
 
 

Ikt. sz.: NOB/53-2/2012. 
 

NOB-26/2012. 
(NOB-58/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 
2012. szeptember 17-én, hétfőn, 10 óra 46 perckor  
az Országház földszint 1. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 5 

a) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
(J/7766. szám) 5 

b) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működésérőlszóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat 5 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 5 
Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) tájékoztatója 6 

Kérdések és vélemények 7 

Válaszadás 11 
További kérdések, vélemények és javaslatok 17 
Válaszadás 20 
Szavazás 22 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7469. szám) 23 

Szabó Vilmos (MSZP) kiegészítő tájékoztatója 23 
Szavazás 23 

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 24 

b) Az Állami Számvevőszék jelenése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről T/ 8196/1. szám 24 

Dr. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
kiegészítő tájékoztatója 24 

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 24 

Dormán István Zoltán számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 26 
Szavazás 28 

Egyebek 28 

Szavazás 29 

 



 3 

Napirendi javaslat   

1. a) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
(J/7766. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
 
b) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

2. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 
(Általános vita) 
 
b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

3. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7469. szám) 
(Szabó Vilmos (MSZP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői   
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz),  bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
Dr. Dorosz Dávid (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Szili Katalin (független) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Csóti Györgynek (Fidesz) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) 
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dormán István Zoltán számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) 

 
 

Megjelent 

 Nagy Bercel titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Gyeraj Péter számvevő (Állami Számvevőszék) 
Dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Mézner Rita referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Bacsa Szilvia referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Bogár Ferenc referens (Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 46 perc) 
 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 
 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti 
összetartozás bizottságának mai ülésén. Köszöntöm meghívott vendégeinket, akik az egyes 
napirendi pontoknál segítik a munkánkat. Engedjék meg, hogy kiemelten köszöntsem Répás 
Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonyt, aki megtiszteli jelenlétével a bizottság ülését.  

Szeretném elmondani a helyettesítéseket a jegyzőkönyv számára: dr. Szili Katalin 
alelnök asszonyt én helyettesítem, Ékes Ilona képviselő asszonyt dr. Hoppál Péter képviselő 
úr helyettesíti, Kőszegi Zoltán képviselő urat Csóti György képviselő úr helyettesíti, illetve 
dr. Stágel Bence képviselő urat Kalmár Ferenc András képviselő úr helyettesíti. 

A napirendi javaslathoz van-e kiegészítés? (Nincs jelzés.) Megkérdezem: kik fogadják 
el a napirendi javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag elfogadta, 
köszönöm szépen. 

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

b) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat 

Rátérünk a mai napirendünkre. Az első napirendi pontban a Bethlen Gábor Alap 
2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót vitatjuk meg az a) pontban, 
illetve a b) pontban a Bethlen Gábor Alap 2011. tevékenységéről és működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatról kell döntenünk. A napirendi pontnál még 
egyszer szeretném üdvözölni az államtitkár asszonyt, illetve Lélfai Koppány vezérigazgató 
urat és a munkatársakat. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mindjárt át is 
adom a szót az államtitkár asszonynak. Az írásos beszámolót mindannyian láthattuk, 
elolvashattuk, ehhez, megkérdezem, van-e szóbeli kiegészítése. 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) tájékoztatója 
 

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Nem akarom soká húzni ezzel az időt. 
Amit el kell mondanom a Bethlen Gábor Alap tavalyi évi költségvetéséről, akkor az 
bonyolította az egész költségvetés elkészítését, illetve az összeállítást, hogy a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor még a KIM fejezeti előirányzatára voltak betervezve az összegek, 
amelyet év közben adtunk át a Bethlen Alapnak, úgyhogy itt egy valamivel több mint 
8 milliárdos összeg átadásáról van szó. Nyilván azt is tudja a bizottság, hogy év közben 
vezetőségváltás volt. Én nagyon örülök annak, hogy Lélfai Koppány az új csapattal átvette a  
Bethlen irányítását, és rendbe tudta tenni a szervezetet.  

Nyilván itt a beszámolóból kiderül az is, hogy az ÁSZ a megfelelő ellenőrzéseket 
elvégezte, de a legfontosabb tételeinket azért igen röviden megemlíteném. Az egyik a 
Szülőföld Alaptól még áthúzódó feladatok voltak, a másik a „Szülőföldön magyarul”, tehát az 
oktatási-nevelési támogatás lebonyolítása, ami összegére nézve a legtekintélyesebb összeg a 
különböző feladatok közül, utána a nyílt pályázatok lebonyolítása, ami egyrészt központilag, 
másrészt regionálisan működik minden régióban.  
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Külön kiemelt új feladat a „Határtalanul!” program. Ennek a megszervezése, 
lebonyolítása először 2011-ben volt a Bethlen Alap feladata, ez is nagyon jól sikerült.  

A következő nagy rész az egyedi támogatások. Ez itt két részre osztható, az egyik a 
kiemelt jelentőségű intézmények. Azt tudjuk, hogy ennek a megújítása a tavalyi MÁÉRT-
ülésen történt. Idéntől új rendben történik a kiemelt jelentőségű intézmények támogatása, és 
ezek számát az idei évben meg is tudtuk duplázni, a többi pedig az egyéb egyedi támogatás. 
Itt van még a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás, ami szintén fontos, Kárpátalja 
vonatkozásában a vízumdíjak kompenzálására vonatkozik. Ezek a legnagyobb tételek, 
amelyekről itt összefoglalóan tudnék beszélni. A teljes összeg, amelyről szó van, körülbelül 
12 milliárd 220 millió forint. 

Köszönöm szépen. Bármi kérdésük van a képviselőknek, szívesen állok 
rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem a vezérigazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. (Igen 

jelzés.)  
Parancsoljon!  

Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) tájékoztatója 
 

DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Néhány szóval, néhány konkrétum ismertetésével kiegészíteném az 
elhangzottakat. 

 A Bethlen Gábor Alap felállítását követően elég nagy munka zúdult az Alapkezelőre. 
Egyrészről, amit már a helyettes államtitkár asszony említett, a bevételi előirányzatok 
sokrétűsége, miután ezek több helyről érkeztek az alapba. Itt tudnám megemlíteni a 
szakképzési hozzájárulást, ami 1 milliárd forintos összegként jelent meg az alap 
költségvetésében. Egy nagyon lényeges elem továbbá az, hogy az oktatási-nevelési 
támogatások kifizetéséhez szükséges forrásokat decemberben kapta meg az alapkezelő, ennek 
megfelelően ez áthúzódó kiadásként jelent meg az idei évben. Körülbelül februárra tudtuk 
befejezni az oktatási-nevelési támogatások finanszírozását, itt közel 1,5 milliárd forint 
összegre volt szükségünk. Jelentem, ez természetesen kifizetésre került, és le is zárult. Az idei 
évben reményeink szerint ilyen hosszú ideig nem kell majd várnunk, tehát az oktatási-nevelési 
támogatások kifizetése sokkal gördülékenyebben tud majd történni, és bízom benne, hogy a 
jövő évre ezek már nem fognak áthúzódni.  

Az alapkezelőt, illetőleg a Bethlen Gábor Alapot az Állami Számvevőszék a 2011. évi 
költségvetési törvény zárszámadása kapcsán ellenőrizte. Itt néhány olyan megállapítás 
érkezett, amelyet tulajdonképpen teljesen jogosnak tartok, hiszen a Szülőföld Alaphoz képest 
a Bethlen Gábor Alap lényegesen magasabb összegekkel gazdálkodik, ennek megfelelően a 
monitoring rendszert, illetőleg a belső ellenőrzési rendszert ki kell terjeszteni, meg kell 
erősíteni. Ennek érdekében megtettük a szükséges lépéseket, ezek eredménye rövidesen 
látszani fog, hiszen egy ekkora nagy monitoring szervezeti egység, amely előzetes, 
folyamatba épített és utólagos ellenőrzéseket is folytat, valamint a belső ellenőrzési 
szervezetek kifejezetten függetlenített ellenőrzéseket folytatnak le mind a Bethlen Gábor 
Alap, mind az alapkezelő működésével kapcsolatban, úgyhogy ennek a követelménynek 
eleget tettünk. Másrészt pedig az alapkezelővel kötött szerződés az Állami Számvevőszék 
által az alap könyvvizsgálatára kijelölt K-E-S Audit Kft.-vel, a jogszabályok rendelkezései 
szerint történt. A pénzalapok könyvvizsgálatára kijelölt szervezetet az Állami Számvevőszék 
jelöli ki, úgyhogy ezt is sikerült lezárni. 
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Röviden néhány statisztikai adat. Az oktatási-nevelési támogatásokkal érintett létszám 
több mint 250 ezer fő, erre közel 5,6 milliárd forint volt az elmúlt évben.  A helyettes 
államtitkár asszonnyal beszéltem „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati eljárásról, ahol 
1,2 milliárd forint állt rendelkezésre. Mi maximálisan elégedettek voltunk a lebonyolítókkal, 
így az idei évben is velük hajtottuk végre a regionális pályázatok lebonyolítását. Nagyon nagy 
munka volt egyébként a tavaly júliusban megszűnt Apáczai Közalapítvány támogatási 
rendszerének az átvétele, hiszen az alapvetően eltért a Bethlen Gábor Alap, illetőleg a 
Szülőföld Alap támogatási eljárásától. Itt egyébként nagyon speciális eljárás van, hiszen az 
adott évi támogatások kifolyósítása általában a következő évben valósul meg, hiszen az 
osztálykirándulások a következő évre tehetőek, tehát május, június hónapokban tudjuk ezeket 
bonyolítani. Kis statisztikai adat, hogy mennyire csekély, tehát 49 esetben tudtuk 
lebonyolítani tavaly év végéig a kifizetéseket. A beérkezett pályázatok száma 617 volt, és 
382 pályázatot tudtunk támogatni, tehát ebből egy igen kicsi rész, 15 százaléknyi kiutalás 
tudott megvalósulni az előző évben. 

Egyelőre ennyit szeretnék. Ha kérdés van, természetesen én is szívesen állok a 
rendelkezésükre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A kérdések, 

hozzászólások következek. Ki kívánja kezdeni? (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő úré a szó. 

Kérdések és vélemények 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Hölgyeim 

és Uraim!  Ismeretes, hogy a Magyar Szocialista Pártnak komoly és súlyos kifogásai voltak, 
vannak is a Bethlen Gábor Alap létrehozásával, működésével kapcsolatban, és ezek nem 
igazán múltak el. Most nyilván nem tudom kérni, azzal kezdem, hogy némi törvénysértéses 
állapot van, hiszen a beszámolónak már elénk kellett volna kerülnie, mert a kormányzatot erre 
törvény kötelezte, de végül is most itt van. Ezek a kifogások megmaradtak, és nem is teszik 
lehetővé, hogy elfogadjuk, támogassuk a beszámoló elfogadását. Ebből a beszámolóból 
lényegében persze az is kiderül, hogy összességében nem sokkal van több forrás, vagy nem 
igazán van több forrás, mint ahogyan volt az előző kormányzatok idején. 

Nyilván továbbra is kifogásoljuk, hogy a döntés-előkészítésből a határon túli szakértők 
gyakorlatilag, effektíve ki vannak zárva. Továbbra is kifogásoljuk az elbíráló bizottság 
összetételét, annak a hármasnak a működését, de azzal a változtatással, hogy a bizottság dönti 
el, hogy a rendelkezésre álló összegnek mely része pályázható nyilvánosan és mely része 
nem, ez meg is mutatkozik, hiszen olyan 5 százalék körül van az, ami pályázható. Ez tehát 
jelzi, hogy az átláthatóság egyáltalán nem bővült vagy növekedett, sokkal inkább szűkült, 
hiszen a kollégium csak a nyílt pályázatok esetében illetékes. Nem értünk egyet az alapkezelő 
apparátusának a felduzzasztásával sem.  

Tulajdonképpen azt pozitívumként megemlíthetem, hogy miután rákérdeztünk a 
bizottság döntéseire, a kollégiumi jegyzőkönyvekre, illetve a tagok névsorára, azt követően 
azok a honlapra is felkerültek, ezek láthatóak. Nem működik továbbra sem a támogatási 
nyilvántartási rendszer, amelynek még egy 2005-ös kormányrendelet alapján kellene 
működnie.  

Az anyag sikerként szól arról, hogy az oktatási-nevelési támogatás kifizetését hogyan 
szervezték át, és ebbe az OTP bevonása hogyan történt meg. Mi egyrészt úgy gondoljuk, hogy 
ez egészében is meglehetősen kudarcos, hiszen részben nemzetközi megállapodásokat is 
felrúgott a kormányzat, és ezek valójában még nincsenek lezárva; más egyéb változtatásokat 
is tett egyoldalúan más szerződések felbontásával. A pályázóknak ez igen komoly 
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megpróbáltatást jelentett, illetőleg jelent is, hiszen el kellett utazniuk, ez költségükbe került, 
hogy hozzájussanak egy üres bankkártyához, és azt átvehessék. Nyilván majd a bankkártyával 
a támogatáshoz történő hozzájárulásért is újra utazniuk kell. Azt gondoljuk tehát, ez egy 
sokkal rosszabb rendszert állított elő, mint ahogyan ez korábban működött, és egyáltalán nem 
igazolta ezt az előző hónapok gyakorlata. Megemlíteném még a csángó oktatási rendszer 
átalakítását, ami szintén meglehetősen érdekes vagy részben egy kicsit botrányos is, de 
sikeresnek semmiképpen sem nevezhető.  

