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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Szeretném 
bejelenteni a helyettesítéseket. Dr. Szili Katalin alelnök asszonyt én helyettesítem, dr. Kovács 
Ferenc alelnök urat Ékes Ilona képviselő asszony, Kőszegi Zoltán képviselő urat dr. Hoppál 
Péter képviselő úr és Szávay István képviselő urat Szabó Vilmos képviselő úr. Így 
megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. (Derültség, közbeszólások: Új szövetség!) 
Majd a módosítóknál dől el teljes mértékig a dolog. 

Tisztelt Bizottság! Szeretnék kérni egy módosítást a kiadott napirendi javaslattal 
kapcsolatosan, mégpedig azt, hogy néhány módosítóról szavaznánk a 2. és 3. pontban, azok 
viszonylag gyorsan lemennek, reményeink szerint néhány perces napirendi pontokról van szó, 
ezért a Bethlen Gábor Alapról szóló törvénymódosítást tennénk harmadik napirendi pontnak, 
a néhány módosítót pedig előtte leszavaznánk. 

Így az első napirendi pont a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati 
javaslat, a második pedig a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló 
határozati javaslat. Ezt követi a BGA. 

Aki így, ezzel a módosítással elfogadja a napirendet, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló H/6340. számú határozati javaslat 

Máris rátérünk a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslatra. 
Az előterjesztő dr. Molnár Attila képviselő úr, és a kormány részéről, ha jól tudom, Schaller 
Ernő kabinetmunkatárs vesz részt a mai ülésünkön. A módosítókról fogunk szavazni. 
Megkérdezem, hogy a módosítók előtt képviselő úr kíván-e szólni. 

 
DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 

szépen a lehetőséget. Négy módosító javaslat érkezett be. Nagyjából az általános vitánál már 
körvonalazódott a módosító javaslatok köre, illetve azoknak a tartalma is, és ott, ahol 
jeleztem, nyilatkoznék egyben, akkor szerintem egyszerűbb lesz a helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Azt szeretném mondani, hogy Mile Lajos és Szili 

Katalin módosító javaslatát támogatom, a másik két módosító javaslatot nem. Az egyiket 
Szávay István képviselőtársam nyújtotta be, ami konkrétan egy dátumhoz, 1947-hez kötné, 
úgy fogalmazná át a határozati javaslat 1. pontját. Tehát én nem tartanám ezt szerencsésnek, 
ha az április 12-e mellett, ami egyébként visszautal erre a dátumra, még konkrétan 
meghatároznánk 1947-et, hiszen most nem akarok itt történelmi fejtegetésekbe belemenni, ez 
az általános vitában úgyis megtörtént, hogy már előtte is például a közigazgatásból sokak 
kellett hogy elhagyják szülőföldjüket, tehát emiatt ezt nem tartom támogatható javaslatnak. 

A másik egy kicsit már nehezebb kérdés. Képviselőtársam és Gaudi-Nagy Tamás 
képviselőtársam nyújtották be a módosító javaslatot, nem a tartalmával van nekem 
problémám, hiszen ahogy ők írják az indokolásukban is, de elnök úr meg tud ebben erősíteni, 
hiszen ha jól tudom, elnök úrnak hasonló jellegű indítványa már volt a Ház előtt. Tehát 
magával a tartalmával természetesen én egyet tudok érteni, olyannyira, hogy amennyire lehet, 
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ezt próbáljuk is kérni a kormánytól, hogy a lehetőségeit vizsgálja meg, hogy hogyan tudunk 
majd eleget tenni ennek a felkérésnek. 

