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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Köszöntöm alelnök urakat, a 
képviselőket, tisztelettel köszöntöm a bizottság munkájához delegált Keresztes László 
Lóránt képviselő urat az LMP-ből.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását a bizottsági ülésről előzetesen bejelentette dr. Brenner 
Koloman, Jobbik, Fenyvesi Zoltán, Fidesz, dr. Tilki Attila, Fidesz, dr. Zsigmond Barna 
Pál, Fidesz, ők Brüsszelben, illetve Strasbourgban tartózkodnak. 

A mai ülésünkön a következő helyettesítések lesznek: Fenyvesi Zoltán 
képviselő urat Bóna Zoltán, dr. Tilki Attilát Szászfalvi László alelnök úr, dr. Zsigmond 
Barna Pált pedig jómagam helyettesítem. Megállapítom, hogy bizottságunk a 
helyettesítésekkel együtt 8 fővel határozatképes.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előzetesen kiküldött napirendet elfogadja-e. 
Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nyolc egybehangzó igen szavazattal 
a napirendet elfogadtuk. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat  

Rátérünk első napirendi pontunkra, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatra, 
amely T/1671. számon szerepel a Ház előtt, egyszerű nevén ez a zárszámadási 
törvény. Arról kell döntenünk, hogy csatlakozunk-e a törvényjavaslat vitájához, illetve 
hogy mely szakaszokra jelentkezünk be. Tisztelettel javaslom, hogy az előző évek 
gyakorlatának megfelelően a törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be, az 1-22. 
paragrafusra és az 1-5. mellékletekre. 

Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal  

Ha nincs, akkor szavazzunk! Ki az, aki egyetért a fölcsatlakozásunkkal, illetve 
azzal, hogy a törvényjavaslat, a zárszámadás egészére jelentkezzünk be. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nyolc igen szavazattal elfogadtuk.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Miután a következő napirendi pontnál, 
ami a Bethlen Gábor Alap 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr mint előterjesztő szerepel, viszont egy 
konferenciáról még úton van ide, őt mindenféleképpen meg kell várnunk, bár jelen 
van vezérigazgató úr és a kollégái, de államtitkár urat mint előterjesztőt 
mindenféleképpen meg kell várnunk, úgyhogy most szünetet rendelek el várhatóan 
mintegy 20 perces időtartamban. Köszönöm a türelmüket.  

(Keresztes László Lóránt távozik az ülésteremből.) 

(Szünet.) 
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A Bethlen Gábor Alap 2017. évi tevékenységéről és működéséről 
szóló B/1370. számú beszámoló  

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Áttérünk második napirendi 
pontunkra. Tisztelettel köszöntöm Potápi Árpád János államtitkár urat és 
vezérigazgató urat. Tájékoztatom a bizottságot, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr 2018. szeptember 12-én nyújtotta be a Bethlen Gábor Alap 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. Az Országgyűlés és a Házbizottság szeptember 14-
én kelt javaslatára szeptember 17-én felkérte bizottságunkat a beszámolóról történő 
határozathozatalra. A kiosztott anyagban mindenki megtalálja a beszámolót, és a 
beszámoló elfogadásáról szóló határozattervezetet, illetve az ÁSZ tájékoztatóját az 
alap 2017. évi gazdálkodásáról.  

Megkérem Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat az 
előterjesztő képviseletében, hogy ismertesse a beszámolót.  

Potápi Árpád János tájékoztatója 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár, előterjesztő (Miniszterelnökség, 
Nemzetpolitikai Államtitkárság): Köszönöm szépen, elnök úr.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sok szeretettel és nagy tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen, és kérem az elnézésüket, bocsánatukat 
azért, hogy az ildomosnál is többet késtem, mindazoktól, akik a munkánkat figyelik, 
azoktól pedig szintén. Örülök annak, hogy ilyen sokan kitartottak ennek ellenére. Az 
ellenzék tekintélyes részével megbeszéltük azt (Szávay Istvánnak:), hogy ha én rövid 
leszek, akkor ő is rövid lesz, így felgyorsítjuk a bizottsági ülést és az eredetileg 
tervezett befejezési időre viszont be is fejeznénk. 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény rendelkezik arról, 
hogy be kell számolnunk a bizottság, illetve a parlament előtt a BGA tevékenységéről. 
Én csak néhány pontban szedném össze azt, amit érdemes kiemelni az elmúlt évi 
tevékenységről.  

2017-ben a BGA összköltségvetési forrása, illetőleg a költségvetési törvény 
szerinti forrása 27,6 milliárd forint volt, ez nőtt az év végére különböző 
módosításokkal, kormányhatározatokkal, illetve átcsoportosításokkal 81,5 milliárd 
forintra. Ebből 80 milliárd forint került a BGA-ba, nemzetpolitikára pedig 
összkormányzati szinten több mint 100 milliárd forint jutott a tavalyi évben. Azt 
gondolom, hogy ezek a források, év közben megnövelt források, amelyek már 
harmadik éve jellemezték a költségvetés végrehajtását, eredményezték azt, hogy a 
nemzetpolitika a kormányzati politikának az egyik sikerágazatává tudott válni, és 
rendkívül sok fejlesztést, felújítást, illetve programot tudtunk elindítani és a már 
megindítottakat folytatni Kárpát-medencei szinten, illetve a diaszpórában. 

A 2018-as forrásokról néhány számot: ez a költségvetési törvényben 
34,6 milliárd forint volt, ez a BGA és a Nemzetpolitikai Államtitkárság együtt, és az 
eddigi átcsoportosítások, kormányhatározatok, módosításoknál most a jelenlegi 
összeg több mint 53 milliárd forint, de ez valószínűleg az év folyamán még növekedni 
fog. A tavalyi évben is egyébként az volt a jellemző, hogy karácsony környékén, tehát a 
költségvetési év végénél volt egy jelentős növekedése a forrásoknak. A 2019-es évről 
pedig annyit tudunk mondani, hogy a BGA és a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
számára a költségvetési törvény 40,7 milliárd forintot biztosít. 

Néhány kiemelt beruházást hadd említsek meg csak felsorolásszerűen 2017-
ből: Erdélyben a Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központ bővítésének 
befejezése és például a Kolozsvári Református Kollégium felújítása. Felvidéken egyet 
mondok, az alsóbodoki Esterházy János emlékhely és emlékpark kialakítása. 
Vajdaságban hadd emeljem ki a szabadkai zsinagóga felújítását, Kárpátalján pedig, 
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legyen egy hasonló ilyen, a munkácsi Szent István Líceum kollégiumának építése, és 
ez nemsokára be is fejeződik. Horvátország: kopácsi tangazdaság, ifjúsági központ 
kialakítása, illetve ennek a folytatása, ez is nemsokára befejeződik. Muravidéken 
pedig Szentlászlón legyen, az Alvarium Méhészeti Oktató- és Látogatóközpont 
kialakítása.  

Kiemelném még tevékenységeink közül, amit a BGA-n keresztül folytattunk le: 
a külhoni magyar családi vállalkozások éve programban 2017-ben 888 millió forinttal 
támogattunk 185 pályázatot, tovább folytattuk a szakképzés éve programot, ennek 
értelmében 110 felszerelt tanműhelyt, illetve tangazdaságot hoztunk létre, illetve 
inkább fejlesztettünk, újítottunk fel.  

Óvodafejlesztési program: két ütemet kezdtünk el, két ütem zajlik jelenleg a 
Kárpát-medencében. 2017. december 31-ig 20 milliárd forintot biztosítottunk új 
óvodákra. Egyébként a két ütem összesen 38,6 milliárd forintba kerül majd, ebből 
150 új óvodát, illetve 400 óvodát, bölcsődét újítunk fel, ha befejeződik mindkét ütem. 
Eddig körülbelül 80-at, 90-et adtunk át. Grezsa István miniszteri biztos úr ennek a 
programnak a felelőse. Ha csak ennek a programnak lenne egy külön államtitkársága, 
az is bőven kitenné az államtitkár feladatát. Most már az új óvodákat folyamatosan 
adja át, azt látjuk, hogy heti szinten 3-4-5 óvodát avatunk, illetve vágjuk a szalagot és 
készülnek el ezek az intézmények. 

A nemzeti jelentőségű intézményekről csak néhány szót: 2017-ben 75 nemzeti 
jelentőségű intézmény volt, 11 nemzeti jelentőségű program és ennek keretében 
mintegy 250 intézményt és szervezetet támogattunk. 2018-ban ezeknek a száma 
egyébként növekedett, valószínű, hogy 2019-re tovább fog növekedni ezen 
intézmények száma.  

2017-ben is folytattuk a testvértelepülési programot, csakúgy, mint az idén. 
2017-ben 250 millió forintból tudtunk pályázatot kiírni, ez 2016-ban 150 millió forint 
volt, az idén szintén 250 millió forint. Ennek az összegét a következő évre fogjuk 
emelni. 

Az ifjúsági közösségek számára 2017-ben 100 millió forintból írtunk ki 
pályázatot, 2016-ban ezt 50 millió forinttal kezdtük el, és 2018-ban pedig 190 millió 
forinttal írtunk ki pályázatot. Ebben az évben egyébként 287 ifjúsági szervezetet 
támogattunk, 341 pályázat érkezett be, tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül a 
pályázatok kétharmadát tudtuk támogatni.  

Szintén a BGA-nak köszönhetően folytatjuk a „Szülőföldön magyarul” 
programot. Itt a támogatást visszaemeltük 22.400 forintra, 5,4 milliárd forintból 
valósítottuk meg. A 2016-17-es évben 234 ezer gyermeknek nyújtottunk támogatást. 
Mielőtt itt jönne a kérdés, hogy mi van a hallgatói támogatásokkal, mivel ahhoz 
törvényt kellett volna módosítani és eléggé hosszadalmas lett volna, ezért ezt a 
törvénymódosítást nem tettük meg, de én magam is úgy gondolom, hogy ezt előbb-
utóbb meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a pénzt át lehessen csoportosítani, 
illetve akár növelni lehessen vagy megszüntetni. 

A Magyarság Házát szintén működtetjük ezekből a keretekből. A Magyarság 
Háza bonyolítja le idén a Mátyás király emlékévet, illetve a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézetet is a BGA-n keresztül és vezérigazgató úr működésén keresztül tudjuk 
működtetni. 

Ami új lesz, hogy nemsokára átkerül hozzánk a Határtalanul! program, 
november 1-jével, és ezt a programot szintén a Bethlen Gábor Alapon keresztül fogjuk 
finanszírozni. Köszönöm szépen a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem vezérigazgató urat, hogy 

az írásos anyagot, az elhangzottakat ki kívánja-e egészíteni. (Jelzésre:) Tessék! 
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Erdélyi Rudolf Zalán kiegészítése 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is nagy szeretettel köszöntöm önöket. 
Államtitkár úr szólt, hogy spóroljunk az idővel, úgyhogy őt nem ismételném, bár azért 
ezek olyan számok, amiket érdemes ismételni, úgyhogy csak pár dologban 
egészíteném ki őt a beszámolóban.  

