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(A bizottság 9 óra 12 perckor megkezdett zárt ülésének folytatása.) 
 

(A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bizottsági ülésünket nyílt üléssel folytatjuk, és rátérünk 
második napirendi pontunkra.  

A Bethlen Gábor Alap 2018. évi tevékenységéről és működéséről 
szóló B/6857. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Köszöntöm a napirendi ponthoz érkezett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár urat, illetve Erdélyi Rudolf Zalánt, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
vezérigazgatóját, és köszöntöm a kíséretükben megjelent kollégákat, munkatársakat.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 
2019. július 12-én nyújtotta be a Bethlen Gábor Alap 2018. évi tevékenységéről és 
működéséről szóló B/6857. számú beszámolót. Az Országgyűlés a Házbizottság 
október 16-án kelt javaslatára október 21-én felkérte a kijelölt Nemzeti összetartozás 
bizottságát a beszámolóról történő határozathozatalra. Képviselőtársaim előtt ott 
található a beszámoló, illetve a beszámoló elfogadásáról szóló határozat tervezete.  

Megkérem Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat, mint aki az 
előterjesztő Semjén miniszterelnök-helyettes úr képviseletében megjelent, hogy a 
beszámolót egészítse ki. Tisztelt államtitkár úr, öné a szó. 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 

Államtitkárság): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! Átadom a szót vezérigazgató úrnak. 
(Derültség.) 

Erdélyi Rudolf Zalán kiegészítése 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen (Potápi Árpád Jánosnak:) 
államtitkár úrnak is a lehetőséget. Arról a beszámolóról fogunk most röviden beszélni, 
amelyet az alapkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített, a 
felügyelőbizottságunk megtárgyalt és az alapító felé jóváhagyásra javasolt. Az alapító 
elfogadta határozatában, ezt követően a kormánynak benyújtásra került a beszámoló, 
s a kormány megtárgyalása után az Országgyűlés előtt van ez az anyag. Tehát elég 
hosszú, sok szem által látott dokumentumról beszélünk.  

A 2017. évhez képest az alapkezelő feladatai jelentősen bővültek. 
2018 szeptemberétől a hazai egyházi és nemzetiségi ügyek kezelését is elláttuk, majd 
november 1-jétől, nagy örömünkre a Határtalanul! program is visszakerült a Bethlen 
Gábor Alapba, és kis kitekintésként ez év január 1-jétől a nemzeti együttműködési 
ügyek lebonyolítását is a BGA Zrt. végzi, így ezért jelentős szervezeti és működési 
fejlesztéseket kellett végrehajtanunk. 

2018-ban a BGA eredeti előirányzata 26,1 milliárd forint volt, mely év végére 
közel 90,2 milliárd forintra emelkedett, mely a rendelkezésre álló források közel 3,5-
szeresére történő növekedését jelentette. A nemzetpolitikai célú támogatásokra 
86 milliárd forint állt rendelkezésre, melynek keretében 258 600 külhoni magyar 
ember közvetlenül és 5305 szervezet kapott támogatást a legkülönbözőbb támogatási 
célokra, az oktatás-nevelési támogatásoktól kezdve az óvodafejlesztésen át, a 
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különböző rendezvények megszervezésétől, a működési költség támogatásáig. A 2018. 
év végén a futballakadémiák támogatása is visszakerült a BGA-hoz, melynek keretében 
decemberben közel 10,1 milliárd forint összegben nyújtott támogatást tíz határon túli 
futballklub működési és beruházási kiadásainak finanszírozása céljából az alapkezelő.  

A tavalyi évben is folytatódott a „Szülőföldön magyarul” program, valamint a 
kárpátaljai szociális programok támogatása. 12 nyílt és 3 meghívásos pályázati kiírás 
megjelentetésére és lebonyolítására került sor, továbbá 1060 darab egyedi támogatási 
ügylet finanszírozása valósult meg az alapon keresztül. Továbbra is fontos partnerünk 
a 81 nemzeti jelentőségű intézmény, mely a Magyar Állandó Értekezlet iránymutatásai 
alapján került elfogadásra, a Nemzetpolitikai Államtitkárság javaslatára, valamint a 
Bethlen Gábor Alap keretében 12 nemzeti jelentőségű program finanszírozására is sor 
került.  

Folytatódott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program megvalósítása. A 
kormány a harmadik ütem jóváhagyásáról döntött, melynek keretében 9 milliárd 
forintot irányzott elő 2019-re. A Határtalanul! program keretében 149 darab 
támogatási ügylet kifizetésére került sor - ez egy év közben átkerült program volt, 
novemberben kaptuk meg -, ennek keretében 824 millió forint támogatási összeget 
finanszíroztunk.  

Az alapkezelő működési költségei a törvényben meghatározott 10 százalékhoz 
képest jelentősen elmaradtak. Az összes már korábban említett feladathoz képest 
1,8 százalékot tett ki, ez a kezelő működési költsége. Illetve fenntartunk két határon túli 
leányvállalatot, melyek a működésünket segítik, illetve a pályázókat tájékoztatják 
külhonban, és van még egy intézményünk, amely egy külön önálló nkft.-be került, 
úgymond, kiszervezésre, ez a Magyarság Háza, mely az elmúlt évben 285 rendezvényt 
szervezett meg. 

Elnök úr, előzetesen én ennyit mondanék, és a részletes számokkal, illetve a 
kérdésekre ezen túl tudunk válaszolni államtitkár úrral. Köszönöm szépen a figyelmet.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr.  
Elnézésüket kérem, mert itt a több részre bontott bizottsági ülésünkön 

köszöntöttem államtitkár urat, vezérigazgató urat, de miniszteri biztos urakat nem, így 
ezt most pótolom. Köszöntöm dr. Grezsa Istvánt és Szilágyi Pétert!  

Kérdezem a bizottságot, hogy vezérigazgató úr kiegészítéséhez, illetve az írásos 
anyaghoz kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor senki többet… (Bencsik János jelentkezik.) Majdnem eladtuk 
a dolgot! (Derültség.) Bencsik képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Gondoltam, hogy 

megadom most az elsőbbség lehetőségét kormánypárti képviselőtársaimnak, de ami 
késik, gondolom, nem múlik. 

Nagy szeretettel köszöntöm én is államtitkár urat, vezérigazgató urat, miniszteri 
biztos urakat és minden kedves megjelent vendégünket. A Bethlen Gábor Alap 
beszámolója kapcsán lennének általános és konkrét kérdéseim, javaslataim, 
észrevételeim is.  

