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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatkezelői tevékenységéről, a 
nemzetiségi pályázatok vonatkozásában megszerzett tapasztalatokról  
Meghívott előadó: 
Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója  

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  
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Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló, az albizottság alelnöke 
Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló  
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló 
Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló 
 

 
A bizottság titkársága részéről  
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Támogatáskezelő Osztályának vezetője 
Kovács Gergely, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetiségi 
Támogatások Osztályának vezetője 
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Hévei Rita, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. titkárságvezetője 
dr. Benedek György, az Ombudsmani Hivatal jogi főreferense,  
dr. Topuzidisz Dimitrisz, a Görög Országos Önkormányzat szóvivője 
Szutor Vera, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke 
Laluska Veronika, az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális 
referense 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága Ellenőrző albizottsága ülését megnyitom.  

Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, szószólókat, meghívottakat, és 
természetesen külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a napirendi ponthoz 
meghívott vendégeinket: Kereszthegyi Esztert, a Nemzetiségi Támogatáskezelő 
Osztály vezetőjét, Erdélyi Rudolf Zalán urat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
vezérigazgatóját, Hévei Rita asszonyt, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
titkárságvezetőjét, Kovács Gergely urat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nemzetiségi 
Támogatások Osztályának vezetőjét, dr. Benedek György urat, az Ombudsmani 
Hivatal jogi főreferensét, dr. Topuzidisz Dimitriszt, a Görög Országos Önkormányzat 
szóvivőjét, Szutor Vera asszonyt, a Szerb Országos Önkormányzat elnökét és Laluska 
Veronikát, aki az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális referense.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az albizottság mind az öt tagja 
személyesen van jelen az albizottsági ülésen, így az ülés határozatképes. 

Most a napirend elfogadása következne. Az előre kiküldött napirendhez 
módosító javaslat nem érkezett, ezért felteszem szavazásra, és kérem az albizottság 
tagjait, hogy kézfelemeléssel jelezzék egyetértésüket, hogy a kiküldött napirendet 
elfogadják-e. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet öt szavazattal, 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatkezelői 
tevékenységéről, a nemzetiségi pályázatok vonatkozásában megszerzett 
tapasztalatokról 

Így mindjárt rátérhetünk az 1. napirendi pont megtárgyalására, ez pedig 
tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatkezelői tevékenységéről, a 
nemzetiségi pályázatok vonatkozásában megszerzett tapasztalatokról.  

Itt még egyszer köszöntöm meghívott vendégeinket, köszönöm, hogy 
elfogadták a meghívásunkat, és átadnám a szót Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató 
úrnak, hogy egy bevezető tájékoztató keretében foglalja össze a tapasztalatokat, utána 
kérdésekkel, észrevételekkel, javaslatokkal, remélem, egy termékeny délelőttöt 
tudunk eltölteni. A vezérigazgató úr jelezte, hogy van ideje a kérdésekre is, úgyhogy 
mindenki éljen ezzel a lehetőséggel. Öné a szó! 

Erdélyi Rudolf Zalán szóbeli tájékoztatója 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a felvezető szavakat. Én is nagy szeretettel 
köszöntöm az elnök urat, illetve a bizottság tagjait és a meghívott vendégeket. Nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy egyetlen napirendi pontként érdemesek vagyunk 
arra, hogy a mi tevékenységünket tárgyaljuk. Biztosan mindenki felkészült jó 
kérdésekkel, mi is megpróbálunk válaszolni. Itt szeretném megköszönni a 
kollégáimnak a felkészítésben való közreműködést, illetve az államtitkárságnak a 
támogató munkáját.  

Az elnök úrral éppen beszéltünk az előbb itt az ülés megkezdése előtt arról, 
hogy majdnem egy éve voltam itt először, talán túl ritkán járok, és ezért vagyunk 
egyedüli napirendi pontként. Szívesen jövünk többször is, hogyha folyamatában 
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érdekes a tevékenységünk. De azért ez nem volt egy éve, tehát ez tavaly ősszel volt 
még, és akkor is említettem, hogy én úgy gondolom, hogy a feladat átadás-átvétel 
kapcsán egy költségvetési évet mindenképpen meg kell várnunk ahhoz, hogy a 
folyamatot mélységében lássuk, meg tudjuk állapítani azokat a problémákat, 
párhuzamosságokat, esetleg rendszerhibákat, amelyek akár a jogszabályi 
környezetben, akár a belső, illetve külső jogszabályi vagy jogi környezetben 
fennállnak, illetve fel tudjuk mérni azokat a humánerőforrás-szükségleteket, amelyek 
a feladatok ellátásához szükségesek. Kicsit vakon vettük át az EMET-től, az 
elődintézményünktől ezt a területet, illetve olyan feladatokat is kaptunk, amelyeket 
korábban nem az EMET látott el, hanem az EMMI, aztán átvette a Miniszterelnökség, 
és utána átkerült hozzánk, de ezt majd egy kicsit később említeni fogom. 

Akkor, ahogy elnök úr kérte, egy rövid összefoglalót adnék az elmúlt időszak 
tevékenységéről, tematikusan és kronológiai sorrendben, majd ezt követően a 
kollégáimmal is állunk rendelkezésükre, a felmerülő kérdésekre megpróbálunk 
válaszolni. 

Tehát a ’19. évi nemzetiségi pályázatok kiírása már az Alapkezelőnél történt, 
ami most már természetesen tizenkét nemzetiségre vonatkozott. A kategóriák a 
korábbi évekhez képest nem változtak, a mozaikszavak, a CISZ, KUL, TAB és PED 
megmaradtak, tehát ezek ismerősek voltak a pályázóknak. Viszont a keretösszeg 
ugyanakkora maradt, mint a ’18-ban rendelkezésre álló keretösszeg, ezt már akkor is 
örömmel üdvözölte a bizottság, viszont ez most már csak tizenkettő nemzetiségre 
vonatkozik, tehát ez egy jelentős emelésnek tekinthető. 

A pályázati kiírások: minden kategória egységesen október 26-án került 
meghirdetésre, és a benyújtási határidő november 26-a volt. A pályázatok benyújtása 
a már ismert EPER-rendszeren keresztül történik. Azt már itt elmondhatom, hogy a 
Geoview nevezetű cég, amelyik az EPER-nek a szolgáltatását, illetve a fejlesztését 
végzi, nem a legjobb partner, nagyon nehéz velük az együttműködés. Tehát az 
többször is bebizonyosodott, hogy az EMET-Geoview hármas megoldásban nagyon 
nehéz üzemeltetni, úgy beszállni kívülről egy ilyen szoftverbe, hogy részben mi 
használjuk, részben más cég használja, és így az igényeket csak az EMET-en keresztül 
tudjuk leadni. Ez nem a legrugalmasabb. Elindult egy belső fejlesztési projekt az 
EPER-nek a kiváltására. Ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy ezt a pályázók nyilván 
ne úgy éljék meg, hogy egy új rendszert kell megtanulniuk, hanem megtartva a fő 
vonalakat, de mégis egyszerűsítve, egységesítve a pályázatkezelő többi területén 
alkalmazott elektronikus pályázati rendszerekkel. 

A pályázók megfelelő tájékoztatása érdekében két nyilvános tájékoztató napot 
tartottunk: az első nap az a Miniszterelnökség Báthory utcai épületében került 
megrendezésre, a második pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Gellérthegy utcai 
székhelyén.  

Szintén az Alapkezelő Gellérthegy utcai termében volt ’18. december 12-én az 
NTB előzetes ülése, melynek fő célja néhány ügyrendi módosítás mellett a roma 
döntéselőkészítő bizottságnak a létrehozása volt, így a roma DEB ugyanolyan 
előkészítő funkciót tölt már be, mint az NTAB. A pályázatok befogadási ellenőrzését 
követően kétkörös érvényességi, formai ellenőrzés következett. Az első körös 
érvényességi ellenőrzést követően a pályázóknak egy alkalommal, hét napos 
határidővel volt lehetőségük a feltárt hiányosságok pótlására. 

A pályázóknak mind a befogadási, mind pedig az érvényességi ellenőrzés 
eredményével szemben lehetősége volt kifogás benyújtására. A kifogások a 
Miniszterelnökség részére kerültek felterjesztésre. A döntésről a Miniszterelnökség 
tájékoztatta az Alapkezelőt. 
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Az NTB alapvető feladata a javaslatok elkészítése, a központi költségvetés 
nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzatának terhére kiírandó 
pályázatok prioritására, témájára, és az egyes pályázatokra fordítható költségvetési 
források felosztására, illetve az egyes pályázatokhoz kapcsolódóan javaslattétel a 
támogatási összeg nagyságát illetően. Ezt el is végezte az NTB. Az érvényességi 
ellenőrzés, illetve a kifogáskezelés lezárultát követően került összeállításra az a 
dokumentum, amely a döntéselőkészítés alapján képezte, valamint az NTAB részére 
megküldésre került ez a dokumentum. 

Az NTAB a ’19. évi pályázatokkal kapcsolatos döntéselőkészítés során két 
alkalommal ülésezett. Az első alkalommal meghatározta, hogy az egyes tagok milyen 
összegű keret szétosztására tehetnek javaslatot. Az ülést követően az NTAB tagjai 
végezték a pályázatok szakmai bírálatát, valamint javaslatot dolgoztak ki a saját 
nemzetiségük által benyújtott és az Alapkezelő általi elbírálás során érvényesnek 
minősített pályázatok támogatási összegével kapcsolatban.  