Tehát kulcsmondatokban mindezek alapján nem tudjuk támogatni az előterjesztés 
elfogadását. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) 

Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Én is tisztelettel köszöntöm a vezérigazgató urat. Nem akarom semmiben sem 

ismételni Szabó képviselőtársamat, de egy-két dologra én is szeretnék utalni, amit esetleg már 
ő is megtett. Azzal kezdem én is, államtitkár asszony, szerintem nem várja el senki, hogy itt 
ostorozzák saját magukat, de azért legalább egy sajnáljuk, vagy miért történt  az, hogy fél 
évvel később tárgyalunk erről, azt hiszem, elvárható lett volna az első helyen kijelölt bizottság 
irányába. Nem igazán rejtettük  sohasem véka alá a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatos 
problémáinkat, gyakorlatilag amióta ez az Alap megalakult, számos alkalommal elmondtuk a 
különböző fórumokon különböző stílusban az ezzel kapcsolatos kritikáinkat, egyébként a 
javaslatainkat is, és sajnáljuk, hogy ezekből vajmi keveset fogadtak meg.  

Másrészt pedig, nem tudom, hogyha mi ezzel kapcsolatban csendben maradtunk 
volna, akkor hogyan működött volna a rendszer. Talán még azáltal, hogy az ellenzék másképp 
gondolja, adott  esetben pontosan felhívtuk a figyelmet azokra a visszásságokra, amelyek az 
alap működése körül vannak, de bízom benne, hogy ez talán egy picit előrelendített az egész 
ügyön. Gyakorlatilag másfél év telt el. Én nem kívánok most külön kitérni azokra az ügyekre, 
amelyeket korábba is számos alkalommal kritizáltunk, ezt majd meg fogom tenni a 
vezérszónoki felszólalásomban ezzel kapcsolatban. 

Összességében, amit az egész Bethlen Gábor Alapról a Jobbik lát és gondol, le kell 
szögezni: önök nemzetpolitikai fordulatról beszélnek úgy, hogy gyakorlatilag nincsen több 
anyagi támogatás erre a célra továbbra sem. Tudom, államtitkár asszony, hogy önöknek az 
eredmény, hogy sikerült a korábbi támogatás összegét megőrizni, de ezt én nem tartom 
túlzottan nagy eredménynek, legalábbis nemzetpolitikai fordulatnak pedig semmiképpen sem.  

 A másik, amiről itt szó volt, emlékszem rá, vissza is olvastam a múlt héten Semjén 
miniszterelnök-helyettes úr expozéját a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban 
2010 decemberéből, ahol azok a kulcsszavak hangzottak el, hogy a Szülőföld Alap helyett a 
Bethlen Gábor Alap majd hatékonyabb lesz, korrektebb lesz, átláthatóbb lesz, gyorsabb lesz, 
szakszerűbb lesz. Mi nagyon szerettük volna, ha így lenne, és azt hiszem, mindnyájan ebben 
vagyunk érdekeltek, de azt hiszem, államtitkár asszony, ez nem sikerült. A Bethlen Gábor 
Alap főleg nem átlátható, erre Szabó képviselőtársam már bőven utalt, kiegészítve azzal, hogy 
korábban, egyébként a szocialisták alatt a hasonló támogatás-elbíráló testületekben az 
ellenzéki pártoknak is voltak képviselői, a rendszerre egyfajta rálátást és kontrollt biztosítva. 
Ezt nyilván megszüntették, tehát nem átlátható a rendszer. Az, hogy a Bethlen Gábor Alap a 
kirakatba van állítva a maga 5-6 százalékos keretével, ami az összes támogatásra vonatkozik, 
ez is egyfajta kirakat. Az okosságok nyilvánvalóan nem itt vannak, hanem az egyéni 
kérelemre adható támogatásokban. 
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Az oktatási-nevelési támogatásokkal kapcsolatban másfél évvel ezelőtt hívtam fel itt a 
bizottsági ülésen az államtitkár asszony figyelmét arra a jelenségre, amit a külhoni magyar 
cigány gyerekek problémája jelentett ebben a rendszerben akár a Kelet-Felvidéken vagy akár 
a Délvidéken. Most nem akarok ezzel hangulatot kelteni, nagyon jól tudja mindenki, 
legalábbis bízom benne, hogy tudják, miről van szó, de akkor az államtitkár asszony 
nyilatkozott arról, hogy ezzel tisztában vannak, és  valamilyen formában ezt a rendszert majd 
szeretnék átalakítani. Én a magam részéről egyre kevésbé vagyok meggyőződve arról, hogy 
ez az oktatási-nevelési támogatás így, ebben a formában még valóban nagyon hatékony lenne, 
és rettenetesen ösztönözne a magyar iskolára. Nem azt mondom, hogy ezt meg kellene 
szüntetni, félreértés ne essék, mert nyilván annak sem lenne jó üzenete, de itt egyrészt nyilván 
arról a 20 ezer forintról beszélünk, mint 10 évvel ezelőtt, és ez már nyilván nem ugyanazt éri.  

Másrészt meg nem látok semmilyen garanciát, biztosítékot arra, hogy annak a 
megfelelő felhasználása olyan formában megtörténik, hogy adott esetben tényleg segítséget 
nyújt-e a családok számára, ösztönöz-e olyan magyar iskolába járásra, amelyiket mondjuk a 
Délvidék esetében albán nyelvű cigány gyerekek lepnek el, akik nagyrészt még magyarul sem 
tudnak, csak a 20 ezer forintért beiratkoznak, a magyar gyerekek pedig ott hagyják a magyar 
iskolát, de ugyanez van a Kelet-Felvidéken is. Erről is több alkalommal beszéltünk, de a 
másfél év alatt nem nagyon sikerült az ügyben előrejutni, és nem is nagyon hallottam önöktől, 
hogy ezen a rendszeren egyáltalán elgondolkodtak volna. Ezt igazából azért vetettem fel, 
hogy jelezzem, ezt a problémát mi továbbra is fontosnak tartjuk, és örülnék, ha ezt az egész 
rendszert átgondolnák. 

A működési költséget hihetetlenül soknak tartjuk. Az, hogy 800 millió forintot 
elműködik a Bethlen Gábor Alap, önmagában nevetséges, ne haragudjanak. Nem vonom 
kétségbe azt, hogy a BGA vezetője, a vezérigazgató és helyettesei mennyit dolgoznak, és 
ezért természetesen megfelelő juttatásban részesüljenek, de ahhoz képest, amennyit erre az 
Alapra ráköltenek, a működésük sem szakszerűbb nem lett, sem gyorsabb nem lett. 
Elképesztően, rettenetesen bürokratikus az ügyintézés. Adott esetben olyan igazolásokat 
kérnek a határon túli pályázóktól, amit az adott országban konkrétan nem lehet beszerezni, 
államtitkár asszony. Jó lenne, ha mondjuk ebből a szempontból is egy picit át tetszenének 
tekinteni a pályázati rendszert. Másrészt pedig, ami a pályázatok elbírálását illeti, az MSZP 
sem volt szégyenlős a saját határon túli klientúráját támogatni az elmúlt 8 évben, nem lehet 
azt mondani, hogy ezzel kapcsolatosan túlzottan gátlásosak lettek volna, de az, amit önök 
csinálnak, teljesen a ló másik oldala. Számos esetben politikailag, személyi kapcsolatokban 
nagyon jól körülhatárolható köröknek juttatnak nagyságrendekkel sokkal nagyobb 
támogatásokat, mint amilyeneket adott esetben az önökhöz közelálló szervezetek is 
megérdemelnének, nem is beszélve az olyan alapítványokról, szervezetekről, amelyeket csak 
a pályázat előtt néhány hónappal alapítanak, egyébként közismert emberek is kapnak szintén 
sok milliós támogatásokat.  

Tehát az alap sem nem átlátható, sem nem szakszerű a működése, sem nem 
kiegyensúlyozott, arról még nem is beszélve, hogy gyakorlatilag most már a saját maguk által 
meghozott törvényeket sem hajlandóak tiszteletben tartani, és amikor pedig a törvényeket fél 
éves késedelemmel áthágják, akkor egy „tisztelt bizottság, sajnáljuk”, ennyit sem hallhattunk 
önöktől. Szeretnék benne bízni, de a hitem ezzel kapcsolatban már egy kicsit megrendült, 
hogy ez az alap bármikor is normálisan tud majd működni, ha egyébként ezt másfél év alatt 
nem sikerült megoldani.  

Államtitkár asszony, még egy dolgot. Ön számos fórumon vesz részt határon túl, 
határon belül, az érintettek számos alkalommal elmondják önöknek, tudok nagyon sok ilyen 
fórumról, nagyon sok ilyen szó szerint feltett kérdésről, elhangzott problémáról. Csak azt 
szeretném megkérdezni öntől, most csak általánosságban: érdekli-e önöket egyáltalán az 
emberek véleménye? Érdeklik-e önöket azok a visszajelzések, amelyeket szakmai fórumon, 
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találkozón, egy határon túli civil szervezetnél tartott megbeszélésen önök felé az alap 
működésével kapcsolatos problémákról visszajeleznek? Azért kérdezem ezt, mert tudom, 
hogy számos alkalommal ilyen észrevételek érkeznek önökhöz a működéssel és a 
problémákkal kapcsolatban, és tudom, hogy ehhez képest az égvilágon semmilyen változás 
nem történik. Az egy dolog, ha akár én, akár az ellenzék más képviselői elmondják a maguk 
baját, és azzal nem foglalkoznak, de azt nagyobb problémának tartom, ha az érintettek 
kérését, véleményét sem veszik figyelembe. 

Egy utolsó dolog. Még a nyár elején egy munkatársammal jártam a Bethlen Gábor 
Alapnál, miután több hónapos huzavonával és az adatvédelmi biztos vagy az Adatvédelmi 
Hivatal véleményének a kikérése után végre volt alkalmam egy-két olyan iratba is 
betekintenem, amelyek nem feltétlenül nyilvánosak, ott is elég érdekes dolgokat találtam, erre 
majd ki fogok a felszólalásomban térni. Egyetlenegy esetet azért mégis idehoznék, amelynek 
azért kíváncsi vagyok az okára, és ezt a vezérigazgató úrtól kérdezem a működéssel 
kapcsolatban. Milyen kiadásai vannak a Bethlen Gábor Alapnak, amelyek közbeszerzési határ 
fölötti kiadások? Adott esetben ezekről a honlapon lehet-e tájékozódni, és lehet-e tájékozódni 
arról, hogy milyen cégek, milyen megbízásokat nyertek el önöktől? Különösebben nem 
szeretnék belemenni abba, hogy ezek a pályázatok jogosak-e, kell-e minden vezérigazgató-
helyettesnek hivatali autót vásárolni, ebben mondjuk nem vagyok teljesen biztos, meg kell-e a 
különböző tréningekre tíz milliókat elkölteni a Bethlen Gábor Alapnál, amikor ebből egy 
csomó határon túli civil szervezetet lehetne támogatni.  

Én csak egyetlenegy ügyet gondoltam idehozni, amelyre rákérdezni, mert ha erre 
valamilyen megnyugtató választ kapok, akkor ez más ügyekkel kapcsolatban is megnyugtató, 
ha pedig nem, akkor más ügyekkel kapcsolatban is nyugtalanító. Horváth Tamás úr és a 
Providencia Kft. érdekelne. Horváth Tamás úr Providencia Kft.-je 12,5 milliós pályázatot 
nyert szervezetfejlesztésre a Bethlen Gábor Alaptól. Február 6-án kötötték ezt a szerződést. 
Ezzel az a probléma, hogy Horváth Tamás február 5-én mondott le a kollégiumi tagságáról. 
Egyébként több pályázó is volt, másik két cég is beadta szervezetfejlesztésre a pályázatát, és 
azok, akik a másik két cég nevében beadták, egyébként ugyanahhoz a körhöz tartoznak, és a 
három cég pályázói egyébként ismeretségben állnak egymással, ez viszonylag könnyen 
lenyomozható az internetről, de egyébként személyesen is tudom. Amikor a pályázatok 
elbírálása zajlott, akkor Horváth úr még a kollégium tagja volt, a szerződéskötés előtt egy 
nappal mondott le, majd pedig 12,5 milliós megbízást kapott szervezetfejlesztésre. Azt 
szeretném kérdezni, a 12,5 millió forintból mit sikerült a szervezeten fejleszteni? Másrészt 
nem tartja-e a vezérigazgató úr és egyben az államtitkár asszony is erről a kérdésről azt, 
miután azt szokták mondani, hogy lehet, hogy jogosnak jogos, csakhogy etikusnak etikus-e? 
Ugyanis nem elég az, hogy jogos, ebben  teljesen biztos vagyok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném elmondani, hogy a Fidesz-KDNP 

képviselőcsoport a jelentést támogatja, és természetesen a határozati indítványt is támogatja.  
A Bethlen Gábor Alap létrehozásának alapvető momentuma az volt, hogy a kormány, 

illetve a Fidesz-KDNP frakciócsoport szerette volna, ha egy alapba kerülnének a határon túli 
magyarság támogatási keretei. Mindannyian tudjuk azt, hogy ez a munka elkezdődött, viszont 
teljesen még nem sikerült. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is: a következő években van-e még 
arra remény, hogy a különböző minisztériumoknál létező, a határon túli magyarságra 
vonatkozó forrásokat mind akár a Bethlen Gábor Alaphoz, mind egy helyre tudjuk telepíteni?  