Az egyik általános megjegyzésem, egyeztetve több külhoni szervezet vezetőivel, 
képviselőivel, azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon pozitív kép bontakozik ki a 
BGA működése kapcsán, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintett szervezetek azt 
tapasztalják, hogy a BGA munkatársai mindig nagyon kedvesek, mindig nagyon 
segítőkészek, mindig lehet rájuk számítani, rugalmasak, és ezzel kapcsolatban szinte 
csak dicsérő szavakat hallunk, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a BGA 
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minden egyes dolgozójának ezt a nagyfokú odaadást, figyelmet és türelmet. Mondom, 
ezt nemcsak mi látjuk így Budapestről, hanem külhonból is ilyen visszajelzések 
érkeznek. 

Ami általánosságban már a kritika része, és rendre mindig kritika tárgyává 
tesszük, hogy továbbra is aránytalannak látjuk az egyedi támogatással megítélt 
pályázatok és a nyílt pályázatok arányát. Most körülbelül 90 százaléka egyedi 
pályázatokon történik, pántlikázva ezen pályázatok megítélésének, míg a maradék 
10 százalék jut nyílt pályázatokra, és ez azt jelenti, hogy ennek a körülbelül 
10 százalékon induló pályázók sokkal kevesebb arányban, felük-harmaduk tud csak 
nyertes pályázatot elkönyvelni, míg aki egyedi támogatást nyújt be, az nyilván 
megkapja a teljes összeget. 

Ami a konkrétumokat illeti, a „Szülőföldön magyarul” program kapcsán: ez két 
részből áll, van a tankönyv- és taneszköz-támogatás, ami az iskolás gyerekeknek jut, az 
22 400 forint/fő jelenleg, ennek az emelését több alkalommal javasoltuk, mert az 
elmúlt közel tíz esztendőben azért jelentősen nőttek a tanszerárak és az iskoláztatási 
költségek a külhoni régiókban, ezért indokoltnak tartanánk ennek a növelését, ehhez 
kapcsolódóan pedig a hallgatói támogatásokét is, mely jelenleg 2800 forint/fő. Azt 
gondolom, ezek olyan tételek, amelyek növelése nem okozna indokolatlanul nagy 
költségnövekedést, vagy ha igen, akkor átcsoportosításokkal is meg lehetne ezt oldani. 
Tíz évvel ezelőtt egy adott összeg amennyire elég volt, az most, tíz év elteltével már jóval 
kevesebbre, ezek az összegek nem emelkedtek 2010 óta. 

A testvértelepülési együttműködések kapcsán lenne egy olyan felvetésünk, hogy 
lehetne-e esetleg a kulturális együttműködésen kívül egy külön gazdasági, turisztikai 
alprogramot létrehozni, tehát egy alkategóriát ezen a programon belül. (Potápi Árpád 
János: Bocsánat! Ezt hol?) Ez a testvértelepülési együttműködések, amelyik 250 millió 
forint, az 1.2.2.2-es fejezet. 

A külhoni magyar családbarát vállalkozások támogatása kapcsán - ez a 
600 millió forintból működő program - azt látjuk, hogy eredetileg ez mezőgazdasági 
célú fejlesztésekkel indult meg, nyilvánvalóan a szülőföldön maradás támogatása révén 
ez volt a legkézzelfoghatóbb rész, és látjuk a tendenciát, hogy itt a 2018. évben már 
elkezdődött az elmozdulás más területek irányába is. Mi csak szeretnénk ezt 
szorgalmazni, és felhívni a figyelmet, hogy itt érdemes lenne talán az eddiginél nagyobb 
mértékben is olyan vállalkozások, cégek, szolgáltatások támogatását szorgalmazni, 
amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek, és a mezőgazdasági területen 
túlmenően az ott élő értelmiségiek, vállalkozók bevonásával, akik talán nagyobb 
eséllyel valósítják meg a helyben maradást és akadályozzák meg az elvándorlást. 

Az óvodafejlesztési program kapcsán lenne egy felvetésünk. Itt érkezett egy 
olyan javaslat hozzánk, hogy a támogatási összegen túl az is szolgálhatná a magyar 
óvodák népszerűségét vagy a versenyképességét, szemben a többségi nemzetiségi 
óvodákkal, ha ezekben az óvodákban lehetővé tennék akár a hosszított nyitva tartást, 
hogy ezekben az óvodákban az ottani óvodapedagógusok akár a rendes időn túl is 
tudjanak gyermekekre vigyázni. Györgyfalván van erre egyébként egy jó példa, ahol ezt 
a lakosok közösségi összefogással érték el, és több helyi román szülő is egyébként már 
elkezdte magyar oviba íratni a gyerekeit, ami akár egy missziós tevékenységnek is 
kitűzhető cél.  

A Határtalanul! program kapcsán nem konkrét javaslatom van, csak igazából 
egy problémát szeretnék jelezni, ezzel valószínűleg önök is tisztában vannak. A horvát, 
szlovén határhoz közel nagyon sok iskola van, amelyek jórészt a frekventált kora őszi 
időben, szeptemberben, októberben küldenek nagyszámú iskolás csoportokat, és itt a 
szórvány magyarság miatt jóval kevesebb azon intézmények száma, akik tudják fogadni 
ezeket a csoportokat. Tehát itt sokkal nagyobb az aránya azoknak a csoportoknak, akik 
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kiküldenének, mint akik tudják őket fogadni, és ez elég sok adminisztratív problémát 
okoz. Ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet a megoldás, megmondom őszintén, magam 
sem tudom, hiszen ez önkéntes, nem lehet senkit sem kényszeríteni, hogy másik, 
messzebb lévő régióba küldje a saját csoportjait. Igazából csak szeretném kérdezni e 
probléma kapcsán, hogy egyáltalán tudnak-e erről a problémáról, és ha igen, akkor 
van-e ezzel kapcsolatban valami program. 

Illetve még a sporttámogatások kapcsán lenne egy utolsó felvetésem. Itt látjuk 
azt, hogy van külön program arra, hogy a külhoni magyar régiókból a tehetséges 
sportolókat szerződtessük le magyarországi klubokhoz. Itt csak arra a veszélyre 
szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezeknek a programoknak a lebonyolítása 
kapcsán figyeljenek arra, hogy ne váljon ez a program egyfajta gyöngyhalászattá, 
amelynek az az eredménye, hogy a tehetséges sportolók, akik egyébként tudnának 
esetleg érvényesülni a helyi klubokban, magyarországi kluboknál folytatva, végleg 
kiszakadjanak ebből a sportközösségből. Tudjuk, hogy államilag ez egy nehezen 
kontrollálható dolog, hiszen itt piaci szabályok és minden más szempont is érvényesül, 
csak szerettem volna ezekre felhívni a figyelmüket. 

Egyébként pedig összességében szeretném megköszönni a hosszú, alapos és 
részletes beszámolót és a BGA egész éves munkáját, működését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? 

