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Napirendi javaslat  
 

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8165. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. a) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló 

beszámoló (J/7766. szám)  

(Általános vita)  

b) A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8385. szám)  

(A Nemzeti összetartozás bizottsága önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

3. Egyebek  
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Hozzászólók  
Vígh Annamária főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Mihály Erzsébet igazgató (Bethlen Gábor Alap)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! A bizottsági ülésünk határozatképes. Három napirendi 
pontunk van: az első a muzeális intézményekről, gyakorlatilag a közművelődési törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a második a Bethlen Gábor Alap tevékenysége, a 
harmadik pedig az egyebek. Van-e a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat, kérdés, 
vita? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazzunk a napirendről! Aki egyetért vele, 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/8165. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunkhoz van vendégünk? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 
egyeztet.) Vígh Annamária főosztályvezető asszony, kezét csókolom! Nem mondom, hogy 
idáig önre vártunk, mert ez nem lenne igaz, de örülök, hogy pont egyszerre… (Vígh Mária: 
Elnézést, nem magam miatt késtem, bocsánat!) A világért se tekintse ezt szemrehányásnak! 
(Vígh Mária: Sajnálom!) Ez egy önironikus megjegyzés volt. Fújja ki magát! (Vígh Mária: 
Köszönöm szépen.) Nem kell egyébként nagyon felkészülnie, mert nincs a bizottságunk 
tárgykörébe tartozó módosító javaslat, tehát a dolog formálisnak tűnik. Az első napirendi 
pontunk tehát a közművelődési törvény módosításához benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. A mi tudomásunk szerint nincs olyan módosító javaslat, amely a mi bizottságunk 
tárgykörébe tartozna. Nem tudom, hogy van-e akár a kormány horizontján ilyen, akár a 
képviselő hölgyek és urak éles szeme észrevett-e ilyet a módosító javaslatban. (Senki nem 
jelentkezik.) Nemleges a jelzés (Dr. Hiller István jelzésére:), de Hiller István ennek ellenére 
azért szót kér. Parancsolj, István! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak annyiban, hogy én a 

kulturális bizottság üléséről jövök, amely 10 órakor kezdődött, és amely tárgyalta ezt, a 
különböző módosítókról szavazott a bizottság, mondjuk eszeveszett vita nem volt. Csak 
annyit akarok közölni, hogy úgy is nézett ki, hogy mindent elvitt a kulturális bizottság, tehát 
oktatási témában itt gyakorlatilag közel hozzáeső kérdés nincsen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Jó, akkor nagyon köszönöm a főosztályvezető 

asszonynak, hogy iderohant, és a napirendi pontot lezárom. (Vígh Mária: Köszönöm, semmi 
gond.) Szívesen látjuk egy kávéra, teára, vízre… (Dr. Hiller István: Bethlen Gábor Alapra! - 
Vígh Mária: Köszönöm szépen. - Vígh Mária távozik.) 

A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló J/7766. 
számú beszámoló (Általános vita);   
A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/8385. számú határozati javaslat (Általános vita) 

A második napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alap tavalyi tevékenységéről, 
működéséről szóló beszámoló. A kormány részéről vendégünk Augusztinyi Szandra 
főosztályvezető asszony (Dr. Augusztinyi Szandra: Jó napot kívánok!) és munkatársai, 
akiknek a nevét én nem kaptam meg, bár lehet, hogy önök elküldték… (Az elnök Edelényi 
Zsuzsánnával egyeztet.) Nem, csak egy kicsit lejjebb vannak a nevek, bocsánat! Az 
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igazságügyi minisztériumból Nagy Bercel titkárságvezető, a Bethlen Gábor Alaptól Mihály 
Erzsébet igazgató, Berky Anna tanácsadó és Kovács Bernadett - egy kicsit több név van 
nekem felírva -, valamint Rozsnyai Lilla referens van jelezve. Majd legyenek kedvesek 
jelezni, hogy pontosan kit is szól.  

A beszámoló megvitatása, illetve az általános vitája a bizottság feladata. Tessék 
parancsolni! 

 

Mihály Erzsébet (Bethlen Gábor Alap) szóbeli kiegészítése 

MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Mihály Erzsébet, a Bethlen Gábor Alap támogatási ügyekért felelős igazgatója vagyok, és a 
benyújtott anyag linearitását követve a továbbiakban röviden összefoglalnám a Bethlen Gábor 
Alap 2011. évi működését. 

A 2010. évi CLXXXII. törvény hozta létre a Bethlen Gábor Alapot, mint azt a tisztelt 
bizottság tagjai bizonyára tudják, amely négyszintű döntéshozatallal működik, vagyis a 
Magyar Állandó Értekezlet iránymutatásai alapján, a kollégium döntés-előkészítő 
tevékenységét, javaslattevő tevékenységét figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap felett 
rendelkező bizottság határozza meg a tárgyévre vonatkozó pályáztatási stratégiát, támogatási 
stratégiát, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő végrehajt, amelynek az irányítója, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő vezérigazgatója, beszámolási kötelezettséggel tartozik a felügyelőbizottság, 
valamint az alapítói jogokat gyakorló, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter irányába.  

