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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 4 perc)  

A nyílt ülés megnyitása   

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottságunk folytatja ülését, rövid szünet után. 
Második napirendi pontunknál köszöntök minden kedves érdeklődőt, és külön nagy 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket: Balog Zoltán miniszter 
urat, az emberi erőforrások miniszterét, dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár 
urat, miniszterhelyettest, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár urat, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár urat, Gyetvai 
Árpád miniszteri biztos urat, illetve dr. Sepsey Tamásné Vígh Annamária 
főosztályvezető asszonyt.  

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása 

Tájékoztatom a bizottságot és a jelenlévőket, hogy az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján tartjuk a mai bizottsági meghallgatásunkat, 
mely szerint a minisztert a miniszter feladata szerint hatáskörrel rendelkező bizottság 
évente meghallgatja. Köszönjük szépen, hogy megkeresésünkre miniszter úr alkalmat 
ad a meghallgatásra. Ezennel fel is kérem miniszter urat a tájékoztatója megtartására. 
Miniszter úr, öné a szó.  

Balog Zoltán miniszter szóbeli tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy ebben az évben is szót válthatunk 
egy mindannyiunk számára, legalábbis a jelenlévők számára – bízom benne, hogy – 
fontos kérdésről. Arról az alapelvről van szó, azt is mondhatnánk, hogy mit keres itt 
az emberi erőforrások minisztere, hiszen a nemzetpolitikáért a Miniszterelnökségen 
belül felel egy államtitkárság, így hát a Miniszterelnökséget vezető miniszter az, aki 
ebben az ügyben a felelős. De azt mondanám, hogy a közös felelősség ebben a 
kérdésben, a határon kívül élő magyar közösségeknek a kérdésében a kormány 
esetében mindenképpen megáll, és miután azok a szakmai területek, amelyekben mi 
próbálunk egy egységes Kárpát-medencei stratégiában és intézkedési rendszerben 
gondolkodni, azoknak a nagy része a mi minisztériumunkba tartozik, ezt már az előbb 
üdvözölt vendégek nevei és titulusai is jelzik, ezért én szívesen állok a bizottság 
rendelkezésére.  

Ha szabad újra felidéznem azt az alapdilemmát, amit szerintem újra és újra jól 
döntünk el, hogy azt szeretnénk, ha valójában minden magyarországi 
szakpolitikában, minden, a magyar kormány illetékességében levő szakpolitikában ott 
lennének azok, akik a határon kívüli magyar közösségek ügyeit egységesen kezelik, 
illetve bevonják abba a körbe, amikkel kapcsolatban nekünk nemcsak intézkedéseink 
lehetnek, hanem elképzeléseink is vannak. Tehát nem szeretnénk egy gettó-
nemzetpolitikát valahol egy helyen, a kormányzatban, ahová aztán adott esetben 
minden erőforrást is össze lehet gyűjteni, és ott történnek a döntések, hanem azt 
szeretnénk, ha a szakpolitikánknak mindenütt része lenne a nemzetpolitika, azoknak 
a döntéseknek, amelyek ott születnek. Ennek talán, ha rögtön itt egy friss dologgal 
kezdhetem, talán a legnyilvánvalóbb jelét akkor adtuk, amikor a felsőoktatás 
területén megalakítottuk, összehívtuk a felsőoktatási Kárpát-medencei kerekasztalt. 
Az elmúlt héten jelentettünk be olyan intézkedéseket, amelyek egyértelműen ennek az 
egységes szemléletnek és az egységes intézkedési terveknek, intézkedéssorozatnak az 
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irányába mutatnak. Arról majd még mondok néhány szót, de ha megengedik, akkor 
mégiscsak első helyen arról az intézkedéscsomagról – ezt azért stratégiának is 
nevezném – szeretnék beszámolni, ami a kárpátaljai magyar közösség helyzetét érinti. 
Itt van ma olyan válsághelyzet, amely napi reagálású, napi gyorsaságú reagálást 
igényel a kormány részéről, és itt léptünk előre nagyságrendileg. Általában a pénzre 
szoktak rákérdezni akkor, amikor egy segítségnyújtásról beszélünk, és itt jelentős 
plusz anyagi forrásokat is fordítottunk erre az ügyre, de én még fontosabbnak tartom 
azt, hogy egy olyan egységes stratégiát alakítottunk ki, amit, hogyha csak elemeiben 
látnak megjelenni a különböző területeken, akkor az azért van, mert nem szeretnénk, 
ha félreértésekre adna okot az, hogy milyen egységes stratégiában gondolkozunk 
Kárpátalja ügyében.  

Az első a humanitárius segítségnyújtás, amikor mi a Karitatív Tanácsnak öt 
tagszervezetét, a Máltai Szeretetszolgálatot, a Katolikus Karitászt, a Magyar 
Vöröskeresztet, a Református Szeretetszolgálatot, a Baptista Szeretetszolgálatot, és 
hozzájuk csatlakozott még három szervezet, a Johanniták, a Szent Lukács 
Görögkatolikus Szeretetszolgálat, sőt az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
Szeretetszolgálata is, megbíztunk azzal, hogy azokat a konkrét, egyedi, családokra 
lebontott segítségnyújtásokat ők közvetítsék, akkor arra gondoltunk, hogy akik 
egyébként is folyamatosan ott vannak ezen a terepen, folyamatosan dolgoztak már az 
elmúlt évtizedekben is Kárpátalján, azokra bízzuk ezt a feladatot.  

Tehát próbáljuk megtalálni azokat a szervezeteket - itt mindig az 1. számú 
szövetséges az egyház, az egyházak és azok szeretetszolgálatai, segélyszervezetei, 
amelyek leginkább odaérnek az emberekhez, és tisztában vannak az ő 
körülményeikkel. Egy 8 kamionból álló szállítmányt vittek át Ukrajnába ezek a 
szervezetek, és itt is próbáltunk a Kárpátokon túli régióra is gondolni, hogy kifejezzük 
azt, hogy mi természetesen Ukrajnával is szolidárisak vagyunk, hiszen ez a mi 
feladatunk.  

Jó lenne, ha egyébként migránsügyben is és egyéb ügyben is azt - ha már 
állítólag keresztény kultúrájú ország vagyunk - az alapelvet vallanánk, hogy a 
keresztény felelősség, az emberi felelősség koncentrikus körökben zajlik. Először 
mindig azokért vagyunk felelősek, akik a legközvetlenebbül ránk vannak bízva és 
aztán ezt, ha van rá erőnk és képességünk, akkor lehet bővíteni ezt a kört. Vannak 
olyan kiváló újságírók, akik az egész világért vállalnak felelősséget, meg vannak olyan 
politikai irányzatok. Mi szerényen először szeretnénk a sajátjainkért, a saját 
családunkért, a saját településünkért, a saját vallási közösségünkért, a saját 
országunkért, a saját nemzetünkért és ahogy ezek a koncentrikus körök tágulnak, úgy 
döntjük el, hogy meg tudjuk-e lépni a következő lépést. 

Mi nagyon fontosnak tartjuk azt a kormány oldaláról, hogy Ukrajna számára 
világossá tegyük, hogy a kárpátaljai magyarok ott maradása és az ottani erősödése 
nekünk elemi érdekünk, másrészt viszont az, hogy Ukrajnában kialakítsuk nem 
magyar hátterű, nem magyar kulturális hátterű népekben, népcsoportokban a 
magyarbarát szemléletet és ezt támogassuk, ez nekünk elemi érdekünk. Az, hogy 
Kárpátalján a magyar-ruszin, a magyar-ukrán együttműködést erősítsük, nagyon 
fontos dolog.  

Ennek volt az egyik szimbolikus jele az, hogy a 100 milliós értékű adomány - 
ezért beszélek erről kicsit hosszabban - felét a Kárpátokon túli régióban a felét pedig a 
kárpátaljai régióban osztották szét a segélyszervezetek. 

Egy éven keresztül tartó havi támogatást nyújtunk ezentúl - 2015 tavaszától - a 
Kárpátalján élő családok számára. Itt is ezeknek a családoknak a kiválasztás nyilván 
olyan, hogy ha családfő nélkül maradtak. Hogy ennek milyen okai vannak, ezeket 
soha nem a nyilvánosság előtt taglaljuk, hanem úgy gondoljuk, hogy mindenki érti, 
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hogy miről van szó, és így támogatjuk ezeket a családokat. 500 család részesül 
jelenleg ilyen támogatásban, elsősorban azok, akiknél hiányzik a családfő. 

Kárpátalján élő magyar gyerekek elhelyezésének elősegítése: ez a Kezünkben 
Van a Jövő Alapítvánnyal, egy kárpátaljai szervezettel történik. 2,6 millió forint ez, 
ahol a nevelőszülői hálózatot próbáljuk erősíteni, az elhagyatott gyermekeknek, 
akiknek magyar hátterük van, a felkutatását. Ez egy kísérleti program. 

Egyéb támogatások: a háborús helyzetre tekintettel a magyar állam - és ez 
szerintem azért mégiscsak valami - az összes magyarul oktató pedagógus fizetését 
átvállalta. Gondolom, ebben a bizottságban ezzel nem mondok újat, de nem árt, ha a 
nyilvánosság ezt megismeri. A teljes óvodai gyermekétkeztetés költségét átvállaltuk. 
Ez egy 116 milliós tétel. Az egyházi személyek bérkiegészítése idén 50 millió forint, 
jövőre ezt meg szeretnénk duplázni, a költségvetésben már szerepel ez az összeg. Ez is 
nagyon fontos a helyben maradás miatt, így szoktuk hívni az egyházakat, hogy a 
kulturális végpontok, akik erősítése nagyon fontos.  

Művészeti, egészségügyi támogatás: 137 millió. Nem akarok élcelődni, csak egy 
kicsit, hiszen az előbb említett elv, hogy az ukránoknál és a ruszinoknál is érdemes 
baráti szálakat szőni, amikor eldöntöttük, hogy az összes magyar orvos bérét 
magunkra vállaljuk, akkor kiderült, hogy kétszer annyi orvos van, aki tud magyarul 
Kárpátalján, mint akikről eddig tudtunk. Szerintem miközben egy kicsit ezen az 
ember ironizál, mégiscsak egy fontos dolog tud lenni. 

A köznevelési támogatások nagyon jelentős mértéket érnek el. Ebben az évben 
elindítottuk a táboroztatási programunkat. Nem rajtunk múlt az, hogy az, amit az 
Erzsébet-táborban vállaltunk, áthúzódik a következő évre, hogy minden kárpátaljai 
gyerek 8-14 éves kor között évente egyszer Magyarországon tudjon tölteni legalább 
egy hetet, amiben egy konkrét táboroztatási program, Budapest-, Országház-látogatás 
van.  

