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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a Magyarság Háza tevékenységéről  
Előadó:   
Csibi Krisztina igazgató 

 
2. a) A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló 

beszámoló (B/802. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

 
3. Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről  

Előadó:   
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Szávay István (Jobbik)  
Kiss László (MSZP)  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Szabolcs Attila (Fidesz) megérkezéséig Petneházy Attilának (Fidesz) 
Dunai Mónika (Fidesz) megérkezéséig Bóna Zoltánnak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

 Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 

 Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt.)  
Potápi Árpád János államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság) 
Csibi Krisztina igazgató (Magyarság Háza)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit 
a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Tisztelettel köszöntöm Potápi Árpád 
János urat, nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, köszöntöm a teremben jelen lévő 
Grezsa István miniszteri biztos urat, dr. Lélfai Koppányt, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját és házigazdánkat, Csibi Krisztinát, akinek külön 
szeretném megköszönni, hogy a Magyarság Háza helyet ad ennek a kihelyezett 
bizottsági ülésnek, köszöntöm Szilágyi Péter kabinetfőnököt, a bizottság minden 
tagját, és külön nagy szeretettel köszöntöm még a bizottsági ülésen megjelent két 
kisebbségi szószólót, Alexov Lyubomir szerb szószólót és Varga Szimeon bolgár 
szószólót, ők tanácskozási joggal vesznek részt a bizottsági ülésen.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes 6 jelen lévő képviselővel, 
illetve Dunai Mónika jelezte, hogy később érkezik, őt addig Bóna Zoltán képviselő úr 
helyettesíti, Szabolcs Attila alelnök urat pedig Petneházy Attila képviselő úr, Ander 
Balázs jelezte, hogy betegsége miatt a mai napon nem fog tudni jönni, tehát a 
bizottságunk határozatképes. 

Szeretnék javaslatot tenni a napirendre. Egyrészt az előterjesztőtől, 
házigazdánktól érkezett egy kérés, hogy a tájékoztató a Magyarság Háza 
tevékenységéről ne az első napirendi pont legyen, hanem gyakorlatilag az utolsó, 
mellyel át is vezetjük a bizottsági ülést arra a programra, hogy megtekinthetjük a 
Magyarság Házában lévő „Mi, magyarok” állandó kiállítást, illetve a házat. Még egy 
módosítást szeretnék tenni egy negyedik napirendi pont felvételére egyebekben, 
hiszen Szávay István képviselőtársunktól kaptunk egy levelet, hogy a kárpátaljai 
helyzettel, illetve ezzel kapcsolatban a bizottság szerepvállalásával foglalkozzunk. Úgy 
ítélem meg, hogy ennek az „Egyebek” napirendi pontban - miután egyébként is 
lemaradt a napirendi sorunkból -, mindenféleképpen helye van.  

Tehát ezzel a két módosítással teszek javaslatot a mai napirendünkre. Első a 
Bethlen Gábor Alap beszámolója a 2013. évi tevékenységről, a második egy 
tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről, majd tájékoztató a Magyarság Háza 
tevékenységéről és a negyedik pedig az egyebek. Ki az, aki ezzel a napirendi javaslattal 
egyetért? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatunkat.  
Egy technikai bejelentést engedjenek meg. A megszokott bizottsági helyünktől 

eltérően itt nincs minden képviselő, bizottsági tag előtt, illetve a kormány képviselői 
előtt mikrofon; aki beszél, az legyen szíves mikrofonba beszélni, és húzza oda maga 
elé. Erre szükség van a jegyzőkönyvvezetés miatt. Köszönöm szépen.  

Tisztelettel felkérem Potápi államtitkár urat, hogy amennyiben a Bethlen 
Gábor Alap- beszámolóhoz, a 2013-as tevékenységről szóló beszámolóhoz 
kiegészítenivalója van, akkor azt most tegye meg.  

Potápi Árpád János tájékoztatója 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én is sok szeretettel köszöntöm 
a Nemzeti összetartozás bizottságát a Magyarság Házában. Köszöntöm elnök urat, 
alelnök urat, képviselőtársaimat, a két nemzetiségi szószólót, örülök, hogy ők is ilyen 
módon részt vesznek a bizottság ülésén. Remélem azt, hogy a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és az országos nemzetiségi önkormányzatok között is tudnak 
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közvetíteni a munkánkban, hiszen számunkra ez nagyon fontos, mert a 
tevékenységünket nyilván mi úgy próbáljuk meg végezni, hogy a hazai nemzeti 
közösségek, kisebbségek boldogulását is szeretnénk előmozdítani, illetve a hasonló 
bizottságok, a hasonló kormányzati szervek támogatására, együttműködésére is 
szükségünk van az itthoni, illetve a Kárpát-medencei munkánkban egyaránt.  

Az első napirendi pont, ami engem érint, ez a Bethlen Gábor Alap 2013-as 
tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló. Ha a házbizottság, illetve a Nemzeti 
összetartozás bizottsága - és ebben a saját magam kritikája is benne van - nagyon 
precízen és gyorsan dolgozott volna, akkor ezt még akár 2014 elején is meg tudtuk 
volna tárgyalni, és azt a bizottsági ülést még nekem kellett volna levezetnem, de ez 
áttevődött 2014 második felére, illetve 2015 elejére.  

A 2013-as évről sokat nem kívánok beszélni. Megkértem Lélfai Koppány 
vezérigazgató urat, hogy az írásos beszámolót legyen szíves, egészítse ki, de 
természetesen kéréseikre én is válaszolok, illetve politikai jellegű kérdéseikre meg 
egyértelműen. 

Szeretném azt elmondani, hogy a BGA-törvény, illetve a BGA-törvény 
végrehajtási rendelete tavaly év végén megváltozott. Ennek az volt az oka, hogy az 
előző törvény még arra az időszakra vonatkozott, amikor Répás Zsuzsanna helyettes 
államtitkár vezette az államtitkárságot, és ezért módosításra volt szükség. A BGA-
törvénynek megfelelően dr. Grezsa István miniszteri biztos úr mint a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt személy, dr. Berczik 
Ábel helyettes államtitkár, aki az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt 
személy, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr a törvény alapján, illetve a 
jelenlegi államtitkár, tehát én vagyunk gyakorlatilag a bizottság tagjai. Ez változott 
meg az előző törvényhez képest, és ehhez idomul a végrehajtási rendelet, ami a tavalyi 
év végétől módosult, illetve van életben. (Dunai Mónika megérkezik az ülésre.) 

Szeretném átadni a szót a vezérigazgató úrnak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr! 

Dr. Lélfai Koppány tájékoztatója 

DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt.): Köszönöm szépen. Először is én is köszöntöm a tisztelt bizottságot, és örülök, 
hogy végre lehetőségem nyílik arra ezen kihelyezett ülés keretében, hogy vendégül 
lássuk önöket a Magyarság Házában, és szót ejtsünk a Bethlen Gábor Alapot, 
Alapkezelőt, illetőleg a Magyarság Házát érintő fontosabb kérdésekről. 

Ebben a parlamenti ciklusban ez az első alkalom, hogy lehetőségünk van 
találkozni, ezért, ha megengedik, néhány szóval én is szólnék a Bethlen Gábor Alap 
szervezetéről, illetőleg néhány olyan jogilag releváns tényről, ami az alap 
működésének jobb megértéséhez is vezethet. Elnézést kérek attól, akit már untatok, 
tehát, aki tökéletesen ismeri a Bethlen Gábor Alap működését, de mivel ez az első 
alkalom, úgy gondolom, ez alapvetően hasznos lehet, mielőtt rátérünk a beszámolóra.  

Az alapot, mint elkülönített állami pénzalapot a 2010. évi CLXXXII. törvény 
hozta létre abból a célból, hogy támogatásokat nyújtson a határon túli magyarság 
szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásához, anyanyelvének és 
kultúrájának használatához és fejlesztéséhez, illetve ahhoz, hogy egymással, valamint 
az anyaországgal minél jobban és minél könnyebben tarthassanak kapcsolatokat. 
Tehát a támogatások nyújtását a Bethlen Gábor Alapkezelő végzi.  

Az alap nyújt továbbá fedezetet a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáit, 
például a nemzetpolitikai kutatásokat bemutató és azt elősegítő Magyarság Háza 
működtetéséhez is, amiről majd Csibi Krisztina kolléganőm, igazgató asszony fog a 
harmadik napirendi pont keretében beszámolni a tisztelt bizottság részére.  
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Az alap szervezetéről szólva: mint államtitkár úr is elmondta, egy 4 fős 
bizottság vezeti az alapot. Arról meg kell emlékeznünk, hogy 2013-ban a bizottság 
személyi összetétele egy kicsit más volt, igazából csak Semjén miniszterelnök-
helyettes úr képviseli a folytonosságot. Ebben az időszakban tagja volt a bizottságnak 
Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium minisztere által jelölt államtitkár 
úr is, aki azóta most már a költségvetésért felelős államtitkár a minisztériumban. 
Tagja volt továbbá Bíró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
közigazgatási államtitkára, valamint Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár asszony. Államtitkár úr ismertette, hogy hogyan változtak a 
szabályok és a személyi összetétel. Abban nincsen változás, hogy a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős, valamint az államháztartásért felelős 
miniszterek által delegált személyek továbbra is tagjai a bizottságnak.  

Az alap tevékenységét, a mindenkori bizottság a munkáját, illetve a 
tevékenységét a Magyar Állandó Értekezlet, illetve a Magyar Állandó Értekezlet 
szakbizottságai – jelesül: a jogi és külügyi, az oktatási és kulturális, a szórvány, 
valamint a gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság - elvi iránymutatásai 
szerint látja el. Szintén az alap tevékenységét megkönnyítendő, pontosabban a 
bizottság tevékenységét megkönnyítendő jött létre egy 9 fős kollégium, melynek 
tagjait és elnökét a bizottság választja meg.  

Az alap döntéseinek, pontosabban a bizottság döntéseinek végrehajtásáért, a 
támogatások kihelyezéséért, a döntés-előkészítésért, a végrehajtásért és - néhány 
ilyen is van - a jogtalanul felhasznált támogatások visszaköveteléséért pedig nem más 
felelős, mint a Bethlen Gábor Alapkezelő. Ez egy nonprofit gazdasági társasági 
formában működő társaság kizárólagos állami tulajdonban, ezt van szerencsém 2011 
óta vezetni nekem is.  

A szervezeti keretek ismertetését követően rátérnék a bizottság napirendjén 
szereplő beszámoló ismertetésére, hogy a 2013. évi beszámoló miért is, hogyan 
alapozza meg a bizottság hatáskörét. Ez egész pontosan a Bethlen Gábor Alapról szóló 
törvény, amely azt mondja, hogy a nemzetpolitikáért felelős miniszter – jelesül a 
miniszterelnök-helyettes - minden év legkésőbb május 31. napjáig tájékoztatót készít 
a kormány részére, ez alapján a kormány előterjesztést készít az Országgyűlés részére 
a Bethlen Gábor Alap működéséről és előző évi tevékenységéről. Mint az államtitkár 
úr is mondta, ez az előző évben is megtörtént szabályszerűen, azonban, mivel egy 
választási év volt és némi technikai nehézségek adódtak, ezért nem volt lehetőség 
arra, hogy a bizottság az elmúlt évben ezt időben meg tudja tárgyalni.  

Szeretném előrebocsátani, hogy az alap 2014. évi beszámolója készül, és ahogy 
elkészül, haladéktalanul meg fog indulni az az eljárás - jóváhagyatási, 
véleményeztetési eljárás -, melynek eredményeképp, én bízom benne, hogy már a 
tavaszi ülésszak végén, de legkésőbb az őszi ülésszak elején lehetősége lesz a 
bizottságnak megtárgyalni a 2014. év aktuális beszámolóját. Bízom benne, hogy ez 
már nem a múltba vesző események felkutatását fogja lehetővé tenni, tehát egy sokkal 
aktuálisabb beszámolót tudunk majd a tisztelt bizottság részére prezentálni.  

A bevételi és kiadási előirányzatokról szólva el kell mondani, hogy mind a 
bevételi, mind a kiadási előirányzata az alapnak 11 milliárd 572,8 millió forint volt. Ez 
a 2013. évi költségvetési törvényben szereplő - mondjuk így - ideális állapot. A kiadási 
előirányzatoknál nevesítve volt az oktatás-nevelési pályázat támogatási kerete 
4 milliárd 820 millió forint értékben, a Határtalanul! program támogatása több mint 
465 millió forint értékben - hiszen akkoriban még itt volt a Határtalanul! program 
kezelése -, a Magyarság Háza program támogatása 216 millió forint értékben, a 
nemzeti jelentőségű intézmények támogatása több mint 3,8 milliárd forint értékben.  

Az egyéb támogatásokba kell beleérteni a pályázati keretek között kihelyezett 
forrásokat, valamint a nemzeti jelentőségű intézménynek nem minősülő, de 
támogatásra érdemes szervezeteket is, itt például 1,5 milliárd forintról beszélünk. Az 
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alapkezelő működési költségei - ez mindig egy érdekes téma szokott lenni a tisztelt 
bizottság előtt - 810 millió forintot tettek ki, hasonlóan a bázisévhez. Ez nem érte el 
akkoriban a 7 százalékot a jogszabály által lehetővé tett 10 százalék helyett.  

Ez volt a költségvetési törvényben rögzített állapot, de pontosan tudjuk, hogy 
mitől tértünk el a 2013. évben. Három főbb szempont volt, ami a bevételi 
előirányzatainkat, az alap bevételeit lényegesen befolyásolta. Az egyik a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumtól - akkoriban a KIM volt a felügyelő szerve az 
alapkezelőnek és ott volt a nemzetpolitika irányítása -, tehát a KIM nemzetpolitikai 
tevékenység támogatására szolgáló előirányzatából összesen több mint 3,8 milliárd 
forint érkezett a Bethlen Gábor Alapba.  

Minden esetben kormányhatározat teremtette meg a finanszírozási 
lehetőséget, általában a rendkívüli kormányzati intézkedések finanszírozására 
szolgáló keretből biztosította a kormány ezt az összeget. Megkapta a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium és egy megállapodás segítéségével került át az alaphoz. 
Kilenc ilyen esetről tudok beszámolni. A leglényegesebbeket kiemelve: idetartozott a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Partiumi Keresztény 
Egyetem finanszírozása közel 1,4 milliárd forint értékben; a II. Rákóczi Ferenc 
Főiskola infrastruktúrájának fejlesztése félmilliárd forint értékben; a bodrogközi 
magyar közösségi ház első ütemének megépítése 352 millió forint értékben; valamint 
a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács programjainak finanszírozása 365 millió forint 
értékben.  

Ettől eltérően, közvetlenül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
szerződtünk és vettünk át forrást, mégpedig a digitális műsorszórásra történő átállás 
gördülékeny lebonyolítása érdekében a határon túli régiókban. Gyakorlatilag ez egy 
150 millió forintos pályázat volt, amit a határon túli lebonyolító partnereink 
segítségével helyeztünk ki. Úgy gondolom, hogy sikeres volt a program, az elszámolás 
az NMHH felé megtörtént. 

Szeretném még kiemelni - szerkezetileg van jelentősége, összegszerűen nem 
különösebben - a határon túli regionális civil központok finanszírozására szolgáló 
40 millió forintot, ahol közvetlenül kapta meg a Bethlen Gábor Alap a pénzt. Itt a 
rendkívüli kormányzati intézkedések finanszírozására szolgáló keretből érkezett a 
forrás, de nem a KIM-en keresztül, hanem közvetlenül az alapból. 

Az egyéb bevételeknél beszélhetünk még 123,6 millió forintról, mely változtatta 
az előirányzatot. Itt egyrészt a támogatások már említett jogtalan felhasználásából 
származó visszakövetelések, az esetleges árfolyamnyereségek, a fel nem használt 
összegek maradványai és egy esetben egy magánszemély adománya tette ki ezt az 
összeget. Így összességében a kiinduláskori 11,572 milliárd forintos előirányzatunk 
több mint 15,7 milliárd forintra változott.  

A kiadások tekintetében egy picit még bonyolultabb a helyzet, hiszen itt egy 
310 millió forintos maradvány felhasználására is sor került, ezáltal a módosított 
kiadási előirányzatunk meghaladta a 16 milliárd forintot. Ebből a tényleges 
felhasználás 15,3 milliárd forint volt, és megmaradt - mondjuk így -, egy kiadási 
megtakarítás keletkezett közel 650 millió forint értékben. Ennek a kisebb része abból 
állt össze, hogy a kötelezettségvállalással már terhelt, de ki nem helyezett források 
összegét a pénzforgalmi szemlélet szerint így kell nyilvántartanunk, viszont - itt van a 
jelentősebb összeg - közel 550 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványként maradt meg.  

A legjelentősebb részét ennek, több mint 95 százalékát az 1259/2013. május 
13-án közzétett kormányhatározat alapján a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat tette szükségessé ezt a 
megtakarítást. Itt az alap tekintetében a kormány 500 millió forintos egyenlegjavulást 
írt elő. Ezt hajtottuk ezzel végre. Erről tudni kell, hogy később visszavonásra került ez 
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a kormányhatározat, de már csak november végén, ezért nem volt lehetőség arra, 
hogy erre az összegre nézve kötelezettségvállalásra kerüljön sor.  

Még szeretnék arról megemlékezni, hogy az alapkezelő működési költségei 
még ugyan a költségvetési törvény szerint 7 százalékos nagyságrendet tettek ki, így a 
megváltozott kiadási előirányzatokra tekintettel kevesebb mint 5,2 százalékban 
teljesültek, hiszen az alapkezelő működési költségeit a bizottság nem emelte, tehát 
olyan előirányzat-csoportosításra nem került sor. 

Néhány szó a támogatási formákról. A „Szülőföldön magyarul” támogatási 
forma, pályázat a legjelentékenyebb pályázatunk. Itt több mint 250 ezer fő 
magánszemély támogatására kerül sor. A nevelési, oktatási, tanfolyam-, taneszköz-
támogatásra ebben az évben, 2013-ban a korábbi 22 400 forint helyett 17 200 forintot 
hagyott jóvá a bizottság. Nem szeretném megkerülni a kérdést, itt nyilván a 
zárolásból eredő feladatok végrehajtását ilyen módon tudta végrehajtani a bizottság. 
Tehát az egyénenkénti kiutalható összeg 17 200 forintra változott, míg a hallgatói 
támogatás összege nem változott, az 2800 forint maradt.  

„A magyar kultúráért és oktatásért” felhívásra 600 millió forint állt 
rendelkezésre, itt 400 millió, illetve 200 millió forint a központi, illetőleg a regionális 
pályázatok feloszlása. A központi pályázati felhívásra közel 2000 darab pályázat 
érkezett be, ebből 600 pályázatot tudtunk támogatni, míg a regionális pályázatoknál 
egy kicsit szerencsésebb volt az arány, viszont a kicsivel több mint kétezer 
pályázatnak több mint a felét, 1060 pályázatot tudtunk támogatásban részesíteni.  

Szeretnék még megemlékezni a Határtalanul! programról, hiszen ez volt az 
utolsó év, hogy a Bethlen Gábor Alapnál, illetőleg alapkezelőnél volt a Határtalanul! 
program kezelése. 465,3 millió forint állt rendelkezésre a programra, ebből 435,3 
millió forintot nyilvános pályázat útján hirdettünk meg, ahol is általános iskolás 
hetedikesek osztálykirándulásai, gimnáziumok és szakiskolák közötti 
együttműködések finanszírozására nyílt lehetőség. További 30 millió forintot pedig a 
Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjára különítettünk el, és ilyen módon került 
felhasználásra. Nagyon sikeres volt a pályázat, hiszen közel négyszáz sikeres nyertes 
pályázat volt, több mint 17 ezer diák utazott, és az őket kísérő közel kétezer fő tanár, 
kísérő utazását tudtuk biztosítani.  

