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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a Határtalanul! Programról, a határon túli felsőoktatási intézmények 

működésének tapasztalatairól  

Előadók:  

Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára  

Gyetvai Árpád kabinetfőnök-helyettes, Emberi Erőforrások Minisztériuma  

  

2. a) Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés 

(J/9022. szám)  

(Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság önálló indítványa)  

(Általános vita)  

b) Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés 

elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám)  

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Osztolykán Ágnes (független) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Bodó Sándor (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) megérkezésig Földi Lászlónak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Gyetvai Árpád kabinetfőnök-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Kardon Béla főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és minden kedves meghívottunkat! 
Köszöntöm Répás Zsuzsannát, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt és Gyetvai 
Árpád kabinetfőnök-helyettest! A napirendet kiküldtük, a napirenddel kapcsolatosan van-e 
bárkinek kiegészítésre vonatkozó észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Én tisztelettel azt 
szeretném csak megjegyezni, hogy ha kérhetném a bizottságot, akkor egy ilyen természetű 
döntést fogadjunk el, hogy mivel egy bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban érkezett 
néhány észrevétel – az elnök úr ennek jobb ismerője, mint jómagam –, szeretném, ha ezt az 
egyebek címszó alatt tudnánk elővenni, pontosan abból következően, hogy én magam nem 
vagyok még ennek az ismeretében. Ha ezt a bizottság el tudja fogadni, akkor ezt kérem 
szépen megerősíteni, tehát hogy erre a kérdésre ott térnénk vissza. Aki egyetért a napirend 
témájával és ilyen természetű pontosításával, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Ellenpróbát kérnék szépen. (Szavazás) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a 
bizottság a napirendet elfogadta.  

Tájékoztató a Határtalanul! Programról, a határon túli felsőoktatási 
intézmények működésének tapasztalatairól 

Akkor felkérem Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonyt, hogy a határon túli 
magyar felsőoktatási intézmények kérdéséről és a Határtalanul! programról tartson egy rövid 
bevezetőt. Nyilván az ezzel kapcsolatos írásos anyagot is megkapta minden bizottsági tag, és, 
ha jól tudom, akkor még ki is van osztva pluszban. (Közbeszólások: Egy pár.) Igen. Tessék 
parancsolni! 

 

Tájékoztató a határon túli felsőoktatási intézmények működésének 
tapasztalatairól 

RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen ezt a mai meghívást. Megpróbálok egy rövid 
bevezetőt mondani, ahogy az elnök úr kérte, de nehéz lesz, mert a külhoni magyar 
felsőoktatás helyzete nagyon átfogó és nagyon sokirányú elemzést, megközelítést igényel, 
úgyhogy régiónként sorban megyek, és akkor megpróbálom a lényeget elmondani, aztán ha 
kérdések lesznek utána, nagyon szívesen válaszolok azokra is.  

Kezdjük akkor Erdéllyel! Először tekintsük a jogszabályi környezetet! Amíg az előző 
kormány idején olyan oktatási törvényt fogadtak el, amely sok szempontból pozitív a 
magyarság számára, ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy az anyanyelvet lehet használni 
az oktatási folyamat egésze alatt, és ez most már törvényileg is deklarált, s hogyha a 
felsőoktatásra térünk rá, a törvény három intézmény tekintetében törvényileg garantálja az 
egyetemeknek a multikulturális, többnyelvű jellegét. Ez a három intézmény: a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a marosvásárhelyi színművészeti egyetem és a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. (Megérkezik Pokorni Zoltán, a 
bizottság elnöke.) Nyilván a képviselő hölgyek és urak is tudják, hogy ebből az igazi 
problémát a MOGYE esete jelenti, gyakorlatilag az a szándék, hogy a MOGYE-n valóban 
önálló magyar nyelvű képzési struktúra jöjjön létre, az gyakorlatilag az előző kormány 
bukásához vezetett. Én szívesen kitérek majd részletesen a MOGYE helyzetére, hogyha erre 
igény lesz, de azt tudjuk látni mind a mai napig, hogy ez egy kardinális kérdés Románia 
viszonylatában, a romániai magyarság problémái között ez egy olyan, az első helyen szereplő 
kérdés, amelyet, úgy látszik, annyira kardinálisnak ítélnek meg a románok is, hogy nem 



 6 

nagyon látunk előrelépést ebben az ügyben. Összefoglalóan úgy tudom az ottani magyar 
oktatóknak, diákoknak a kérését, hogy igazából megnyugtató megoldást csak az jelenthet, ha 
valóban egy szervezetileg is önálló magyar vonal jön létre, akármilyen formában legyen is az 
megszervezve, de szükséges a szervezeti önállóság biztosítása.  

Hogyan tudunk támogatást nyújtani ezen egyetemeknek? Minden egyetemnek van 
olyan háttérintézménye, amelyet fel tudtunk venni a nemzeti jelentőségű programok körébe. 
Itt a támogatási rendszeren belül a Bethlen Gábor Alap programjai kapcsán a nemzeti 
jelentőségű intézmények azok, amelyek számára egy hosszabb távon kiszámítható, előre 
tervezhető forrást jelentenek, így Kolozsvár esetében a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, 
a MOGYE esetében pedig a Studium Alapítvány az, amelyet ilyen formában tudunk 
támogatni. A Studium Alapítványon keresztül próbáljuk meg támogatni az orvosi egyetemnek 
és a magyar oktatóknak azt a törekvését is, amely igyekszik a magyar oktatás önállóságát 
megszervezni. Amit már elértek a Studium Alapítványnál, hogy van külön egy orvosi 
szakkönyvtár és dokumentációs központ, és rendelkezik egy olyan ingatlannal, ahol 
fecskelakások – tehát fiatal oktatóknak szállás – és emellett pedig előadásra alkalmas 
helyiségek is vannak.  

Én most nem mondanék az állami intézményekről többet, térjünk rá a magyar állam 
által fenntartott egyetemi rendszerre, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a 
Partiumi Keresztény Egyetem ügyére! Én itt az előzményekről most nem sokat mondanék, 
inkább csak a legutóbbi fejleményekről szólnék.  

A miniszterelnök úr járt Marosvásárhelyen, és akkor kötöttünk egy olyan 
megállapodást a Sapientiával – ez 2012-ben történt –, amely egy hároméves ütemezésben 
összesen 4 160 millió forintos fejlesztési támogatást fog nyújtani a Sapientia-rendszernek. Ez 
tulajdonképpen azt a hiányt hivatott pótolni, amit az elmúlt nyolc év során felhalmozott a 
Sapientia, hiszen az eredeti 2 milliárdos támogatás az elmúlt nyolc évben olyan mértékben 
csökkent le, hogy gyakorlatilag a működési költséget is alig finanszírozta, ezért azokra a 
fejlesztésekre, amelyek nemcsak az egyetem jövője szempontjából, hanem például az 
akkreditációs folyamat szempontjából is nagyon fontosak, nem jutott forrás. Ezeket hivatott 
pótolni ez a pótlólagos forrás, és olyan fejlesztések válnak így lehetővé a Sapientia mind a 
négy campusán, amelyek – mi azt reméljük – valóban a modern kornak megfelelő intézményt 
tudnak majd biztosítani.  

A Sapientia-rendszer mellett még a Protestáns Teológiai Intézetet kell megemlítenem, 
amelynek a költségvetését 2010 óta szintén a nemzetpolitikai államtitkárság biztosítja.  