Igazából ahogy én jeleztem az általános vitában is, amiért én nem támogatom ezt a 
javaslatot, annak egy az oka, hogy ez a határozati javaslat, amit benyújtottam a Háznak, és 
amely mögött civil szervezetek sokasága áll, elsősorban ahogy említettem, a Komáromban 
székelő Kecskés László Társaság, amely a felvidéki kitelepítettek és deportáltak éves 
találkozóját minden évben megrendezi és már régóta szívügyének tartja a felvidéki 
kitelepítettek sorsát, tehát ez a határozati javaslat - és ebben van vita egyébként jobbikos 
képviselőtársaim és közöttem - elsősorban egy szimbolikus jellegű határozati javaslat. Tehát 
nem szeretne megoldani semmiféle egyéb, végre nem hajtott nemzetközi egyezményeket meg 
egyéb alaptörvényi rendelkezésekben igazságot osztani, hanem egy szimbolikus jellegű 
javaslat, hogy azt a több évtizedes adósságát a Magyar Országgyűlés törlessze a Felvidékről 
kitelepítettek felé, hogy egy emléknapon minden évben emlékezzünk meg azokról, akik 
kényszerből el kellett hogy hagyják a szülőföldjüket. 

Tehát ezen nem szeretne túllépni ez a határozati javaslat, ezért nem gondolnám, hogy 
ez a módosító javaslat támogatható ebben a formájában. Köszönöm szépen. 

A módosító javaslatok megtárgyalása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor végigmegyünk ezeken a 
módosítókon. Az első ilyen módosítás Szávay István képviselő úré, ahogy jelezte már az 
előterjesztő, nem támogatja. A kormány részéről? 

 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 7 nem. Nem kapta meg az egyharmadot sem. (Szabó Vilmos: Bocsánat, elnök úr, 
van egy tartózkodás is.) És 1 tartózkodás, bocsánat, azt elfelejtettem kérdezni. 

A 2. módosító Szili Katalin módosítása. Az előterjesztő támogatja, ha jól hallottam. A 
kormány részéről? 

 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 11 igen. A bizottság támogatja. 
A 3. módosítás Szávay István és dr. Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Az 

előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot sem. 

Mile Lajos képviselő úr módosítója következik. Az előterjesztő támogatta. A 
kormány? 

 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja. 
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ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 11 igen. Egyhangúlag támogattuk. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak, további jó munkát kívánok! 

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló H/8787. számú 
határozati javaslat 

Az eredeti harmadik napirendi pont, most második a magyarországi németek 
elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati javaslat. Michl József és társai nyújtották be. 
Az előterjesztők közül nincs itt, akinek itt kellene lennie, de előterjesztő nélkül is lehet 
tárgyalni a napirendi pontot. Szintén Schaller Ernő kabinetmunkatársat köszöntöm. Kérem a 
módosítókat. 

Az 1. Szávay István képviselő úr módosítása. 

A módosító javaslatok megtárgyalása 

SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 

(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 
A 2. számú javaslat dr. Lukács Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 11 igen. A bizottság támogatja. Köszönöm 

szépen. 
A 3. számú javaslat Mile Lajos képviselő úr módosító javaslata. 
 
SCHALLER ERNŐ kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot sem. 

Úgy látom, hogy nincs több módosító. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok! 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló T/9062. 
számú törvényjavaslat 

Rátérünk az eredeti 1. napirendi pontra, a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, és itt a napirendi pontnál szeretném köszönteni dr. 
Augusztinyi Szandra főosztályvezető asszonyt, illetve Lélfai Koppány vezérigazgató urat. 
Lélfai Koppány vezérigazgató úr, parancsoljon! 

Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) szóbeli 
kiegészítése 

DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat, ami előterjesztésre került, már jó 
régóta várunk erre, a bizottság már többször foglalkozott részben különböző igényekkel, 
amelyeket igyekeztünk ebbe maximálisan beépíteni. Továbbá az élethez kell azért több helyen 
igazítani a jogszabályt, ennek megfelelően készítettük el az előterjesztést. 
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Röviden az összefoglalóhoz annyit szeretnék mondani, hogy az alanyi kört, aki 
támogatásban részesülhet, bővíteni kellett, hiszen időközben elfogadásra került a civil 
törvény, ami rendezi egyrészt a civil szervezetek alapvető kategóriáit, tehát ezzel 
módosítottuk, valamint bekerült a belső egyházi jogi személy a támogatottak körébe. 
Korábban erre nem volt lehetőség, tehát ezt mindenképpen szükséges módosítani. 