(Dr. Tilki Attila jelentkezik.) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Én is szeretnék gratulálni a beszámolóhoz, és két dologra hívnám fel a figyelmet 

mint egyéni választókerületi képviselő. Én nem javaslom azt, hogy a testvértelepülési 
programnál gazdasági irányban mozduljunk el, ez tökéletes így, hogy elsősorban a 
kulturális kapcsolatra koncentrálunk.  

A másik, hogy köszönöm szépen, hogy a BGA a Vigyázók civil egyesületet is 
támogatja, akik kárpátaljai hadisírgondozással is foglalkoznak, valamint köszönöm 
mint Kárpátalja szomszédságában élő képviselő, a kárpátaljai normatív támogatásokat. 
Esetlegesen meggondolandó lenne - és lehet, hogy ez nem csak Kárpátaljára lehetne 
igaz -, hogy a kulturális tevékenységen belül a színházaknál a színészek támogatását 
esetleg normatív módon meg lehetne oldani; hasonlóan bejött ez a művészeti 
iskolákban dolgozóknál. Nagyon alacsony Kárpátalján a színészek bérezése, és az Illyés 
Gyula Magyar Színház is esetlegesen veszélybe kerülhet, ha nem gondolkodunk el ezen 
a lépésen. Tehát ezt javaslatként szeretném mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) 

Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Én is szeretném megköszönni a 

beszámolót, és szeretnék gratulálni az elmúlt évi tevékenységhez is. Egy felvetésem 
lenne, hogy a határon túli magyarsághoz kötődő cigányokkal kéne többet foglalkozni. 
Javasolnám, hogy olyan programok kerüljenek kidolgozásra, amelyek ezt a roma, 
cigány közösséget célozzák. Tudom, nagyon nehéz, mert nagyon nehéz úgy kezelni a 
cigányokat, hogy társadalmi béke legyen egy adott településen, de mégis, szerintem ez 
egy nagyon fontos kérdés, mert azt látjuk, hogy Kárpátalján, Felvidéken és Erdélyben 
is a korábban magyar többségű falvak esetében a cigányság létszáma már meghaladja 
az 50 százalékot. Beszédes az, hogy a Nyárád mentén azt mondják az öregek, hogy 
amikor ők jártak iskolába, a nagyapák, akkor 10-20 százalék volt a cigányság az 
iskolában, amikor az apák jártak, akkor 40-50 százalék, és most, amikor a fiúk járnak, 
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akkor 80-90 százalék az arány a cigányság javára. Tehát ezzel a kérdéssel 
mindenképpen foglalkoznunk kéne, és valamilyen programokat kéne kidolgozni, hogy 
sikerüljön őket megtartani a magyar közösség részeként, a magyar egyházakon belül, 
amennyire lehet, illetve magyar nyelvűnek, amennyire lehet, és magyar identitásúnak, 
hiszen ilyenek is vannak, amennyiben lehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jakab alelnök úr! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a beszámolót. Azt gondolom, hogy 

hatalmas munkát végeztek az elmúlt időszakban, ezt a beszámoló tükrözi. Magam is 
elég sokat járok a határon túli területeken, tehát személyes benyomások és élmények 
alapján tudom azt mondani, hogy valóban siker. Egy javaslatom, illetve kérésem lenne 
az elkövetkező időszakban. Az a komoly erőfeszítés, amit a magyar kormány, az 
államtitkárság és valamennyi dolgozója végez, és ezek a források, amik felhasználásra 
kerültek a határon túl, ezek hasznosulásának a kontrollja, tehát a monitoring szerintem 
jó lenne, ha folyamatosan, rendszeresen működne, hogy lássuk az eredményt, tehát a 
gyakorlati megvalósulást, lássuk a hozadékát, hogy esetleg a következő időszakokban 
hol kell a finomhangolásra odafigyelni.  

Mondom ezt azért, mert mi magunk is önerőből, civil szerveződés 
támogatásaként nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a kormány által biztosított 
források még jobban kiteljesedjenek, hasznosuljanak. Gondolok itt arra, hogy éppen 
Kárpátalján most a vetőmagprogramot támogatjuk erős szakmai háttérrel. Tehát 
keressük azt a lehetőséget, hogy a kormány által biztosított pénzügyi forrásokhoz civil 
oldalról hozzátegyük a tudást, a szakmát, hisz azt gondoljuk, hogy például Kárpátalja 
esetén, mondjuk, a tudást, a képességet még nem vámolják a határon, tehát ott még 
nem éri retorzió az embereket, ha a tudást igénybe veszik, amit Magyarországtól, az 
anyaországtól kapnak. Én ezt szeretném egyrészt javasolni, másrészt pedig felajánlani 
is az együttműködést még inkább, még szorosabbá fűzni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Más jelentkezőt nem látok. 

Mielőtt reagálásra felkérném államtitkár urat, illetve vezérigazgató urat, engedjék meg, 
hogy annyit elmondjak elöljáróban, hogy ez egy támogatáskezelő szervezet, tehát 
azokat a döntéseket hajtja végre, amelyeket mi hozunk az Országgyűlésben, vagy 
születik a Nemzetpolitikai Államtitkárságon, a Miniszterelnökségen vagy a 
kormányban, és szeretném megköszönni vezérigazgató úr beszámolóját, mert mindezt 
egyébként példaértékűen teszik.  

Azzal indultunk a Bethlen Gábor Alapkezelővel, hogy csak a nemzetpolitikai célú 
támogatások futottak át az alapkezelőn, értékelték a beérkezett pályázatokat, átutalták 
az összegeket, majd megtörtént ezeknek az elszámolása, de miután ez olyan jól 
működött - a nemzetpolitika és a Magyarság Háza, ahogy hallhattuk vezérigazgató 
úrtól is -, szép lassan megérkeztek ide az egyházügyi célú támogatások, majd a NEA, és 
egyébként nagyon jó, hogy ideérkezett a Határtalanul!, hiszen bár kétségtelenül van 
oktatási kötődése, hiszen általános iskolás gyerekekről van szó főleg, de azért 
mégiscsak a nemzetpolitika zászlóshajójáról van szó. Úgyhogy én magam köszönöm 
azt a példaértékű munkát, amit végez vezérigazgató úr és a kollégái.  