Tehát a tényadatok egyértelműek, 2016-ban 63,2 milliárd forint volt a külhoni 
finanszírozás a BGA-n keresztül, 2017-ben ez 81,2 milliárd forintra emelkedett. Van 
egy államháztartási törvény alapján meghatározott működési keretösszeg, melyet 
10 százalékban rögzíti a BGA-törvény, ehhez képest a Bethlen Gábor Alap 1,9 
százalékkal üzemeltette ezeket a programokat, ez az egész kormányzati szektoron 
belül is kimagaslóan alacsony, ha lehet így fogalmazni. 

Elhangzott a támogatási ügyletekkel kapcsolatban, hogy az oktatási-nevelési 
támogatás összege 17.200 forintról 22.400 forintra emelkedett, így a tavalyi évben a 
„Szülőföldön magyarul” program, illetve a kárpátaljai szociális programok keretében 
260.104 ember kapott normatív támogatást. 2016-ban 9 nyílt pályázatot írtunk ki, 
2017-ben már 12 felhívást jelentettünk meg, ebből 3369 nyertes pályázó volt összesen 
2,3 milliárd forint összegben. A pályázatok nyilván jóval magasabb számban érkeznek 
be, de megpróbálunk minél nagyobb arányban nyertes pályázatokat támogatni. 

Új pályázati felhívás volt a korábbi évekhez kapcsolódóan az I. világháború 
történelmi emlékhelyeit őrző emlékművek rendbetétele. Ennek is, azt gondolom, 
nagy sikere volt már. Elég rövid volt a pályázati időszak, ezért nem jutott el, úgyhogy 
ezt érdemes esetleg folytatni, figyelemmel a trianoni évfordulóra, ezeknek az 
emlékműveknek a helyreállítását, újraállítását, illetve ami még a korábbi pályázatban 
nem volt benne, azoknak a felállítása, amit annak idején terveztek, viszont nem 
tudtak megvalósítani. 

A Magyar Állandó Értekezlet jelölte ki azokat a nemzeti jelentőségű 
intézményeket, illetve programokat, amelyeket államtitkár úr is említett, tehát 2017-
ben már 86 ilyen intézményt, illetve programot üzemeltettünk. Elhangzott még az 
óvodafejlesztési program, illetve a „Magyar Házak” program, úgyhogy én nagyjából 
még ennyit mondanék kiegészítésként. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr.  
Tisztelt Bizottság! Képviselő Urak! (Jelzésre:) Szászfalvi László alelnök úr kért 

szót. 

Hozzászólások 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszöntöm államtitkár urat, illetve 

vezérigazgató urat. Azt gondolom, hogy megköszönhetjük államtitkár úrnak és a 
mögötte lévő csapatnak ezt az előterjesztést, én azt gondolom, hogy imponáló 
munkáról számolt be és imponáló számokról számolt be államtitkár úr. Ha csak 
vázlatosan is és slágvortokban, valóban az egyházi és civil szervezetek támogatását 
lehet kiemelni, a nemzeti jelentőségű intézmények támogatását, ezen túlmenően az 
óvodaprogramot, az ifjúsági szervezetek támogatási programját és nyilvánvalóan 
rendkívüli fontosságú a gazdaságfejlesztési program is, amely egyre izmosabb és 
egyre szélesebb körűen segíti és támogatja a Kárpát-medencei magyar 
vállalkozásokat. Azt gondolom, hogy mindezek alapján jó szívvel és őszintén lehet 
támogatni ezt a beszámolót, úgyhogy mi a magunk részéről támogatjuk a beszámolót. 
Köszönöm szépen. 

 



9 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.  
Tessék parancsolni! További kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Szávay képviselő 

úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Üdvözlöm államtitkár urat, vezérigazgató urat, vendégeinket. Annyiban tudok 

csatlakozni kormánypárti képviselőtársamhoz, hogy a keretösszegek növekedése, 
főleg 8 éves távlatból, sőt még akár 20 éves távlatból főleg mindenképpen nyilván 
örvendetes, ezt mi soha nem tettük kritika tárgyává, sőt mindig elmondtuk, hogy 
jónak és helyesnek tartjuk, ha Magyarország a gazdasági teljesítőképességéhez 
mérten fontos feladatának tekinti a külhoni magyar közösségek megmaradásának és 
boldogulásának a fejlesztését. Ami nekünk inkább kritikánk tárgya volt a BGA 
működésével korábban is, az inkább a pályázati rendszer, az elosztási mechanizmus, 
annak az ellenőrzése és a transzparenciája.  

Azt örömmel látjuk és örülünk annak, de azt hiszem, ezt már elmondtam 
legutóbb is, hogy sokévi kérésünknek megfelelően végre egy kicsit a transzparenciát 
sikerült növelni azáltal, hogy legalább a pályázatok részben kereshetővé váltak. 
Ugyanakkor, amikor most készültem az ülésre és szerettem volna néhány dolognak 
utánanézni, én úgy gondolom, hogy azért ezen még mindig lehetne egy kicsit javítani, 
hiszen sok esetben még mindig csak annyi lelhető fel az interneten, hogy egy-egy 
szervezet milyen célokra és milyen összeget pályázott, holott az ezzel kapcsolatos 
dokumentáció is nyilvános, és azt elvileg ki lehet kérni, ezzel a sajtó is szokott élni 
meg a képviselők is szoktak élni. 

Az lenne az első kérdésem, hogy el lehetne-e azon gondolkodni önök szerint, 
vagy megoldható lenne-e, vagy egyáltalán van-e erre szándék, hogy az anyagilag 
támogatott projektek esetében legalább a kérvényt vagy az előzetes költségtervet és a 
beszámolót is a honlapon nyilvánosságra hozzuk. Ez technikailag nyilván 
megoldható, a pályázatok nagy része így is, ha jól tudom, elektronikusan érkezik be, 
vagy legalábbis elektronikusan is beérkezik. Tehát igazából szerintem csak akarat meg 
némi munkaerő kérdése az, hogy egy-egy pályázatról a pályázó nevén, a célon és az 
összegen kívül egy kicsit többet is meg lehessen tudni. Most természetesen nem a 
számlákról beszélek és egyebekről, de azt hiszem, hogy egy támogatási kérvényt, egy 
beszámolót, illetve egy pénzügyi beszámolót ezeknél a pályázatoknál, főleg a nagyobb 
összegűeknél, vagy akár egy valamilyen összeghatár fölött, akár nyilvánosságra is 
lehetne hozni.  

Régi kritikánk, és ezen sajnos nem változtattak, sőt inkább csak romlott a 
helyzet, vagy még inkább tolódik az elmúlt években a pénzosztás az egyedi támogatási 
igények irányába és a nyílt pályázatokon beérkező igényeket pedig egészen elképesztő 
mennyiségben utasítják el, nyilván forráshiány miatt. Ezt mi továbbra sem tartjuk 
jónak és helyesnek, és akkor egy-két számot nézzünk ezzel kapcsolatban!  

Az oktatási-nevelési támogatásokról: örömmel vettem államtitkár úr 
elővágását az egyetemi ösztöndíjakkal kapcsolatban, bár az nekem nem teljesen 
világos, hogy ez miért törvényben van. Törvényben van, hogy ezt a kétezer párszáz 
forintot kell adni? Nem tudom, hogy ez melyik törvényben van. Ez nekem egy picit 
furcsa volt, de most akkor ezen elegánsan lépjünk át.  

Viszont amin nem szeretnék átlépni, azok az oktatási-nevelési támogatások, 
ami most már lassan húsz éve változatlan összeg, sőt egy pár évre még le is 
csökkentették ezt, miközben az egész nemzetpolitikára fordítható keretek összege 
hét-nyolcszorosára nőtt 2010 óta. Tehát teljesen egyértelmű, csak nem értem, hogy 
miért nincs politikai szándék arra, hogy az oktatási-nevelési támogatások összegét 
emeljék. 5,45 milliárd forint volt ez a beszámoló szerint tavaly. Tervbe van-e véve 
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ennek az összegnek az emelése, vagy az egész rendszerrel egyáltalán szeretnének-e 
valamit kezdeni, vagy ez továbbra is inkább csak egy terve az államtitkár úrnak, amit 
már pár évvel ezelőtt is megosztott velünk? 

A nyílt pályázatoknál a legnagyobb aránytalanság a magyar kultúráért és 
oktatásért pályázatoknál van. Itt egymilliárd forint volt a keret és 4,8 milliárd forint 
az igény, tehát itt majdhogynem ötszörös volt a kiosztható kerethez képest az igény. 
Tehát itt azért talán érdemes lenne ezen is emelni. A testvértelepüléseknél 990 millió 
forintos igényre 250 milliót tudtak kiosztani.  

Nagyon örülök neki és üdvözöltem is, nagyon örülök, hogy ez a javaslatunk 
meghallgatásra talált az ifjúsági pályázatok esetében vagy az ifjúsági pályázati keretre, 
de itt is csak a pályázatok negyedét sikerült támogatni. Erre azt mondta államtitkár úr 
legutóbb, amikor nálunk volt, hogy tervezik ezt a keretet emelni. Ezt szeretném 
kérdezni, hogy ez tervben van-e még, és hogy erre mikor fog sor kerülni. Itt viszont 
nem találtam meg a támogatási igényt, erről nem tudom, most tud-e vezérigazgató úr 
tájékoztatást adni, vagy csak utólag, ez a beszámolóból nem derült ki. A legtöbb ilyen 
fejezetből kiderül, hogy mi a támogatási igény és mennyi pénzt sikerült kiosztani, az 
ifjúsági pályázatoknál csak azt találtam, hogy 100 millió forint volt és a pályázaton 
csak a negyedét tudták támogatni, de hogy konkrétan mennyi volt az igény, az itt nem 
derült ki. 

Szász Pál-ösztöndíjprogram, ez egy, a szívemhez nagyon közel álló, nagyon 
helyes és jó kezdeményezés, erre 13,4 millió forint van. Úgy érzem, hogy itt azért még 
lehetne mozgástér, ha erre akarat lenne. Itt 27 pályázatot támogattak és 11-et 
elutasítottak, most ha ezt arányaiban megnézzük, talán egy pár millió forinttal ezt 
orvosolni lehetne. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt a 11 elutasítás kizárólag csak 
forráshiány miatt történt, vagy valamiért a pályázatokat vagy azok egy részét nem 
találták megfelelőnek vagy megalapozottnak. 

Ugyanez a helyzet a külhoni családok, illetve vállalkozók esetében. A családi 
vállalkozásokra 665 millió forint jutott és 2,5 milliárd volt az igény. Persze, másik 
szempontból nézve lehet mondani azt is, hogy jelzi a program sikerességét, 
nyilvánvalóan, ha ekkora igény van rá, de ugyanakkor láthatóan ide még elkelnek 
források, mint ahogy a fiatal vállalkozók együttműködésére is, ahová 100 millió forint 
jutott majdnem 400 millió forintos igény mellett. 

Két kérdésem lenne, az egyik rövidebb lesz, a másik egy kicsit hosszabb. Az 
egyik csak egy, nem költői kérdés, mert választ várok rá, de csak egy feltételezett 
kérdés, államtitkár úr, hogy ha és amennyiben kiderülne az, hogy valamilyen külhoni 
magyar politikai szervezet a Bethlen Gábor Alapból származó forrásokból 
megvalósított rendezvényt saját politikai rendezvényeként reklámoz, azt önmagában 
és elviekben államtitkár úr helyesnek tartja-e vagy nem, ha ilyen történik.  