Ezt a programot elindítottuk, csak azért nem tudtunk minden gyereket elvinni 
- ez áthúzódik a következő évre -, mert az ottani küldő szervezetek kapacitása volt 
ebből a szempontból elégtelen, de nem azt mondom, hogy elégtelen, mondjuk kevés. 
És amit fontos szempontnak tartottunk: előtte leültünk az összes olyan szervezettel - 
Pedagógusszövetség, főiskola, egyházak, segélyszervezetek, szülői szervezetek -, akik 
egyébként táboroztatást szerveznek nyáron Kárpátalján, és nagyon fontos dolognak 
tartottuk, hogy az ő táborjaikat ne verjük szét. Tehát ne az legyen, hogy most 
mindenki mehet Magyarországra, és akkor ezek a táborok kiürülnek, hanem úgy 
hangoltuk össze - ezért külön köszönetet kaptunk az ottani szervezetek részéről - a 
táboroztatási programot, hogy ezek illeszkedjenek egymáshoz, és az ottani 
programokat meg tudják tartani.  

Itt a tankönyv, a tanulmányi versenyek, az anyanyelvi szaktáborok, a szülőföldi 
nyári akadémia, és az egyéb továbbképzésekről külön nem beszélnék. Ez is jelentős 
összeget tesz ki, de ez az újdonság mégiscsak a magyarországi táboroztatásnak ez a 
volumenű ugrása, ami ezres nagyságrend. Most az utolsó számokat nem is ismerem, 
de összesen 3500 főt vállaltunk és ennek, ha jól tudom, a felét már sikerült meghívni 
magyarországi táborokba.  

Együtt nyitottuk meg az egyiket, és arra is odafigyeltünk, hogy nem külön 
kárpátaljai táborok voltak, hanem természetesen magyarországi, anyaországi 
gyerekekkel együtt táboroztak ezek a kárpátaljai fiatalok. Én nyitottam meg azt az 
első tábort, ha megengednek ennyi személyes tapasztalatot: meg lehetett tudni, hogy 
kik jöttek Kárpátaljáról, mert azok úgy viselkedtek, a magyarországiak meg másként.  

A fegyelmezettség, az öröm, a teljes jelenlét ahhoz képest, hogy mondjuk a 
magyar csoportokban a mobiltelefon-használat a megnyitóünnepség alatt, ha ezt a 
kettőt összevetette az ember, nem azért viselkedtek másképp, mert nincs 
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mobiltelefonjuk, hanem mert tudták, hogy hogy kell viselkedni. Tehát itt még mindig 
ott van mindannyiunk tapasztalata, akik járjuk ezt a világot, hogy sok mindenben 
lehet tanulni azoktól, akik ott élnek, és ott nőnek föl. 

És akkor hadd térjek ki arra, amit úgy hívunk, hogy egységes kárpát-medencei 
magyar felsőoktatási tér. Ez a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók 
ösztöndíjprogramja, ami nagyon jelentős lépés. 2016 januárjában fog elindulni. Itt 
egy olyan, egyébként majd gondolom, meg is kapom ezért a kritikát, de már előre el is 
ismerem, hogy ennek nagy része jogos a Határtalanul! program csúszásai kapcsán, 
adminisztrációs terhei kapcsán. Próbáltunk ebből tanulni és ebben a magyar 
felsőoktatási térben a Magyar Erasmust vagy a Kárpát-medencei ösztöndíjprogramot 
- ez egy munkacím, a Magyar Erasmus, mert keressük a megfelelő nevet, a jó 
személyiséget erre - egy olyan adminisztrációmentes ösztöndíjprogram lesz, ami azt 
jelenti, hogy 11 olyan felsőoktatási intézménnyel kötünk szerződést - a Felsőoktatási 
Államtitkárság, ugye jól tudom miniszteri biztos úr -, akiknél magyarajkú oktatás 
folyik. Oda kihelyezzük azokat a pénzeszközöket, összesen 400 millió forint értékben, 
amelyeket úgy tudnak majd fölhasználni, hogy ők maguk bonyolítják le a 
csereprogramokat.  

Tehát nem mi pályáztatunk, hanem az intézmény pályáztat, és létrehoztuk 
azokat a bilaterális kapcsolatokat, amelyek azt jelentik, hogy nemcsak Budapest és a 
külhoni intézmények között lehet cserekapcsolat, hanem mondjuk Beregszász 
kapcsolatba kerülhet Komárommal vagy éppen Kolozsvárral vagy éppen 
Csíkszeredával vagy éppen Szabadkával vagy Újvidékkel, tehát ahol ott vannak a 
magyar oktatási egységek, akár egy ottani országbeli intézményen belül önállón - lásd 
Sapientia vagy Selye Egyetem - ott megkapják azokat az anyagi eszközöket, amelyeket 
teljesen szabadon használnak föl. 

Mi adtunk ugyan szempontokat, hogy hogy lehet egy ilyen ösztöndíjprogramot 
létrehozni, de nyilván egy 110 ezer forintos ösztöndíj Beregszászon egészen mást 
jelent, mint mondjuk Pozsonyban. Úgyhogy erre is odafigyeltünk, hogy legyen 
egyfajta rugalmasság ebben az ügyben. És nemcsak a hallgatók, a magyar nyelven 
tanulni vágyók mobilitását próbáljuk támogatni ezzel a programmal, hanem a 
professzorok cseréjét is. Tehát az egyetemi oktatóknál az önök támogatásával is úgy 
módosítottuk a felsőoktatási törvényt, hogy az a magyar professzor, aki azért, hogy 
egyébként az akkreditációban segítsen határon kívüli magyar intézménynek, vállalja 
azt, hogy egy-két-három-négy szemesztert - így kell hogy mondjam - külföldön tölt, 
tehát az ottani magyar oktatási intézménynél, annak megmarad a magyarországi 
professzori státusa, továbbra is kapja a magyarországi fizetését, és ott is megkapja a 
professzori fizetését. Ami úgy gondolom, hogy egy olyan komoly lehetőség, hogyha 
valakit eddig az érzelmei odahúztak, hogy segítsen, de anyagi akadályai voltak, na, 
most nem lesz ennek, és emellett elindítjuk – itt még a kormánynak döntenie kell, de 
hamarosan bevisszük ezt a programot is – azt a professzori lakásprogramot, ami egy 
megfelelő színvonalú lakás biztosítását is lehetővé teszi, hogy ez ne legyen akadálya 
külhonban a magyarországi professzorok foglalkoztatásának. Úgyhogy ezek, úgy 
gondolom, hogy elég jelentős előrelépések. ’16 februárjától úgy gondoljuk, hogy ez 25-
30 fő kiküldését teszi lehetővé. Tehát mi anyagilag ennek a lehetőségét megteremtjük, 
most már azon múlik, hogy lesznek-e olyan magyarországi oktatási intézmények, akik 
ezt vállalják.  

A köznevelési támogatások. Itt az van nekem zárójelben írva, hogy egy-két 
hibát el lehet ismerni a Határtalanul! programnál, úgyhogy ezt az egy-két hibát már 
most elismertem, és bízom benne, még ha beszélünk is majd erről, hogy az a hír is 
talán eljutott a bizottsághoz, hogy a 2016-os programokat már most kiírtuk. Tehát 
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még egyszer: az a csúszás, amit én is nagyon rossz néven vettem a 
munkaszervezetünk részéről, az még egyszer nem fordulhat elő. 

Itt is van egy komoly szervezet, akivel kapcsolatban vagyunk a köznevelési 
támogatások ügyében. Iskolakezdési, beiratkozást segítő ösztöndíj, így hívjuk most 
ezeket a tízezer forintokat, ha valaki magyar iskolába adja a gyermekét a határon túl. 
Ez a szervezet a Rákóczi Szövetség, akikhez egyébként, ha jól tudom, a Fidesz-KDNP-
frakció személyesen is felajánlást tett ebben az ügyben és talán mások is, ennek a 
bonyolítási költségeihez a Rákóczi Szövetségnél hozzájárulunk, ez 5580 fő.  

Egy külön jelentős támogatás az egyházi jellegű támogatások, amelyeket, ha 
összeszámítunk, akkor nagyon jelentősen növekedtek az elmúlt időszakban. Nekem 
itt össztámogatási számaim vannak, összesen az egyházi támogatások az elmúlt öt 
évben 4,5 milliárd forintot tettek ki. Tehát 2011-2015-ig – még a ’15 nem lezárt 
költségvetési év -, eddig ez 4 milliárd 491 millió forint, ami, úgy gondolom, hogy jelzi 
az egyházak súlyát meg ennek az ügynek a fontosságát és a mi részünkről való 
elismerését. Ahogy említettem, a 2016-os költségvetésben megdupláztuk a külhoni 
egyházi személyek fizetéskiegészítését vagy jövedelempótlékát, 2016-ban 420 millió 
forint áll erre rendelkezésre.  

Én ennyit mondanék el most itt a beszámolómban, és várom a kérdéseket. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelettel kérdezem államtitkár 
urakat, hogy most kívánnak szólni, vagy ha a kérdések, vélemények vannak, akkor 
arra reagálnak. Arra. Akkor tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van 
kérdése, véleménye, hozzászólása. Szabolcs Attila alelnök úr! 

 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz): Én is tisztelettel köszöntöm miniszter urat, 

államtitkár urakat, helyettes államtitkár urakat. A határon túli magyarok 
egészségügyi ellátásáról szeretnék kérdezni. Ugye sokat szidjuk a magyar 
egészségügyet, van, amikor okkal, de azt hiszem, hogy még mindig nem mi vagyunk a 
legmélyebben, és a határon túlon, főleg Erdélyből és Kárpátaljáról nagyon sokan 
veszik igénybe. Hát egyelőre kis csalafintaságokkal, hogy például magyarországi 
lakcímet létesítenek valami ismerősnél, rokonnál, és ha megvan a magyar 
állampolgárságuk, vagy megvan a magyar igazolványuk, akkor itt veszik igénybe az 
egészségügyi szolgáltatást. Ezt nem lehetne-e egyszerűsíteni valamilyen módon? 
Hogy akár Erdélyben vagy a határon túl fizetnének egy bizonyos hozzájárulást, és 
ennek fejében kapnának egy olyan taj-kártyát, hogyha nincs magyar lakcímük, akkor 
is igénybe vehessék ezeket a szolgáltatásokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény? Szávay István képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm miniszter 

urat és minden megjelent vendégünket. Köszönöm szépen a megszokott részletes 
beszámolót. Van több kérdésem az elhangzottak, de el nem hangzottak kapcsán is, 
gondolom, szabad. Kezdjük az oktatással vagy a felsőoktatással, a határon túli 
oktatással, ez talán az egyik legnagyobb téma, ami a mi bizottságunkat érinti. Mindig 
azt szokták a tanácsadóink mondani, hogy ilyen hosszabb meghallgatáson mindig a 
pozitív dolgok a végére maradnak, de én inkább ezekkel szeretem kezdeni. 