A második ülés alkalmával az NTAB áttekintette a tagok általi javaslatokat, 
majd pedig ennek megszavazását követően a pályázatok támogatására vonatkozó 
javaslatot terjesztett az NTB elé. A pályázatokkal kapcsolatos előzetes államtitkári 
javaslatot követően a támogatói döntést az Alapkezelő hozta meg. 

A nyertes és elutasított pályázatokkal kapcsolatos kiértesítések III. hó 28-án 
kerültek kiküldésre, a tankerületek esetében ez pedig IV. hó 16-án történt. A 
támogatások folyósításának megkezdése ’19. május elején kezdődött meg. 
Reménykedünk abban, hogy az olyan esetekben, amelyek nem problémásak, július 
31-éig befejezzük a támogatások kifizetését. Nyilván ehhez az is kell, hogy a pályázók 
aktív közreműködése megtörténjen. Pár nappal ezelőttig 1676 darab a nyertes ’19. évi 
nemzetiségi pályázat. A támogatói okirat kiadásához benyújtott papíralapú 
dokumentumok 44 százalékát vagy majdnem 50 százalékát dolgozta fel a nemzetiségi 
támogatások osztálya, és ezen belül pedig 483 darab okiratosításra került, tehát 
ennek folyamatban van már a kifizetése. 

A ’19. évi nemzetiségi egyedi támogatások. Erre vonatkozóan 201 darab egyedi 
kérelem alapján kezelt papíralapú támogatásról kaptunk előzetes államtitkári döntési 
javaslatot. A támogatásokkal kapcsolatosan minden kiértesítés megtörtént. Itt 
77 százalékos feldolgozottságnál állunk, itt is folyamatosan zajlanak a kifizetések. 

A ’19. évi működési támogatások. Itt a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatását már a költségvetési törvény szabályozza, egész éves támogatásra a január 
1-jén törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat 
jogosult. A Miniszterelnökség közreműködésével ’19. január 10-ét megelőzően 
lekértük a Magyar Államkincstártól a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi 
nemzetiségi önkormányzatok listáját, ezt követően a költségvetési törvényben 
meghatározott módszer alapján önkormányzatonként meghatároztuk a támogatások 
összegét. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár felé megküldött 
rendelkezéssel történt. Az első részlet folyósítására január 30-áig sor került, a 
második részlet pedig június 30-áig esedékes, addig mindenképpen meg fog történni. 

A feladatalapú támogatást szintén a költségvetési törvény szabályozza. A 
támogatás célja a meghatározott nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül 
kapcsolódó költségek finanszírozása. A feladatalapú támogatásra az a helyi 
nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a jegyzőkönyvét január 15-éig benyújtotta 
a kormányhivatalok részére. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, tehát 
január 20-áig mi megkértük, vagyis a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter részére 
megküldésre kerültek elektronikus úton ezek a dokumentumok. 

’18 folyamán is folyamatosan nyújtották be a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok testületi üléseinek és közmeghallgatásainak a jegyzőkönyveit a 
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kormányhivatalok. Augusztus 31. - az EMET-ben ez az adatbázis is közös volt, a 
feladat átadás-átvétel során szét kellett választani ezt az adatállományt. 

Mivel a jegyzőkönyvek benyújtására szolgáló elektronikus postafiók is 
jegyzokonyvek@emmi.gov.hu, közös volt, ezért ezt is szükséges volt szétválasztani. Új 
postafiókot kellett létrehoznunk, ez a jegyzokonyvek@bgazrt.hu, tehát csak a vége 
változott. Itt is volt azért probléma, hogy még nagyon sok továbbra is az EMET-hez 
ment, annak is akadozott egy kicsit az átvétele. 

A beérkezett jegyzőkönyveket nyilvántartásba vettük, illetve állományát két 
alkalommal is egyeztettük a kormányhivatalokkal. 

A pontozás csak teljesen manuálisan végezhető a Miniszterelnökséggel 
többször egyeztetett pontszámrendszer alapján. A beérkezett jegyzőkönyvek száma 
8330 darab, ez a meglévő tíz kollégánknak teljes három hónapos munkaidejét leköti. 
Sajnos ezen még egyelőre nem tudtunk változtatni. 

A költségvetési törvény előírásainak megfelelően az önkormányzati ülések 
jegyzékét és az első körös feladatmutató pontszámokat március 1-je és 16-a között 
kellett közzétenni. A közzétételre március 14-én került sor, ezt követően a 
költségvetési törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy észrevételeket 
nyújtsanak be a pontszámokkal kapcsolatban. Az észrevételek elbírálása a 
Miniszterelnökség hatáskörében volt/van, tehát azokat részükre terjesztettük föl, és 
az észrevételekkel kapcsolatos miniszterelnökségi döntést követően közzétételre 
kerültek a végleges pontszámok, valamint az ezek alapján meghatározott támogatások 
összegei önkormányzatonként. 

Ezt az Alapkezelő honlapján teszik közzé, ezzel jön létre a támogatói okirat, a 
támogatás folyósítása a Magyar Államkincsár felé rendelkezéssel megtörtént, a részlet 
folyósítására április 30-áig bezárólag sor került. A következő részlet augusztus 15-ei 
határidőt ír elő. Ez egy véghatáridő, tehát itt akár a bizottság javaslatára, illetve az 
államtitkárság szakmai egyetértésével lehetőség van akár egy előrehozásra is. Nálunk 
az adatállomány már rendelkezésre áll, a munkatársak felkészültek, tehát ha olyan 
döntés születik, akkor tekintettel akár az önkormányzati választásokra, ennek az 
összegnek a kifizetését augusztus 15-e előtt is bőven előre lehet hozni.  

A kedvezményezettek száma 2019-re vonatkozóan: 951 helyi nemzetiségi 
önkormányzat. A támogatásra való jogosultságot 958 helyi nemzetiségi 
önkormányzat esetében állapítottuk meg, azonban hét önkormányzat tevékenységét 
nulla pontra értékelték a kollégák, azaz támogatásban nem részesülhetnek. A teljes 
előirányzat 1187,1 millió forint volt, ennek fele került eddig folyósításra. 

Ezenkívül még átvettünk az EMET-től, illetve a Miniszterelnökségtől egyedi 
támogatásokat, amelyek ’17-ben, illetve ’18-ban kerültek megkötésre. A 
Miniszterelnökség az Alapkezelőnek összesen 135 darab ilyen támogatási szerződést 
és támogatói okiratot adott át, illetve 31 darabot vettünk át még a fejezettől. Röviden 
ennyit mondanék a múltról.  

A gyorsítás, ami itt a kérdésben is felmerült, mert nyilván önöket a 
kifizetéseknek a sebessége, előrehozása, a folyamatok egyszerűsítése, illetve az 
Alapkezelőnél rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás érdekelheti. Mint ahogy 
mondtam, ez nekem fájó pont, hogy igazából egyre elhúzódik a kifizetés. Tehát azt 
gondolom, hogy az Országgyűlés elfogad nyáron egy költségvetési törvényt, ami egy 
nagyon nagy érdem ebből a szempontból legalábbis, tehát mindent meg lehet tenni 
annak érdekében, hogy a következő évi források az év elején megérkezzenek. Minden 
szervezet akkor tud jól működni, hogyha év elején, amikor elindítja a saját 
költségvetési évét, akkor tudja, hogy mennyi pénz van a zsebében. Mi megpróbálunk 
ahhoz igazodni, hogy ezek a folyamatok előrébb jöjjenek.  
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Ahogy mondtam az elején, itt azért látnunk kell a szabályozási környezetet, a 
napi gyakorlatot, illetve a kapacitásproblémákat ahhoz, hogy egy valódi reformot vagy 
egy átalakítást tudjunk végrehajtani. Ennek azért több módja van, tehát lehet a 
gépesítés felé indulni, lehet a jogszabályi környezetet úgy alakítani, hogy akár 
normatívvá tenni bizonyos kifizetéseket, és nem kell olyan mérvű vagy olyan 
mélységű forrást vagy értékelést végezni egy-egy ügynél, mint amire most még 
szükség van. De a szabályozási környezet kialakítása a Miniszterelnökség, illetve a mi 
közös feladatunk, ebbe természetesen majd adott esetben bevonásra kerülnek a 
bizottság tagjai és az érintett bizottságok. Ezt most még nem tudjuk, tehát belső 
egyeztetés már folyik, gyűjtjük az információkat, amelyekben látjuk, hogy lehetne 
előremozdulni, de itt még azért döntés nincsen.  

Viszont a gyorsítás érdekében az Alapkezelő részéről már megtettünk olyan 
intézkedéseket, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek. Olyan szervezeti 
átalakítások voltak, amelyek következtében azt várom, hogy felgyorsulnak bizonyos 
folyamatok. Ennek az egyik pontja, hogy létrehoztunk egy elszámolási és monitoring 
igazgatóságot, ahol az összes átvett feladatot most már egységes módszertan, 
szisztéma alapján egy meglévő gárda, vagyis egy kialakításra kerülő gárda külön 
kezeli. Tehát az elszámolások ilyen értelemben Gergőék munkáját nem fogják 
terhelni, ezt már párhuzamosan lehet végezni egy másik szervezeti egységgel. Tehát 
ez egyfajta létszámfejlesztést jelent már, hiszen ott már lesz három-négy olyan új 
kolléga, aki kifejezetten csak a nemzetiségeknek az elszámolási ügyeivel fog 
foglalkozni. 