Tudjuk azt, hogy a Bethlen Gábor Alap létrejöttének első évében mindjárt két 
nehézséggel kellett megküzdenie. Az egyik az, hogy maga az Alap el tudja kezdeni a 
működését, tehát jogilag rendben létre lehessen hozni ezt a szervezetet. A másik pedig az, 
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hogy augusztus végén, illetve szeptember 1-jétől vezetőváltás történt a Bethlen Gábor 
Alapnál, és nyilvánvaló, év közepén ez egy szervezet életében nehézséget okozott. Erre 
vonatkozik a második kérdésem: ezt a szervezeti megújulást mindjárt az első évben sikerült-e 
úgy megvalósítani, hogy annak nincsenek hátrányos következményei erre az évre? 

Mindannyian tudjuk, illetve láthattuk a beszámolóból, hogy mennyi pénzzel 
gazdálkodik a Bethlen Gábor Alap. A vezérigazgató úr ki is emelte azt a közel 700 millió 
forintos, 685 millió forintos áthúzódó részt, amely alapvetően a „Határtalanul!” programot 
érinti. 617 pályázó volt, ebből 382 pályázó, illetve csoport vehetett részt határon túli utakon. 
Szeretném megkérdezni: akik viszont nem, azok, ha esetlegesen újra pályáznak, kaphatnak-e 
valami plusz kedvezményt, amiért már másodszor látják őket a pályázók között? Mi volt az 
oka annak, hogy ezeket a pályázatokat elutasították? Gondolkodhatunk-e abban, hogyha nem 
jövőre, de a következő években a megpályázható pénzek mennyisége növekszik, ezáltal évről 
évre egyre több diák tud eljutni a különböző Kárpát-medencei területekre?  

Az oktatási támogatások átalakítási rendszerét Szávay képviselő úr említette. Valóban 
egyre többször találkozhatunk azzal, főleg a kihelyezett üléseinken is, szinte mindenhol 
megfogalmazzák azt, hogy ennek a rendszernek az átalakítása szükségessé vált, hiszen ezt 
2001-ben hoztuk létre, tizenkettedik éve működik. Amikor és amiért létrehoztuk annak idején 
ezt a támogatási rendszert, azt az idő egy kicsit túlhaladta. Gondolkoznak-e abban, hogy 
valamilyen módon – megmondom őszintén, erre most kapásból nem tudnék javasolni egy 
módozatot – ezt át kell alakítani, annak érdekében, hogy azokhoz jusson el a támogatás, 
akiknek a magyar kormány ezt igazából szánta. 

Szintén a pályázatokhoz kapcsolódó észrevételek: bárhol, ahol megfordulunk, azt 
jelzik vissza, hogy rendkívül nehezek a pályázatok, illetve a pályázati feltételek, azokat nehéz 
teljesíteni. Megjegyzem, ez nem mindig rossz, hogy így van, mert rákényszeríti ezeket a 
szervezeteket arra, hogy pontos, precíz pályázatokat adjanak be, illetve elszámoljanak ezekkel 
az összegekkel, mert lássuk be azt, hogy az elmúlt években az elszámolások sem mindig 
voltak kötelezőek, vagy ha kötelezőek is voltak, nagyon sokan ezt nem tették meg. Ettől 
függetlenül lehetséges-e könnyítés a közeljövőben? Másrészt pedig tudunk-e gyorsítani azon 
a folyamaton, hogy ezeket a pénzeket a különböző civil szervezetek meg is kapják? Mind 
arról számolnak be, hogy már rég megvalósították a programot, de a pénzt igazából nem 
kapták meg, a saját pénzüket, illetve banki hiteleket tesznek be egy-egy esemény 
lebonyolításához. 

A „Határtalanul!” programról már kérdeztem. Azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk 
ezt a programot egy sikerprogramnak, amely program által, ha most már a két évet is nézzük, 
akkor több tízezer gyermek jutott el a különböző területekre. Még egyszer kérdezem: ennek 
az összegét tudjuk-e növelni? Tudjuk-e biztosítani azt, hogy egyre több osztály, gyermek 
jusson el egy-egy adott évben ezekre a területekre?  

Gyakorlatilag ezekre szerettem volna rákérdezni. Megkérdezem: van-e még kérdése 
valakinek? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, először az államtitkár asszonynak adom meg a 
szót. 

Válaszadás 
 
RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor sorba mennék a kérdéseken, és a Szabó 
Vilmos által feltett kérdésekkel kezdeném. 

Igen, a beszámoló benyújtásával valóban késtünk, és itt tudom, hogy a képviselő úr is 
benyújtott egy erre vonatkozó törvénymódosítást, illetve ez a mi általunk készített átfogóbb 
törvénymódosításnak is egy része. Az ÁSZ-ellenőrzés, a kötelező könyvvizsgáló és a többi 
ellenőrzés miatt fizikailag nem kivitelezhető, hogy az eredetileg meghatározott határidőig be 
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tudjuk nyújtani ezt a beszámolót, úgyhogy ez a késés oka. Ezen nem tudunk másképp 
segíteni, csak úgy, ha a törvényt módosítjuk, ez feltett szándékunk. 

Azt mondta a képviselő úr, hogy a döntést-előkészítésből teljesen ki vannak zárva a 
határon túliak. Ezt nem nagyon tudom értelmezni, amikor a MÁÉRT döntése szerint 
igyekszünk a támogatásokat az egyszeri, ad hoc pályázati jellegű támogatásokról áthelyezni 
az előre kiszámítható, hosszabb távon megnyugtató működést biztosító támogatásokra. Ezért 
is van az, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények körét a duplájára növeltük, és a nemzeti 
jelentőségű intézmények körében kizárólag a határon túli szervezetek ajánlása alapján lehet 
bekerülni. Tehát a MÁÉRT-on keresztül felszólítottuk a határon túli szervezeteket, hogy 
küldjék el az ajánlásukat, és kizárólag olyan szervezeteket vettünk fel ebbe a körbe, amelyeket 
ők javasoltak, a szerint a kritériumrendszer szerint, amelyet szintén a MÁÉRT-on fogadtunk 
el a határon túli szervezetekkel együtt. Ennél jobban nem nagyon tudom bevonni a döntés-
előkészítésbe a határon túliakat.  

Ha a nyílt pályázatra gondolt a képviselő úr itt a határon túliak bevonásánál, erre azt 
tudom még mondani, hogy idén erre a célra egy 600 millió forintos keret volt, ennek az 
egyharmada kizárólag a határon túli kihelyezett támogatások voltak. Tehát az összeg 
egyharmadába mi bele sem szóltunk itt, Budapesten, hanem kizárólag a határon túli 
lebonyolítóknál dőlt el ennek az összegnek a sorsa.  

Azt hiszem, itt valamit felírtam ezzel kapcsolatban. Igen, itt Szávay képviselő úr 
kérdésére is szeretnék visszautalni, amikor klientúrát emlegetett.. Itt azt tudom mondani, hogy 
a legnagyobb nemzeti jelentőségű intézmények összegben is és most már egyébként is, az 
RMDSZ és az EMNP – akkor még nem volt EMNP –, illetve az MNP által benyújtott 
javaslatok több mint 90 százalékban megegyeztek, tehát megvannak a listák, az RMDSZ és az 
EMNP több mint 90 százalékban ugyanazokat a szervezeteket javasolta a nemzeti jelentőségű 
intézmények körébe. Tehát itt olyan nagyon nagy eltérés nincs a határon túli szervezetek 
véleménye között, nyilván azért, mert ezek azok az intézmények, egyesületek, iskolák és a 
többi, amelyek a legjobban szolgálják az ottani magyarság megmaradását. Ha a klientúrával 
kapcsolatban még kérdése van, képviselő úr, akkor szeretném, ha konkrétumokat tudna 
mondani ezzel kapcsolatban. 

Visszatérnék Szabó Vilmos kérdéseire. Igen, valóban, a végső döntés egy 3 fős 
bizottság kezében van. Az a különbség az előző ciklustól, hogy ott 1 fő kezében volt a döntés, 
most pedig 3 fő kezében van a döntés, ez így igaz, de, mint mondtam, a döntés-előkészítésben 
a nemzeti jelentőségű intézményeknél a határon túliak javasolnak, a nyílt pályázatoknál is az 
egyharmad kizárólag ott dőlhet el, tehát a bizottság gyakorlatilag rábólint azokra a 
javaslatokra, amelyeket a kinti lebonyolítók behoztak hozzánk. Ha valami olyan eltérés lenne, 
ami kiveri a biztosítékot, csak akkor utasítanánk azt vissza, de ilyen egyébként nem fordult 
elő. 

Oktatási-nevelési támogatás, ez siker-e vagy kudarc. Azt mondanám, hogy amikor 
kiépítettünk egy olyan rendszert, amely a 21. század követelményeinek megfelel, tehát nem 
postán vagy nem egyéb módon juttatjuk el ezt a támogatást, nem költjük el a támogatás 
egyharmadát postaköltségre, hanem tényleg a 21. századnak megfelelően OTP-átutalással, 
bankkártyával történik. A kiépítés nem volt könnyű, idő is kellett hozzá. Azért is örülünk, 
hogy az OTP ehhez segítséget nyújtott, mert átvállalta a költségek egy részét. Tehát ingyen 
van a számlanyitás, a határon túli szülő nem egy üres bankkártyát kap, hanem nyitottak neki 
ingyen egy OTP-számlát, amelyből ingyen fölveheti ezt a támogatást. Az egyszerű 
állampolgárok ilyen ajánlatot azért nem sokat kapnak, semmit sem kapnak a határon túl. 
Miután megvan a rendszer, ki van építve, ma már valóban minden gombnyomásra működik, 
egy gombnyomással tényleg minden gyorsabb. Majd látni fogják, idén sokkal hamarabb 
hozzá tud jutni minden támogatott ehhez az összeghez.  
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Ha most az oktatási-nevelési kérdésnél tartunk, több kérdése volt ezzel kapcsolatban 
Szávay képviselő úrnak, illetve Potápi elnök úrnak is. Az oktatási-nevelési támogatás 
hatékonysága és átalakítása egy nagy kérdés. Valóban sokat gondolkodunk mi is ezen, tehát 
mindaz, amit Szávay képviselő úr és az elnök úr mondott, felmerül bennünk, hogy valóban ez 
a legjobb mód-e arra, hogy tudjuk szolgálni azt az eredeti célt, hogy a határon túli szülők a 
magyar iskolát válasszák. Itt kétségek vannak. Egy külön kérdés, amit Szávay képviselő úr 
emlegetett, a külhoni magyar cigányság magyar iskolákba való beíratása. Ezt is, mondom, 
több szempontból kell nézni. Nagyon sok helyen már egyáltalán nem lenne magyar iskola, ha 
nem járnának oda cigány gyerekek, más helyen viszont, tudjuk, a magyar szülők ezért nem 
adják oda a gyereket, inkább átadják mondjuk egy szlovák iskolába.  

Ott is próbálunk ugyanolyan módszereket, mint Magyarországon, tehát 
iskolalátogatáshoz kötjük az oktatási-nevelési támogatást. Az a probléma, hogy külhonban 
nem vagyunk hatóság, nehezebben tudunk ellenőrizni. Magyarországon tudunk ellenőrizni, de 
külhonban nincs erre megfelelő eszközünk, de ez a cél megvan, és ez a probléma bennünket is 
foglalkoztat. Ugyanakkor számomra az, ami az elbizonytalanítást mindig a másik oldalra 
billenti vissza, hogy mégiscsak negyed millió gyereknek igénylik ezt a Kárpát-medencében. 
Így igaz, 12 éve nem változott ennek az összege, ami szerintem is elképesztő, de ennek 
ellenére negyed millióan kérik. Ha mondjuk egy háromgyermekes családnak a tankönyvek 
vásárlása kapcsán odaadnak 60 ezer forintot, azt azért Magyarországon is megnézik, tehát ez 
továbbra sem egy hatékonytalan eszköz. Én nyitott vagyok minden erre vonatkozó javaslatra 
és a többire. Érkeztek ezzel kapcsolatos gondolatok a határon túlról, és én mindegyikre nyitott 
vagyok, mert ez egy olyan rendszer, amelyet szerintem jól lehet működtetni, de meg kell 
találni azt a módot, és ha át kell alakítani, az szerintem nem egy ördögtől való gondolat. 