Talán egyik előző beszámolónál hangzott el vezérigazgató úr részéről, hogy a 
leggazdaságosabban működő államigazgatási szervről beszélünk, ahol ahhoz képest, 
hogy évente százmilliárdnyi összeg fut át a Bethlen Gábor Alapkezelőn, ezt a lehető 
legkevesebb költséggel teszik. Miután itt sok más tevékenységgel kiegészült az 
alapkezelő tevékenysége, mint amit én is említettem, a konkrét kérdésem az, hogy 
sikerült-e tartani ezt a szintet. 
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Tisztelt Államtitkár Úr, Vezérigazgató Úr! (Jelzésre:) Államtitkár úrnak adom 
meg a szót. 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném 
megköszönni elnök úrnak, illetve a bizottság minden tagjának azt a segítséget, amit az 
elmúlt év során nyújtottak számunkra, illetve kivették részüket a nemzetpolitika 
alakításából, lebonyolításából, és személyes jelenlétükkel is biztosították azt, hogy a 
magyarság, a magyar nemzet tagjai érezzék azt, hogy Magyarország foglalkozik az ő 
sorsukkal, nemcsak problémáiknak, hanem sikereiknek is napi részese. Ezt mondom 
úgy is, hogy tudom, a bizottság kihelyezett üléseket is szokott tartani a magyar 
régiókban, tehát bizottsági szinten, illetve akár úgy, hogy esetlegesen bennünket 
helyettesítenek, akár pedig úgy, hogy személyes meghívásoknak vagy például 
testvértelepülési delegációknak vagy meghívásoknak tesznek eleget, legyenek akár 
kormánypártiak, akár ellenzékiek, ezt még egyszer szeretném megköszönni. 

Próbálom végigvenni a kérdéseket. Talán jobb lett volna, ha a válaszok az 
előadásom után hangoznak el, de lehet, hogy már arra nem lesz szükség. Sok olyan 
téma vagy kérdés volt, ami érinti egyébként az előadást is, ha majd lesz ilyen 
duplikáció, ezért elnézést kérek. 

Bencsik képviselő úr több kérdést tett fel, nem biztos, hogy sikerült mindegyiket 
megjegyeznem, illetve jegyzetelnem, ezért elnézést kérek, akkor utólag mondom. 
Oktatási-nevelési támogatás: ez több mint 10-15 éves, 2002-ben kezdtük el, akkor is 
22 400 forint volt. Akkor ez egy igen jelentős összegnek számított, ma már azért messze 
nem az az értéke, viszont még így sem alacsony. Azért ne hanyagoljuk ezt el, főleg ott, 
ahol 2-3 gyerek van egy családban, ősszel, iskolakezdésnél azért ez jó pénz tud lenni, 
minden családnál nagy segítség lehet, de tény az, hogy ennek az átgondolására szükség 
van.  

Felvetődött itt a magyar nyelvű cigányok megtartása a magyar nemzet vagy a 
magyarság számára, ezzel a kérdéssel is összefügg ez a dolog, de az előző ciklusban 
tettünk kísérletet ennek az átalakítására, nem sikerült, most újra kísérletet fogunk 
tenni ennek az átalakítására. Ha lesz egy épkézláb javaslatunk, akkor azt behozzuk a 
bizottság elé, hogy kikérjük a bizottság véleményét, hogy önök mit mondanak. A 
magyar vezetőkkel nyilván konzultálunk erről, hogy hogyan lehetne a legjobban ezt 
megoldani. 

A 2800 forintos hallgatói segítség szerintem semelyik régióban nem éri el azt a 
szintet, ami valóban segítség lenne, bár az első buliban segítséget jelenthet az 
átlendülésen, hogy tovább folytassák a bulit, de nagyon másra nem jó semelyik 
régióban ez a támogatás. Vagy tényleg jóval magasabbra kellene emelni, minimum a 
tízszeresére, de akkor se mondtunk nagy dolgot, vagy pedig egyszerűen el kellene 
törölni. Ez egyébként törvénybe van iktatva, azért küszködünk vele, és azért van még 
mindig benne. 

A testvértelepülési pályázat összegét folyamatosan emeltük. A 
testvértelepülések ezt nyilván gazdasági célra, illetve akár gazdasági jellegű 
konferenciákra is használhatják a települések között, nincs megkötve a kezük, hogy ők 
milyen jellegű kapcsolatot szeretnének ápolni, de konkrét gazdasági segítségre nem 
nagyon lehet használni. Egyrészt kicsi az összeg, maximum kétmillió forint lehet, azzal 
különösebben senki nincsen előrébb, másrészt pedig hasonló pályázat, mint ahogyan 
ön is említette, van a vállalkozóknak, illetve megindultak már évekkel ezelőtt a nagy 
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gazdaságfejlesztési programok, amelyeket a KKM koordinál, vezényel a 
partnerszervezeteivel, úgyhogy szerintem ott bőven van erre lehetőség és válasz. 

A családbarát pályázatainknál, a gazdaságfejlesztési pályázatainknál, ami, még 
egyszer mondom, jóval kisebb összegű, mint ami a KKM-nél van, ez nemcsak 
mezőgazdasági pályázat volt, itt mindenféle pályázatok voltak már az előző években is. 
Itt volt akár háziorvos támogatása, akár informatikus támogatása, akár cukrászok, 
cukrászdák, tehát mindenféle pályázat volt, de ha megnézzük, mondjuk, egy 
diagramon, hogy kik voltak a legtöbben, akkor valóban a mezőgazdaságból élők, illetve 
a mezőgazdaságra épülő turisztika, panzió, vendéglátás stb., ezek voltak többségben, 
de mindenféle pályázat volt. 

Én azt gondolom, hogy nekünk már tovább nem kellene vinnünk ezeket a 
pályázatokat, mert olyan kicsi az összegünk a többihez képest, a KKM-nél lévő 
forrásokhoz képest, hogy mi ezeket a forrásokat inkább a mentorhálózat építésére 
fogjuk fordítani. Ennek a lényege az, hogy az erősebb vállalkozók, vagy jól menő 
vállalkozók, vagy régebb óta jól működő vállalkozók mint mentorok jelennek meg egy-
egy területen, és ők fogják össze azokat a kisvállalkozókat, akik esetlegesen akarnak 
pályázni, vagy már pályáztak magyar állami forrásokra. Ez lehet akár a miénknél, de 
most már szerintem nem lesz ilyen, hanem a KKM-nél megjelenő forrásokra, mi inkább 
a mentorhálózatot építjük. Itt egyetértés mutatkozik a két minisztérium között. Ezt a 
mentorhálózatot már elkezdtük kiépíteni a Vajdaságban, és a következő területekkel 
folytatjuk az egyeztetést. Én remélem, hogy a következő évben a többi területen is meg 
tudunk jelenni ilyen szinten. 

Az óvodafejlesztésnél különböző számok vannak, ez majd lesz az előadásban, azt 
hadd ne mondjam, viszont a támogatásoknál, meg konkrétan az építésnél ez a 
hosszított nyitva tartás valamilyen szinten megjelenik, mert például a román 
intézményrendszer nem is nagyon ismeri az ebéd utáni óvodát vagy napközit, napközis 
óvodát, és ezért a mi fejlesztéseink egy része is arra vonatkozott. Az egyik része, hogy 
eleve olyan óvodát nyitunk, ami reggeltől délutánig, estig van, tehát amit úgy hozunk 
létre, vagy pedig olyan napközit, óvodai napközit - nem tudom, mi a szakszó - építünk 
vagy hozunk létre, ami már meglévő önkormányzati óvoda, ami nyilván román állami 
fenntartású, annak a továbbműködését tesszük lehetővé. 