Egy konkrét dolog, amiről szeretném, ha egy picit részletesebben beszélnénk, 
én ezzel az elmúlt két évben nem foglalkoztam és előzékenyen megvártam, hogy a 
beszámolási kötelezettségének eleget tegyen a Pro Minoritate Alapítvány a tusványosi 
kemping felújítása kapcsán. Miután háromszor kitolták ezt a beszámolási vagy 
elszámolási határidőt 2015-től kezdve, ez lezárult most már, úgyhogy szeretném, ha 
ezzel kapcsolatban azokra a kérdéseimre tudnék választ kapni, amik már ezelőtt a 
bizottság előtt többször szóba kerültek.  

Az első kérdésem az, hogy alapvetően mennyiben tart államtitkár úr 
problémásnak egy olyan pályázatot, amelyikről olyan ügyek derülnek ki, amelyekről 
már itt több alkalommal szót ejtettünk, és amelyekre most szeretnék kitérni, illetve 
hogy ezzel kapcsolatban bármilyen belső vizsgálatot folytatott-e a Bethlen Gábor Alap 
a Pro Minoritate Alapítvány tusnádfürdői kemping felújításával kapcsolatban. 
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Erről az ügyről annyit kell tudni, hogy egy TBT RO SA nevű cég szerezte meg 
2013-ban a tusnádfürdői kemping bérleti jogát a helyi önkormányzattól. Március 25-
én adott be 2014-ben egy kérelmet a BGA-hoz 3 db téliesített faház felépítésére. Ezt a 
BGA jóvá is hagyta, majd ezt az elszámolási határidőt különböző, részben elég 
kamunak tűnő okokra hivatkozva háromszor is kitolták, legutóbb 2018. május 31-ig.  

Átnézve ezt a pályázatot, itt több furcsaság és gyanús dolog is van, meg olyan 
inkoherencia, aminek, úgy gondolom, hogy a BGA-ban fel kellett volna tűnnie. 
Egyrészt a pályázat különböző anyagaiban 4 helyen 4 különböző faház szerepel, 
államtitkár úr, és 4 különböző igény. A kérelemben szerepel 150-180 férőhely, a 
költségtervben már 3 darab 55 négyzetméteres faházról írnak, a felújítási tervezetben 
8 darab 6-8 fő befogadására alkalmas faház 50 főre, majd végül a beszámolóban 
pedig 222 négyzetméter és 3 darab 71 négyzetméteres faház. Ezt szeretném kérdezni, 
hogy ebből végül is mit sikerült megvalósítani.  

Az erdélyi sajtóban és a magyarországi sajtóban is felmerült annak a gyanúja, 
hogy jelentősen túl van árazva ez a projekt. Annak idején azt mondta államtitkár úr, 
hogy erre akkor térjünk vissza, amikor az elszámolási határidő lejárt. Ez lejárt, 
szeretném kérdezni, hogy úgy érzik-e, hogy túl volt árazva ez a projekt. Illetve amiről 
még beszélni kell, hogy nagyon gyanús személyi összefonódások vannak ebben a 
történetben és ezt szeretném megkérdezni, államtitkár úr, hogy ezt nem tartja-e 
problémásnak. Itt két dologról is szó van.  

Tulajdonképpen az egész pályázatot átnézve és az egész ügyet, azt látjuk, hogy 
ez egy szűk, jól körülhatárolható kör, akik egymással összefonódva különböző 
szerepet játszanak a lebonyolító, a pályázatot kiíró, a pályázatot elnyerő… Bocsánat! A 
pályázatot kiíró nem, mert az a BGA volt, de a pályázatot elnyerő cégben, a beruházó 
cégben és a bérleti joggal rendelkező cégben. Ezek olyan összefonódások, amelyek, 
úgy gondolom, hogy a törvénytelenség gyanúját alapvetően fel tudják vetni.  

Két ilyen ügyet szeretnék megemlíteni. Egyrészt itt van Nagy Szabolcs, Németh 
Zsolt volt államtitkár úr régi barátja, akinek a cége a Pro Minoritate Alapítvány 
székhelyére van bejegyezve és önmaga a Pro Minoritate Alapítvány ügyvezető titkára 
is. Ugyanez a Nagy Szabolcs tulajdonrésszel rendelkezik egy olyan cégben, amelyik 
cég tulajdonrésszel rendelkezik abban a cégben, amelyik a felújítást megnyerte. Ez azt 
jelenti, hogy a pályázatot benyújtó Pro Minoritate Alapítvány egyik tisztségviselője 
közvetlenül anyagilag érdekelt egy olyan cégben, amellyel a felújítást elvégeztették.  

Ráadásul van egy közös cége ugyanennek az úrnak azzal a Vass Attila 
Istvánnal, aki viszont a kempinget tulajdonló, illetve bérlő cégnek az egyik igazgatója, 
és van egy Vadász-Szatmári Huba nevű figura a történetben, aki egyrészt beadott egy 
vesztes árajánlatot a felújításra az S. C. MITESEK nevében, nem ő nyerte meg a 
felújítást. Aztán egyébként ő a tábor programigazgatója a Pro Minoritate Alapítvány 
részéről, majd miután nem ő nyerte meg a felújítást, a felújítást megnyerő cégnek az 
érdekében járt el a földhivatalnál, ez, mondjuk, megint furcsa összefonódásra ad 
gyanút.  

Azt szeretném kérdezni, hogy végül is ezzel kapcsolatban mi az, amit sikerült 
kideríteni, fölveti-e a törvénytelenség gyanúját ez a pályázat, illetve változtattak-e 
azon az egészen elképesztő módon, ami három évvel ezelőtt kiderült, hogy az eredeti 
pályázat értelmében áttéten keresztül tulajdonképpen az történt volna, hogy a magyar 
állami pénzből, 150 millió forintból felújított kemping tulajdonképpen egy magáncég 
tulajdonába került volna. Ezt tartottuk a legproblémásabbnak annak idején, és 
szeretném kérdezni, hogy ez továbbra is így maradt-e, vagy pedig ezen változtattak 
valamit. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Molnár Zsolt alelnök úr! 
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Államtitkár Úr! Szávay képviselőtársam viszonylag kimerítően érintett nagyon sok 
kérdést, ezért sok mindent helyettem is elmondott, egészen ritka helyzet ez, viszont 
két kérdésem nekem is lenne. Az egyik a pályázatok nyílt és címkézett arányára 
vonatkozik. Tervezi-e államtitkár úr, hogy előterjesztést tegyen a kormány vagy az 
Országgyűlés számára, hogy változtassanak a pályázati arányokon, miszerint 
95 százalék körüli a címkézett és 5 százalék a nyílt. Esetleg ezt meg lehet fordítani, és 
akkor jó szívvel tudnám én is azt mondani, hogy a keretösszegek egyébként helyesek, 
tehát az, hogy a határon túli Kárpát-medencei magyarság fontos, és teherbíró 
képességünkhöz képest vagy akár néha még a fölött is szánunk, segítünk, ez helyes, de 
talán a nyílt pályázati forma helyesebb lenne. 

A másik, hogy mikor kívánják a határon túli magyarokat is bevonni a 
pályázatok előkészítésébe érdemben, hiszen a kollégiumnak nem lehet tagja csak 
olyan, aki belföldi lakóhellyel rendelkezik, márpedig én azt gondolom, hogy a határon 
túliakon kívül senki nem tudhatja jobban, hogy mire van legjobban szükségük. Kicsit 
erőltetettnek tűnik, hogy kizárjuk őket a döntés-előkészítés érdemi szakaszából. 
Persze, javaslatokat tehetnek, tudjuk, hogy a javaslattétel mennyit ér, ellenzéki 
képviselőként merem mondani, hogy nagyon keveset, sokkal többet érne az, ha 
például a kollégiumba is be lehetne vonni a Bethlen Gábor Alap esetében olyanokat 
is, akiknek Magyarországon nincsen lakóhelyük, hiszen hely- és terepismerettel azok 
rendelkeznek, akik alapvetően a szülőföldjükön élnek. Kívánnak-e ezen változtatni és 
megnyitni legalább az érdemi döntés-előkészítési szakaszt a határon túli magyarság 
számára, vagy fönntartják esetleg továbbra is a különböző minisztériumi 
kinevezetteknek és különböző pártháttérrel rendelkező személyek részére. Sokkal 
jobb lenne, ha ez is, az egyik a transzparens módon nyílt pályázat lenne, a másik 
pedig, hogy megnyílna a határon túli magyarok részére is.  

Természetesen, és akkor egy pozitívat is mondjon az ember, az, hogy érdemben 
nem egy területen, különösen Kárpátalján az ottani magyarság megmaradásához, 
szülőföldjén maradásához, sajnos Kárpátaljának már a létfenntartása is bizony, 
kormányzati vagy állami segítség nélkül nagyon nehéz lenne, ez helyes, hogy ezt a 
magyar kormány észlelte és aktívan cselekszik, azonban az átláthatósági 
követelmények, hasonlóan a belpolitikai kérdésekhez, azt gondolom, nem meglepően, 
kevéssé érvényesülnek, jó lenne ezen változtatni. Köszönöm, államtitkár úr, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e más kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, mielőtt visszaadnám a szót államtitkár úrnak, illetve 
vezérigazgató úrnak, engedjék meg, hogy én magam is megköszönjem egyrészt a 
tájékoztatást, másrészt az alapkezelő munkáját, hiszen ahogy hallottuk, rendkívül 
sokrétű az a támogatási forma és lehetőség, ami az alapkezelőn keresztül átfut. Csak 
megköszönhetjük az elszakított országrészek magyarsága nevében azt a sok 
nemzetpolitikai célt, amit megfogalmaztunk, és aminek a megvalósításában az 
alapkezelő segítséget nyújt, hiszen erre születnek a pályázatok, ezeket kiírják, 
elbírálják, és itt folyik egy komoly ellenőrző, elszámolási munka is.  

Azt köszönöm szépen vezérigazgató úrnak, hogy kiemelte, hogy gyakorlatilag 
kormányzati szinten mindennek a működtetése a lehetőségekhez képest gyakorlatilag 
az egyötöd részébe kerül, tehát ez az alapkezelő működik a leggazdaságosabban mint 
szervezet és végzi ezt a munkát. 

Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire államtitkár úr célzott, hogy 
az idei esztendő az, amikor is a Határtalanul! program az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától átkerült a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz, illetve az EMET-től 



13 

mint támogatáskezelőtől, át fog kerülni a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz. Tudom, hogy 
ez nem a tárgyalt évet érinti, hanem a jövőt, de szeretném fölhívni arra a figyelmet, 
hogy ez is a nemzetpolitikának egy zászlóshajója, ami végre elkezdett jól működni. 
Tehát eddig is nagyon sikeres volt ez a program, sikerült most már annyi milliárdot 
biztosítanunk a költségvetésben, hogy mindenki, aki pályázik, az hozzáfér ehhez a 
lehetőséghez, végre már nemcsak utazásra és szállásra lehet fordítani, hanem más 
kiadásokra is, és végre az EMET-nél eljutottak oda a tavalyi esztendőben, hogy 
időben ki volt írva a pályázat, időben el volt bírálva, tudott működni a rendszer 
tavasztól. Én azt szeretném kérni, hogy ami jó volt a másik alapkezelőnél, azokat a 
pozitív dolgokat vegyük át és sikerüljön ezt a továbbiakban is gördülékenyen 
folytatni. 