A 2. § a jogszabályi hierarchiával kapcsolatos kérdések rendezése érdekében készült 
el, hiszen jelenleg a végrehajtási rendeletben szerepel az a szabály, mely szerint az 
Alapkezelő működési költségeinek mértékét milyen körben határozza meg. Most ezt a 
szabályt mindenképpen be kell építeni a törvénybe, ennek teszünk eleget, hiszen itt a 
jogforrási hierarchiának való megfelelőség a törvényi szabályozást írja elő, úgyhogy ez ezt 
rendezi. 

A 3., 4., 5. §-ok kapcsán egy élethelyzetet, egy egyelőre nem szabályozott 
élethelyzetet kell rendezni, itt a kollégium elnökének, valamint a kollégium tagjainak 
visszahívhatóságát szükséges biztosítani, hiszen ennek jogszabályi alapja jelenleg hiányzik, 
tehát mindenképpen egy ilyen élethelyzetre fel kell készülni. 

A 6. § kapcsán elkerülendő az idei problémát, mint ahogy több képviselő is jelezte, a 
beszámolási kötelezettségnek az időbeli korlátait szeretnénk egy kicsit kitolni, hiszen az 
Állami Számvevőszék által kijelölt könyvvizsgáló munkáját egyszerűen a korábbi határidőben 
nem lehet befejezni. Ennek megfelelően az Alap éves beszámolója nem tud megfelelő 
időpontban elkészülni a kormány részére, ennek megfelelően ezt módosítjuk. Annyi változás 
kerül még be egyébként itt a jogszabályba, hogy a kormány részére meghatározott határidőt a 
javaslat kivenné a törvényből, tehát a kormány részére történő benyújtásra szerepel egy 
határidő, ezt követően a bizottság, illetve az Országgyűlés részére történő benyújtás pontosan 
nem kerül meghatározásra. 

Az Alap működése, tehát a 7. § kapcsán rendeznünk kell azokat a helyzeteket, amikor 
a támogatás szabálytalanul történő felhasználása, illetőleg el nem számolása kapcsán 
visszaköveteljük a kihelyezett forrásokat. Ilyen esetben a kamat felszámítása minden esetben 
kötelező, bizonyos esetekben azonban egyrészt célszerűségi okokból, másrészt méltányossági 
szempontból szükséges az, hogy a bizottság dönthessen ezen kamat felszámításától történő 
eltekintésről. Egyrészt itt az élethelyzet, másrészt a nemzetpolitikai szempontok azok, 
amelyek kifejtésre kerülnek, azok szolgálhatnak ennek alapjául. 

Figyelünk arra is természetesen, hogy tiltott állami támogatásnak minősülő 
kamatelengedésre ne kerülhessen sor, tehát ott, amikor gazdasági tevékenységhez nyújtjuk ezt 
a támogatást, ott természetesen a késedelmi kamat elengedéséről nem lehet szó. 

Még a jogszabályban változás szükséges a folyamatban lévő ügyek rendezésére, mind 
a kamat, mind pedig a jelenleg kinevezett kollégiumi tagok kapcsán, hogy az ő 
visszahívhatóságuk biztosított legyen, valamint a törvény 10. §-a rendelkezik az 
államháztartási törvény módosításáról. Ezt mindenképpen az államháztartási törvényben kell 
rendezni, ennek megfelelően a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényből ez a rész, ez a 
paragrafus törlésre is kerül. Itt a fejezetek közötti átcsoportosításnak a biztosíthatóságát 
szeretnénk megteremteni. Amennyiben kérdés van, nagyon szívesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről kíván-e szólni? (Dr. Augusztinyi 