Ezenkívül vagy ezenfelül a Pénzügyminisztériummal az elmúlt hetekben egy 
olyan megállapodást sikerült megkötni, amelyek pluszforrást biztosítanak arra, hogy 
a feladatalapú támogatásokhoz működési forrást adnak, így ennek értelmében 
Gergőnek már lehetősége van újabb két ember felvételére, tehát így a meglévő tízes 
állomány gyarapszik még két fővel. Illetve az elszámolási területről is kikerülnek 
feladatok, és az elszámolási területre átkerülnek, ott is felvételre került még három-
négy fő. Tehát összességében, azt mondom, hogy 50-60 százalékkal meg tudjuk 
emelni azt a kapacitást, ami kifejezetten a területre vonatkozik. 

Mi úgy vettünk át minden feladatot, hogy nem kaptunk ahhoz megfelelő 
mennyiségű forrást. Tehát az EMET-től azokat az alapdolgokat vettük át, ami a 
konkrétan átvett embereknek az ottani bérét fedezte. Ez azt jelenti, hogy sem a 
cafeteria rendszerre, sem pedig a Bethlen Gábor Alapkezelőnél meglévő egyéb 
juttatásokra nem kaptunk fedezetet, illetve alacsonyabb volt a bérszínvonal is, tehát 
egy belső bérfejlesztést is kellett csinálni, hiszen ugyanazon tevékenységet végző 
kollégák különböző területeken nem kereshetnek annyival kevesebbet, illetve többet, 
mert az belső bérfeszültségekhez vezet. Tehát ezt is saját erőből kellett megoldanunk, 
többletforrást nem kaptunk hozzá. 

Nem akarok belemenni ilyenekbe, de például nyomtatót sem kaptunk. Tehát 
olyan dolgokat nem tudtunk átvenni az EMET-től, amit nekünk saját magunknak 
kellett beszerezni. Millió darabszámra dobálják ki a papírokat a nyomtatóink, ezek 
olyan beszerzések, amelyek több millió forintot jelentenek az Alapkezelőnek. Illetve 
bútorra nem kaptunk pénzt, tehát nem volt hova pakolni a dolgaikat azoknak, akik 
átjöttek, csak egy asztalt kaptunk, illetve egy széket. Monitorokból olyanokat kaptunk 
meg, amelyeket nem lehetett bekapcsolni vagy már selejtezett állományú gépek 
voltak. Ezek ilyen apró belső finomságok, ezekkel nekünk mind meg kellett 
küzdenünk.  

Ahhoz képest, azt gondolom, hogy az EMMI-Miniszterelnökség, illetőleg az 
EMET-BGA átvétele megtörtént, most itt vagyunk június elején, azt gondolom, egy 
hónapos csúszásban vagyunk körülbelül a tavalyi évhez viszonyítva. De azt is bele kell 
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kalkulálni, hogy egy hónappal később lettek kiírva a pályázatok, és ahogy mondtam, 
az év első három hónapjában a munkatársainkat teljesen lekötötte a beszámolóknak 
az értékelése, ami a kilencezer darab beszámolónak az egyenkénti határozati 
pontozását jelenti, végignézve és beírva a pontszámokat, tehát ennek a kilenc-tíz 
munkatársnak ez egy három hónapos teljes leterheltséget jelentett. 

Én befejezem itt a panaszkodást, illetve a rövid beszámolómat, és elnézést 
kérek, hogyha túl hosszúra sikerült. Állunk a kérdések elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a vezérigazgató úrnak a tájékoztatást, amiből akkor 

azt látjuk, hogy nemcsak a pályázónak nehéz, hanem a pályázatkezelőnek is nehéz. 
Azt hiszem, pont a legjobb helyen vagyunk, hogy keressünk olyan megoldásokat, 
amelyek mindnyájunk helyzetét megkönnyítik egy kicsit, egyszerűsítik az életet. 

Átadnám a szót az albizottság tagjainak, illetve a jelen lévő szószóló 
kollégáknak, az önkormányzati képviselőknek azzal a megjegyzéssel, ha megengedik, 
hogy a kérdéseket próbáljuk általánosan megfogalmazni. Valószínűleg a vezérigazgató 
úrék egyedi és egyes konkrét pályázatokkal kapcsolatban nem készültek és nem is 
készülhettek válasszal - nyilván ha van ilyen, gondolom, felírják és majd írásban 
megválaszolják. A kérdéseket, észrevételeket, javaslom, hogy egy körben tegyük fel. 
Tehát nem lesz külön kérdés meg külön észrevétel kör, akinek van kérdése, 
észrevétele, mondandója, jelezze.  

Parancsoljon! Átadom a szót alelnök úrnak, Paulik Antal szlovák szószólónak. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló, az albizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A korábbi napokban összeírtam néhány kérdést, 
de ezeknek egy részére azért kaptunk már itt választ. Annak kifejezetten örülök, hogy 
három év után eljutott oda a terület a támogatáskezelésnél, hogy a feladatalapúhoz 
valóban pluszlétszám kell. Megtaláltam az erre vonatkozó feljegyzéseimet két és fél 
évvel ezelőttről, minden irányban, amiket írogattunk. 

Alapvetően az világos volt, ezt már akkor is világosan láttuk, és az itt 
elhangzottakból is ez derül ki, hogy amikor folyamatosan emelkedik a terheltsége egy 
területnek, akkor nem lehet igaz az a kijelentés, hogy az adott létszám elégséges 
ennek a munkának az elvégzéséhez. Hiszen ahogy elhangzott, három hónapig csak a 
pontozással tudtak foglalkozni, amellett az értékeléssel, a jegyzőkönyvek 
értékelésével, még ha most a roma önkormányzatok kikerültek is ebből a körből, ezek 
maradtak az EMET-nél. Rácsodálkoztam erre a nyolcezerháromszáz, nem tudom, 
hány darabos jegyzőkönyvszámra, mert annak idején 18-21 ezer közötti számokra 
emlékszem, de az a roma önkormányzatoknak a jegyzőkönyveit is tartalmazta. 

Annak is örülök, és ez is időszerű volt, hogy az elszámolásokra külön egyfajta 
önálló igazgatóság és ezen belül egy olyan kis csoport jött létre, akik a nemzetiségi 
terület elszámolásaival foglalkoznak, mert hiszen amennyire én tudom a terület 
jelzéseiből, nagyjából három évre visszamenőleg két-három éves csúszásban van az 
elszámolások befogadása. Ez olyan szempontból is probléma, hogy mondjuk egy 
olyan önkormányzat, amely most októberben újjáalakul, adott esetben úgy, hogy 
teljesen kicserélődik a tagság, hogyan tehető majd felelőssé például egy elszámolás 
hiányosságaival kapcsolatban két évvel korábbról. Hiszen nem lesz ember, aki 
emlékszik arra, hogy mi történt két évvel korábban. Tehát ezek ilyen apróságok, 
amiket nyilván kezelnie kell az BGA-nak.  

De azt is hallottuk, hogy amikor ősszel átvették, gyakorlatilag vakon vették át a 
feladatot, anélkül, hogy tudták volna, hogy pontosan ez mivel jár. Az meg aztán a kis 
örömök kategóriája, a kis öröm is öröm ugyan, de amikor olyan felszerelést kapnak, 
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ami használhatatlan, azért az elég érdekessé teszi az államigazgatáson belüli 
együttműködésnek a szintjét. De, hála istennek, megint megállapítom, hogy sok 
minden nem változott ahhoz képest, amikor én is ott dolgoztam. 

Tehát igazából azt kell hogy mondjam, hogy azokból, amiket így 
összeírogattam, nekem is az elsődleges az lett volna, hogy a nemzetiségi 
támogatásokkal foglalkozó munkatársak létszámát valószínűleg emelni kell, de akkor 
ezek szerint most itt erre sor kerül. Legyen így, mégiscsak kilenc hónap. Ahhoz 
képest, amit elmondott a főigazgató úr, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy július 
végére sikerül lezárni ezt a pályázati folyamatot, az kilenc hónap. Kilenc hónap az elég 
nagy idő, mint tudjuk, még egy gyermek is megszületik adott esetben. Tehát ezt 
valószínűleg rövidíteni kell majd a következő években, de talán ezekkel a szervezeti 
fejlesztésekkel sikerülni fog. Éppen ezért az összerakott kérdéseimnek ezzel a részével 
nem foglalkoznék. 

Egy kérdésem maradt még, amit annak idején megfogalmaztam magamnak. 
2016-ban, ha jól emlékszem - ez nem kifejezetten nemzetiségi történet, hanem a 
Határtalanul! programra vonatkozik -, a Határtalanul!-nak volt egy nemzetiségi 
iskolákat célba vevő programja, azt hiszem, 2016/17 vagy ilyesmi volt. Ez kifejezetten 
nemzetiségi iskolák számára volt megnyitva, azzal a céllal, hogy a kinti, tehát az adott 
anyaországi, illetve más országokban adott nemzetiségű oktatási intézményekkel 
vegyenek föl kapcsolatot, illetve látogassák egymást. Ezt nem láttam már tavaly és 
tavalyelőtt sem kiírva, a múlt héten valamikor néztem utoljára a Határtalanul! 
felhívásait, most sem látom.  