És ami érdekes, hogy óvodáink jó részénél megjelenik a közétkeztetés is, ami 
egyébként a legtöbb országban hiányzik. Tehát a mi magyar intézményeinknél 
támogatjuk a közétkeztetést, most legyen hosszított nyitva tartás vagy napközi, 
ezenkívül a pedagógiai munkát is támogatjuk, annak a fejlesztését. Nyilván ezek az 
óvodák korszerűek, szebbek, jobbak, mint a többi óvoda, tehát a többségi nemzeti is, 
ami szerintem nagyon fontos, és ezáltal, főleg vegyes vidéken, mindenhol tapasztalom 
azt, hogy a többségi nemzethez tartozó gyerekeket is beíratják. Nekünk az a célunk, 
hogy a magyar, illetve a vegyes házasságokból származó gyerekeket írassák be, de 
mindenhol vannak szlovák, román meg más nemzetiségű gyerekek is. 

A Határtalanul! program lehetővé teszi már azt, hogy ne csak iskolákat, 
osztályokat látogassanak meg, hanem például egyházi intézményeket és más egyéb 
oktatási, kulturális intézményeket. Ezzel mi is szembesültünk, illetve mindenhol 
mondják nekünk, hogy annyi csoportjuk van, hogy egyáltalán már az oktatási munkát 
veszélyezteti a csoportok fogadása. Tehát folyamatosan, nap mint nap, vagy naponta 
több csoport is beesik, aminek az ott lévő gyerekek nyilván örülnek, mert nem kell 
tanulniuk, de ez az ottani munkát hátráltatja, és éppen ezért szeretnénk erre tényleg 
egy olyan megoldást, már van ilyen, de még inkább erőltetni azt, hogy kevesebb, 
legalábbis az oktatási időszakban kevesebb ilyen látogatás legyen.  

A sportlétesítményekről Zsigmond képviselő úr sokkal többet tud beszélni mint 
én, de annyit én is tudok, meg látok, hogy nyilván erősebb a magyarországi elszívó 
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szelep, ha mondhatok ilyet, de ez oda-vissza működik. Menjen el valaki egy Újpest-
Csíkszereda hokimeccsre, és akkor láthatja, hogy a két csapatban mindenhol vannak 
székelyek meg nem székelyek egyaránt, meg akár magyarországiak, vagy a többit is 
lehetne nézni, a focicsapatoknál is egyértelműen látszik, hogy magyarországiak is 
megjelennek ott. De ez szerintem még inkább így lesz, mert a fizetések teljesen egy 
szintre kerülnek, vagy már kerültek, és ezt igazából ez mozgatja, ez az egyik alapja, meg 
nyilván a képzés és a képzés minősége. Ebbe én annyira nem mennék bele, mert nem 
nagyon értek hozzá, nem egy ilyet megnéztem, de se focizni, se jéghokizni nem tudok, 
lovagolni sem olyan nagyon, inkább kaszkadőr jelleggel űzöm azt a sportot. 
(Derültség.) Nagyjából szerintem végigmentem a kérdéseken. 

Tilki Attila képviselő úr, köszönöm szépen itt is az elismerő szavakat. Valóban 
támogatjuk ezt a civil egyesületet meg más hasonló egyesületeket, akik hadisírok 
gondozásával foglalkoznak. Egy nagyon fontos feladatot látnak el, nyílt ülésen vagyunk, 
azt nem merem mondani, hogy sokszor illegálisan is szerintem, de tényleg sokszor 
támogatás nélkül is mennek ki ezek az egyesületek és újítják fel az emlékműveket, 
illetve a sírokat ápolják. Erre volt két évvel ezelőtt egy nagy összegű támogatás is, azt a 
pályázatot kétszer is megnyitottuk annak érdekében, hogy minél többen tudjanak 
pályázni. Egyébként valami módon nem nagyon figyeltek erre fel, mert szerintem még 
mindig van benne pénz, de nem akarom elkiabálni ezt a dolgot. Egyébként egyediben 
is támogattunk többeket, akik nem pályáztak be, de ilyen célra szerettek volna pénzt 
szerezni. 

A színészek támogatásáról Erdélyi vezérigazgató úr fog beszélni, mert ez nem a 
kedvenc témám, nem is értek hozzá. (Derültség.)  

Jakab elnök úrnak is köszönjük a pozitív szavakat, neki is szeretném 
megköszönni azt, hogy elsősorban az Országgyűlés részéről nagyon sok ilyen 
programon, rendezvényen vesz részt, illetve koordinálja elsősorban a mezőgazdasági 
vállalkozókkal való kapcsolattartást és testvérszervezeteikkel a kapcsolattartást. 
Valóban, a vetőmagakcióról annyit, hogy újabb 150 millió forintos támogatás indul el. 
Nem tudom, ez már átment, vagy folyamatban van? (Erdélyi Rudolf Zalán bólint. - 
Jakab István: Már kikelt a vetés egy része!) Jó, akkor ezek szerint nem is kell már, 
hogy küldjük a pénzt. (Derültség.) A Kárpátaljai Vállalkozók Szövetsége koordinálja ott 
kint, azt hiszem, Péterfalván Virág László elnök úr, akinek névnapja alkalmából 
gratulálunk; ma van Virág napja, csak azért, Isten éltesse a Virágokat! (Derültség.) 

Nagyjából, én azt gondolom, amit tudtam, megválaszoltam, ha esetleg elmaradt 
valami, még az előadás kapcsán is szívesen válaszolok. 

Vezérigazgató úr! 

Erdélyi Rudolf Zalán válaszadása, reagálása 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Köszönöm szépen, akkor kiegészítésképp a csemegéket megkapom. Először is 
köszönöm szépen a dicséreteket minden oldalról, ezt átadom a kollégáknak, és nagyon 
fontosnak tartom, hogy a munkatársak a szó szoros, valódi értelmében közszolgálatnak 
tekintsék ezt a munkát, és ha ezért még meg is vannak fizetve, ezt el is tudom várni 
tőlük, és követelni is tudom, tehát aki nem így jár el, annak nincs helye a társaságnál, 
azt gondolom. 