A Bethlen Gábor Alap támogatási rendszerében a Bethlen Gábor Alapról szóló 
törvényben foglaltak alapján beszélhetünk nyilvános pályázatokról, egyedi támogatásokról és 
egy speciális támogatás nyújtásáról, amely az oktatási-nevelési támogatásokat illeti, ez a 
szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény 14. §-a alapján az úgynevezett 
oktatási-nevelési támogatások rendszere. Miután a beszámoló és annak elfogadása a 2011. évi 
alaptevékenységére vonatozik, megjegyezve itt a tisztelt jelenlévők részére, hogy a 2011. 
december 31-ei pénzügyi, számviteli állapotot tükrözve, ezért csak nagyon röviden említem 
meg, hogy a 2011. évi bevételek 12 220 millió forint főösszegben teljesültek, ez az 
előirányzathoz képest, ami 12 218 millió forint volt, 1,3 millió forintos túlteljesítést jelent. Ez 
egyrészt a támogatottak maradvány-visszafizetéséből adódik, másrészt az abból keletkezett 
kamatokból és a visszafizetéskor keletkezett árfolyamnyereségből. 

A kiadások vonatkozásában beszélnék részletesebben, hiszen ez egyrészt szakmailag 
is hozzám tartozik, másrészt demonstrálja a 2011. évi tevékenységünket. Két nagy támogatási 
formát négy modulra különíthetünk el. Az első és a legfontosabb, amit megemlítenék, ami 
nagyságrendileg is a legmarkánsabb, az az 5 760 millió forintot érintő oktatási-nevelési 
támogatások rendszere, megemlítve itt az alapkezelő tevékenységét, amelyet a határon túli 
magyar pedagógusszövetségek közreműködésével végzett. 264 ezer pályamunkát kezelt, és 
252 ezer pozitív bírálatra terjesztett elő támogatást, 252 ezren kapták meg tavaly az oktatási-
nevelési támogatásokat, ügyviteli bravúrt teljesítve azáltal, hogy az OTP Bank folyósítási 
rendszerének a közreműködésével folyószámlát nyitott a támogatottak részére, és ezáltal 
teljesült az a döntéshozói, alapítói elvárás, miszerint a támogatásokat közvetlenül az érintettek 
részére juttassuk el a lehető legköltségkímélőbb és korszerű módon. Az oktatási-nevelési 
támogatásokról még annyit meg kell jegyeznem, hogy az a határon túli pedagógusszervezetek 
áldozatos munkáját is tükrözi, akik nélkül az alapkezelő nem tudta volna teljesíteni ezt a 
nagyon-nagyon fontos és meglehetősen széles körű feladatot.  

A „Magyar kultúráért és oktatásért” munkanevet használt nyílt pályázatok köre 
1,2 milliárd forintos nagyságrendű összeggel teljesült, két pályázati fordulóban 
1743 támogatott volt ebben a pályázati kategóriában. Öt témára bonthatjuk a nyertesek körét: 



 7 

szakképző intézmények támogatása, egyházi intézmények támogatása, közoktatási és 
felsőoktatási intézmények támogatása és nem utolsósorban a magyar nyelvű média, 
médiakiadások támogatása. Az 1,2 milliárdos nagyságrendű tételt két részre kell ezen belül is 
bontani: 1 milliárd volt a központi pályázatok előirányzata, erre bárhonnan lehetett a világból 
pályázatot benyújtani, aki a határon túli magyarság programjaira, tevékenységére kívánt 
támogatást kérni, kivéve Magyarországot; a fennmaradó 200 millió forintot pedig a négy nagy 
régió: a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság szakértői, lebonyolítói közreműködésével 
kihelyezett támogatásként bonyolítottuk le.  

A harmadik az egyedi támogatások köre volt, ez a kiemelt jelentőségű intézmények 
támogatása, jellemzően felsőoktatási és egyházi intézmények támogatása, valamint olyan 
kiemelt programok támogatása valósult meg ebben a kategóriában, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak az adott régió magyarsága programjainak, hagyományőrző céljainak 
megvalósításához.  

2011-ben még az alapkezelő bonyolította - ez 2012-től már nem így van - az 
úgynevezett magyar-magyar kapcsolattartás támogatását, ami a kárpátaljai régiót érinti. A 
beérkezett mintegy 17 ezer kérelemből több mint 16 ezret támogatott az alapkezelő, ez 
körülbelül a kárpátaljai lakosság 10 százalékát érinti vagy a kishatár menti forgalomban 
kérelmezett vízum vagy a kapcsolattartás okán hosszabb távra kérelmezett vízum 
támogatásával.  

A végére hagytam, de az egyik zászlóshajónknak számít a Határtalanul-program 
támogatása, amivel kapcsolatban 2011-ben még az Apáczai Közalapítvány kezdte el a 
pályázati felhívás, valamint a pályázat körének, bonyolításának az ügyintézését, az év 
közepétől, betagozódva az alapkezelőbe, már együtt végeztük. 382 támogatott pályázatunk 
volt két kategóriában. Mindenképpen bravúrként és jelentős eredményként számolhatunk be 
erről a pályázati teljesítményről. 15 130 diák határon túli kirándulását sikerült a program 
keretében támogatni, ez a 2010. évhez képest mintegy 300 százalékos növekmény, és ebben 
az évben, valamint a jövőre beterjesztett előirányzat-kérelmeink szerint is ezt a többszörösére 
szeretnénk növelni.  