Felvidék. A Felvidéken van a Selye János Egyetem, ahol szintén problémák adódtak 
az akkreditációs folyamat során, és ez azzal fenyegeti a Selye Egyetemet, hogy elveszíti az 
egyetemi rangját, és egy lentebbi kategóriába sorolják be. A felvidéki magyarság és a magyar 
kormány összehangolt erőfeszítéseinek következtében sikerült elérni azt, hogy ez a 
hátrasorolás ne történjen meg még most, hanem haladékot kapott az egyetem, hogy a 
következő akkreditációs időszakot bevárhatja, és akkor mérettetik meg újra, hiszen amikor ez 
az első megméretés történt, akkor alig több mint négyéves múlttal rendelkezett még csak az 
egyetem, tehát nem igazán várható el egy négy éve működő intézménytől, hogy megfelelő 
doktori iskolákat tudjon működtetni. Ami most szükséges, és itt egy nagyon szoros 
együttműködésben vagyunk az EMMI-vel, hogy közösen tudjunk olyan segítséget nyújtani a 
Selyének, amellyel meg tud felelni ennek az akkreditációnak. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 
támogatáshoz képest a nemzetpolitikai államtitkárság meg tudta növelni a támogatást: tavaly 
60 millió forinttal támogattuk a Selyét, ehhez egy 15 milliós támogatást pluszban hozzá 
tudunk adni idén, tehát összesen 75 millió forint a támogatás – ez nyilván nem elegendő 
mindenre –, emellett az EMMI 5 millió forinttal tudja támogatni az egyetemen működő 
karrier-tanácsadó központot. Meg vagyok róla győződve, hogy itt még szükség lesz 
pótlólagos forrásra az akkreditáció folyamán.  
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Emellett magyar nyelvű oktatás folyik még egyéb szlovákiai egyetemeken is, de én 
arról most bővebben nem számolnék be. Annyit azért jelezni szeretnék, hogy ezek az 
egyetemek – melyek közül Nyitra a legfontosabb – szintén részesülnek magyarországi 
támogatásban, a nyitrai kar például 20 millió forintot kap minden évben az EMMI-től. 

Vajdaság. A Vajdaságban nem létezik önálló magyar felsőoktatási rendszer, azonban 
az Újvidéki Egyetem négy karán folyik magyar nyelvű képzés, azon kívül az Újvidéki 
Művészeti Akadémián és a Szabadkai Műszaki Főiskolán és Óvóképző Főiskolán is folyik 
ilyen képzés. A délvidéki magyar szervezetek eddig más formában, tehát nem önálló 
felsőoktatási intézmény formájában, hanem más formában kértek támogatást a 
felsőoktatásban tanulók számára. Egy ösztöndíjrendszert indított el a Vajdasági Magyar 
Nemzeti Tanács, ezt a felsőoktatási ösztöndíjprogramot a magyar kormány finanszírozza, és 
ennek keretében a 2011/12. tanévben 470 elsőéves kapott ilyen ösztöndíjat és 
101 demonstrátor, ’12/13-ban további 421 elsőéves és 85 demonstrátor. Ez támogatásban ’11-
ben 135 millió forintot jelentett, ’12-ben és ’13-ban 250 millió forintot, és itt is szükség van 
még kiegészítő forrásra, hogy az új, belépő évfolyam részére is tudjuk tovább bővíteni ezt a 
programot.  

Itt is szeretném még kiemelni, hogy folyik gondolkodás önálló délvidéki magyar 
felsőoktatási intézmény létrehozásáról, ennek a tervezési folyamata most zajlik, és ehhez is 
nyújtunk támogatást.  

Amit még mindenképpen ki kell emelnem, az az, hogy épül az Európa Kollégium, 
amely egy 6 millió euró értékű, 440 férőhelyes kollégium lesz Újvidéken, a magyar kormány 
támogatása szintén hozzájárul ennek a felépítéséhez, és azt reméljük, hogy ősszel már 
beköltözhető lesz az intézmény. Ez egy újfajta támogatást is jelent az egyetemistáknak, tehát a 
felsőoktatási ösztöndíjprogramnak egy új elemét jelenti majd ez a kollégium, és nagyon 
reméljük, hogy szakkollégiumként is tud majd szolgálni.  

A Kárpátalja tekintetében a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola szerepét kell 
kiemelnem, és ahogy a tavalyi évben a Sapientia Egyetemmel kötött a magyar kormány egy 
együttműködési megállapodást, úgy idén tavasszal a Rákóczi Főiskolával kötött. Itt is egy 
pótlólagos forrás megítélésére került sor, ez azt jelenti, hogy tovább tudjuk bővíteni a főiskola 
képzési kínálatát, nyitni tud a főiskola olyan irányban, amely a szakképzés bevonásával 
felsőfokú oktatást is lehetővé tesz, valamint a főiskola tulajdonában lévő nagyon szép, 
történelmi épületet fel tudja újítani. Ez szintén egy többéves program, és nagyon reméljük, 
hogy a főiskola megújulásához vezet, mivel nagyon jól tudjuk, hogy Kárpátalján ez a 
felsőoktatási intézmény túlmutat a felsőoktatási jellegén, és gyakorlatilag nemcsak a magyar 
tudományosságnak, kutatóműhelyeknek a bázisa, hanem egy olyan kulturális központ, amely 
az egész kárpátaljai magyarság életét alapvetően meghatározza.  

Emellett működik magyar nyelvű képzés az Ungvári Nemzeti Egyetemen is. Ez a 
képzés 2008 szeptemberében kezdte meg a működését az akkori magyar kormány 
támogatásával. Itt problémának azt látjuk ebből a szempontból, hogy olyan szakokon indult el 
Ungváron a képzés, amely gyakorlatilag a beregszászi Rákóczi Főiskolán is működik, tehát 
kvázi konkurenciát jelentett a főiskolának. Mi azt szeretnénk elérni a tárgyalások során, hogy 
olyan szakok felé nyisson az ungvári egyetem, amelyek nem léteznek ma magyar nyelven a 
felsőoktatásban, és éppen ezért kiegészítő szerepet tudnának betölteni, és olyan lehetőséget 
tudnának nyújtani a kárpátaljai magyar diákoknak például a jogász- vagy természettudományi 
képzések területén, ami most nem elérhető Kárpátalján magyarul.  

Én nem akartam bővebben beszélni, mind a nyolc oldalt felolvasni önöknek, a 
legfontosabb kérdésekre szerettem volna rávilágítani; sokkal szívesebben válaszolok azokra a 
részletkérdésekre, amelyek a képviselő hölgyeket és urakat érdekli. Akkor visszaadnám a 
szót, és kérdezem, hogy most jöjjenek a kérdések, vagy mondjam el a másik témát is, amelyet 
meg kell ma beszélnünk?  
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(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Üdvözlöm az államtitkár asszonyt, szervusz, Zsuzsa! Azt javasoljuk, hogy 

egyben tárgyaljuk ezeket a kérdéseket, hogyha ezzel egyetért a bizottság, vagy ha nincs 
ellenvélemény. (Révész Máriusz jelzésére:) Egy ellenvélemény van, Máriusz, te külön 
szeretnéd. (Révész Máriusz: Én külön szeretném.) Máriusz kérése meghallgatásra talált, addig 
akkor álljunk meg, képviselői kérdések, hozzászólások következnek a határon túli 
felsőoktatási intézmények működésének tapasztalataival kapcsolatban. Parancsolj, Máriusz! 

 

Kérdések, hozzászólások 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is azt kell mondjam, hogy 
több intézményt is ismerek, több intézményből is ismerek különböző személyeket, és azt kell 
mondjam, hogy egyértelműen az a tapasztalat, hogy nagyon nagyot változott a világ az elmúlt 
három évben, úgyhogy, Zsuzsa, ehhez – ebben a te munkád is benne van – mindenképpen 
gratulálni szeretnék. Egy-két észrevételem lenne.  

Önmagában az, hogy mennyi pénzt kap egy intézmény, nem mindig dönti el az 
intézmény sorsát, ebből a szempontból, azt hiszem, különösen nagy tanulság a kárpátaljai 
főiskola, ahol a költségvetésben meg volt határozva a pénz, de néha szeptemberig sem sikerült 
az előző kormány ideje alatt megkapniuk azt, és nagyon sokszor az a helyzet állt elő, hogy 3-4 
hónapos késéssel sem kapták meg a főiskolán dolgozó tanárok a fizetésüket. Azt hiszem, az 
egy nagyon fontos kérdéskör, hogy ezen a területen, azt gondolom, nagyon sokat sikerült 
javítani.  

A másik, amit ki szeretnék emelni, hogy elhangzott itt, hogy 75 millió forint mondjuk 
a Selye János Egyetemre – és egy pillanatra talán néhányan fel is szisszennek, hogy milyen 
sok pénz, de éppen Németh Zoltán képviselőtársammal beszéltük, hogy mondjuk egy 
általános iskola költségvetése, hogyha nem túlságosan kicsi, olyan 200 millió forint 
környékén kezdődik –, tehát ha azt nézzük, hogy mennyit, milyen támogatást szánunk 
mondjuk a felvidéki magyar felsőoktatásra, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy úgy a 
harmadát egy átlagos méretű fővárosi általános iskola költségvetésének. Örömteli tehát a hír, 
hogy itt sikerült egy kicsi pluszpénzt hozzátenni, de összességében szerintem itt – hogy 
mondjam? – lehetne még tovább is előremenni; nyilván Naszvadi úrral ezt nem könnyű 
megbeszélni. 