Ugyanebben az évben került még sor - és szerintem a bizottság már többször is 
foglalkozott vele - a Nemzetpolitikai Államtitkárság adott évre eső tematikus 
programjára. Ez volt a külhoni magyar kisiskolák éve, 100 millió forint állt 
rendelkezésünkre. Ez egy igen sikeres program volt, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
bonyolította le, nagy sikert aratott a határon túli óvoda- és iskolapedagógusok 
körében ez a pályázat.  

A Szász Pál tanulmányi ösztöndíjpályázatról szeretnék még megemlékezni. Itt 
ez a jogász-elitképzést biztosítja, az adott ország többségi nyelvén nappali 
tanulmányokat folytató jogászhallgatók részére határozunk meg egy ösztöndíjat, ez 
50 ezer forint/fő/hó. A Budapesti Ügyvédi Kamarával együttműködésben végezzük 
ezt a pályázatot. Ez egy nagyon sikeres pályázat, hiszen azt célozza, hogy az adott 
ország többségi nyelvén végzett jogászok, nyilván a magyar közösség céljait szolgálva, 
szülőföldjükön megmaradva segítik a magyar közösség boldogulását. 

Ki tudom még emelni a határon túli cserkészszövetségek 
kapacitásfejlesztéséről szóló 100 millió forint összeget, ahol a Kárpát-medencei régiók 
cserkészszövetségei mellett a külföldi magyar cserkészszövetség, tehát a diaszpóra 
cserkészete is támogatásban részesülhetett. (Szabolcs Attila megérkezik az 
ülésterembe.) 

Az Erzsébet-tábor „Határok nélkül” programjáról is szeretnék még szólni, ahol 
is a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány minden évben 1000-1500 szórvány 
helyzetben élő gyermek üdültetését biztosítja, általában a Balaton-felvidéken. Az 
alapítvány alapító okirata szerint viszont olyan fura helyzet van, hogy a gyermekek 
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utaztatását nem tudják biztosítani, úgyhogy ebbe kapcsolódtunk be, és körülbelül 15 
millió forinttal támogattuk a program sikeres megvalósítását.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a 2013. évi beszámolót illetően. Ha 
kérdés, észrevétel van, akkor állok szíves rendelkezésükre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak és vezérigazgató úrnak a 

kiegészítést és a tájékoztatást.  
Én is szeretném megerősíteni mindazt, amivel államtitkár úr kezdte. Egyrészt a 

beszámolóról való tárgyalás időpontjáról tett említést államtitkár úr is. Ez valóban a 
2013. évről szóló beszámolója a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, de csak 2014 késő 
őszén született a házbizottság javaslatára döntés a parlamentben arról, hogy mely 
beszámolókat mely bizottság tárgyalja. Jelen esetben ez a beszámoló eljut a Ház elé is 
a vitában. Ugyanakkor például egy másik nemzetpolitikát érintő beszámoló, a 
Szülőföld Alapnak még a 2010-es beszámolója bizottsági szinten fog megállni, de az is 
még feladatunk. És számtalan olyan beszámoló volt, amely persze nem 
nemzetpolitikát érint, amelyek olyan régiek, amelyről úgy döntött a Ház, hogy ezek 
már aktualitásukat vesztették, tehát nem kell őket tárgyalni.  

Remélem, hogy innentől kezdve egyébként ebben az évben valóban a 2014-es 
beszámolót akár a tavaszi ülésszak végén vagy az őszi ülésszak elején fogjuk tudni 
tárgyalni.  

Még egyszer köszönöm szépen a kiegészítést. Köszöntöm Dunai Mónika 
képviselő asszonyt és Szabolcs Attila alelnök urat, akik időközben megérkeztek.  

Kérdezem a bizottság tagjait, most van lehetőség kérdésre, 
véleménynyilvánításra. (Jelzésre:) Kiss László képviselő úré a szó először. 

Kérdések, hozzászólások 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit, és örülök, hogy ilyen patinás helyszínen tudjuk megvitatni ezt a 
beszámolót is. Valóban szerencsésebb lett volna egy kicsit korábban megtenni ezt a 
vitát, de azt gondolom, hogy akik itt ülnek, nem felelősek ezért a csúszásért, tehát 
nyilvánvalóan nem ezen a helyszínen kell elmondani ezt a fajta kritikát.  

A mai nappal 25 írásbeli kérdéssel fordultam a szaktárca felé, amelyben a BGA 
kapcsán szeretném felhívni a figyelmet néhány olyan dologra, ami érdekes. Én ezekre 
itt most nem térnék ki, tehát megkímélném önöket attól, hogy részletesen kitérjek 
ezekre, csak néhány olyan csomópontot szeretnék megvilágítani talán, amiről 
érdemes most beszélnünk. Nyilvánvalóan annak tükrében, hogy a parlament előtt is 
fogunk erről vitatkozni, azt gondolom, hogy csak slágvortokban haladnék, amelyek 
egy része nem feltétlenül olyan gyakorlatokra vonatkozik, amelyeket a BGA folytat, 
hanem olyan stratégiai problémákra, amelyek a BGA működésével kapcsolatban a 
kormányzati tevékenység kapcsán jellemzőek.  

Az első, hogy valóban hallhattunk arról, hogy egy viszonylag jelentős, 15,3 
milliárdos költés került 2013-ban, ugyanakkor 600 millió forint terhére történt csak 
nyilvános pályázati kiírás, ez kevesebb mint 4 százaléka az összes költségvetésnek. 
Tehát arról beszélünk, hogy egy 15,3 milliárdos költségvetésű szervnél kevesebb mint 
4 százalék az, amely nyilvános pályázati kiírásban került elköltésre. 

Az évi támogatások, meghívásos pályázatok, nemzeti jelentőségű intézmények 
és programok támogatására valamivel kevesebb mint 8 milliárd forint került, ami azt 
lehet mondani, hogy több mint 50 százalék. Azért azt lehet mondani, az 50 százalék 
meg a kevesebb mint 4 százalék között szerintem mindenki látja a jelentős 
különbséget.  

Kifogásolhatónak tartom, és nem gondolom azt, hogy az alap átláthatóságát 
szolgálja, valamint a megfelelő döntéshozatalt sem, hogy sem a döntés-
előkészítésben, sem a döntéshozatalban nem vesz részt helyzet- és terepismerettel 
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rendelkező külhoni magyar szakértő, illetve a MÁÉRT munkájában részt vevő 
személy. Ezt egyébként bizottsági üléseken korábban, illetve a parlamentben is több 
alkalommal szóvá tettem. Változás ebben nem történt. Szeretném, ha majd ez a BGA 
működésében vagy ebben az évben, vagy akár években megváltozzon. 

Hasonlóan valóban vezérigazgató úr kitért erre, és ezt köszönöm is, hogy 
előkerült az oktatás-nevelési és tankönyv-, taneszköz-támogatás összegének a 
kérdése. Nyilvánvalóan nem a BGA határoz arról, hogy ennek az összege mennyi, a 
kritika is a kormányzatot érinti. 17 200 forintra esett 22 400 forintról az oktatási-
nevelési taneszköz- és tankönyvtámogatás egy főre eső összege. Ez jelentős 
csökkenés. Annak ellenére, hogy a kormányzat minden esetben folyamatosan 
fogadkozik, hogy visszaépíti ezt a támogatást, valójában ez csak a szavak szintjén 
maradt meg. Arról lehetne beszélni - és államtitkár úr valóban ebben 
kezdeményezőkészséget is tanúsított -, hogy átgondolják a nevelési támogatás 
rendszerét, mert nem feltétlenül ebben a rendszerben kell működtetni ezt. Azt 
hiszem, abban egyébként mindenki nyitott is, hogy egy ilyen átgondolás 
megtörténjen, azért azt fontos jelezni, hogy ez a fajta csökkenés, azt gondoljuk, hogy 
senkinek nem szolgálja az érdekét, és veszélyezteti azokat a célokat is, amelyekért van 
ez a támogatás. 

Hasonlóan, csak megjegyzés szinten szeretném mondani, hogy korábban ez 
egy felülről nyitott előirányzatként működött, amelynek az a lényege, hogy minden 
pályázó megkapta a pályázat eredeti keretét, most pedig nyilvánvalóan nem erről van 
szó, ezt is már több alkalommal kifogásoltuk. Azt gondolom, hogy helyénvaló lenne, 
ha ebben az évben megkezdődne egy gondolkodás, hogy mi történjen ezzel az 
oktatási-nevelési támogatások rendszerével, és mi mindenképpen partnerek vagyunk 
abban, amit államtitkár úr korábban is javasolt, hogy ez a fajta átgondolása az 
alapnak történjen meg. 

Továbbra sem készült semmilyen felmérés arról, hogy ezeknek a támogatási 
programoknak a hosszú távú hatásai milyenek. Ez pontosan azért érdekes, mert 
mindenki érzi azt, hogy helyénvalóak azok a kezdeményezések, amelyek talán 
átgondolásra méltónak találják ezt a támogatási rendszert, azonban nem tudjuk azt 
sem, hogy például ennek az elköltése milyen hatással is járt egészen pontosan. Mi 
mindenképpen szorgalmaznánk azt, hogy a régebb óta folyó támogatások elköltéséről, 
annak a tapasztalatairól egy átfogóbb jelentés, egy kormányzati tevékenységet 
megalapozó dokumentum készüljön el, ezt is már több alkalommal kértem. 

A nyilvános pályázati kiírás keretei között meghirdetett központi 400 millió 
forintos és a regionális 200 millió forintos pályázati kerettel kapcsolatban már 
mondtam, hogy nevetségesen kicsi keretnek tartjuk, ráadásul a pályázati igény 
mintegy 7,2 százaléka támogatására volt elegendő ez a szerintünk kevés összeg. Úgy 
gondoljuk, hogy ez mindenképpen méltatlan, annak fényében meg különösen, hogy 
például - csak jelzés értékkel, hogy mennyi pénzről beszélünk -, hogy például a 
tranzakciós illetékre 34,4 millió forintot fizetett ki a BGA, valamint 6,1 millió forintos 
számlavezetési díjat, majd 4,8 millió forint deviza átutalás miatti bankköltséget. Nem 
mondom azt, hogy ez az összeg csökkenthető lett volna, csak hogy lássuk a számokat, 
hogy van 45,4 millió forintos banki költség és ehhez képest van 600 millió forint 
olyan pályázati pénz, amit szabadon el lehet költeni.  

2013 a külhoni magyar kisiskolások éve volt, mintegy 95 millió forint 
keretösszeg állt rendelkezésre, ugyanakkor ebből 72 millió forintot Magyarországon 
az Erzsébet-szállodák, -táborok és -vendégházak közreműködésével költöttek el. Az 
egyik kérdésem majd erre fog vonatkozni, hogy ez miként történt, mert lehet, hogy 
egy abszolút triviális, egyértelmű magyarázata van annak, hogy ennek a forrásnak 
több mint kétharmada miért Magyarországon hasznosul, de nyilván erre majd lesz 
valami magyarázat. Fontosnak tartottuk volna, ha a határon túli szervezetek 
véleményét, az egyes régióban javaslatot tévő szervezetek választáson bizonyított 
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támogatottságát is figyelembe venné a BGA működése, ez azonban nyilvánvalóan 
nem történt meg.  

Összességében azt lehet mondani, hogy a Szülőföld Alap jogutódjaként 
létrehozott Bethlen Gábor Alap nem jelentett korszakváltást a támogatáspolitikában 
sem. Nagyon sok eseten a BGA forrásait felvevők véleménye alapján azt lehet 
mondani, hogy túlszabályozott és bonyolult ügymenet volt a jellemző. Erre is több 
alkalommal is rákérdeztünk, hogy milyen tapasztalatai vannak a BGA működésének, 
itt folyamatosan azt a választ kaptuk, hogy azokban a konkrét esetekben, amikor a 
túlszabályozott vagy a bonyolult ügymenet lassította a pályázati elszámolások vagy a 
pályázati elbírálások rendszerét, akkor minden esetben megtörténtek a vizsgálatok. 
Ezúton is szeretném jelezni, hogy folyamatosan kapjuk ezeket az információkat, hogy 
bonyolult az ügymenet és a túlszabályozottság jellemző, ezért azt kérném a BGA-tól, 
hogy amennyire ez lehetséges, ezeket az anomáliákat próbálja megoldani. 

A parlamenti vitában nyilvánvalóan majd elmondom az ennél részletesebb 
álláspontomat is, illetve majd azokat a válaszokat, amiket kapok, természetesen 
értékelni fogom, hiszen remélem, hogy sok esetben majd megvilágítják azokat a 
kérdéseket, amelyekre adott esetben a beszámolóban nem volt mód kitérni. Ezzel 
együtt a vita ezen szakaszában én most úgy gondolom, hogy nem tudom elfogadni ezt 
a BGA-jelentést, és majd meglátjuk, hogy időközben milyen válaszokat fogok kapni. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Szávay István képviselő úr jelezte még hozzászólási szándékát. Tessék! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot, vendégeinket, államtitkár urat és 

mindenki mást.  
Különösebben nem térnék ki magam sem annak a kritikájára, hogy miért most 

tárgyaljuk ezt a beszámolót, de talán már lehet, hogy azon is érdemes lenne 
elgondolkodni, elnök úr, hogy a 2014-essel együtt kerüljön ez majd a parlament elé, 
hiszen lassan annak is itt van már a benyújtási határideje. Ezt én nem viccből 
mondom, hanem tényleg komolyan, tehát nem biztos, hogy van értelme 2-3 hónap 
különbséggel tárgyalni a két beszámolót, ezt tényleg felvetem megfontolásra. 

2010-ben egy gyökeres nemzetpolitikai fordulat meghirdetésével jutottak önök 
hatalomra, aminek az volt az egyik fő mondanivalója, hogy a külhoni magyarság 
ügyeinek a hatékonyabb és sikeresebb képviselete érdekében az elszakított 
nemzetrészek támogatását növelni fogják, illetve az értük való kormányzati kiállás és 
felelősségvállalás növekedni fog. Mi ezt továbbra is sajnos csak részben látjuk, vagy 
részben tapasztaljuk, és ennek a Bethlen Gábor Alap működése és ez a beszámoló is 
nagyon jól lenyomatát adja.  

A nemzetpolitikai célú támogatások érdemben továbbra sem növekedtek, önök 
továbbra is a teljes állami költségvetésnek körülbelül egy ezrelékét fordítják a külhoni 
magyarságra, és az tény, hogy ez még mindig kevesebb, mint amennyit a brit 
mezőgazdasági termelők megsegítésére fordítunk a magyar költségvetésből uniós 
kötelezettségük alapján; csak hogy egy kicsit demagógnak ható, de valós példával 
éljek.  

Sajnos továbbra is azt látjuk, vezérigazgató úr, államtitkár úr, hogy ezt a kevés 
támogatást, ennek döntő részét sem sikerül szakmai alapon felhasználni. Alapvetően 
továbbra is a politikai szempontok dominálnak a külhoni magyar támogatások 
elosztásával kapcsolatban, és sajnos továbbra sem elsődleges szempont, hogy az egyes 
pályázó szervezetek valójában milyen érdemi munkát és tevékenységet, a magyar 
megmaradás szempontjából milyen hasznos munkát végeznek. 
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Eltelt háromnegyed év az új kormány megalakulása óta. Nekem el kell 
mondanom azt is, államtitkár úr, hogy nagyobb reményekkel voltam az új 
nemzetpolitikai kormányzattal szemben, de azt látjuk ennyi idő elteltével, hogy sajnos 
nem sikerült még mindig megfelelő módon Répás Zsuzsanna államtitkár asszony 
örökségét egyrészt felszámolni, másrészt túlhaladni, és ezt nemcsak a Bethlen Gábor 
Alapra mondom, hanem általánosságban. Nem nagyon látjuk, hogy bármi érdemi 
változás bármilyen korábbi program vagy kormányzati nemzetpolitikai irányvonal 
kapcsán történt volna, de jó szívvel veszem, hogyha államtitkár úr cáfol és bármivel 
kapcsolatban komolyabb pozitív változásról be tud esetleg számolni.  

Ha a pozitívumoknál vagyunk, én azért mindig meg szoktam emlékezni ezekről 
akár a BGA, akár más kapcsán is, bár vannak, akik ezt kettős beszédnek tartják, mint 
tudjuk, de én azt hiszem, hogy ez a korrektséghez hozzátartozik. Én nem értem, hogy 
Kiss képviselő úr miért lovagol mindig ezen az Erzsébet-tábor programon vagy 
problémán, ezt egyáltalán nem értem, hiszen ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek 
tartjuk. Olvastuk azokat a beszámolókat, tudjuk, hogy mi történt ezekben a kiváló 
programokban, és ehhez sok sikert kívánok a továbbiakban is, mint ahogy a 
különböző, az iskolákkal vagy oktatással kapcsolatban meghirdetett programokat is jó 
szívvel láttuk, tapasztaltuk, legyen szó kisiskolásokról vagy óvodásokról. Annyira 
azért felhívnám a figyelmet és elmondom ismét, ahogy ezt megtettük korábban is, 
hogy azért ezek a programok ne haljanak el teljesen, azért valami utógondozás 
történjen utána, mert meghirdetjük a programot, aztán, ahogy a program lezárul, 
másnaptól kezdve már nem frissül a honlap, és nincsen semmilyen tevékenység ezzel 
kapcsolatban, azért ez nem biztos, hogy jó. Tehát, ha valamit már felépítünk, 
foglalkozunk vele, és pénzt, időt, energiát rakunk rá, akkor az azért menjen és 
haladjon tovább, de még egyszer mondom, nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, 
mind ezt, mind az Erzsébet-tábort, a Collegium Talentum programot meg akár a 
Szász Pál-ösztöndíjat.  

Hozzátéve, hogy a Szász Pál-ösztöndíj kapcsán azért az nem hangzott el, 
vezérigazgató úr, hogy felére csökken most már gyakorlatilag a pályázatban részt 
vevők száma, illetőleg forráshiány miatt ugye megpályázható ösztöndíj összege is, ami 
azért problémás, mert azt látjuk, hogy az elmúlt években sajnos nem csökkentek a 
magyarellenes jogtalanságok, és azok az ügyek a Kárpát-medencében azért igenis 
szükségessé teszik a továbbiakban is, hogy segítsük és támogassuk a külhoni magyar 
jogászképzést. Nagyjából körülbelül ennyit a pozitívumokról egyébként.  

Azt is meg kell említenem, hogy az Állami Számvevőszék a 2013-as 
költségvetéséről szóló jelentésében egyébként a korábbi évekhez hasonlóan ismét 
kiemelte a nemzetpolitikai célú támogatások szétaprózódottságát a költségvetésben, 
tehát azt a fajta átláthatóságot, amit önök öt évvel ezelőtt megígértek, azt öt év 
elteltével sem sikerült abszolválni. Sőt a 2012-es háromhoz képest itt már hat 
fejezetben voltak szétszórva a költségvetésben a nemzetpolitikai támogatások, ami 
nyilván azt is eredményezi, hogy azért könnyebb egy-két dolgot itt-ott eldugdosni, 
illetve nem mindig összehasonlíthatóak ezek a források.  

Ebből az átláthatatlanságból is adódhat például a Kőrösi Csoma Sándor 
Program és a diaszpóra támogatása, ez még mindig nem teljesen világos nekem, hogy 
itt mi történt, de örülnék, ha erre valami választ kaphatnék, államtitkár úrtól 
elsősorban. Erről egy szó nincs a beszámolóban, nyilván azért, mert ez a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság programja. Ötszázmillió kiválóan fog hatni, 
hangsúlyozom, nehogy az legyen, hogy ezt kritizáltuk. Annyira kiváló, hogy annak 
idején ezt még mi magunk javasoltuk vagy egy hasonlónak a beindítását, úgyhogy 
tényleg ennek nagyon örülünk, hogy van, nagyon jók a visszajelzések, tényleg 
olvassuk az emigráns sajtóban is Ausztráliától Dél-Amerikáig, hogy mennyire sikerült 
felpezsdíteni a magyar életet ezekkel az ösztöndíjasokkal. Azért azt továbbra se értjük, 
mondjuk, hogy 500 millió forintból miért csak 47 ösztöndíjast lehetett kiküldeni, ami 
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azt jelenti, hogy körülbelül 10 millió forintba kerül egy ösztöndíjas. Erre Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úr azt válaszolta nekem, hogy ez nemcsak az ösztöndíjasok 
kiküldetését szolgálja, holott elvileg erre kellene hogy fordítódjon, a törvény szerint 
legalábbis, hanem azt írta, hogy a diaszpóra szervezetek és azok sokrétű 
tevékenységét is támogatja, ugye. Jó lenne tudni, hogy akkor ez most pontosan hogy 
néz ki, vagy akkor milyen diaszpóra támogatását, miért a Kőrösi Csoma Sándor 
programon keresztül oldják meg, és miért nem valamilyen külön formában? 
Egyáltalán a diaszpórában kiknek, hova, miért, mennyi pénz ment ebből az 500 millió 
forintból? 