Mind a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér, mind a magyar Erasmus-
program igen kedvesen csengő kifejezések. Ha megengedik, ezt legjobb tudomásom 
szerint még pár évvel ezelőtt mi használtuk először, ezeket a fogalmakat, vagy 
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próbáltunk valamit ezzel leírni. Nagyon örülök neki, hogy ilyen irányú változások 
elindultak, illetve, hogy ilyen programok vannak, lesznek. Ezt a Magyar Állandó 
Értekezlet vonatkozó szakbizottságában is nemrégiben elmondtam. Tényleg 
szeretnénk üdvözölni mindkét kezdeményezést. Nem lehet eléggé hangsúlyozni 
ezeknek a jelentőségét és a fontosságát. Én arra kérem miniszter urat, hogy kellő 
gondossággal figyeljenek oda ezeknek a programoknak a lebonyolítására, ne 
szaladjunk bele olyan kellemetlenségbe, mint például a Határtalanul! program 
kapcsán. Majd ezekre kitérek.  

Illetve még egy dolog, amit most éppen miniszter úr nem említett, de én 
szeretném ezt jó példaként megemlíteni, annál is inkább, mert sokszor és régóta 
beszéltünk róla, ez az Egységes magyar felsőoktatási tájékoztatónak a létrehozása. 
Szintén ennek a fontosságát szeretném kiemelni. 

Ami a konkrétumokat illeti: a Selye János Egyetem akkreditációja. Még mindig 
nem zárult le, egy Damoklész-kard ott lóg a fejünk felett. Ezzel kapcsolatban hogy 
állunk most? Mi az, ami történik? Érkezett-e bármilyen kérés a Selye Egyetemtől a 
kormányhoz, ezzel kapcsolatban mit tud a magyar kormány tenni?  

A hallgatói támogatások összege, régi kérdés. Tervezik-e ezeknek az emelését? 
Ugye, az első most kicsivel több mint 40 ezer forint. Ez még mindig nem túl magas, 
bár valamennyire segítséget jelent, de az utóbbi 2800 forintos összeg egész 
egyszerűen nevetséges, sőt most már megalázó kategória. Ismét és sokadjára 
szeretném szorgalmazni, hogy ezt a kérdést szíveskedjenek áttekinteni. Ez az oktatás-
nevelési támogatáshoz hasonló hallgatói támogatás egyetemisták számára. Ez 2800 
forint egy egyetemistának, tehát ennek az összegnek a nagyságán nem kell túlzottan 
lamentálni.  

Nevelési-oktatási támogatások. Azt mondta miniszter úr, hogy ne legyenek 
gettóminisztériumok. Nyilvánvalóan vannak témák, amelyek az államigazgatáson 
belül le vannak osztva, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy önnek erről kell hogy 
legyen véleménye, és nyilván fontos is lehet ebben a kérdésben, hogy a határon túli 
családokat segítsük. Ön is megemlítette a Rákóczi Szövetség programját, ugye ennél 
van egy még nagyobb összegű támogatás, az a nevelési-oktatási támogatásoknak az 
ügye, aminek - számomra érthetetlen és egyébként meglehetősen felháborító módon - 
önök most már harmadik éve veszik el az egynegyedét a határon túli magyar 
családoktól. És úgy néz ki, legalábbis Potápi államtitkár úrtól úgy tudjuk, hogy nincs 
is igazán szándék a kormány részéről, hogy ezt a pénzt ezeknek a magyar családoknak 
visszaadják. Miniszter úr álláspontját ez ügyben még nem volt alkalmam 
megkérdezni, most ezt szeretném megtenni. Illetve az egész nevelési-oktatási 
rendszer rossz, ezt most már nagyjából minden szereplő elismeri. Potápi államtitkár 
úron mutatkozott valami szándék ennek az átalakítására még kezdetben, de úgy néz 
ki, hogy ez a szándék elillant, pedig talán ezt érdemes lenne ismét megfontolni. Vagy 
ha mondjuk van egy Nemzetstratégiai Kutatóintézetünk, akkor érdemes lenne ezzel 
kapcsolatban valamilyen nemzetstratégiát is kutatva - mangalicafesztiválok meg 
mikulásünnepségek helyett - ezt a kérdést valamilyen formában tisztázni.  

MOGYE. Hogy látja miniszter úr? Számomra most már lassan érthetetlen, 
hogy évek óta semmilyen előrelépés ebben az ügyben nincsen, úgyhogy gyakorlatilag 
teljesen egyértelmű, hogy törvénytelen az, amit a román állam ebben a kérdésben 
tesz.  

Többször felvetettem, Gyetvay miniszteri biztos úr szokott erre reagálni, de 
sajnos továbbra sem látjuk azt, hogy a külhoni érettségi eredmények beszámítási 
dokumentumai, illetve a módja a felvi.hu-ra felkerülne, ami azért nehézkes, mert 
különböző osztályozási rendszerek vannak a környező országokban és ez sokszor 
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zavart okoz a felsőoktatásba jelentkezők számára, hogy hogyan lehet ezt 
magyarországi érdemjegyekre konvertálni. 

Külhoni hallgatói önkormányzatok finanszírozásáról tavaly is kérdeztem már a 
miniszter urat. Akkor erre hosszan válaszolt, kifejezve annak a lehetőségét vagy a 
nyitottságát az ügyben, hogy valamilyen normatív támogatást is kapjanak ezek a 
szervezetek a pályázati pénzeken túl. Ez a Balassinál is van, illetve máshol is, ahol a 
külhoni magyar önkormányzatok kapnak.  

Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ismét és személyesen az ön figyelmét 
hívjam föl arra, hogy a probléma nem föltétlen ebben van, hanem abban, hogy a 
felsőoktatási intézmények nem hajlandóak a saját hallgatói önkormányzataik 
munkáját megfelelően segíteni. Én például egészen elképesztőnek tartom azt, hogy a 
beregszászi főiskola, annak ellenére, hogy több száz millió forinttal kitömik 
mindenféle minisztériumokból, a saját hallgatói önkormányzatától irodabérleti díjat 
szed. Ez szerintem egészen elképesztő. 

Alapvetően az intézményvezetésnek a kezében egyfajta zsaroló lehetőség lehet 
az, hogy a hallgatói önkormányzatok programjait vagy működését egyáltalán 
támogatják-e. Sok éve szorgalmazom, hogy a támogatási szerződésekben, az 
intézményekkel való kötött támogatási szerződésekbe kerüljön be az, hogy az 
intézmény a magyar kormánytól kapott támogatásból valamilyen összeget kötelessége 
legyen biztosítani a diákszervezetek működésének.  

Vagy nagyon korrektek a miniszter úr munkatársai vagy tényleg nagy a baj, ha 
úgy látják, hogy a Határtalanul! program kapcsán bizonyos problémákat el kell 
ismerni. Tényleg nagyon jó lenne látni a törekvést, és ha ezeknek a pályázatoknak a 
kiírása időben megtörténik, az valóban üdvözlendő.  

Ennek a területnek a legnagyobb botránya ez, miniszter úr, ezt szögezzük le 
világosan. Mintapéldája annak, hogy egy kiváló kezdeményezést, egy jó szándékú, 
alapvetően jól kitalált kezdeményezést hogyan szúrjunk el teljesen. Tavaly az történt 
gyakorlatilag, hogy a rendelkezésre álló pályázati forrást nem sikerült kimeríteni. 1,2 
milliárd forintot nem sikerült a Határtalanul! programra elkölteni. Rosszabb lesz a 
helyzet idén, ezt előre meg fogom mondani, annak ellenére, hogy elnök úr javaslata 
alapján nyilván mi magunk is támogattuk, bár ez a pénz bent fog maradni a 
költségvetésben, attól félek, hogy jövőre ez 1,5 milliárdra, ha jól emlékszem 
(Közbeszólás: 2-re!), 2-re lett ráadásul emelve. Egy 5-6-700 milliós tartalékkal 
nyugodtan számolhat a minisztérium, azt kell hogy mondjam sajnos ezzel 
kapcsolatban.  

Nem akarok konkrét példába belemenni, ezt megtettük elég sokszor. De 
tényleg megalázó az, amilyen helyzetbe - az EMET-et is mondjuk ki, ez az EMET 
felelőssége - hoztak itt oktatókat, pedagógusokat a szülők és a diákok előtt.  

Arról az egész elképesztő szakmaiatlanságról pedig már nehezen tudok mit 
mondani, miniszter úr, amikor egy nemzeti ünnepre benyújtott pályázatra, amelyre 
pluszpontot lehet kapni, ha az osztálykirándulást október 6-ára vagy október 23-ára 
teszik azt iskolák. Ezeket most nem lehetett megcsinálni, mert a pénz nem érkezett 
meg, és azt a nagyszerű szakmai tanácsot kapta az október 6-án Aradra látogatni 
szándékozó iskola, hogy rakják át a rendezvényüket március 15-ére. Ez volt a 
minisztérium kiváló szakmai tanácsa.  

Máshol pedig az történt, hogy a szülők szerették volna összedobni a programot, 
amire a KLIK azt mondta, hogy ezt a pénzt, amit a szülők összedobtak, nem tudom, 
hogy miniszter úr tud-e erről, de ha nem, akkor talán érdemes erről egy mondatot 
ejteni. Azt a pénzt, amit a szülők összedobtak annak érdekében, hogy időben meg 
lehessen az osztálykirándulást tartani, lefoglalt buszok, szállások, partneriskola stb., 
összedobták volna a pénzt, erre a KLIK azt mondta, hogy beszedi a pénzt a szülőktől, 
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majd ő abból megköti a szerződést, és ha majd ő megkapta a pénzét, akkor vissza 
fogja a szülőknek fizetni. Erre mondta azt az iskola, hogy köszönik szépen, akkor nem 
kívánják az osztálykirándulásos programot megtartani. Ez talán több szót nem 
érdemel, de ennyit mindenképpen. 

Egészségügy. Amit Szabolcs alelnök úr említett, arra volt egy megoldási 
javaslata Szász elnök úrnak, a székelyföldi magyar kórház. Elhalt ez az ötlet. Van ezzel 
kapcsolatban valami, vagy lesz-e egyáltalán bármikor? Ezt szeretném megkérdezni.  