Röviden ennyi az összefoglaló. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Vannak-e kérdések, észrevételek, van-e vita, hölgyek és urak? 

(Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Engem a legjobban a Határtalanul-program érdekel, 
mert a határon túli magyar osztálykirándulások egyik kezdeményezője voltam. És az az 
igazság, hogy persze örvendetes, hogy 300 százalékos a növekedés, de azt a célt tűztük ki 
magunk elé, hogy tanulmányai során minden egyes magyar diák legalább egyszer jusson el 
határon túli magyarok lakta területre, tehát ez a 12 ezer, illetve a 12 697, illetve ha a 
szakközépiskolásokat ideszámítjuk, az a még 2500 körüli gyerek azért még messze van ettől a 
céltól. Az egyik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy úgy tűnik, 617 pályázatból mondjuk olyan 
382 nyert összesen. Az első kérdésem tehát az, hogy mi volt az érvénytelenség legfőbb oka. 
Nem is csak arról van szó, hogy ennyi nyert, de nagyjából le is írták, hogy az egyik körben 
303 érvényes pályázat volt, a másikban pedig 82 teljesítette maradéktalanul a megfogalmazott 
előírásokat. Számomra érdekes lenne, hogy mi az oka, hogy mondjuk 250 pályázat nem felelt 
meg az előírásoknak, illetve milyen típusú hibák voltak a pályázatoknál, ha tudnának erre 
válaszolni! 
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A másik kérdésem az lenne, hogyan látják, van-e remény arra, hogy mondjuk az idei 
esztendőben vagy a következő évben ezek a 300 százalékos növekedések folytatódjanak, mert 
így egy-két év alatt célhoz érnénk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a Határtalanul-programmal kapcsolatban van-e 

kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nekem úgy rémlik valahogy, bár már nem 
emlékszem, hogy kiknek írtuk ki a Határtalanul-pályázatot, csak középiskolásoknak vagy… 
(Révész Máriusz: Nem, 7. osztályosoknak…) csak hetedikeseknek (Közbeszólás: És 
szakközépiskolásoknak.), és középiskolásoknak miért nem… 

 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Az indulási periódusban csak a 7. 

osztály szerepelt, azt követően kiterjesztettük a szakképző intézmények részére is, illetve a 8. 
osztályosok részére. A terület érintettségét tekintve pedig 2011-től kezdődően a kisrégiók is 
látogathatók már.  

 
ELNÖK: De akkor gimnáziumok például nem pályázhattak.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Még nem, ebben a körben még nem.  
 
ELNÖK: És az idei pályázat…, illetve idén már lefutott, igaz? Hiszen most ősz van. 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Igen, az idei évben is… 
 
ELNÖK: Nyilván most készítik elő a jövő évi pályázatot.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Így van. 
 
ELNÖK: Abban fognak pályázni a gimnáziumok? 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Annak függvényében tervezzük a 

kiterjesztését, hogy mekkora forrás fog rendelkezésre állni. A jelen beterjesztett költségvetés-
tervezet szerint ugyanekkora nagyságrendű tétel áll rendelkezésre. Bár előterjesztettük ennek 
a többszörösét, az NGM beterjesztése alapján a mostani állapot szerint az idei évi forrás sem 
lesz több, mint 465 millió forint. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A Nemzeti összetartozás bizottságának tagja voltam, 

amikor ott ez a téma szóba került, és az én javaslatomat fogadta el a bizottság. Mivel ilyen 
mértékű a pénz, hogy körülbelül 12-15 ezer embert, gyereket tudunk támogatni, ezért volt az a 
javaslatom, hogy gondoljuk meg, mi a célcsoport, mert mondjuk ha úgy számolunk, hogy 
évfolyamonként van százezer gyerek, és abból 12-15 ezer támogatására jut pénz, akkor 
valószínűleg értelmetlen lenne egy olyan kiírás, hogy mondjuk 5. osztálytól gimnázium 4. 
osztályáig vagy 12. osztályáig bárki tud pályázni, mert annak csak egy következménye lesz, 
hogy - mit tudom én - százszorosan fogják túlpályázni a rendelkezésre álló keretet. Akkor ott, 
a bizottságban az a döntés született, hogy ha csak ennyi pénz van, akkor első körben a 7. 
osztályosokat célozzuk meg, és akkor tettünk javaslatot arra, hogy viszont mindenképpen jó 
lenne a pénzösszeget jelentősen növelni, és akkor lesz értelme a pályázók körét kiszélesíteni. 
Most is így látom, hogy ha 12 ezer vagy 15 ezer embert tudunk segíteni, akkor el kell dönteni, 
hogy melyik az a célcsoport, melyik az a korosztály vagy mi módon találjuk ki, hogy hogyan 
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tesszük kicsit célzottabbá ezt a pályázati kiírást. Ez volt a története, hogy a Nemzeti 
összetartozás bizottsága egy ülésén arról döntött, hogy szűkíti a célcsoportot, azok körét, akik 
pályázhatnak.  