Ha más kérdés nincs, akkor megkérem az előterjesztőt, államtitkár urat, hogy 
válaszoljon a felvetődött kérdésekre. 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár, előterjesztő (Miniszterelnökség, 
Nemzetpolitikai Államtitkárság): Köszönöm szépen, elnök úr.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a pozitív hozzászólásokat és köszönöm a 
bizottság minden tagjának az eddigi segítséget, amelyet az elmúlt évben, években 
nyújtottak ahhoz, hogy sikeresen tudjunk dolgozni. Úgy gondolom, hogy nem az 
egyetlen, de egy olyan területe ez a kormányzásnak, ahol közösen, közös elképzelések 
mentén is tudunk dolgozni, hiszen több kezdeményezést befogadtunk az ellenzék 
részéről, illetve ha megkeresések vannak onnan, akkor azokat méltányoljuk, 
megnézzük, hogy valóban tudunk-e segíteni akár szervezeteknek, akár 
intézményeknek. Több ilyet fel lehetne sorolni akár az intézmények részéről a 
kárpátaljai gimnáziumtól kezdve Délvidékig, illetve szervezeteket, akik esetlegesen 
nem kormányzati vagy kormánypárti országgyűlési képviselőt, bizottsági tagot 
kerestek meg, hanem ellenzékit, úgy gondolom, hogy mi csak ezért nem utasítjuk el, 
próbáljuk ezeket beépíteni a munkánkba, és talán ez sikerült is, mint ahogyan a 
bizottsági üléseken és különben is érkező jelzéseket is próbáljuk megfogadni, illetve 
úgy dolgozni. 

Hadd térjek ki először Pánczél Károly képviselő úr, illetve elnök úr 
hozzászólására vagy felvetésére. Valóban, a Határtalanul! programban az első busz, 
ha jól emlékszem, 2011. június 4-én indult el innen Budapestről a programnak 
köszönhetően, bár 2010-ben döntöttünk erről, és azóta, úgy gondolom, a 
gyermekbetegségeit ez a program kinőtte és egyre jobban működik. Azért kértük 
vissza a mi államtitkárságunkhoz, mert 2012-ig ez nálunk működött, aztán, 
elsősorban szerintem személyi okok miatt - bár én nem voltam benne a döntésben - 
került át az EMMI-hez, a programfelelős átment oda és gyakorlatilag őmiatta is vitték 
át a programot ide. Ez az ok már megszűnt. Úgy gondoljuk, hogy egy nemzetpolitikai 
nagyon jelentős program, ezért kértük vissza magunkhoz, ezért van a csere, és nem 
azért, mert esetlegesen rosszul működött volna, mondjuk, az utolsó években, de mi 
szeretnénk ezt vinni.  

Ha a bizottsági tagoknak vagy a teremben ülőknek vannak módosítási 
javaslataik a programmal kapcsolatosan, szívesen várjuk azokat. Jó lenne, ha ezt 
írásban, e-mail formájában jeleznék, annak érdekében, hogy a pályázati kiírást tudjuk 
tökéletesíteni, illetve magát a programot is, akár úgy is, hogy új helyszínek bevonását 
javasolják. Mondok valamit, Nedec várát még senki nem kereste fel a Határtalanul! 
program keretében, mert az nem Szlovákiához került, hanem átkerült 
Lengyelországhoz, vagy Jablonka a testvérvárosi programba se tud beilleszkedni, 
mert Lengyelország, holott az is Magyarország területe volt, körülbelül 4-5 ezer 
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négyzetkilométert kapott meg Lengyelország. Például, ha van ilyen javaslat, hadd ne 
soroljak másokat, ezeket szívesen vesszük. 

Szászfalvi képviselő úrnak köszönöm szépen a pozitív megnyilvánulását. Azt 
gondolom, hogy neki is voltak olyan javaslatai, akár támogatási javaslatai, amit nem 
utasítottunk el, beépítettünk a munkánkba. 

Szávay képviselő úrral egyeztettünk előzetesen, mivel ő szokta a legtöbbet 
kérdezni, hogy esetlegesen tegye meg írásban a kérdéseit már a bizottsági ülés előtt, 
és mi fel tudunk rá készülni, így lerövidítjük a munkalehetőséget. Ő azt mondta, hogy 
nagyon rövid néhány kérdése lesz, hat kérdés után azt mondta, hogy van két kérdése, 
de köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok ezekre válaszolni.  

Transzparencia, Molnár Zsolt is említette ezt. Én is annak vagyok híve, ha a 
nyílt pályázatok arányát és számát is növelnénk és a pályázati összegeket is 
növelnénk. Ezt a következő évben így fogjuk módosítani annak érdekében, hogy a 
saját munkánkat is tudjuk könnyíteni, mind a szervezetek, intézmények munkáját, 
mind pedig a saját magunk munkáját is, mert akkor az év első felében már jól látható 
lenne, hogy egyáltalán a nemzetpolitikában milyen irányok felé kell a támogatást 
megtenni. Egyébként meg nagyjából tudjuk, tehát nem egy üres folt ez előttünk, 
látjuk, hogy az elmúlt években mely területeket támogattuk, mi az a 4-5 kérdés, téma, 
amely területekre kimegy a pénzek nagy része. Éppen a tegnapi vezetői értekezleten is 
erről volt szó, ezeket jelöljük meg, próbáljunk megfogalmazni pályázati célokat, 
pályázati kiírásokat annak érdekében, hogy a pályázati rendszerünk nyíltabbá váljon. 

Az elszámolásokkal kapcsolatban, illetve hogy kik pályáztak, mire pályáztak, én 
azt gondolom, olyan rettenetes nagy gond nincsen, az mind olvasható, minden 
megkérhető, utánanézhető, a munkatársak, vezérigazgató úr is áll rendelkezésre. Én 
azt gondolom, hogy ez nyomon követhető, de a későbbiekben is arra törekszünk, hogy 
ez minél jobban átlátható legyen.  

Az, hogy esetlegesen a pályázókról még nagyobb információkat megtudni és ezt 
mi jobban tegyük ki, ez egy óriási munka. Azt gondolom, hogy ezt nem nagyon tudjuk 
vállalni, viszont arra van mód és lehetőség, hogy a BGA-hoz befáradva megnézni ezt 
pontosan, hogy ki is volt a pályázó, mivel foglalkozik, milyen céljai voltak, miért nem 
nyert, ha nyert, akkor miért nyert, mire nyerte stb., de ezt mindet felvinni, szerintem 
ezt nem tudjuk vállalni.  

Az egyedi támogatások, nyílt támogatások kérdéséről beszéltem, szeretnénk 
jobban elvinni, még egyszer mondom, a nyílt támogatások felé. 

Az oktatási-nevelési támogatások összege nem változott igazából az elmúlt 
majdnem húsz évben. 2001-ben határoztunk erről, azt hiszem, 2002 elején indultak 
meg, ha jól emlékszem, de lehet, hogy 2001-ben. 2001-ben vagy 2002-ben. 
Egyébként Révész Máriusz javaslata volt ez a Fidesz-frakción belül, akkor még volt 
egy kulturális kabinetünk, ott vetette fel először és utána nem tudom, hogy ki 
javasolta hivatalosan, de ennek alapján indult meg. Szerintem az elmúlt négy évben is 
kellett volna ezen változtatnunk, nem találtuk meg azt a módot, hogy mi lenne jó, 
hogy hogyan változtassunk ezen.  

Mind az összeg nagyságán lehetne már változtatni, mind pedig ennek az 
elosztásán, mert ez átalakult egyfajta szociális támogatási rendszerré a Kárpát-
medencében, ami szinte alanyi jogon jár a magyar gyerekeknek vagy a magyar 
intézménybe bejáró gyerekeknek, és ez nem biztos, hogy eléri azt a célt, amiért mi 
adjuk. Arról nem is beszélve, hogy sok helyen meg nem biztos, hogy emiatt viszik 
olyan intézményekbe, mert ha mi nem adnánk semmit, egyébként akkor is magyar 
oktatási intézménybe íratná a gyerekét. Számos problémát vet ez fel, én nem 
zárkózom el az elől, hogy tudjunk ezen változtatni. A következő évben a támogatás 
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nagyságrendjén nem fogunk változtatni, viszont újra nekirugaszkodhatunk ötletelni, 
hogy hogyan lenne jobb átalakítani ezt. 

Az ifjúsági pályázatoknál fogjuk növelni az összeget. Itt számszerű kérdés is 
volt. Az ifjúsági közösségeknél 2017-ben 170-et támogattunk 100 millió forintból. 516 
volt a beérkezett pályázatok száma, és az elnyert támogatás az összigénynek 
33,11 százaléka volt, tehát körülbelül az egyharmada nyert a pályázatoknak. 

A Szász Pál-ösztöndíjra is volt egy kérdés. 2016-17-ben 22 hallgatónak 
biztosítottunk ösztöndíjat, ezt most már növeltük 2017-18-ban 27 hallgatóra, és per 
pillanat a holnapi napon zárul le a pályázati határidő, ha jól látom, és akkor látjuk, de 
körülbelül ez a nagyságrend, aki hallgatókat tudunk támogatni ebből az összegből. Ez 
nagyjából egyébként az igényeket lefedi, meg akik pályáznak, tehát én ezt nem tartom 
olyan nagyon rossznak. Ha esetlegesen konkrét személyi kérdés van, állunk 
rendelkezésre (Szávay István: Nem konkrét személyi kérdés volt.), de én azt 
gondolom, hogy itt nagyjából kitöltjük azt a keretet, mint amennyien jelentkeznek, 
illetve amennyien felvehetők ebbe az ösztöndíjrendszerbe vagy programba. 

A családi vállalkozások esetében a mi összegeink meglehetőst szerények a 
vállalkozások támogatására, alapvetően mikro-, illetve kisvállalkozókat, családi 
vállalkozókat, fiatal vállalkozókat tudunk támogatni ezekből a pénzekből. Mindhárom 
évben növeltük mindig a pályázati keretet év közben, láttuk, hogy mennyi pályázó 
van. Jóval többen pályáznak, valóban, hozzánk, mint amennyit tudunk támogatni, 
viszont így sem kevés az az összeg, amennyivel támogatjuk őket.  

Az idén is 800 millió forint körüli összeggel támogattuk a vállalkozókat, de itt 
hadd emeljem ki azt, hogy a szerény kereteink mellett - mielőtt teljesen le kellene 
hajtani a földig a fejünket, hogy csak ennyit tudtunk -, itt azért körülbelül 50 milliárd 
forintot már kifizetett a kormány a határon túli területeken a gazdaságfejlesztési 
programokra, amelyeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a társszervezetek 
közreműködésével valósítanak meg, ez pedig egy óriási pénz, illetve dolog a 
vállalkozások fejlesztésénél, úgyhogy mi azt csak szerény módon egészítjük ki, bár 
sokaknak ez is nagyon jól jön. 