Bencsik képviselő úrnál először nem tudtam, hogy a kormánypárti oldalon ül-e 
vagy sem, de aztán szerencsére föltette a kérdéseit. Köszönöm szépen neki is a pozitív 
visszacsatolást. Az egyedi támogatásokról: ez minden évben egy visszatérő téma az 
egyedi támogatások, illetve a nyílt pályázatok aránya. Visszatérően mindig azt szoktam 
mondani, hogy vannak olyan intézmények, amelyeket kvázi a magyar állam úgy 
finanszíroz, hogy nincsen versenyhelyzetben. Egy egyetemet nem lehet versenyeztetni, 
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mondjuk, a krajovai vagy a konstancai egyetemmel nem tud nyilván egy nyílt 
pályázatban indulni a Sapientia Egyetem, amit innen kell fenntartani. Tehát itt a nagy 
arány azért van, mert vagy működésfinanszírozás, amely intézményeket a magyar 
állam egyébként az ottani állam helyett átvállal és képvisel, tehát támogat. Úgyhogy a 
nyílt pályázatok egyébként folyamatosan emelkednek, kisebb mértékben, reméljük, 
hogy lesz ebben majd javulás, de mivel olyan sok volt az egyedi támogatások összege, 
ezért az arány csökken, tehát ha nem lett volna év közben ilyen jelentős kormányzati 
egyedi döntés, akkor ez az arány, mondjuk, 15-20 százalékot is elérne, ami meg már 
nem annyira rossz. 

A „Szülőföldön magyarul” program oktatás-nevelési támogatása, ott államtitkár 
úrhoz annyit fűznék hozzá, hogy itt 5,4 milliárd forint a keretösszeg, ami rendelkezésre 
áll. Mindenképpen felül kell vizsgálni a programot, hiszen önök is tudják, hogy az OTP 
Szlovákiában bejelentette, hogy kivonul a piacról, amely külhoni legnagyobb bank 
eddig ingyenesen végezte ezt a szolgáltatást nekünk. Ez egy eléggé sziszifuszi munka, 
ami nem is biztos, hogy annyira jó a cég, az OTP reputációjának minden esetben, ha 
csak arra tekintünk, hogy milyen sorok alakultak ki bizonyos időszakokban a 
bankoknál. Ennek a kivonulása, az, hogy ők ezt ingyenesen végezték, viszont ezért 
kaptak egy ügyfélkört, ez már nem biztos, hogy egy szlovák kereskedelmi banktól 
elvárható lesz.  

Ennek a lebonyolítása idén egyelőre meg van oldva, de jövő év szeptemberében 
már egy újfajta módszert kell kitalálnunk, tehát ez mindenképp az újragondolás felé 
viszi az egész történetet, és akkor szerintem azt az összeget, ami tényleg - ahogy 
államtitkár úr mondta - az éjszakai kocsmázás átlendítéséhez egy kicsi segítséget nyújt, 
de valós hatása nincsen. Ez egyébként az érdeklődők számából is látható, 
ezervalahányszázan jelentkeznek ezekre a támogatásokra, az nem egy jelentős, viszont 
a beiskolázási pénz meg 200 ezer fölötti, úgymond, emberszámot jelent, tehát 200 ezer 
feletti az a folyósításunk, amely eljut a külhoni magyar iskolába járó magyar 
gyerekekhez. 

A Határtalanul! programnál a horvát, szlovén reláció valóban egy nehéz kérdés. 
Ott a korábbi pályázatoknál az volt a jellemző, hogy főleg utazási irodákon keresztül 
olyan helyeket látogattak meg, amelyek nem ősi magyar szállásterületnek, vagy 
magyarok által lakott területeknek nevezhetők, bár néhány esetben a tengerparton 
több magyar lakik valóban, mint a határ mentén, de azért elsősorban nem ez a célja 
programnak, hanem hogy kapcsolatokat teremtsenek, és ahogy államtitkár úr mondta, 
itt nemcsak az oktatási intézményekkel, hanem az egyházi, illetve egyéb kulturális 
közösségekkel való kapcsolattartást is el szoktuk fogadni, ha ilyen típusú pályázatokat 
adnak be. De az, hogy a Drávaszög—Eszék-vonalon lakó körülbelül 8 ezer magyarnak 
hány százaléka iskolás, ott már színmagyar oktatási intézményekről nem nagyon 
tudunk beszélni, tehát nyilván arra nem lehet rászórni több száz kiránduló csoportot, 
ott már válogatni kell, illetve nyitni ezt a kört. 

A sporttámogatások esetében ez a gyöngyhalász módszer, azt gondolom, 
bárcsak sokkal több székely labdarúgó lenne a Barcelonában vagy a Real Madridban! 
Ha idejutnánk, az is jó, de azért nagyon fontos azt leszögezni, hogy ezek a támogatások 
nem az élsportra mennek, ez nem a versenysportra megy, sőt ez kifejezetten tiltott 
nemzetközi szinten, FIFA- és egyéb UEFA-szabályok szerint sem adható állami 
támogatás külhoni intézményeknek vagy külhoni sportlétesítményeknek. A 
létesítményfejlesztést, az utánpótláshoz kapcsolódó létesítményfejlesztéseket 
finanszírozzuk csak és kizárólag. Ez van a jégkorongnál is, a kézilabdánál is, a futballnál 
is, tehát csak az infrastrukturális körülményeket, illetve az ehhez kapcsolódó 
tehetséggondozó szervezetek működését támogatja a Bethlen Gábor Alap. 
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Tilki képviselő úrnak csak annyit, hogy meg tudnám erősíteni, hogy a Vigyázók 
Egyesületet nemcsak papíralapon követjük, hanem egyszer én magam is voltam velük 
Fehértemplomban egy I. világháborús hadisírtemetőt felújítani, ott láttam azt a 
nagyszerű munkát, amit ők végeztek három napig. Egy több tíz éve nem látott 
köztemetőben lévő I., illetve II. világháborús síremlékek kerültek elő, illetve egy olyan 
katonai temető, amely most ott világít, mert gyönyörű fehér vaskeresztekkel, illetve 
szirtekkel van több száz katona eltemetve, és ez megújult. Eddig annyira benőtte a gaz, 
hogy nem lehetett látni. Erről majd képeket is tudok mutatni, tehát nagyszerű munkát 
végez a Vigyázók, és nekünk öröm volt, hogy támogathattuk őket.  

Kedvenc témám - nem tudom, miért a kedvencem, de államtitkár úr ezt 
mondta - a művészek támogatása. Folyamatosan bővül a kárpátaljai szociális 
támogatások köre, ebbe egyre inkább belekerülnek olyanok is, amelyek korábban nem 
voltak benne. Tehát nagyon fontos megtalálni azokat a kulcsszakmákat, 
kulcstevékenységeket, amelyek a magyarság szülőföldön való maradását, de 
elsősorban az értelmiség, nem azt mondom, hogy röghöz kötését, de legalább a 
szülőföldön való boldogulását segítik. Nyilván, ha az orvosoktól kezdve a tanárokon át 
mindenki elvándorol, és átjön Nyíregyháza és környékére dolgozni, ha elmegy az 
értelmiség, utána nincsen jövője ott a magyarságnak. Tehát a színészek is bekerültek 
már ebbe a körbe, és reméljük, ez segít nekik abban, hogy elvégezzék nemzetépítő 
munkájukat. 