 
ELNÖK: (Mihály Erzsébetnek:) Tessék! 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): A válaszokat illetően: a formai jogi 

szempontból kifogásolt pályázatokat sem a klasszikus értelemben formai hibás pályázatoknak 
kell tekintenünk a Határtalanul-program vonatkozásában, ugyanis itt nyilván felkészült stáb 
készíti el, a közoktatási intézményekben mindenki vigyáz nagyjából a formai 
követelményekre. Az érvénytelenség oka jellemzően - és ez a legmarkánsabb - az, hogy nem 
tudták vállalni azt a megfelelő önrészt, illetve nem tudták úgy átcsoportosítani az évközi 
tanulmányi programrendet, hogy maradéktalanul meg tudjanak felelni a pályázati felhívásban 
megfogalmazottaknak. Az egész programnak az egyik nagyszerű irányítója, Csete Örs 
kollégám figyel arra, hogy ebben az évben, illetve a jövő évi pályázati tervezetben ezeket 
némileg módosítsuk. Tehát nem olyan technikai hibára kell gondolni, ami miatt 
érvénytelennek tekintettük, hanem mert kisebb önrészt tudtak vállalni, ami a pályázat formai, 
tartalmi értékelése során nyilván kisebb pontszámot eredményezett, ezáltal nem kerülhettek 
be abba a bizonyos támogatotti körbe, amelyre még éppen elég volt ez a 465 millió forint. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): …Bocsánat, engedelmével, a 

kérdésének volt egy másik része is, miszerint látunk-e lehetőséget arra, hogy növeljük. Nem 
tudom, hogy én vagyok-e a legkompetensebb ennek a megválaszolására, de arra 
mindenképpen, hogy az alapkezelő erre demonstratív törekvéseket tett. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium felé mi 2 milliárddal terjesztettük elő ennek a sornak a tervezését, így 
nyilvánvalóan legalább 40-45 ezerre lehetne kiterjeszteni az érintettek körét. Ebben a 
pillanatban azt látjuk, hogy ezt nem fogadták el, és ezt a költségvetés előterjesztéséből tudjuk 
mi is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nekem még lenne kérdésem ehhez a Határtalanul-programhoz, mert Máriusszal 
meg Kövér Lászlóval sokat töprengtünk ezen, és akkoriban úgy fogalmaztunk, illetve úgy is 
fogadta el a parlament ezt a határozati javaslatot, hogy bizonyos időn belül, a ciklus végére, 
ha jól emlékszem, ’13-ra vagy ’14-re egy normatív támogatási renddé kell ennek átalakulnia. 
Normatíva nincs, tehát azzá nem fog átalakulni, de nem okafogyott teljesen a parlamenti 
határozat gondolata, hiszen megváltozik az iskolák fenntartási rendje, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ lesz a felelős ezért. Azt kellene önöknek mint ezen ügy jelenlegi 
gazdáinak kitalálniuk, hogy ebben az új iskola-fenntartási rendben mi fog történni a jövőt 
illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fog majd önökhöz pályázni a maga 
5 ezer iskolájából valahánnyal, vagy mi fog történni? Tehát itt az idő, más nincsen, vagy a 
KIM-nek, vagy az EMMI-nek, nyilván az önök tapasztalatai, harctéri jelentései alapján, de 
javaslatot kellene szerintem készíteni arra, hogy hogyan fogj ez működni ’13-ban, ’14-ben. 
Mi egy olyan célt fogalmaztunk meg a parlament, a kormány számára, hogy ne pályázati úton, 
hanem egy igénybe vehető automatizmust biztosító normatíva módjára legyen hozzáférhető 
ez a támogatás. Közben ezt a szőnyeget kihúzta a lábunk alól a fejlődés, a haladás vagy a 
változás - mindenki kiválasztja a neki tetsző szót, tehát hogy mi is pontosan -, de az a 
szándék, hogy a pályázati szakaszról áttérjünk egy rendezettebb, nagyobb automatizmust 
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biztosító szakaszra, az a szándék áll, és erre kellene valamilyen formát kitalálniuk nyilván 
alapvetően a tárcáknak, de azt gondolom, hogy ebben önöknek is van szerepe, merthogy 
nyilván önöket fogják megkérdezni, hogy mik is ezek a tapasztalatok. Ezért iktattuk be ezt a 
2-3 pályázati évet, mert úgy gondoltuk, hogy ennyi kell ahhoz, hogy egy automatikus 
támogatási rendet egyáltalán ki tudjunk találni. Ezt vetném fel. Ez természetesen nem a 
beszámoló része, csak a kérdéshez illeszkedik. (Kucsák László jelentkezik.) 