A harmadik, ami eszembe jutott, miközben hallgattalak, hogy tagja voltam az Apáczai 
kuratóriumának, amikor a Studium Alapítványnál támogattuk ennek a marosvásárhelyi 
intézménynek a létrejöttét, kicsit sajátomnak is tekintem, és az az igazság, hogy egy gyönyörű 
szép telkük van egy fantasztikus helyen, és kezdettől fogva az volt az elképzelés, hogy a 
fecskeház mellé, egy kicsit feljebb a későbbiekben építeni szándékoznának egy másik 
épületet. Nem tudom, hogy az hogyan áll, van-e esély arra, hogy az valamikor létrejöjjön, 
ugyanis szerintem Marosvásárhelyen arra nagyon nagy szükség lenne, és itt, a Studium 
Alapítványnál, úgy látom, ez nagyon jó helyen van. Úgyhogy nem tudom, van-e az 
államtitkárságnak lehetősége, az elképzelései között szerepel-e ennek a projektnek a 
folytatása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más egyéb kérdés? (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Nekem csak egy laikus kérdésem 

van. Olvasgatva a beszámolót az jutott eszembe, hogy van-e arra vagy arról valami összesítés, 
hogy milyen tendencia figyelhető meg a határon túli felsőoktatási intézményekbe 
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jelentkezések kapcsán, hányan vannak olyanok, akik esetleg helyhiány miatt kiszorulnak, 
lenne-e értelme azon gondolkodni, hogy bővítésekre lenne szükség? Erről szeretnék egy 
általános tájékoztatót kapni, hogy milyen statisztikai adatok vannak ezekről a számokról. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha már ez így szóba került, akkor vajon arra nézvést van-e információnk, 

hogy hány magyarországi fiatal tanul határon túli magyar intézményben? A marosvásárhelyi 
színiakadémián biztosan tanulnak néhányan, volt tanítványaim például, akiket itt nem vettek 
fel, ott viszont sikerrel végeztek.  

Van egy küzdelem a tanulni vágyó, adott esetben fizetni is hajlandó diákokért, a 
szomszédos országok állami intézményei indítanak magyar nyelvű kurzusokat, nem minden 
esetben az ott élő magyar ajkú kisebbségi állampolgáraik állampolgári igényeinek a 
kielégítésére, hanem a magyarországi diákok odacsábításának a szándékával, ami szívük joga, 
nyilván okosan teszik, de ahogy Marosvásárhelyen indul magyar nyelvű színész- meg 
orvosképzés, úgy mondjuk Debrecenben is indulhatna román nyelvű orvosképzés, hiszen, 
mondom, ez egy regionális küzdelem, ki kit csábít magához és ki kit köt magához. 
Feltehetően tehát ebben a vonatkozásban is érdemes lenne ezt megnézni, nem a kisebbségi 
sorban élők képzése kérdése ez, hanem egy messzebbre vezető, hosszú távú kérdés.  

Még egy apróság – figyelmetlen voltam -: a munkácsi egyetemmel kapcsolatban van-e 
valamilyen együttműködés? Illetve ez egy ilyen örök vitakérdés, hogy Beregszász és 
Munkács, Beregszász vagy Munkács, tehát ennek részben ottani politikai metszetei is vannak, 
amelyek nem rejtettek előlünk, de talán a munkácsi egyetemen több magyar tanul összesítve, 
mint a beregszászin, hogyha jól tudom.  

Van-e más kérdés a helyettes államtitkár asszonyhoz a képviselő hölgyektől, uraktól? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  

Zsuzsa, parancsolj! 
 

Répás Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, reflexiói 

RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Révész Máriusz képviselő úrnak szeretném megköszönni azt az első 
dicséretet, hogy a támogatások időben való megérkezésében javulást tudtunk elérni. Sokat 
küzdök, még mindig nem tartok ott, ahol szeretnék ebben tartani, de valóban igyekszünk arra, 
hogy az év első felében tehát az első hónapokat is tudjuk finanszírozni. Az a nagy probléma, 
hogy az elszámolások akkor mennek, és amíg nincsenek meg az elszámolások, addig az új 
támogatást nem tudjuk indítani. Most megpróbálunk egy olyan pénzügyi konstrukciót 
megvalósítani, amely egyrészt ennek az elszámolási kötelezettségnek is eleget tesz, másrészt 
ahol gyakorlatilag működést támogatunk, tehát folyamatos finanszírozásra van szükség, ott 
folyamatossá tudjuk tenni ezt a támogatást, a támogatások részekre bontásával és 
elcsúsztatásával próbáljuk ezt megoldani. Nagyon remélem, hogy jövőre ebben még jobb 
eredményt tudunk majd elérni.  

A Studium Alapítvánnyal kapcsolatban: a Studium Alapítvány most kapott, és a jövő 
évben is kap majd egy nagyobb támogatást tőlünk, ennek a nagyobb része különböző szakmai 
programokra vonatkozik, tehát a diákoknak ösztöndíj-lehetőség, képzések, az oktatóknak is 
kutatás, s a többi, főleg ilyen jellegű programokat kértek. Ami beruházási jellegű támogatást 
kértek, az most nem a fecskeház és az azzal kapcsolatos működés, hanem ott, ahol a 
könyvtáruk van, a belvárosban, ott szeretnének egy emeletráépítést, és ezzel kvázi egy olyan 
irodát kialakítani, ami amíg nem jön létre az önálló szervezeti egység, egy ilyen kvázi árnyék 
dékáni hivatalként is szolgálhat, tehát ott gyakorlatilag a hivatali ügyeket tudják intézni, és 
valószínűleg a belvárosi ingatlan ebből a szempontból jobb. De hogy mennyire fontosak ezek 
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a fecskeház jellegű beruházások, szintén a támogatásunkkal most Sepsiszentgyörgyön 
épülnek ilyen orvoslakások, együttműködésben a Studium Alapítvánnyal és az 
önkormányzattal, hogy segítsük a fiatal orvosok odacsábítását és megtartását a városban. 
Szerintem ilyen programok, ilyen projektek máshol is lesznek, ez több önkormányzat és a 
Studium Alapítvány által is támogatott alapvető kérdés szerintem.  

Statisztikai adatok. Itt egy kicsit bajban vagyok, mert nem jöttem pontos statisztikai 
adatokkal. Azt tudom mondani, hogy például Erdélyben is lehet térítésmentes és térítéses 
képzésre is felvételizni. Annyi számot tudok pontosan mondani, hogy a SEMTE-n, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 2 ezer, a Partiumi Keresztény Egyetemen 
pedig ezer diák tanul most, és vannak magyarországi diákok, tehát most már igenis jellemző 
az, hogy nemcsak a határon túlról jönnek Magyarországra tanulni, hanem például a 
Sapientián, de a Babeş-Bolyai Egyetemen is vannak magyarországi diákok, akik innen 
mennek oda tanulni. Én ezt nagyon jónak tartom, mert akkor fog jól működni a mi egész 
összetartozásunk és kulturális együvé tartozásunk itt Kárpát-medencében, hogyha ezek a 
folyamatok nem egyirányúak, hanem többirányúak, tehát a határon túlról is Magyarországra, 
Magyarországról is a határon túlra. Ez a folyamat elindult, és nagyon remélem, hogy ez a 
továbbiakban is fog folyni.  