Szandra: Nem.) Nem kíván. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Képviselőtársaimé a szó, 
kérdés, hozzászólás van-e? Szabó Vilmos képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Főosztályvezető Asszony! 
Vezérigazgató Úr! Őszintén szólva vártuk ezt a módosítást, hiszen államtitkár asszony 
többször jelezte, hogy dolgoznak rajta, és csaknem az év végéig sikerült, azonban 
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csalatkoztunk a várakozásban. Bár a kiindulópont azt hiszem, jól fogalmazódik meg, hiszen 
azt mondja, hogy a Bethlen Gábor Alap jogszerű és átlátható működésének biztosítása 
érdekében szükséges, mármint a módosítás, illetve az eddigi tapasztalatok és pontosítások 
teszik ezt szükségessé. Ezzel gyakorlatilag azt elismerik, hogy eddig mind a működés 
jogszerűségével, mind az átláthatóságával problémák voltak, tehát hozzá kellett nyúlni. Ezek 
azonban nem jelennek meg a benyújtott tervezetben, ahogy ön is most itt részletezte, de a 
szövegben le van írva, elsősorban technikai jellegű változások történnek vagy fognak történni, 
ha ezt így hagyja jóvá az Országgyűlés többsége. 

Azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban a Szocialista Pártnak, de azt gondolom, hogy 
más ellenzéki képviselőtársaimnak is azonos álláspontja van, semmi javaslat vagy módosítás 
nincs, tehát a háromtagú bizottság meghatározó szerepe továbbra is megmarad. A döntés-
előkészítési jogkörrel bíró 9 fős kollégium továbbra is csak a nyílt pályázatokról dönthet, ami 
ebben az évben a keret 5 százalékát jelenti, és nyilván ez sem fog változni, és továbbra sem 
vehetnek részt érdemben az előkészítésben és a döntéshozatalban a helyzet- és terepismerettel 
rendelkező külhoni magyar szakértők vagy más, a MÁÉRT munkájában is részt vevő 
személy. 

Itt tehát olyan sok minden nem változik, azt gondolom, hogy fenn fog maradni ez a 
bizonyos helyzet, amely megfogalmazódik, vagyis hogy további lépések lesznek majd 
szükségesek a működés átláthatóságához és jogszerűségéhez vagy ennek az alaposabb 
biztosításához. 

Említette a beszámolási időpontot. Ezt egyrészt köszönöm, hiszen én fordultam itt a 
bizottságon keresztül előterjesztéssel vagy próbáltam fordulni a parlamenthez, hogy erre 
találjunk megoldást, és akkor államtitkár asszonnyal abban állapodtunk meg, hogy ezt fogja 
majd a módosító javaslat tartalmazni. Ilyen értelemben ezt tartalmazza. Most viszont talán 
egy picit már túlmentek és a ló másik oldalára estek. Az rendjén van, hogy a kormány előtt az 
időpontot egy hónappal meghosszabbították, de én azt gondolom, hogy jó lenne azért a 
parlamenti beszámolónak is egy időpontot meghatározni. Nem feltétlenül a bizalmatlanságból 
indulunk ki, de talán mégis a pontosság és a korrektség azt kívánná meg, hogy egy olyan 
időpontot, amely nyilvánvalóan teljesíthető. Tehát az, hogy nem köti időponthoz, egy picit 
általánossá teszi, és ismerve a mindenkori bürokráciát, ezek kormánytól függetlenek, ilyenkor 
mindig lazábban kezelődik, ha igazából nincs időpontja, akkor kevésbé is tartják ezt 
fontosnak, hogy bejöjjön. 

Tehát ebben szeretném jelezni, hogy fogunk egy módosító indítványt tenni, és fogunk 
javasolni, hogy legyen a parlament előtti beszámolónak is konkrét időpontja. 

Összességében azonban, miután nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket 
mi fontosnak tartunk vagy tartanánk, ezért egészében a Szocialista Párt frakciója nem fogja 
tudni támogatni annak az elfogadását. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a törvénymódosítás pontosan 

azokat a dolgokat fogalmazza meg, amely dolgok eddig is kritikaként merültek fel. Tehát 
ilyen szempontból azt gondolom, hogy teljesen támogatható ez a törvényjavaslat. Nyugodtan 
elmondhatom azt, hogy a Fidesz-KDNP-frakció részéről támogatjuk természetesen ezt a 
módosítást, éppen emiatt is. 