Nagyon jó, hogy van Rómer Flóris terv 200 millió forinttal a külhoni magyar 
örökségvédelemre. De ez összehasonlítva a Nemzeti kastélyprogram 43 milliárdjával 
vagy a Nemzeti várprogram 25 milliárdjával vagy a Nemzeti Haussmann-terv 16 
milliárdjával, ez még mindig egy elenyészően csekély összeg. Értékelendő, hogy 
megjelent egyáltalán önálló tételként. Lát-e erre esélyt a miniszter úr, hogy érdemben 
és komolyabban lehessen ezt a tételt a jövőben növelni? 

A nemzetiségekről nem esett szó, de ezen a bizottsági ülésen talán nem 
érdemtelen róluk is két szót ejteni. Egyetlenegy kérdésre hívnám fel a figyelmet, ami 
az utóbbi időben uralta a Nemzetiségi bizottság napirendjét itt, a parlamentben, ez 
pedig a közszolgálati médiumokban a nemzetiségi műsorok műsorsávja.  

Ezzel régóta elégedetlenek a hazai nemzetiségek. Nyilván nehezebb volt a 
kérdést akkor kezelni, amikor a közmédia annyi csatornával és úgy működött, mint 
most. Most, hogy van egy tematikus hírcsatorna, talán lehetne ez ügyben elmozdulni, 
de egyelőre nem látni, hogy kedvező változás lesz. Miniszter úr mit tud erről, illetve 
mi erről az álláspontja? Illetve még egy kérdés a kultúra kapcsán, ha már a Rómer 
Flóris-terv 200 milliójára rákérdeztem. 

Hoppál államtitkár úr nagyon büszkén említette a MÁÉRT múltkori ülésén, 
hogy 600 millió forint jut a külhoni magyar kultúrára a minisztériumon belül, ami 
mellé nehéz nem odarakni a külhoni focistadionok építésének az 1,2 milliárd forintját. 
Várható-e, hogy ez a 600 millió forintos keret érdemben növekedni fog?  

Szeretném üdvözölni azokat a programokat és támogatásokat és törekvéseket, 
amelyek több minisztérium részéről önöktől kifejezetten megfogalmaznak, 
megjelennek a kárpátaljai magyarság támogatására. Legyen szó akár az egészségügyi 
dolgozóknak juttatott támogatásról, amiről a miniszter úr is beszélt. Feltettem egy 
írásbeli kérdést, még válasz nincs rá, úgyhogy megkérdezném itt is, ha már ez szóba 
került, hogy ebből az egészségügyi dolgozóknak szánt körből miért maradtak ki a 
gyógyszerészek és a mentősök? Ezt nagyon sérelmezik sokan Kárpátalján, hiszen 
ennek a támogatásnak a célja az volt, hogy az egészségügyben dolgozó, magyarul tudó 
dolgozókat meg tudja a kárpátaljai magyar egészségügyben tartani. Azt meg csak egy 
mondat erejéig jegyzem meg, bár ez nyilván nem az ön hatásköre, hogy nagyon 
sajnáljuk azt, hogy a kormány nem tudott egy kicsit hatásosabb lenni azzal 
kapcsolatban, hogy ezeket a támogatásokat az ukrán kormány ne sápolja meg. Itt egy 
16 vagy 18 százalékos adó van ezekből a támogatásokból. Tehát azokból a pénzekből, 
amelyek Magyarországról a magyar családok megsegítésére mennek, azokból bizony 
Magyarország áttételesen Kijev háborúját is támogatja, bizony. 

A civil szférával kapcsolatban egy mondatot engedjen meg, államtitkár úr. 
Tegnap az Igazságügyi Minisztérium, Völner államtitkár úr adott egy választ egy 
szóbeli kérdésemre a parlamentben. Szeretném az ön figyelmét is felhívni arra az 
egész lehetetlen állapotra, ami a civil szervezetek működése körül zajlik, főleg a 
bíróságok részéről. Elképesztő ügyhátrány van. Több hónapig tart egy civil 
szervezetnek bármit elintézni, akár az újraregisztrációja, akár a tisztségviselőinek 
átvezetése kapcsán egész lehetetlen helyzetbe került az egész civil szféra és joggal 
várnak el valamilyen lépést a kormány részéről. Nagyon sajnálom, hogy a tegnapi 
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kérdéseimre egyetlenegyre nem kaptam egyetlenegy konkrét választ sem egyébként 
Völner államtitkár úrtól. Ez lenne az egyik. 

A másik pedig az, hogy továbbra is szorgalmazzuk, ha már Völner államtitkár 
úr büszke volt arra, hogy 2,5 milliárd forintot kiosztottak a civil szervezetek számára, 
hogy ezt az összeget ha a korábbira nem is sikerül emelni, hiszen szégyen kimondani, 
de a szocialista kormányok még mindig többszörösével támogatták a civil szférát, 
mint a konzervatív kormányzat. Mi továbbra is szorgalmazzuk a civileknek juttatandó 
összegek jelentős megemelését.  

A múltkori bizottsági ülésen, amikor itt volt a miniszter úr, akkor volt több 
olyan kérdés is, amiről akkor nem tudtunk szót ejteni. Akkor a miniszter úr ezekre 
választ ígért. Én azt utólag meg is kaptam, amit szeretnék megköszönni, tényleg 
nagyra értékelem. Válaszokat ígérni többen is szoktak egyébként, nem mindig 
mindegyik szokott megérkezni. Szeretném jelezni, hogy a múltkori alkalommal ezt 
megkaptam részletesen tényleg minden olyan kérdésről, amiről itt nem tudtunk szót 
ejteni. Ha esetleg valami ilyesmi fog megint történni, akkor hasonló módon örömmel 
veszem.  

Köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy kicsit hosszú voltam, de elég sok téma 
tartozik, azt hiszem, a miniszter úrhoz, meg ide, a bizottságunkhoz is. Köszönöm 
szépen előre is a válaszait.  

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

Petneházy Attila képviselő úr! 
 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszönöm meg miniszter úrnak én is a beszámolót. Örültem, hogy felmerült az a 
kérdés, és Kárpátaljával indult a beszámoló, ugye, ez nem véletlen, el is mondta a 
miniszter úr, Brenzovics képviselő úr, elnök úr volt vendég Nyíregyházán, és ő pont 
ezt vetette fel, hogy milyen sajnálatos, hogy a világ, a világsajtó azzal foglalkozik, hogy 
van az adott helyzet miatt egymillió menekült, és közben itt van mellettünk egy ország 
ebben a centrikus körben, hozzánk közel élő emberek, akik között szintén vannak 
egymillióan, Ukrajnára gondolva ugye, és senki nem beszél róluk. Úgyhogy azért is 
örültem, hogy ez elhangzott, és kérdezem is tulajdonképpen, hogy vajon elég erős-e a 
kárpátaljai helyzetre való figyelemfelhívás. Akár csak itt, országunkon belül és kifelé 
is, mert nekem ez egy vesszőparipám, hogy talán ezt még kellene erősíteni, pontosan 
azért, mert ez a másik helyzet, a migráció helyzete nagyon elviszi újból és újból a 
figyelmet erről, és talán lankadt az emberek tenni akarása és segíteni akarása is 
Kárpátalja felé. Legalábbis én még ezt így Kelet-Magyarországon is érzékelem, hogy 
sajnos – és elnézést, hogy ezt ilyen csúnyán mondom - mindent visz a migráció, és 
Kárpátaljáról elmegy a figyelem. 

Egyébként meg, amit még szerettem volna, szerintem nem tisztem feltétlenül, 
de az, hogy a civil szférába a támogatás csökkent volna, én ezzel mindig vitába szállok. 
Mert az, hogy közvetlenül van-e támogatva, vagy hogy az uniós támogatásokat is ide 
kell-e venni, ezen el lehet vitatkozni, szerintem ide kell venni egyébként. Hát 
masszívan. És ha ezt megnézzük, akkor szerintem kategóriákkal több jut a civil 
szférába. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindegyik képviselőtársam már szólt, ezért 

engedjék meg nekem is, hogy egy-két gondolatot elmondjak miniszter úr 
tájékoztatójával kapcsolatban. 

Először is bizonyára, különösen az ellenzéktől vitába szállnak velem azzal, 
amikor azt mondom, hogy a mai nemzetpolitika szerintem példaértékű. Ugye, a 
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legfőbb célja, hogy a magyarság megmaradjon a szülőföldjén és gyarapodjon. Az, 
hogy példaértékű, nyilvánvaló, hogy 2010-ben vonhatunk egy éles határvonalat, 
hiszen az akkori jégkorszakhoz képest most egy kegyelmi időszakban vagyunk. Amit 
sokszor felvetnek ellenzéki részről, hogy nehezen átlátható és követhető, hogy hol 
milyen források állnak rendelkezésre nemzetpolitikai célokra, sokszor felmerül az a 
felvetés is, hogy vajon lehet-e 15-16-17 milliárd forintból nemzetpolitikát vinni. Ez az 
az összeg, ami egyébként a nemzetpolitikai államtitkárságnál, illetve a Bethlen Gábor 
Alapkezelőnél van. Nyilvánvaló, hogy azt lehet mondani, hogy ennyiből nem lehet. De 
ha összeadjuk mindazokat, amiről miniszter úr is beszélt meg amiről nekünk is 
tudomásunk van, hogy milyen összegek vannak az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál, milyen összeget szánnak nemzetpolitikára akár a Földművelésügyi 
Minisztériumnál, hiszen az agrárintézmények odakerültek, és a szakképzés éve 
kapcsán előkerült az, hogy onnan is milyen támogatások mennek a határon túlra. 
Vagy éppen a Nemzetgazdasági Minisztériumnál milyen források állnak 
rendelkezésre? Ha egy kicsit távolabbról nézem, azt mondom, hogy nemzetpolitikai 
célt szolgál az autópályák eljutása a határig. A határátkelőhelyek számának a 
növelése, a könnyebb eljutás a határ közelében élő magyar településekre. A sokat 
támadott Délvidékre jutó gazdaságfejlesztési támogatás, a 20 és 30 milliárd forint. 
Ezek mind-mind nemzetpolitikát szolgálók. Mint amiről miniszter úr is beszélt. Az 
elmúlt öt év egyházi támogatásai, amelyek szintén milliárdos nagyságrendet tesznek 
ki. Tehát valóban, kicsit nehezen követhető. Lehet, hogy majd egyszer nagy munkával 
egy táblázatba összefoglalva ezt együtt fogjuk látni, de ez még mindig jobb eset, hogy 
sok forrás van, több helyről, minthogyha csak egy helyen lenne valami kevés összeg. 

Köszönöm szépen miniszter úrnak, hogy a kárpátaljai helyzetet felhozta, hiszen 
a határon túli magyarságot, hogyha számba vesszük, akkor ők vannak ma a 
legnehezebb helyzetben, hiszen egy háború sújtotta országban élnek, ahol sajnos arra 
kell felkészülni, hogy ez a válság, ami ma van, ez hosszú távon is válság marad. 
Hosszú távon is egy gazdasági válságra kell felkészülni, ahol a pénz elértéktelenedik, 
és bizony szükség van azokra a támogatásokra, amelyek eljutnak a hitoktatókhoz, 
lelkészekhez, plébánosokhoz, orvosokhoz, óvodásokhoz étkezés formájában, és 
sorolhatnám.  