Munkácsi egyetem és Kárpátalja. Itt igazából nem a munkácsi egyetem jelent 
konkurenciát a beregszászi főiskolának, bár Munkácson is folyik magyar nyelvű oktatás a 
pedagógiai főiskolán, erre magyar tagozat van, ahol elemi osztályos tanítókat képeznek 
magyar nyelven, de igazából az Ungvári Egyetem az, ahol több magyar diák van, és 2008 óta 
egy külön magyar nyelvű Humán és Természettudományi Kar kezdte meg a működését. Ez 
nem jelenti azt, hogy önálló szervezeti egységként hozták volna létre, ez egy külön problémát 
is jelent a támogatásoknál, mert a múltban sem lehetett a Magyarországról érkező 
támogatásokat kifejezetten a magyar nyelvű oktatásnak megcímezni, mert nem létezik önálló 
szervezeti egységként, hanem az egyetem közös büdzséjébe mentek bele ezek a támogatások. 
Ezen az ungvári karon folyik oktatás több szakon, ami gyakorlatilag lefedi a beregszászi 
főiskola képzési kínálatát, és éppen ezért folytatunk olyan tárgyalásokat velük, hogy próbáljuk 
megerősíteni azokat a szakokat – itt említettem a jogász- és a természettudományos képzést –, 
amelyek kapcsán nincs és rövid időn belül nincs is reális lehetőség arra, hogy olyan például 
Beregszászon indulhasson. Hogyha ezekben előre tudnánk lépni mondjuk az Ungvári 
Egyetemen, akkor az tényleg egy pluszt jelentene a magyar nyelvű képzési kínálatban 
Kárpátalján. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm.  
Térjünk át akkor a másik programra, a Határtalanul! pályázati programra vagy 

közoktatási programrészre! 
 

Tájékoztató a Határtalanul! programról 

RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): (A tájékoztatót 
vetítés kíséri.) Köszönöm szépen. A Határtalanul! programról a beszámolóm, remélem, egy 
kicsit színesebb lesz, itt hoztunk egy powerpointos előadást is. Azért mondom, hogy 
színesebb lesz ez az egyik, a szívemhez talán legközelebb álló program, a Határtalanul!, mert 
ez, azt kell látni, alapvetően a magyarországi iskolásokat célozza meg, ugyanakkor egy olyan 
kapcsolatrendszer a célja, amely egy olyan hálót alakítana ki a magyarországi és a határon túli 
iskolások között, hogy egy idő után ez egy kölcsönös, úgymond kiegyensúlyozott 
látogatásokat is jelentene a magyarországi és a határon túli iskolák között.  

Nézzük meg a program célját és kezdeteit! Az Országgyűlés 2010 októberében hozott 
egy határozatot, és a Nemzeti Összetartozás Napja iskolai bevezetése és a Magyarság Háza 
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létrehozása mellett azt irányozza elő ez az országgyűlési határozat, hogy a szomszédos 
országokba irányuló tanulmányi kirándulások váljanak lehetővé minden gyermek számára, 
aki részt vesz a magyarországi közoktatásban. Ezt szeretnénk elérni, és ebbe az irányban 
indultunk el. Azt kell látni, hogy most évente körülbelül 15-17 ezer diák utazását tudjuk 
lehetővé tenni, ez az, amire abból az 500 millió forintból lehetőségünk van minden évben. 
Naszvadi államtitkár úr neve már szóba került itt, én minden évben megpróbálok itt bővülést 
elérni, de eddig nem voltam sajnos sikeres ebből a szempontból – szívesen várom a bizottság 
támogatását is. Ebben megvolna a lehetőség, tehát a kiépített infrastruktúra, a szervezet 
megvan hozzá, bármikor tovább tudunk lépni, hogy valóban minden diáknak lehetősége 
legyen ezekre a kirándulásokra.  

A program célja – ez a következő panelünk – az, hogy olyan személyes kapcsolatokra, 
személyes tapasztalásra tegyenek szert a magyarországi diákok, amelyek túlmutatnak a 
tankönyvből megtanulható élményeken, olyan konkrét ismereteket is jelentenek, amelyek 
kapcsolódnak a határon túl élő magyarsághoz, de olyan személyes kapcsolatokat és személyes 
élményeket is jelentenek a gyerekek számára, amelyek a valóságban megélhetővé teszik az 
összetartozást.  

A következő oldalon a jogszabályi hátteret láthatjuk, énszerintem ezt nem szükséges 
bővebben elemezni.  

Nézzük, hogy mi történt 2010-ben! Ekkor indult a pilotprojekt az Apáczai 
Közalapítvány szervezésében. A pilotprojektet kifejezetten a szakiskolákra indította el akkor 
az Apáczai Alapítvány és 5 ezer gyermek tudott ebben részt venni. Nagyon fontos volt, és én 
nagyon fontosnak tartom, hogy különösen egy olyan réteget célzott meg ez a program, amely 
rétegnek anyagi és egyéb okok miatt egyébként is kevesebb lehetősége van az utazásra, és 
olyan gyerekek számára nyitottuk ki a világot itt a Kárpát-medencében, akik 80-
90 százalékban egyáltalán nem jártak korábban külföldön. Ha a következő térképre ránézünk, 
ezen a honlapon megtalálhatóak azok a kirándulások, hova eljutottak a gyerekek, és hogyha 
az egyes jelekre rákattintunk, akkor a különböző utakról készült beszámolókat, videókat is 
megnézhetjük.  

A program, a pilotprogram után a program elindításával 2011-ben 500 millió forintos 
keretösszeg állt rendelkezésre. Itt ebből az évből látjuk az adatokat: 617 pályázat volt, ez 
351 támogatott pályázatot és 370 pályázatot jelent, és összesen 433 utazás valósult meg 
14 ezer diák és 1652 tanár részvételével.  

A következő oldalon egy kicsit jobban láthatjuk, egy kicsit elemezhetjük ezeket az 
utazásokat. Kétfajta programot hirdettünk meg mindig: az egyik a tanulmányi kirándulások 
magyarlakta területekre, ami gyakorlatilag egy körutazást jelent, egy klasszikus értelemben 
vett körutazást; a másik pedig az együttműködések a különböző iskolák között, ami 
kifejezetten arról szól, hogy a diákok vagy az iskolák keressenek egy partnert, egy fogadó 
partnert a határon túl, és velük együttműködve a gyerekek valósítsanak meg valami közös 
projektet. Amikor szakiskolákról beszéltünk – ezt azért mondom, mert utána kibővítettük a 
programot gimnáziumokra is –, a szakiskolák esetében adódott esetleg az adott szakmából, 
hogy milyen közös programot, milyen közös tevékenységet csinálhatnak a gyerekek, de ha 
kibővítjük, ez lehet egy színházi előadás, egy közös előadás megszervezése, bármi közös 
tevékenység, akár az is, láttunk példát arra is, hogy például szórványvidéken az elhanyagolt 
templomkertet takarították ki együtt a diákok; mindegy, hogy mit csinálnak, az a lényeg, hogy 
együtt csinálják, és a közös munkával hozzuk közelebb egymáshoz a diákokat.  

Itt a programok arányát láthatjuk ehhez képest, tehát hogy mennyi a sima, úgymond 
osztálykirándulás vagy körút, és mennyi az együttműködés a támogatások keretén belül, azt is 
meg kell azonban jegyezni, hogy a sima körutazások 98 százalékában is olyan utazást 
valósítottak meg az iskolák, amelyben találkoztak határon túli diákokkal, felvették a 
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kapcsolatot határon túli iskolával, tehát ami úgymond a lelke, a lényege a programnak, hogy 
találkozzanak ottani gyerekekkel a diákok, a sima körutazások esetében is megvalósult.  

A következő oldalon a megítélt támogatási összegeket, illetve a különböző régiókba 
ellátogató diákokat láthatjuk. Nem meglepő módon Erdélybe mentek a legtöbben, azonban 
hogyha megnézzük az arányokat, felülreprezentált Kárpátalja és a Vajdaság, különösen 
Kárpátalja van felülreprezentálva, aminek az is az oka, hogy a pontozás során az úgymond 
elhanyagoltabb régiókat mindig előnyben részesítettük, előnyben részesítettük azt, aki nem 
Székelyföldre akart menni, nem azért, mert nem volna jó, ha Székelyföldre mennének, hanem 
mert mindenki oda akar menni, mert mindenkinek az az első ötlete, de akik például a 
Kárpátaljára vagy a Vajdaságba akartak ellátogatni, azok pluszpontot kaptak, ugyanúgy akik 
szórványvidékre látogattak, azok is pluszpontot kaptak.  

Nézzük meg akkor 2012-t! Itt szintén ez az 500 milliós keretösszeg állt rendelkezésre, 
743 benyújtott pályázat volt, 409 pályázó és 433 pályázat tudott nyerni. Ebben az évben már 
gimnáziumokat is bevontunk a programba, tehát az általános iskolák, a szakközépiskolák és a 
gimnazisták is részt vehessenek benne, hogy ne maradjanak ki ezekből a programokból a 
gimnazisták se; valamint kibővítettük az úti célok lehetőségét is: Szlovénia és Horvátország 
magyarlakta területeire is lehetett már utazni.  