Hasonlóan átláthatatlan a pályázati rendszer, továbbra is, vezérigazgató úr. Mi 
azt továbbra sem tudjuk elfogadni, elfogadhatatlannak és botrányosnak tartjuk, hogy 
a beérkező pályázatok elbírálását továbbra is csak és kizárólag kormányzati 
tisztségviselőkből, fideszes potentátokból álló bizottság, meglehetősen önkényesen és 
a szakmai szempontok gyakori mellőzésével végzi. Nyilván se a parlamenti pártok, se 
a MÁÉRT illetékes szakbizottsága, se a külhoni magyar szervezetek, gyakorlatilag 
senki ezekre a döntésekre nem lát rá továbbra sem.  

Nemzeti jelentőségű intézmények, ha már szó volt róluk. A 99 darab 2013-as 
bizottsági határozat egyikében eldugva lehet ezekre rálelni, ezt már kifogás tárgyává 
tettem írásbeli kérdés formájában is, és ezt szeretném öntől ismét kérni, 
vezérigazgató úr, hogy tegyék már egy kicsit átláthatóbbá, meg normálisabban 
működővé a Bethlen Gábor Alap honlapját, mert vannak dolgok, amiket egész 
egyszerűen nem lehet megkeresni, csak akkor, ha az ember tudja, hogy hol vannak. 
Persze az átláthatóság törvényi követelményeinek elvileg megfelelhet, mert ha az 
ember tudja, hogy mit hol keressen, meg rászánja az időt, akkor jó esetben előbb-
utóbb mindent meg tud találni, de azért több mint feltűnő, vagy legalábbis, ha az 
ember egy kicsit rosszindulatú, akkor azért sejthet némi szándékosságot a honlap 
teljes átláthatatlansága mögött. 

Nemzeti jelentőségű intézményekről elég sokat beszéltünk, én ezt már csak a 
rend kedvéért mondom el. Három éve van folyamatos hazugságban miniszterelnök-
helyettes úr azzal kapcsolatban, hogy a MÁÉRT-tagszervezetek magyarországi tagjai 
tehetnek-e javaslatot a nemzeti jelentőségű intézmények listájára. Ezt egyszer 
miniszterelnök-helyettes úr megígérte nagy nyilvánosság előtt, azóta folyamatosan 
tagadja. Nyilván nem véletlenül. A nemzeti jelentőségű intézmények listájában sem 
feltétlenül érvényesül a nemzetpolitikai szempontok elsődlegessége. Csak egy-két 
példát hadd emeljek ki.  

Kárpátaljáról tíz KMKSZ által javasolt szervezetet nyilvánítottak nemzeti 
jelentőségűvé, ezzel szemben két UMDSZ-hez közel állónak tartottat. Erdélyben hatot 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács javasolt, kettőt az RMDSZ, ami azért a két 
szervezet politikai súlyához képest meglehetősen furcsa, főleg úgy, hogy az 
elutasítottak körében négy RMDSZ-es és két… (Nem érthető.) intézménnyel 
egyébként. Van még csomó számunk ezzel kapcsolatban, ezt majd el fogom mondani 
nyilván a parlamenti vitában, itt most inkább szorítkoznék még kevesebbre. 

Oktatási-nevelési támogatások. Rétvári államtitkár úr, Répás Zsuzsanna, ön is, 
államtitkár úr, mindenki megígérte, hogy ezek a pénzek ki lesznek fizetve. Nem 
tudom, jól értettem-e, vezérigazgató úr, hogy… (Potápi Árpád János: Én nem 
ígértem meg.) Te nem ígérted meg? Bocsánat, elnézést akkor! Akkor csak két 
államtitkár ígérte meg, nem három. (Potápi Árpád János: Nem is értenék egyet vele, 
hogy most utólag…) Jó. Úgy, hogy ezek a pályázatok így lettek kiírva, a szülők ezekre 
az összegekre számítottak, de a rossz gazdaságpolitika eredményeit a Bethlen Gábor 
Alapnak is viselnie kell a megszorítások kapcsán. Továbbra sem értjük, hogy ezt a 
pénzt miért a családoktól veszik el, miért nem abból az irreálisan magas működési 
támogatásból próbálják például fedezni. Nem tudom, jól értettem-e az előbb, 
vezérigazgató úr, hogy valamilyen 500 millió forint kapcsán maradványról volt szó, 
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vagy ezt én értettem félre az előbb a beszámolója kapcsán? (Dr. Lélfai Koppány 
bólint.) Maradvány. Nagyszerű. Akkor szeretném kérdezni, hogy abból miért nem 
fizetik ki a határon túli magyar családoknak ezt az elmaradt pénzét.  

A 2800 forintos hallgatói támogatást meg nagyon szépen kérem, hogy töröljék 
el. Megalázó, nevetséges. Egy határon túli egyetemistának 2800 forintos pályázattal 
szórakozni. Tudják, mennyien adják be? A Felvidékről 3-4 százaléka az 
egyetemistáknak. Vagy emeljék meg normálisan azt a pénzt, vagy töröljék el, vagy 
rakják hozzá ezt is az oktatási-nevelési támogatáshoz.  

Lerövidítem magamat, lesz még erre idő.  
A Határtalanul! program. Nagyon örülünk, hogy emelkedett az összeg, 

sajnáljuk, hogy még mindig nem vagyunk ott, ahol Semjén miniszterelnök-helyettes 
úr öt évvel ezelőtt megígérte, hogy egy teljes évfolyam elmehessen, de bízom benne, 
hogy a következő években sikerül ezt az összeget tovább emelni.  

És akkor még egy mondat a nyílt pályázatok tekintetében, ami egyrészt nagyon 
alacsony összeg, másrészt hatalmas a forráshiány. Itt 400 és 200 millió forintos 
keretek vannak. Ez gyakorlatilag 5 százalékát sem éri el a BGA által kiosztható 
támogatásoknak. Kétezer pályázatnak körülbelül a 30 százalékát sikerült 
támogatásban részesíteni, azért ez meglehetősen alacsony. Itt is vannak szép és 
pontos összesítéseink arról, hogy a politikai szempontok ennek kapcsán hogyan 
jelennek meg.  

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet, amit mi azért általában dicsérni szoktunk, és 
örömmel látjuk, hogy legalább végzi a munkáját, ellentétben a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézetnek nevezett pénznyelővel és sóhivatallal. Azt azonban szomorúan 
látjuk, most épp átnéztem egy évre visszamenőleg - megkapom mindig a meghívókat, 
néha-néha el is jövök -, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett 
konferenciákon gyakorlatilag érdemi párbeszéd nemzetpolitikai kérdésekben nincsen. 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet gyakorlatilag csak a Fidesz számára kedves haveri és 
vazallusi viszonyban lévő külhoni magyar szervezeteket és politikusokat hívja meg. 
Nem tudom, mennyi értelme van határon túli magyar választásokról úgy értékelőt 
tartani, hogy csak az egyik szereplőt hívják meg ezekre a rendezvényekre. Szerintem 
sok nincsen, erre kár ennyi pénzt költeni. Vagy csináljanak normális konferenciákat, 
ahol véleményeket lehet ütköztetni, és nemzetpolitikai kérdésekről lehet beszélgetni, 
ami sok esetben történik, és most nem minden programra utalok természetesen, 
főként azokra, amelyeknek politikai vetülete van. Annak csak az az értelme, hogy a 
médiában ezt be lehessen mutatni, illetve azokat lehessen erősíteni, akiket önök 
határon túl szeretnek, de érdemi párbeszéd és nemzetpolitikai vita ezekben a 
kérdésekben nyilván nem fog tudni zajlani.  

Tehát összességében a Bethlen Gábor Alap beszámolóját, a korábbi évekhez 
hasonlóan, nyilván most sem fogjuk tudni elfogadni. Nagyon sajnálom, hogy 
alapvetően semmi pozitív változást mi a magunk részéről nem tudtunk felfedezni a 
korábbi évekhez képest a Bethlen Gábor Alap működésében. A támogatásokat a 
többszörösére kellene emelni ahhoz, hogy a nemzetpolitikában érdemi változásokat el 
lehessen érni, és sokkal nagyobb súllyal kellene a szakmai és a magyar megmaradást 
ténylegesen segítő szempontokat a pályázati pénzek elbírálásában érvényesíteni.  

Szeretném remélni, hogy a nemzetpolitikai vezetésben államtitkár úr részéről 
például az oktatás-nevelési támogatások rendszerének felülvizsgálatakor 
tapasztalható nyitottság azért a BGA többi fajsúlyos problémája kapcsán is át fog oda 
sugározni. Hozzátéve azonban, államtitkár úr, azt is, hogy szomorúan olvastam az 
oktatás-nevelési támogatások kapcsán, amiről meglehetősen sokszor beszéltünk 
bizottsági ülésen, és ön, államtitkár úr, megígérte, hogy ezzel kapcsolatban változások 
lesznek, komoly egyeztetések, majd mindenki elmondhatja a véleményét, egységben, 
konszenzusban, békében, szeretetben, ehhez képest most maximum annyi 
tájékoztatást tudok, amit Kiss képviselőtársamnak az írásbeli kérdésére válaszolt, 
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hogy folyamatban van az egyeztetés, aztán majd értesítve leszünk arról, hogy mi 
történt. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti-e, hogy valójában semmilyen politikai 
egyeztetésbe, kérdésbe nem kívánnak bevonni, hanem a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság hoz valami javaslatot ennek a támogatási formának a 
megváltoztatására, amit majd utána közölni fognak minden érintettel. Ezt jelenti-e ez 
a válasz, államtitkár úr, vagy ezt én értem félre és vagyok túlzottan rosszindulatú? 

Hajrá, és sok sikert kívánok a Bethlen Gábor Alapnak a következő évhez, lassan 
itt van a következő évi beszámoló. Én tényleg szeretném hinni azt, hogy van értelme 
annak, ahogy az elmúlt években akár én, illetve egy ideje Kiss képviselőtársam is 
ezekre a kérdésekre megpróbáljuk felhívni a figyelmet. Tényleg szeretném látni, hogy 
valami kevés változás történni fog ezekben a problémásnak tartott kérdésekben, de 
addig a beszámolót nem tudjuk elfogadni, és sajnos kénytelenek vagyunk a 
leghatározottabban visszautasítani. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Más képviselői vélemény, hozzászólás, kérdés? (Jelzésre:) Szászfalvi László 

alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

tisztelt elnök úr. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szerintem a bizottságnak arról kell döntenie, 

hogy támogatja-e az előterjesztést vagy nem. Az előterjesztés a 2013. évi 
tevékenységről szól. Örülök annak, hogy itt a nemzetpolitika teljes egészét Szávay 
képviselő úr és Kiss László képviselőtársam is igyekezett föltárni, de az nyilván nem 
tartozik az előterjesztés tárgyához. Azt gondolom, hogy az előterjesztést, mely 
megtörtént, konkrétan elmúlt, ennek a végleges beszámolója történik meg ebben az 
előterjesztésben, nyilván lehet ezt is kritizálni, de én azt gondolom, hogy el kell 
fogadnunk, támogatnunk kell azzal a néhány elismerő szóval, hogy köszönjük a BGA 
tevékenységét és működését. 

Ami a nemzetpolitika egyéb részeit illeti, Szávay képviselő úr annyit mondott, 
hogy a 2010-es kormányváltást követően gyökeres korszakváltást hirdettünk a 
nemzetpolitika területén. Én azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez 
megtörtént, hiszen újraindult a MÁÉRT, a kettős állampolgárság intézményét meg 
tudtuk valósítani, az egész intézményrendszer kiteljesítése megtörtént, és hogyha a 
BGA-n kívül esetleg a többi fejezetet is, amiről beszélt Szávay képviselő úr, 
hozzátesszük ehhez a 15 milliárd forintos kerethez, akkor nyugodtan mondhatjuk, 
hogy többszörösére növekedett az a költségvetési forrás, ami az előző években és 
évtizedekben rendelkezésre állt.  

Azzal egyetértek természetesen, hogy a többszörösére lenne szükség, és ezen 
dolgoznia kell mindannyiunknak, hogy lehetőleg minél gyorsabban, minél nagyobb 
arányban növekedjék az a forrás, ami a nemzetpolitikai célokat, a nemzetpolitikai 
stratégiánkat szolgálja, de azt mondani, hogy nem történt 2010 után semmi a 
nemzetpolitika területén, nem történt meg egy nagyon határozott, radikális váltás, 
változás az előző évekhez, évtizedekhez képest vagy az előző 8 évhez képest 
mindenképpen, azt gondolom, hogy ez nem állja meg a helyét. Nyilvánvalóan ezekre a 
konkrét fölvetésekre államtitkár úr fog majd reflektálni, ami a kormányzati 
tevékenységet illeti. 

Én azt gondolom, hogy az előterjesztést el kell fogadnunk, támogatnunk kell, 
és az a cél kell hogy megvalósuljon, hogy minél több forrást tudjunk a költségvetésből 
erre fordítani. Nyilvánvaló, ha a gazdasági növekedés továbbra is kiegyensúlyozott és 
erős lesz, akkor sokkal többet lehet majd fordítani ezekre a célokra. Ha minden igaz - 
nyilván államtitkár úr erre majd reagálni fog -, az oktatási-nevelési támogatások 
felülvizsgálata elindult, meg fog történni. Ez nyilván egy hatásvizsgálattal, egy 
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felméréssel egyetemben fog megtörténni, és nyilván államtitkár úrék ezt elő fogják 
terjeszteni, gondolom, pozitív változások várhatók azon a területen is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Más jelzést nem látok a bizottság részéről. Egyelőre úgy tűnik, hogy a bizottság 

részéről más kérdés, vélemény nincsen, ezért tisztelettel felkérem államtitkár urat, 
illetve vezérigazgató urat, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljanak. Melyikük kezdi? 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 

Államtitkárság): Vezérigazgató úr. 
 
ELNÖK: Vezérigazgató úrnak adom meg a szót. 

Dr. Lélfai Koppány válaszadása, reagálása 

DR. LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt.): Köszönöm szépen.  

A Kiss László képviselő úr által fölvetett kérdésekre reagálva szeretném jelezni, 
hogy a 4 százalék, ami a nyílt pályázati keretben meghirdetett támogatásokat illeti, ez 
nem egészen helyes számításon alapszik. Az oktatás-nevelési támogatás, ami 
magánszemélyek részére kerül kiírásra, az is teljesen nyílt, hiszen magánszemély, aki 
magyarnak vallja magát, meghatározott korcsoportba, korosztályba tartozik, és 
magyar nyelven vesz részt óvodai, általános iskolai, középiskolai oktatásban, jogosult 
ennek a támogatásnak az igénybevételére. Ez önmagában 4 milliárd 820 millió forint, 
és ha ehhez hozzávesszük még ebben az évben a Határtalanul! programot, ami 
465,3 millió forint volt, és ehhez még hozzáadjuk a „Magyar kultúráért és oktatásért” 
600 millió forintos keretösszegét, valamint az olyan apró-cseprő tényezőket, mint a 
Szász Pál-ösztöndíjpályázat vagy az erdélyi pályázat - amit pályázatnak nevezzük, 
hiszen a nemzeti jelentőségű programokra meghívásos pályázatot írtunk ki - 
189 millió forintját, akkor egy sokkal kedvezőbb arányszám jön ki.  

Nyilván azért számolnunk kell azzal is, hogy a bizottság által elfogadott 
nemzeti jelentőségű intézményekkel – egyébként, ha jól emlékszem, 2013-ban az 
5/2013. (II. 8.) számú határozatával tette közzé a bizottság azt az 53 nemzeti 
jelentőségű intézményt, akiknek a támogatását kiemelt üggyé nyilvánította ezzel a 
MÁÉRT-tagszervezetek jelölései alapján -, akkor jól látszik a mozgástér, hogy olyan 
szervezetek részére, amelyek nem nyílt pályázaton kapnak forrást, nemzeti 
jelentőségűnek nem minősülnek, tehát ezen szervezetek részére a támogatások 
kihelyezése azért már igen szűk mezsgyén mozog.  

Az ESZTV-vel kapcsolatosan: az Erzsébet-szállók, -táborok és -vendégházak 
bevonását a kisiskolások évébe egy dolog motiválta, hogy rengeteg határon túli 
óvoda- és iskolapedagógust kellett elhoznunk Magyarországra, és gondoskodnunk 
kellett az ő képzésükről, szállásukról, étkeztetésükről megfelelő körülmények között. 
Ezért az a megoldás tűnt a legcélszerűbbnek, hogy olyan állami tulajdonú gazdasági 
társaságot választunk ki, aki - abban az időszakban ez a társaság volt - felelős a 
komplett állami tulajdonban levő üdülőhelyek, vendégházak, szállók üzemeltetéséért 
és fenntartásáért. Tehát ezért ezt a lebonyolító szervezetet vettük igénybe, és rajta 
keresztül biztosítottuk azokat az oktatási csomagokat is és gondoskodtunk a 
képzésben részt vevő pedagógusok ellátásáról, azt gondolom, teljes 
megelégedettségükre, tehát a tevékenységet illetően nem ért minket kritika. 
Remélem, hogy ezzel jó és elfogadható választ adtam a képviselő úr kérdésére. 

Szávay képviselő úr kérdésére visszatérve, a tematikus programok 
utógondozására, igen, tehát igyekszünk ezzel valóban foglalkozni. Itt a honlapok 
kezelése, feltöltése, aktuálissá tétele valóban egy komoly feladata a kollégáknak, 
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hiszen minél kiterjedtebb a tevékenység, annál több energiát köt ez le. A honlapokon 
fellelhető információkkal kapcsolatosan, nem tudom, ha képviselő úr visszagondol a 
négy évvel ezelőtti állapotra, hogy a Bethlen Gábor Alap honlapja hogy nézett ki 
akkoriban, és hogy néz ki most, van némi különbség. Azt, hogy bármilyen információt 
el szeretnénk rejteni a nagy nyilvánosság elől, ezt vissza kell hogy utasítsam, hiszen 
nyilván azok, akik a nemzetpolitikai tevékenységben járatosak - képviselők, civil 
szervezetek, újságírók -, azok pontosan meg fogják találni. Nem is szeretném és nem 
is akarom elrejteni ezeket az információkat. Tehát a honlapon ma minden információ 
elérhető. Ha kell, akkor még egy picit előrébb hozzuk, és csinálunk egy alap honlapot, 
ha a fontos és a bizalmasan érzékeny információkat itt lehet megtalálni. De a viccet 
félretéve, igyekszünk, hogy még átláthatóbbá tegyük ezt a honlapot, nem akarok én itt 
rejtegetni semmit.  

A Szász Pál-ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan el kell mondanom, hogy a 
pályázati keret nem változott, továbbra is ugyanannyi, hiszen 50 ezer forintot/hó 
biztosítunk 25 hallgató részére. Bízom benne, hogy a bizottság el fogja fogadni az idei 
évre vonatkozó előterjesztésemet is és ennél fogva ez a pályázati keret nem fog 
csökkenni. Az érdeklődés nagyjából ez a nagyságrend. Valamennyi pályázatot vissza 
kell utasítanunk, de azt hiszem, hogy a magas szintű, jó pályázatok beadóit azért 
tudjuk támogatásban részesíteni. Tehát ezt szeretnénk a jövőben is végigvinni.  