Én is megnéztem az időpontot, hogy a kormány elé május 31-éig kell vinni, illetve a 
kormánynak kell ezt tárgyalnia. Azt követően pedig még abban az évben be kell kerülnie a 
parlament elé. Nyilván ismerve a parlament munkastílusát és egyáltalán általában az emberek 
munkastílusát, mivel ez nincs meghatározva, valószínűleg az év második felében fog erre sor 
kerülni, akár még decemberben is. Én ebben nem találok semmi kivetnivalót, annál is inkább, 
mert ma éppen november 19-e van, az Erzsébeteket isten éltesse sokáig, de ebből a 
szempontból azt gondolom, hogy mindegy, hogy mikor tárgyalja meg a bizottságunk a 
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beszámolót. Az a lényeg, hogy a beszámoló a kormány után a parlament elé is bekerül, és így 
nyilvánvalóan a bizottság is tárgyalja ezt. 

Úgyhogy én ebből a szempontból ezt a módosítást is teljes mértékig el tudom fogadni. 
Csóti György képviselő úr! 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Elnök úr kitalálta, hogy jelentkezni akarok, de még… 
 
ELNÖK: Be volt nyomva a mikrofon gombja. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Ja, be volt nyomva? (Derültség.) Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. De egyébként valóban szerettem volna egy kérdést feltenni az előterjesztőhöz 
az 5. §-sal kapcsolatban, hogy a kollégium tagját és elnökét a bizottság indokolás nélkül 
bármikor visszahívhatja. Tudom, hogy a közvéleményben – most az ellenzékről nem is 
beszélek – az indokolás nélküli visszahívhatóság mindig ellenérzést vált ki, bennem is felvet 
kérdőjeleket, kérdezem, hogy miért kell indokolás nélkül visszahívni és védhető-e ez az 
álláspont? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor 

Lélfai úrnak adnám vissza a szót. 

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

DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szabó Vilmos képviselő úr által elmondottakra reagálva, 
azzal szeretném kiegészíteni, hogy valóban magam is egyetértek azzal, hogy ezek technikai 
jellegű módosítások, tehát egyrészt olyan élethelyzetek, amelyeket nem szabályozott eddig a 
jogszabály, másrészt pedig olyan ügyek, ahol az előírt határidő esetleg nem volt tartható, 
azokban igyekeztünk változást kijelölni. 

A jogszerűség, átláthatóság kapcsán a jogszabály általános indokolásából kiragadott 
szövegrészhez valóban gyakorlatilag minden jogszabály kapcsán elmondható, hogy ugyanaz a 
szabályozásnak a célja, nyilván az, hogy az adott jogviszony, illetve élethelyzet megfelelően, 
átláthatóan kerüljön szabályozásra. Tehát azt gondolom, hogy ezek a változtatások mindig 
ebbe az irányba mutatnak, tehát ezeknek más nem is lehet a célja. 

A szabályozottság vizsgálatát egyébként maga az Állami Számvevőszék értékeli 
évente, valamint az Állami Számvevőszék által kijelölt könyvvizsgáló, aki az Alap 
könyvvizsgálatát ellátja. Az általuk végzett munkát én nagyon nagyra becsülöm, és ennek 
megfelelő időt is szeretnénk biztosítani, tehát a határidő így kerül módosításra. 

Az a megállapítás, hogy a kollégium a támogatások mintegy 5 százalékával tud 
foglalkozni, az nem egészen helytálló, hiszen a szülőföldön magyarul programmal 
kapcsolatos pályázati kiírást, majd ennek az értékelését is elvégzi a kollégium, ez pedig a 
legjelentősebb támogatási formánk, ez meghaladja az 5,7 milliárd forintot idén. Ezen túl van 
az úgymond nyílt pályázati keret, ami az idei évben 600 millió forint volt, valamint ide kell 
sorolnunk a Határtalanul programot is, amelyik szintén a kollégium hatáskörébe tartozik. 

Ezen túl most még kisebb jelentőségű támogatási ügy, de érdemes megemlékezni a 
Szász Pál ösztöndíjpályázatról is, ami reményeink szerint bővülni fog a következő években, 
ez a határon túli jogászképzésben részt vevő magyar fiatalok támogatására szolgál. 

