolgozott stratégia ismertetésére. A napirendi pontnál üdvözlöm
Nagy Bercel urat, aki Répás Zsuzsanna államtitkár asszony megbízásából vesz részt és
tájékoztat bennünket mai ülésünkön. Át is adom mindjárt a szót.

Nagy Bercel titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) tájékoztatója

NAGY BERCEL titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó
napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek!

Egy pár szót mondanék a külhoni magyar közösségek helyzetéről. Látjuk, hogy
továbbra is ezek a magyar közösségek a Kárpát-medencén belül egy asszimilációs nyomásnak
vannak kitéve, ami régiónként ugyan különbözik, de mindenütt jelen van. Az asszimilációnak
többféle oka lehet, ez is régiónként eltérő.

A nagy trendekről annyit, hogy Erdélyben elsősorban a migráció okozza a fő
problémát, nem az asszimiláció, tehát az elvándorlás csökkenti a magyar közösségek számát.
A Vajdaságban jelentős problémának tűnik az asszimiláció mellett az elöregedés, és Felvidék
az a régió, ahol egyértelműen az asszimiláció jelenti a magyar közösségek számára a
legnagyobb kihívást.

Van egy olyan tendencia, amely az idei évtől várhatóan felerősödik az egyszerűsített
honosítás bevezetésének következményeképpen, ez a pedig a Magyarországra történő, tehát a
szűk trianoni határok közé történő bevándorlás a külső régiókból. Ez a nemzet fogyását nem
eredményezi, de természetesen a szülőföldön, a határon túl élő magyar közösségek számára
ez is jelentős problémát okoz.

A népesség fogyása a magyar közösségekben úgy tűnik, hogy lelassult. A ’90-es
években körülbelül 290 ezerrel fogyott a külhoni magyarok számra, ez az előrejelzések szerint
valamivel csökkent az elmúlt tíz évben, és 2011-ben várjuk a friss népszámlálási adatokat. Az
előzetes kutatások azt mutatják, hogy körülbelül 230-250 ezer közé tehető a csökkenés a
Kárpát-medencében a külhoni magyarságot tekintve. Felvidéken várhatóan 60 ezerrel csökken
a népességszám, Kárpátalján 9 ezerrel – erről majd külön érdemes szót ejteni –, a
Vajdaságban 40-45 ezer fős csökkenést várunk, Erdélyben pedig 120-130 ezer fős csökkenést
lehet prognosztizálni a magyar közösség tekintetében.

A népességfogyás hátterében különféle összetevők állnak, ezeket részben említettem,
itt az asszimiláció, illetve az egyéb okok mellett meg kell említeni a jogfosztottságot, ami
kevésbé, mint húsz évvel ezelőtt, de számos régióban érinti és jellemzi a magyar közösségek
helyzetét, továbbá beszélnünk kell a gazdasági, kulturális, oktatási pozícióknak a
gyengüléséről, illetve gyenge voltáról.
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Az asszimiláció jellemzően vagy egy életcikluson belül zajlik le, és történik meg a
nemzetiségváltás, ilyenkor intragenerációs asszimilációról beszélhetünk, vagy egymást követő

nemzedékek között, tehát az új nemzedék az, amelyik elveszti az eredeti identitását, és
ilyenkor intergenerációs asszimilációról beszélünk.

Egy pár szóban arról, hogy milyen társadalmi tényezők befolyásolják az asszimilációs
folyamatok lefolyását. Az egyéni hovatartozás, identitás szempontjából meghatározó a
származás természetesen. Ami kiemelt jelentőségű, az az iskoláztatás nyelve, vagyis az
anyanyelv elsajátítása, ami az intézményrendszerhez kötődik, illetve rendkívül fontos szerepe
van az asszimiláció szempontjából a házastárs nemzeti hovatartozásának. Amit mi fő
kockázati csoportoknak látunk, természetes módon a szórvány közösségek, ahol a magyar
intézményhálózat visszaszorulóban van, tehát itt sokkal nehezebb a magyar tannyelvű oktatást
megoldani, ahogy erre már elnök úr is utalt az imént, amikor jelezte, hogy oktatási
központokat volna szükséges kijelölni. Illetve a másik rendkívül fontos kockázati csoport a
vegyes házasságban élők csoportja.

A ’90-es években az erdélyi magyarságnál körülbelül 18 százalék kötött vegyes
házasságot, viszont összességében a vegyes családokban élő gyermekeknek több mint
32 százaléka vállalta a magyar identitást; Székelyföldön természetesen ennél is jobb az arány,
itt mintegy 50 százalékos. Más a helyzet a szórványvidékeken, Brassó, Szeben, Hunyad,
Fehér, Krassó-Szörény megyékben, ahol a magyarság létszámaránya 10 százalék alá szorult.
Itt az arány a vegyes házasságokból születő gyermekek magyar identitása tekintetében
25 százalék körül mozog.