Szabó képviselő úr még a csángó oktatási kérdésre is rákérdezett. Igen, ez valóban 
elég sok port kavart az elmúlt évben, elég nagy volt a porverés a médiában, különösen az 
internetes felületeken. Én azt tudom mondani, hogy mára ezek megszűntek, és ez nem 
véletlen. Tehát nem ráuntak vagy elfáradtak a kollégák, hanem az RMPSZ segítségével létre 
tudtunk hozni egy megnyugtatóan jól működő rendszert, amely minden fél számára jól 
működik. Ez számunkra azért megnyugtató, mert pontos, precíz elszámolás alapján működik, 
tehát tudjuk, hogy mire és hová költjük az adófizetők pénzét. A csángó gyerekek és szülők 
számára ez megnyugtató, mert folyamatosan megy tovább az oktatás, tehát minden kavar, 
minden botrány ellenére nem volt az oktatási folyamatban fennakadás. A benne részt vevő 
tanárok részére ez pedig azért megnyugtató, mert ugyanabból a pénzből már olyan fizetéseket 
tudnak biztosítani, ami magasabb, mint egy erdélyi fizetés, úgy 10 százalékkal magasabb, 
rájön még egy 7 lejes pótlék, amelyből a fűtést és egyebet kell megoldani, ami szintén egy 
olyan megnyugtató összeg, mert mindenki látja, hogy ki lehet belőle jönni. Tehát inkább azt 
látom, hogy most már jelentkeznek Csángóföldre tanítónak, mert az ebből a szempontból sem 
rossz. Még egy nagyon fontos momentum, hogy ugyanabból a pénzből hatékonyabban, többet 
a célra fordítva tudjuk működtetni a programot, tehát szerintem sikerült ezen a téren is rendet 
tenni. 

Áttérnék Szávay képviselő úr kérdései közül azokra, amelyekre eddig még nem 
válaszoltam. Nemzetpolitikai fordulat, miközben nincs több támogatás. Szerintem a 
nemzetpolitikai fordulatot nem feltétlenül csak annak kell jelentenie, hogy több pénzt tudunk 
erre a célra fordítani. A nemzetpolitikai fordulatot az alapvető szemléletváltás jelentette 2010-
ben, az a szemléletváltás, amely egyértelmű cezúrát jelentett az előző kormányzattal szemben, 
azzal a kormányzattal szemben, amely 2004 őszén a kettős állampolgárság ellen kampányolt, 
azzal a kormányzati szemlélettel szemben, amely nem vette figyelembe a határon túliak 
véleményét, és amely nem működtette például a Magyar Állandó Értekezletet, mint a 
legfontosabb politikai egyeztető fórumot a magyar kormányzat és a külhoni szervezetek 
között. Ezt nevezem én alapvető szemléletváltásnak, alapvető nemzetpolitikai fordulatnak, a 
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kettős állampolgárságot lehetővé tevő egyszerűsített honosítást, a nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló törvényt, az új alkotmánynak, az új alaptörvénynek az új, sokkal 
határozottabb megfogalmazását és az új programok elindítását. Való igaz, nincsen több 
támogatás, illetve egy picivel azért most már több van a kiegészítő támogatásokkal együtt, de 
a jelenlegi válságban és gazdasági helyzetben az, hogy van egy olyan államigazgatási terület, 
amely megőrizte, sőt egy picit növelni tudta a rendelkezésére álló költségvetési forrásokat, 
szerintem ez nagy eredmény. 

A Bethlen nem hatékony, nem korrekt, nem átlátható, nem gyors. Én most nem tudok 
annál átláthatóbb szervezetet elképzelni, mint ahol a képviselő be tud menni, be tud tekinteni 
minden iratba. A Bethlenben minden döntés átlátható, minden kint van a honlapon, a 
képviselő úr bemehetett, bemehet, és megnézheti az iratokat. Ennél átláthatóbb szervezetet én 
nem tudok elképzelni.  

Voltak itt egyéb kérdések is. Nem fogom elvenni a terepet a vezérigazgató úrtól, de 
egy valamit a visszajelzések, a bürokrácia tekintetében muszáj elmondanom. Mi kettős 
szorításban vagyunk. Valóban a határon túliak azt szeretnék, és én mindig arra bíztatom a 
vezérigazgató urat, hogy minél egyszerűbben és a többi, hogy könnyebb legyen. A másik 
része viszont az, hogy ezekkel az összegekkel el kell számolni. Erre egyrészt megvannak azok 
a törvényi előírások, amelyek szerint el kell számolni, másrészt pedig ne legyenek olyan 
problémák, mint például az előbb említett csángó ügyben voltak, ahol például nem voltak 
rendben az elszámolások, mert akkor nem tudjuk a támogatást folyósítani. Ezt a két 
szempontot kell mérlegelni, nehéz ezek között igazságot tenni, nehéz a kettő között 
egyensúlyozni. Én is kapom mindig ezeket az úgymond szemrehányásokat a bürokrácia miatt. 
Az ezzel kapcsolatos ellenőrzéseket megpróbáljuk egyszerűbbé tenni, de a törvényi 
előírásokat nem tudjuk áthágni, de erről majd még részletesebben szól a vezérigazgató úr. 

Potápi elnök úr, a különböző minisztériumoknál létező különböző határon túli 
források. Való igaz, több helyen vannak olyan források, amelyeket lehet határon túli célokra 
is fordítani, de ez nem olyan nagyságrendű, mint ami a Bethlennél megtalálható. Annak 
azonban nagyon örülök, hogy a Szülőföld Alappal ellentétben, amely nagyjából 1 milliárd 
forinttal gazdálkodott, a Bethlen most már 12 milliárd forinttal tud gazdálkodni. Van olyan 
törekvés, hogy minden nálunk legyen. Én viszont azt is egy fontos szempontnak tartom, hogy 
az egyes tárcák saját szakmai szempontjai tudjanak érvényesülni, és a saját programjaikat is 
meg tudják valósítani, ezért nem ördögtől való az, hogy az egyes tárcáknál is legyenek 
bizonyos források. Az a fontos, hogy átláthatóság legyen, tehát egyeztetés legyen, tudjunk 
egymásról. Erre való a térnyerés, amelyről majd a vezérigazgató úr fog részletesebben szólni, 
és erre való a tárcaközi bizottság, amelynek most kedden, tehát holnap lesz az ülése, ahol 
szintén egyeztetni fogok a különböző tárcákkal a náluk lévő költségvetési forrásokról és a 
nálunk lévőkről is. Most már kisebb összegek vannak a tárcáknál, sikerült némi 
központosítást a Bethlen környékén elérni, de szerintem fontos a folyamatos egyeztetés, az, 
hogy tudjuk, milyen forrással mennek. Ilyen források leginkább az EMMI-nél vannak, amit a 
határon túli célra tudnak fordítani, de például a Vidékfejlesztési Minisztériumnál is van egy 
20 milliós összeg. Ez nem olyan nagyságrend, ami szerintem ne lenne indokolt, hiszen nekik 
is megvannak azok a határon túli gazda partnerszervezeteik, amelyeknek például támogatást 
tudnak nyújtani. 

A Bethlen szervezeti megújulása. Itt most egészen őszintén el kell ismerni, hogy a 
Bethlen indulása nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, éppen ezért megnyugtató volt, 
amikor tavaly ősszel a vezérigazgató úr átvette egy hatékony, felkészült profi csapattal a 
Bethlen vezetését. Azt tudom mondani, ennek idénre, hál’ Istennek, már semmiféle kihatása 
nincsen. A tavalyi évben volt ennek kihatása, amikor az ügyeket át tudtuk venni, mert amíg a 
valóban profi működésre át tudott állni a Bethlen, ahhoz idő kellett. Ezen a 
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gyermekbetegségen már túl vagyunk, tehát most már a Bethlen minden fennakadás és minden 
ilyen probléma nélkül valóban profi módon tud működni. 

A Határtalanulról nem akarok túl sokat mondani, majd szintén a vezérigazgató urat 
kérem meg erre, de mi minden évben több forrást kérünk a költségvetéstől. Tavaly is, idén is, 
tehát az idei évre is és a jövő évre is több forrást kértünk, de ez az, amikor a jelenlegi 
gazdasági helyzet korlátot szab nekünk, tehát nem a szigorú államtitkár nem akar több pénzt 
adni, hanem tényleg nem tudunk erre több forrást fordítani. Ezt jelenleg nagy problémának 
tartom. Én az idei évre és a jövő évre vonatkozóan is megpróbáltam duplára növekedést 
elérni, ez nem sikerült, de remélem, hogy a jövő évre sikerülni fog. Körülbelül 15 ezer diákot 
tudunk utaztatni, jó volna még többet. 

Az oktatási-nevelési támogatások átalakításáról már szóltam. Ami a pályázatok 
gyorsítása, illetve a működési költségek és a többivel kapcsolatban inkább átadnám a szót a 
vezérigazgató úrnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vezérigazgató úré a szó. 
 
DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm 

szépen.  
Tisztelt Bizottság! Mind Szávay képviselő úr, mind Szabó Vilmos képviselő úr 

kifogásolta azt, hogy az alapkezelő döntéshozatali eljárása nem transzparens. Valóban, 
ahogyan a helyettes államtitkár asszony is említette, valamennyi döntésünk nyilvános, az alap 
felett rendelkezni jogosult bizottság valamennyi döntése nyilvános, valamennyi bizottsági 
határozat megjelenik a honlapon. Ugyanígy a kollégium, a szakmai tanácsadó testület 
döntései, jegyzőkönyvei szintén nyilvánosak, ezek is megjelennek, valamint a transzparencia 
biztosítása érdekében a rendelkezésünkre álló támogatást nyilvántartó rendszer. A képviselő 
úr említette, ez egy igen régi rendszer, valóban magam is egyetértek ezzel, kicsit már 
elavultnak nevezhetjük, éppen ezért is volt a nyár folyamán egy olyan fennakadás, amit 
egyébként Szávay képviselő úr jelzett a Bethlen Gábor Alapkezelő felé, ezt köszönettel 
vettük, és ezt a problémát sikerült is elhárítani. Itt egy informatikai biztonsági kockázat miatt 
a külső hozzáférés, elérés ellehetetlenült, idő közben ezt a problémát sikerült elhárítani, tehát 
a jövőre nézve most már kintről is elérhető a támogatást nyilvántartó rendszer.  

A rendszer megújítása érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. 
Megterveztük, hogy a kiemelt projektek érdekében az EKOP keretében tudjunk támogatáshoz 
jutni, annak érdekében, hogy egy új támogatást nyilvántartó rendszert dolgozhassunk ki, hogy 
valóban egycsatornás legyen ennek a rendszernek a nyilvántartása, és a jogszabályban 
rögzített feladatunknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni. Tehát gyakorlatilag mindegy 
lenne, hogy melyik állami szervtől melyik támogatás menne a határon túlra, ezt a támogatást a 
nyilvántartó rendszer ebben az esetben jól tudná rögzíteni. Azt tudom mondani, hogy 
szeptember 30-áig fogjuk beadni a pályázatot az EKOP keretében, és egy 300 millió forintos 
támogatási igénnyel lépünk fel. Reméljük, hogy a forrás biztosítható lesz, és azt gondolom, 
hogy jövő évre az összes ilyen informatikai jellegű problémánk elhárulhat. Szeretném jelezni, 
a jelen időpontban, bár a rendszer valóban elavult, de alkalmas a feladat ellátására, mondjuk 
időlegesen, ha ez hosszú távon semmiképpen sem megoldás.  

Az alapkezelő létszáma és a szervezet kialakítása. Tudni kell, hogy igen sok feladattal 
kellett megbirkózni az előző évben. Most itt gondolok a Magyar Kultúra Alapítvány 
megszűnésére, az Apáczai Közalapítvány megszűnésére, ahol a Bethlen Gábor Alapkezelő a 
jogutód, vagy a Szülőföld Alap Iroda munkatársainak átvételére, valamint az új szervezeti 
egységek kialakítására, a Magyarság Háza szervezeti egységre, azokra, akik az ezzel 
kapcsolatos projekten dolgoznak. Már említettem a monitoring és a belső ellenőrzési rendszer 
megerősítését, ami szintén nem történhetett meg létszám nélkül.  
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Mindenki számára ismert, hogy az elmúlt év decemberében jött ki az a 
kormányhatározat, ami arra kötelezett bennünket, hogy a korábbi években a Corvinus 
Nemzetközi Befektetési Zrt. által folytatott gazdaságfejlesztési típusú támogatásokat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő vegye át. Ezt mostanra sikerült lezárni. Itt egyrészt van a 
Vidékfejlesztési Minisztériumnál lévő támogatás a klímaerdőkre, másrészt a KIM jogelődje, a 
Miniszterelnöki Hivatal által a Corvinus részére biztosított támogatások. Itt a legtöbb 
támogatás azért már lezárult, viszont vannak olyan esetek, ahol folyamatosan kell a 
feladatokkal megbirkóznunk. Egyrészről a nem szabályosan felhasznált támogatások, 
másrészről még az új támogatások folyósítása is feladatként jelentkezik számunkra. Itt több 
százas, inkább ezres nagyságrendű ügyekről beszélünk, amit szintén át kellett venniük a 
kollégáknak. 