Az a felvetés jogos Petneházy képviselő úr részéről, hogy valamikor az év elején 
volt például a közmédiában egy tematikus napja Kárpátaljának, amikor ráirányította 
a figyelmet a segítségnyújtásra. Hát jön a tél, a válság nem szűnt meg, újra időszerű a 
figyelemfelhívás, amiről persze vannak más, európai világpolitikai jelenségek, 
amelyek elviszik a figyelmet. Még egyszer fontosnak tartanám a figyelmet rájuk 
irányítani. 

Még egy pozitív példát hadd mondjak. Tegnap is ülést tartott a bizottságunk, és 
a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége volt a vendégünk és a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, és csángóügyről esett szó, és ott is az érintett felektől 
hallhattuk, hogy a nemzetpolitikai államtitkárságról durván 25 millió forint 
támogatást kapnak kulturális, civil életük támogatására maga a Csángómagyar 
Szövetség, de az EMMI-től is kapnak 10 millió forintot. Az mindjárt 35 millió forint. 
És még külön más forrásokból kifejezetten a csángó magyar oktatásra pedig durván 
egy 120 milliós összeg is jut. Tehát ez is egy pozitív példa arra, hogy nemcsak a 
Nemzetpolitikai Államtitkárságon van forrás, hanem az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál is.  

Amiről Szávay képviselő úr beszélt, ugye a nevelési-oktatási támogatásról, 
miniszter úr beszélt az EMMI-nél lévő támogatásról, ami a Rákóczi Szövetségen 
keresztül jut el zömében a Felvidékre, a tízezer forintos támogatás, és van egy másik, 
a nemzetpolitikánál lévő összeg, ami valóban egy négy évvel ezelőtti zárolás során 
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sajnos azon a szinten maradt, és valóban nagyon-nagyon kevés az a felsőoktatási 
hallgatói támogatás. Nem az önök minisztériumánál van, az a bizonyos 2800 forint, 
az Romániában 40 lejnek megfelelő felsőoktatási támogatás. De ez nem az önök 
ösztöndíjára vonatkozik természetesen. Tehát időnként itt is a hozzászólásokban 
keverednek a nemzetpolitikai számok az EMMI-nél lévő számokkal.  

Az egyházi jellegű támogatásoknál szeretném elmondani, hogy köszönettel 
tartozunk az odafigyelésért, miniszter úr. Számos olyan helyen járunk a Kárpát-
medencében, ahol az EMMI támogatásával tud működni kollégium. Ilyen például az 
újvidéki kollégium, ami pénz a maradéki református egyházon keresztül jut oda, vagy 
az a maradéki kis szórványóvoda, ami az önök támogatásával működik. Tehát sok 
forrás nagyon-nagyon jó helyre jut el.  

Én is a végére hagynám a pici kritikát a Határtalanul! programmal 
kapcsolatban. Igyekszünk programokat bizottsági szinten nyomon követni. Ilyen volt, 
amikor meghívtunk eredményes ösztöndíjasokat a Kőrösi Csoma-programban, akik 
részt vettek, és beszámoltak az ott végzett szolgálatukról, és Sipos államtitkár úr volt a 
vendégünk, amikor a Határtalanul! programban részt vevő eredményes és sikeres 
iskolákat és programszervezőket hívtuk meg. Jeleztek egy olyan problémát is, hogy 
jogszabály rögzíti a pedagógusok ügyeleti díját, ha jól mondom ezt a fogalmat, ilyen 
hosszabb kirándulásokon, és hát vannak bizonyos járási KLIK-kek, akik ezt a pénzt 
nem tudták kifizetni. Ha tartós marad ez az állapot, akkor egyébként ez a sikeres 
program elvész, amit mi úgy szoktunk hívni, hogy a nemzetpolitika zászlóshajója, ami 
önöknél van. És ugye a célunk az, hogy a ciklus végére egy teljes évfolyamnyi diákot 
utaztassunk. Ugye, itt a hetedikes korosztály van megcélozva, és nagyon örültem 
annak, hogy a módosító javaslatommal sikert értem el, ez még kormánypárti 
képviselőként is ritkaságnak számít. A célom az volt, hogy valóban a ciklus végére azt 
a 3 milliárd körüli összeget elérjük, és nagyon örültem annak, hogy ez 2 milliárdra 
növekedett.  

De benne van a veszély, hogy kifulladhat ez a program, ha egyszerűen a 
pedagógusok vesztik el a kedvüket. Én erre szeretném fölhívni a figyelmet. Nem 
tartom olyan dolognak, amit ne lehetne korrigálni, meg a pályázati kiírások és 
elbírálások idejét, ez egy nagyon jó program, sikeresen működik, jól halad, apró 
korrekciókra és javításokra szükség van. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor a 
miniszter úré, illetve államtitkár uraké a szó.  

Balog Zoltán miniszter válaszai 

BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a kérdéseket és a jobbító javaslatokat is, meg azokat a részleges 
elismeréseket is, amik itt elhangoztak. Ami számomra a legfontosabb és ha ebben a 
bizottság támogatását bírhatom, akkor az mégiscsak az az ügy és bízom benne, hogy 
nem tekinti senki egyfajta tárcasovinizmusnak, hogy őrizzük meg a kormányzaton 
belül azt a fajta széttagoltságot, ami nem széttagoltság, hanem egy kollektív 
felelősséget vagy közös felelősséget jelent. Azt is mondhatnám, hogy minden 
minisztérium felelős minden magyarért, ha lehet így alakítani ezt a szép mondatot, 
mert hogy valóban úgy van, hogy az apparátusban is fönn kell tartani folyamatosan 
ezt a fajta felelősségérzetet. Ha nincs nálunk program, ha nincs ehhez pénz, ha 
nincsenek ügyeink, akkor miért foglalkozna a felsőoktatás ezekkel az ügyekkel? 
Akkor, ha majd bekérnek adatokat, annál az államtitkárságnál, amelyik ezzel 
foglalkozik, beadják, aztán ezzel a dolog meg is történt. Ezzel szemben nálunk nagyon 
aktív munka folyik ezen a területen.  

De hála Istennek mondhatom, hogy van egy olyan csapat most együtt - a 
helyettes államtitkárok, a miniszteri biztos urak -, akiknek szívügyük ez a dolog, ezt 
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viszik előre, és én azt látom, hogy pontosan a felsőoktatás területén alakult ki most 
egy olyan rendszer, ahol ha belegondolunk, 25 év után először ült le így együtt 
mindenki és kapott világos áttekintést arról, hogy hogy is néz ki a Kárpát-medencei 
magyar felsőoktatási tér. Hogy ezt ki nevezte meg először vagy másodszor, ezzel nem 
vitatkoznék semmiképpen. Azt is mondhatnám, hogy talán nem szégyen tanulni, ha 
ezt mások mondták először. Mi meg megcsináltuk. Az mégiscsak számít, ha az ember 
megcsinál valamit és szerintem ez egy…  

Szóval itt vagyunk most offenzívában, miközben a legsúlyosabb kérdésről, 
egyikről sem beszéltünk, én sem, az azért nem más mégiscsak, mint a - mondjuk így - 
a külföldre távozás. Szándékosan nem mondom elvándorlásnak, mert számos pozitív 
példa van arra, hogy visszajönnek azok, akik külföldön tanulnak, de bizony a hallgatói 
létszám, a magyarul tanuló hallgatói létszám csökkenése általános tendencia.  

Tehát itt azt a fajta mobilitást kell támogatnunk, amelyben a visszatérés 
lehetősége egy reális lehetőség, hogy óvatosan fogalmazzak, és ma már nem az 
anyaország, ha lehet így nevezni, nem Magyarország és a határon kívüli részek között 
folyik ez a mobilitás, hanem bizony ebben benne van Nyugat-Európa meg a 
tengerentúl is, tehát érdemes odafigyelni. 

Ha tehát ez a minisztériumok saját felelőssége, azzal természetesen egyetértek, 
hogy kell egy koordináció. Mindig azt támogattam, még nem jutottunk el ide az 
államigazgatásban - várom, hogy eljussunk -, hogy ugyanakkor azért, hogy legalább 
mi lássuk azt, hogy mire mennyit és hol költünk, ehhez kell lennie egy olyan 
koordinációs központnak, ez a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amelynek kvázi ellen 
kéne jegyezni minden támogatást, ami ezen a területen megvalósul, és akkor rögtön 
kijönnek a párhuzamosságok. Egészen furcsa dolgokat találtunk itt, amikor elkezdtük 
ilyen módon rendbe tenni a felsőoktatást, hogy kik kapnak innen is, onnan is, 
amonnan is, csak éppen egymásról nem tudunk. 

Az internet világában néha még találkozunk is egymással. Azért ez elég 
komikus dolog, de ezt a munkát egyszerűen el kell végezni, úgyhogy én itt látom most, 
hogy offenzívában vagyunk, megyünk előre a többi területen is, és rögtön akkor előre 
is veszem ezt a Határtalanul! programot. Ebben vitatkoznék a szerzőségen, tehát a 
2000-es évek elejétől mondjuk ezt, hogy el kell jutni egyszer oda. Ha 2002-ben 
másképp alakulnak a választási eredmények, akkor ez korábban meg is valósult volna, 
hogy ne legyen olyan magyar általános iskolás, aki úgy végzi el az általános iskolát, 
hogy ne járt volna a határon kívüli magyar közösségben. 

Több javaslatot tudok erre mondani, de ez szerintem megint egy jó vita, hogy 
kinek fontosabb ez a dolog. Ha ebből az következik, hogy minél fontosabb, annál jobb. 
Ezen nem érdemes vitatkozni. 

Azt, hogy teljesen elszúrtuk, nem mondanám. Valóban van egy késlekedés, ami 
megengedhetetlen, jövőre nem is fog előfordulni. Jelzem, hogy a jövő évi programok 
már ki vannak írva, és most is hadd mondjam azt, hogy az el nem költött összeg a 
teljes összeg 3 százaléka volt tavaly. Tehát az összeg 97 százalékát kiutaltuk. 839 
pályázatból, nyertes pályázatból 817 megvalósult.  