A kollégiumi tagok visszahívhatósága. A kollégiumi tagok visszahívhatóságát meg 
kell alapozni a jogszabályban, mert jelenleg csak a kinevezéssel kapcsolatos feltételek 
szerepelnek benne. Azt gondolom egyébként, hogy az alap felügyeletét ellátó szervnek, itt a 
bizottságról beszélünk, az, hogy három tagja van, az egy unikum az államháztartási körben, 
hiszen nincs még egy olyan állami pénzalap, amit egy 3 fős bizottság irányítana. Viszont én itt 
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nem látom a problémát, hiszen itt az általánosan bevett gyakorlat, hogy az alapok felügyeletét 
miniszter látja el. Tehát egyszemélyes döntéshozatali struktúra van, ebben az esetben viszont 
ettől eltérően egy 3 fős, törvény által kijelölt bizottság dönthet. A visszahívhatóságnak az 
indokolás nélküliségét pedig azt gondolom, hogy az alapozza meg, hogy a feltételek, tehát 
amilyen feltételekkel bekerülhet a kollégiumi tag ebbe a testületbe, azoknak a fennállása 
önmagában nem elegendő ahhoz, hogy ezt a munkát minden tekintetben tovább folytathassa. 
Tehát itt gondolok arra, hogy a kinevezett kollégiumi tag valamelyik minisztériumban, 
főhatóságnál valamilyen tisztséget tölt be, de ez a tisztség megszűnik, tehát ebben az esetben 
nem tudjuk az összes élethelyzetet leszabályozni, amire vonatkozóan a visszahívást alapozni 
kell. 

Tehát egy taxatív felsorolást nem tudunk adni a jogszabályban, ennek megfelelően 
olyan helyzetekkel szembesülnénk, amikor vissza kellene hívni a kollégiumi tagot, de ennek a 
jogszabályi feltételei nem adottak. Tehát mindenképpen szükséges ez az indokolás nélküli 
visszahívhatóság. Természetesen ez nem arra szolgál, hogy a bizottság, illetőleg a 
döntéshozók ezzel korlátlanul éljenek és a kollégium tagjait nyakra-főre cserélgessék, 
illetőleg itt személyi változtatásokat hajtsanak végre. Tehát nyilvánvalóan ezek a döntések 
továbbra is átláthatóak és a kollégium döntései, mint általában a kollégium döntései 
megjelennek az Alapkezelő honlapján, ennek megfelelően azok mindenki számára 
nyilvánosak és átláthatóak lesznek. Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, kérdéseket, köszönöm a válaszokat, a 
tájékoztatót. 

Megkérdezem a bizottságot, hogy kik támogatják a törvényjavaslat általános vitára 
alkalmasságát. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy a bizottság támogatja. 
Köszönöm szépen a részvételt, a tájékoztatót, további jó munkát kívánok! 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Egyebekben szeretném elmondani, hogy jövő héten, 28-án, a bécsi 
kihelyezett ülésnek a végleges pontjai még nincsenek meg, de erről időben, még reményeink 
szerint a hét első felében mindenkit fogunk tájékoztatni pontosan e-mailben és telefonon, és 
remélem, hogy sikerül egy nagyon jó programot összeállítani, illetve a bizottsági ülés is 
sikeres lesz.  

December 18-án, délután a KMKF-nek lesz plenáris ülése, minden képviselőtársunk, 
minden bizottsági tagunk arra meghívót kap, előtte ebéddel kezdődik. Egyebekben mást nem 
szeretnék mondani. Szávay képviselő úr nem tudom, hogy akart-e valamit mondani. (Szabó 
Vilmos: Nem. – Derültség.) 

Ékes Ilona! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Én viszont szeretném indítványozni, hogy hívjuk meg Boross 

Pétert, az Emlékbizottság elnökét, hogy beszéljünk a temetők helyzetéről és egyéb más 
kérdésekről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megtesszük. Még előadót kellene állítanunk a BGA-hoz. 

Csóti György képviselőtársunk vállalja. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  
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Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