Felvidéken a ’90-es évek során körülbelül 25-28 százalék lépett vegyes házasságra, az
ezekben a családokban megszülető gyermekeknek alig 20 százaléka vállalja a magyar
identitást. Kárpátalja tekintetében, ahogy korábban jeleztem, különösen lelassult a
népességfogyás, a kutatók itt a státusztörvény pozitív hatását hozzák egy lehetséges
magyarázatképpen. Itt elsősorban az oktatáshoz kapcsolódó kedvezményeknek tudható az be,
hogy korábban, akik ukránnak vagy cigány nemzetiségűnek vallották magukat, azok most a
magyar identitást választják. A Vajdaságban a vegyes házasságok aránya a ’90-es években
29 százalékot mutatott, itt azonban további adatok nem állnak rendelkezésre, tehát azt nem
látjuk, hogy hány gyermek vállalja, vagy milyen arányban vállalják a magyar identitást, a
magyar nemzetiséget.

Néhány szót hadd ejtsek arról, hogy milyen lehetőségeket lát a nemzetpolitika maga
előtt a tekintetben, hogy az asszimilációt megpróbálja lassítani, vagy adott esetben ezeket a
negatív trendeket meg tudjuk állítani, meg tudjuk fordítani. Alapvető fontosságú a magyar
nyelvű intézményrendszernek a további megerősítése, kiépítése. Itt elsősorban az oktatási
intézményekről kell szólnunk, és ebben egy nagyon fontos változás, hogy az oktatási-nevelési
támogatás az idei évtől az óvodásokra is kiterjed. Gyakorlatilag azt kell elérni minden egyes
régióban, hogy az óvodától az egyetemig, sőt a doktori fokozat megszerzéséig mindenkinek
legyen lehetősége magyar nyelven lefolytatni a tanulmányait.

További nagyon fontos szempont, hogy az itt élő magyaroknak, magyar
közösségeknek legyen erős jövőképük, tehát biztosítva érezhessék anyagi biztonságukat,
illetve legyen a közösségnek egy közös jövőképe. Ehhez az anyaország támogatást tud
nyújtani, de természetesen nagyon fontosak az anyagi támogatások, amelyekről itt
vezérigazgató úr egy komoly összefoglalást adott, és nagyon fontos szimbolikus támogatást is
tud ehhez nyújtani a magyar állam, és ezek közül ismét kiemelném az egyszerűsített
honosítási eljárás bevezetését.

Az intézményrendszer kapcsán meg kell említeni, hogy a magyar nyelv használatának
a színtereit kell erősíteni. Tehát természetesen komoly szerep hárul a kulturális
intézményekre, kiemelt szerepe van az egyházaknak, különösen a szórványvidékeken, ahol az
oktatási intézményrendszer általában visszaszorulóban van, vagy nem is elérhető. És ahogy
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korábban jeleztem, alapvető fontosságú az, hogy a családban milyen nyelvet használnak, tehát
nagyon problematikus e tekintetben a vegyes házasságok kérdése.

A támogatáspolitika kapcsán szó esett a Határtalanul programról. Egy gondolatot
ehhez, hogyha megengednek, a nemzeti önbecsülés megerősítése egy kiemelten fontos
feladat, hiszen annak a közösségnek működik jól a lelki-szellemi immunrendszere, amelyik
egészséges önbecsüléssel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy pont ez a 2004-es decemberi
népszavazás megmutatta azt, hogy a nemzeti önbecsülést nemcsak a szűk határokon kívül,
hanem azon belül is szükséges megerősítenünk, tehát ez egy többirányú folyamat, nemcsak a
külhoni magyarokat érinti.

Kiemelt figyelmet kíván fordítani a nemzetpolitika a szórványban folyó projekteknek
és az itt működő intézményeknek, szervezeteknek a támogatására. Itt térnék rá egy rendkívül
fontos tényezőre, a határon túli magyar közösségek szervezeteire, tehát itt a politikai
érdekképviseleti szervekre gondolunk, a helyi önkormányzatokra, és már említettem az
egyházakat. Ezeknek a szervezeteknek a működését igyekszik segíteni a nemzetpolitika a
rendelkezésre álló eszközökkel, és minél hatékonyabbá tenni részben a támogatások gyors
célba juttatásával, részben a konzultációkkal. Megjegyezném, hogy egy fontos lépés volt az
elmúlt évben az Állandó Magyar Értekezlet újbóli összehívása, ami hat évig szünetelt, és ami
döntő módon segíti a határon túli érdekképviseleti szervezetekkel, magyar szervezetekkel való
konzultációját a kormánynak. Nagyjából ezek az eszközeink.