Tehát az sem jó, hogy egyébként 10 nem valósult meg vagy 15 nem valósult 
meg, de azért a 817 nem olyan rossz szám. Az idei számot mondom, az sajnos valóban 
kevesebb - többször nem meaculpázok, ha nem muszáj -, az 779. Még vannak 
szerződések, amelyek nincsenek megkötve, ez így nincs is rendben. De én azt kérném, 
hogy az, hogy megyünk előre a 3 milliárd felé, ami valóban egy teljes évfolyam 
kiküldését lehetővé teszi, ne térjünk le erről az útról. Erre most itt ünnepélyesen 
ígéretet teszek. Ennek az első lépése már meg is történt, hogy jövőre ez nem fordul 
elő, és mondom, az, hogy a pályázatot kiírtuk novemberben, a jövő évit, a 2016-ost, 
szerintem jelzi, hogy azok is, akiknek itt felelősségük volt, nemcsak az EMET-nek, 
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másoknak is, azok ezt a felelősséget vállalták, és megpróbálják jobbá tenni ezt a 
dolgot. Ennyit talán a Határtalanul! programról. 

Az egészségügyi ellátás kérdése, amit alelnök úr tett föl: valóban neuralgikus 
pontja, ha egységesnek tekintem, az egészségügyi ellátás szempontjából is 
egységesnek tekinteném a Kárpát-medencei magyarságot, az már egy picit nehezebb 
feladat, mint a felsőoktatás, hiszen a határok fölötti mobilitás a felsőoktatásban 
valósult meg legjobban, és mi ennek az előnyeit élvezzük. 

Hiszen itt különböző rendszerek vannak. Van egyszer, ami nekünk gondot 
okoz, ha ideveszem a nyugdíjrendszert és a nyugdíjellátást is, még a Szovjetunióval 
kötött szerződések, amelyekből mindenfajta következmények vannak Magyarországra 
nézve, ami nemcsak magyarokat, hanem bárkit érint, aki korábban a Szovjetunió 
állampolgára volt.  

Az egészségügyi rendszernél is vannak még… egészen más egy nem EU-s 
országnak az egészségügyi rendszere vagy az elszámolás lehetősége vagy a kölcsönös 
gyógyítás lehetősége, mint egy EU-s országnak. Én ezt ma már egyébként Románia és 
Szlovákia viszonylatában - Szlovákia nem is merül annyira föl -, de Románia 
viszonylatában nem látom különösebben problémának, mert egyébként 2015. január 
1-jétől a másik országban igénybe vett egészségügyi ellátást EU-s állampolgárnál 
kötelező megtérítenie a honi ország egészségügyi ellátásának. Tehát itt van egy 
rendszer, amiben szerintem nekünk egy csomó üzleti lehetőségünk is van, ha lehet ezt 
mondani. 

Én a balassagyarmati kórházban tárgyaltam ilyen ügyekről. Ha Szlovákiából 
fizetőképes keresletet lehetne ahhoz a kórházhoz vonzani, csak egy, ma már nem 
ellenőrzött határt kellene átlépni, Schengen viszonylatában ez még jobb, de még 
Romániából is előfordulhat. Szerintem ebben vannak olyan lehetőségek, melyekben 
arra kértem az illetékes államtitkárt - ott váltás volt -, hogy próbáljuk meg ezt 
átgondolni és kreatívan alkalmazni úgy, hogy ebből nekünk üzleti lehetőségeink is 
származzanak - talán ez nem szégyen - és ez javíthasson az ottani magyarok 
egészségügyi ellátásán is.  

Aztán a következő kérdés az, hogy Kárpátalján egyfajta válságmenedzseléssel 
jótékony alapítványokon keresztül rengetegen jönnek Magyarországra részben civil, 
részben állami finanszírozással gyógyulni, sőt, azt is megszerveztük a nyíregyházi 
kórházzal - Kisvárdát szeretnénk továbbá ilyen központtá építeni -, hogy 
magyarországi orvosok mennek ki adott esetben olyan szakműtétek elvégzésére vagy 
kezelések elvégzésére egy hétvégi vagy hétközi egy-két nap, tehát ez is lehetővé válik, 
tehát ott is tudnak gyógyítani magyar orvosok, ha van egy ilyen együttműködés.  

Összefügg ezzel, hogy a MOGYE ügyét, a marosvásárhelyi magyar orvosi 
egyetem ügyét idehozzam. Ez részben összefügg a kórházi kapacitásokkal. Fölmerült 
kórház kérdése is, hogy a magyar államnak - megint csak fontos: egy jó üzleti terv 
alapján - megéri-e befektetésként vagy magánbefektető támogatásával megintcsak így 
mondom, külföldön, tehát Romániában vagy Kárpátalján egy olyan kórházi kapacitást 
fölépíteni, ami esetleg Marosvásárhelyen az ottani magyar szakorvosok 
rezidensképzésébe be tud segíteni, és egyébként alternatívát kínál ott a román állami 
rendszerben a kórházaknak. Nagyon nagy kérdőjelet tennék ide, nehogy ez legyen a 
nagy hír, de mégiscsak érdemes ezen mindenképpen elgondolkozni. 

Tehát korábban felmerült egy esetleges nagyváradi egyházi kórháznak a 
létesítése is. Ezek mind olyan kérdések, amikről – bízom benne -, hogyha elkészül a 
nagy nemzetstratégiai előterjesztés, a kormány döntéseket fog hozni. Itt hadd tegyem 
hozzá, és azért számos ügyben így van, amikről beszéltünk, abban is van egy-két ügy, 
különösen is a kárpátaljai stratégia, ahol jobban járunk, ha nem kiabálunk előre, 
hanem csináljuk, és aztán majd beszélünk róla, ha kész van, mert itt azért nemcsak a 
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mi érdekeink vannak a Kárpát-medencében, én szoktam néha találkozni más 
érdekekkel is, hogy itt rögtön a Selye Egyetemre térjek rá. Eddig a szlovák 
kormánynak, az oktatási kormányzatnak, különösen is az előző oktatási miniszternek 
az idején pozitív volt a hozzáállása, egy-két nehéz ponton átsegítették a Selye 
Egyetemet, hogy nem veszítette el az akkreditációját. Most van egy újabb 
megmérettetés. Itt én tervezek egy tavaszi pozsonyi látogatást, ahol - még a jelenlegi 
oktatási miniszterrel nem találkoztam -, bízom benne, hogy lesz ezzel kapcsolatban 
előrelépés. Azt itt is szívesen elmondom, mert nemzetiségi kérdés is szóba került, 
tehát azért a mi köznevelési rendszerünk átalakításának a következménye mégiscsak 
az, mi tudjuk, hogy ennek nem feltétlenül nemzetiségi identitásbeli motivációja van, 
de azért mégiscsak megtörtént, azzal tudok elmenni Pozsonyba, majd egy kicsit ilyen, 
hogy mondjam, öntudatosan, hogy az én miniszterségem alatt a magyarországi 
szlovák iskolák száma megkétszereződött, és hogy néz ki a magyar iskolák száma 
Szlovákiában. Szerintem ezt így kell szembeállítani. Most hogy az arányokban ez 
mondjuk úgy néz ki, hogy 15 iskolából lett 30, ott meg 300-ból lett 200, most 
hasraütésszerűen mondtam a számokat, de az arányok körülbelül ilyenek lesznek. De 
például ez is egy olyan ügy, amit jobb, ha az ember nem a sajtó útján üzen meg, 
hanem felteszi ezt a kérdést, és azt mondja, hogy most is van ott egy gimnázium, ami 
szlovák tannyelvű szeretne lenni, a szlovák önkormányzat átveszi Budapesten, 
szívesen támogatnánk, hogy néz ki az xy iskola Komáromban vagy esetleg még följebb 
északra, és akkor azért valamifajta megegyezés van. Itt látjuk, hogy szlovák 
viszonylatban most talán érdemes egy csomó érdekközösségből valamifajta előnyt 
kovácsolni, nem előnyt, hátránycsökkentést kovácsolni az ottani magyaroknak. Tehát 
erre szerintem lesz  majd lehetőség.  

A felsőoktatásnál, igen valóban, az egységes tájékoztatás két éve működik, 
tehát az interneten elérhető minden magyar nyelvű képzés, ami a Kárpát-
medencében van. 

Az érettségi beszámítási rendszer, ha jól emlékszem, nyáron ez újra probléma 
volt. Az a helyzet, hogy minden átállt digitálisra, minden internetalapú. Amelyik egy 
külön rendszer, most ilyen rosszindulatot nem is feltételeznék senkiről, hogy azért 
váltogatják állandóan külföldön ezt az értékelési rendszert, hogy ne tudjuk 
beilleszteni ezt egy olyan egységes rendszerbe, ahol Magyarországon az érettségi 
eredményeket elszámolják. Ezen mindig tudunk segíteni, és minden évben meg is 
oldjuk ezt. Amikor az internetes rendszer jelzi a problémát meg néhány figyelmes 
politikai párt meg a közvélemény, akkor tudunk erre egy külön utat biztosítani. De 
erre egy külön utat nem tudunk úgy alakítani, hogy majd azoknak ott külön kell 
jelentkezni, hiszen egységes rendszer van az ellenőrizhetőség miatt. Tehát ez nem egy 
ilyen kézzel való belenyúlás ebbe az ügybe. Az mindig egy külön politikai és jogi 
döntést igényel, mert egyébként bárki belepiszkálhatna a felvételi rendszerbe, amihez 
kell az érettségi akkreditáció. Tehát itt egyelőre azt tudom ígérni, mondani, hogy 
hónapok óta ott van a kérésünk Kijev felé, hogy az oktatási minisztériumban üljünk 
már le, és beszéljük már meg, hogy hogy van ez az egész átszámítási dolog, és akkor 
egységesebbé tudnánk tenni. Amíg ez nem megy, mert ott más dolgokkal 
foglalkoznak, addig azt tudjuk csinálni, hogy egy külön úton megteremtjük, tehát 
kompatibilissé tesszük a beszámolási rendszert. Mint ahogy ezt idén is megtettük. 

Azt azért, hogy a beregszászi főiskolát kitömjük pénzzel, azért ezt nem 
mondanám, jól gazdálkodnak, és egyébként szerintem, ha jól látom itt a hallgatói 
szervezetek támogatásának az összegét, idén majdnem megdupláztuk. Tehát 18 
millióról 25 millió forintra nőtt. De akkor itt megint csak egy alapelvet érintenék, ami 
egy vita lehet köztünk. Azért nagyon visszafogottnak kell lenni az embernek, amikor 
bele akar szólni egy határon kívüli magyar intézmény életébe. Alapvetően mégiscsak 
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abból indulunk ki - és a gyógyszerész meg a mentős dologra is azt mondanám -, hogy 
megkérdezzük, hogy ők mit szeretnének. Megmondják, hogy mit szeretnének, és 
megmondjuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni vagy nem. De azt, hogy mi innen mondjuk 
meg, hogy de ők még ezt is meg azt is meg amazt is, azért az egy nehezebb ügy.  