A következő dián lehet látni a pályázatok eloszlását, a benyújtott és a támogatott 
pályázatok eloszlását. Itt látszik, hogy a gimnáziumok együttműködése is belépett a 
programba. Ugyanígy látható a következő diagramon a megítélt támogatási összeg, és itt 
megint külön kiemelném a különböző régiókba látogató diákok számát. Szintén Erdély 
részesedése a legnagyobb, Kárpátalja részesedése talán még inkább nőtt, és itt megjelenik 
Horvátország és a Muravidék is.  

2013 kapcsán konkrét eredményekről még nem tudok beszámolni, mert az 
elkövetkezendő egy hétben kerül majd sor a Bethlen Gábor Alap kollégiumának és aztán 
bizottságának a döntésére. Annyit tudunk mondani, hogy 713 benyújtott pályázat érkezett, és 
szintén, változatlanul a tavalyi keretösszeg áll rendelkezésre. Az eredményekről egy kicsit 
később tudok majd beszámolni, ott is érdekes lehet majd a megoszlás.  

A következő két diagramon még egy összesítést láthatunk először a támogatott iskolák 
számának a növekedéséről. Ez egy nagyon szép eredmény, tehát egyre több iskolát be tudunk 
vonni a programba. Ez azt jelenti, hogy a program ismert, egyre ismertebbé válik, tehát ugyan 
’12-ben ’11-hez képest nem nőtt a rendelkezésre álló keretösszeg, de az, hogy 351 helyett már 
409 iskolát tudtunk támogatni, azt jelenti, hogy egyre ismertebb a program, és egyre több 
helyről pályáznak.  

A következő diagramokon egyrészt az utazó diákok számának az összesítését tudjuk 
látni, részletezve az egyes programokban, tehát az egyszerű körutazásban, a szakképző 
iskolák közötti együttműködésben és a gimnáziumok közötti együttműködésben részt vevő 
diákoknak a számát. Itt ismét azt tudom mondani, hogy jelentős növekedést akkor tudunk 
majd elérni az utazó diákok számában, hogyha sikerül a költségvetési támogatást növelni. Én 
azt reméltem a program indításakor, hogy egy duplázást el tudunk érni évente, de sajnos ez 
egyelőre nem sikerült; reméljük, hogy a gazdasági helyzet javulásával majd sikerül.  

Az utolsó diagram a határon túli régiók mint úti célok százalékos megoszlását mutatja 
’11-ben és ’12-ben.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselő urak – a két képviselő hölgy ma nem ért rá –, 
van-e kérdés, észrevétel? (Révész Máriusz jelzésére:) Nekem lenne, ha megengeded.  
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Nyilván van valami feladatmegosztás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és 
az EMMI között, hiszen itt az utazásokat vettük sorra. A Magyarság Házára vonatkozó 
tevékenységet az EMMI végzi, vagy azt is a KIM? Illetve maga az iskolai emléknap 
támogatása, szorgalmazása, összefogása, segédanyagokkal történő kiszolgálása talán inkább 
az EMMI-hez tartozik, talán nem tévedek, az valóban odatartozik. Kardon Béla neve van 
nekem felírva, ő képviseli az EMMI-t, de ha jól tudom, a felsőoktatási területet – vagy ezt is, 
Béla?  

 
DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elsősorban a 

felsőoktatást és a tudománypolitikát.  
 
ELNÖK: Jó. Fontos lenne tudnunk, hogy ebben a két kérdésben – szerintem érdemes 

kikapcsolni a projektort, mert sokkal barátságosabb a hangulat úgy, (Gyetvánné Zweig 
Zsuzsannának:) Zsuzsa, kapcsoljuk fel a villanyt! (Megtörténik.) –, tehát fontos lenne 
tudnunk, hogy ebben a két vonatkozásban: Magyarság Háza és iskolai emléknap mi történt, és 
mik a tervek. (Gyetvai Árpád a tárgyalóasztalhoz ül.) Tisztelettel köszöntöm Gyetvai Árpád 
kabinetfőnök urat!  

Lenne még egy kérdésem. Most március végéig érkeztek be a pályázatok. Az rendben 
van, hogy a fukar Naszvadi államtitkár sose ad pénzt, mert ez a szereposztás, mi kérünk, ő 
meg nem ad, vagy ad, csak nem eleget, de ezen úgy tudunk leginkább változtatni, hogyha 
láthatóvá tesszük, hogy nagyon akarják ezt a támogatást. Egy darabig lehetett azzal takarózni, 
hogy az iskolák érdektelenek, az önkormányzatok ezt nem tartják fontosnak, s a többi, s a 
többi. Én ezt nem hiszem, hogy érdektelenek lennének, nem hiszem, hogy az önkormányzatok 
Magyarországon ezt nem tartották volna a szívügyüknek, és most is azt látom, hogy az állami 
intézményfenntartó központ alá került iskolák ugyanakkora százaléka, durván ugyanakkora 
százaléka pályázott, mint tavaly, tehát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem adott 
utasítást arra, hogy tessék pályázni, márpedig szerintem szólni kellene a fenntartónak, 
ahogyan én szóltam az általam fenntartott iskoláknak, hogy tessék pályázni. Most van egy 
elnöke ennek a központnak, van 198 tankerületi igazgatója, hát lesz kedves szólni, hogy ez a 
pályázat arra van, hogy jelentkezzenek rá, és nem arra, hogy figyelmen kívül hagyják! Ezt én 
hiányolom. A számból, a számokból ítélve úgy látom, hogy ez elmaradt. Ez nyilván az 
EMMI-nek szól, hogy legyen kedves tolmácsolni az államtitkár asszonynak, az államtitkár 
asszony az elnök asszonynak, az elnök asszony a tankerületi igazgató uraknak, hogy végezzék 
el a feladatukat, mert van egy célkitűzés: a parlamenti célkitűzés az volt, hogy minden gyerek. 
Egy évfolyamban 100 ezer gyerek van. Hősies a 15 ezres létszám az 5 ezerhez képest, de 
100 ezer gyerek van, és nekünk 100 ezer gyerek után benyújtott pályázat kell, hogy a 
költségvetési vitában azt tudjuk mondani szegény fukar Naszvadi államtitkárnak (Derültség.), 
hogy kevés ez a félmilliárd, és kell helyette öt, mert arányaiban ennyi kell ahhoz, hogy azt a 
célkitűzést, amit a parlament szinte egyhangúlag – nem emlékszem a szavazati arányra, de 
valamennyi frakció támogatásával – a kormánynak szabott, azt teljesíteni tudja. Most ettől 
messze vagyunk; most ettől messze vagyunk, énnekem ez az érzésem.  

Lenne még egy ilyen apró kérdés: hogy miért csak a hetedikeseknek írjuk ki ezt a 
tanulmányi kirándulást, a középiskolásoknál, ha jól értem, csak az együttműködésre van 
pályázat, ott nincs turistáskodásra lehetőség. Ez nem lenne baj, ha minden gimnazista 
jelentkezne vagy minden gimnáziumi osztállyal jelentkeznének az együttműködésre, de azt 
látom, hogy ez nem történt meg. Lehet, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy ott is kinyitjuk 
a körutazásos formát mint pályázati formát. Gondolkoztatok-e ezen, vagy gondolkoztok-e 
ezen a jövőt illetően?  

Máriusz, parancsolj! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Zoltán mellett én is az egyik 
előterjesztője voltam ennek a parlamenti határozatnak, és volt néhány módosítás, amely 
érkezett hozzá, az egyik talán úgy hangzott, hogy idővel ennek nem is pályázati, hanem 
normatív módon finanszírozottá kellene válnia. Az volt az elképzelés – azt hiszem, azon az 
időn, ami ebben a parlamenti határozatban szerepelt, már túl vagyunk, vagy talán éppen idén 
kellett volna átfordulni –, viszont az volt az elképzelés, hogy először pályázat, akkor szépen 
felfut, és normatívvá válik a történet.  