(Mihály Erzsébetnek:) Tessék parancsolni, aztán Laci következik. 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Köszönöm a gondolatot, ugyanis bár 

nem a beszámoló része, de akkor ezúttal elmondhatom, hogy már benyújtottuk tárcaközi 
egyeztetésre a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó olyan törvénymódosítást, amely éppen az 
előbb említett intézményi háttér és potenciális kedvezményezetti kör szélesítését kívánja 
megoldani konkrét szövegszerű javaslattal. Ez egyeztetés alatt van, nem tudom pontosan, 
mikor fog az Országgyűlés elé kerülni, de az alapkezelő már megtette az ilyen irányú 
intézkedéseket az előbb említett Határtalanul-program kollégáinak a kezdeményezésére is. 
Tudunk róla természetesen, meg maradéktalanul teljesíteni is szeretnénk, hogy a pályázati 
szakaszból kivezetve normatív támogatássá váljon, erre vonatkozóan vannak is összegzések, 
és ennek a jegyében tervezzük azt, hogy az év során, még a 2013. év költségvetési év 
elindítása, illetve a törvényben megfogalmazottak végrehajtása előtt kezdeményezzünk 
tematikus, úgynevezett regionális Határtalanul-konferenciákat, éppen azért, hogy ezeket a 
tapasztalatokat összegezhessük, és a 2013. évben már felkészülhessünk arra, hogy kivezetjük 
az egész programot a pályázati szakaszból, és megpróbáljuk valamilyen normatív pályára 
állítani. Ehhez nyilván mindenképpen elsődlegesen fontos az, hogy nagyobb keret álljon 
rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kucsák László képviselő úr, parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit! Amennyiben megvalósul az, amiről most említést tetszett tenni, hogy egyfajta 
normativitás tud majd érvényesülni ’13-ban, akkor okafogyott, amit mondani szeretnék, de ha 
mégsem, akkor javaslatként azt szeretném felvetni, ami az előkészítő időszakban is szerepelt 
itt a bizottság ülésén szempontként, hogy a tapasztalatokat leszűrve a pályázati formát 
egyszerűsíteni lenne indokolt még a jelenlegi verzióhoz képest is. Amennyiben nem pályázati 
formában megy, akkor ez, mondom, okafogyott, de ha mégis ez maradna, akkor indokolt 
lenne, amennyiben lehetséges, egyszerűbbé tenni a pályázati lehetőséget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel most már nemcsak a Határtalanul-program, 

hanem a jelentés többi részéhez kapcsolódóan? (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Elöljáróban csak annyit szeretnék 

elmondani, hogy egy olyan napirendi pontról tárgyalunk, amelynek kapcsán nagyon sok, úgy 
gondolom, a legtöbb közös pont van a kormánypárti és a jobbikos képviselők között, ezért is 
esik kicsit rosszul az, hogy kritikáinkat, aggodalmainkat kell megfogalmaznunk ezzel a 
jelentéssel kapcsolatban. Ugyanakkor azt szeretném leszögezni, hogy most is és az elmúlt 
másfél évben is ezek mindig építő jellegűen fogalmazódtak meg a Jobbik részéről, elsősorban 
Szávay István képviselőtársam részéről, szeretnénk ugyanis motiválni, ösztönözni a 
kormányt, hogy az esetleges hibákat javítsa ki, és a határon túli magyar nemzettestvéreink 
érdekében minél több dolgot tudjunk tenni. Ennek tükrében szeretnék csak általánosságban - a 
részletekbe nem mennék bele, arra majd a plenáris vitán fogunk kitérni - néhány dolgot 
megfogalmazni az alap működésével kapcsolatban.  
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Az egyik legaggasztóbb dolog, hogy bár Semjén miniszterelnök-helyettes ígéretet tett 
rá, mégsem lett gyorsabb, szakszerűbb, átláthatóbb ez az alap az előző, a Szülőföld Alaphoz 
képest, erre számos gyakorlati példa is a rendelkezésünkre áll. Szintén sajnálatos tény, hogy 
nagyon sok esetben nem sikerült határidőre teljesíteni azokat a vállalásait az alapnak, 
amelyeket korábban megtettek, amire ígéretet tettek, és sok esetben pályázatok kiírása, 
elbírálása, kihirdetése is csúszott.  

Nagyon komoly kritika érte a Szülőföld Alapot, hogy politikai alapon hoznak 
döntéseket, és szintén aggasztó számunkra, hogy ennek a gyanúja bizony erre a Bethlen 
Gábor Alapra is rávetült. Ez összefüggésben áll az átláthatóság hiányával, azzal például, hogy 
az ellenzéki pártok, akármilyen jobbító szándékkal is szeretnénk egy ellenőrzési jogkört vagy 
legalább valamifajta rálátási jogkört az itteni döntésekre, pályázatokra, nem rendelkeznek 
ilyennel, és sajnos a külhoni magyarok is nagyon minimális beleszólási lehetőséggel 
rendelkeznek csak.  

Kicsit a jelentésen túlmutató dolog, hogy az összes reálértéken az alap rendelkezésére 
álló összeg kevesebb, mint a szocialista kormány idején volt. Ezt többször szóvá tettük már, 
elmondtuk, hogy ez egy szomorú adat, és ajánlom kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy 
vessék latba lobbierejüket, hogy ezen az értéken - jelenleg 12 milliárd forint körüli összegről 
beszélünk - tudjunk növelni az elkövetkezendő években. Ennek tükrében az is elszomorító, 
hogy 12 milliárdból közel 1 milliárd forintot költ el az alap a saját működésére, mindazon 
hibák ellenére, amelyeket itt az előbb felsoroltam, hogy számos csúszás, pályázatikiírás-késés 
és átláthatatlanság jellemzi az alapot.  