Tehát, ha ilyen kérés érkezik Kárpátaljáról, gyógyszerészek, mentősök, akkor 
nyilván meg fogjuk tudni oldani, hiszen sokszorosára nőtt a támogatott személyek 
száma. Ahogy említettem, a magyarul tudó orvosok száma hirtelen megemelkedett, 
abban a pár mentős és gyógyszerész - akiknek a száma nyilván szintén növekedni fog, 
ha majd támogatást fognak erre kapni - részünkről nem jelent problémát.  

A családok kiválasztásánál is kárpátaljai szervezeteket kérdezünk meg. Az, 
hogy milyen módon finanszírozzuk a gyermekétkeztetést, kárpátaljai szervezeteket 
kérdezünk meg. Tehát itt azért a tartalmi meghatározása az ügyeknek, mi alapvetően 
úgy gondoljuk, hogy akkor van a legjobb helyen, ha az ottani partnereink határozzák 
meg, ami nem megy viták nélkül. Ami most Kárpátalján történt, az a magyar-magyar 
összefogás, szerintem az példamutató. Abból a számarányunk fölött sokszoros 
teljesítmény jött ki a választásokon. Ilyen választási eredménye magyaroknak nem 
volt ukrajnai választáson, mint ebben az évben. Szerintem ez egy óriási dolog, ezt meg 
tudtuk csinálni a Vajdaságban, aztán utána ott elkezdett töredezni, aztán újra össze 
kell rakni. Tehát azért az ottani partnerekkel való együttműködésben kell szerintem a 
tartalmi dolgokról dönteni. 

És nem akarom kihagyni az oktatási-nevelési támogatás ügyét sem. Ez 
alapvetően egy kérdés, hogy alanyi jogon adjunk-e akármilyen összeget, 2800 vagy 
28 000 forintot valakinek azért, mert magyar intézményben tanul, vagy ezt is kössük 
programokhoz. Ugye, ez egy régi vita, amibe, most nem mondom, hogy nem akarok 
beleszólni, mert szívesen beleszólnék, mert oktatásról van szó, de azért mégiscsak a 
Miniszterelnökség a gazdája. Én bízom benne, hogy ebben lesz majd előrelépés, mert 
szerintem is ez a rendszer most nem igazán jó. Még mindig jobb, mintha nem lenne 
semmi, de ha arra gondolok, hogy a Szülőföldön magyarul programra mondjuk 
hatmilliárd forintot fordítunk, akkor ez a programokra vonatkozik. Olyan 
programoknak meg pedagógusoknak a finanszírozására meg táborozásra és egyébre 
meg felsőoktatási intézmények finanszírozására, amiből, ha nem is cashbe kap valaki, 
ottani hallgató x ezer forintot, de nyilván ennek a jótéteményéből tanul adott esetben 
abban az intézményben ingyen. Tehát szerintem ezt a dolgot is érdemes idehozni.  

Azt nézem, hogy kihagytam-e valamit. A nemzetiségi műsorok műsorsávja egy 
ettől független kérdés. Itt azt tudom mondani, hogy a Médiaszolgáltató a kormánytól 
független intézmény, tehát mi támogathatjuk ezeket a kezdeményezéseket. Van egy 
kimutatásuk, amit láttam, amikor tájékoztatást kértem, hogy sokkal több, mióta 
hírszolgáltatóvá vált a közszolgálati csatorna, sokkal több a nemzetiségekkel 
kapcsolatos hír, mint korábban volt. Ez a szám megugrott, ez is biztos nagyon fontos, 
meg a saját gyártású műsorok is nagyon fontosak. Egyébként ez is egy szakmai vita, 
hogy mi a jobb az ilyen rétegműsoroknál, az egyházi műsorokat is idesorolom, hogyha 
külön csinálunk olyan műsorokat, amiket valóban a speciális érdeklődésűek 
figyelnek, és azok kapcsolják be, és egyébként nem, vagy pedig, ha az általános 
hírfolyamban meg az általános kulturális kínálatban ott vannak ezek a kínálatok is, és 
akkor egy nagyobb, szélesebb közönséget ér el. 

Külföldi kastélyok ügye. Ez nem egyszerű történet, mert ha azt kérdezzük, hogy 
hogy nem tudtuk elérni, hogy az ukrán állam ne vegyen le egy bizonyos százalékot 
ezekből a támogatásokból, ha az az alternatíva, hogy nem adunk semmit, mert ők 
egyébként úgyis leveszik róla, és akkor inkább nem adjuk, vagy pedig adjuk, de 16 
százalék, akkor sajnos az utóbbit döntjük, mert annak az országnak a szuverenitása 
nem a mienk. Ott mégiscsak vannak szuverén döntések, amiket sajnos figyelembe kell 
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vennünk. A kastélyügy úgy jön ide, hogy az az alapvető tapasztalatunk, nem az elmúlt 
25 évben, én emlékszem korábbi időszakokra is, hogy a jelenlegi gazdaállamok, nem 
tudom, hogy hogy jó ezt PC-n nevezni, azokat az országokat, amik most gazdái 
mégiscsak ezeknek a közösségeknek, tehát a közigazgatási államok, azok szeretik, 
amikor mi egy kastélyrevonálást elkezdünk, egy kastélyprogramot, akkor úgy szépen 
kivonulnak belőle. Tehát, ha alacsonyak az összegek, az nem feltétlenül csak a 
forráshiányról szól, hanem arról, hogy addig próbálunk előremenni, ahol megvan 
annak az államnak a támogatása is, hogy valamilyen módon ők is érdekeltek legyenek 
ebben az ügyben. És ez nemcsak itt van így, hanem a Sapientiánál meg az összes 
akkreditációs kérdésnél. Mert azért abból az alapelvből szeretnénk nem engedni – 
még ha a gyakorlat más is –, hogy természetesen az ott élő magyar ajkú, magyar 
származású vagy magyar állampolgároknak akár Romániában, akár Ukrajnában 
ugyanazok a jogai, és ugyanazok a támogatások járnak, amik járnak egy román nyelvű 
egyetemnek és így tovább. Tehát itt ebben az ügyben újra és újra ezt föl kell vetnünk. 
Kárpátalján kiváltottuk az ukrán államot a saját felelősségéből, ami hosszú távon nem 
megoldás mégsem, de abban a krízishelyzetben ezt így kellett megtenni. 

Ha elnök úr azt kérdezi, hogy mennyi az annyi, valóban szerintem az fontos, 
hogy össze legyen számolva, hogy legyen egy olyan hely, erre már az előbb 
válaszoltam. De ennek is lehetnek nemzetbiztonsági okai, hogy nem feltétlenül 
mindent a kirakatba kirakni. Itt szerintem az ellenzéknek lehetnének jogos kifogásai, 
de ők látni szeretnék, mert mi belül tudjuk látni ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy ha 
van egyfajta minimális bizalom, és úgy látom, hogy ezekben az ügyekben a 
konszenzus sokkal erősebb - megy mindjárt a Kulturális bizottságba -, mint más 
ügyekben, akkor talán az a módszer, hogy amikor az ellenzék részéről akár valamikor 
még volt itt egy szocialista képviselő is, aki szakértőnek tűnt, úgy látom, hogy nem 
tartotta fontosnak, hogy megjelenjen, jegyzem meg zárójelben. Tehát ha vannak 
konkrét jelzések, arra tudunk reagálni. De itt még sincs támogatás. Miért nem 
teszünk ide vagy miért nem teszünk oda, aztán majd lehet, hogy érdemes 
összeszámolni is a dolgot.  

Én úgy becsülöm, hogy a mi konkrét határon túli támogatásunk - nem beszélek 
még a háttérintézményeink együttműködéséről - 4 milliárd körül van, de inkább 5 
mint 4, ha a Határtalanult veszem, az egyházi támogatásokat veszem. 

Az egyházi támogatásoknál szerintem nagyon jó elv van. Az a 10 százalék 
automatikusan határon túli célra megy, és aztán ezen felül még különböző keretekből. 
Tehát nem egy rossz szám, úgy gondolom, és egyébként a háttérintézményeknél is ki 
vannak adva a partnerkapcsolatok, tehát a pedagógusképzésben, a kulturális 
együttműködésekben mindenütt ott van a határon kívüli rész, és akkor még a 
kultúrában, amit említett államtitkár úr, nem tudom, hogy ebben a 600 millióban 
szerintem benne van a Nemzeti Kulturális Alapnak a most már külön kerete 400 
millióra, ami határon túli kulturális célokra megy. De például a NEÁ-ba - ez még a 
civil támogatás dolog…  

A civil szervezetek regisztrációja a bíróság dolga. Mi olyan szabályokat hoztunk 
létre, hogy ez egy nehéz feladat és ők ezt ki is használják, mert a határidő vége után 
még visszaküldik hiánypótlásra, ebben látok problémát, csak konkrétan nem nálunk 
pattog a labda ebben az ügyben. A civil szervezetek támogatásánál azt az elvet például 
mi vezettük be, hogy automatikusan minden ügyben azok a magyarországi civil 
szervezetek, amelyek határon túliakkal együtt pályáznak, nagyobb esélyük van a 
nyerésre. Szerintem ez egy pozitív dolog. 

Én is Petneházy képviselő úrral értek egyet, hogy ezek az összegek nem 
csökkentek, sőt, az elmúlt évben az előző évhez képest, illetve ’15-ben növekedett ’14-
hez képest. A végére annyit mondanék és talán ebben egyetértünk, hogy ha netán 
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2010 előtt magasabbak lettek volna ezek az összegek, akkor az szomorú lenne, mert 
ha jó pénz megy rossz helyre vagy sok pénz megy rossz helyre, rosszabb, mint ha 
kevesebb pénz megy jó helyre. Én ezt az elvet tartanám azzal kapcsolatban, hogy 2010 
előtt az NCA támogatási rendszer működött, azzal súlyos kifogásaim lennének, 
úgyhogy nem biztos, hogy olyan jó volt az, hogy a civil szervezeteket ilyen módon 
támogatták, mert azért a civilség alapja a függetlenség, az anyagi függőség meg nem 
tesz jót ennek a dolognak, de Magyarországon még egyelőre a polgári világ nem 
mindenben áll olyan jól, hogy önálló vagy saját lábon tudjon állni. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. (Jelzésre:) Egy kérdése van még 

Szávay képviselő úrnak. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nagyon 

röviden csak egy-két mondatot mondanék, ha szabad, miniszter úr.  
A kárpátaljai ügyben a mentősök konkrétan megkeresték a minisztériumot, és 

azt a választ kapták, hogy ez most így sikerült és talán majd legközelebb, de akkor én 
örömmel hallom, ha államtitkár úr vagy miniszter úr lát ebben az ügyben ezek szerint 
mozgásteret.  