Az a baj – és itt részben válaszolni is tudok a Zoli kérdésére, mert a hetedik osztályt én 
vetettem fel annak idején –, hogy gyakorlatilag az egy rossz helyzet, hogy van egy 
rendelkezésre álló pénzkeret, tudjuk, hogy az a pénz nem lesz elég, begyűjtünk mondjuk 
harmincszoros túlpályázatot, és akkor 29 pályázót megsértünk, egynek adunk. Ez egy rossz 
arány. Mivel láttuk, hogy mekkora volt a pénzmennyiség, ezért tettük azt a javaslatot, hogy ez 
a pénz talán arra elég, hogy ha egy évfolyamot megcélzunk, egy évfolyamra lehet pályázni, és 
akkor nincs olyan nagyon sokszoros túlpályázat, tehát aki rendesen megírja a pályázatot, 
annak van esélye arra, hogy elnyeri a pénzt vagy nyer valami támogatást hozzá. Tehát ki lehet 
nyitni ezt a pályázatot, én egyébként támogatom is ezt, de az a helyzet, hogy 460 millió 
forintra nem érdemes kinyitni; itt viszont beleesünk abba a problémakörbe, amit a Zoli mond, 
hogy viszont ha nem nyitjuk ki, akkor meg nincs is olyan jelentős túlpályázat.  

Még egy érv szólt egyébként a hetedik osztályos pályázat mellett, nevezetesen az, 
hogy ebben az esetben követhető, ha minden évben a hetedikesek mennének el, akkor lehetne 
tudni, hogy ők még biztosan nem voltak. Nagyon nagy az esélye annak, hogy ha minden 
évfolyamra megnyitnánk, akkor legalábbis igen nagy apparátus kellene ahhoz, hogy követni 
lehessen, hogy itt, ebből az iskolából ez az osztály volt, akkor ők már a következő évben nem 
kapnak, de ez hagyján, a felvételi után gyakorlatilag újrarendeződnek az osztályok. Ezért 
amikor még a Nemzeti összetartozás bizottságában voltam, ezt alaposan megfontoltuk, és azt 
mondtuk, hogy ennyi pénz van, és akkor próbáljuk egy kicsit összehúzni a célcsoportot.  

Zsuzsa most mondta, hogy kicsit többen pályáztak egyébként idén, mint tavaly, vagy 
rosszul emlékszem? (Répás Zsuzsanna: Majdnem annyian, kicsit kevesebben.) Jó, akkor 
kevesebben, viszont az a baj, hogy ha többen pályáztak volna is, és ugyanannyi pénzünk van, 
mint az előző évben, akkor sem lépünk érdemben előre, hanem akkor növeljük az elutasított 
pályázatok számát. Igazán tehát akkor van értelme kinyitni a pályázatot, lazább pályázati 
kiírást megfogalmazni vagy bármilyen módon rávenni az intézményeket akár a KIK-en, akár 
más csatornákon keresztül, hogy pályázzanak bátran, hogyha a pénzforrást növelni tudjuk. 
Amíg nem növeljük a pénzforrást, addig gyakorlatilag ha nem is öngyilkos stratégia, de több 
kárt okozunk, hogyha háromszor annyi pályázó között próbálunk ugyanannyi pénzt elosztani, 
abból csak rosszabbul fogunk kijönni.  

Az a kérdésem, Zsuzsa, hogy szerinted mint oktatási bizottság bármilyen úton-módon 
elő tudjuk-e segíteni, hogy a következő évi költségvetésben ez az összeg, az 
osztálykirándulásra szánt összeg növekedjen, érdemes-e most bármilyen határozatot hozni 
ebben a témában, amit lehet lobogtatni? Vagy hogyha van bármilyen elképzelés, hogy ezt a 
406… Ha csak 200 millió forintot hozzárakunk, akkor is már majd’ másfélszeresére 
növekedett az összeg, márpedig nem hiszem el, hogy ennyit nem tudnánk kiszakítani a 
költségvetésből, de ezt az összeget szerintem legalább a kétszeresére kellene emelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kucsák László, aztán Michl József! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt szeretném 

megköszönni a tájékoztatót. Azt gondolom, hogy a tájékoztatóból kiderülő vagy kirajzolódó 
kép, és amit Pokorni elnök úr elmondott, a kettő együttesen igaz. Én tehát a magam részéről 
azt gondolom, hogy hároméves múltra tekint vissza gyakorlatilag a program, most lesz 
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óvodáskorú, és azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg állandósága mellett az, 
hogy 5800 fő, aztán tizenegy-kétezer fő, aztán tizenhétezer-valamennyi az összes résztvevők 
létszáma, az szerintem azért előremutató, figyelemmel arra is, amit Pokorni elnök úr 
elmondott, hogy az összlétszámhoz viszonyítva ez mekkora szegmens. Az ügy jó, ez abból is 
kiderült, hogy valóban erős támogatása volt a bizottságban is meg a parlamentben is, 
szerintem is indokolt lenne megpróbálni minden irányból elősegíteni azt, hogy a keretösszeg – 
hogy mondjam? – kicsit bővebben mérve álljon rendelkezésre a továbbiakban.  

Én még egyet szeretnék megfontolásra javasolni, hogyha most már hároméves múltra 
tekint vissza ez a program: én korábban is… És persze az is igaz, amit Máriusz elmondott, 
hogy a hetedikesek kapcsán valóban itt a bizottságban is volt beszélgetés arról, hogy miért 
célszerű ezt a változatot megindítani, úgy gondolom, hogy ez vállalható, és beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket, de magával a pályáztatással összefüggésben, különösen hogyha 
sikerülne pluszforrást hozzárendelni még ehhez a nagyjából 500 milliós keretösszeghez, én 
ismét megfontolásra javasolnám azt, hogy a pályázat megírásának, benyújtásának a 
feltételrendszerét érdemes tovább vizsgálni az egyszerűsítés irányába. Nálunk a kerületben 
minden egyes évben – szerencsés módon – többen voltak, több intézményünk volt, amely 
nyert, el is mentek ezekre az utakra, elég munkás összeállítani ezeket az anyagokat. Nyilván 
nem az indokolatlan felhígítás irányába kellene elvinni, de ami egyszerűsíthető, azt célszerű 
lenne megtenni szerintem, különösen most, hogy elég sok adminisztratív teher van az 
iskolákon.  

Még egyszer megköszönve a tájékoztatót javasolnám, hogy a bizottság fontolja meg, 
hogy akár egy javaslattal vagy egy kezdeményezéssel él, hogy az erre fordított keretösszeg a 
következő évben bővebben álljon rendelkezésre, csatlakozva ahhoz, amit Máriusz is felvetett, 
és még egyszer: a pályázati rendszer, a pályázás körülményei kapcsán is érdemes lenne egy 
picit az egyszerűsítés irányába elmozdulni, fenntartva azt, hogy egy nagyon fontos programról 
van szó, aminek nagyon jó a visszhangja egyébként az intézmények, az intézményi 
közösségek tekintetében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék az eddigi 

eredményekhez, azzal, hogy ha valaki nyer egy pályázaton, annál már csak az jelenti a 
nagyobb nehézséget, hogy el is jusson a pénz hozzá, vagyis a pozitív élmény gyors lecsengése 
lehet az, hogyha nem kapja meg időben a támogatást. Az előbbi témánál éppen azt emeltük ki, 
hogy sokat sikerült elérni, itt viszont, miután az év elején vannak a kirándulások, május 
hónap, június eleje az iskolai kirándulások nagy időszaka, ha addigra biztosan tudják, hogy 
nyertek és hogy megkapják azt a pénzt, az iskoláknak az nagy segítséget jelentene. Én itt 
javasolnám végiggondolni azt, hogy nem lehet-e még korábbra hozni a pályázat 
benyújtásának időpontját és az elbírálást is ahhoz, hogy nyugodtan készüljenek a dologra. 
Biztos megvan rá a válasz, azért is dobtam fel, hogy valami jó hírt tudjak vinni én is haza. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel a képviselők részéről? (Senki nem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Zsuzsa, Árpád, osszátok meg egymás között a válaszokat! 
 
RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elkezdeném én, 

aztán átadom a szót.  
 
ELNÖK: Jó.  
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Válaszok, reflexiók 

Répás Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az elnök úr első 

kérdésével kezdeném. A 2010. októberi országgyűlési határozat három célt nevesített, ezek 
közül az iskolai emléknap bevezetése a Nemzeti Összetartozás Napján – ez egyértelműen az a 
szakmai tartalommal rendelkező kérdés, amit kizárólag az oktatási államtitkárság tart kézben, 
úgyhogy e tekintetben Árpádot fogom megkérni, hogy ezzel kapcsolatban számoljon be.  