Ezek azok a gondolatjelekkel felsorolható kritikák, amelyeket szeretnénk itt, a 
bizottsági ülésen elmondani, és a plenáris ülésen majd szeretnénk részletesen is kitérni ezekre. 
Mindezek alapján sajnos nem tudjuk támogatni az alap jelentését.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nekem lenne még egy észrevételem. Őszintén szólva ez sem a jelentéssel függ 
össze, inkább csak tudni szeretném, hogy tanári ösztöndíjakat, pedagógusoknak szóló 
ösztöndíjakat is…, nem, nincs ilyen az alapban… 

 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): 2011-ben nem volt.  
 
ELNÖK: Nincs. Tervezik ezt?  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): 2011-ben nem volt, 2012-ben már 

megnyílt ez a támogatási forma is. Ebben a pillanatban, úgy tudom, a Balassi Intézet az 
illetékes még ebben a körben… 

 
ELNÖK: Aha, tehát nem önök.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): …, de tervezzük, igen, egyértelműen 

kiszélesíteni. Ebben az évben már két ilyen tematikus pályázatunk jelent meg, 2011-ben még 
nem volt ilyen.  

 
ELNÖK: Minden szóba jöhető ország számára, vagy fókuszál valamely országra vagy 

nyelvterületre? 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Nem.  
 
ELNÖK: Nem? 
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MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Nem, nem fókuszál, minden szóba 

jöhető ország, kivéve Magyarország.  
 
ELNÖK: Világos.  
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Tehát diaszpórára vonatkozóan is, 

hogyha erre utalt a kérdésében, ugyanúgy a támogatottak köréhez tartozik.  
 
ELNÖK: És akkor a Balassi a felelőse ennek, nem önök. 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Igen, ebben a pillanatban az 

ösztöndíjpályázatokért ők felelnek, igen. 
 
ELNÖK: Nincs is kooperáció e tekintetben? 
 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): De, van, van, jelentős szakmai 

együttműködés van.  
 
ELNÖK: Megkeresem majd a Balassit, de ha addig is tolmácsolnák, hogy én azt 

gondolom, hogy kellene fókuszálni, és Ukrajnára kellene fókuszálni mint az egyetlen nem 
európai uniós országra, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Én kifejezetten azt gondolom, 
hogy ha valahol, akkor ott kell jelentős segítséget nyújtani. A többinél is indokolt, el tudnék 
képzelni egy olyan programot is, hogy adott esetben a kárpátaljai magyar nyelvű pedagógusok 
támogatásához még hozzájárulna az erdélyi vagy a felvidéki magyar közösség is, de ez már 
egy játszi gondolat. Én tehát fókuszálnék a Kárpátaljára, de ezt majd jelzem nekik is, csak ha 
már szóba jött, akkor önöknek is.  

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

A jelentés általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Kérdezem, ki az, aki 
igennel kíván voksolni. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nemmel? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül, 4 nem szavazat mellett a bizottság többsége 
a jelentést általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Köszönjük szépen, hogy eljöttek… Bocsánat! (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 
egyeztet.) 

Szavazás a határozati javaslatról  

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága határozati javaslatáról is 
szavaznunk kell külön, hogy azt támogatjuk-e, az elfogadásra javasolja a parlamentnek - a 
jelentéseknél ez egy ilyen furcsa megoldás. Ott van előttetek a határozati javaslat? 
(Közbeszólások: Igen.) Ott van. Erről is kell szavaznunk. Kérdezem, ki az, aki erre igent 
mond. (Szavazás.) Ki az, aki nemet? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás van. A bizottság elfogadta.  

Köszönjük a segítséget, a részvételt; további jó munkát kívánunk! 
Itt nincs előadó-állítás, ugye? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Máriusz, 

kíván-e a bizottság többségi vagy kisebbségi előadót állítani? (Senki nem jelentkezik. - Révész 
Máriusz: Szerintem nem kell.) Nem kíván, az erőteljes felszólítás ellenére sem látok 
jelentkezőket. Köszönöm.  
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Egyebek  

Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Múlt héten felmerült, hogy milyen témákban 
szeretne ülést kezdeményezni a bizottság. Egy egyelőre tervezett, az első pontjaiban már 
letárgyalt napirendi javaslatot, naptárt szeretnék veletek ismertetni, természetesen külön, a 
szokásos módon mindenki kap majd sms-t és e-mailt, de örülnék, ha leírnátok, ami már most 
tudható.  

Jövő hétfőn egy normális, ehhez hasonló gyors ülés lesz hétfőn a parlament napirendje 
szerint.  

2-án, kedden, 14 órakor Maruzsa Zoltán felsőoktatási helyettes államtitkár úr lesz a 
vendégünk, részben azért, hogy megismerjük őt, részben azért, hogy egy aktuális kérdést is 
megvitassunk, amit nálunk a Felsőoktatási Kollégiumok Szövetsége kezdeményezett, ezt 
elküldtük mindenkinek, megkaptátok. Ott egy integrált kollégiumi hálózat kialakítása volt a 
kormány célja, nagy kérdés, hogy ezt a miniszterváltás, illetve az államtitkárváltás után is 
magáénak érzi-e még a kormány, szeretnénk ezt megvitatni. Erre meghívást kapnak az érintett 
kollégiumi szervezetek képviselői is.  