Politikai szervezeteket nem támogatunk. Civil szervezeteket, társadalmi 
szervezeteket, egyházi szervezeteket támogatunk, politikai szervezeteket nem. Azt én 
nem vonom kétségbe, hogy vannak olyan civil szervezetek, de akár egyházi 
szervezetek is, akik politikai szervezeteket támogatnak akár választások alkalmával, 
akár pedig más rendezvények alkalmával. Én ebben semmilyen törvénytelenséget 
nem látok, de pártokat nem támogatunk sem közvetlenül, sem pedig akár közvetett 
módon, a BGA-n keresztül 

Tusnádfürdő, kemping: megkérem vezérigazgató urat, hogy erre próbáljon 
meg válaszolni, aztán esetlegesen kiegészítem azt. Vagy a jegyzőkönyv számára 
átadjuk ezt a három oldalt. Úgy könnyebb, vagy felolvassuk? (Az elnök jelzésére:)  

Erdélyi Rudolf Zalán válaszadása, reagálása 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Köszönöm szépen ezt a hálás feladatot. Nem annyira bonyolult egyébként, mint 
amennyire hangzik. 2014. 3. hó 25-én 150 millió forint összegű támogatást kért a 
kemping újjáépítésére a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. Ezt a kérelmet 
támogatási szerződésben 2014. 6. hó 5-én rögzítették. A támogatás felhasználását két 
ütemben valósították meg, az első ütem 75 millió forint volt, ez 2014. 6 hó 6-án 
folyósításra került, ennek az elszámolása ugyanazon év november 14-én érkezett meg, 
54 millió forint elszámolását tartalmazta. Ebből a kempingben 3 vizesblokk 
felújításának a munkálatait végezték el. Gondolom, aki járt a tusnádfürdői 
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egyetemen, az látta, hogy ezek a beruházások megvalósultak és valódi 
komfortfokozat-növekedést ért el ez a beruházás.  

A második ütem, 75 millió forint 2014. 12. hó 2-án került folyósításra, és itt van 
az, amit képviselő úr kérdezett, ennek az elszámolása, illetve megvalósítása kapcsán 
kérte az alapítvány folyamatosan a futamidő-módosítást. A 2014 és 2017. január 
között elkészült 3 darab 8 személyes vendégház építése megtörtént saját konyhával és 
fürdőszobával, valamint ezeket rá kellett csatlakoztatni a közműhálózatokra is. 
Viszont a tusnádfürdői kemping értékesítését végrehajtó LEX FORI I.P.U.R.L. 
társaság ellen bírósági eljárást kezdeményezett a korábban ajánlatot tevő - ki nem 
mondom a nevét - S.C. ANDRUKU&MARK CONS SRL., így a bírósági ügy lezárásáig 
Tusnádfürdő város önkormányzata nem is adhatott ki, nem is állíthatott ki építési 
engedélyt.  

Tehát így a fenti okból kifolyólag nem tudták megvalósítani határidőre ezt a 
szerződésben foglalt kötelezettségüket, nem tudták teljesíteni a csűr újjáépítését, 
ezért a cél megváltoztatása érdekében 2017. 7. hó 27-én kérték a költségvetésben 
tervezett csűr újjáépítése helyett a fennmaradó összegből további 3 új faház építését. 
Ennek a költségterv és a futamidő módosítására vonatkozó kérelme egy évvel ezelőtt 
elfogadásra került, és mi a dokumentációból azt láttuk, hogy 2017. 10. hó 2-án Bálint 
Gergely egyéni vállalkozóval kötöttek szerződést a kivitelezésre, tehát akit a képviselő 
úr mondott, én azt nem ismerem, legalábbis itt a papírjaimban nem volt benne. 
(Szávay István: Az csak az első háromnál volt.) Az nekem itt nincs leírva, igen. 2017 
decemberében elkészültek a szakhatósági beleegyezések, a polgármesteri hivatalban 
az alapítvány leadta az építési dokumentációt és így befejeződött a plusz 3 vendégház 
felépítése. Ezt 2018. 5. hó 2-án át is adta az alapítvány, és így az alapítvány tulajdonát 
képezi az összesen 6 darab téliesített faház, illetve a teljes felújított csatornahálózat. 

A második ütem elszámolása, amelynek az ellenőrzése most még folyamatban 
van, ez nyár közepén érkezett be hozzánk, a maradványösszeg elszámolását, a 
96 millió forint összeg elszámolását tartalmazza. Ez az első ütemnek egy része, illetve 
a második ütem teljes része, ebből akkor 6 darab 8 személyes vendégház valósult 
meg. A telekkönyvbe kerülés, illetve az elszámolás elfogadása után tud a BGA Zrt. 
jelzálogot bejegyeztetni a megvalósult épületekre és tulajdonképpen ekkor tekinthető 
az ügy lezártnak.  

Ha további kérdése van a képviselő úrnak, akkor erre írásban válaszolunk, 
illetve betekinthet ismételten a papírokba. 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár, előterjesztő (Miniszterelnökség, 

Nemzetpolitikai Államtitkárság): Annyival egészítem ki, vagy pontosítom, hogy 
összesen 6 épületre jegyeztethetünk be akkor jelzálogot. 

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

transzparenciára vonatkozóan még annyit mondanék, hogy azt gondolom, az 
államháztartási szabályoknak maximálisan eleget teszünk. Tehát minden olyan 
adatot, amit egyrészt az infótörvény, másrészt az államháztartási jogszabályok kérnek 
tőlünk, azt rögzítünk, és köszönöm szépen képviselő úrnak az elismerést, amit már 
korábban is mondott. Én azt gondolom, hogy kereshető és abszolút transzparens 
formában tartalmazza az összes eddig elnyert egyrészt pályázati, másrészt egyedi 
támogatási ügyletet az adattárunk, ami a honlapunkon keresztül elérhető. Az 
infótörvény viszont lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt személyes betekintés, 
másrészt az adatok elektronikus megküldése révén bárki kapjon tájékoztatást a 
pályázatok részleteiről is vagy a támogatások részleteiről, azonban ennek a honlapon 
történő rögzítése olyan mértékű adathelyet igényelne, ami irreális, tehát teljesen 
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szétesne, lefagyna a rendszer. Ezek a PDF-rögzítések oldalanként 3-4 megabájt helyet 
foglalnak, ha ezt a több millió oldal dokumentumot feltöltenénk, az teljesen 
lefagyasztaná a Bethlen Gábor Alap honlapját, illetve az egész nemzetpolitikai 
informatikai rendszert. Ennyit akartam, elnök úr, köszönöm. 

További hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, vezérigazgató úr.  
Van-e még kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Röviden. Köszönöm szépen a válaszokat. A Szász 

Pálnál pontosan az volt a kérdésem, államtitkár úr, hogy annak a 11 pályázatnak az 
elutasítása anyagi okok miatt történt vagy maga a pályázat valamiért nem felelt meg, 
tekintve, hogy annyira kis összegről van szó, hogy az szerintem még el tudna férni. 

Az pedig világos, hogy nem támogatnak pártokat, ez nagyon helyes, de itt a 
kérdésem pedig az volt, hogy helyesnek tartja-e azt, ha a BGA-ból támogatott 
programot egy párt saját rendezvényeként tüntet fel, ez önmagában helyes-e, de a 
válaszából úgy ítéltem, hogy ezt államtitkár úr nem tartja helyesnek, ha ilyen 
előfordul, ezt örömmel vettem. 

Köszönöm szépen a beszámolót Tusványos kapcsán, ez ügyben majd még lesz 
kérdésem. Azt örömmel hallom, hogy akkor ezek szerint az eredeti tervekkel 
ellentétben nem a bérlő cég tulajdonába kerülnek ezek szerint ezek a felépítmények, 
hanem a Pro Minoritate Alapítványnál marad, ez egy fokkal jobb nyilvánvalóan. 
Illetve itt egy kérdés maradt el, de ha jól értem, akkor államtitkár úr ezt az egész 
pályázatot meg az elszámolását helyesnek és korrektnek tartja. Én azt tartom ebben 
problémásnak, ismét jelzem, hogy egy alapítvány 150 millió forintot nyer, majd pedig 
a kivitelező cégben áttételesen érdekeltséggel rendelkezik egy olyan személy, aki az 
alapítványnak vezető tisztségviselője. Én ezt nem tartom sem erkölcsileg, de jogász 
nem vagyok, majd ezt megnézetjük jogászokkal, hogy ez jogilag így helyes-e és így 
megállja-e a helyét, ráadásul ez a személy cégtársa annak a személynek, aki pedig a 
kempinget bérlő kft.-nek az egyik tulajdonosa. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan 
összefonódások, amelyek felvetik bizonyos törvénytelenségek látszatát. Köszönöm 
szépen a válaszokat. 

ELNÖK: Van-e még más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Akkor 
államtitkár úré még egyszer a szó. 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár, előterjesztő (Miniszterelnökség, 
Nemzetpolitikai Államtitkárság): Az utolsó kérdésre azt tudom mondani, hogy az 
elszámolás ellenőrzése per pillanat még zajlik, úgyhogy az még nem ért véget. Ha 
összeférhetetlenség felmerül, akkor természetesen ezzel fogunk foglalkozni, de még 
nem számoltak el teljes egészében, illetve mi még nem fejeztük ezt be, nem zártuk le. 

A Szász Pálnál pedig alapvetően formai hibák miatt lettek elutasítva, és nem 
azért, mert a forrás nem lett volna elegendő, de úgy gondolom, hogy ennél a 
pályázatnál, ha még egy-két személyre, pályázóra vagy ösztöndíjasra szükség van, 
vagy annyival nagyobb a létszám, mi ki tudjuk egészíteni a keretet, nem ez volt az 
igazi oka. Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
Tisztelt Bizottság! Az ülés elején kiosztásra került egy határozati 

javaslattervezet az alapkezelő beszámolójának az elfogadásáról. Ki az, aki támogatja a 



18 

határozati javaslatot? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Hat igen. Aki 
nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. 

Tehát a bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak mint előterjesztőnek, vezérigazgató úrnak 
a jelenlétét, tájékoztatását. Köszönöm szépen az alapkezelő jelen lévő 
munkatársainak, vezérigazgató úr kollégáinak is az egész éves munkáját és 
közreműködését is.  

Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről – Előadó: Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra: Tájékoztató aktuális 
nemzetpolitikai kérdésekről. Ennél a napirendnél is vendégünk, előadónk államtitkár 
úr. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a MÁÉRT megalakulásáról szól egy 26/1999. 
(III. 26.) számú országgyűlési határozat, és ennek a határozatnak az értelmében a 
kormány beszámol az Országgyűlésnek, a bizottságnak a határon túli magyarokra 
vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, beleértve a Magyar Állandó Értekezlet 
ajánlásainak végrehajtását is. Így ez a mai tájékoztató az ennek való megfelelést is 
jelenti. (Dr. Molnár Zsolt távozik az ülésteremből.) 