A kérdésem az… - viszont tudom, hogy használják egyébként a Határtalanul! 
programot a nemzetiségi iskoláink, csak az ő szempontjukból elég érdekes, amikor 
határon kívüli magyar iskolákba mennek. Bár vannak kapcsolatok, tehát mondjuk én 
tudom, hogy szlovák területen a budapesti szlovák általános iskola és gimnázium a 
pozsonyi magyar gimnáziummal viszonylag hosszú évek óta rendszeres kapcsolatban 
áll, tehát kölcsönösen meglátogatják egymást, de nem biztos, hogy ez a cél a mi 
esetünkben. Nem tudom, hogy a Határtalanul! nemzetiségi iskolákra kiírt programja 
tervbe van-e véve, lesz-e ilyen, és ha igen, akkor mikor. Köszönöm szépen, nagyjából 
ennyit szerettem volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Szolga József, horvát szószóló. 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Üdvözlöm a megjelent előadókat. Nekem csak egy kérdésem lenne, mert a múlt héten 
sajnos nem tudtam részt venni ezen az egyeztetésen, ami a támogató bizottság és az 
albizottság egy közös munkamegbeszélése volt. A ’19-es nemzetiségi pályázati 
felosztásnál voltak anomáliák. Ebben történt-e valami előrelépés, hogy a ’20-as, 
úgymond alapfelosztás milyen elvek mentén megy, és mi lesz majd a sorsa az 
albizottsági tagoknak, mert választások lesznek, és azt az országos önkormányzatok 
delegálják? Ezt mennyire fogja majd meggyorsítani? Vagy esetleg fel kéne hívni az 
országos önkormányzatokat, hogy az alakuló ülésen már úgymond a megújított 
tagokat… - persze ez függ attól, hogy hogyan lesznek majd kiírva a 2020-as 
pályázatok. 

Ugyancsak nálam is fel volt írva ez a Határtalanul! program, amit mi nagyon 
sérelmeztünk három éven keresztül, hogy elindult egy jó folyamat, amikor a 
nemzetiségi iskolák is tudtak pályázni vagy forrást találni arra, hogy anyaországi 
helyeket látogassanak meg. Tehát ezt mindenképpen javasoljuk, hogy ha mód és 
lehetőség van rá, akkor teremtődjön forrás és pályázati kiírás a 2020-as nemzetiségi 
pályázatoknál. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Még meghallgatunk néhány kérdést, és egyben várjuk a 

választ. Sianos Tamás görög szószóló úr! 
 
SIANOS TAMÁS görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

vezérigazgató urat, a munkatársait, a szószóló hölgyeket, urakat. Az egy héttel ezelőtt 
történt megbeszélésen, ahol a főbizottság, az albizottság és az országos önkormányzat 
elnökei vettek részt, elhangzott, hogy nem valószínű, hogy munkaerőbővítés történik. 
Most köszönettel vesszük ezt tudomásul, és remélem, tényleg elindul ez a 
munkaerőfelvétel. 

A kollégám elmondta azt a témát, hogy az albizottság valamilyen formában egy 
nagyobb összeget átvett az örmény kollégától. (Szolga József: Én ilyet nem 
mondtam!) Ezt a témát véglegesen rendeztük, úgy rendeztük le, hogy a jövőben az 
ilyen megmaradt nagyobb összeg a közösség kezébe kerül, és a közösség fogja újból 
elosztani. Tehát én nem szeretnék még egyszer nyilatkozni a témáról. Én a magam 
részéről ezt befejeztem, hiszen ott voltam, én javasoltam a megoldást, véglegesen 
elfogadták az én javaslatomat, tehát tulajdonképpen a jövőben a közösbe fog kerülni 
ez a pénz. 

Egy kérdésem lenne, hogy az országos önkormányzatok beruházási keretére 
kapott támogatás mikor kerül kiutalásra. Tehát tulajdonképpen ez már nyolc 
hónapja, hogy megtörtént. Nemsokára választások lesznek. Ez a pénzösszeg mikor 
érkezik? Van, akinek el kell indítani a beruházást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha a kollégák nem, akkor 

engedjék meg, hogy szószólói minőségemben én is szóljak néhány szót, és néhány 
problémát vagy csak megerősítsek, vagy fel is vessek. 

Itt nyilván a határidő kérdése az egyik, ahogy a vezérigazgató úr is és az alelnök 
úr is mondta, ez a legégetőbb probléma. Évek, hosszú évek óta, és ez most nem az 
Alapkezelőnek szóló kritika, mert még a közalapítvány idején is minden évben 
jelentkező probléma volt. Azt gondoltuk, hogy amikor júniusban van már költségvetés 
és az ősszel ki lehet írni pályázatokat, akkor tényleg elérjük azt, hogy legalább a 
támogatói okiratok, amelyek már kötelezettségvállalásra jogosítanak, legalább az év 
első harmadában-negyedében kikerülnek a támogatottakhoz. Ez, azt hiszem, 
nemcsak vágy, hanem egy jogos elvárás valamennyi pályázó részéről, hisz érdemi 
munkát, törvényszerű működést ezek nélkül az okiratok nélkül nem lehet végezni. Ez 
különösen igaz mondjuk a civil szervezetek esetén, amelyek ebből a támogatásból 
élnek, szervezik meg az egész évi működésüket. Nem tudom, hogy bárki el tudja-e 
képzelni, hogy lehet-e úgy működni, hogy júniusban, júliusban vagy augusztusban 
kapja meg valaki egyáltalán még csak a támogatói okiratot, nem is a pénzt. Én úgy 
gondolom, hogy ez egész komoly problémákat okoz. 

Ha már a civileknél vagyunk, az új civiltörvény szerint, ha én jól tudom, bár 
nem vagyok jogász, de azt súgták, hogy most a civil szervezetek vezetői, tehát az 
egyesületi vezetők akár saját vagyonukkal is felelnek az egyesületi pénzekért meg az 
egyesület működéséért. Az EMET, illetve a Bethlen még nem, tehát a jogelődök miatt 
2014 óta nincsenek levéve az inkasszók az elszámolt pályázatokról sem. Nem lehet 
embereket ilyen helyzetbe hozni! Itt milliós tételekről van szó, akár a lakásomat vagy 
a házamat is veszélyeztetheti, hogy az egyesület, amelynek mondjuk a tisztségviselője 
vagyok, nem tud rendezni pénzügyi dolgokat, a bankváltásról meg egyéb 
problémákról nem is beszélve, amelyek mindegyikének akadálya ez.  

Itt hallottuk, és ez talán némi reményt nyújt, hogy lesz egy ilyen főosztály. A 
kérdés az, hogy ezt mikorra tudják ledolgozni, illetve hogy esetleg egy huszárvágással 
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mondjuk... - tehát ha ránk minden határidő jogvesztő mint pályázókra, akkor talán a 
másik fél is, mert ha valahol ezek, még ha nem is kétoldalú szerződések, a mostani 
újabb szerint támogatói, illetve a korábbiak szerződések voltak, azért én úgy 
gondolom, hogy ha egy szerződést legalább egy picit egyenrangú felek kötik, akkor 
mind a két félre vonatkoznak szabályok. Elvárható lenne, hogy ha az Alapkezelő vagy 
bárhogy hívjuk, velünk szemben nagyon következetes és nagyon szigorú, akkor ezt 
saját magával szemben is próbálja érvényesíteni.  

Én tudom, el tudom fogadni, hogy létszámgondok vannak, hogy nagyon sok 
munkája van az Alapkezelőnek vagy az EMET-nek, vagy bárhogy hívjuk - jelentem, 
nekünk is, mi sem ülünk otthon és csak pályázunk, nekünk is vannak munkáink, a 
civileknek meg különösen vannak más egyéb feladataik. Úgyhogy ha velük szemben 
ilyen következetesen szigorúak vagyunk, és megkövetelünk minden szabályt, 
márpedig tudjuk, hogy a bürokrácia betart minden szabályt, akkor próbáljuk segíteni 
az ő működésüket, hogy a másik oldal is ezt fogja fel. 

A másik, ami szerintem nagyon komoly probléma, és ez, gondolom, az előző 
megbeszéléseken is ez örökzöld téma volt, a feladatalapú támogatás. Ritter bizottsági 
elnök úr külön megkért, hogy itt is hozzuk szóba, hogy elfogadhatatlan, hogy a 
feladatalapú értékelést soha senki semmilyen jogszabályi formában nem fogalmazta 
meg, és javasolni fogjuk most a költségvetés elfogadása során, hogy egy kiterjesztő 
határozattal, külön kormányrendeletben legyen megfogalmazva a feladatalapú 
támogatásoknak a szabályrendszere, a pontozása. Most én nem szeretnék, hallottam, 
hogy itt voltak különböző ötletek az önértékelő táblázattól kezdve, hogy egyáltalán mi 
menjen bele a feladatalapú pontrendszerbe, hogy ki mit szán itt prioritásnak. Lehet, 
hogy egy nemzetiségnek prioritás, ha több település együtt valósít meg programot, de 
ez a pontszámnál pont kevesebbet ér, mint egy önálló program. Tehát erre nyilván 
most a költségvetési törvény elfogadásáig nincs elegendő idő, de mindenképpen 
kezdeményezni fogjuk, hogy egy kormányrendelet ezt külön szabályozza. 