8-án rendes bizottsági ülés.  
9-én, reméljük, vendégül tudjuk látni Marekné Pintér Arankát, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ vezetőjét. Arra kérlek benneteket, hogy amennyiben kérdéseitek 
vannak, akkor azokat ne csak összegyűjtsétek, és kitaláljátok 9-ére, hanem, ha lehet, előtte 
küldjük is el, hogy minél operatívabb, minél eredményesebb legyen az a megbeszélés. A 
kérdéseket természetesen összegyűjtjük, Zsuzsa összegyűjti őket, és tolmácsoljuk az igazgató 
asszonynak, hogy kellően fel tudjon erre készülni. Talán ez most a legfontosabb és 
legaktuálisabb kérdés. Csak jelzem: volt olyan javaslat, amely hozzánk érkezett, amely azt 
kéri, azt javasolja, hogy parlamenti vitanapot tartsunk ebben a tárgykörben. Én ezt még 
mérlegelem, illetve felveszem a kapcsolatot a kormánnyal a tárgyban, nyilván a frakciók is 
kialakítják erről a maguk véleményét, de a bizottságnak indokolt ez ügyben összeülni. Én arra 
kérem majd Arankát is, meg benneteket is arra kérlek, hogy ezen a napon, tehát 9-én, kedden 
hosszú ülésre készüljünk, tehát semmiképpen sem egy formális találkozóra. (Brájer Éva: Ez is 
délután kezdődik? - Közbeszólás: Az hánykor kezdődik?) Egyeztetni fogunk, mi ezt a délutáni 
időpontot fogjuk javasolni - reméljük, hogy a meghívottainknak is jó lesz.  

15-én szintén rendes, parlamenti ügyekkel foglalkozó bizottsági ülés lenne.  
16-án hallgatnánk meg Matolcsy miniszter urat az évi rendes meghallgatás kapcsán, de 

összekötnénk ezt természetesen a felnőttképzés Sós Tamás által felvetett problémájával - 
kérlek, hogy ha lehet, ezt is írásban juttassuk el időben a miniszter úrnak, illetve az államtitkár 
úrnak, hogy kellő módon fel tudjanak erre készülni -, és nyilván ez is érinti az átalakulást, a 
szakképző intézményeket, tehát hogy a tiszk-ek egyben maradnak, nem maradnak egyben, 
hogyan integrálódik a tiszk-menedzsment a Klebelsbergben, ezt akár már Arankától is meg 
lehet kérdezni, de feltehetően ebbe a Matolcsyék is beleszólnak.  

29-én, hétfőn, rendes ülés lesz.  
Keddre tennénk be az ÁSZ-vizsgálatot: PPP-s beruházások a felsőoktatásban. Az 

ÁSZ-jelentés kapcsán, az általános jelentés kapcsán ezt javasolta az ÁSZ képviselője, ez a 
bizottságunkat érdekli, sok vita volt ezzel kapcsolatban, és ezek még mind a mai napig 
aktuális ügyek, hiszen a szerződések, az üzemeltetési szerződések még ott vannak, ma is 
elevenek. 

November 5-én rendes ülés, parlamenti ügyek.  
November 6-án hallgatnánk meg Balog miniszter urat… (Osztolykán Ágnes: 6-án?) 6-

án novemberben, rendes éves meghallgatás. Szerintem itt is jó, ha nem a meglepetés erejében 
bízunk, jobb válaszokat kapunk, ha előre jelezzük a problémákat.  

19-én rendes ülés lenne. 
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20-ára eredetileg a korai fejlesztés problémáját tettük, ezt többen javasolták, 
emlékeztek talán még, ez a speciális nagyon fontos probléma volt, én azonban beszéltem az 
érintettekkel, és ők is egyetértenek vele, hogy bővítsük ki ezt olyan értelemben, hogy 
általában a magán-, az alapítványi és az egyházi intézmények finanszírozásának és 
működésének a problémáit lenne érdemes ezen a napon megvitatni, ami érinti ezeket, például 
a Korai Fejlesztő Központ is egy alapítványi formában működő dolog. Nem csak 
intézményekről van szó, hiszen pedagógiai szolgáltatók és pedagógiai szakszolgálatok is 
működnek alapítványi, egyesületi és egyházi formában is, és ezeknek a működését jó lenne 
előre modelleznünk. Egyelőre nincs olyan jogszabály, amely erről szólna, semmilyen, se 
törvény, se rendelet. Én tehát ilyen értelemben nem fókuszálnék most a korai fejlesztésre, 
hanem ebben a nagyobb körben tekintenénk át a kérdést.  