Visszafogottnak kell lenni, hogy mi az, amit kérhetünk vagy nem kérhetünk, de 
azért úgy gondolom, hogy ha a magyar állam köt egy támogatási szerződést egy külön 
magyar intézménnyel, azért meg lehet szempontokat jeleníteni, mint ahogy meg is 
jelennek szempontok. 

Egy dologra hadd hívjam fel a miniszter úr figyelmét, és rendszeresen 
összemosódik ez a két téma és kicsit ön is így kezelte. A külhoni magyar ifjúsági 
szervezeteknek számos lehetőségük van programokra és rendezvényekre pályázni. Ez 
a keret duplázódott meg egyébként, én viszont nem erről beszéltem, hanem működési 
célú támogatásról, ez egyébként a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 
nemrég tartott szakbizottságán is előkerült, konkrétan határon túli magyar ifjúsági 
szervezetek. Köztük egyébként önökhöz finoman szólva is meglehetősen közel álló 
szervezetek vezetői is kifejezték az ezzel kapcsolatos kritikájukat és kérésüket, hogy 
nagyon jó sokszor, hogy programot és rendezvényt tudnak csinálni, csak egyébként 
arra nincs pénzük, hogy vegyenek egy számítógépet vagy az iroda villanyszámláját 
kifizessék. Most kicsit sarkítok. A kérdés kifejezetten a működésre vonatkozott. Ez 
különböző szegmensekben fölmerül egyébként. 

Egyetlen kérdésen átugrottam, ha megengedi, miniszter úr, ezt hadd tegyem 
fel, mert nagyon érdekelne, csak a saját jegyzetemen túlugrottam. 

Sajnos elég rossz hangulatú levelek, nyílt levelek, aláírások és beszámolók és 
mindenféle tiltakozások lepték el az elmúlt hónapokban a sajtót a Partiumi 
Keresztény Egyetem gazdálkodásával kapcsolatban. Én ebben nem kívánok 
különösebben állást foglalni, de szeretném kérdezni, hogy ez ügyben önöknek mi a 
véleményük? Kell-e, szükséges-e valamilyen lépést tenni Magyarországról vagy 
valamilyen vizsgálatot indítani, tekintve hogy a magyar állam is - nagyon helyesen - 
komoly összegekkel támogatja az intézményt.  

A NEA-ra azért is muszáj mégiscsak egy mondatot reagálnom, miniszter úr, 
mert a korábbi években - és én is úgy fogalmaztam, hogy sajnálom, hogy ezt kell 
mondanom - 7-8 milliárd forint jutott a civil szervezeteknek úgy, hogy valóban voltak 
komoly problémák a finanszírozási rendszerrel, az tehát, hogy ezt önök 
megváltoztatták, ez jogos törekvés volt.  

Az, hogy ez mennyire sikerült jobban és mennyire lett függetlenebb a mostani 
bírálati rendszer úgy, hogy korábban a kollégiumokban 10, civilek által választott 
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delegált és egy minisztériumi delegált volt, a mostani rendszerben pedig 3 civilek által 
megválasztott bíráló van, és a kuratórium kétharmadát a minisztérium, illetve a 
kormány delegálja, azért ez nem a függetlenség erősítésének irányába ment, és az 
összegek ettől függetlenül elég szembetűnőek.  

Tehát konkrétan harmada a mostani években a támogatás összege még akkor 
is, ha igaz az, amit ön mondott, hogy az idei támogatás, illetve a jövő évi több mint a 
korábbi években volt. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok! 
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partiumi keresztény egyetemmel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy egyelőre 
ezek hírek. Mi nem közvetlenül állunk kapcsolatban az egyetemmel, hanem a 
Sapientián keresztül, tehát elsősorban ha ott elszámolási problémák vannak, akkor ez 
a Sapientia Egyetem mögötti alapítványnak lesz először a gondja, és ha ők nekünk 
ilyen típusú kérdést jeleznek, akkor állok rendelkezésre, és megvizsgáljuk, hogy ha 
vannak problémák, azok milyen jellegűek, és hogy ott nekünk kell-e lépnünk vagy 
pedig ők ezt saját körben el tudják rendezni. Erről ennyit tudok mondani. 

Még a NEÁ-hoz csak visszatérek. Tehát csak a cserkészeknek az elmúlt 3 évben 
milliárdos nagyságrendű programjaik voltak és lesznek a következő európai uniós 
fejlesztési ciklusban is. Azt az előnyt mindenképpen érdemes kihasználni, hogy ma 
még vannak olyan európai uniós támogatások, amelyekben azért azt az öntudatot 
erősíteném - a Jobbiknak erre nincs feltétlenül szüksége, mármint az öntudat 
erősítésére -, hogy ez a mi pénzünk is. Engem mindig nagyon zavar, amikor átadunk 
egy EU-s projektet, és akkor ott hálálkodunk, mintha valami könyöradományt 
kaptunk volna. 

És egyébként még komolynak nevezhető német politikusok szájából is gyakran 
elhangzik, hogy ha migránsügyben nem vagyunk engedékenyek, akkor majd ebből a 
pénzből levesznek. Azért azt tisztázni kellene, hogy minden forint, amit itt kapunk 
Brüsszelből, annak a 40 százaléka magyar forint. Azt mi fizetjük be. Ez az egyik része. 

A másik része pedig az, hogy ezt azért kapjuk, annak a versenyhátránynak a 
kiegyenlítésére kapjuk, amiért mi egy, a kommunizmusban legyengült gazdaságot 
megnyitottunk úgy teljes mértékben az európai szabad piac előtt, hogy az ezzel járó 
versenyhátrányokat - erről nagyon sokat lehetne beszélni a ’90-es évek eleje meg a 
második fele után - mi elfogadtuk, és ez ennek a kiegyenlítése. Van egy nagyon 
izgalmas számítás. Sajnálom, hogy a közéletben ez kevésbé van benne, nem tartozik 
konkrétan ide, most már azért elmondanám, hogy ha mi egyébként vámpolitikával 
meg teljesen szabad adópolitikával, befektetési politikával tudtuk volna rendezni az 
ügyeinket, akkor körülbelül ott lennénk, mint amit az EU-s támogatások most nekünk 
ideadnak, mert pontosan az hiányzik.  

Tehát ez egy nulla végű játszma. Azt akarom mondani ezzel, hogy semmifajta 
könyöradomány nem érkezik, hanem jogos járandóság az, amit kapunk, és ezt 
összekeverni mindenfajta menekült- vagy bevándorlóügyekkel, részben szakmailag 
teljes képtelenség, politikailag lehet, hogy hasznos, de mindenképpen erkölcstelen. 
Tehát szerintem érdemes visszautasítani. 

Itt viszont meghatároz bizonyos kontingenseket az Európai Bizottság, hogy mit 
mire lehet használni. És azért elég komoly összeg érkezik, ezek az ESA-típusú, 
európai Szociális Alap típusú támogatások, amelyekben nagyon komoly civil 
szervezeti támogatások lehetnek.  

Tehát, ha oda tudjuk terelni ezeket a civil szervezetekhez, és itt egy pályázati 
rendszer van egyébként, akkor miért is ne tegyük ezt? És ha ezeket hozzátesszük a 
NEA-hoz, akkor sokszorosa jön ki azoknak az összegeknek, amiket egyébként 2010 
előtt vagy korábban lehetett volna kapni. És ezek azért direktben civil pénzek, 
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nemcsak ilyen bújtatottan, hanem direkt módon. Itt a miniszterhelyettes úr, bár nem 
szoktam államtitkári segítséget kérni, nehogy félreértsék a hatalmi viszonyokat a 
minisztériumban, de miniszterhelyettes úr sokkal jobban képben van, hiszen az 
ifjúsági szervezetekkel részben ő tartja a kapcsolatot. Ha egy-két olyan programot 
említenél, amiket most zárunk le egyébként a 2007-13-as ciklusból, cserkészügyek 
meg egyéb, amik civil szervezetekhez mentek, azt, ha megengedi elnök úr, akkor még 
átadnám a szót.  

 
ELNÖK: Természetesen.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden. Volt egy TÁMOP 5.2.8, ami kifejezetten a 
kisközösségi ifjúságnevelést célozta, amelyik valóban a legnagyobb ilyesfajta forrás 
volt, de fontos, hogyha költségvetési pénzt nézek, a Rákóczi Szövetségnek, ugye ilyen 
közvetlen támogatást fog jövő évtől nyújtani - pontosan a határon túli fiatalokkal való 
kapcsolattartásra - 50 millió forint értékben a központi költségvetésből, az EMMI-
fejezeten belül a kormányzat. Nagyon sok projektünk futott, amelyik nyilván 
hátrányos helyzetű fiatalokat célzott meg, erre egy külön intézetünk is létrejött, tehát 
valóban ifjúsági-közéleti támogatásra, ifjúsági-szociális támogatásra, iskolán kívüli 
kortársak példaképül állítására való pályázatra jó pár TÁMOP-os, az 5.2.8. is most 
fejeződik be, ezeknek most tart az elszámolása.  
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vagy éppen az ifjúsági garancia programnak a milliárdos kerete, ami részben szintén 
civil szervezeteken keresztül jut el azokhoz, akiknek garantálni szeretnénk az 
ifjúságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úrnak, miniszterhelyettes úrnak, 

államtitkár uraknak, miniszteri biztos úrnak a megjelenését itt a bizottság előtt. 
Köszönöm, hogy részt vettek a meghallgatáson, és választ kaptunk a kérdéseinkre. 
Jövőre hasonló formában találkozunk. Jó munkát kívánok miniszter úrnak és a 
kollégáinak. Ma még akkor egy tartalmas feladat vár önökre, a Kulturális bizottság 
egy nagy bizottság, nagyon fajsúlyos témákkal. Jó erőt kívánok ehhez is és a további 
munkájukhoz is. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Nos, elköszöntünk miniszter úrtól és az államtitkár uraktól. Egyebekben van-e 
valami kérdés, bejelentenivaló a bizottság részéről? Nincs. Akkor én tennék két rövid 
bejelentést. Egyrészt holnap reggel indul a bizottság kárpátaljai látogatásra 7.30-kor. 
A programot kiküldtük. A jövő héten, december 2-án szerdán Diaszpóra Tanács ülés, 
utána 3-án csütörtökön MÁÉRT, mindkettő a Várkert bazárban, ez a jövő hét 
programja, és előreláthatóan december 8-án tartjuk az utolsó bizottsági ülésünket, 
reggel 9-kor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves bizottsági 
meghallgatására kerül sor. Tehát december 8-án újabb miniszteri meghallgatás. 
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Az ülés berekesztése 

Ha más nincs, az ülés bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, 
türelmét.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 38 perc.)  

 
 
 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 
 
 