A másik dolog, amit szeretnék kérdezni a feladatalapúval kapcsolatban, vagy 
nem is kérdésem, meggyőződésem, hogy a feladatalapú támogatás az nem pályázat. A 
feladatalapú támogatás annak idején úgy született, hogy az amúgy egységes 
önkormányzati támogatásokat megbontotta a jogalkotó vagy a kormány, és lett egy 
működési keret, hogy differenciáljunk a jól működő és kevésbé jól működő 
önkormányzatok között. A feladatalapú támogatással az előző évi aktivitást, munkát 
értékeljük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan egy olyan kritérium, egy 
olyan pont egy ilyen támogatási okiratban, amit önök kibocsátanak, ahol leszögezik, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat ezt a pénzt átadhatja, csak az önök előzetes 
tájékoztatásával, illetve engedélyével. Könyörgöm, ez az ő feladata, felelőssége, hogy 
szabályszerűen és hogyan költi el! Önök nem győzik a munkát, ez itt ma elhangzott. 
Akkor miért terhelik saját magukat ilyen felesleges dolgokkal? Minden 
engedélykérelemre vagy módosítási kérelemre válaszolni kell valakinek, mert ha egy 
pályázat esetén minden eltérést az Alapkezelővel egyeztetni kell, az normális. Leírtam 
valamit, módosítani szeretném, ahhoz nyilván a támogatónak is kell a hozzájárulása. 
De a feladatalapú az egy másik kategória, az az önkormányzatoknak a költségvetés 
által biztosított támogatás, vagyis ez nem pályázat. Tehát a kettő között tegyünk 
különbséget, én úgy gondolom. 

Még egy dolog: a görög kolléga is mondta itt ezeket a fejlesztési támogatásokat 
kormányhatározatok vagy egyéb alapján. Itt is kérnénk meg javasoljuk, hogy lehessen 
gyorsítani. Most ahhoz, hogy kiadják a támogatói okiratot, minden szükséges 
dokumentumot előre be kell csatolni. Mi lenne, ha mondjuk az elszámolás feltétele 
lenne, hogy amíg jogszerűen jártunk el…? És mondok egy példát, az önkormányzatok 
és az intézményeik ingatlanvagyonát az elmúlt időszakban megkaptuk 
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vagyonkezelésbe. Tehát mondjuk, maradjunk a szerbeknél, egy szerb iskola fővárosi 
épülete fővárosi tulajdon, a Szerb Országos Önkormányzat vagyonkezelésében van. 
Ahhoz, hogy bármilyen fejlesztést, rekonstrukciót azon el tudjunk végezni, ahhoz 
nyilván kell a tulajdonosi hozzájárulás, a bizottság mikor ül össze, milyen papíron 
adja ki a hozzájáruló határozatát. Most már tudjuk, hogy az sem mindegy, mit 
tartalmaz az a papír, milyen kötelezettséget akar vállalni a tulajdonos, aki amúgy nem 
támogatottja és nem kedvezményezettje a megítélt pénzeknek. Ezek mind nehezítik a 
munkák elkezdését.  

Az iskola az a műfaj, ahol júniustól szeptemberig lehet dolgozni, mert amúgy 
meg vannak ott gyerekek meg tanítás, és kivitelezőt sem könnyű a mai világban 
találni, főleg nem olyat, aki leköti a kapacitást, aztán nem tud munkát végezni. Tehát 
itt mindenképpen javaslom, hogy egy közös gondolkodás keretén belül próbáljuk 
megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a törvényszerű működést ugyan nem 
kerülik meg, de rugalmasabbá teszik a rendszert. 

Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Most visszatérek elnöki mivoltomba: 
kérdezem, hogy esetleg van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor 
megkérem az előterjesztőt, hogy az elhangzottakra reagáljon, és ha lesz még kérdés, 
akkor a második körben azt még megtesszük. 

 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 

Köszönöm szépen. Gondoltam, hogy nem lesz egy sétagalopp a mai találkozó. 
(Derültség.) Azért nagyon sok kérdés összefügg másikkal, köszönöm mind a négy 
kérdezőnek a feltett kérdéseket. 

Ha egy kicsit hátrébb lépek, akkor tényleg azt gondolom, hogy azok a célok, 
amelyeket az elnök úr megfogalmazott, ahogy én is mondtam, ez abszolút bennem is 
így él, így lenne ésszerű, így lenne logikus, hogy ha valaki vezet egy szervezetet, 
mindegy, hogy az egy civil szervezet, egy önkormányzat vagy egy bármilyen más 
intézmény, akkor tudja az év elején, hogy miből gazdálkodhat, ha más nem, legalább 
támogatói okirat szinten, de lehetőség szerint a pénz is a zsebében legyen. 

Viszont azért sok éves örökséget kaptunk meg, amiről nem tehetünk. Nyilván 
ez az önök részéről, a kedvezményezettek részéről egy lényegtelen szempont, az 
államnak el kell látni a feladatát. De azért azt nem tudom megcsinálni fél év alatt, 
amit az elődeink nem csináltak meg iksz éven keresztül. Tudom, hogy ezt rögzíteni 
kell meg el kell mondani, de ezen vagyunk, higgyék el. Veszünk fel embereket, 
szervezetet fejlesztünk, alakítunk, illetve a jogszabályi környezetet próbáljuk 
megváltoztatni.  

Egy kérdést kiemelnék az összes közül, és megpróbálnám rövidre zárni, ez a 
Határtalanul! kérdése. Ez egy nagyon fontos program, és nagyon jó, hogy 
Magyarországon kvázi mindenféle diszkrimináció nélkül indulhatnak szervezetek. De 
azt tudni kell, hogy ez a Bethlen Gábor Alapban van. Tehát nem az Alapkezelőnél, 
hanem az Alapban lévő pénz, amely a külhoni magyarság támogatására szolgál, a 
külhoni magyar és a magyarországi magyar kapcsolattartásra szolgál. Ez valamilyen 
szempontból etnikai alapú történet, ettől függetlenül a magyarországi iskolák 
nincsenek kizárva. De a Bethlen Gábor Alapból csak olyan támogatások fizethetőek 
ki, amely a magyar-magyar kapcsolattartásra szolgál. Tehát hogyha egy 
magyarországi szerb iskola, amelyik ugyanúgy el tud indulni ezen a pályázaton, nem 
magyar partnerhez megy, akkor az a Bethlen Gábor Alapból nem finanszírozható.  

Ez persze nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy korábban az EMET-nél miért 
szüntették meg ezt a programot vagy miért változott meg a történet, és nagyon jogos 
az igény, hogy legyen egy ilyen program is. De a Határtalanul! kifejezetten magyar-
magyar kapcsolattartásra szolgál, és a Bethlen Gábor Alapban lévő pénzből más célra 
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nem is lehet kifizetni. Tehát ez egy rövid jogi indokolás. Ettől függetlenül nyugodtan 
lehet kezdeményezni, és meg lehet próbálni azt, hogy egy más soron, nem az Alapban 
lévő, hanem akár a nemzetiségi soron legyen egy ilyen, kifejezetten erre a célra 
pántlikázott forrás, ahol a magyarországi nemzetiségi iskolák külhoni, vagyis az ő 
anyaországukbeli iskolákhoz látogathatnak, vehetnek fel kapcsolatot és az utazásokat 
akár oda-vissza ebből finanszírozni lehet. Ez pluszforrást igényel, és meg lehet egy 
ilyet tervezni. Én nem akarok ötleteket adni, de ez a megoldás van rá, mert jelen 
pillanatban jogilag a Bethlen Gábor Alapból ilyen célú kifizetést nem lehet teljesíteni. 

Köszönöm szépen azokat a megjegyzéseket, amelyek a létszámfejlesztésre 
vonatkoztak. A kollégáknak is át fogom adni a szót, hogy pár konkrét ügyre 
reflektáljanak. Az a fajta létszámfejlesztés, amit mi az elszámolási igazgatóságon 
csinálunk, nem az átvett, múltbeli elmaradások felszámolását célozza. Tehát én arra 
vállaltam felelősséget a mostani keretből, hogy ami már nálam keletkezik vagy az én 
működésem alatt úgymond valamilyen státust vált, tehát most pont teljesítési 
időszakban van vagy pedig elszámolási időszakban van, annak további halmozódása 
ne legyen az elszámolatlan dokumentumokban. Tehát én azt szeretném elérni, hogy 
nálam már új szemétkupac ne keletkezzen. Azt gondolom, hogyha most két-három 
embert fölveszünk, azzal nem fogom tudni még pluszban az elmúlt éveknek az 
elmaradásait kezelni. Erre szeretnék majd egy olyan kormányzati csomagot vagy egy 
olyan projektpénzt kapni a kormánytól, amely pont a múltnak a feldolgozására 
szolgál.  

Teljesen jogos az az igény, hogy most önkormányzati választás lesz, és mit fog 
kezdeni az az önkormányzat, amelyiknek nincsen lezárva az éve. Ez jó kérdés. Itt is 
most úgy állunk, hogy az önkormányzatok vagy a kedvezményezettek sem nyújtják be 
minden esetben az elszámolásukat, tehát ott is nagyon sokszor kell jelentkeznünk. 
Teszünk bizonyos kivételeket abban, hogy nem kapaszkodunk teljesen a jogszabály 
szigorú szövegébe azzal, hogy kifizetünk támogatásokat olyan önkormányzatoknak is, 
amelyek nem adták be vagy nem nyújtottak be beszámolót. Azért látni kell, hogy 
mondjuk most tartunk egy feldolgozottsági szintnél az új pályázatok esetében, ott az 
arány, hogyha jól tudom, akkor 800 támogatásból 50-60 olyan szervezet van, amely 
nem nyújtott be korábbi támogatásairól elszámolást. Tehát lejárt a teljesítési 
időszaka, régen megcsinálta a tábort, rég el kellett volna számolnia, és nem nyújtja 
be, arra nem veszi a fáradságot, hogy egy dokumentumot beadjon arról, hogy mit 
csinált abból a pénzből, amit az adófizetők a rendelkezésérére bocsátottak. 