A Határtalanul! program már nem nálunk van. Tehát 2013 volt az az év, 
amikor az utolsó év volt, hogy nálunk volt a program. Az egyik szemünk, mondjuk így, 
sír, a másik nevet, hiszen egy ilyen jól működő, sikeres programot elveszíteni sosem 
szerencsés, viszont az Emberi Erőforrások Minisztériumához került, és ott az EMMI 
alapkezelője gondoskodik a támogatások célba juttatásáról. Azt kell mondjam, hogy 
mivel nagyobb keretösszeg áll most már rendelkezésre erre a programra, így nem 
tudok mást mondani, minthogy sok sikert kívánok a tevékenységhez. Ugye Csete Örs 
korábbi kollégánk vitte magával ezt a programot, úgyhogy nagy sikerrel fut továbbra 
is az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, illetve annak alapkezelő igazgatóságánál. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézetet illetően el kell mondanom, hogy ezt a 
kritikát értettük, jobban fogunk figyelni arra, hogy tényleges vitára legyen lehetőség a 
meghívottak körében, és már a meghívottak személye is lehetővé tegye ezt, hogy ha 
nem is parázs, de legalábbis célravezető és előrevivő beszélgetéseket tudjunk 
bonyolítani.  

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr.  
Államtitkár úr! 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak 
a hozzászólásait, kérdéseit.  

Kiss László képviselő úr említette, hogy 25 kérdéssel bombázta a kormányt, 
ebből csak 28-at tett fel körülbelül. (Derültség.) De úgy gondolom, hogy igazából nem 
is a kérdések voltak a lényegesek, ugyanúgy, mint Szávay képviselőtársamnál, hanem 
azok a kritikai megjegyzések, amelyek általában a nemzetpolitikára vonatkoznak.  

Gyakorlatilag én megkezdhetném a válaszadást, de a következő napirendi 
pontnál én nagyjából ezekről szerettem volna beszélni, úgyhogy nekem az lenne a 
tiszteletteljes javaslatom, hogy jó lenne, ha a kettőt összevonnánk. Igazából a 2013-as 
évet tekintő kérdésük nem nagyon volt. Egy, talán az oktatási-nevelési támogatás 
kérdése, hogy a 22 400 és a 17 200 közötti különbséget visszapótoljuk-e.  

A 2013-as évről lévén szó, én maximum a 2014-esről tudtam volna nyilatkozni, 
és a 2014-es évet nem is tárgyaljuk a mai ülésünkön. De egyébként nekem az a 
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véleményem, hogy azt az összeget most már nem lenne célszerű visszajuttatni, 
hanem, ha így döntünk, akkor esetlegesen építsük be az idei támogatásba, vagy pedig, 
ha a támogatási rendszert át tudjuk dolgozni, akkor pedig oktatási célokra használjuk 
fel, és nem biztos, hogy jó lenne, ha aprózva minden egyes családhoz a néhányezer 
forintos támogatást így külön juttatnánk el. Arról nem is beszélve, hogy ennek az 
utalásnak megint költségei vannak. Tehát én emiatt nem tartanám jónak.  

Ami még a 2013-as évre vonatkozik, illetve a ’14-esről tudom mondani. A 2014-
es évben egyébként ugyanígy volt, tehát 2014-ben is sajnos 17 200 forintról 
beszélhettünk. Megmondom őszintén, én nem látok a 2013-as évre vonatkozó 
kérdést.  

A többi felvetésre pedig szerintem a napirendi pontnál megadom a választ. Azt 
nem mondom, hogy kielégítő lesz, de próbálok válaszolni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Tisztelt Bizottság! Szavaznunk kell a beszámoló kapcsán bizottsági önálló 

indítványról, amely kiosztásra is került. A lényege az, hogy támogatjuk a Bethlen 
Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadását. 
Nyilvánvalóan a vitája majd a parlamentben folytatódik.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a bizottsági önálló 
indítványt. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem szavazat. 

Tehát 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság az önálló indítványt 
támogatta. Ezzel az első napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről - Előadó: Potápi 
Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár  

Áttérünk a második napirendi pontunkra, államtitkár úr tájékoztatójára.  
Engedjék meg, hogy még egy szavazást kérjek a bizottság tagjaitól. Államtitkár 

úr is jelezte, hogy szemléltető eszközt kíván igénybe venni, ha jól látom a háta mögött 
a kivetítőt, de az egészen biztos, hogy Csibi Krisztina igazgató asszony előzetesen 
írásban jelezte, hogy a Magyarság Háza bemutatásánál szemléltető eszközt fog 
használni, és erről szavaznunk kell, hogy ezt tudomásul vesszük és elfogadjuk. 

Kérem, aki támogatja, az most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság egyhangúlag ezt tudomásul vette.  

Államtitkár úrnak adom meg a szót.  

Potápi Árpád János tájékoztatója 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ülve vagy állva teljesítsem-e a 
kötelezettségemet. (Az államtitkár állva tartja meg előadását.) Akik ülnek, azok 
semmit nem fognak látni gyakorlatilag, de nyugodtan forduljanak meg. Annak idején 
Szegedről Szabadkára egy olyan vonat ment, összesen, azt hiszem, egy kocsiból állt, 
ahol az üléseket meg lehetett fordítani éppen abból a szempontból, hogy Szabadkára 
mentünk vagy Szegedre. De általában, mivel ezek ilyen szeszcsempész túrák voltak, 
visszafelé senkit nem érdekelt, hogy merre megy a vonat, és nem mozgatták az 
üléseket. Úgyhogy javaslom önöknek is, hogy ha gondolják, forduljanak meg.  

Még egyszer üdvözlöm a tisztelt bizottságot, kedves munkatársainkat, minden 
meghívott vendéget és a sajtót a Magyarság Házában. Örülök annak, hogy a Nemzeti 
összetartozás bizottsága úgy döntött, hogy a kihelyezett ülések sorát itt kezdi meg a 
Magyarság Házában. 

Szeretném elmondani azt, hogy amikor tavaly a választások után felállt a 
kormány, akkor egy ideig kérdés volt az is, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 
munkáját hol folytassa tovább. Addig az addigi KIM épületében volt az 
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államtitkárság, és én javasoltam, hogy a Bérc utcába kerüljön, a régi Határon Túli 
Magyarok Hivatalába az államtitkárságunk. Megfogadták a javaslatomat, és így a 
Magyarság Házába kerültünk. Utána itt megkérdezték, hogy hol legyen az irodám, 
megnéztem a harmadik emeletet, a második emeletre kerültünk. Tehát én örülök 
annak, hogy a javaslatainkat figyelembe vették.  

A viccet félretéve, tehát 2014 nyarától gyakorlatilag már az épületen belül is 
egyszer költöztünk, de az államtitkárság így tudja a munkáját folytatni. Szimbolikus 
jelentőségű is, azt gondolom, hogy ide kerülhettünk, hiszen ez egy patinás épület, 
mindig a magyar kultúra javát, illetve kormányzati célokat szolgált ez az épület, 
hiszen pénzügyminisztériumnak épült. A BGA is itt működik, itt van a kutatóintézet, 
illetve itt van a Magyarság Háza, mint kulturális intézmény, és itt van maga a „Mi, 
magyarok” kiállítás a tavalyi év október 22-étől, amit ajánlok mindenkinek, hogy 
propagálja, illetve nézze meg, a mai bizottsági ülés hátralévő részében erre lesz is 
mód.  

Van még egy változás, ami a struktúrában beállt, hogy a Miniszterelnökséghez 
kerültünk. Úgy gondolom, ez a szervezeti változás csak a javunkat szolgálta, hiszen 
első kézből értesülhetünk a különböző információkról, illetve ez ennek a területnek a 
megbecsültségét is jelenti, hogy a Miniszterelnökséghez került. 

A munkámat 45-en segítik az államtitkárságon, és ha jók a számok, akkor a 
BGA-n belül 79-en. Az államtitkárságon belül a vezető dr. Wetzel Tamás helyettes 
államtitkár, illetve dr. Grezsa István miniszteri biztos úr, aki Lázár János miniszter úr 
miniszteri biztosa. (A kivetítőre mutatva:) Gyakorlatilag így néz ki a szervezeti 
struktúrája az államtitkárságunknak, illetve a mellettünk dolgozóknak.  

Nem sorolnám fel még egyszer, hogy milyen feladataink vannak. A 
feladatrendszerünk nagyjából hasonló, mint az elmúlt négy esztendőben. Ugyanúgy a 
szakmai felelős a kormányon belül dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, mint 
tárca nélküli miniszter, és a Magyar Állandó Értekezlet, a Magyar Diaszpóra Tanács 
felügyelete, illetve a szervezése is az egyik kiemelt feladatunk.  

A Bethlen Gábor Alapról hosszan volt szó az előzőekben, de szeretném 
megemlíteni, hogy az a pályázati rendszer, ami 600 millió forintra vonatkozott, ebben 
az évben 800 millió forintra változik.  

Szávay István képviselő úr, de talán Kiss László is stratégiai kérdéseket is 
megemlített a BGA működésével kapcsolatosan. Megmondom őszintén, hogy az én 
véleményem nincs olyan rettenetes messze az önök véleményétől. Ezt többször 
megbeszéltük már az előző ciklusban is a bizottsági ülésen, illetve én magam is már a 
sajtó előtt elmondtam, hogy a Bethlen Gábor Alap működését úgy is el tudom 
képzelni, hogy nyitottabbá tesszük, főleg a határon túli térségek esetében, ahol a 
határon túli magyar szervezeteket a döntéshozatalba, illetve a döntéshozatal 
előkészítésébe szélesebb mértékben vonnánk be. Ez nemcsak abból a szempontból 
lenne jó, hogy kifelé is úgy tűnne, mintha szélesebb mértékben vonnánk be őket - 
egyébként most is benne vannak, csak nem ilyen látványos keretek között -, hanem 
magának a nemzetpolitikának is, mondjuk, Erdélyben, Vajdaságban - hadd ne 
soroljam fel az összes területet - adnának egy nagyobb nyomatékot. Arról nem is 
beszélve, hogy a hazai közvélemény is jobban értesülne ezekről a munkákról, illetve az 
ottani döntéshozatalról, a sajtóban lenne ennek súlya, egyáltalán erőteljesebben, 
súlyosabban tudnának ezek a kérdések megfogalmazódni, illetve a döntéshozatalok is 
nyitottabbá válnának. Ennek, megmondom őszintén, én a magam részéről semmi 
akadályát nem látom, és Hadnagy Miklósra tekintek, együtt dolgozhattunk - ő, mint 
igazgató, én mint kurátor - az Illyés Közalapítványban, a közalapítványi rendszer 
hasonlóan működött, bár hozzáteszem, hogy talán nehézkesebben is, a kettőt kellene 
ötvözni.  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság döntései, illetve támogatásai kapcsán is volt 
egy kérdés. 2015-ben még nem folyósítottuk ezeket az összegeket, teljesen a 
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döntéseket sem hoztuk meg. Egyébként csak a határon túli magyar politikai, 
társadalmi, egyházi szervezetek véleményének a kikérdezésével, kikérésével és 
összhangban hozzuk meg ezeket a döntéseket. Amire a törvény lehetőséget biztosít, 
azt mind fel fogjuk tenni a honlapunkra, tehát semmi olyan titkos döntésünk nincs, 
amiért ne tudnánk vállalni a felelősséget. 

Volt szó az államtitkárság pénzeiről is. Nehéz összehasonlítani az egyes éveket, 
de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy idén jóval nagyobb pénz áll rendelkezésünkre, 
mint az előzőekben. Amit közvetlenül a Nemzetpolitikai Államtitkárság koordinál, 
illetve a felügyelete alá tartozik, ez 5 milliárd 816 millió 400 ezer forint. Ez több mint 
2,3 milliárd forinttal több, mint a tavalyi. Idetartozik egyebek mellett a Kőrösi Csoma 
Sándor Program 1,5 milliárd forintja, amelyből a diaszpóra szervezeteket is 
támogatjuk, illetve az az 500 millió forint, ami szakképzésre van. Egyébként az is 
jelentősen növekedett, mert a tavalyi évben 160 millió forint állt rendelkezésünkre a 
felsősök événél. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézetről is esett szó. Én kiemelkedően jónak tartom 
a kutatóintézet munkáját, az ott dolgozóknak a munkáját, úgy gondolom, hogy 
mindenki elismeréssel szokott beszélni erről az intézetről. Nyugodtan mondhatjuk 
azt, hogy naprakészek, hiszen az információik a határon túli területekről, illetve 
kutatóintézetekből, műhelyekből származnak. Egy-egy választás után - akár 
önkormányzati, akár EP- vagy bármilyen választás - néhány órával, de akár egy 
nappal később már hiteles információkat tudnak nyújtani. Nyilván jobb lenne, ha 
előtte tudnánk a végeredményt, készülünk erre is, de ez még nem így működik. 
(Derültség.) 

A Magyarság Házáról: a „Mi, magyarok” kiállítást emelném ki. Még nem Csibi 
Krisztina igazgató asszony vezényelte le a kiállítás felállítását, ő már csak az utolsó 
időszakban kapcsolódott ebbe be, de ő fogja majd bemutatni a látogatóközpontot.  

A Magyar Állandó Értekezlet kapcsán mondom azt el, Szávay képviselőtársam 
kritikai megjegyzésekkel élt, és utána felsorolta mindazokat a pozitív programokat, 
amelyek az államtitkárság munkáját jellemezték eddig is és ezután is fogják, ennek 
örülök és köszönöm szépen. A Magyar Állandó Értekezlet ülésén egyébként a 
nyilatkozatot teljes összhangban fogadtuk el, ugyanúgy, mint előtte egy nappal a 
Diaszpóra Tanács záró nyilatkozatát. Képviselő úrnak is köszönöm a politikai 
támogatását ehhez.  

Egyébként tavaly, rendhagyó módon a Diaszpóra Tanács ülését a Várkert 
Bazárban tudtuk megtartani. Egy kicsit féltünk a helyszíntől, mert előtte egy nappal 
még csak egy óriási fekete termet láttunk, és ebbe bármit bele lehetett képzelni, mert 
egy fekete lyukban találtuk magunkat, ennek ellenére csak pozitívan tudok a helyről 
nyilatkozni, mert nagyon jól sikerült, és maga a hangulata is nagyon jó volt a 
Diaszpóra Tanácsnak. 

Számos olyan kritika, javaslat hangzott ott el, amit az idei évben be is fogunk 
építeni a működésünkbe. Ilyen a Kőrösi Csoma Sándor Programra vonatkozó javaslat, 
de ilyen például az is, hogy a Diaszpóra Tanács munkáját ne egy napra korlátozzuk, 
hanem lehetőleg legyen ez kétnapos. Ígéretet tettem arra, hogy kétnapossá fogjuk 
tenni, és így több idő lesz arra, hogy egyrészt a magyarországiak a diaszpórában 
élőkkel, vezetőkkel tudjanak tanácskozni, másrészt az ő kapcsolatrendszerük is 
tudjon alakulni. Illetve azt kérték, hogy minél nagyobb számban, ha nem is vesznek 
részt a MÁÉRT munkájában, de legalább jelen tudjanak lenni annak az ülésén, hogy a 
Kárpát-medencei magyar képviselőkkel élő kapcsolatot tudjanak tartani; ezt is meg 
kell fontolni. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás, és hogy miért beszélünk nemzetpolitikai 
fordulatról 2010 óta. Ha a tankönyvek ezt a néhány évet majd valamikor megírják, 
úgy gondolom, hogy ezt a törvényt, illetve ezt a történelmi sikersorozatot fogják 
kiemelni leginkább. 2010. május 26-án, még a polgári kormány eskütétele vagy 
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megalakulása előtt fogadta el nagy többségben a parlament ezt a törvényt, azóta 710 
ezren kérték a honosítást, ebből több mint 670 ezren tették le az állampolgársági 
esküt. 

Azt is tudom, hogy ennek a gyorsasága az előző évekhez képest megváltozott, 
lassult, a honosítási, nem az eljárás maga, hanem a számok lassabban jönnek. Ennek 
az az oka, hogy nyilván a tömbterületeken élők nagy része, ha akarta, már 
megszerezte a magyar állampolgárságot, másrészt, aki egyáltalán akarta, az már 
megszerezte. Most gyakorlatilag a nehezebb munka zajlik. Azokat esetleg felkutatni, 
értesíteni, akik valamilyen oknál fogva az előző években nem jelentkeztek, illetve 
szórványban laknak, sokkal nehezebb nekik megközelíteni akár a 
demokráciaközpontokat, akár pedig a főkonzulátusokat, vagy magyar 
önkormányzatokat, vagy magyar kormányszerveket annak érdekében, hogy 
kérvényezzék a magyar állampolgárságot. Ezért látszólag a lendülete csökkent ennek 
a dolognak, de úgy gondolom, hogy 2018-ban el fogjuk érni az egymilliós számot.  

Kőrösi Csoma Sándor Program indult 2013-ban 47 fővel, tavaly 100 fővel, idén 
is 100 fővel megy tovább ez a program. Változtatunk a programon. Figyelembe véve a 
diaszpóra szervezeteket, meg a saját ötleteinket is, amit próbáltunk összehangolni. És 
egyébként, hogy hova mennek ösztöndíjasok és kik kapnak ösztöndíjat, folyamatos az 
együttműködés Kanadától Ausztráliáig, bevonva a nagyköveteket, bevonva a 
főkonzulokat és a diaszpóra szervezetek vezetőit, a mentorokat. Gyakorlatilag a 100-
as szám megmarad, de több országban lesznek ilyen ösztöndíjasok, nagyobb 
hangsúlyt fektetünk Nyugat-Európára vagy egyáltalán Európára. Hiszen úgy 
gondoljuk, hogy az európai országokban sokkal jelentősebb számú magyarság él. 
Kicsit eltolódott a hangsúly Észak-Amerika iránt. Szeretnénk, nem azt mondom, hogy 
ha a hangsúlyt áthelyeznénk Európába, de az európai országokra is nagyobb figyelem 
irányulna. 

Új helyszínek is vannak, ilyen például Ciprus, Görögország, Olaszország, 
Portugália és Spanyolország. Bár ide nem írták fel, ilyen Dánia. Nem biztos, hogy ide 
is fognak menni ösztöndíjasok, de szondázzuk azokat a területeket, hogy vannak-e 
olyan magyar szervezetek, mennyi magyarról beszélhetünk, van-e igény, mondjuk, 
ösztöndíjasra és erre a munkára. Azt gondolom, hogy Spanyolországban biztos, hogy 
lesz, és Dániában is biztos, hogy lesz. A többi területen - Ciprussal amúgy is gond van 
már ’74 óta, ott meg kellene osztani az ösztöndíjast, hogy három napot menjen át, 
mondjuk, a Török Köztársaságba is, és nem biztos, hogy vállalná. Tehát azt nem 
biztos, hogy bevállaljuk, de a többi területtel foglalkozunk.  

Megváltozik a hossza is ennek a tevékenységnek. Az északi féltekén 9 hónap 
lesz, a déli féltekén 6 hónap, azért, mert a téli időszakra koncentrálunk, hiszen 
alapvetően a gyerekeket, fiatalokat az iskolaidőszak alatt lehet elérni, a nyári 
szünetben nehezebben, és ez a tevékenység pedig pont rájuk vonatkozik elsősorban. 
Majd a következő évtől a déli féltekén is valószínű, hogy 9 hónapos lesz. Ennek 
értelmében a teljesítési időszak is más és más a két féltekén. 2015. május 1-je és 
október 31-e között van a déli féltekén, az északin pedig augusztus 1-je és jövő év 
május 31-e között valósul meg ez a program.  