A Határtalanul! osztálykirándulások kapcsán mi a legelejétől nagyon sok megbeszélést 
folytattunk az EMMI-vel közösen a kirándulások szakmai tartalmára vonatkozóan. Maga a 
lebonyolítása, a külhoni partnerekkel való kapcsolattartás pedig a KIM nemzetpolitikai 
államtitkárságánál és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél van.  

A következő kérdés a Magyarság Háza. A Magyarság Háza elkezdte a működését 
fenn, a Szentháromság téren. Itt egy nagyon komplex központot szeretnénk kialakítani. 
Tervben van egy kiállítás, amelynek a tervezési, előkészítési munkálatai most folynak, ez egy 
állandó kiállítás lenne. Amit most, még a most folyó felújítások és előkészítések alatt meg 
tudunk csinálni, hogy nagyon sok időszakos kiállításunk van, nagyon sok rendezvényünk van, 
nemcsak a holnapi Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan van a Magyarság Házában 
különböző program, nagyon sok ilyen Kárpát-medencei kitekintést biztosító program van, 
például az egyes régiók rendszeresen bemutatkoznak a házban, tehát igyekszünk még a 
felújítás és a kiállítás előkészítésének az ideje alatt is egy élő központtá tenni a házat. Nyilván 
most azért nehézség ez, mert magát a házat is fel kell újítani, mert sajnos olyan állapotban 
van, hogy a külső vakolatomlás már néha veszélyes is volt, tehát ez a felújítás mindenképpen 
szükséges, erre kaptunk is forrást a kormánytól. Én azt remélem, hogy a jövő év során a 
kiállítást is meg tudjuk majd nyitni, és valóban egy élő központ lehet a Magyarság Háza 
minden szempontból, kiállítási, bemutató, rendezvényszervezési, továbbképzési célokat is fog 
tudni szolgálni.  

Hány iskola pályázott, és ez a szám növekedett-e tavalyhoz képest? Egy egészen 
kicsike csökkenés van tavalyhoz képest, és ez annak ellenére van, hogy nagyon sokat 
küzdöttünk, hogy pont az átszervezések miatt, a fenntartóváltozás miatt ne rettenjenek el az 
iskolák. Külön kértem időpontot, és találkoztam is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
elnök asszonyával, megbeszéltük, de itt is azt kellett látnom, hogy nagyon sok iskola esetében 
azért a bizonytalanság, hogy kinek kell, hogy kell pályázni, problémát okozott. Azt látom, 
hogy az, hogy gyakorlatilag szinten maradtak a tavalyihoz képest a pályázatok, azt jelenti, 
hogy ezeket a kezdeti nehézségeket tényleg az elnök asszony vagy az igazgató asszony 
támogatásával sikerült megoldani, és én azt remélem, hogy ez jövőre már ennél sokkal 
rugalmasabban és problémamentesebben tud majd zajlani. Úgyhogy én azt remélem, hogy az 
idei év ebből a szempontból egy ilyen átmeneti évnek tekinthető.  

Aztán hogy itt áttérjek Révész Máriusz képviselő úr kérdésére meg javaslatára is, én 
minden évben megpróbálom ezt az összeget első kérésként a duplájára növelni, de nem 
sikerült, és valóban egy 200 millió forintos növekedés is nagyon sokat jelentene, majdnem 
50 százalékkal meg tudnánk növelni ezt a programot. Énszerintem a bizottság vagy a 
képviselők ebben biztosan tudnak segíteni, tehát egy támogatás nekünk nagyon jól jön a 
költségvetési viták során. Idén is meg fogom próbálni azt, hogy tudjuk növelni ezt az 
összeget, remélem, hogy sikerülni fog.  

Pályázás és adminisztráció és túlzott bürokratikus terhek. Ez igaz, valamennyi 
pályázás során túlzottnak ítélik a pályázók is és jómagam is a bürokratikus terheket. Nehéz 
küzdenem a jogászokkal, mert ők meg azt mondják, hogy minden jogszabályi előírásnak 
pontosan meg kell felelni, ami igaz is, próbálom megtalálni az arany középutat az 
egyszerűsítés és a jogszabályi eljárások pontos betartása között. Most is tárgyalásban vagyok 
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a BGA vezetőivel ez ügyben, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a különböző pályázásokat, 
és azt remélem, hogy el fogunk tudni érni némi egyszerűsítést és könnyebbséget a pályázás 
során ebben a programban is.  

Michl József képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy a pályázás a 
következő évre történik, tehát amit idén kiírtunk, igyekeztünk kiírni februárban, azért, hogy 
már esetleg nyáron, illetve szeptemberben gond nélkül tudjanak utazni. Mert ha februárban 
kiírjuk, határidő, feldolgozás, döntés, így is júniusban lesz a kollégiumnak és aztán a 
bizottságnak a döntése, és ha júniusban van a döntés, össze kell szedniük magukat, hogy 
nyáron tényleg kéznél legyen a pénz azoknak, akik esetleg augusztus végén vagy szeptember 
legelején utaznak, és ősszel valóban sokkal kevesebb utazás van. Így tehát lehetővé válik az, 
hogy a következő évben lehessen utazni, és a jövő tavaszi utazások már nem problémák. 
Tavaly egy kicsit később voltak kiírva a pályázatok, és bizony gondot jelentett azoknál, akik 
szeptember elején utaztak, hogy időben meg is érkezzen a pénz a számlára, és ne kelljen 
máshonnan pótolni.  

Köszönöm szépen, nagyjából ennyit tudtam mondani. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Gyetvai Árpád kabinetfőnök-helyettes úr, parancsolj! 
 

Gyetvai Árpád (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
GYETVAI ÁRPÁD (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Röviden a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan annyit szeretnék elmondani, 
hogy 2011-ben készült egy háttéranyag az Oktatásfejlesztő Intézet részéről, egy összefoglaló 
anyag, egy 125 oldalas mű, amit hozzáférhetővé tettünk a kormany.hu-n. Ez egy olyan 
pedagógiai háttéranyag, amely az iskoláknak szolgál segítségül, hogy hogyan is lehetne ezt a 
napot megszervezni. A 2012. évben volt is pályázat, a Nemzeti Összetartozás Napjának 
megünneplésére írtunk ki pályázatot a magyar iskolák számára. Mi úgy gondoljuk, hogy nincs 
szükség a továbbiakban állami intervencióra az ehhez a naphoz kapcsolódó események 
megszervezéséhez, úgy látjuk, hogy ez már egy automatikus folyamat lett a 
közintézményekben, hogy ezt a napot megfelelőképpen megünnepelhessék. Ehhez mindenféle 
háttéranyagot és segédanyagot szívesen megadunk.  

A Határtalanul! programmal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a cél valóban 
az, hogy hosszú távon ez egy normatív forrás legyen, viszont – ahogy az államtitkár asszony a 
korábbiakban elmondta – ehhez egy jelentősebb forrásigényre van szükség. Egyelőre ekkora 
forrásnál a pályázati út sokkal inkább megfelelő forma, legalábbis a mi véleményünk szerint.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsán el tudom mondani, hogy 
természetes módon figyelembe vesszük az elnök úr javaslatát, és értesíteni fogjuk a 
tankerületi igazgatókat, hogy népszerűsítsék a programot az iskolákban. Köszönöm szépen.  

 

Elnöki javaslat 

ELNÖK: Én is köszönöm.  
Egy lehetőségünk van, illetve több is van, ha úgy tetszik. Az egyik ilyen lehetőség, 

hogy készítünk egy jelentést a parlament részére, hogy a korábbi határozatának a teljesülése 
hogy áll, ehhez kérünk beszámolót – gyakorlatilag a pályázati munkára vonatkozó adott, azt 
nyilván érdemes kiegészíteni egy kicsit ilyen szempontból, a lényegét kiemelni –, a másik két 
pont, a Magyarság Háza működésére vonatkozó eddigi munka a parlamenti határozatban 
foglaltak teljesülésének a megítélése, és ugyanez az iskolai emléknap tekintetében; ezt a 
bizottság megvitatja, és a plenáris ülés elé terjeszti. Ebben megfogalmazható olyan 
figyelemfelhívó gondolat, hogy a határozat abban az esetben teljesülhet maradéktalanul, 
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hogyha a költségvetési keretet növeli. Formailag tehát ez a lehetőségünk van. Megfontolandó 
a Nemzeti összetartozás bizottságával közösen, a két bizottság által elkészíteni ezt a dolgot, 
Potápi elnök úrnak felvetem, hogy mit gondol erről, és úgy terjesztjük ezt a Ház elé. Mi tehát 
egy ilyen jellegű segítséget tudunk nyújtani. Ez itt felvetődött, Zsuzsa, a te részedről, vagy a 
Máriusz részéről, te pedig válaszként erősítetted meg, illetve Kucsák László is ezt 
szorgalmazta. Egy ilyen jelentés összeállítása részben tőlünk kíván erőfeszítést, részben pedig 
az érintettektől, mert az alapanyagot mégiscsak ők szállítják. Ennek van egy beszámoló 
jellege is, van egy előretekintő pontja is.  