Ez átvezet arra a témára, amit az elnök úr mondott, hogy nem pályázat, hanem 
feladatalapú működési, akár normatív történet. Mi is abszolút meg vagyunk győződve 
arról, hogy ezt ebbe az irányba kellene tolni. Ebben folynak már egyeztetések a 
Pénzügyminisztériummal, illetve a Magyar Államkincstárral meg a 
Miniszterelnökséggel. Nagyon örülünk, hogyha ebben lesz egy közös gondolkodás, és 
találunk valami megoldást. De azért azt tudni kell, hogy itt államháztartási szabályok 
vannak és állami támogatásokról beszélünk, tehát az állami támogatásoknak a 
szerepét kell figyelembe vennünk vagy az azokra vonatkozó szabályokat kell 
figyelembe vennünk arra vonatkozóan, amikor mi átadunk egy támogatást, van egy 
kedvezményezett, van egy támogató, a kedvezményezett nem adhatja tovább a 
támogatást senki másnak. Sajnos ez egy jogi furfang, de ez így van. Tehát ha tovább 
akarja adni, akivel szerződésben vagyunk, akkor tájékoztatni kell a támogatót, és be 
kell vonni azt a partnert kedvezményezettnek, aki egy önálló másik jogi személy. 
Tehát vagy maga megcsinálja a kedvezményezett, vagy bevonunk egy másik szereplőt, 
és akkor már háromoldalúvá válik a történet. 

A támogatói okirat egy egyszerűsítés volt a kormányzat részéről, tehát 
egyszerűsítési szándékkal jött létre az, hogy a támogatási szerződés kétoldalú, akkor 
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még a postázás, megy oda-vissza történet, itt viszont megtörténik egy támogatói 
okirat kiállítása, azt először elektronikus úton jóváhagyatjuk, ott mindenki visszajelzi, 
hogy részéről így rendben van, vagy ha nem, akkor nyilván elmondja, hogy mi a 
problémája vele, és akkor, amikor elfogadottnak tekinthető a mi részünkről, akkor 
kimegy az egyoldalú jognyilatkozat, de ez tulajdonképpen ugyanúgy egy polgári jogi 
szerződésnek minősül. Tehát hogy ez most támogatói okirat vagy szerződés, ez, azt 
gondolom, inkább csak gyorsított a folyamaton, hogy ezeket nem kell még hosszasan 
postázásokkal, papír alapon utaztatni, hanem ez egy egyoldalúan létrejövő történet, 
amelyet persze elfogad a másik fél. 

Tehát azt nem tudjuk megkerülni, hogy az állam részéről a támogatás 
nyújtásának és a továbbadásának a szabályait ne tartsuk be. Tudom, amit mondott az 
elnök úr, hogy ha mindent megkövetelünk a kedvezményezettől, akkor magunktól is 
követeljük meg azoknak a határidőknek a betartását vagy azt a rugalmasságot, illetve 
magunkkal szemben is legyünk olyan szigorúak. Én ígérem, hogy igyekszünk, mi ezen 
leszünk, hogy magunkkal szemben is következetesek legyünk, és szigorúan tartsuk be 
a saját szabályainkat, illetve hogyha a jogszabályi környezet problémás, akkor meg 
közösen tegyünk javaslatot arra, hogy ezt hogyan lehet megváltoztatni vagy 
egyszerűsíteni. 

Beruházási pénzekről, görög ügyekről, keretfelosztás elveiről pedig megkérném 
a kollégákat, illetve még elhangzott egyéb kérdés Paulik Antaltól, azokra megkérném 
a kollégákat, hogy válaszoljanak. Azt gondolom, hogy először Eszter, aki szerintem… 

 
ELNÖK: Akkor, csak a rend kedvéért: Eszternek megadom a szót. 
 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 

Köszönöm szépen. Bocsánat! 
 
KERESZTHEGYI ESZTER (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm szépen. 

Én is üdvözlök mindenkit. Feladatalapú támogatás. Tudjuk, hogy évek óta nincs egy 
olyan rendszer, ami megfelelne, ami teljesen jó lenne és mindig jönnek észrevételek, 
amikkel foglalkoznunk kell. 

Ritter Imre képviselő úrnak is jeleztük, hogy a pontozási rendszernek a 
formába öntése meg fog történni úgy, hogy ez az önkormányzatok számára is elérhető 
legyen. Fontos az, hogy tudják, hogy milyen elvek alapján történik az értékelés, és ne 
csak egy végső pontszámot lássanak, hanem már az értékelési folyamatot is 
ismerhessék ilyen szempontból.  

Illetve felmerült a múltkori albizottsági-bizottsági munkamegbeszélésen, hogy 
az értékelés folyamatába a nemzetiségek szakértőit is valamilyen módon be lehetne 
vonni. Itt azt vállaltuk vagy arra tettünk ígéretet, hogy ezt megvizsgáljuk, hogyan 
lehetne, és nyilván ezt ugyanúgy a bizottságok együttműködésével kellene majd 
közösen kidolgoznunk, hogy akkor azok a szakértők is részt vehessenek az 
értékelésben, akik nyilván a legjobban ismerik a saját nemzetiségüket, hiszen önök 
ismerik legjobban a saját nemzetiségüket, és akkor ezzel a támogatónak is lenne egy 
olyan segítsége, hogy még megalapozottabb lehessen az értékelés. 

Illetve, ahogy a vezérigazgató úr is elmondta, itt azért költségvetési 
támogatásról beszélünk. Az a forrás, ahonnan mind a működési, mind a feladatalapú 
támogatás biztosításra kerül, a Pénzügyminisztérium irányítása alá tartozik, 
úgynevezett központi kezelésű előirányzat. Nem akarok mindenféle pénzügytechnikai 
dolgokba belemenni, viszont azt fontos látni, hogy bármilyen javaslata is van akár a 
támogatást kezelő szervezeteknek, akár a Miniszterelnökségnek, a bizottságnak, a 
Pénzügyminisztérium bevonása nem kerülhető el. Az, hogy ezekkel a támogatásokkal 
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ugyanúgy el kell számolni, mivel költségvetési támogatás, ebből az eddigi egyeztetés 
alapján ők sem kívánnak engedni, minden támogatással el kell számolni. Az, hogy ezt 
a hátrányt majd leküzdjük, nyilván közös feladat lesz. 

Ami még fontos, hogy azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azáltal, 
hogy a terület megosztott, ugyanúgy be kell vonni az egyeztetésekbe a roma pénzeket 
kezelőt, jelenleg az EMET-et, illetve olyan szabályokat kell kidolgozni, ami nemcsak a 
tizenkettő, hanem a roma nemzetiség szempontjából is nyilván megfelelő. Azáltal, 
hogy sokszereplős a történet, ez egy picit azért nehezíti azt, hogy a szabályozást akár 
rövid időn belül, reformszinten megváltoztassuk, de az megvan a részünkről is, hogy 
nyitottak vagyunk minden olyan elképzelésre, ami jobbá és egyszerűbbé teszi a 
rendszert. Ennyit szerettem volna ez ügyben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kíván-e még valaki az előterjesztő 

részéről reagálni? Megadom a szót Kovács Gergely úrnak. 
 
KOVÁCS GERGELY (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm a szót az 

elnök úrnak. Akkor én itt a kérdezők sorrendjében szeretnék egy picit mindenhová 
reagálni. Az alelnök úr felvetéseire, illetve meglátásaira annyit szeretnék reagálni, 
hogy ez a jegyzőkönyv darabszám az 2018-ban, amikor még a roma és a tizenkét 
nemzetiség támogatásai közösen voltak kezelve, 17006 darab volt összesen, ebből 
8615 volt a tizenkét nemzetiségre vonatkozóan. Ez lett a mostani támogatások 
meghatározásánál 8330 darab. Hasonló lehetett az arány, nyilván 50-50 százalék.  

Én kiemelném azt, hogy ez valóban kevesebb és valóban azt lehet látni, hogy ez 
lecsökkenti a jegyzőkönyvek nyilvántartásából, kormányhivatali egyeztetéséből adódó 
problémákat, illetve inkább azt mondom, hogy a munkaidőigénye nyilván kevesebb. 
Viszont a pontozás gyakorlatából azt tudom mondani, hogy ez a 8330 darab 
jegyzőkönyv körülbelül a 85 százaléka az összes pontozási feladatnak. Ez a korábbi 
évek tapasztalata. Tehát magában a pontozásban, ami a munka nagy részét teszi ki, 
abban érdemi egy főre eső csökkenés nem nagyon mutatható ki. 

A horvát nemzetiségi szószóló úr meglátásaira annyit szeretnék reagálni, hogy 
a Nemzetiségi támogatási albizottság tagjait erre a támogatási évre még delegálták, 
tehát a delegálások eddig a támogatási évig tartanak. Tehát az önkormányzati 
választások után az országos önkormányzatok nyilván majd új jelölteket fognak 
delegálni a támogatási albizottságba, tehát akkor ez egy teljesen újjáalakuló szakmai 
grémium lesz. 