Zsigmond képviselő úrnak volt egy kérdése, de az politikai jellegű, azt 
államtitkár úrnak hagynám meg, a cigányügyi támogatások. Tulajdonképpen én csak 
annyit tudok mondani, hogy nincsen semmilyen szervezet kizárva, tehát ilyen 
szempontból az a kisebbséget vagy nemzetiséget támogatjuk, aki magyar nyelvűnek 
tartja magát. Abban igaza van képviselő úrnak, hogy nincsen pozitív diszkrimináció, 
tehát ugyanazokkal a feltételekkel érik el a magyarul beszélő cigányok is a BGA-s 
pályázatokat, mint az ottani székelyek, magyarok vagy egyéb nemzetiségűek. 

Jakab képviselő úrnak köszönjük szépen, nagyon fontos az a felvetés, amit 
mondott. Az elmúlt három évben jelentősen nőtt a beruházási és a támogatási volumen 
is, illetve a beruházási támogatások, ezért léptünk abban, hogy külön egy elszámolási 
és monitoring igazgatóságot alakítottunk ki, ahonnan majd nagyon várjuk már a 
visszacsatolást, hogy megtörténjen a visszacsatolás, illetve hogy hol van lehetősége az 
államtitkárságnak, illetve a döntéshozónak a felülvizsgálatra vagy a finomhangolásra. 
Bízom benne, hogy ha ez a munka beindul, és valójában a mélységbe látunk, akkor 
olyan információkat tudunk adni a kormánynak, illetve a döntéshozóknak, amelyek 
majd segíteni fogják a további döntéseket. 

Pánczél elnök úrnak annyit mondanék, hogy próbáljuk tartani azért ezt a 
színvonalat. Egy lovat meg lehet úgy is dögleszteni, hogy kiéhezteti az ember, meg úgy 
is, hogy agyonterheli. Most kicsit úgy érzem, hogy az utóbbi felé haladunk, de azért a 
kormányzati struktúraváltásnak köszönhetően 2018-ban megtörtént, Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes alá került az egyházi és a nemzetiségi portfolió is, és ezért 
került tulajdonképpen ez a két fő tevékenység az alapkezelő feladatkörébe. Próbálunk 
megfelelni az elvárásoknak. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Kiosztásra került az alapkezelő beszámolójához benyújtott 

határozati javaslatunk, melynek lényege, hogy a beszámolót megvitatta és elfogadta a 
bizottság, és megállapítjuk, hogy a beszámoló megfelel a jogszabályban foglalt 
követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol az alap 2018. évi tevékenységéről 
és működéséről. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja. Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez hat igen. Aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Hat igen szavazattal, egy 
tartózkodás mellett a bizottság a határozati javaslatot elfogadta.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és vezérigazgató úrnak a kiegészítést, a 
válaszokat, eleve a beszámolót. Vezérigazgató úrnak és kollégáinak további jó munkát 
kívánok! Ez az az időszak, amikor decemberben, még karácsony előtt a kormány, az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően hoz még rendkívüli döntéseket nemzetpolitikai 
célú támogatásokról, és bizony-bizony ilyenkor az egyébként megnövekedett feladatok 
mellé még rázúdul egy-két megoldandó feladat az alapkezelőre. Kívánom, hogy ne ilyen 
hektikusan, hanem normális ügymenetben tudják végezni a munkájukat. Köszönöm 
szépen még egyszer a beszámolót is, és további jó munkát kívánok! 

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

Áttérünk harmadik napirendi pontunkra, tájékoztató aktuális nemzetpolitikai 
kérdésekről. Ennél a napirendi pontnál is köszöntöm Potápi Árpád János urat és 
kollégáit, és egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy ez a tájékoztató kapcsolódik a 
Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához, hiszen ott született egy olyan 
országgyűlési határozat, mely szerint a határon túli magyarokra vonatkozó politikai 
feladatok végrehajtásáról, beleértve a MÁÉRT ajánlásainak végrehajtását is, 
államtitkár úr beszámol az államtitkárság munkájáról, nemzetpolitikai kérdésekről. 
Államtitkár úr, öné a szó.  

Potápi Árpád János kiegészítése 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen, elnök úr, akkor folytatnám tovább ezzel az 
előadással. Szeretném én is megköszönni kollégáim munkáját, illetve az előadás 
összeállítását. (Az előadást vetített prezentáció kíséri.) Valóban, a cím már egy kicsit 
takarja a következő évi tematikus évünk elnevezését, hiszen 2020 az erős magyar 
közösségek éve tematikus program jegyében zajlik majd. Nyilván ez a program is erősíti 
majd a nemzeti összetartozás éve programsorozatot.  

A Magyar Állandó Értekezletnek két bizottsági ülése előzte meg a plenáris ülést, 
és a plenáris ülés előtt volt a Diaszpóra Tanács ülése. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az 
a hét a nemzetpolitika nagyhete volt, mert 3-4 napon keresztül zajlottak a tárgyalások, 
akár a nulladik napot, akár pedig a két plenáris ülést, illetve az azt követő találkozókat 
említhetném. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a két ülés nagyon konstruktív, jó 
hangulatban zajlott, és örülök annak, hogy az ellenzéki képviselők is a MÁÉRT-en, kis 
kiegészítéssel, finomítással, de az eredeti zárónyilatkozat-javaslatot elfogadták. Itt 
azért megemlíteném azt, hogy a DK erről nem tudott dönteni, mert nem is vett részt az 
ülésen, de nem is várjuk őket oda továbbra sem, úgyhogy nem muszáj vitatkoznunk 
velük. 

A hosszú távú célokról: egyre többször mondjuk azt, hogy a XX. század a 
magyarság számára, a magyar nemzet számára, Magyarország számára egy vesztes 
évszázad volt - hadd ne menjünk végig a történelmi eseményeken, azt gondolom, ezt 
nem nagyon kell magyarázni -, viszont tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a 
XXI. század végén arról tudjunk beszámolni, vagy majd a leszármazottak arról 
tudjanak beszámolni, hogy ez a magyar nemzet számára egy nyertes évszázad volt, ahol 
előny volt és erőforrás volt egyrészt külhoninak lenni, másrészt pedig magyarnak lenni 
itt Európában, a Kárpát-medencében. 
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Az intézményhálózatunkról érintőlegesen beszéltünk. Most a nemzeti 
jelentőségű intézmények körébe 83 intézmény tartozik, 12 nemzeti jelentőségű 
program zajlik 170 intézménnyel, illetve szervezettel. Ezek a számok folyamatosan 
változnak és bővülnek általában. Létrehoztuk a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért 
díjat. Eddig csak Külhoni Magyarságért elnevezéssel ment ez a díj, most az idén először 
Kallós Zoltán nevével kiegészülve kaphatták meg tízen a Kárpát-medencéből, illetve a 
diaszpórából. 