Új programot indítunk Petőfi-program névvel. Ez a Kárpát-medencei szórvány 
érdekeit képviseli. De nemcsak a Kárpát-medence tartozik ide, hanem idekerül majd, 
tehát nem kap KCSP-st Ausztria, ide kerül, ebbe a programba, Csehország, a csángók, 
illetve még a Kárpát-medencén kívül Bosznia-Hercegovina és Macedónia is. 
Koszovóba még valószínű, hogy nem kell ilyen programost küldenünk, és még 
Montenegróban sem tudunk ilyen magyar közösségekről.  

Azért, mert ugye, amikor Csehszlovákia megvolt, akkor nagyon sok szlovákiai 
magyar került át Csehországba, telepedett le munka és egyéb más okok miatt, kisebb 
magyar közösségek jöttek létre Brünnben, Prágában, hadd ne soroljam. Azért 
gondoltuk, hogy egy ilyen Petőfi-programos kell inkább oda, mert felvidéki 
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magyarokról van szó, a déli területeken meg alapvetően vajdasági magyarokról 
beszélhetünk Bosznia értemében és Macedóniában. Hozzátéve, hogy úgy tudom, hogy 
Boszniában vannak, főleg az okkupáció után kialakult magyar közösségek, de ide is 
akkor Petőfi-programosok mennének, ugyanúgy, mint a csángókhoz.  

Ennek a Petőfi-programnak a koordinálását dr. Grezsa István miniszteri biztos 
úr, illetve kollégáim teszik meg. Nemsokára ki fogjuk írni a pályázatot, és ez a 
program, ha jól tudom, augusztus közepétől el is fog indulni annak érdekében, hogy 
már mondjuk, az augusztus 20-i műsorokat, ünnepségeket, hogy ennek a 
szervezésébe be tudjanak ezek a fiatalok pályázni. Egyébként mindig fiatalokról 
beszélünk. Ha jól tudom, tavaly a KCSP-ben a legidősebb hatvan év körül volt, 
negyven fölött bőven voltak, úgyhogy így kell érteni a „fiatalok” jelzőt. Húsz év az alsó 
korhatár, akik részt tudnak ebben venni.  

A Mikes Kelemen-program zajlik. Itt is a Diaszpóra Tanács munkáját nagyon 
kikérjük. Három kontinenst érint. Rengeteg anyag gyűlt össze, ennek a hazaszállítása 
zajlik, és az Országos Széchényi Könyvtár veszi gondozásba.  

Számomra meglepően sok a hasznos anyag a konténerekben, én kevesebbre 
számítottam, de úgy gondolom, hogy a Mikes Kelemen-program lassanként kezd 
kifutni. Én nem gondolom, hogy 5-10 éven keresztül kellene tovább folytatni ezt a 
programot. Tehát az a használható anyag, ami fellelhető volt, annak a nagy része 
hazaérkezett már.  

Ennek a programnak a keretében, illetve a diaszpórával való foglalkozás 
keretében szeretnénk ebben az épületben létrehozni egy magyar emigrációs és 
diaszpóra központot és kiállítást. Nem tudtam, hogy ez a neve, olvasnom kellett. 
Valószínűleg más lesz a neve, mert ezt nem fogja senki sem megtanulni. Ennek a 
feladata hasonló lesz, mint a „Mi, magyarok” kiállításnak, csak a diaszpórára, illetve 
az emigrációra vonatkozólag nagyon sok minden érkezett haza, ezek közül sok 
mindent ki tudunk állítani egyrészt, másrészt pedig az emigrációnak, a különböző 
emigrációs hullámoknak a történetét tudjuk bemutatni. És lenne egy olyan pont, ha 
akár a Reconnect Hungary, akár más programok révén hazajövő magyar fiatalok, de 
nem csak fiatalok, ide tudnak látogatni, és meg tudják nézni kicsit a saját történetüket 
is. Ez a kiállítás ebben az épületben lesz meg. Én mondanám azt, hogy még ebben az 
évben, de ez nem biztos, hogy megy, különböző közbeszerzési és egyéb eljárások 
miatt, de reméljük, hogy az év második felében már tudunk dátumot mondani, 
amikor át tudjuk adni ezt a központot, ha lehet, még az idén.  

A gazdaságfejlesztésről is egyre többet beszélünk. A szülőföldön való 
boldogulásnak úgy gondolom, hogy a szimbolikus jelentőségű dolgait, a törvényeket, 
jogszabályokat megalkottuk az előző időszakban, azok működnek is, ezek nagyon 
fontosak voltak. A szimbolikus jelentőségű dolgoknak mindig nagyon fontos érvényük 
van életünkben - bárhonnan kezdhetnénk és nagyon sok mindent tudnánk itt 
felsorolni -, azok adják az emberi élet keretét, de a mindennapokban a mindennapi 
boldogulás kell, az, hogy meg tudjunk élni, családot tudjunk alapítani, gyerekeket 
tudjunk nevelni, azoknak jövőt tudjunk nyújtani. Nyilván, ez gazdaságfejlesztés 
nélkül elképzelhetetlen, és azt gondolom, hogy a nemzetpolitikának egyre 
erőteljesebben kell ebbe az irányba elfordulnia. Amíg önkormányzati vezető voltam, 
addig azt vallottam, hogy az önkormányzatoknak a helyi gazdasági életbe is sokkal 
erőteljesebben kell bemenniük a cégekbe és egyebekbe, és ott azt az űrt, ami addig 
képződött, azt be kell tölteni. Ugyanígy van a nemzetpolitika területén is a 
gazdaságfejlesztés.  

Az uniós pályázatok egyébként a tömb magyar területek vonatkozásában erre 
nagyrészt lehetőséget adnak, bár hozzáteszem, hogy Románia és Szlovákia esetében is 
az irányító hatóság egyébként átkerült Bukarestbe és Pozsonyba, és ez nem biztos, 
hogy ezt a célrendszert fogja támogatni, illetve segíteni, de úgy gondolom, ha jó 
pályázatok lesznek, jó gazdasági, fejlesztési pályázatok lesznek, akkor az a magyar-
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magyar célrendszert tudja szolgálni. Ezenkívül nekünk azt kell megoldanunk, amire, 
megmondom őszintén, nem kaptunk még választ, hogy hogyan tudjuk a belső-erdélyi, 
illetve székelyföldi vagy akár a csángó területeket uniós pénzekből akár oktatási, de 
gazdasági szempontból is támogatni. Ezen dolgozunk, hogy valamilyen lehetőséget 
erre tudjunk teremteni. Nem gondolnám, hogy az operatív programokat újra 
megnyitnánk Brüsszelben annak érdekében, hogy ezeket beemeljük, mert egyrészt a 
brüsszeli gondolkodás sem teljesen ilyen - sőt meredeken ellentétes ezzel -, másrészt 
pedig a lezárt OP-kat nem lenne jó újra megnyitni, mert hosszadalmas, de valamilyen 
módon meg kell oldanunk ezt a kérdést.  

Ennek értelmében vagy e gondolatok mellett döntöttünk úgy, hogy a következő 
tematikus év a szakképzés éve lesz. December 15-én, ha jól emlékszem, ebben vagy a 
másik teremben hirdettük meg a szakképzés évét, de november 20-án a MÁÉRT 
döntött arról, hogy ez a tematikus év a szakképzés éve legyen. Ennek az első állomása 
Beregszászban, a múlt hét szerdán meg is volt, egy együttműködési megállapodást írt 
alá három tárca, a mezőgazdasági, a gazdasági és mi – magunkat elfelejtettem -, a 
főiskola és a pedagógus szövetség. Ennek értelmében a programokon, a 
kapcsolattartáson és egyebeken kívül például Kárpátalján négy intézményben - illetve 
lehet, hogy kevesebb intézményben -, négy helyen fogunk megvalósítani például 
tanműhelyfejlesztést, és másutt is a Kárpát-medencében hasonlókat fogunk tenni. 
Gyakorlatilag még mindig úgy gondolom, hogy egy kicsit az előkészítés fázisában 
vagyunk, de egyre jobban megyünk előre a programban. Március 18-án a következő 
helyszínünk valahol a Vajdaságban lesz, és ott írunk alá azokkal a szervezetekkel 
hasonló együttműködési megállapodást. 

Az elsődleges célja a szakképzés évének az, hogy összehangoljuk a szakképzési 
rendszert az egész Kárpát-medencében. Magyarországon egy-két éve már ráirányult 
az oktatáspolitika, gazdaságpolitika figyelme erre a területre, a duális szakképzés 
erősítése a cél. Ez lenne a cél a Kárpát-medencében is, és az, hogy egyáltalán a 
magyar jelleg, a magyar gondolat át tudjon menni a határon túli intézményekbe is. 
Most nem tudom megmondani a pontos számot, de 150 körüli intézményben 
oktatnak részben vagy teljesen magyarul szakmákat a határon túli területeken, ebből 
az erdélyi terület 80-nal a legtöbb, a többi számra nem emlékszem pontosan. 30 ezer 
diák vesz részt már most is magyar szakképzésben, de ezt a számot még tudnánk 
növelni, mert a magyar gyerekek döntő többsége egyébként többségi nyelven tanul 
szakmákat és így az identitását is elveszíti. (A kivetítőre mutatva:) Erről beszéltem az 
előbb, ez volt múlt héten, és a jövő heti még nincs a képen.  

A magyar kormány segítségével két szakképző intézményt is megalapítottak, 
ezek finanszírozását teljes egészében mi tesszük meg. Szeptember 26-án a II. Rákóczi 
Ferenc Főiskola fenntartásában nyílt egy ilyen intézmény Beregszászban, és október 
3-án pedig Kolozsvárott, a református egyház fenntartásában, mind a kettőt Orbán 
Viktor miniszterelnök úr nyitotta meg. Ott is elmondtam és azóta is többször, hogy ha 
a határon túl lesznek olyan magyar gondolatok, célok akár a szakképzésben, amely 
mögé oda lehet állni, amelyek hosszú távúak, akkor a magyar kormány ezeket fogja 
támogatni, akár a szakképzés területén, mondjuk, új szakképző intézmények 
létrehozásával, akár teljes finanszírozásával szintén.  

Bár be kellene fejeznem az idő miatt is és a kiírás miatt, de azt is szeretném 
megemlíteni, hogy a nemzetpolitikának, egyáltalán a további gondolkodásnak egyre 
inkább el kell menni más területek irányába is. Csak néhány ilyet gyorsan említve, 
ilyen az egészségügy, magyar kórházak létrehozása a határon túli területeken akár 
magyar biztosítók megjelenésével párhuzamosan, a magyar szociális ellátórendszerek 
megjelenése. Itt most a magyart úgy mondom, hogy akár magyar kormányzati 
támogatással, akár hazai támogatásból megoldva, de magyar résztvevőkkel, 
elsősorban nyilván határon túli magyar résztvevőkkel. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr tájékoztatóját.  
Legyünk udvarias vendégek, kérdezem tisztelettel a bizottságot, hogy kinek van 

véleménye, hozzászólása. (Jelzésre:) Sorrendben, ahogy jelentkeztek, Szávay 
képviselő úr és Kiss László képviselő úr. 

Kérdések, észrevételek 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Alapvetően örömmel hallgattam ezt a meglehetősen részletes beszámolót. 

Számos olyan fontos dolgot visszahallottam benne, amit magam is akár régóta 
szorgalmaztam, vagy amikor az államtitkár úr bizottsági elnök volt, akkor ezekről a 
dolgokról beszéltünk. Annak mindenképpen örülök - hogy visszautaljak az 
előzőekben elhangzott kritikához -, ha túl sok mindent nem is vártunk, de legalább a 
szándékok és a szavak szintjén talán valami elmozdulásban reménykedhetünk a 
korábbi évek sok szempontból dilettáns és meglehetősen erőszakos és kirekesztő 
nemzetpolitikájához képest. Bízom benne, hogy előbb-utóbb csak rájönnek önök is, 
hogy nem nagyon lehet úgy nemzetpolitikát folytatni, hogy abból a nemzet 
meghatározott százalékát sorra és rendszerint kirekesztik. 

Egy mondatom hadd legyen még gyorsan, vissza ezzel kapcsolatban 
vezérigazgató úrhoz, ami az NPKI-s rendezvényeket illeti. Köszönöm szépen, én 
nagyon szívesen fogok elmenni ezekre a programokra, ha tényleg úgy fog történni, 
hogy nem csak a magyar közösség egyik pártjának a képviselője fogja elmondani az 
álláspontját, mert ezt akkor ugyanúgy meg lehet majd csinálni akár a Polgárok 
Házában. Gondolok itt akár államtitkár úrnak a Brenzovics Lászlóval való közös 
rendezvényére, a „Választások Ukrajnában: Magyar szempontok” című programjára 
vagy arra, ami a felvidéki választások kapcsán zajlott vagy az EP-választások 
értékelőjére, ahová csak a Fidesz képviselőjelöltjét hívták meg. Örülök, ha ez ügyben 
valami változás lesz, és biztos vagyok benne, hogy akkor nagyobb érdeklődésre is 
számot fognak tartani ezek a programok. 

Egyébként jó szándékkal szeretném jelezni igazgató asszonynak is, hogy bár én 
kapom a meghívókat, meg biztos sokan mások is megkapják, akik a nemzetpolitikával 
foglalkoznak, de talán érdemes lenne azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne még 
szélesebb körben a Magyarság Háza programjait, rendezvényeit hirdetni, másokhoz is 
eljuttatni, mert a legnagyobb jó szándékkal is azt kell mondjam, hogy azt látjuk, hogy 
ezekre a programokra, rendezvényekre általában csak egy meglehetősen szűk vagy 
belterjes témával foglalkozó kör jár. Úgyhogy mindenképpen érdemes lenne azon 
gondolkodni, hogy hogyan lehet minél szélesebb rétegekhez eljuttatni az itt zajló, 
egyébként többségében nagyon kiváló rendezvények hírét.  

Hogy mennyire lesz nyitott a Bethlen Gábor Alap, államtitkár úr, roppant 
kíváncsiak leszünk, akkor erre türelemmel - nem türelemmel, hazudok, ha azt 
mondom, hogy türelemmel, inkább türelmetlenül várjuk, hogy mi fog történni ezzel 
kapcsolatban, főleg az, hogy minden döntés nyilvános lesz. 

Amire államtitkár úr nem válaszolt, és szerintem az előző körhöz kellett volna 
vagy illett is, és 2013-mal kapcsolatban kérdeztem, és ismét felteszem, hogy miért 
került 10 millió forintba egy Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjas 2013-ban, és akkor a 
diaszpóra célokra elköltött összegek pontosan hova, milyen formában ment el ez az 
500 millió forint, vagy a diaszpórát abból hogyan támogatták.  

Az, hogy teljes összhang volt a MÁÉRT alatt, államtitkár úr, azt gyorsan fel is 
rúgta a Fidesz, meglehetősen gyorsan. Gondolok itt arra, hogy a Magyar Állandó 
Értekezlet zárónyilatkozatába belekerült egy olyan passzus, amit mi javasoltunk, és 
amit minden jelenlévő elfogadott, beleértve a külhoni magyar szervezeteket, az 
ellenzéki pártokat, a kormánypártokat és magát a kormányt is egyébként. Nevesítve 
azt, hogy a résztvevők ugye azt kérik, hogy könnyítse meg a kormány, a parlament, a 
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jogalkotó a választások napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok 
szavazását. Ezzel mindenki egyetértett a Magyar Állandó Értekezleten, mindenki 
megszavazta, hogy a zárónyilatkozatban benne legyen, ez részünkről egy hangsúlyos 
feltétele is volt egyébként a zárónyilatkozat elfogadásának, aztán, amikor erről az 
országgyűlési határozati javaslat született, akkor ezt a Fidesz-KDNP leszavazta valami 
egészen nevetséges indokkal, hogy majd a Patyi elnök úr valami törvénymódosító 
javaslatcsomagon dolgozik. Tehát azért ezt tegyük hozzá a MÁÉRT 
konszenzusságához, államtitkár úr. 

Petőfi-program. Nagyon örülök neki, tényleg nagyon. Sokszor beszéltünk az 
elmúlt években arról, hogy méltatlanul el van hanyagolva a diaszpóra, de nemhogy el 
van hanyagolva, hanem igazából semmilyen stratégia nem nagyon látszott azzal 
kapcsolatban, hogy a leszakadó, kiüresedő magyarság szempontjából… (Nem 
érthető.) mit szeretnénk csinálni. 

Egy apró észrevétel, ezt a Petőfit meggondolnám. Szerintem… 
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 

Államtitkárság): Két hónapja gondolkodunk rajta. Tehát már száz nevet fel lehetne 
sorolni. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Még egy kicsit gondolkodjatok, államtitkár úr, 

javasolnám. De mindegy, ez a legkevesebb. Kőrösi Csoma teljesen jó, abszolút 
érthető, de ez a Petőfi, hát jó. Nyilván nem a név a rossz, csak aztán lássuk, hogy 
milyen lesz persze ennek a megvalósítása.  

Kifejezetten örülök, hogy a gazdaságfejlesztésről szó volt. Ezek szintén olyan 
kérdések, amikről, azt hiszem, sokat vitatkoztunk már. A mi választási 
programunknak egy hangsúlyos fejezete volt az, hogy a szimbolikus téren túl a 
határon túli magyarság támogatásában sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 
gazdaságfejlesztésre is. Mi évek óta kérjük, követeljük, önöktől is, a kormánypártoktól 
is, a kormánytól is, a vállalatoktól, cégektől azt, hogy ha már kimennek határon túlra, 
befektetnek, üzleteket, bankfiókokat, benzinkutakat hoznak létre, akkor próbáljanak 
már egy kicsit odafigyelni arra, hogy ez az ottani magyar közösség számára is 
lecsapódjon, és ne csak egyfajta piacot jelentsen pluszban.  

Soha nem szoktam kihagyni, most se tudom kihagyni az OTP gyepálását abból 
a szempontból, hogy több milliárd forintot az OTP-n keresztül folyósítanak oktatási-
nevelési támogatásként, olyan OTP-fiókokba határon túlra, ahol szlovákul, meg 
románul írják ki, hogy „Bethlen Gábor Alap-kifizetőhely”. Olyan OTP-fiókokban, 
amelyeknek magyar lakta városok központjában lévő fiókjaiban nincsen magyar 
felirat, ahol a dolgozók nem beszélnek magyarul. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Évek 
óta beszélünk erről. Én azért mondom most megint, meg majd jövőre is, meg két év 
múlva, hogy hátha valami ez ügyben fog történni. Tudom, hogy ezzel egyetért 
államtitkár úr, sokszor beszéltünk erről, de nem nagyon történik sajnos ez ügyben 
változás. De itt lehet említeni például a CBA-t is, szintén önökhöz kedves és közelálló; 
Felvidéken már bojkottot hirdettek ottani nemzeti érzelmű fiatalok a CBA boltjai 
ellen, mert nem hajlandóak kétnyelvű feliratokkal szolgálni az ottani magyar 
vásárlókat.  

Illetve még egy apró kérdés a gazdaságfejlesztés kapcsán, hogy ösztönözzük 
arra ezeket a cégeket, vállalatokat, államtitkár úr, hogy határon túl is, környező 
országokban is van lehetőség százalékokat felajánlani, ottani kulturális célokra civil 
szervezetek számára. Számos magyar cégnek az ilyen felajánlásai nem a magyar 
ügyeket szolgálják, miközben a magyar cégek jelentős részének, mondjuk, nem 
magyar területen van a központja, és ezáltal például az iparűzési adójukkal, mondjuk, 
nem egy magyar várost építenek, hanem a környező országok fővárosait. Itt azért nem 
kevés pénzről van szó egyébként.  
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Tehát nagyon sok irányba itt el lehetne menni, arról nem is beszélve - és ez a 
legfontosabb szerintem, erre szeretnék ismét hangsúlyt helyezni, az a 
munkahelytermésben rejlő lehetőségek, hiszen a kivándorlás, az elvándorlás a 
környező régiókból itt meglehetősen nagy, és ennek ma már nem etnikai szempontjai 
vagy okai vannak főként, mint mondjuk, a kilencvenes évek elején voltak, hanem 
kifejezetten a megélhetést érintőek.  