Itt tudnám még megemlíteni, hogy a Magyar Cserkészszövetséggel 
együttműködésben, stratégiai partnerként együttműködve indítunk el a TÁMOP-ban egy több 
mint 1 milliárd forintos támogatási igényt. Itt a Cserkész szövetség, valamint a határon túli 
cserkész szövetségek megújítása, bevonása és felkarolása lenne a cél. Ez szintén igen nagy 
feladatokat ró ránk, hiszen a Bethlen Gábor Alapkezelő lesz a projektvezető partner, tehát itt 
igen komoly szervezetfejlesztési igények vannak. Itt szeretnék egyébként rátérni arra, amit 
Szávay képviselő úr említett, ez egy konkrét ügy, amely egyébként nem a Bethlen Gábor 
Alap, hanem a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működése során tűnt fel számára. Ez pedig nem 
más, mint a Bethlen Gábor Alapkezelő szervezetfejlesztési tanácsadási tevékenysége. 
Szeretnék mindenkit megnyugtatni: ez a tevékenység nem a Bethlen Gábor Alapból került 
támogatásként finanszírozásra, hanem a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működési költségei 
terhére. Itt tehát maga a társaság kötött szerződést, ez nem támogatási ügylet. Én azt 
gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon hasznos és szükséges szerződés volt, hiszen egy 
olyan mértékű szervezetnövekedésen estünk át, amely azonban szükségessé tette ennek a 
stratégiai kézikönyvnek, a szervezetfejlesztési átvilágításnak a lefolytatását, és ennek 
megfelelően így jártunk el.  

Egyébként az adott személy, tehát Horváth Tamás esetében, ha jól emlékszem, a 
Providenciát említette, de nem a Providencia, nem tudom pontosan a nevét, azt hiszem, az 
Euditio Zrt.-ről beszélünk, tehát ezzel a társasággal a szerződés megkötése, illetve Horváth 
Tamás, aki korábban a Bethlen Alap Kollégiumának tagja volt, ez nem esett egybe. 
Egyébként ez nem lett volna tilos. Az egyébként valóban helytelen lett volna, ha a Bethlen 
Alapból támogatásban részesítjük ezt a szervezetet. Erre természetesen nem kerülhetett sor, 
mert itt konkrétan összeférhetetlenség lett volna. Mivel nem az alapból finanszíroztuk, hanem 
kifejezetten az alapkezelő működési költségeinek a terhére került ez kifizetésre, ezért itt nincs 
összeférhetetlenség. Egyébként valamennyi szerződésünk nyilvános, tehát a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az értékhatárt elérő 
szerződéseinket feltesszük a honlapra, hiszen a képviselő úr is innen tudott tájékozódni, és 
innen kapott információt arról, hogy egyáltalán rendelkezünk ilyen szerződéssel. Ezek a 
dokumentumok egyébként nyilvánosak, tehát ha valaki érdeklődést tanúsít ezek iránt, akkor 
természetesen nagyon szívesen átadjuk ezeket a dokumentumokat betekintésre, úgy a 
múltban, mint a jövőben is. 

A konkrétumok, a „Határtalanul!” program bővítése. A magunk részéről abszolút 
készen állnánk arra, hogy minél szélesebb körben ki tudjuk terjeszteni a „Határtalanul!” 
programot. Most az elmúlt évi beszámolóról beszélünk, de az elmúlt év tapasztalatai alapján a 
Határtalanul programot igyekeztünk úgy megújítani, hogy minél szélesebb kör számára 
legyen hozzáférhető. Ennek megfelelően nem jelentős, de a határon túlra utazó diákok 
számában azért sikerült növekedést elérni. A kitűzött új céloknak megfelelően bekerült az úti 
célok közé a Dráva-köz és a Mura-vidék. A gimnáziumok, az általános iskolák és most már 
persze a szakiskolák is részt vehetnek a „Határtalanul!” program kiírásaiban. Igyekeztünk 
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még abban is változtatni, hogy a kisebb osztálylétszámú kistelepülések esetében, tehát a 
kistelepülési iskolák esetében kisebb osztálylétszámú egységeket is lehessen utaztatni, hiszen 
korábban alapvetően meg volt határozva egy olyan létszámkorlát, ami alatt őket nem lehetett 
bevenni, és ez automatikusan kizárást eredményezett. Ezen változtattunk az idei évben, és 
igen pozitívak a visszajelzések. 

A „Határtalanul!” program egyébként egy igen szigorú pontozásos rendszer alapján 
működik. Tehát, ha valaki az elmúlt években beadott egy pályázatot, és nem lett sikeres, 
akkor ez önmagában nem jogosítja fel semmilyen pozitív elbírálásra a következő évek 
tekintetében. Természetesen megkértem a kollégákat, hogy a pontozási rendszer adta 
lehetőségeknek megfelelően megkülönböztetett figyelemmel kezeljék ezeket a pályázókat, és 
bízom benne, hogy nincs olyan pályázó, aki most már két sikertelen évet tudna maga mögött. 
Amennyiben mégis van ilyen, vele külön felvesszük a kapcsolatot, és segíteni fogjuk, hogy 
olyan pályázatot adhasson be, amely alkalmas a támogatásra. Egyébként itt minden esetben 
elölről kezdjük a támogatások, a pályázatok értékelését, hiszen az a pontozási rendszer 
nemcsak egy ilyen alapdokumentum kitöltésére irányul, hanem arra, hogy lehetőség szerint 
minél kreatívabban tudjon működni, illetve célba jutni ez a támogatás. 

Amiről még beszélni szeretnék, az a nyílt pályázati rendszer működése, illetőleg mely 
támogatások minősülnek úgymond nyíltnak, és ennek megfelelően a kollégium mely 
támogatások esetén tudja kifejteni a véleményét. Ez az előző évben valóban egy kicsit 
alacsonyabb összeg volt, tehát a 2011. év tekintetében 1 milliárd 200 millió forint volt az az 
összeg, amely úgymond a nyílt pályázati rendszerben került felhasználásra. Az idei évben 
viszont már a kollégium döntése és véleményalkotása kiterjedt az oktatási-nevelési támogatás 
kiírására is, tehát a „Szülőföldön magyarul” program pályázataira. Természetesen kiterjedt „A 
magyar kultúráért és oktatásért” pályázati rendszerre is, ezenkívül a kollégium véleményt 
nyilvánít és a döntés-előkészítésben is részt vesz a nemzeti jelentőségű programok 
meghívásos pályázataiban, a Szász Pál ösztöndíjpályázatban, a „Külhoni magyar óvodák éve” 
programban. Úgy gondolom, az alap előirányzatainak igen jelentős részében, kétharmad 
esetében a kollégium kifejtheti a szakmai véleményezési tevékenységét. 

Az oktatási-nevelési támogatás felhasználása valóban nem biztos, hogy a jelenlegi 
formájában a leghatékonyabb, ezt magam is meg tudom erősíteni, azonban figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy ez úgymond egy nemzetpolitikai vívmány lehet, és nem lehet kihúzni egy 
kártyalapot, hiszen akkor összedől az egész vár. Ennek megfelelően, azt gondolom, 
tudományos kutatással kellene alátámasztani azt, hogy milyen módon lehetne hozzányúlni 
ehhez a rendszerhez. Ennek a rendszernek az átalakítása csak egy olyan konszenzusos és 
tényleg tudományos alapokon nyugvó javaslat alapján történhet, amelynek az előkészítéséhez 
időre van szükségünk. A Bethlen Gábor Alapkezelőben működik egyébként a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet is, és Kántor Zoltán vezetésével igen kiváló munkát végeznek. Tevékenységük 
természetesen igen sok más mellett kiterjed ennek a támogatási formának a változtatási 
igényeire is, hogy milyen módon lehetne ezt a leghatékonyabban felhasználni. Amennyiben 
egyébként a jövőben a Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetőleg a Magyar Állandó Értekezlet 
egyetértése és iránymutatása alapján erre lehetőség lesz, akkor ennek megfelelően le fogjuk 
tenni az erre irányuló javaslatunkat az asztalra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Esetlegesen van-e még kérdés, rövid kérdés? (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 

További kérdések, vélemények és javaslatok 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szabadjon egy nagyon rövid második kört. A cserkész-
ügyet szeretném nagy örömmel üdvözölni. Nagy örömmel hallottam, és jó munkát kívánok 
ehhez, nemcsak azért, mert én magam is cserkész voltam, és láttam, éreztem, megéltem ennek 
a fontos közösségformáló, nemzeti, keresztény tudatformálás szempontjából is nagyon fontos 
erejét, hanem azért is, mert a külhoni magyar közösség és a magyar fiatalok számára is ez 
támpont, ezért kétszeresen is határozottan jelentős, ezért nagyon örülök, ha ebben lesz 
valamilyen komoly támogatás vagy komoly lehetőség. Ehhez jó munkát kívánok, és ezt 
mindenképpen üdvözölni szeretném. 

Gyorsan szeretnék egy-két megjegyzést tenni. Az RMDSZ és az EMNP, ezt említette 
az államtitkár asszony. Ez egyrészt egyetlenegy régió egyetlenegy példája, itt nagyon sok 
mindent meg kellene beszélni, másrészt, ha ez annyira rendben lett volna, akkor önnek nem 
kellett volna egyhetes nyilatkozatháborúba bocsátkoznia Kovács Péter főtitkárral. Itt ismét 
még egyszer szeretném leszögezni: bízom benne, hogy ezt a dolgot talán majd egyszer 
átgondolják az államtitkár asszonyék. A Magyar Állandó Értekezlet az ellenzéki pártokat 
továbbra sem kezeli egyenrangúakként, illetve a véleményünk számos esetben nem 
kérdeződik meg, illetve nem mondhatjuk el, mondván, hogy ne szóljunk bele olyan 
kérdésekbe, ami a külhoni magyarok ügye. Ezt továbbra is rossz és ellenséges hozzáállásnak 
tekintem. A parlament dönt a külhoni támogatásokról, és úgy gondolom, ha másért nem, 
legalább ezért a magyarországi pártok is véleményt mondhatnának ilyen kérdésekben, utána 
önök úgyis azt csinálnak, amit akarnak, és azt fogadnak meg ezekből a felvetésekből, 
államtitkár asszony, amit akarnak. Azt a hozzáállást, hogy ki vagyunk zárva abból, hogy 
egyáltalán véleményt nyilváníthassunk a nemzetpolitikai kérdésekben, továbbra is 
elfogadhatatlannak tartom.  

Ön bocsátkozott egyébként bele egy ellentmondásba az előző bizottsági ülésen, 
amikor megkérdeztem egy konkrét példát, hogy mely szervezetek nem kerültek be a nemzeti 
jelentőségű intézményekbe, például a délvidéki, a Vajdasági Magyar Pedagógusszövetség, az 
összes többi bekerült, de ez nem. Azért nem került egyébként be, mert a VMSZ éppen velük 
nincsen jóban, más pedig nem tudta őket ajánlani. Mi mondjuk megtettük volna, mert úgy 
gondolom, ha három pedagógusszövetség tagja egy nemzeti jelentőségű intézménynek, akkor 
lehet, hogy egyébként a negyediknek is ott lenne a helye, és azért nem került be, mert senki 
nem ajánlotta őket, csakhogy egy konkrét példát mondjak.  

A csángó kérdést én is felvetettem, és örömmel látom, elnök úr, egy picit előreugorva, 
hogy ez bekerült a napirendbe, de jó lett volna, ha erről a bizottság részletesebb tájékoztatást 
kapott volna még annak idején, amikor ez a probléma felmerült, de akkor ezért még 
visszavárjuk ide az államtitkár asszonyt. 

A támogatást nyilvántartó rendszer több hónapig nem volt elérhető, vezérigazgató úr, 
tehát ott nem egyhetes csúszás volt, hanem több hónapig nem volt elérhető. Én hallottam 
informálisan, hogy itt milyen gondok lehettek ennek a hátterében, ez nyilván érthető, mert ezt 
nyilván ki lehet védeni, de azt, hogy több hónapig ez nem elérhető, nehezen tartom 
elfogadhatónak, miközben – még egyszer mondom - önöknek van 800 millió forintjuk 
elműködgetni, annyiból azért lehetett volna fogadni két-három szakembert, akik ezt az ügyet 
elég gyorsan kezelik. 

Egy kérdésem még van, államtitkár asszony. Itt szóba került a Corvinus Zrt. Ezt már 
régebben is feszegettem, azért ott én tudok egy-két vidám történetet a Corvinus korábbi 
éveiből. Azzal kapcsolatban folytattak-e valamilyen átfogó vizsgálatot? Kell-e erről a jövőben 
még beszélni? Én nem bánnám, ha az államtitkár asszony esetleg erről majd a fél év folyamán 
valamiféle tájékoztatást nyújtana a bizottságnak, hogy mi történt a Corvinus-szal 
kapcsolatban, márpedig azért is, mert azok a támogatási projektek máig hatóak, erre utalt a 
vezérigazgató úr is. 
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Én megint felvetném, de konkrétan megkérdezem az államtitkár asszonytól: tervezi-e, 
egyetért-e vele, hogy a bizottság tagjai számos olyan megbeszélésre, rendezvényre, fórumra 
nem kapnak meghívást, amire szerintem jó lenne. Én nagyon örülök annak, hogy megkapom 
például a Magyarság Háza konferenciáira a meghívót, egyikre, másikra el is látogattam, ezek 
nagyon jók, ezt már máskor is elmondtam, még ha adott esetben sajnos nem is akkora a 
látogatottságuk, mint amennyit ezek a programok megérdemelnének. Ezeket kapom, ezeknek 
nagyon örülök, de például az, hogy állami kitüntetéseket adnak át a kisebbségi, határon túli 
magyar vezetőknek, ilyen rendezvény van a Parlamentben, de én a bizottság tagjaként nem 
tudok erről, bár jó szívvel részt vettem volna ezen az ünnepségen, talán más képviselőtársam 
is. Felvetettem korábban is, és szeretném indítványozni, hogy a Kisebbségi vegyes 
bizottságok ülésére a bizottság tagjait csak egyfajta résztvevőként, érdeklődőként, nézőként, 
ha nem is tanácskozási joggal, hívják meg, mert szerintem fontos lenne tudnunk, hogy ott mi 
történik, vagy akár a Diaszpóra Tanács ülésére szintén, amelyről egyébként szintén utólag 
kaptunk tájékoztatást.   