Én ezt tanácsolom, vagy ezt tudom felvetni, dönthetünk róla, hogy akarunk-e egy ilyet, 
vitassuk ezt meg! Az én javaslatom az, hogy a Nemzeti összetartozás bizottságával közösen 
tegyük ezt meg, meg fogom az elnök úrral beszélni, de ahhoz, hogy ezt én megtehessem, 
szeretnék egy döntést, hogy ezt mi szeretnénk, szorgalmazzuk, hogy ha elindul, akkor 
tudjátok tolmácsolni, hogy ilyen írásos alapanyagok kellenek.  

Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a javaslathoz? (Révész Máriusz: Zseniális! – 
Derültség.) Így, ahogy megbeszéltük, Máriusz, köszönöm. (Derültség. – Közbeszólások.) 
Van-e más észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Szavazás az elnöki javaslatról 

Akkor szavazzunk róla, hogy szorgalmazzuk-e a két bizottság együttes – jelentés ez, 
mi a neve ennek? (Közbeszólások: Jelentés.) – jelentését. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Akkor 
készítünk egy ilyet, Zsuzsa, Árpád, ezt legyetek kedvesek segíteni, természetesen írunk majd 
ez ügyben egy levelet, Potápi Árpáddal pedig megbeszélem ezt.  

Köszönjük szépen, a napirendi pontot ezzel lezárjuk. (Répás Zsuzsanna és Gyetvai 
Árpád: Köszönjük szépen. – Répás Zsuzsanna és Gyetvai Árpád távozik.) 

Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tevékenységéről szóló J/9022. számú 
jelentés (Általános vita)  
Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról 
szóló H/…. számú határozati javaslat  

Térjünk át a második napirendi pontra, az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság 
tevékenységéről szóló beszámolóra, itt az általános vitára kerül sor, és ajánlásra. Az 
előterjesztő, illetve a bizottság vezetője az alelnök úr, Pósán László. Laci, parancsolj! 

 

Dr. Pósán László (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én nem kívánom az időt ezzel 
húzni. A jelentés elkészült, nem is most, hanem már viszonylag régen, úgyhogy én azt 
gondolom, hogy ha ezzel kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése van, arra nagyon szívesen 
válaszolok; nem gondolom, hogy egyéb természetű kiegészítéseket szükségeltetik megtenni 
ahhoz képest, amit leírtunk.  

 
ELNÖK: Feszes előterjesztést hallottunk. (Derültség.) Van-e kérdés ezzel 

kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik. – Dr. Kardon Bélának:) Béla, ez a napirendi pontod, jól 
sejtem?  

 
DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
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ELNÖK: Akkor kérlek, hogy foglalj helyet egy mikrofonnál. (Megtörténik.) Nyilván a 
tárca véleményét is szeretnénk megtudni az előterjesztéssel kapcsolatban, amit a bizottság 
jegyez. Parancsolj! 

 

Dr. Kardon Béla (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca álláspontja az, 
hogy elfogadja, és egyetért vele.  

 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem 
jelentkezik.) Mélyreható vitára nem gyürkőznek a képviselők. (Derültség.) Szavazzunk akkor! 
Miről kell döntsünk? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntsünk. Aki ezt támogatja, az, kérem, most emelje fel a kezét. 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk ezt. Köszönöm.  

Szavazás a jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatról  

A napirendi pontot… (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Bocsánat, a b) 
napirendi alponthoz tartozó határozati javaslat az, hogy fogadja el ezt a jelentést, amelynek ez 
a lényege gyakorlatilag, tehát a jelentést elfogadja, és ezt hatályba lépteti, közzéteszi. Kíván-e 
valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. Szavazzunk! Aki egyetért ezzel, az, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Kell egy előadót állítanunk. Van egy előterjesztőnk, a Laci, igaz? (Az elnök Takács 
Gabriellával egyeztet.) Lehet egy személy. (Dr. Pósán László: Akkor vállalom.) Úgy látom, a 
bizottság úgy döntött, hogy egy személy lesz, hacsak nincs ellenvélemény. (Senki nem 
jelentkezik.) Szavazzunk róla! Az előadó akkor Pósán László lenne. (Szavazás. – Kucsák 
László: Nehezen tudna kisebbségit mondani, mert megszavazták! – Dr. Pósán László: De 
megpróbálhatom! – Derültség.) Ezzel egyetértünk, köszönöm. 

Egyebek 

Az egyebek keretében javaslom, hogy a közoktatási salátatörvényhez múlt héten 
benyújtott egyik módosító javaslatunkat, amelyet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
államtitkár úr kérésére szorgalmaztunk, amely az volt, hogy az Innovációs Alapból egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást lehessen adni, vonjuk vissza. Elmondom, hogy miért: azért, 
mert a kormányon belüli egyeztetés összehangolásának köszönhetően egy másik javaslat is 
született, de azt a költségvetési bizottság nyújtotta be, és azt nem a Miniszterelnöki Hivatalt 
vezető államtitkár kezdeményezte, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető 
miniszter, ugyanez a tárgya, hogy lehessen egyszeri, vissza nem térítendő támogatást adni, de 
egy kicsit nagyobb mozgásteret nyújt a kormány számára, azt nem köti időhöz a másik 
javaslat, illetve nem szűkíti a tárgykörében. A kormányon belüli egyeztetés alapján azt kérik 
tőlünk, hogy inkább ez, a kormány számára nagyobb mozgásteret nyújtó javaslat maradjon 
talpon. Az Akadémia titkárságával is beszéltünk, ők sem ellenzik ezt a nagyobb mozgásteret 
nyújtó javaslatot.  

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel vita? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
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Szavazás a napirend módosításáról 

Elég egy szavazás erről? Mert az egyebek napirendi pontban… (Az elnök Takács 
Gabriellával egyeztet.) Szerintem a biztonság kedvéért tűzzük napirendre az egyebek 
napirendi pontban ennek a törvényjavaslatnak a módosító javaslatait, ez az első döntésünk. 
Aki egyetért vele, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) Napirendre tűztük.  

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
T/11114. számú törvényjavaslat  

Döntés bizottsági módosító javaslat visszavonásáról 

Ezen belül, ha már egyszer napirendre tűztük, vonjuk vissza a múlt héten 33. szám 
alatt jelzett javaslatunk, tehát a T/11114/33. számú bizottsági módosító javaslatunk 
visszavonását indítványozom. Aki ezzel egyetért, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ezt visszavonja.  

Más egyebek nincsenek.  
Balog Zoltán miniszter úrral beszéltem, úgy volt, hogy múlt csütörtökön jön 

alapvetően felsőoktatás-ügyben. Ő azt javasolta, hogy a szeptemberi tanévkezdéshez igazítsuk 
ezt a bizottsági megbeszélést, ő bízik abban, hogy addigra egyrészt tud szolgálni azzal, amiről 
itt már Klinghammer államtitkár úr is beszélt, az úgymond nagyobb felsőoktatási 
törvénycsomaggal, addigra lezajlanak a beiratkozások, a felvételik, a vonalhúzás, a ponthúzás, 
azok a viták, amelyek az elmúlt tanévet jellemezték vagy terhelték, hogy sok a gyerek, kevés, 
sokan jelentkeznek, kevesen, ott már nem feltételezésekről, hanem adatokról, tényekről 
tudunk beszélni, tehát ő gyümölcsözőbbnek látná, hogyha erre az általa ígért, nem Házszabály 
által megkövetelt, hanem általa felkínált egyeztetésre inkább szeptemberben kerülne sor. Erről 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot. Köszönöm szépen.  

Van-e más, amit meg kell vitatnunk? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