Ami a támogatások felosztását illeti, azt pedig az Alapkezelő, illetve korábban a 
Támogatáskezelő is mindig a nemzetiségek belügyének tekintette. Erre az 
albizottságnak van egy külön erre a célra rendszeresített módszere, ami figyelembe 
veszi azt, hogy a kisebb nemzetiségeknek is valamilyen módon részesedni kell a 
támogatás összegéből. Tehát van egy állandó rész, amit a keretből szétosztanak, és 
van egy változó rész, ami a pályázatok darabszámából adódik, és úgy határozza meg 
majd, hogy egyes extrém esetekben, amikor esetleg túlfinanszírozás jönne létre, akkor 
korrekciókat alkalmaznak, és ezt az üléseken mindig megtárgyalják. De ez alapvetően 
belügy, tehát ahogy ez az NTB-nek az ügyrendjében is van, a Támogatáskezelő, illetve 
az Alapkezelő mint egy működtető szervezet volt jelen, és a működés feltételeit 
igyekszik megadni mindig a Nemzetiségi Támogatási Bizottság részére, alapvetően 
ebbe a felosztási belügybe beavatkozni nem szeretne. 

A görög nemzetiségi szószóló úrtól majd annyit szeretnék kérni, hogyha van rá 
lehetőség, szeretném kérni, hogy pontosítsa a kérdést, mert nem teljesen értettem, 
hogy milyen program kifizetésére irányulna az. Illetve az elnök úrnak szeretnék 
annyit reagálni, hogy természetesen, ahogy a vezérigazgató úr is elmondta, azt 



18 
 

mindannyian tudjuk, én is nyilván problémának érzékelem és mindannyian tudjuk, 
hogy létező problémáról van szó, hogy az elszámolásokkal kapcsolatban nagy 
hátralékok merültek föl. Azt viszont a részemről nem tudom elfogadni, hogy egy 
újjáalakuló önkormányzatnak a korábbi kötelezettségeket vagy beszámolásokat 
esetleg nem kellene kezelnie. Minden támogatás utólag is ellenőrizhető, tehát akár öt 
évig is ellenőrizhető utólag a támogatás. Ez a fajta út külön fut attól, hogy egy 
önkormányzat esetleg egy új képviselőtestülettel alakul újjá. 

A másik dolog pedig, amit el szeretnék mondani, amit itt a vezérigazgató úr is 
említett, hogy igen, vannak olyanok, akik egyébként az Alapkezelő többszöri 
megkeresésére sem nyújtották még be a beszámolót, és sajnálatos módon azt 
tapasztaljuk, hogy nemzetiségi önkormányzatok is vannak köztük. Tehát annak 
ellenére, hogy természetesen én nem azt akarom mondani, hogy bárkin is kívülálló 
probléma lenne a nagy felhalmozódott beszámolómennyiség, ugyanakkor vannak a 
rendszerben olyan esetek is, amikor ez már nem jellemzően az Alapkezelőnek vagy 
éppen a Támogatáskezelőnek a korábbi hibája volt. 

Kiemelném külön a 2019. évet, tehát akár még egy aktuális támogatás esetében 
is van olyan, hogy egy újjáalakuló önkormányzatnak kezelni kell egy korábbi 
képviselőtestület általi meghozott döntéseknek úgymond a hozadékát. Teszem azt, 
most fölhozok példának egy adventi rendezvényt vagy mondjuk egy karácsonyi 
rendezvényt, amire az önkormányzat benyújtotta mondjuk tavaly novemberig a 
pályázatát, akkor fel kell tételeznem azt, hogy majd egy újjáalakuló képviselőtestület 
fogja azt megvalósítani idén decemberben, a választások után. 

Tehát ennek azért vannak ilyen tovább folyó dolgai, tételei is, azért nem mindig 
lehet ezt a két dolgot szervesen kettéválasztani - vagy inkább úgy mondom, hogy 
egymástól függetlenül kezelni. Én így ennyit szerettem volna elmondani még ehhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az előterjesztő részéről 

megválaszoltak minden kérdést. Kettő mondatot engedjenek meg, egy kicsit 
visszaélve az elnöki jogkörrel.  

Én úgy gondolom, csak a pontosítás végett, egyikünk sem gondolja itt, ebben a 
teremben azt, hogy a kapott támogatásokkal nem kell elszámolni. Tehát ez nyilván 
nem merül fel opcióként. Az elszámolásnál mi inkább azt szorgalmaztuk, hogy az 
elmaradásokra, és nem a Bethlen Alapkezelőnek akarjuk ezt nyilván felróni, de 
valamilyen megoldást kell találni.  

Én javasolni szeretném, merthogy a vezérigazgató úr azt mondta, hogy ez az új 
csapat csak arra lesz megfelelő kapacitás, hogy ez a probléma ne nőjön tovább, tehát 
az elmaradt négy-öt évvel kapcsolatban valamilyen formát ki kell hogy találjunk 
közösen. Nyilván megint csak azokról az önkormányzatokról, civil szervezetekről 
beszélek, akik a rendszerbe benyújtották az elszámolást, a beszámolót a munkákról. 
Nyilván, aki ezt nem tette meg, az valahol szabályt szegett, és az ellen szankciókkal 
kell élni.  

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a ’18. év során az EPER-rendszerben nem 
lehetett beadni, benyújtani beszámolót hosszú hónapokon keresztül. Tudok olyan 
szervezetekről, amelyek megkísérelték papír alapon is, és valamikor decemberben 
nyílt meg ez a lehetőség elektronikusan. Ezt csak úgy zárójelben mondom. 

Én örömmel vettem a vezérigazgató úr szavait, amikor azt mondta, hogy 
gondolkodnak a jogszabályok esetleges revízióján, módosításán. Ha elfogadja tőlünk, 
akkor én az albizottság, illetve a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében 
szeretném felajánlani a közös gondolkodást és a közös munkát, hogy minél előbb 
jussunk el a kívánt célig, hogy a kormányzati szándék alapján, amelyik az elmúlt 
időszakban tényleg nagyon nagymértékben növelte a támogatások összegét, 
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nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy ezek a szervezetek kiegyensúlyozottan és 
biztonsággal működjenek és finanszírozásra kerüljenek. Találjuk meg azokat a 
lehetőségeket, hogy ez minél egyszerűbben, kevesebb adminisztrációval, de nyilván a 
törvényesség keretein belül tudjon működni. Ha elfogadják, akkor mi ebben nagy 
tisztelettel szeretnénk közösen együttműködni. Nyilván ötletelhetünk külön-külön is, 
de biztos előrevivőbb, ha időnként beszélünk egymással.  

Idáig tartott a visszaélés az elnöki jogkörrel. Kérdezem, hogy esetleg még más 
szeretne-e valamit kérdezni az előterjesztőtől vagy mondani. Ha nincs ilyen 
jelentkező… (Paulik Antal: Mondjuk én!) Bocsánat, téged nem vettelek észre! 
Elnézést! Paulik Antal alelnök úr! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló, az albizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót. Csak hogy ne maradjanak itt félreértések. Azt tényleg nem állítja 
senki és nem mondta senki, hogy ne legyen egy újjáválasztott önkormányzat, egy 
újonnan megalakuló önkormányzat felelős az elődjének a pályázati tevékenységéért. 
Csak itt szintén a tapasztalat mondatta ezt velem, amikor három évvel ezelőtt 
megkaptuk a Határtalanul!-nak a feldolgozását, és utólag próbáltunk két évvel 
korábbi elszámolásokat behajtani, ott is volt egy átszervezés, nem ilyen mértékű, mint 
egy választás, amikor is lecserélődhet a teljes testület. De volt olyan, hogy a 
pedagógus, aki az egészet szervezte, eltűnt az iskolából, és onnantól senki nem 
emlékezett arra, hogy mi hol van. Tehát ilyen egyszerű történetek ezek. A felelősség az 
persze folyamatos, hiszen az önkormányzat jogutódként alakul meg, akkor is, hogyha 
új tagokkal alakul meg. Tehát nem arról volt szó, hogy nem akarjuk, hogy 
elszámoljon, arról volt szó, hogy nehezen lehet majd rajtuk behajtani. 

Amin itt még vitatkoznék, miután párbeszédes formájúnak gondoltam ezt a 
bizottsági ülést, én azt hiszem, hogy valamelyik kollégától hallottuk, azt hiszem, az 
elnök úrtól, hogy kormányhatározatban kéne szabályozni a feladatalapúnak a 
feldolgozását, az értékelésének a rendszerét. Biztos, hogy valamilyen 
szempontrendszer mindig volt, volt, amikor kormányhatározatban, az sem vált be. 
Akkor került felvetésre, hogy legyen benne a költségvetési törvényben, ami 
beletehető. Nem vagyok benne biztos, hogy egy új kormányhatározat megváltja a 
világot. Éppen ezért fontos az, hogy ha szabályozást változtatunk, akkor tényleg 
érdemes lenne párbeszéd keretében, tehát többoldalú párbeszéd keretében, hiszen 
rengeteg tapasztalat halmozódott föl ez alatt az egy év alatt, hiszen friss szemmel 
bejött egy szervezet, a BGA, amelyik a saját bőrén tapasztalta meg azt, hogy mi az, 
ami működik és mi az, ami nem, és mi az, amit jogszabályban kell vagy lehetne 
egyszerűsíteni, és mi az, amit pedig a gyakorlat oldalán lehet még talán 
észszerűsíteni. 