Összességében azt azért szeretném felvetni, államtitkár asszony, hogy talán ennek a 
bizottságnak azért egy picit nagyobb súlyt is lehetne adni, illetve egy picit jobban is lehetne 
minket segíteni abban, hogy a munkánkat jól tudjuk végezni, illetve minél több információhoz 
hozzájussunk. Szeretném kérni, hogy ebben a jövőben legyen partner. 

A határon túli OTP-vel kapcsolatban: én örülök, hogy az államtitkár asszony nyitott 
erre. Mondjuk másfél évvel ezelőtt is ezt mondta, de azóta nem történt semmi. Mi mindig 
megkapjuk, hogy önöknél van a kormányzati felelősség, most majd visszadobja nekünk a 
labdát, hogy várja a javaslatokat. Államtitkár asszony, tegyenek valamilyen javaslatot, mi jó 
szívvel véleményezzük, és hozzátesszük a magunkét, hogy ezt hogyan kellene átalakítani. Az 
pedig, hogy az OTP-hez kaptak ingyen számlát a külhoni magyar szülők, nagyon jó. Ezek 
után a külhoni magyar szülő bemegy az OTP-be, szlovákul, románul van kiírva, hogy a 
Bethlen Gábor Alap kifizetőhelye, és szlovákul meg románul szólnak hozzá a magyar állami 
cég alkalmazottai. Ez egyrészt vicces, másrészt röhejes, harmadrészt egy picit felháborító, és 
ezt, magunk között, szerintem azért önök is tudják, államtitkár asszony, nem is beszélve arról, 
hogy ez az egész az interneten ki lett cikizve. Az egész ügynek árt, ha ez nevetség tárgyává 
válik, azért erre vigyázni kellene.  

Egyébként az nekem egy régi mániám, hogy a magyar állami cégeknek miért nem 
magyar alkalmazottai vannak a határon túl. Mi itt mindig beszélünk arról, hogyan kellene a 
külhoni magyar közösségeket segíteni, és ez konkrét lépés lehetne. Mi most készülünk a 
munkatársainkkal, illetve a jogászainkkal – egyébként ezt most mellékesen szeretném 
elmondani – egy olyan törvényjavaslattal, és ezt itt most meg is előlegezem, és keressük 
annak a módját, hogyan lehetne kötelezővé vagy legalábbis ajánlottá tenni ezeknek a 
cégeknek, hogy magyar embereket vagy legalább magyarul tudókat alkalmazzanak. 
Elképesztőnek tartom, hogy egy MOL-kútnál vagy egy OTP-ben, ami határon túl rájátszik 
azokra az érzelmekre, hogy ez egy magyar cég, a magyar turisták ott állnak meg, az ottani 
magyar emberek ott vásárolnak, tankolnak, odaviszik a pénzüket, ott kapják meg a 
támogatásukat, ne ukránul meg szlovákul szóljanak vissza az OTP-ben, amikor a szülő viszi a 
gyerekét intézni a támogatást. 

Bocsánat, egy kicsit hosszú voltam, de azt hiszem, ez még egy-két fontos kérdés volt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úré a szó. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Én egy nagyon rövid kérdést szeretnék 

feltenni a csángó oktatással kapcsolatosan. Jól értettem-e, államtitkár asszony, hogy a 700 lej 
a fizetésen felüli költségekre szolgál? Ez örvendetes, jó dolog. 
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A másik pedig: van-e információjuk arról, hogy az átalakítás után sikerült több helyen 
fejleszteni az oktatást, vagy visszaesett, vagy mi a helyzet vele?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Csak egyetlen kérésem lenne, valószínűleg a bizottság tagjaival egyetértésben tehetem 

fel ezt az államtitkár asszonyhoz. A Diaszpóra Tanács és a MÁÉRT ülésére hívják meg a 
teljes bizottságot, ezt kérem és javasolom. Nem tudom, ennek van-e valamilyen akadálya, de 
rendkívül fontosnak tartom, hogy a bizottság tagjai vagy nem minden tagja, nyilvánvalóan 
nem tanácskozási joggal, de megfigyelőként, hallgatóként ott ülhessen. 

Ezzel kapcsolatban egy lábjegyzet. Október 8-a, 9-e hétfő, kedd. Nem tudom, 
szerencsés-e a parlamenti ülésen, főleg hétfőn ilyen rendezvényt tartani. Szerintem a jövőben 
erre oda kellene figyelni, hogy ne ütközzön a parlamenti képviselők munkájával. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az államtitkár asszonynak. 

Válaszadás 
 

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Hadd kezdjem a végén, nem biztos, hogy az egyszerűbb vagy könnyebb, de 
mindenképpen a rövidebb kérdésekkel. Kalmár képviselő úr a csángó ügyben. Először is, 
igen, ez a munkabéren felüli juttatás tényleg nagyban segít – tüzelő és a többi –, ezért is 
fontos. Én úgy látom, hogy a fejlesztés és az integráció irányáában mozdultunk el, tehát az 
volt számomra ebben a történetben egy félelem, hogy ne essen szét az egész oktatási program, 
ne menjen el falvanként egy kontrollálhatatlan, finanszírozhatatlan folyamatba a dolog. Ezzel 
ellentétes folyamat van. Akik tehát eddig külön szervezték meg az oktatást, most ők is 
csatlakoznak itt az RMPSZ által koordinált programhoz. Én azt látom, inkább az kellett, hogy 
egy megnyugtató, biztos kézben legyen az egész oktatási program, és szerintem ezt sikerült 
elérnünk, úgyhogy most inkább az egységesülés és az integráció felé látom ezt menni.  

Azt, hogy olyan típusú-e a fejlesztés, hogy több gyerek jár-e, azért nem tudom 
megmondani, mert az előző rendszer annyira követhetetlen, hogy nemcsak az elszámolási 
adatok, hanem a gyerekek létszámára vonatkozó adatok sem megbízhatóak, tehát ezt nem 
tudom megmondani.  Azt sem tudom megmondani, régen mennyi volt, azt tudom, hogy most 
mennyi. 

A MÁÉRT és a Diaszpóra Tanács. A két szerv különböző. A MÁÉRT a határon túli 
politikai szervezetek, a magyarországi parlamenti pártok és a magyar kormány tanácskozási 
fóruma, tehát nem is véletlen, hogy itt Szávay képviselő úr nem kérte, hogy kapjon meghívót 
a MÁÉRT-ra, hiszen az természetes, hogy minden parlamenti párt kap meghívót. 

 A Diaszpóra Tanács egy picit más, az a magyar kormány által létrehozott intézmény, 
a magyar kormány és a diaszpóra szervezetek vannak benne. Tehát ott a magyarországi pártok 
nem tagjai ennek a tanácskozásnak, ez egy másik jellegű intézmény. Azért van ilyen 
különbség, mert teljesen más jellegű problémái vannak a külhoni magyarságnak és a 
diaszpórának. Ahol egyértelműen szükség van a politikai egyeztetésre, ott a Diaszpóra Tanács 
küldöttei ott vannak a MÁÉRT-on, a Diaszpóra Tanács elnöksége részt vesz a MÁÉRT 
ülésein, tehát ott alkalma van a politikának, a parlamenti pártoknak is találkozni velük, ezzel 
szemben a Diaszpóra Tanács inkább szakmai jellegű szervezet, nem is akarjuk a politika felé 
elvinni, a diaszpóra másképpen működik.  
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Az időpontot a felső állami vezetők naptárjához tudtuk igazítani, így sikerült idén. 
Egyébként nem is az volt a probléma, hogy hétfő, kedd vagy péntek, a nagy probléma az volt, 
hogy október vagy november, de nem lehetett a szokásos novemberi időpontra tenni, mert 
Romániában választás van, a romániai kampány közepén nem lehet MÁÉRT-ot tartani, el sem 
jönnének, mert csak bekavarnánk, nem kell a magyarellenes indulatokat hergelnünk. Tehát 
nagyon nehéz volt idén kijelölni az időpontot, ezért van ez a korai időpont, hétfőre, keddre 
sikerült találnunk. A meghívottakkal kapcsolatban még egyeztetek, de remélem, ott tudnak 
lenni a képviselő úrék is.  

Vissztérnék Szávay képviselő úr kérdésére a MÁÉRT kapcsán, vagy még kérdés volt, 
az volt a probléma, hogy még nincsenek eléggé bevonva. Tehát a szakbizottságokat mi ugyan 
szakmai munkának akartuk, és először nem hívtuk meg a pártokat, de engedtünk az ellenzék 
nyomásának, és most már a bizottságokban is részt vesznek az ellenzéki pártok képviselői is.  

Azt tudom mondani, amiért Szabó képviselő úrtól azt a vádat kaptam meg, hogy nem 
vonjuk be a határon túliakat a döntés-előkészítésbe, és a nemzeti jelentőségű intézmények 
közé kizárólag a határon túliak javasolhatnak, most pedig azt a vádat kapom Szávay képviselő 
úrtól, hogy nem vonjuk be őket a döntés-előkészítésbe. Szerintem azt, hogy egy régióban mi 
legyen nemzeti jelentőségű intézmény, mondják meg az ottaniak. Amennyiben a képviselő 
úrnak ezzel kapcsolatban javaslata van, keressen meg egy határon túli szerveztet, amelyikkel 
partneri kapcsolatban van, és kérje meg, hogy javasolják azokat, akiket fontosnak tartanak, 
javasolják őket a nemzeti jelentőségű intézmények közé.  

Csángó ügy. Én úgy emlékszem, hogy ebben a bizottságban már beszámoltam a 
csángó kérdésről. Ha nem így lenne, és igény van arra, hogy még egyszer külön alkalom 
legyen erre, én nyitott vagyok rá, de úgy emlékszem, volt már itt beszámoló az ezzel 
kapcsolatos egész problémáról, de nagyon szívesen megteszem még egyszer. 

A Corvinusszal kapcsolatos kérdéseket átadnám a vezérigazgató úrnak. 
Állami rendezvények, meghívás. Itt van egy protokoll, hogyan mondjam, ez nem 

feltétlenül az én hatásköröm, van egy állami protokoll, hogy kit hívtak meg például most, 
augusztus 20-án az állami kitüntetések átadására, de megpróbálok ennek utánamenni. 

Kisebbségi vegyes bizottságok. Ez egy kormányközi együttműködés, oda nem tudjuk 
a pártokat, a parlamenti képviselőket meghívni, ez kifejezetten a magyar kormány és a 
szomszédos ország kormánya közötti együttműködés.  

Az oktatási-nevelési ügyről már beszéltünk. Van több elképzelés, végig fogjuk 
gondolni.  

Ami még fontos, az OTP. Teljesen egyetértek a képviselő úrral abban, és azonnal 
léptünk mi is, amikor a felvidéki OTP-fiókban a magyar iskolába járó magyar gyerekek 
szüleinek a magyar iskolába járás miatti oktatási-nevelési támogatást szlovákul írták ki, 
azonnal szóltunk az OTP-nek, és átírták magyarul. Egyetértek azzal a mozgalommal is, 
amelyik azt próbálja elérni, hogy a magyar tulajdonú cégeknél – egyébként ez főleg a 
Felvidéken probléma – magyarul legyen kiírva. Működik a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért 
Mozgalom és a többi, értek már el eredményeket, például CBA és a többi. Én ezt támogatom, 
és teljesen egyetértek vele. 

Most a vezérigazgató urat megkérném, hogy a Corvinus ügyében válaszoljon. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm.  
Tehát a Corvinus-támogatást finanszírozó tevékenység átvételével kapcsolatos munka 

az 1500/2011. kormányhatározat alapján indult meg, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
mint jogutód lett kijelölve a Corvinus támogatási ügyei kapcsán. Ez jogszabályban is 
rögzítésre került, ennek megfelelően a jogszabályi jogutódlásról tudunk beszélni. 
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A támogatások átvételével kapcsolatos megállapodások aláírásra kerültek a 
Corvinusszal. Ami kicsit lassította az átvételt, az nem volt más egyébként, minthogy a 
Corvinusnál a legtöbb szerv hatáskörébe tartozott az átadás-átvételi megállapodás jóváírása, 
tehát az aláírástól számított körülbelül egy hónapon belül tudtuk lezárni ezeket. Először 
sikerült lezárni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó támogatások 
átvételével kapcsolatos feladatokat, utána pedig a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó 
feladatokat. Az alapkezelő feladata ezt követően, miután átvettük ezeket az ügyeket, hogy 
ezeket világítsuk át. Természetesen erre szakértőt, könyvvizsgálót kértünk föl, továbbá az 
adott területet ismerő jogi szakértőkkel is konzultálunk, és a problémás ügyek kapcsán az ő 
véleményükre hagyatkozunk.  