Egy-két, a beszámolóban nem érintett kérdéssel viszont hadd éljek, államtitkár 
úr, ha már úgy fogalmaz a napirend, hogy az aktuális nemzetpolitikai kérdésekről 
beszélünk. Kárpátalja kapcsán szeretném kérdezni, hogy a… 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Nemzetpolitikai Államtitkárság; 

Miniszterelnökség): Bocsánat! Azért nem beszéltem erről, mert napirendi pont lesz 
Kárpátalja.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): (A hozzászólás nehezen hallható.) Most más 

vonatkozásban szeretném. Sorozás, meg háború nem, csak mint Kárpátalja maga. Itt 
két dolog. Azt nagy örömmel látom, nem tudom, hogy erről tudunk-e valami 
konkrétabbat, államtitkár úr, talán valami lépések elkezdődtek azzal kapcsolatban, 
hogy a magyar-ukrán, most nem ez a legfontosabb Kárpátalján, tudom, de régi téma, 
hogy a magyar-ukrán határon valamiféle javulás történjen már azzal kapcsolatban, 
hogy ott az átjárhatósága, a várakozási idő csökkentése, itt ugye szó van új 
határátkelőhelyeknek a… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, hogy közbevágok! Lehet, hogy a mikrofont a laptop 

másik oldalára kellene tenni, vagy belebeszélni, mert jegyzőkönyvíróink nem hallják. 
Köszönöm, és elnézést, hogy félbeszakítottam! (Szávay István átteszi a mikrofont a 
másik oldalra.) 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szóval, hogy ez ügyben tudunk-e valami 

konkrétumot már, hogy mi fog történni. Illetve itt még azt kérdezném, hogy az 
Ungvári Nemzeti Egyetemről halljuk, pontosabban a magyar karral kapcsolatban is, 
hogy meglehetősen nehéz helyzetben van költségvetését tekintve, és a magyar állam 
azért nem túlzottan bőkezű ezzel az intézménnyel szemben, ellentétben a beregszászi 
főiskolával, amely gyakorlatilag számolatlanul tíz- és százmilliókat kap mindenféle 
kétségkívül fontos célra. Van-e ezzel kapcsolatban valami elképzelés, hogy ezt az 
intézményt és az ott zajló magyar oktatást jobban segítsék? 

Itt most nem készültem fel ebből a kérdésből, úgyhogy csak kérdezem, 
államtitkár úr, mert lehet, hogy a dolog megoldódott, hogy az M5-ös autópálya határ 
menti szakasza Délvidéken, ott ugye ebből nagy felháborodás lett, hogy valami 450 
méteres szakaszért kell a Délvidékről Szegedre tartóknak az autópályán fizetni. Én ezt 
felírtam magamnak kérdésként, csak nem néztem meg, hogy megoldódott-e a dolog. 
Úgyhogy, ha megoldódott, akkor megköszönöm, ha nem, akkor viszont 
mindenképpen javasolnám, hogy ez ügyben azért éljenek javaslattal a tárca irányába. 
Ez a fejlesztési tárca. Tehát itt az a lényeg, hogy ahogy Röszkéről bejönnek 
Délvidékről az ottaniak, akkor egy 450 méteres pályaszakasz kedvéért kell a megyei 
matricát megvásárolni, ami azért nyilván értelmetlen és igazságtalan.  

Mit tud államtitkár úr az új állampolgársági törvényről Felvidéken? Sajnos 
nem nagyon látjuk, hogy valami határozott kormányzati tiltakozás ezzel kapcsolatban 
kibontakozott volna. Itt most a szlovákok valami keveset engedtek, de ez gyakorlatilag 
a semmivel egyenlő. Aki az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 
egy másik országban, azok kérhetik vissza a magyar állampolgárságukat, de azért ez 
döntő részben nem segíti a felvidéki magyarokat. Szeretném kérdezni, hogy miért 
nincs valami világos állásfoglalás és nyomás ezzel kapcsolatban.  
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Illetve van gond Horvátországban is, ha már szépen körbejárunk. (Nem 
hallható a szöveg.) …a kedvezményes kisebbségi mandátum eltörlésének a lehetősége 
merült fel az ottani magyar képviselők kapcsán, amivel kapcsolatban azért 
nyilvánvalóan mi ellenérdekeltek vagyunk, és azért is jó lenne valamilyen határozott 
véleményt a kormánytól ezzel az üggyel kapcsolatban hallani.  

Szomorúan értesültünk róla, hogy a Székely Szabadság Napját lemondták. 
Erről annyit tudunk, amennyi Izsák elnök úr közleményében megtalálható volt, hogy 
gyakorlatilag mindent a román hatóságra és a városvezetésre hárít. Szeretném 
kérdezni, hogy itt nem lett volna semmilyen mozgástere a magyar kormánynak, vagy 
direkt nem kívántak ebbe a kérdésbe beavatkozni, jelezni a román fél számára, hogy a 
gyülekezési törvény megsértése vagy a lábbal tiprása gyakorlatilag az, ami a Székely 
Szabadság Napja kapcsán történik? Teljesen mondvacsinált indokokkal, arrogáns 
hatalmi módszerekkel próbálja a román államhatalom és Dorin Florea polgármester 
megakadályozni azt, hogy az autonómiatüntetés megvalósuljon.  

Ezekre a kérdésekre várom államtitkár úr válaszát, és tényleg szeretném még 
egyszer kifejezni a reményemet - úgy gondolom, elég nagy türelemmel voltunk az 
elmúlt fél évben a kritikáink megfogalmazása kapcsán a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság munkáját illetően -, de tényleg szeretnénk most már látni, hogy ezek a 
programok, ezek a változások, ez a fajta új működési mechanizmus tényleg el fog 
indulni, és ez valamilyen tényleges eredménnyel, pozitív hatással fog járni, úgyhogy 
türelmetlenül várjuk, államtitkár úr, a beszámolóból következő feladatok, plusz 
vállalások megvalósulását is. Köszönöm szépen előre is a válaszokat kérdéseimre. 

 
ELNÖK: Kiss László képviselő úré a szó.  
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Először egy technikai jellegű kérdésem lenne államtitkár úrhoz, hogy van-e 

annak akadálya, hogy ezt a szerintem kiváló beszámolót elektronikus formában is 
megkapják a bizottság tagjai, mert szerintem nagyon jól áttekintette azt, hogy 
nagyjából mi is várható ebben az évben. (Potápi Árpád János: Nincs akadálya.) 

Akkor elkezdeném: még két dologról szeretnék beszélni, igazából nem 
érintenék olyan témákat, amiket képviselőtársam elmondott, hogy kicsit tudjunk 
haladni. Az egyik az, hogy melyek azok a kérdések, amelyek folyamatosan, akár saját 
tevékenységem célkeresztjében vannak, és úgy tűnik, hogy nem sikerült 
elmozdulnunk ebben a néhány hónapban. Az egyik az, hogy mindenképpen 
egyetértek államtitkár úrral abban, amikor azt nyilatkozta egy helyütt, hogy a békés 
építkezés időszaka az, aminek folynia kell. Úgy gondolom, hogy ez egy helyes irány, 
helyes cél, azonban a külgazdasági kérdések előtérbe kerülése sok esetben szerintem 
olyan nemzetpolitikai kérdések háttérbe kerülését okozta, amiről azért beszélnünk 
kell. 

Szijjártó Péter külügyminiszter úr pozsonyi útjával kapcsolatban több kérdést 
is tettem fel a parlamentben és írásban is, azt firtattam, hogy azok a külgazdasági 
irányok mellett, amelyeket a kormány megfogalmaz, mikor jelennek meg azok a 
kérdések, amelyeket Szávay képviselőtársam is elkezdett itt feszegetni például a 
szlovák állampolgársági törvény kapcsán, de más, úgymond nehéz ügyek mikor 
kerülnek elő? Gyakorlatilag Szijjártó Péter úr azt válaszolta nekem, hogy először 
sikereket szeretne elérni a magyar és a szlovák külpolitikával kapcsolatban és majd 
utána javítja ezeket a dolgokat is. Azt kell mondjam, hogy mindenképpen egy erős 
kritikával kell élnem ezzel szemben. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem jól 
szolgálta a magyar külpolitika ezt a nemzetpolitikai célrendszert, hiszen miközben 
lehetséges, hogy néhány külgazdasági eredményt sikerült elérni Szlovákia 
vonatkozásában, aközben a jelentős előrelépéseket a fájó nemzetpolitikai 
kérdésekben nem sikerült még csak napirendre sem venni. Én azt megértem, hogy 
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ezeket a kérdéseket egy nap alatt nem lehet megoldani, de azt nem értem meg, hogy 
ezeket miért nem tette ki az asztalra a magyar diplomácia. 

Hasonló a helyzet Magyarország és Románia között. Miközben Traian Băsescu 
korábbi elnök és Orbán Viktor között egyébként kiváló személyes viszony alakult ki, 
akár magánvacsoráról is tudósított a két politikus között a sajtó, aközben 
gyakorlatilag a román kormánnyal semmiféle olyan érdemi viszony nem alakult ki, 
amely megalapozta volna azt, hogy a nemzetpolitikai kérdéseket és a feszítő 
kérdéseket napirendre vegye a két ország. Sőt a mostani román külügyminiszter 
gyakorlatilag azt is nyilatkozta egy helyütt, hogy nem is kíván egyelőre kétoldalú 
találkozón részt venni a magyar külügyminiszterrel. Ezt aggályosnak tartjuk, hiszen 
azt gondolom, hogy a magyar kormánynak mindenképpen napirenden kell tartania a 
környező országokkal kapcsolatos - mondjuk úgy - nehéz ügyeket, hogy egy ilyen 
megfogalmazást használjak.  

Úgy gondolom, hogy egy erős magyar külpolitika képes erős magyar 
nemzetpolitikát szolgálni a tevékenységével, és azt gondolom, hogy a magyar 
külpolitika jelen pillanatban nem ilyen. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy 
Romániában megtörtént az, hogy bíróság elítélt magyarokat csak azért, mert 
törvényes keretek között visszaszolgáltatták jogos tulajdonosának az államosított 
vagyont; itt a Mikó-ügyre gondolok. Miközben nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a 
Mikó-ügyben mindenki, aki jelen van, vagy akár a magyar politika szolidaritásáról 
biztosítja az érintetteket, aközben mégiscsak példátlan dolog, hogy ez történik, és a 
magyar külpolitika gyakorlatilag érdemi reakció nélkül hagyja ezt a dolgot.  

Helyesnek tartanám, ha a környező országok kapcsán beszélhetnénk arról, 
hogy kétoldalú találkozók tömkelege történik, helyesnek tartanám, hogyha bizonyos 
kormányülések történnének a környező országokkal, merthogy egyébként azt 
gondolom, hogy a párbeszéd mindenképpen alapja kell hogy legyen annak, hogy a 
nemzetpolitikai céljainkat elérjük.  

És hogy sikerekről is be lehessen számolni, a közös együttes fellépés kiváló 
eredménye az, ami a Vajdaságban történt, hiszen a délvidéki eseményeket végre a 
szerb kormány is elítélte, és Áder elnök úrral történt ebben előrelépés a szerb 
kormány részéről is. Azt gondolom tehát, hogy itt a példája annak, ha a magyar 
kormány is a kétoldalú kapcsolatok erősítését jónak tartaná, akkor szimbolikus 
térben is előre lehetne lépni. 

Végezetül előrelépésnek tartjuk azt is, hogy a korábbi konfliktusos politikában 
úgy tűnik, hogy változás történik. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 
nemrégiben Erdélyben járt az RMDSZ-nél, partnerszervezetként beszélt az RMDSZ-
ről és gyakorlatilag csak pozitívan nyilatkozott meg. Azt mondta Kolozsvárott, hogy 
sem politikailag, sem erkölcsileg nem engedhető meg az RMDSZ gyengítése, annak 
kockáztatása, hogy az RMDSZ ne játsszon fontos szerepet a bukaresti parlamentben. 
De ugyanaznap Wetzel Tamás helyettes államtitkár úr Marosvásárhelyen járt egy 
másik párt, az EMNP, az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán, és ott más 
szellemben nyilatkozott az úgynevezett stratégiai partnerekről. Tehát igazából azt 
tudom mondani, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr őszintének tűnő szavait 
Wetzel Tamás helyettes államtitkár úr más szavai kicsit lerontották, de ettől 
függetlenül azt tudom mondani, ha a kormányzatnak az a célja Erdélyben, hogy ne 
ütköztesse egymással a magyar szervezeteket és végre legyen béke, ne exportálja a 
magyar belpolitikát kifelé, akkor annak az MSZP mindenképpen örülni fog, tekintve, 
hogy ezt már évek óta szorgalmazzuk.  

Hasonlóan Kárpátalján is értékeljük Keskeny Ernő nagykövet úr 
tevékenységét, aki több alkalommal is kiemelte azt, hogy mindenképpen fontos lenne 
a magyar szervezetek együttműködése, ám megütközéssel fogadtuk Brenzovics 
képviselő úr erre való reakcióját, aki nagyjából azt nyilatkozta, hogy nem érdekli 
különösebben ez az együttműködés, és egyébként is Ukrajnában mindenki 
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megvásárolja a szavazatokat, úgyhogy nincs is szükség rá, nem is érti, hogy miről 
beszél Keskeny Ernő nagykövet úr. Azt gondolom, itt is látható az, hogy az, amikor 
éveken, akár majdnem fél évtizeden át is egyfajta külpolitikát folytat a magyar 
kormány vagy a Fidesz azzal, hogy exportálja a magyar belpolitikai problémákat 
kifelé, azt nyilvánvalóan nem lehet hetek, hónapok munkájával semmissé tenni. 
Ugyanakkor, ha valóban változik a magyar politika álláspontja ebben az irányban, és 
arra törekszik, hogy a meglévő vagy a felkeltett törésvonalakat elsimítsa, azt 
mindenképpen üdvözölni tudom, és ennek mindenképpen örülni fogok.  

Horvátországban is jelentős probléma van a két magyar szervezet között, 
amely problémák nem függetlenek attól, hogy a magyar belpolitika egyes szereplői 
folyamatosan uszították az egyik szervezetet a másikra. Kérdés az, hogy 
Horvátországban is várható-e ez a megbékélési politika vagy nem.  

És akkor a végére néhány pozitív dolgot is mindenképpen szeretnék mondani, 
mert azt gondolom, hogy az a méltányos, ha az államtitkár úr beszámolója kapcsán is 
néhány reakciót megteszek. Az egyik, hogy azt gondolom, hogy azok az új programok, 
amiről államtitkár úr beszélt, szerintem nagyon jó kezdeményezések, és én is várom 
azt, hogy ezek megvalósuljanak. Mindenképpen azt gondolom, hogy ezek jó irányba 
tett jó lépések az államtitkárság részéről. Ezt én mindenképpen üdvözlöm.  

A szakképzés évét egy bátor kezdeményezésnek tartom, ami mindenképpen 
szerintem egy nagyon jó, élő irányba történő kezdeményezés, hiszen a szakképzés azt 
jelenti - én magam szakközépben tanító pedagógusként kerültem a parlamentbe, 
tehát mondjuk úgy, hogy talán szívemhez is közel áll ez a terület. Azt tudom mondani, 
hogy ez egyszerre képes fejleszteni mind az oktatási rendszert, mind pedig a 
munkaerő-piaci helyzetét az ebben részt vevőknek. Szerintem mindenképpen nagyon 
jó, ha ebben a kormányzat, az államtitkárság is jó kezdeményezéseket tud tenni.  

Azt nagyon köszönöm, hogy az államtitkár úr beszámolójában őszintén feltárta 
a programok, úgymond, nehézségeit, fejlesztési lehetőségeit. Mindenféleképpen 
kívánom államtitkár úrnak, hogy a meglévő nehézségek ellenére ezek a programok 
sikeresek legyenek, hiszen, ahogy utalt is, államtitkár úr, nagyon heterogén 
szakképzési intézményrendszerről van szó. Van, ahol nagyon sok magyar gyerek 
tanul, de az anyaország gyermekei is nagy számban találhatók az intézményben, vagy 
vannak, ahol a szaktanárok jelentős része nem magyar pedagógus, annak ellenére, 
hogy a diákok pedig jelentős számban magyarok. El lehet képzelni, milyen 
nehézségek állnak a kormányzat előtt, de ennek ellenére azt tudom mondani, hogy 
szerintem, ha ez a program megvalósul, az mindenképpen a Kárpát-medencei 
magyarságnak egy nagy előrelépést fog jelenteni. 

Végezetül abban is üdvözlöm államtitkár úr kezdeményezéseit, amelyek arról 
szólnak, hogy a BGA működése kapcsán, mondjuk, vonjunk le tapasztalatokat, és 
azokat fejlesszük tovább. Én kifejezetten örülök annak, hogy államtitkár úr ilyen 
szellemben nyilatkozott meg, és válaszolt a felvetésekre, mert azt gondolom, hogy ha 
nem is feltétlenül mindenben igazunk van, csak azt gondolom, hogy ha az érdemi 
felvetések kapcsán egyfajta együttgondolkodás el tud kezdődni, az mindenképpen a 
közösségünk érdekét szolgálja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.  
Más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szászfalvi László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Nem azért, hogy egy kormánypárti képviselő is megszólaljon, de azért néhány 

reflexiót szeretnék én is tenni. Egyrészt szeretném megköszönni államtitkár úrnak a 
tájékoztatását én magam is. Látszik a törekvés és az új jövőkép, úgyhogy azt 
gondolom, hogy sok sikert kell hozzá kívánnunk. Én nem elemezném részletesen, 
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mert azt hiszem, hogy ha az ellenzéki képviselőtársaim dicsérik, akkor egy 
kormánypárti képviselőnek nem kell még inkább elemezni. 

Viszont szeretnék reflektálni Kiss László képviselőtársam néhány nagyon 
finom kritikai megjegyzésére, nagyon finoman és nem veszekedve, és természetesen 
nem arrogáns módon. A külpolitika tekintetében, azt hiszem, hogy teljesen más 
külpolitikai helyzet van, mint a megelőző esztendőkben. Ezt nyilvánvalóan ön is 
tudja. Azt gondolom, hogy azok a változások a külpolitika területén, különösen a 
külgazdasági területen, rendkívül fontos változások és változtatások, amelyek meg 
fogják hozni majd a nemzetpolitika területén is a pozitív következményeket. Tehát azt 
kérem, hogy legyünk egy kicsit türelmesek. Én nem szeretném minősíteni az MSZP-
kormányok külpolitikáját, a nemzeti érdekérvényesítését és egyebeket, mert azt 
hiszem, hogy egy lapon se lehet említeni a kettőt, de azt gondolom, hogy most ebben 
az időszakban, ebben a világpolitikai és európai helyzetben türelmesnek kell lenni, és 
én biztos vagyok benne, hogy a külpolitikánk területén a nemzeti érdekeket 
képviseljük.  

A határon túli magyar szervezetekhez való kormányzati viszonyra azért 
szeretnék annyit reagálni, hogy szerintem nem mondott semmilyen újdonságot 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr. Tehát évekkel ezelőtt is az RMDSZ 
partnerszervezet volt, ugyanúgy, ahogyan egyébként az Erdélyi Néppárt, illetve az 
NPP is. Tehát mindegyik párttal, mindegyik szervezettel igyekezett a kormány és 
igyekeztünk jó, korrekt együttműködést kialakítani. Ugyanakkor természetesen a 
közöttük lévő feszültségeket vagy konfliktusokat lehetséges oldani, lehetséges ebben 
valamilyen szerepet vállalni, de nyilvánvaló, hogy ez nem kormányzati felelősséget 
jelent.  