Éppen ezért én azt gondolom, hogy fontos, hogy párbeszéd folyjon az érintett 
szereplők között, hiszen a feladatalapú, amióta megvan a rendszer, amióta 
kitalálódott a rendszer, gyakorlatilag folyamatosan problémák forrása, folyamatosan 
probléma az, hogy ki dolgozza föl, milyen szempontok szerint értékelje. Volt egy ilyen 
sillabusz, minden évben készítettek az éppen aktuális felelősök erre egy sillabuszt 
azok számára, akik értékelnek, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe. Hogy 
ez miért nem került nyilvánosságra, azt soha nem fogom megérteni, nyilván volt 
ennek valami oka, hogy miért nem engedtük ki a terület felé. Ennek ellenére azt 
hiszem, hogy már jó néhány olyan önkormányzati kezdeményezés volt, ahol leírták, 
hogy szerintük hogyan kellene saját szempontból egy jegyzőkönyvet úgy 
megfogalmazni, hogy az aztán értékelhető legyen a másik oldalon. Tehát ezen azért 
dolgoztunk. 
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Igazából tényleg a lényege annak, amit mondani akarok, az, hogy nem érdemes 
nekimenni úgy, hogy egy szervezet önállóan eldönti, hogy milyen irányban mozduljon 
ez el. Célszerű az, hogy közösen gondolkodjunk ezen, és akkor ennek alapján tegyünk 
le valamiféle javaslatot. A probléma nyilván mindig az időkorlát, mert hogyha most 
megint kiírjuk, tehát megszületik a költségvetési törvény, amibe belekerül, nyilván 
nem fog bővülni az a 9. számú melléklet, a jelenlegi előterjesztés, amit tegnap nyújtott 
be a kormány, abban például szó szerint ugyanaz van, mint tavaly. Tehát azt nem 
hiszem, hogy olyan nagyon változtatni lehet. Innentől át kell gondolni, hogy milyen 
formában lehet ezt tényleg kezelhetővé tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Kereszthegyi Eszternek. 
 
KERESZTHEGYI ESZTER (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm szépen. 

Csak röviden erre, amit az alelnök úr mondott, hogy tényleg az, hogy törvényi szinten 
vagy költségvetési törvényben van szabályozva, az olyan szempontból megköti a 
kezünket, hogy egyrészt most már jó előre kell gondolkoznunk a következő évre, 
másrészt pedig, ha bármi olyan részletszabály belekerül, ami utólag mégis 
megfontolásra kerülne, nem nagyon lehet már hozzányúlni. A költségvetési törvényt 
módosítani nem egyszerű vagy nem lehet ilyen szempontból. Az, hogy most jelenleg 
finomításokat eszközöltünk a 9. mellékletben, erre volt lehetőség az idő rövidsége 
miatt.  

Az, hogy esetleg valamilyen más jogszabályban - a Pénzügyminisztérium 
valószínűleg ilyen nagyon részletes szabályokat nem fog beleengedni a költségvetési 
törvénybe, hogy most hogyan, mikor küldi meg és a többi, ezt valamilyen 
részletszabályban, jogszabályban lehetne szabályozni, akár kormányrendeleti szinten. 
Erre a felhatalmazás szerintem eddig is megvolt a költségvetési törvényben, hogy 
részletszabályt állapítson meg a miniszter. Hogy ennek mi lesz a tartalma, akkor ezt 
pedig majd közösen ki tudjuk dolgozni. De az, hogy törvényi szinten van, ez a főbb 
szabályozások tekintetében megköti a kezünket, mert már most 2020-ra kell 
gondolnunk, és elképzelhető, hogy ha valamilyen szintű előrelépés van is, de a 
nagyobb reformok, hogyha a költségvetés így elfogadásra kerül, már lehet, hogy csak 
az azt követő évben valósulhatnak meg.  

Ez egy folyamat lesz, ezt azért látni kell, nem feltétlenül tud ez úgy működni, 
hogy egyik napról a másikra egy évek óta fennálló problémát meg tudunk változtatni. 
De mindenképpen fontos, hogy elindult ez az egyeztetés, és szerintem ebben minden 
résztvevő partner, az összes szereplő, mind a Pénzügyminisztérium, mind a kezelő 
szervek és a Miniszterelnökség, most már a Belügyminisztérium, és a nemzetiségek is. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vezérigazgató úr! 
 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 

Köszönöm szépen. Csak kiegészítésként mondanám, hogy a felhatalmazó rendelkezés 
benne van a költségvetési törvényben. Ha kell, egyébként most még hozzá lehet 
nyúlni, most van pont ebben a szakaszban, amikor az Országgyűlésben be lehet hozzá 
adni módosító indítványt. De én inkább azt mondanám, ha önöknek ez elfogadható, 
hogy hozzunk létre egy munkacsoportot a közös gondolkodásra, és hogyha oda is 
delegálna az NTB egy tagot, akkor mi le tudunk ülni így hárman-négyen, kiegészülve 
önökkel, és akkor elindulhat ebben a közös gondolkodás, ha ez így elfogadható 
javaslatként. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Természetesen elfogadható, és élni is fogunk ezzel 
a lehetőséggel. Szolga József kért szót, horvát szószóló. 

 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Csak 

ehhez kapcsolódóan: tényleg szükség lenne a párbeszédre, mert jeleztem tegnap a 
bizottsági ülésen, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásfelhasználása kapcsán a támogatói okiratban rögzítve van a határidő, ami 
december 31. Ha ebben nem történik sürgősen valami egyeztetés, hogy ezt a határidőt 
toljuk ki, vagy nem tudom, hogy ehhez a Pénzügyminisztérium ragaszkodik-e vagy 
valamilyen belső főosztály még pluszban, akkor nagy bajban lesznek az országos 
nemzetiségi önkormányzatok. És ha ezt nem sikerül a 2020-as támogatásokra is 
kitolni, tehát megváltoztatni, akkor ugyancsak, tehát halmozódni fog. Én kérném, 
hogy ha létrejönne ez a munkacsoport vagy valami egyeztetés, akkor ez is kerüljön be 
a tárgyalandó témák közé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vezérigazgató úré a szó. 
 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Én 

azt szeretném kérdezni, hogy tudunk-e mi az Alapkezelő részéről, illetve a 
Miniszterelnökség részéről valami olyan fórumot felajánlani, ahol esetleg 
rendszeresebben tudunk találkozni. Tehát kell-e egy olyan, hogy mondjuk havonta 
egyszer találkozzunk, akár nálunk a székházban, és megbeszéljük azokat a kérdéseket, 
ami esetleg önöknek is fontos lehet? És akkor itt a kollégáimmal, Gergővel be lehetne 
vezetni egy ilyen fórumot. De nyitottak vagyunk bármi ilyesmire, hogyha az önök 
részéről ez igény. 

 
ELNÖK: Mivel most az Ellenőrző albizottságban vagyunk, és valahol talán 

kompetensek is vagyunk egy ilyen témában, én anélkül, hogy megszavaztattam volna, 
a bólogatásból látom, hogy ezzel a felvetéssel mindenki egyetért, és örömmel várja az 
albizottság vagy legalábbis egy általunk delegált személy a meghívót erre a havi, 
kéthavi, szükség szerinti találkozókra. De akár havonta nagy örömmel elmegyünk, és 
szerintem előreviszi a dolgot, ha folyamatosan egyeztetünk. 

Engedjenek meg még egy visszaélést az elnöki jogkörrel, figyelmeztettek itt, 
hogy elfelejtettem egy kérdést feltenni. Ez igazából egy konkrét kérdés. Azok a 
felsőoktatási képzőhelyek, ahol nemzetiségi pedagógusképzés folyik, a Bethlen Gábor 
Alapkezelőn keresztül kapják a kiegészítő támogatásokat. Esetleg van-e arról 
információ, hogy mikorra várhatóak ezek a támogatások? 

Kovács Gergely úré a szó. 
 
KOVÁCS GERGELY (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Én erről jelenleg annyi 

információt mindenképpen tudok mondani, hogy kettő felsőoktatási intézmény 
kivételével, amelyekkel keressük a kapcsolatot, benyújtották a támogatói okiratok 
kiadásához szükséges dokumentumokat a felsőoktatási intézmények. Tehát ezek egy 
ellenőrzést követően a támogatói okiratosítás folyamatába tudnak majd lépni. Azzal a 
két intézménnyel, amelyek ezt még nem nyújtották be, folyamatosan próbáljuk a 
kapcsolatot keresni, hogy ez megtörténjen. Tehát egy ilyen fázisban tudjuk ezt 
jelenleg továbbléptetni. Természetesen az előzetes kiértesítések minden esetben 
megtörténtek. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy esetleg van-e még 
valamilyen felvetés, kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, úgy az 1. napirendi pontot lezárom. Megköszönöm 
vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én úgy gondolom, hogy egy 
nagyon hasznos beszélgetést, illetve megbeszélést tudtunk ma itt lefolytatni. 

Egyebek 

ELNÖK: A 2. napirendi pontunk az egyebek. Nekem az egyebekben nincs 
bejelentenivalóm. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy esetleg az albizottsági 
tagoknak van-e. (Nincs jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen. A 2. napirendi pontot és egyben az 
ülést is bezárom. Köszönöm szépen a munkát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc) 

  

Alexov Lyubomir 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 

 