Ami most feladatként áll előttünk, az, hogy átvilágítjuk ezeket az ügyeket, ahol van 
tennivaló. Ahol peres eljárás van, abba a peres eljárásba bekapcsolódunk, mert a hatósági 
ügyekbe be kell kapcsolódnunk, tehát jeleznünk kell a jogutódlás tényét. Ugyanez érvényes 
azokban az esetekben is, ahol valamilyen biztosíték áll a támogatás mögött. A legtöbb esetben 
ezek visszatérő jellegű támogatások, kamattámogatások, illetőleg gazdaságfejlesztési 
támogatások. Itt a legtöbb esetben van biztosíték. Ezeknél, ahol ingatlan van vagy valamilyen 
közhiteles nyilvántartásban került rögzítésre a biztosíték zálogjog formájában, ott is meg kell 
tennünk a bejelentést, és ennek eleget teszünk. Amikor pedig készen vagyunk ezzel a 
feladattal, akkor a még rendelkezésre álló forrás tekintetében megállapodásra kell jutnunk 
egyrészt a KIM-mel, másrészt a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy ezt milyen módon 
lehet felhasználni. Azt tudni kell, hogy a támogatás legjelentősebb része, ami még nincs is 
kifolyósítva, de kötelezettségvállalással terhelt, hiszen már megkötésre került a támogatási 
szerződés, csak még nem jutott el olyan stádiumba az ügy, hogy ez kifolyósításra kerülhessen, 
az idei évben ez gyakorlatilag meg fog történni. Viszont lesznek olyan források is, amelyek 
2014-től, 2013 végétől elkezdenek majd visszaérkezni az alapba, tehát ez az alap lehetőségeit 
tudja majd növelni ebben a támogatási körben. 

Azt meg kell jegyeznem, hogy itt is, hasonlóan a többi támogatási tevékenységünkhöz 
vagy a támogatásra, rendelkezésre álló forráshoz, itt is igen szűkösek a keretek, tehát túl nagy 
gazdaságfejlesztési programok beindítására a jelenleg rendelkezésre álló források alapján 
nincsen lehetőségünk. 

Egyelőre ennyi. Köszönöm. 

Szavazás 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót, a kérdéseket, kiegészítéseket és 
természetesen a válaszokat is.  

Azt gondolom, most már nem akadályozhat meg bennünket semmi és senki abban, 
hogy szavazni tudjunk az első napirendi pont a) és b) pontjairól. Először az a) pontról 
szavazunk. Kik támogatják a beszámolót? (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – 3 nem szavazat.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy közben megérkezett Ékes Ilona 
képviselő asszony, Kőszegi Zoltán és Dorosz Dávid képviselő urak, illetve Kovács Ferenc 
alelnök úr. 

A b) pontról is külön kell szavaznunk, mégpedig ez a határozat a beszámoló 
elfogadásáról. Kik támogatják? (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
3 nem szavazat.) Köszönöm szépen. 

Bizottsági jelöltet kell állítanunk. A bizottság elfogadja-e azt, hogy én, mint elnök, 
adjam elő a témát a parlament plenáris ülésén? Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 
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Kisebbségi véleményt szeretne-e valaki a parlament előtt elmondani? (Jelzésre:) Igen, 
Szabó Vilmos képviselő úr. Elfogadjuk-e, hogy Szabó Vilmos képviselő úr legyen a 
kisebbségi előadó? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A napirendi javaslat elfogadásánál szerettem volna jelezni, hogy célszerű lenne a 
harmadik napirendi ponttal folytatni. Erről nem szavaztunk, de most kérem a bizottságot, 
tekintsünk el ettől, és vegyük ide, hiszen értelemszerűen idepasszol ez a napirendi pont. 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7469. szám) 

Tehát a harmadik napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ugyanúgy üdvözlöm 
körünkben az államtitkár asszonyt és a vezérigazgató urat, a KIM részéről dr. Augusztinyi 
Szandra főosztályvezető asszonyt. Ennek az önálló képviselői indítványnak a benyújtója 
Szabó Vilmos képviselőtársunk. Megkérdezem: kívánja-e kiegészíteni? (Igen jelzés.) 
Parancsoljon! 

Szabó Vilmos (MSZP) kiegészítő tájékoztatója 
 

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Annál is inkább, mert azt gondolom, ezt könnyen el tudjuk 

rendezni. Amikor ezt előterjesztettem, és a bizottság elé került, akkor az államtitkár 
asszonnyal beszéltünk erről, és az volt közöttünk a megállapodás, hogy miután a kormányzat 
készül – ez itt most úgyszintén elhangzott – a másik napirend kapcsán egy módosító 
törvénycsomaggal vagy törvénymódosítással, és egy ilyen jellegű módosítást is terveznek, 
ezért azt kértem, függessze fel a bizottság, ne szavazzon róla. Most újfent azt kérem, hogy 
várjuk meg, amíg beterjeszti a kormányzat a módosító csomagot, és akkor kerüljön ide.  

Erről az ülés előtt megkérdeztem az államtitkár asszonyt, ő ezzel egyetért, az 
időpontot pedig majd nyilván jelezni fogják, ezért azt kérem, hogy most ne szavazzon erről a 
bizottság, térjünk rá vissza akkor, amikor majd a kormányzati módosító javaslatok elénk 
kerülnek.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Azt tudom erre mondani, hogy a Ház működése szempontjából mindenféleképpen 

szavaznunk kell erről, nem tudunk tovább várni. Ha elutasítja a bizottság vagy a bizottság 
többsége, akkor viszont a képviselő úrnak esetlegesen újra be kell ezt nyújtania. Tehát 
technikailag csak így tudjuk kezelni ezt a kérdést. 

Kíván-e kérdezni, hozzászólni bárki is? (Nincs jelzés.)  
Megkérem a bizottságot, szavazzunk arról, hogy tárgysorozatba vesszük-e 

képviselőtársunk önálló képviselői indítványát. Kik támogatják? (Szavazás. – 1 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
5 tartózkodó szavazat.) A bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 
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,,a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)    

b) Az Állami Számvevőszék jelenése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről T/ 8196/1. szám 

Folytatjuk az eredeti második napirendi pontunkkal, az a) pontban a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslattal  és ehhez kapcsolódóan a b) pontban az Állami Számvevőszék jelentése a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről.  

A napirendi pontnál üdvözlöm dr. Haág Tibor főosztályvezető urat, illetve az Állami 
Számvevőszék részéről Dormán István Zoltán számvevő tanácsost, illetve Gyeraj Péter 
számvevőt, az EMMI részéről pedig Mézner Ritát, a határon túli finanszírozási referenst. 

Megadom a szót az államtitkár asszonynak. 

Dr. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) kiegészítő tájékoztatója 
 

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Elnök úr, én röviden elmondanám, hogy a KIM-fejezetben a 2011. évi 
költségvetésben a cím a határon túli magyarok programjainak támogatása. Itt részletes 
bontásban voltak a határon túli támogatások. Ezek azok, amelyeket év közben átadtunk a 
Bethlen Gábor Alapnak.  

Nem tudom, van-e annak értelme, hogy itt most tételesen felsoroljam, milyen összeget 
adtunk át. Azért nem adtuk át rögtön az egészet, mert év elején el kellett kezdeni bizonyos 
összegek folyósítását, meg kellett bontani az összegeket. Nem hiszem, hogy ennek értelme 
lenne most, de a kint lévő összegek körülbelül kétharmadát egyenesen átadtuk a Bethlennek, 
erről volt szó az előzőekben, a többi pedig közvetlenül a KIM-től, tehát a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságtól került kifizetésre. 

Én ennyit fűznék hozzá. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A főosztályvezető úré a szó. 

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Néhány gondolatot én is elmondanék.  
A törvénytervezetet az államháztartási törvény előírásai szerint a tárgyévet követő 

8 hónapon belül kellett benyújtania a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, illetve a 
kormánynak az Országgyűlés elé, és a benyújtást megelőző 2 hónappal pedig át kellett adnia 
az Állami Számvevőszéknek. Ezeket a határidőket a Nemzetgazdasági Minisztérium is és a 
kormány is teljesítette. 

Az általános résszel kapcsolatban csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy 2011-ben a 
kormány továbbra is a strukturális problémák megoldását tűzte ki célul, és ezt a 
Széll Kálmán-tervben rögzítette. A Széll Kálmán-terv prioritása az államadósság rátájának a 
csökkentése és a költségvetési törvényben meghatározott hiánycél elérése. A hiánycél 
eléréséhez különböző gazdaságpolitikai tényezők okán többször egyedi intézkedést kellett 
hozni. Azért szeretnék egy-két mondatot mondani ezekről az egyedi intézkedésekről, mert 
nem eredményként, hanem tényként szeretném jelezni azt, hogy ezek az intézkedések a 
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Bethlen Gábor Alapot nem érintették. Az első intézkedés a kormány februári 1025/2011. 
határozata volt, amelyik 250 milliárd forint nagyságú megtakarítási intézkedést tartalmazott. 
Ennek java része, 187,1 milliárd forint a minisztériumok, illetve a minisztériumok felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek előirányzatának zárolását tette ki, amelyet egy későbbi 
intézkedés, a költségvetési törvény módosítása végleges elhalássá változtatta. Ez a februári 
intézkedés tartalmazott a kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek 
esetében azoknál, amelyek bevételből gazdálkodtak, egy 3,1 milliárd forintos összegű 
befizetési kötelezettséget, ezenkívül kiadási megtakarítási kötelezettséget írt elő a Munkaerő-
piaci Alapnál 16 milliárd forint értékben, illetve fogyasztói árkiegészítés címen 10 milliárd 
forintos összegben. Ezen túlmenően szintén a költségvetési törvény módosításával az 
úgynevezett alkotmányos fejezeteknél, melyek nem tartoznak a kormány irányítása alá, 
mintegy 7,7 milliárd forintos zárolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál 
pedig 5 milliárd forintos tartalékképzési kötelezettség került előírásra. Ez volt az első 
félévben.  

A második félévben, 2011 szeptemberében a kormány további, összesen 100 milliárd 
forintot kitevő egyensúlyjavító intézkedésről döntött. Ebbe az intézkedési körbe tartozott a 
beszerzési moratórium, a költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok további 37 milliárd 
forintos zárolása, az adóbeszedési hatékonyság javítása, a játékadó, valamint a dohányáru, az 
alkohol, a gáz jövedéki adójának az emelése, továbbá a többlet-osztalékbevétel előírása. 
Ennél az intézkedésnél sem volt érintett a Bethlen Gábor Alap. Szeretném hangsúlyozni, nem 
eredményként, tényként szeretném ezt a zárszámadással kapcsolatosan említeni. 

Összességében ezeknek az egyedi intézkedéseknek köszönhetően sikerült az 
államháztartási hiánycél teljesítése. Ez a hiány a kormány által kitűzött 2,94 százalékos GDP-
arányos mérték alatt, a GDP 2,43 százalékában alakult.  

A Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban csak egy pár gondolatot mondanék, és 
elnézést, ha ezek már elhangzottak. A Bethlen Gábor Alap 2011. évi bevétele, ahogyan már 
elhangzott az előző napirendi pontoknál, 12 milliárd 218,8 millió forintos előirányzattal és 
1,3 millió forinttal (sic.) nagyobb bevételi teljesítéssel mutatkozik. Itt ez az 1,3 millió forintos 
túlteljesítés maradvány-visszafizetésből, illetve árfolyamnyereségből adódik. 

Az alap eredeti támogatási előirányzata 375,3 millió forint volt. Ezt az előirányzatot 
növelte év közben a kormány 1461/2011. intézkedése, ahol az alap részére 
1 milliárd 487,9 millió forint eseti költségvetési támogatást biztosított az oktatási-nevelési 
támogatások kifizetésére. Ennek a forrása az EU-elnökségre fordítható forrás maradványának 
az újrafelosztása volt. 

További 1 milliárd forintot jelentett 2011. második negyedévében a Munkaerő-piaci 
Alapot kezelő Nemzetgazdasági Minisztériummal megkötött megállapodás, amely a 
szakképzési hozzájárulásból és az egyéb szakképzési bevételekből az alapot megillető forrás 
átadásáról szólt. Volt ugyan az önkéntes adományokra 0,1 millió forint (sic.) tervezve, de az 
év folyamán ilyen jellegű bevétel nem folyt be az alaphoz. 

További 1,1 milliárd forintot jelentett a Szülőföld Alap megszűnésekor a Bethlen 
Gábor Alapot megillető pénzeszköz átadása, és 8 milliárd 194,2 millió forintot a helyettes 
államtitkár asszony által említett határon túli magyarok támogatását szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzat átadása az alap részére.  