Tisztelt Államtitkár Úr! Öné a szó. 

Potápi Árpád János tájékoztatója 

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

Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy az előző napirendi pont kapcsán már 
viszonylag részletesen érintettük a nemzetpolitikát, úgyhogy az előadásomat 
megpróbálom gyorsítani és kérek hozzá segítséget. (Elindul a vetített számítógépes 
prezentáció.)  

Itt van a magyarok aránya a Kárpát-medencében a jelenlegi országhatárok 
figyelembevétel. Azt mondhatjuk, hogy még mindig a Kárpát-medence legnagyobb 
népe a magyar, viszont a száma jóval kisebb, mint mondjuk, volt 30-40 évvel ezelőtt. 
Az akkori 15-16 milliós magyarság a Kárpát-medencében 12-12,5 millióra csökkent, és 
ha az egész világot nézzük, akkor beszélhetünk körülbelül 15 milliós magyarságról.  

Itt vannak azok az országok, ahol nagy számban élnek magyarok. Felesleges a 
pontos számokat nézni, mert ez állandóan változik egyrészt az elmúlt évtizedben 
kiköltözöttek miatt, másrészt pedig haza is költöznek, illetve az egyes országok között 
is folyamatos az ingázás, és ezért nem pontosak természetesen ezek a számok. 

Önök is részesei voltak az elmúlt két ciklusnak. Az elsőben a keretrendszert 
határoztuk meg, utána pedig erre építve valósítottuk meg a programjainkat, amiről 
részben már be is számoltunk. Az országgyűlési képviselői választást, a legutóbbit 
hadd emeljem ki, azóta még ilyen körben nem találkoztunk. Itt láthatók a számok: a 
regisztráltak aránya, kik szavaztak, mennyi volt az érvényes szavazatok száma, az 
érvényes szavazólapok száma. Ezután nincs benne az, hogy a jelenlegi 
kormánykoalíció ebből 96,4 százalékot kapott, ezt szemérmesen a kollégák nem írták 
be, de én pártkatona vagyok, nyugodtam mondhatom ezt a számot. 

Nemzetpolitikai intézményrendszer 2018-tól: Lázár János miniszter urat 
Gulyás Gergely miniszter úr váltotta a Miniszterelnökség élén. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úr portfoliója bővült és ebben a konstellációban helyezkedik 
el a nemzetpolitika, a segítségünkre vannak Wetzel Tamás, Szilágyi Péter és Grezsa 
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István miniszteri biztosok. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Magyarság Háza élén 
változás nem történt az elmúlt hónapokban, illetve a választás után. 

Melyek a legfontosabb céljaink a következő években? Gyakorlatilag ezeket a 
célokat nagyjából már megfogalmaztuk, ezeket a célokat szeretnénk erősíteni a 
következő időszakban: identitáserősítés, családok támogatása és a szülőföldön való 
boldogulás, illetve a versenyképesség támogatása a Kárpát-medencében.  

Idén a magyar családok éve programot visszük, több segítőnk van, egyrészt a 
Magyar Védőnők Egyesülete, másrészt pedig a Hello Wood, velük közösen valósítjuk 
meg programjainkat, de itt az EMMI-t kellett volna kiemelten említenem, hiszen az 
EMMI-vel közösen valósítjuk meg itthon és a Kárpát-medencében ezeket a 
rendezvényeket különböző táborok, körutak segítségével és pályázatok segítségével. 

Nemsokára, illetve a jövő héten jelenik meg egy újabb pályázati kiírásunk 
200 millió forinttal, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi közösségek, 
vállalkozók tudnak ebben pályázni.  

Elérhetővé tettük január 1-jétől az anyasági támogatást, illetve a babakötvényt. 
Ezeknek a száma folyamatosan növekszik, itt az elmúlt két hónapban jó kétezres 
növekedés volt. Az anyasági támogatást általában itthon is és határon túl is többen 
veszik igénybe, mint a babakötvényt. A babakötvény egyébként hosszú távon sokkal 
jobb és nagyobb összegeket eredményez, de nyilván, ami kézzel fogható, az inkább az 
anyasági támogatás, illetve most a nagyobb összeg. 

A vállalkozásokról és az otthonmaradásról már többször beszéltem. Ezért is 
van az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha a vállalkozókat támogatjuk, akkor az 
otthonmaradást támogatjuk, illetve a magyar családok megélhetését támogatjuk. Egy 
nagy összejövetelünk zajlott Mezőkövesden 2018. június 11-14. között, ahol közel 200 
résztvevővel tudtunk eszmét cserélni. Ők folyamatosan arról számolnak be, hogy a 
magyar kormányon kívül igazából őket senki meg nem keresi annak kiderítése okán, 
hogy mivel foglalkoznak, hogyan akarnak bővülni, hogyan akarnak fejleszteni, hogyan 
képzelik el a vállalkozásaikat. 

A szakképzésről többször beszéltünk. 2015 volt az első szakképzési év, ezt nem 
fejeztük be. Szép eredményeket értünk el, a következő évben is próbáljuk ezt a 
programot tovább vinni.  

Kiemelném az óvodafejlesztési programot, amit már megtettem az előbb is. A 
kolozsvári Horváth Annának volt nagyapja Szász Domokos, és a Horváth Anna Iskola 
keretén belül működő óvodának az átadását láthatjuk ezen a képen.  

A Petőfi-programról és a Kőrösi Csoma Sándor-programról nem tettünk 
említést az előbb. A 2013. évi 47 ösztöndíjas az idén már 220 ösztöndíjasra rúgott ki, 
tehát jelentősen megemeltük mindkét pályázati programon keresztül az elérhetőséget 
és a számot is növeltük. Azt gondolom, hogy rendkívül sok civil szervezet kap tőlünk 
ösztöndíjast és ezáltal jelentősen tudtuk megnövelni a hagyományőrző, illetve 
identitásmegőrző tevékenységet az egész világon. Új célországok és helyszínek is 
befogadásra kerültek, például a Petőfi-programban Bukarest, Fiume, Ostrava, illetve 
Banja Luka és a Kőrösi Csoma Sándor-programban pedig Isztambul és Kijev a két új 
célközönség. 

A Mátyás király évet valósítjuk meg az idei évben. Itt szeretnék köszönetet 
mondani a Magyarság Háza igazgató asszonyának, akit üdvözlök a teremben, és 
munkatársainak, illetve azoknak a szervezeteknek, akik az egész Kárpát-medencében 
és a diaszpórában is segítenek a koordinálásban és a szervezésben. Mindhárom 
emlékévünk, azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, és jó lenne, ha már a következőt 
meg tudnánk hirdetni vagy határozni, mert ezek az emlékévek nagyon jól összefogják 
közösségeinket az egész világon.  
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A diaszpórában több kezdeményezésünk valósult meg az elmúlt években, 
amellyel támogattuk a diaszpóraiskolákat és -szervezeteket.  

A Minority SafePackről nem volt még szó a mai bizottsági ülésen. Összesen 
több mint egymillió uniós polgár aláírását hitelesítették, ebből 870 ezer érkezett 
Magyarországról, illetve a Kárpát-medence országaiból. Szeretnék mindenkinek 
köszönetet mondani, elsősorban a Rákóczi Szövetségnek és az RMDSZ-nek, ezenkívül 
pedig minden külhoni és uniós szervezetnek, akik támogatták ezt a kezdeményezést, 
akik agitáltak és vitték tovább ezeket az ügyeket. 

A Diaszpóra Tanács tervezett időpontja november 15., a MÁÉRT időpontja 
pedig november 16. Novemberben lesz ugyanúgy, mint az eddigiekben, a Várkert 
Bazárban rendezzük meg mindkét fórum ülését, mindkettőt miniszterelnök úr fogja 
megnyitni. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Tisztelt Bizottság! Önöké a szó. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

Hozzászólások 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Még egy mondatot az előző 
ponthoz, ha szabad némi átkötésként. Úgy fejezte be államtitkár úr, illetve azt 
hangsúlyozta államtitkár úr, hogy nyitottak különböző véleményekre és akár ellenzéki 
javaslatokra is. Ez valóban így van, ezt szeretném megerősíteni és jelezni, hogy ezt 
jónak és helyesnek tartom, és azért az előző nemzetpolitikai kormányzat lényegesen 
kevésbé volt ilyen kérdésekben rugalmas, ezt is hozzá kell tenni. Valóban öröm 
számunkra, hogy sikerült egy-két olyan javaslatot tennünk az elmúlt években, amiket 
az államtitkárság befogadott és valamilyen munka elindult ezzel kapcsolatban.  

Egy ilyen volt, amit én vetettem föl jó 2-2,5 évvel ezelőtt, ez a külföldi magyar 
oktatási intézmények munkájának valamilyen összehangolása. Ezt szeretném 
kérdezni, államtitkár úr, hogy ez ügyben mi a helyzet. Legutóbb, amikor erről 
beszéltünk, akkor azt mondta államtitkár úr, hogy készült egy felmérés, 115-en 
jeleztek vissza, és hogy valamiféle koordináció vagy gondolkodás ez ügyben elindult. 
Azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt fél év során van-e ezen a területen valamilyen 
előrelépés vagy a külföldön, tehát a Kárpát-medencén kívül - hogy világos legyen 
mindenkinek - a magyar oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, az ő segítésük, 
koordinálásuk, és itt a legfontosabb, annak az oktatási tevékenységnek a valamilyen 
szintű elismerése Magyarországon, hogy ebben a témában sikerült-e valamit 
előrelépni. 

A Beke-ügyről hadd kérdezzem államtitkár urat! Szerintem, aki itt a teremben 
van, ismert azok számára ez a terrorvád, amit egészen elképesztő módon képviselnek 
Romániában, és vádoltak meg ezzel székely fiatalembereket. 5-5 év letöltendő börtönt 
szabtak ki Szőcs Zoltánra és Beke Istvánra, ráadásul úgy, hogy például a vád 
átminősítéséről egyébként talán nem is értesítették még őket, most Csíkszeredában 
vannak. Ahogy tudom, a Kisebbségi Jogvédő Intézet - most itt van Csóti igazgató úr - 
ez ügyben valamit mozgott és próbált a segítségükre lenni. Van-e olyan fejlemény, 
amiről most itt érdemes beszámolni? 

Amiről szeretnék szót ejteni, államtitkár úr, bár elég sokszor elmondtam, de 
nem nagyon hajlandók ezzel a témával foglalkozni, az pedig Délvidék esetében a 
nemzeti tanácsok jogköreinek a szűkítése. Államtitkár úrtól többször hallhattuk már 
korábbi bizottsági üléseken, hogy a kormány a Magyar Nemzeti Tanácsot a délvidéki 
magyar autonómia letéteményesének tartja. Hiába kopogtatok akár Semjén, akár 
Szijjártó miniszter uraknál, nem hajlandók ezzel a kérdéssel foglalkozni, tekintve, 
hogy a VMSZ valamiféle politikai alkut kötött a szerb haladókkal és asszisztált a 
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nemzeti tanács jogköreinek a szűkítéséhez, méghozzá olyan tekintetben, hogy a 
nemzeti tanácsok - nemcsak a magyar egyébként - egyetértési jogokat veszítettek el 
intézmények működtetése, illetve vezetők kinevezése tekintetében és már csak 
véleményezési jogokat kaptak. Azt szeretném államtitkár úrtól is kérdezni, hogy ön 
ezzel a kérdéssel foglalkozott-e, ez az ügy miért nem merült fel a szerb-magyar 
kapcsolatokban? 