Mint ahogyan ugyancsak a kárpátaljai szervezetek közötti - hogy mondjam? - 
esetleges feszült helyzet tekintetében egyik pillanatban azt kívánják és kérik számon a 
kormányon és a kormánypártokon, hogy miért nem igyekszünk az együttműködést 
erősíteni, amikor a nagykövetünk az együttműködést erősíti, és egyik szervezetnek az 
egyik vezetője így-úgy-amúgy reflektál, önök pedig azt kérik tőlünk számon, hogy 
miért nem tartjuk tiszteletben a határon túli szervezetek álláspontját vagy 
véleményét.  

Tehát egyszerre azt gondolom, hogy nem lehet mindent számon kéni a 
kormányon, illetve kormánypártokon. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az lenne a 
jó, ha az együttgondolkodás és az együttműködés érvényesülhetne. Ebben vannak 
bizonyos kormányzati lehetőségek, de nyilvánvalóan helyettük nem lehetséges sem 
döntéseket hozni, sem pedig felvállalni azt a felelősséget, amelyet az egyes szervezetek 
és azok vezetői kell hogy felvállaljanak.  

Ennyit szerettem volna reflektálni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
(Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, csak egy-egy megjegyzést a témához! Én 

mindig örömmel hallgatom Kiss képviselőtársam felszólalásait, és bízom, sőt nem 
bízom, hanem tudom az ő elkötelezettségét, de a külügyi irányvonal bírálása azért 
számomra is felveti azokat a kérdéseket, mint Szászfalvi képviselő úr számára. Tehát 
mindaddig, ameddig Kovács László MSZMP KB-tag az önök külpolitikai 
kabinetvezetője, és múltkor is ő osztotta az észt a Híradóban, akkor azért addig 
némileg hiteltelennek tűnik a kormányzati külpolitika bírálata az önök részéről, 
képviselő úr, azért ezt jegyezzük meg tényszerűen.  

Ami pedig az ön által felvetetteket illeti, Szászfalvi képviselő úr. Most ne 
csináljunk már úgy, mintha ez a kérdés még úgy lett volna, mint ahogy ön mondja, 
tehát, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr nem mondott semmi mást. Hogyne 



 32 

mondott volna mást! Eddig nem ez volt a helyzet. Távol álljon tőlem, hogy én az 
RMDSZ fogadatlan prókátora akarjak lenni, gondolom, ezt senki nem feltételezi 
rólam, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy mi volt az elmúlt három-négy évben 
akár Erdély, akár más régiók vonatkozásában. Tehát ne csináljunk már úgy, mintha 
ez nem így lett volna.  

Ami a kárpátaljai helyzetet illeti - majd erről beszélünk a következő napirendi 
pontban -, ott meg teljesen egyértelmű a helyzet, képviselő úr. Ott van két párt, 
nagyjából azonos súllyal, az egyikről önök egész egyszerűen nem hajlandóak 
tudomást venni a kárpátaljai konfliktus kapcsán, csak és kizárólag az önök számára 
kedves párt véleményét kérik ki, veszik figyelembe, hallgatják meg őket egyáltalán. Ez 
ténykérdés. Az, hogy ők most egymással békülnek vagy nem békülnek, vagy 
együttműködnek vagy nem működnek együtt, tényleg nem biztos, hogy szerencsés 
magyarországi nyomással ezt a kérdést megoldani. Viszont az is igaz, hogy azoknak a 
szervezeteknek az egymástól való elvadításában azért van némi felelősség a budapesti 
politikának. Hozzáteszem, nemcsak önöknek, hanem, mondjuk, az elmúlt 15-20 év 
nemzetpolitikájának, mert másik oldalról is ugyanez zajlott egyébként ellenkező 
előjellel, Kiss képviselő úr, ezt is hozzá kell tenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más jelentkezőt nem látok. Tisztelettel kérdezem államtitkár urat, 

hogy kíván-e reflektálni. (Jelzésre:) Igen. 
Öné a szó, államtitkár úr.  

Válaszok 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Igen, szeretnék egy negyven percben. (Derültség.) Az ebéd 
egyébként 12 órára volt rendelve, de ez senkit ne befolyásoljon.  

Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a kérdéseket. Talán hadd haladjak 
visszafelé. Elhangzott az sokszor már idáig a mai ülésen is, talán Kiss képviselő úr 
említette, hogy mi ne exportáljuk határon túlra a magyar politikai helyzetet. Nekem 
meggyőződésem, illetve évek óta azt érzem, hogy ők exportálják ide. Tehát fordított a 
dolog. És mi jól-rosszul próbálunk valahogyan megfelelni ezeknek az igényeknek. 
Mindenki magában gondolja végig, hogy ennek, amit most mondtam, mennyi 
értelme, illetve igazságtartalma van, én sokszor így látom.  

Tehát van egy magyar belpolitikai helyzet, és van körülöttünk 7 vagy 8 ország, 
ahol magyarok élnek, 2-3-4 politikai szervezettel, akik nyilván, amikor kormányon 
vagyunk, akkor mind kormánypártiak stb., stb., és ebben a térben kell úgy mozogni, 
hogy mindenkinek a kívánságait, egyebet ki kell elégíteni, és ráadásul úgy, hogy az 
ottani magyarság érdekeit pedig el kell látnunk. Tehát meglehetősen nehéz ezt a 
munkát jól elvégezni. Úgy gondolom, hogy azért alapvetően az elmúlt években, de az 
elmúlt egy esztendőben mindenféleképpen a konszenzuskeresésre törekedtünk. 
Hozzáteszem azt is, hogy a választások éve - ami 2014 volt -, hál’ istennek lezárult, 
most lehet dolgozni, egészen a más felállás egy ilyen időszakban, mint kampányok 
idején.  

Ha az MPP-nek lett volna kongresszusa ezzel a két kongresszussal egy időben, 
akkor biztos, hogy valaki az MPP kongresszusán is ott lett volna a kormánytól, jelezve 
azt, hogy mind a három jelentős tevékenységet végez. Hozzáteszem, van még két, 
magát politikai szervezetnek nem valló, de majdnem politikai szervezet, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és a belőle vagy mellette levő - ez is egy állandó vitakérdés - 
Székely Nemzeti Tanács, amely hasonlóan, sokszor még jelentősebb súllyal végzi a 
tevékenységét, úgyhogy mi megpróbáljuk az összeset integrálni.  

Ami ebbe a képbe vagy a munkánkba nem fér bele, nem említették meg a 
Most-Híd Pártot. Mi ott egyértelműen azt mondjuk, hogy nem etnikai magyar pártról 
van szó. Egy szlovák-magyar pártról, egy politikai pártról van szó, amellyel 
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nyilvánvalóan, mert magyar érdekeket is képvisel, magyar érdekképviseletet is ellát, 
magyar ügyeket is szolgál, számos magyar településen vezető pozícióban vannak, 
ezért mi természetesen nem írhatjuk le ezt a pártot, és mint politikai párttal 
megpróbálunk jó viszonyt ápolni ezzel a szervezettel, de a stratégiai szövetségesünk 
az adott területen nyilvánvalóan az MKP. Hozzáteszem, hogy az összes magyar 
polgármesternek - legyen az MKP-s, Most-Híd párti vagy független -, mindenkinek 
gratuláltam a megválasztásához a tavalyi év második felében; december 15-étől léptek 
hivatalba egyébként az új, megválasztott polgármesterek. 

Több kérdés vonatkozott Kárpátaljára, a kárpátaljai kérdésre. Ha esetleg 
mindegyikre nem válaszolnék, tudom, hogy az egyebekben úgy is lesz szó róla, ott 
megint felvetődik ez a kérdés.  

Kárpátalja és a pártok: az UMDSZ új elnököt választott. Az UMDSZ-
kongresszust üdvözöltem, nem tudtam elmenni személyesen, de levélben 
üdvözöltem, a megválasztott Zubánics elnök úrnak levélben gratuláltam. Többször 
személyes beszélgetést is folytattunk, bár az igaz, hogy direktben úgy nem 
találkoztunk, de ennek az előkészítése is zajlik. Az UMDSZ-t mi nem támogatjuk, a 
hozzá közel lévő szervezetet vagy intézetet viszont tudjuk támogatni, fogjuk is 
támogatni.  

Úgy gondolom, hogy az az UMDSZ-korszak, ami Gajdos elnök úrhoz volt 
köthető - az urat idézőjelbe teszem -, az eltűnni látszik, de nem minden szinten. Mi 
úgy gondolkozunk, hogy az UMDSZ-nek magának kell megtisztulnia és ettől az 
emlékképtől is megszabadulnia. Olyan emberekkel szerintem nem szabad semmiféle 
közösséget vállalni, akik a változások ellen mentek a Majdanon, és az egész 
magyarságot felajánlották ott egy vesztes helyzetben, tehát képviselhetetlen mind az 
ember, mind pedig ez a felfogás.  

Ungvári Nemzeti Egyetem kérdése: a keleti partnerségen keresztül támogatjuk, 
a Külügyminisztériumon keresztül támogatjuk mind a tanárok bérezését, mind a 
Hungarológiai Intézetet. Nemrégiben volt egyébként Szijjártó miniszter úr kint 
Ungváron, ott ezt ki is jelentette, én is vele voltam a delegációban, úgyhogy ezek 
mennek. Nyilván egyre inkább számolnunk kell azzal a kérdéssel, hogy a hrivnya 
elértéktelenedése miatt a tanári, hivatalnoki, orvosi bérek gyakorlatilag kezdenek 
nullává válni, és ehhez még jön a mozgósítás. Nyilván ezt a réteget tudják elérni, mert 
a többiek vállalkozók, csinálnak, ami csinálnak, nehezen elérhetők, de az iskolába 
bemennek, és ott adják át a papírt, ezért az elvándorlás az ő körükben is magasabb 
lehet, úgyhogy ezt a kettős problémát nekünk magunknak is kell valamennyire 
orvosolni, ami eléggé nehéz dolog. 

Székely Szabadság Napja: sok minden oka lehet a lemondásnak vagy a 
rendezvény lemondásának, de gondoljuk azt el, hogy szerintem más dimenzióba kell 
helyezni az autonómia kérdését, illetve az afelé vezető utat is. Ez a tapogatózás vagy 
gondolkodás szerintem már a Nemzeti Tanácson belül is elkezdődött, hiszen már 
hatalmas tömegrendezvényeket csináltak, gyakorlatilag megjelentek a nemzetközi 
fórumokon stb., stb., és gyakorlatilag nem érték el, nem lépték át azt az 
ingerküszöböt, amit kellett volna. Mi a magunk részéről ehhez minden támogatást 
eddig is megadtunk és ezután is meg fogunk adni, de az autonómiaharcban a harc 
következő állomásait szerintem át kell gondolni, hogy mik legyenek a következő 
lépések, én úgy gondolom, hogy ez is benne lehet.  

Nem elfedve a romániai helyzetet - direkt mondtam romániai helyzetet -, 
látnunk kell azt is, hogy az elmúlt 20-25 esztendő viszonylag békésebb korszaka után 
úgy gondolom, egy kicsit nehezebb korszakkal nézünk szembe, amire nekünk fel kell 
készülnünk. Számos ilyen ügy van, ami már itt van, és jelzi ezt a folyamatot. Ilyen a 
Mikó-ügy, ilyen az MOGYE ügye, ilyen az önkormányzatok ügye, illetve az 
önkormányzatok megbüntetése, zászlóhasználat, nyelvhasználat, hivatali 
nyelvhasználat, a politikusok vegzálása parlamenti szinten, szenátusi szinten, 
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önkormányzati szinten, a kormányhivatalokban dolgozó magyarok szintjén. Tehát 
egy olyan, az elmúlt évtizedekkel ellentétes időszak kezd körvonalazódni, ami, azt 
gondolom, hogy egészen más helyzetet jelent és teremt, és ebbe még beletartoznak az 
egyházak is. Erre nekünk, úgy gondolom, fel kell készülnünk, illetve nincs mit 
felkészülni, más helyzet kezd kialakulni, ami, sajnos nem pozitív irányba mutat. 

Visszatérve a KCSP-hez, KCSP-összegek: 350 ezer forintot kapnak havonta a 
programban részt vevők plusz a járulékai, tehát ezt kell kifizetni. 300 ezer forintot 
kapnak havonta költségkeretet, mindezekre jönnek rá a különböző utazási költségek, 
és még ebben a keretben volt a diaszpóra szervezetek támogatása is; így jön ki ez az 
összeg. Az idei esztendőre - az imént elmondtam -, 2015-ben ezek a számok a 
honlapunkon keresztül elérhetőek, olvashatók lesznek. Úgy gondolom, hogy emiatt 
nekünk nem kell, hogy fájjon a fejünk. 

Amiről nem beszéltem, testvér-települési pályázatot szeretnénk megvalósítani 
a mi felügyeletünk alatt a saját pénzeinkből. Úgy néz ki, hogy 100 millió forinttal 
tudjuk ezt kiírni. Ha például 2,5 vagy 3 millió forinttal tudunk számolni egy-egy 
pályázat során, és ha azt nézzük, hogy egy ilyen testvérvárosi találkozó, mondjuk, 3-4 
akár 5 önkormányzat részvételével zajlik, akkor ezáltal, szerintem, 100-150 
testvértelepülést, Kárpát-medencei magyar testvértelepülést tudunk elérni. Ezt még 
ebben az évben ki fogjuk írni, és a nyári programoknál reményeink szerint ezt már 
igénybe tudják venni.  

Körülbelül ennyit szerettem volna még. Amit még megemlítenék. Tegnapelőtt 
megalakult a Gulág Bizottság Balog miniszter úr vezetésével, amiben az 
államtitkárságunk az én személyem által képviseltetve van. Ez a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcoltaknak lesz elsősorban az emléknapja, ami majdnem - 
mondom, majdnem - a málenkij robottal tehetünk egyenlőségjelet, de az összes 
határon túli térség rendezvényekkel és programokkal ebbe be fog kapcsolódni, hiszen 
gyakorlatilag a magyarságnak nincsen olyan része, amelyet az 1944-45-ös 
megtorlások ne érintettek volna, akár a szovjetek részéről, akár pedig a bevonuló, s 
többségi nemzet, tehát románok, szerbek, satöbbi részéről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak a tájékoztatóját. Azt 

gondolom, hogy a bizottság nevében megköszönhetem a tájékoztatót, amely már-már 
egy meghallgatássá változott. Köszönöm szépen az új információkat is államtitkár 
úrnak. A napirendi pontot ezzel lezárom. A következő napirendi pontunk 
„Tájékoztató a Magyarság Háza tevékenységéről”.  

Tisztelettel felkérem igazgató asszonyt a tájékoztató megtartására.  

Tájékoztató a Magyarság Háza tevékenységéről 

CSIBI KRISZTINA igazgató (Magyarság Háza): Elnök Úr! Alelnök Urak! 
Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy 
szeretettel köszöntöm önöket a Magyarság Házában, és őszinte örömmel üdvözlöm az 
ötletet, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága első kihelyezett ülését itt, nálunk 
tartja.  

Csibi Krisztina tájékoztatója 

Elsőként gyorsan magáról az épületről. Fellner Sándor tervei alapján 1904-ben 
épült a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. A II. világháborúban egy kicsit 
megrongálódott, majd bizonyára sokak által ismert a Budapesti Műszaki Egyetem 
központi diákkollégiumaként. A hatvanas-hetvenes évektől Várklub kapott itt helyet, 
majd több különböző kulturális célú szervezet egymással párhuzamosan és egymást 
váltva foglalt helyet az épületben. 1992-től a Magyar Kultúra Alapítvány székházaként 
működött 2011-ig.  
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Intézményünk nem egy hagyományos kiállítás, látogatóközpont, hanem olyan 
közművelődési intézmény, amely a magyarság értékeit, sajátosságait mutatja be. Nem 
csupán tárgyakat, filmeket mutatunk be, hanem közösségeket szólítunk meg, 
mutatkozzanak be nyelvjárásuk, tánc- és daldialektusuk, hagyományos ételeik és 
boraik, verselőik, irodalmáraik és képzőművészeik segítségével.  

Kaput nyitunk a magyar sajátosságoknak. A Kárpát-medencei és az emigráns 
magyar közösségek megszólításával élő közösségi kapcsolatokat kívánunk ápolni és 
szervezni a kiállítás tartalmi területei köré csoportosított programokkal.  

Magyarország kormánya támogatása mellett 2011 harmadik negyedévétől a 
BGA Zrt. koordinálásával valósult meg a Magyarság Háza-projekt. Minden magyar 
összetartozását jelképező intézmény, egy olyan nemzeti, kulturális, közművelődési és 
szakmai módszertani központtá, kiállítótérré, látogatóközponttá alakul, mely erősíti a 
határainkon belül és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat.  

A küldetés, amelyet korábban már megfogalmaztak, hogy a Magyarság Házát 
tehát a nemzeti identitást erősítő kulturális és módszertani központként tartsák 
számon, amely élen jár a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában, előmozdításában, 
az értékmegőrző képesség és az egymás iránti felelősségérzet kialakításához 
hozzájárul.  

A Magyarság Háza rendezvényei a tehetségeket felkaroló képzések, a 
vetélkedők, az időszaki kiállításaink, a tudományos-ismeretterjesztő előadások, 
színpadi produkciók, irodalmi estek mind-mind a nemzeti identitás erősítését 
szolgálják. Bemutatják a világ magyarságára jellemző értékeket, eredményeket, 
teljesítményeket, sikereket. Megismertetik a hazai és határon túli közösséget a 
hungarikumokkal, az épített és szellemi örökséggel, a magyar kultúrkincsekkel, a 
tudományos, szellemi és fizikai teljesítményekkel.  

Továbbra is jelentős a hasonló küldetésű szervezetekkel való 
együttműködéseink, kiemelten a Rákóczi Szövetséggel, a Százak Tanácsával, illetve a 
Magyar Emlékekért a Világban egyesülettel. Állandó a munkakapcsolatunk a 
Nemzetpolitikai Államtitkársággal, új együttműködéseket is kezdeményeztünk. A 
Budavári Önkormányzattal az általuk létrehozott turisztikai kerekasztal révén, a 
családok megerősítésére pedig a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal, 
illetve a Ringató programmal.  

A legjelentősebb azonban a külhoni szervezetekkel való együttműködésünk. 
Rendezvényeinket mindig ezeknek a szervezeteknek a bevonásával, az ő javaslataikra 
szervezzük, hiszen egy-egy kulturális eseményt mindig együttműködéssel valósítunk 
meg. A legutóbbi három évünkre ez jellemző.  

A Magyarság Háza éves programstratégiája szerint elfogadott rendezvények is 
a közösségteremtés és a közösségmegtartás, a nemzeti összetartozás jegyében 
szerveződtek, a rendezvények terén az élményszerűen átélhető, a fiatalok számára is 
fogható, a teljes magyar kultúrát megjelenítő koncepcióra épül.  

Évfordulókhoz, jeles napokhoz kapcsolódó kulturális programsorozataink 
vannak, a külhoni magyarság civil közösségeinek találkozói, nemzetpolitikai fórumok 
vannak, a „Rejtőzködő Kárpát-medence” sorozatunk a hagyomány és a megújulás 
jegyében született, sikertörténetek a zenében, táncban, hangversenyekkel, 
hagyományőrzők bemutatkozásával, magyar játékokkal, különlegességekkel, és amire 
büszkék vagyunk, magyar csodák, kiemelkedő művészeti teljesítmények reprezentatív 
bemutatása. Fiataloknak szóló találkozókat, koncerteket, művészeti eseményeket 
szervezünk, és a gyerekekről sem feledkezünk meg, a bábszínháztól a mesélő 
muzsikáig, csecsemőktől a kamaszokig mindenkinek megpróbálunk kínálatot adni.  

A rendezvényeinkre a 2014-es évben a megsokszorozódás jellemző. 2012-ben 
68 rendezvénye volt a Magyarság Házának, 2013-ban 80, és 2014-ben több mint a 
duplájára, 168-ra emelkedett a rendezvényeink száma. Ennek valamivel kevesebb 
mint fele a saját programunk. A Nemzetpolitikai Államtitkárság programja 12 
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százalék, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet programjai 8 százalékot tesznek ki, míg az 
üzleti rendezvényeink 18 százalékos arányt mutatnak.  