Az alap 2011. évi kiadásai. A felhasználható pénzeszközöket az előbb felsorolt 
bevételek úgy módosították, hogy 11 milliárd 258,5 millió forint bevétel-támogatási 
előirányzat kerülhetett felhasználásra, és az alapkezelő működtetési előirányzata pedig a 
hatályos jogszabályok alapján 956,9 millió forintra módosult. Egy új kiadási előirányzat 
került év közben megnyitásra, amely a forrást biztosítók részére lett kinyitva, mely a 2010. évi 
fel nem használt források visszautalásának beszedését teljesíthette. 
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Összességében a rendelkezésre álló 12 milliárd 218,8 millió forint kiadási 
előirányzatból 11 milliárd 503,5 millió forint teljesült, így az alap az év végi 
megtakarításával, 715,3 millió forinttal járult hozzá a kitűzött hiánycél teljesítéséhez. Ennek a 
715,3 millió forintnak is már volt szó a sorsáról. Ebből 684,4 millió forint a 2012-re áthúzódó 
pénzügyi teljesítések fedezete, és 30,8 millió forint felhasználható keret van. 

Amit még mindenképpen meg kell említenem a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban, 
hogy a hatályos jogszabályi előírások mellett az alap beszámolóját könyvvizsgáló auditálja, 
esetünkben a K-E-S Audit Kft. végezte ezt a feladatot. A záradék szerint, amit a 
beszámolóhoz mellékelt a könyvvizsgáló cég, az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható, valóságos képet mutat a beszámoló.  

Visszatérve a törvénytervezet általános részére, az Állami Számvevőszék elkészítette a 
jelentését a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. Ennek a jelentésnek az elkészítéséhez a 
már említett határidőn belüli törvénytervezet átadása mellett biztosította a kormányzat a 
helyszíni ellenőrzés feltételeit. Folyamatosan egyeztettünk az Állami Számvevőszék 
szakértőivel, és az ÁSZ által, illetve a mi általunk egyeztetett megállapítások átvezetésre 
kerültek az ÁSZ-jelentésben. Az Állami Számvevőszék a jelentésében megállapította, hogy a 
2011. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a feltárt hibák az 
elszámolás megbízhatóságát nem befolyásolták.  

Végezetül hadd említsem meg, hogy a Számvevőszék milyen körben fogalmazott meg 
javaslatokat a jelentésében. A rendkívüli kormányzati intézkedéseket szolgáló tartalék, a 
Nemzeti Földalap szerződést nyilvántartó rendszere, az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatok beszámolója, az adóbeszedés nyilvántartása és a NAV  belső szabályozásának 
ellenőrzése tekintetében voltak javaslatai az Állami Számvevőszéknek, amelyekre az 
érintettek intézkedési tervet készítenek a jelen időszakban. 

Köszönöm szépen. Kérem tisztelettel a bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat 
általános vitáját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az Állami Számvevőszék részéről szeretném megkérdezni, ki szeretne kiegészítést 

tenni. Nem kötelező. (Jelzésre:) Parancsoljon!  

Dormán István Zoltán számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 
 
DORMÁN ISTVÁN ZOLTÁN számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): 

Köszönöm, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Az Állami Számvevőszék 

törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzését. A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése lefedte a 
központi költségvetés bevételi főösszegének 96 százalékát, illetve kiadási főösszegének 
91 százalékát. Közel 80 intézményben végzett az ÁSZ helyszíni ellenőrzést, melynek során 
összesen a költségvetési beszámolót, valamint a költségvetés közvetlen kiadási és bevételi 
előirányzatait minősítettük.  

A minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése a korábbi 
zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző. Az ÁSZ stratégiai céljai között szerepel, 
hogy a költségvetési szerveket teljeskörűen ellenőrizze. Ennek első lépése volt idén kísérleti 
jelleggel a Belügyminisztérium és intézményeinek ellenőrzése, melynek keretében 
35 intézményi beszámolót minősítettünk. Hét további ellenőrzés keretében elvégeztük további 
13 költségvetési szerv beszámolójának minősítését, ez szintén hozzájárult a lefedettség 
bővüléséhez, továbbá az egykapus dokumentumbekérés módszere keretében két kapcsolódó 
ellenőrzés is a zárszámadás vizsgálatához tartozott 2011-ben. 
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Megállapítható volt, hogy jelentősen javult a beszámolók megbízhatósága. 2009-ben 
3, 2010-ben pedig 2 elutasítást adott az ÁSZ, ezek száma 2011-re 1 darabra csökkent. A 
korlátozott minősítések száma 2009-ben és 2010-ben 10-10 darab volt, ehhez képest a 2011. 
évi beszámolók közül csak egy kapott ilyen minősítést. 9 költségvetési szerv esetében a 
beszámolók minősítését figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítették ki a számvevők. Ez a 
jelentés 3. számú mellékletében található. A nemzetgazdasági elszámolások kiadásai a jelen 
helyzetben megbízhatóak, kivételt képeznek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és 
kiadások, valamint a lakástámogatások. Ezeket az Állami Számvevőszék korlátozott 
minősítéssel látta el. 

Az ellenőrzött költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit 
két kivétellel elfogadhatónak találta az ÁSZ. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség beszámolóját 
korlátozó, az Uniós fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról készített beszámolót 
elutasító záradékkal látta el. Ez a jelentés 91. oldalán található. 

A megállapított hibák a számviteli rendszerrel kapcsolatos belső kontroll nem 
megfelelő működésére, a személyi juttatásokhoz, fizetésekhez kapcsolódó 
szabálytalanságokra, a megbízásos jogviszonnyal történő foglalkoztatásra, a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a hiányára, valamint a maradványok szabálytalan 
lekötöttségére vezethetők vissza.  

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a Nyugdíjbiztosítási Alap beszámolóját nem 
könyvvizsgáló, hanem az ÁSZ minősítette. A Elkülönített Állami Pénzalapok és az 
Egészségbiztosítási Alap beszámolóit a könyvvizsgálók, a Nyugdíjbiztosítási Alap 
beszámolóját így az ÁSZ látta el elfogadó véleménnyel. A Nyugdíjbiztosítási Alap 
beszámolójára korlátozó véleményt adtunk. Figyelemfelhívó megjegyzést fűztünk a 
Nyugdíjbiztosítási Alap konszolidált beszámolójához. A működési és az ellátási beszámolók 
ellenőrzése során feltárt hibák mutatták a hiányosságokat.  

Az alapok közül a Bethlen Gábor Alap költségvetése látszott a legjelentősebbnek, 8,9-
szeresére nőtt. Ennek ellenére megállapítható volt, hogy a határon túli magyarok támogatását 
szolgáló előirányzatoknak a Bethlen Gábor Alapba történő átcsoportosítása teljeskörűen 
2011-ben nem valósult meg. A fenti cél továbbra is a költségvetési fejezetet tartalmazó forrás, 
megközelítőleg1430,4 millió forint értékben. 

Megállapítottuk továbbá, hogy az új és átalakított pályázati módszerek alapján fizetett 
támogatások sokrétűsége és nagyságrendje meghaladja a korábbi években teljesítetteket. A 
kifizetett támogatások összege közel az ötszörösére emelkedett. A Bethlen Gábor Alapnál 
megállapítható volt, hogy a támogatások belső ellenőrzési monitoring rendszere nem működik 
megfelelően. Az előző évinél nagyságrenddel nagyobb támogatási források kezelésének 
követelménye a belső kontroll fokozása, ezt állapították meg a független könyvvizsgálók is. A 
belső ellenőrzést hatékonyabbá kell tenni, a területet ki kell terjeszteni a nyílt kiírású 
pályázatokra, a régiós területeken végzett pályázati kiírásokra. A belső ellenőrzés 
eredményeiről indokolt lenne beszámolnia a Bethlen Gábor Alapnak a bizottság felé is. 
Javasolt a külhoni szervezetek működési költségeinek nyomon követése is. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár asszony, a főosztályvezető úr és a 

számvevő tanácsos úr tájékoztatóját, kiegészítését. Van-e kiegészítés, hozzászólás, kérdés? 
Úgy látom, nincs, akkor együttesen szavazhatunk a napirendi pontról. (Jelzésre:) Képviselő 
úré a szó. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szeretném megkérdezni, hogy ez a jelentés olvasható 

lesz-e, illetve pontosan hol érhető el, elérhető-e egyáltalán? 
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ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DORMÁN ISTVÁN ZOLTÁN (Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék 

összes jelentése nyilvános, a weboldalon elérhető és hozzáférhető mindenki számára. 

Szavazás 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szavazás következik. Kik támogatják a jelentést? (Szavazás. – 7 igen szavazat.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Köszönöm szépen. 
Köszönöm a segítségüket, az államtitkár asszonynak köszönöm, hogy mind a három 

napirendi pontban közreműködött. További jó munkát kívánok. 

Egyebek 
Rátérünk a negyedik napirendi pontra, az Egyebekre, amely elsősorban a féléves 

munkatervünket tartalmazza. A féléves munkaterv elkészítésénél alapul vettük az előző fél év, 
illetve az elmúlt időszak munkaterveit, azokat képviselői észrevételekkel egészítettük ki, 
illetve írásban Szávay képviselő úrnak érkezett egy hosszabb beadványa, amelyet szóban 
egészített ki, és az elkészítésnél figyelembe vettük. Egyébként nagy része már benne volt az 
általam elkészítettben, és azt kiegészítettük ezzel.  

Ennek a lebontása még nem történt meg hétről hétre, illetve az egyes bizottsági 
ülésekre. Ezt meg fogjuk tenni. Nyilván, amikor a bizottsági üléseket előkészítjük, akkor 
elsősorban a munkatervet vesszük alapul, és annak alapján készítjük el. Nem tudom most 
megígérni, hogy a jövő héten vagy egy hónapon belül elkészítjük a lebontást, mert azt nem 
nagyon lehet megtenni, hiszen egyeztetni kell egy-egy bizottsági ülés létrehozása előtt 
mindenkivel, és azt nem tudom, hogy például decemberben vagy októberben, novemberben ki 
hogyan ér rá, ezért ez a lebontás nem kerül a bizottság elé, de a bizottsági elnök alapvetően 
ezt a munkatervet veszi majd alapul.  

(Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Itt egy hosszabb vagy jó pár dolgot összeszedtem, javasoltam, ezek jó részét viszont is 

látom a munkatervben. Ezt köszönöm szépen, elnök úr. 
Kérdezni szeretnék. Gondolom, van valamilyen oka, korábban is szó volt 

Horvátországról, hogy odamennénk kihelyezett bizottsági ülésre. Most Ausztria tűnt fel 
ebben. Inkább csak kérdezném, hogy miért kell odamenni, amikor nem is olyan régen 
találkoztunk az ausztriai magyar szervezetek vezetőivel, tehát egy ilyen kört itt már nem túl 
régen futottunk. Én Horvátországot továbbra is napirenden tartanám. 

Egy dolgot kérdeznék. Nem került bele minden, ez nyilván nem feltétlenül baj, de egy 
dolog kivonásának az okára kérdeznék csak rá. Javasoltam a Nemzeti Együttműködési Alap 
részéről annak az elnökét, illetve a külhoni magyar támogatásokért felelős kollégium elnökét 
meghallgatásra hívni. Ez az egy, amire rákérdeznék, hogy ezt nem javasolja az elnök úr, vagy 
tegyük a következő fél évre, vagy nem ránk tartozik, vagy ezzel ne foglalkozzunk. Annak 
tényleg örülök, hogy a több fontos dolog megjelent. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kezdeném az utolsó kérdéssel, illetve az arra adandó válasszal. Igazából ennek a 

szervezetnek a működését még nem nagyon ismerjük, utánanézek, és nincs semmi akadálya 
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annak, hogy az első félévben, illetve ebben a félévben is bekerüljön egy ilyen tájékoztatás, 
úgyhogy egy kis türelmet kérek. 

A kihelyezett ülésnél pedig az előző félévben is találkoztunk az ausztriai magyar 
szervezetekkel, és már akkor szó volt arról, hogy esetlegesen kihelyezett bizottsági ülést 
tartunk. Egy héttel ezelőtt, a hétvégén volt Burgenlandban, Felsőpulyán az Ausztriai Magyar 
Szervezetek Szövetségének egy nagyobb összejövetele, illetve a NYEOMMSZ tartott ott egy 
közgyűlést, és ott újfent beszélgettünk erről, hogy ott esetlegesen egy kihelyezett bizottsági 
ülést tartunk. Leginkább ez van előkészítve. Természetesen Horvátországot is előkészíthetjük, 
még akár mind a kettő esetlegesen bele is fér. 

A délvidékit, a vajdaságit szerintem ebben a félévben nem tudjuk megvalósítani. A 
kettő közül valamelyiket vagy mind a kettőt meg tudjuk csinálni, a vajdaságit viszont 
javasolnám a következő félévre.  

Van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Megkérem a bizottság tagjait, hogy 
fogadják el így ezt a munkatervet. Természetesen hétről hétre egyeztetünk a képviselőkkel is, 
esetlegesen ki lehet ezt még egészíteni olyan témákkal, amelyek itt nem szerepelnek. 

Szavazás 
Aki elfogadja a munkatervet, kérem, jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm 

szépen, mindenki elfogadta. 
Jó étvágyat és jó munkát kívánok mindenkinek, mai bizottsági ülésünket berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc.) 
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