26-a: rendes bizottsági ügyek. 
27-én vitatnánk meg Aáry-Tamás Lajos jelentését a diákjogok érvényesülése kapcsán - 

mindenki megkapta a jelentést, láttam Péter kezében, abból gondoltam, hogy akkor 
mindenkinek a fiókjába megérkezett. Számos kérdés vitatott az ombudsman által, talán az 
egyik legjelentősebb a nyelvvizsgaprobléma, amivel kapcsolatban én majd javasolni is fogom, 
hogy mint bizottság foglalkozzunk vele még ebben az évben, fussunk neki újból, mert 
legutóbb, a felsőoktatási törvény kapcsán tett kísérletünk - fogalmazzunk finoman! - nem 
vezetett eredményre, és itt nem akarom az okokat kitudni, de nem volt érdemi, tehát szerintem 
újból neki kell ennek látnunk. Fel is kértem az oktatási ombudsmant, hogy legyen ebben a 
bizottság segítségére, adott esetben mondja el a szempontjait. Ő ezt hosszan vizsgálta, 
megállapításokat is tartalmaz a kis szürke könyv ezzel kapcsolatban. Olyan súlyúnak érzi ezt, 
hogy itt jogalkotói közbelépést lát indokoltnak maga az ombudsman is; ugyan nem közöl 
konkrét számot, de a hozzá forduló panaszosok, panaszos ügyek alapján ő is ezt a 
következtetést vonta le, hogy indokolt a jogalkotónak ezzel még egyszer foglalkoznia.  

Egyelőre ennyit látunk előre. Van-e ezzel kapcsolatban valami? (Jelzésre:) István, 
parancsolj! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen, korábban nem tudtam jelezni, az élet hozta, és 

nem egy ilyen keddi, átfogó napirendi pontként, és ha nem is a jövő hétre, két hét múlva, a 
rendes ülésre viszont szeretném javasolni a következő témát: vannak olyan egyházi iskolák, 
amelyeknél a fenntartó esetében problémák jelentkeztek azáltal, hogy korábban egyháznak 
elismert fenntartót az új törvény nem ismer el egyháznak, így aztán nem világos a fenntartó 
státusza. Nem alapítvány, és nem egyház. Hozzávetőlegesen 5 ezer gyerekről van szó, akik 
szeptembertől iskolába járnak, de nem világos, hogy státusz szerint csak egy épületbe járnak, 
ahol kedves, hozzáértő emberek beszélnek nekik, vagy ez Magyarországon ma iskolának és 
oktatásnak minősül-e. Szeretném, ha erről gondolkodnánk. Nem akarom a dolgot belesűríteni 
egy interpellációba vagy egy azonnali kérdésbe, ahol elintézzük a dolgot kétszer két percben, 
azt szeretném kérni, hogy gondolkodjunk erről.  

 
ELNÖK: Megtehetjük. Egyetértek azzal, hogy ez egy érzékeny probléma. Szerintem 

nem jogi problémáról van szó, mert jogilag definiált (Dr. Hiller István: Igen.), hiszen 
egyesületi formában működnek azok az egyházak, amelyek az egyházi státuszt a törvény 
erejétől nem kapták meg, jogilag nem szűntek meg, sőt talán még egy speciális egyesületi 
forma is ez. OM-azonosítójuk van, tehát jogilag az oktatási intézményben különösebb 
változás nincsen. Az oktatási intézményt fenntartó jogi státuszában van változás, és abban a 
jogosultságban, hogy igénybe vehet-e, kaphat-e egyházi kiegészítő támogatást, vagy nem 
kaphat. Tehát ez inkább pénzügyi probléma.  
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyetértek, de nem csak kiegészítő támogatást nem 
kaphat, jelenleg semmilyen finanszírozás nincs, semmit nem kapnak, az általános normatívát 
sem kapják meg, nem csak a kiegészítőt. (Osztolykán Ágnes: Ez év augusztusáig kapták meg.) 
Azért mondom, hogy szeptember 1-jétől nem.  

 
ELNÖK: A normatívát?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen. (Osztolykán Ágnes: Igen.)  
 
ELNÖK: Akkor valóban nézzük meg, mert ha van OM-azonosítója, az alapnormatívát 

igényelhetné az én felfogásom szerint. Nem tudom, milyen formában tegyük ezt meg, István.  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Jó lenne a konkrét intézményeket tudni.  
 
ELNÖK: Akkor utána lehet járni azonnal, hogy… 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mondjam? Most beszélgetünk?  
 
ELNÖK: Persze, persze! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jó. Iványi Gábor egyházának az összes iskolája… 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Sajókaza. (Közbeszólások.) 
 
ELNÖK: Nézzünk ennek utána, képviselő hölgyek, urak! A sajókazai milyen Péter 

iskolája?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Derdák. 
 
ELNÖK: Derdák Péter… (Osztolykán Ágnes: Tibor!) Tibor, bocsánat, Derdák Tibor 

iskolája. (Michl Józsefnek:) Jóska, megnézed ezt?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Megkérdezem.  
 
ELNÖK: Kérdezd meg, kérlek, és akkor akár a következő héten, vagy ha tudsz valamit 

mondani, akkor tedd meg, vagy javasold, hogy az ezzel foglalkozó minisztériumi ember 
jöjjön el.  

Van-e más egyéb? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
A bizottsági ülést bezárom. Jó étvágyat kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