Illetve ha már Délvidéknél vagyunk, nem tudom, hogy mond-e államtitkár 
úrnak az a név valamit, hogy Nebojša Marjanović. A neve alapján nem egy magyar 
úrról van szó, valóban nem, egy kukkot sem beszél magyarul. Nebojša Marjanović a 
Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi képviselője a belgrádi városi tanácsban, a 
VMSZ-nek ugyanis van egy belgrádi alapszervezete, ahol nemcsak Marjanović úr nem 
beszél magyarul, hanem senki más sem egyébként. Mi az államtitkár úr véleménye, ez 
befolyásolja-e azt, hogy a VMSZ magyar párt, vagy esetleg etnikailag ők is innentől 
kezdve valamiféle más kategóriába kerülnek, mint azok a pártok, amelyeket önök 
továbbra is kirekesztenek a nemzetpolitikai együttműködésből olyan mondvacsinált 
okokkal, hogy nem magyar jelölteket indítottak a választáson, illetve nem magyar 
szervezetekkel fogtak össze. Szóval, ezt másnak szabad-e, illetve most mit gondolunk 
az etnikai alapokról, ezt fontosnak tartjuk-e, ragaszkodunk-e hozzá, vagy tehetünk 
ilyen jellegű kivételeket? 

Ukrajna kapcsán: Ukrajna kapcsán van-e bármi, amit tudni lehet, milyen 
mozgások történtek itt a diplomáciában? Ez inkább külpolitikai téma, én ezt tudom, 
de ha államtitkár úrnak ehhez van valami hozzátennivalója, ezt szívesen fogadom. 
Egy nagyon elképesztő magyarellenes kampány zajlik Ukrajnában. A legabszurdabb, 
most olvastam egy-két nappal ezelőtt, hogy néhány kijevi képviselő arra indított 
petíciót, hogy konkrétan deportálják a magyarokat Kárpátaljáról, tehát teljes 
elborulásban van az ukrán politikai elit egy része. Én úgy gondolom, hogy azért az 
elmúlt hónapokban Magyarország kellően határozott választ adott erre és a magyar 
diplomácia is, ez jó és helyes. Van-e olyan aktuális ügy, ami most idekívánkozik, vagy 
amiről államtitkár úr tud tájékoztatást adni a mostani kárpátaljai magyar helyzet 
kapcsán? 

Az utolsó kérdésem, ezt említette vezérigazgató úr is, hogy hamarosan 
következik, jönnek a centenáriumai a ’18-20-as eseményeknek, amelyekkel önök 
túlzottan nem kívánnak foglalkozni. Ezt mutatja az is, hogy Gyurcsány Ferenccel 
nagyszerű egyetértésben szavazták le a kormánypártok a Trianon emlékévre 
vonatkozó javaslatunkat. Ettől függetlenül merek reménykedni abban, hogy talán 
mégsem leszünk teljesen tétlenek és valamiféle válaszunk lesz arra. Azt szeretném 
kérdezni, államtitkár úr, hogy önmagában a kérdéssel, túl azon, hogy a határozati 
javaslatunkat leszavazták, önmagában a kérdéssel kívánnak-e foglalkozni, kíván-e 
Magyarország választ adni adott esetben azokra a provokációkra, amiket 
szomszédaink elkövetnek. 

Nagyváradon például egy olyan installációval találkozhattunk a Főtéren a nagy 
egyesülés évfordulója alkalmából, amely a Dnyesztertől a Tiszáig szemlélteti azt a 
földet, ami Romániához tartozik, vagy amelyre Romániának igénye van. Én úgy 
gondolom, hogy azért ez nem az a kérdés, amit válasz nélkül kellene hagyni, hogy egy 
erdélyi magyar nagyvárosban a román állam nyíltan azt propagálja, hogy 
gyakorlatilag területi igénye van Magyarország területére egészen a Tiszáig, de nem ez 
az egy ilyen akció lesz, azért ezt sajnos sejteni lehet. Ezzel az egész kérdéskörrel 
kívánnak-e foglalkozni, valamilyen módon erre reagálni, reflektálni a kormányzat 
szeretne-e? Köszönöm szépen.  

Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, mielőtt államtitkár úrnak visszaadnám a szót, engedjenek meg egy-két 
megjegyzést nekem is. Egyrészt szeretném kiemelni államtitkár úr felsorolásából, 
évek óta ismerjük ezeket a programokat, amelyek futnak, szeretném kiemelni a 
gazdaságélénkítő programokat, amelyek az utóbbi évek nemzetpolitikáját jellemzik. 
Túlléptünk már azokon a kulturális, oktatási célú támogatásokon, az identitás 
megőrzésén túl valóban olyan érdemi segítséget tudunk nyújtani, amivel ott, a 
szülőföldön meg lehet maradni, lehet boldogulni és egyáltalán lehet élni.  

Ilyenkor, amikor hallgatjuk ezeket a beszámolókat, és hogy mennyit 
fordítottunk rá, akkor igazából a dolgot ott értjük meg egyébként, amikor eljutunk 
oda, a terepre. Hadd hozzam föl a bizottság legutóbbi horvátországi, drávaszögi 
látogatását, ahol szintén találkozhattunk valóban olyan élő fiatalemberrel, aki 
elmondta, hogy ő elhagyta volna már a szülőföldet, ha nincs ez a magyar pályázati 
lehetőség, amiből ő még egy-két ezer gyümölcsfát ültetett, meg permetezőgépet vett, 
és a környék és a térség egyik nagy gyümölcsösét valósította meg, és már tervezi a 
következő beruházásokat, amik az élelmiszer-feldolgozásra vonatkoznak, és egy 
fiatalember, aki ottmaradt a szülőföldön. Tehát valóban, az elszakított 
országrészekben látszik ennek a sok tízmilliárd forintnak a magyarságmegtartó 
hatása.  

A másik, amire szeretném felhívni, államtitkár úr, a figyelmet, önnek is, 
jelenlévő kollégáinak is, kitért arra a beszámolóban, hogy egy új elem 2018. január 1-
jétől a „Köldökzsinór” program, ami egy nagyon szép dolog, hiszen bármerre 
szülessen a világon magyar gyermek, igényelheti a szülő ezen programon belül a 
babakötvényt, illetve ezt az úgynevezett kelengyepénzt. A tájékoztatóban is benne volt 
egy párezres szám, ez azt mutatja, amivel mi találkozunk egyébként a határon túli 
magyar településeken, hogy a legtöbb helyen nem is hallottak még erről. Tehát 
részben az államtitkárságnak is a feladata meg talán a külügyé, ahol ott vannak a 
konzulátusok, főkonzulátusok, hogy ennek legyen egy ismeretterjesztése, hogy hol, 
milyen papírokat kell ehhez kitölteni, hova kell küldeni, mert minden bizonnyal 
egyébként több magyar gyermek született, mint talán 6 ezer, amit hallottunk, tehát 
nagyon sokan, Londontól Székelyudvarhelyig nem ismerik ezt a lehetőséget. 

Egyetértve ebben a dologban Szávay Istvánnal, aki rákérdezett a kárpátaljai 
helyzetre, én is kérdezem államtitkár urat, azt az aktualitást is figyelembe véve, hogy 
ha jól emlékszem, múlt héten járt államtitkár úr Beregszászon, ahol talán óvodát 
adott át az óvodaprogramon belül, de minden bizonnyal ott érték önt információk az 
ottani magyar közegben. Sajnos az várható, hogy a 2019-es választásokig a helyzet 
csak durvulni fog, és valóban a magyar diplomáciának mindent meg kell tennie a 
magyarság védelme érdekében, de Kárpátalján rendkívül rossz helyzetben vannak a 
magyarok, és felkészülhetünk egyébként az elkövetkezendő időszakban egyre újabb és 
újabb atrocitásokra és kemény magyarellenes fellépésekre. Ha ezzel kapcsolatban 
tudna valóban államtitkár úr minket tájékoztatni, hogy mit tapasztalt ott a múlt 
héten, azt megköszönnénk. Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, öné a szó. 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen.  

A törvény értelmében én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat 
helyettesítem ezen az ülésen, és ha ő itt lenne, akkor Nebojša Marjanović esetében 
egy viccet mondana el, mégpedig azt, hogy az ’50-es években vallatják a budapesti 
delikvenst, és megkérdezik őt, hogy ismeri-e Rothot. Azt mondja, nem ismerem. És a 
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Grünt? Akkor inkább a Róthot. (Derültség.) Tehát a fent említett úrral kapcsolatban a 
válaszom 80 százalékát elmondtam. Nem ismerem. Valóban nem tud magyarul, mint 
ahogy a kollégáim jelezték. Ez az egyetlen alapszervezet, ahol nem beszélik a magyart, 
viszont kötődnek a magyarsághoz, és én azt gondolom, hogy Belgrádban ez azért 
annyira nem rossz dolog.  

Viszont ha már ennél a kérdésnél vagyunk, én azt gondolom, hogy a nemzeti 
tanács és a VMSZ megítélése, ha csak egy kicsit is próbálunk higgadtak maradni, 
akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az ottani magyarságnak, legalábbis akik 
elmennek szavazni, természetesen, akik nem mennek el szavazni, az ő véleményüket 
nem ismerjük, és nem vesszük figyelembe. Ezt az ellenzék úgy szokta megítélni, hogy 
azok mind ellenünk vannak, vagy mind a VMSZ ellen vannak, vagy mind a nyertesek 
ellen vannak. Itthon is azt szokták mondani, hogy messze nincs nekünk 
kétharmadunk, mert mit tudom, mennyien nem mentek el szavazni. Én ilyenkor azt 
szoktam mondani, hogy azok nyilván mind ránk szavaztak volna. Ennek pont annyi 
az igazságtartalma, mint annak, hogy az ellenzékre szavaztak volna, tehát ilyenekről 
nem érdemes beszélni. De amit le tudunk mérni, az az, hogy a legutóbbi nemzeti 
tanácsi választások esetében több mint 85 százalékos arányban támogatták a VMSZ-t.  

A VMSZ-szel szemben megjelenő Magyar Mozgalom, amelyet alapvetően 
személyes ellentétek szítottak egyrészt felsővezetői szinten, az a Korhecz Tamás 
indította meg ezt a mozgalmat, aki előtte a nemzeti tanácsot vezette. Tehát a VMSZ-
szel karöltve dolgozott éveken keresztül, és miután nem ő lett az elnökjelölt, ezért 
meghazudtolva korábbi önmagát, teljesen szerintem etikailag is lejáratva magát 
ellene fordult azoknak, akikkel egyébként addig együtt dolgozott, és indította meg ezt 
a Magyar Mozgalmat. Hasonló beállítottságú emberek, akik esetlegesen a helyi 
szervezetekben nem értettek egyet a VMSZ-szel, illetve Pásztor Istvánnal, indították 
és léptek be ebbe a szervezetbe. De mivel észrevették, hogy nincs elég 
támogatottságuk, ezért közös listát állítottak három másik szervezettel, és indultak az 
országos választáson, ahol egyébként nem tudták összegyűjteni a megfelelően 
szükséges aláírást, ezért közokirat-hamisítást követtek el 1600 rendben. Tehát 1600 
hamis nevet írtak be, amit egyébként bebizonyítottak és rájuk is olvastak, ezért 
kizárták őket a választásból. 