És akkor egy rövid válogatás csak a nagyon sok esemény közül. A magyar 
kultúra napja kiemelkedő esemény mindig. A felvidéki Palóc Társaság által 
meghirdetett esszéíró verseny díjátadója, ünnepi gálaműsora nyitja ezt az egész napos 
programot. A gálaműsoron természetesen külhoni diákok szereplése jelenik meg. A 
gálaműsorban a Kárpát-medence szinte minden vidékéről érkező fiatalok vesznek 
részt. 2014-ben Iancu Laura csángó költő nyitotta meg ezt a gálaműsort, illetve a 
Háromszék táncegyüttes bemutatója volt látható.  

Március 15-én több ezer gyerek, közel négyezer látogatója volt a Magyarság 
Házának 2014-ben. Itt ’48-as dalok éneklésével, szabadságharc hőseivel foglalkozó 
előadásokkal vártuk az idelátogatókat, illetve hagyományőrző huszárcsapat és a 
felvidéki Kicsi hang énekegyüttes segített abban, hogy a fiatalabb korosztályhoz 
közelebb hozzuk ’48 hőseit. 

Aztán „Éltető hagyományok - Kárpát-medencei örökségünk” címmel az EMMI 
nemzeti tehetséggondozó program meghívásos pályázatának keretében 2 milliós 
pályázati forrásból egy ötnapos tehetséggondozó programot valósítottunk meg. A 
programban összesen 30 külhoni és hazai fiatal néptáncos és népzenész vett részt, 
felkért szakmai vezetők irányításával létrehoztak az öt nap alatt egy közös alkotást a 
hozott anyagból, és ezt a nemzeti összetartozás napján egy gála keretében mutatták 
be a fiatalok.  

A nemzeti összetartozás napja, mint említettem a tehetséggondozó 
programban részt vevő diákok gálaműsorával indult, trianoni megemlékezéssel 
egészült ki. A központi ünnepség részeként itt mondott beszédet Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, illetve az esti órákban Balog Zoltán miniszter úr is.  

Szintén kiemelt jelentőségű a Magyarság Házában Szent István ünnepe, az 
államalapítás ünnepe. Minden évben a fiataloknak szenteli a Magyarság Háza ezt az 
alkalmat. Vendégül látjuk a „Vendégségben Magyarországon” program keretében a 
világ minden tájáról ideérkező fiatalokat.  

Ajándékműsort szervezünk nekik és találkozási lehetőséget biztosítunk mind a 
Kárpát-medencei, mind a hazai és a diaszpórából érkező fiatalok számára. Ezúttal a 
moldvai fiatalokból álló Virággyöngy együttes Kóka Rozáliával kiegészülve 
szórakoztatta a tömeget, ahol több száz fiatal volt jelen itt, a mellettünk lévő Corvin-
teremben. 

A nemzeti összetartozásunk közös emlékezetünknél kezdődik, ezt valljuk, a 
közös múlttal, a múlt megismerésével, közös gyökereink felmutatásával. Így az 1956-
os forradalom és szabadságharc XX. századi történelmünk meghatározó eseménye, 
viszonyítási pontja is kiemelt számunkra. A Magyarság Háza, mint az egykori 
műegyetemi kollégium épülete, fontos szerepet játszott 1956 történéseiben. Ennek 
állított emléket a program archív, ’56-os fotókból összeállított kiállítással, Kárpát-
medencei diákok által írt történelmi esszék megszólaltatásával és a Misztrál együttes 
’56-os lemezének bemutatójával. 

Az idén elsőként birtokba vettük a Szentháromság teret. A budavári 
önkormányzattal való jó kapcsolat kialakítása eredményeképpen polgármester úrral 
közösen elhatároztuk, hogy a megújult Szentháromság téren egy szabadtéri 
színpaddal és egy szabad téren kiállított betlehemmel is megpróbáljuk az adventi 
hangulatot idevarázsolni az épületbe és az épület elé is. Erdélyi Tibor Kossuth-díjas 
művész fafaragásait helyeztük el a kis betlehemben, és a csobányolást, a bukovinai 
székelyek betlehemes játékát - mely 2013-ban került föl a szellemi kulturális örökség 
nemzeti listájára - mutatták be teveli fiatalok, illetve a bagiak hozták a 
„szentcsaládjárást” és a pásztorjátékukat.  

A „Rejtőzködő Kárpát-medence” című sorozatunkban ezúttal Felvidék, 
Zoboralja mutatkozott be. Ennek az volt a különlegessége, hogy ezúttal egy budapesti 
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táborban tanulták a saját néptáncörökségüket a felvidéki gyerekek, majd egy 
gálaműsorban mutatkoztak be a felnőtt hagyományőrző csoportokkal és moldvai 
csángógyerekekkel együtt.  

Természetesen kiemelt helyet foglal el programjaink között a diaszpóra 
kultúrája is. A magyarság zenében nagyhatalom, ahogy a közvélekedés tartja, ennek 
jegyében a Magyarság Háza is számtalan hangversenyt rendezett többnyire külhoni 
művészek, kórusok részvételével. Ennek jegyében mutatkozott be az argentínai 
magyarsághoz köthető Encuentros együttes Leidemann Szilvia vezetésével, az ő 
Mária-passiójával.  

Időről időre újabb kiállításokat hozunk nemcsak a kiállítótereinkbe, hanem 
nagyon sokszor a kerengőbe és a bejáratnál lévő aulába, sőt az árkádok alatt is 
kiállítást kell elhelyeznünk, mert annyi megkeresés érkezik a Magyarság Háza felé. 
Képzőművészeti, építészeti, fotóművészeti és dokumentumkiállításaink vannak. 
Kiemelkedő volt ebben az évben a madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára emlékező 
kiállítás, amely kimondottan a fiatal korosztály számára mutatja be egy népcsoport 
történetét, illetve a „Megújuló épített örökség - értékmentés a Kárpát-medencében” 
című kiállításunk budapesti bemutatója is nagy siker volt. 

A november-decemberi időszakban a „Délvidéki Magyar Golgota”, a ’44-45-ös 
délvidéki vérengzés eseményeit feldolgozó kiállítás is nálunk volt, a Keskenyúton 
Alapítvánnyal együttműködve. E köré iskolai előadásokat is szerveztünk, illetve egy 
nagyon nagy sikerű emlékműsor is volt több száz vajdasági zarándokkal a kiállításkor. 

A „Megújuló épített örökség” kiállításról 1999-ben a magyar kormány 
kezdeményezésére életre hívott, majd 2012-ben újra elindított nemzeti 
örökségprogram eredményeit mutatja be a Kárpát-medencében található magyar 
vonatkozású épített örökség felújítása és megóvása során készült 
fotódokumentációkkal, műtárgymásolatokkal, filmrészletekkel, a nagyszabású munka 
eredményeit, céljait ismertető anyagokkal. A Teleki Alapítvánnyal együttműködve a 
budapesti bemutató óta a kiállítás volt már Kárpátalján Técsőn, Beregszászon, 
Munkácson, Ungváron, majd a Felvidéken Kassán és Rimaszombaton, Nagyváradon, 
Kolozsváron, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen. Januárban nyitottuk 
Székelyudvarhelyen ezt a kiállítást, a jövő héten pedig Csíkszeredában kerül sor a 
megnyitóra.  

A gyermekprogramjainkról: minden programunk fő szervező elve, hogy 
korosztályhoz kötötten élményt nyújtsunk a gyermekeknek az ő aktív részvételükkel. 
Sikerült állandó közönségkört teremtenünk. Elsősorban családok érkeznek, és nagyon 
örülnek, sok a visszajelzés, hogy van egy olyan hely, ahol hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a külhoni, Kárpát-medencei kulturális értékeket ezen a gyermekeknek szóló 
szinten is képviseljük.  

Néhány programunk: Badin Ádám Meseszínháza, a Kicsi Hang énekegyüttes 
Felvidékről; a nagyváradi Lilliput Bábszínház; vándorbábszínház Vajdaságból; „Pinkó 
és a szegény ember” - ez egy népmese-feldolgozás bábszínházi előadással; „Ezer anya 
énekel” anyák napján egy különleges „Ringató” programmal; illetve a kolozsvári Puck 
Bábszínház előadása is volt már a vendégünk.  

Bár államtitkár úr említette is, szakmai szempontból a Nemzetpolitikai 
Államtitkársághoz tartozik a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, működése viszont a 
Magyarság Háza égisze alatt történik. 2014-ben is folytatta kutatási, képzési, elemzési 
és konferenciaszervezési tevékenységét Kántor Zoltán vezetésével a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet. Több nagyobb konferenciát szerveztek neves hazai és külföldi 
előadókkal az autonómia, a népesedés, a kisebbségi nyelvhasználat, a kisebbségi 
érdekvédelem kérdéseiben. Minden környező országban, ahol magyar kisebbség is él, 
a helyi és országos választások után rövid elemzésekkel és a magyar képviselők 
meghívásával értékelő-elemző tanácskozásokat szerveztek, illetve a kutatók 
éjszakáján megfőzték a „nemzetpolitikai gulyást”, amelyet a képen láthatnak. Napi, 
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havi elemzéseket készítenek az államtitkárság részére. Tavaly jelent meg egy angol és 
egy magyar kötet az autonómiáról, illetve a „Kárpátaljai nyelvhasználati útmutató” is.  

Végül a kiállításunk, már tényleg csak nagyon röviden, hiszen nemsokára 
együtt megtekintjük. A kiállítás legfőbb célja az volt, hogy a ma középiskolás 
korosztály, a 13-16 éves korosztály számára nemzeti identitást építő, erősítő kiállítást 
hozzunk létre. Miért jó magyarnak lenni? Mi az, amire büszkék lehetünk mi, 
magyarok. Milyen nagy teljesítményeket, sikereket értek el a világban? Mit adott a 
világnak a magyarság? - ezekre a kérdésekre keresték a választ a kiállítás kurátorai. A 
kiállítás koncepciója végül a Kosztolányi Dezső által legszebbnek tartott tíz szóra 
épült, ez a láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív és sír, amelyet 
hamarosan megnézünk. Minden szóhoz egy-egy tudományterületet kapcsoltak, tehát 
10 szón keresztül, 18 termen keresztül, 2200 m2-en próbáljuk mindezt bemutatni a 
fiatal korosztály számára. A tervezésben 35-40 fő vett részt, a kivitelezésben 260. 
47 500 munkaórát jelentett mindez, tehát összesen, minden részt vevő munkatárs 
létszáma 300 fő körül mozgott.  

Néhány dia arról, hogy hogyan nézett ki a magasföldszinti rész az építkezés 
előtt és az átadó után. (A kivetítőre mutatva:) Ez a Kard tér. Ez pedig a Kosztolányi-
terem - ahol majd az ebédet is felszolgáljuk -, ez pedig konferenciateremként és a 
múzeumpedagógiai órák termeként hasznosul.  

Ez a megnyitó napja. Külön szakmai és külön nyilvános, ünnepi megnyitó 
ünnepséget is tartottunk. A szakmai napon a kurátorok átadták a kiállítást 
gyakorlatilag a múzeumpedagógusoknak és azoknak, akik az üzemeltetést végzik. Az 
ünnepi megnyitón dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondta az ünnepi 
beszédet. Ezt követően igen nagy nyilvánosságot kapott a rendezvényünk, aminek 
őszintén örülünk. A „Mi, magyarok” című kiállításról, illetve a Magyarság Házáról 
2014-ben közel 150 megjelenés született. 

Aztán a megjelenés után azonnal tovább folytatódott a szakmai tartalmi 
munka. A múzeumpedagógiai programot véglegesítettük, és a köznevelési rendszerbe 
való beillesztéséről is gondoskodtunk. A NAT alapcéljaként fogalmazták meg a 
nemzeti identitás erősítését. Erre a mi kiállításunk jelenleg egyedülálló módon kínál 
egyfajta feldolgozási lehetőséget. 

Nagyon népszerűek a jeles napokhoz kötődő rendhagyó tanórák, mint Rabecz 
István nyelvész órái, vagy a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 
jelenleg zajló előadás, egy kárpátaljai előadóval, Molnár D. Erzsébet előadásával. 
Másfél-két hét leforgása alatt több mint hetven gyerek jelentkezett erre az előadásra, 
amely a kárpátaljai málenkij robot eseményeit dolgozza fel.  

A „Mi, magyarok” kiállítás látogatottságáról a november-december hónap 
tükrében. Jól látható, hogy a látogatottság szinte a duplájára nőtt a két hónap alatt. 
Októberben arra a tíz napra, október 22-től október végéig ingyenesen volt 
látogatható a kiállítás, a látogatók meg is ragadták ennek a lehetőségét. Naponta közel 
200 látogatónk volt a hétvégi ünnepek alatt rögtön az október 23-ás hétvégén. A 
jegybevételünk is ennek megfelelően alakult.  

A bevezető hónapokban összességében elmondhatjuk, hogy közel ötezer 
látogatója volt a kiállításnak, és ami nagy eredmény számunkra, hogy az 50 százaléka 
ebből diák, és ebből is ezer diák, aki szervezett csoportos múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vett részt. 31 iskolát értünk el már ilyen módon ez alatt a pár hónap 
alatt.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és invitálom önöket egy 
kiállításlátogatásra.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, igazgató asszony. Valóban már többször 

volt szerencsém látni, itt voltam a megnyitón is. A „Mi, magyarok” című kiállítás a 
kiállítások között, ami itt van a Magyarság Házában valóban a zászlóshajója ez az 



 39 

állandó kiállítás, és külön szeretnék hozzá gratulálni. Illetve szeretném itt, a nagyobb 
nyilvánosság előtt is ismételten megköszönni azt a befogadó készséget a Ház részéről, 
hiszen én is hoztam ide egy időszaki kiállítást választókerületemből, ahol az ócsai 
műemlék református templomról készültek művészi fotók, és éppen az országot járta, 
és ezt a kiállítást is befogadta a Magyarság Háza egy szép megnyitóünnepséggel 
együtt.  

Még egyszer köszönöm szépen, és köszönöm a tájékoztatót. 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, úgy még egyszer nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót. Ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek  

Egyebek, amiről az ülés elején döntöttünk, hogy legyen „Egyebek” napirendi 
pont. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy Szávay István képviselőtársunk 
„Kárpátaljai helyzet” címmel juttatott el hozzám egy levelet. Szeretném hangsúlyozni, 
és elnöki minőségemben külön szigorúan kérni, hogy itt és most ne a kárpátaljai 
helyzetet vitassuk meg, mert maga a levél sem erről szól, ugyan ezt a címet viseli. A 
levél maga kritikát fogalmaz meg akár a bizottság elnöke vagy a bizottság felé, hogy 
magát azt a témát vegyük fel, hogy vajon foglalkozunk-e eleget, foglalkozunk-e elég 
mélyrehatóan mi, mint Nemzeti összetartozás bizottsága a kárpátaljai helyzettel. 
Erről szól a képviselő úr levele. 

A levélben szót ejt arról, hogy a közelmúltban a Külügyi bizottság, illetve a 
Nemzetbiztonsági bizottság is zárt ülés keretében foglalkozott a kárpátaljai helyzettel, 
és hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága miért maradt ki ezekből az 
egyeztetésekből, és javaslatot tesz arra, hogy ezeknek az egyeztetéseknek, bizottsági 
üléseknek együttes bizottsági ülés formájában akár legyen részese a Nemzeti 
összetartozás bizottsága. 

Én ezen kritikák jórészét elfogadom, és nagyon röviden szeretnék válaszolni rá. 
Március 23-ára kaptunk visszajelzést, mert megkerestük a Kárpátalján működő két 
illetékes főkonzulátusunkat. A két főkonzul egymással egyeztetve, a beregszászi és az 
ungvári, adták meg ezt a választ és az időpontot, hogy március 23-án, hétfőn reggel 9 
órakor tudnak együtt jönni Magyarországra, és vélhetően egyébként egy zárt ülés 
keretében adnak tájékoztatást a bizottságnak a jelenlegi kárpátaljai magyarságot is 
érintő kérdésekről, és mindarról, ami Ukrajnában zajlik. Nyilvánvaló, hogy erről a 
Nemzetpolitikai Államtitkárságot is fogjuk értesíteni, amikor ez teljesen bizonyossá 
válik, illetve a Külügyminisztériumot is.  

Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. 
(Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen elnök úrnak az ügy korrekt és 

tömör összefoglalását. Arra kérem elnök urat, hogy amit írtam, azt ne a dolognak a 
kritika oldaláról közelítse, mint ahogy elhangzott, még ha talán volt is ilyen él, hanem 
inkább az előrevivő, jó szándékú javaslat részéről. 

Nem voltunk túlmozgásosak azért ebben a kérdésben, valljuk be 
képviselőtársaim így magunk között a bizottság részéről, miközben több ilyen 
vonatkozó egyeztetés már zajlott. A Külügyi bizottságban nem mindenki szereti a 
bizottságunkat kicsit úgy érezve, hogy elvittük a területet meg a témát onnan, ezt 
tudjuk nyilván. Én ezért is tettem ezt a javaslatot, és kérem tisztelettel elnök urat, 
megköszönve ezt a lehetőséget, hogy a konzulokkal való találkozót elnök úr 
megszervezte. Azt hiszem, hogy ez kétségkívül fontos és hasznos lehet.  

De ezzel együtt én továbbra is fenntartanám az eredeti javaslatomat, és kérem 
elnök urat, hogy erre bizottsági elnökként hasson oda, és adott esetben államtitkár úr 
is, ha ezzel egyetért, hogy ha olyan bizottsági ülésekre vagy találkozókra sor fog 



 40 

kerülni, akár Brenzovics képviselő úrral való találkozóra, akár másokkal való 
találkozóra, ahol az ukrán helyzetet olyan formában érintjük, hogy ott azon akár a 
Külügyminisztérium, akár az egyes szolgálatok képviselői jelen vannak és 
tájékoztatást adnak, mint ahogy az, mondjuk, két héttel ezelőtt is történt, akkor ennek 
a bizottságnak az ülését vagy ezt az együttes ülését azért próbáljuk meg a mi 
bizottságunkra is kiterjeszteni. Azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Ezzel köszönöm 
meg elnök úrnak, és ezt helyezném tényleg magunk elé feladatként, amennyiben 
ebben egyetértés van, feltételezem, hogy igen. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabolcs Attila alelnök úr. 
 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Természetesen ezt az előre 

szervezendő találkozót üdvözlöm, de nem tudom, lehet, hogy hasznos lenne akár egy 
kihelyezett ülés is az eszékihez hasonlóan, amikor nemcsak a főkonzulokkal lehetne 
találkozni, hanem a politikai szereplőkkel, polgármesterekkel, pedagógusokkal, akik 
egy általánosabb képet tudnak adni az ottani helyzetről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Itt, az egyebekben szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy jövő hét hétfőn, 

március 2-án 10 órától tartunk bizottsági ülést a megszokott helyünkön, az Országház 
Eszterházy János-termében, ahol egyébként a tavaszi munkatervünkről is fogunk 
beszélgetni. Odaillő ez a javaslat, úgy értékelem alelnök úrtól. 

Egyébként pedig az úgynevezett Kalmár-jelentésről, illetve egy emléknap, 
határozati javaslathoz való kapcsolódás lesz a napirendünk hétfőn.  

Az ülés berekesztése 

Egyebekben van-e valakinek más elmondanivalója? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a 
türelmét, a részvételét. Dicsérem egyesek állóképességét, akik állva töltötték ezt a 
nem rövid bizottsági ülést.  

Még egyszer köszönöm szépen házigazdáinknak, hogy itt lehetünk és itt 
lehettünk. Köszönöm szépen minden kedves jelenlévő munkáját. Az ülést bezárom.  

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 

Államtitkárság): Talán annyit, hogy a látogatás végén a képviselőket, meghívott 
vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kísérte a közös munkánkat, sok 
szeretettel meghívunk egy ebédre. Az ebéd sajnos a kiállítás végén lesz. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 01 perc.) 

 
 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Horváth Éva Szilvia 