Ezt a rövid összefoglalót ezzel lezárom, és hogyha vannak esetleg kérdések, arra
igyekszem válaszolni. Köszönöm a figyelmet.

Észrevételek, kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elhangzott az ön tájékoztatójából is, hogy az idén több
tagállamban, az Unióban és így a környékben lévő országokban is népszámlálást tartanak.
Rendkívül fontos az, hogy az ottani magyarság hogyan áll a népszámláláshoz, illetve hogyan
vallja meg a nemzetiségét. Erre vonatkozóan néhány héttel, vagy egy hónappal ezelőtt
hallgathattunk meg egy tájékoztatót, mégis azért rákérdezek arra, hogy az államtitkárság
mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve hogyan támogatja a népszámlálási
kampányokat. Folyamatosan összeköttetésben vannak-e a határon túli magyar szervezetekkel,
illetve pártokkal ezzel kapcsolatosan? Én egyetlenegy országban láttam ennek bármi jelét, ez
Szlovákia volt, ahol hatalmas europlakátokon jelentek meg hirdetések azzal kapcsolatosan,
hogy mindenki vállalja a magyar nemzetiségét, de sehol máshol nem találkoztam ezzel. Lehet,
hogy más módon, más módszerekkel, másutt is zajlik már a kampány, de számomra
érzékelhetően nem.

Ki szeretne kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Akkor egyelőre ennyi.

Nagy Bercel titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszadása  

NAGY BERCEL titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen elnök úr kérdését. A népszámlálás kérdése, illetve a magyar identitás
megvallása számos fórumon téma, tehát folyamatosan egyeztetünk a partnerszervezetekkel,
elsősorban határon túli érdekképviseleti szervezetekkel, de természetesen egyházak
képviselőivel is ebben a témában. Továbbá téma volt ez a MÁÉRT illetékes
szakbizottságainak ülésén is, illetve kezdeményeztük magyarországi szakemberek
összehozását külhoni politikusokkal, és ilyen típusú egyeztetések, háttérmegbeszélések is
létrejöttek az elmúlt hónapokban, és természetes módon a támogatáspolitikában is megjelenik
ez a kérdés célzottan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha több jelentkező nincsen, akkor nagyon szépen
köszönjük a tájékoztatót. További jó munkát és sikeres munkát kívánunk!
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Egyebek

Tisztelt Bizottság! Egyebek között ismertetem, hogy június 29-re szeretnénk tervezni
egy kihelyezett bizottsági ülést Lendvára, de ahhoz, hogy felvegyük az ottaniakkal a
kapcsolatot, szeretnénk tudni, hogy egyáltalán a bizottság tagjai többségében ráérnek-e. Ez
június 29., szerdai nap lenne. (Több képviselő bólint.) Jó, köszönöm. Kinek nem jó? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Akkor elkezdjük a szervezését, és a bizottság tagjait telefonon és
egyéb más módon fogjuk tájékoztatni.

Jövő héten a pünkösdi ünnepek miatt a bizottsági ülésre nem kedden kerül sor, de
majd egyeztetünk abban is.

Egyebekben Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az asszimiláció fékezésére kidolgozott stratégiához
lenne egy ötletem, ami lehet, hogy működik, de még nem találkoztam vele. Vannak
nemzetközi honlapok, amelyek vendégdiákok fogadásáról szólnak, és vannak diákok, akik
Magyarországra akarnak jönni Angliából, Koreából, mindenféle országból. Lehet, hogy
érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy nagyobb programot indítani olyan családok
gyermekeinek, akik már kint születtek. Bizonyára Magyarországon is meglehetősen sokan
fogadnak más anyanyelvű diákokat, és szerintem olyan diákokat, akiknek a felmenői
magyarok voltak, biztos, hogy még szívesebben fogadnának. Valószínűleg ez mindkét
családnak jó, hiszen a gyermek tanulja az idegen nyelvet, egyébként pedig a leszármazott
magyarul tanulna. Ez csak egy kis ötlet, de lehet, hogy el lehetne érni 20-30-50, de akár 100-
as nagyságrendben is találatokat, úgyhogy érdemes volna elgondolkodni rajta.

ELNÖK: Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nekem csak egy kérésem lenne, nagyon fontos lenne,
hogy ennek a bizottsági ülésnek a jegyzőkönyvét minél előbb megkapjuk, különösen az előző
napirendi ponttal kapcsolatosan.

ELNÖK: Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a munkáját és segítségét.
További jó munkát kívánok! Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