Ezt a Magyar Mozgalmat védeni a magyar Országgyűlésben, szerintem szintén 
nem etikus, sőt őket bármiféle módon előtérbe helyezni és egy törvényesen működő, a 
magyarok érdekében dolgozó szervezet ellenében állandóan említeni, ráadásul még a 
Magyar Állandó Értekezletre is beíratni őket, évről évre újra megkísérelni, szerintem 
politikai szempontból sem nemhogy ildomos, mert ez már egy értékítélet, hanem 
szerintem nincs értelme politikai szempontból se ezek mellé állni, de természetesen 
képviselő úr, maga ítélje meg ennek az ügyét. Szerintem ennek is köszönhető, az ilyen 
megnyilvánulásoknak, hogy nem 95 százalékos sikert értünk el a határon túli 
magyarok körében, hanem 96,4 százalékot.  

Mi nem fogjuk meghívni a Magyar Állandó Értekezletre a Magyar Mozgalmat. 
Ha a Magyar Mozgalom olyan választási sikereket fog elérni majd a következő 
időszakban, amelynek értelmében meg kell őket hívnunk, akkor sem fog nekünk 
tetszeni, hogy ezt a szervezetet bevegyük a Magyar Állandó Értekezletre, de akkor 
meg fogjuk tenni, akkor nem kell erről vitatkoznunk, de egyelőre még ilyen sikert 
nem értek el. 

A további kérdések: Beke és Szőcs esetében én köszönöm szépen képviselő 
úrnak is azt, hogy minden lehetséges módon kiállt a két érintett mellett, és 
mindenkinek köszönöm, akik felemelték szavukat a Beke–Szőcs-ügyben és 
támogatták a két elítéltet. Szerintem a mai modern Európában, ha normálisan 
működne ez az Európa, ilyen esetet nem is lehetne megtenni, ahogy őket elítélték. Ők 
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úgy mentek el a másodfokú bírósági eljárásra, hogy biztos fel fogják őket menteni, 
ahogy megtették ezt az előző esetben, és erre öt év letöltendőt kaptak. Egyszerűen 
sem ők, sem senki erre nem volt felkészülve, ez szerintem, nemcsak szerintem, hanem 
mindenki szerint egy súlyos törvénytelenség. Nyilván az ügy megy tovább, de 
szerencsétlenek ettől függetlenül börtönben ülnek, és ha valamikor meg is oldódik, és 
kihozzák őket, hogy nem voltak bűnösök, akkor is nyilván minden szempontból ők 
már egész életükben nyögik a következményeit ennek a dolognak.  

Külön szeretném megköszönni a Jogvédő Intézet, illetve igazgató úr segítségét 
és azt, hogy mindig közvetített a magyar kormány és a két úriember között, illetve a 
családok között, és a segítségnyújtásban, amikor kellett, ott volt. Sokszor sok mindent 
nem tudtunk nekik mondani, csak azt, hogy mellettük állunk, és megpróbáljuk azt 
elérni, hogy legalább ne vigyék le őket a Regátba, ez sikerült is, maradtak 
Csíkszeredában. Per pillanat többet nem tudtunk elérni. Sok esetben egyébként 
szerintem a román kormány részéről is próbálnak jobban segíteni, csak egynémely 
romániai szervezet és a kormány sincsen összhangban, illetve a kormány sem tud 
ezeknek a szervezeteknek a működésébe beleszólni. Gondoljunk csak a DNA-ra, akik 
szinte az államtól vagy a kormánytól függetlenül dolgoznak Romániában.  

A külhoni iskolák: felmértük, 213-14 iskola van, mindig akad egy-egy, amelyik 
megalakul, illetve felfedezzük. Februárban volt nekik egy továbbképzésük, illetve a 
nyár folyamán több szervezet és több vezető továbbképzése történt meg. Több 
továbbképzés is volt, 3-4 ilyen zajlott le ebben az évben is. Több mint 100 vezető 
érkezett például a februári konferenciára, és nagyjából ugyanazokat mondták el, 
amiket eddig is tudtunk, hogy mire van szükségük. Taneszközökre van szükségük, 
folyamatos koordinációra van szükségük és némely esetben forrásra is, főleg a bérleti 
díjak, illetve a tanári fizetések, ha mondhatom ezt, pótlására vagy egy részének 
átvállalására, de igazából nem pénzt kértek. Egyébként pályázati keretből 100 millió 
forinttal 67 iskolát támogattunk közülük, abból a 115-ből, akik egyáltalán 
visszajeleztek nekünk.  

Az is bajunk a diaszpóraszervezetekkel, nemcsak az iskolákkal, a többivel is, 
hogy egyáltalán a visszajelzés is sokszor nehéz. Idősek, illetve nem olyan emberek 
vezetik ezeket a szervezeteket, akik egyfolytában a Facebookon vagy az interneten 
lógnak, nehéz velük a kapcsolatot tartani, a visszajelzésre is sokszor képtelenek és 
éppen ezért akadozik a kontaktolás velük. A kormány összetételének megváltozása 
miatt is kicsit elakadtak ezek a dolgok, én mégis azon vagyok, hogy legalább a 
legnagyobb iskolákat figyelembe véve megpróbáljuk azt elérni, hogy az ott kiadott 
érdemjegyek egy részét el tudjuk ismertetni itt Magyarországon, a magyar oktatási 
rendszerben, és meg tudjuk emelni azon helyek számát, ahol magyarul tudnak 
érettségizni a gyerekek, az egész világot lehet ez alatt érteni. Egyébként sok helyen 
lehet, akár Kanadában, akár Új-Zélandon vagy Ausztráliában, de ez nem nekünk 
köszönhető eddig, hanem az ottani iskoláknak és szervezeteknek, de mi ebben a 
munkában tudnánk segíteni. 

Ukrajnára többen kérdeztek rá. Az elmúlt héten utasították ki az egyik 
beregszászi konzulunkat. Egy állampolgársági eskü alkalmával felvett videó került ki, 
és erre hivatkozva Klimkin külügyminiszter úr tette meg ezt a lépést, aznap 
megérkezett a magyar válasz is, mi is egyet kiutasítottunk Budapestről. Azt 
gondolom, hogy nem ez lenne a követendő út két európai ország számára, ez nem 
éppen a történelmi megbékélés útja. Úgy gondolom, hogy Magyarország az elmúlt 
két-három évtizedben mindig, minden alkalommal megtette azokat a gesztusokat, 
ami a független Ukrajnának kedvezett: először ismertük el Ukrajnát, alapszerződést 
kötöttünk velük, támogattuk az euroatlanti integrációjukat, gyakorlatilag a keleti 
partnerséget megvalósítottuk az Unió segítségével, számtalan lehetőség vagy forrás 
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került oda ki, iskolákat, óvodákat, szociális intézményeket újítottunk fel, programokat 
indítottunk be az elmúlt években, szociális programokat és elindítottuk most az 
óvodaprogramot.  

Tehát én azt gondolom, hogy számos olyan dolog van, ami a két ország népét 
közelebb hozhatja. Ráadásul nemcsak a magyar nemzetiségűeket vagy a magyar 
közösséget támogattuk, hanem az ukránokat is, gondolva csak arra, hogy a háborúban 
sérüléseket szenvedett katonákat láttuk el vagy a rehabilitációjukat láttuk el itt 
Magyarországon, az elhunyt katonák gyerekeit táboroztattuk a Balatonon, és 
folytathatnánk tovább a sort, magyarnyelv-tanulási programot indítottunk el, ahol 
több ezren, nem magyarok magyarul tanulnak, Sevcsenko-szobrot finanszíroztunk 
Beregszászban. Tehát számtalan olyan dolog volt, ez az úgynevezett gesztuspolitika, 
ami, úgy néz ki, hogy „meghozta a gyümölcsét”, mert ők pont fordítva állnak ehhez a 
kérdéshez, és csak a szigorítás útját járják, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 
törvénytelenség útját is, mert sokszor a saját alkotmányukkal sem és törvényeikkel 
sem foglalkoznak, amikor a jogszabályaikat, illetve intézkedéseiket meghozzák.  

Hogy ez meddig tud tovább menni, erre nem tudok választ adni. Én azt 
gondolom, hogy a magyar külpolitika, illetve a magyar kormány mindig megadja a 
nagyon gyors és hathatós választ, viszont ennél többet igazából nagyon nem lehet 
tenni. A mi programjainkat a kormány tovább fogja folytatni, a következő évben pedig 
megemelt összegekkel visszük ezeket a szociális programokat. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség szülőhazájában, 
itt a Kárpát-medencében továbbra is meg tudjon maradni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Nincs jelentkező.) Amennyiben a 

bizottság részéről nincs több kérdés, vélemény, úgy köszönöm szépen a tájékoztatóját. 
A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebekben engedjenek meg egy rövid tájékoztatást. A bizottság soron 
következő ülését október 25-ére tervezzük, ami egy csütörtöki nap, de elviekben egy 
„B” hét kedd, az ünnepet követő csütörtök, amikor is a zárszámadás részletes vitája 
kerül ide a bizottság elé. 

Van-e egyebekben bárkinek más? (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószóló, tessék parancsolni! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Nem 

szeretnék visszaélni a bizottság türelmével, csak egy rövid tájékoztatást szeretnék 
nyújtani két témában. Az egyik az, hogy október 19-én kerül megrendezésre a 
magyar-bolgár barátság napja és ennek tiszteletére a Művészetek Palotájában fél 8-
kor lesz egy gálakoncert, a Bolgár Nemzeti Rádió koncertje. Ezúttal tisztelettel 
meghívok mindenkit, bizottsági tagot és munkatársakat a koncertre. Ez nekünk egy 
nagyon fontos esemény, magas szintű vendégek jönnek az eseményre, a bolgár 
köztársaságielnök-helyettes asszony, aki felel a határon túli bolgárokért és 
miniszterelnök-helyettes úr, aki szintén a határon túli bolgárokért felel, úgyhogy 
alkalom nyílik majd esetleg egy találkozóra. 

A másik fontos esemény még, hogy október 19-én kerül megrendezésre a 
FUEN által a XXI. szláv kisebbségek szemináriuma itt az Országgyűlésben, ez 
10 órakor lesz, és kicsit talán kapcsolódik a szlávsághoz meg a bolgársághoz is. 
Nagyon sok vendégünk lesz a FUEN keretében, én bízom benne, hogy sikeres 
szeminárium lesz, melynek a témája a kisebbségek közti együttműködés itt, a szlávok 
között. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen szószóló úrnak. (Nincs jelentkező.) Ha más kérdés, 
hozzászólás nincs itt az egyebekben sem, úgy nagyon szépen megköszönöm a 
munkájukat, az érdeklődőknek is az ittlétet. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