Közösségeink az elmúlt időszakban jelentősen megújultak, rendkívül sok 
intézményfelújítás, új intézmény létrehozása, átadások, fejlesztések zajlottak. Ebből 
csak egy csokorral vettünk ki Felvidéktől egészen Délvidékig. Ha ránézünk a képekre, 
akkor a bal sarokban a debrődi Szent László zarándokházat látjuk, amit nyáron adtunk 
át. Eggyel alatta a hertelendyfalvi, Pancsova mellett a székely tájház átadása, az al-
dunai székelyeknél, lent pedig a TV21 stúdió átadóján készült a kép, ott felrobbantották 
kétszer is azt az épületet, és ők nem elmenekültek, hanem fejlesztettek, nem is akármit. 
Középen fent látható a karcfalvi metodikai és orvosi központ átadóján készült kép 
nagyon sok gyerekkel, középen a nagyidai közösségi ház átadóján készült kép, aztán 
lent a Zentai Gimnázium új szárnya, ami most készült el, ezt a magyar kormány 
segítségével építették, az összberuházásba pedig a szerb kormány is jelentősen beszállt, 
tehát ezt a két ország kormánya együttesen támogatta. Fent a temesvári átadón készült 
kép van jobb oldalon, aztán a kopácsi tangazdaság képét látjuk, a jobb sarokban pedig 
a Rákóczi Ferenc Főiskola új kollégiuma, illetve sportpályája. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatást egységesen kezeljük a bölcsődétől a 
felsőoktatásig. Elmondhatjuk, hogy minden közösségben, bölcsődétől a felsőoktatásig 
elérhetők a magyar intézmények, és ezért mindent megteszünk. 110 új bölcsődét, 
óvodát építünk és 700-nak a felújítása zajlik. Ezek a számok folyamatosan változnak, 
mert mindig újabb és újabb intézmények kerülnek ide be, egyébként már a harmadik 
ütemben zajlik a program, ennek a miniszteri biztosa Grezsa István miniszteri biztos 
úr. Ennek keretében, illetve emellett 50 magyar középiskolai kollégium, illetve 
szórványkollégium fenntartását, működését biztosítjuk, amelyek közül sokat, vagy 
többet a magyar kormány segítségével, vagy 100 százalékos segítségével építettek meg, 
és 8 külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, illetve kar működéséhez nyújtunk 
állandó támogatást. Ezek közül vannak olyan intézmények, nem is egy, amelynek mind 
az építését, mind a fenntartását hosszú évek vagy évtizedek óta Magyarország 100 
százalékban teszi meg. 

Két nagy programunk zajlik az identitás megőrzésére, illetve erősítésre. A Petőfi-
program 2015 óta a Kárpát-medencében, illetve a volt monarchia területén plusz 
Macedónia, és a másik pedig a Kőrösi Csoma Sándor-program, ami a világ 
magyarságának, a diaszpóra magyarságának szól. Ez 2013-ban indult el 47 
ösztöndíjassal. Jelenleg 224 ösztöndíjas van, egyébként 225 helyünk van, ennyire írjuk 
ki a következő évben is a pályázatokat. 250 közösség életében vagyunk így jelen. 

Szintén fontos az, hogy az identitás megőrzéséhez, illetve erősítéséhez a már 
említett sportfejlesztéseket, a sport támogatását is megtegyük. Erre azért van szükség, 
mert a sport is egy olyan területe a nemzetpolitikának, vagy egyáltalán a nemzeti 
identitás megerősítésének, amely egy nagyon-nagyon fontos terület. Ebben még 
mondanám egyébként a mindennapi testnevelést is, ami még nincsen benne, de 
nagyon jó lenne, ha Kárpát-medencei szinten el tudnánk érni az összes magyar 
tannyelvű iskolában, akármilyen fenntartású, ha kell, a magyar kormány 
támogatásával, hogy a gyerekek minden nap órai keretek között tudjanak sportolni. A 
legtöbb országban, utódállamban ez 2-3 vagy egy, tehát minimális, ott ellenkező 
tendencia valósult meg. Ma azt látjuk, hogy az Európai Unión belül és a Kárpát-
medencén belül is egyértelműen a magyar gyerekek közt az elhízott gyerekek aránya 
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százalékosan nem növekedett tovább, úgy, mint a többi országban folyamatosan 
növekszik, minden egyes betegséggel s a többivel. Tehát az, hogy mi ezt közel tíz éve 
bevezettük, az egy nagyon-nagyon előremutató dolog volt, nemhogy ezt lebontani 
kellene, hanem még növelni ennek a számát, akár más tantárgyak rovására, de nem 
oktatási államtitkár vagyok (Derültség.), csak megjegyzem, hogy konkrét eredményei 
vannak ennek, az iskolai büfédolgoknak meg minden. Ha ezt Kárpát-medencei szinten 
tudnánk megjeleníteni, még jobb lenne. 

Az akadémiákról beszéltünk. Ehhez szeretnénk beemelni a lovas sportot, 
egyrészt a tömegsport jellegét és az oktatási jellegét, a másik pedig, hogy a síelésnél is, 
illetve síközpontok fejlesztésénél is szeretnénk előrelépni, mert ma azt látjuk, hogy ha 
mondjuk, a Magyar Síszövetségről van szó, akkor azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb 
magyar síközpont Murau-Kreischberg. Jó lenne, ha ezt mondjuk, át tudnánk telepíteni 
a Hargitára, és ott tudnánk úgy megerősíteni egy pályarendszerrel. Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy a Magyar Honvédségnek ott volt a kiképző központja 1940-től 1944-
ig, de sajnos azzal a munkával kevésbé tudtak foglalkozni, mint a háborús 
eseményekkel. Egy 7 kilométeres pályájuk volt a Hargitán, még a nyomai megvannak, 
erre építve is lehetne. A tervek is készen vannak, a magyar kormányhoz is elértek vele, 
úgyhogy ezzel tudunk előremenni.  Székelyvarságon, aki arra jár, én jártam arra, és 
nem nagyon hiszem el, de a székelyeknek mindent el kell hinni, úgyhogy azt mondták, 
hogy a beülős lift el fog indulni, most már azt mondhatjuk, hogy néhány napon belül, 
vagy a hó elején. Székelyföld első ilyen liftje lesz, ami ott megindul, szintén a magyar 
kormány támogatásával alakították ki a pályát. 

A diaszpóráról néhány szót: 2,5 milliós magyar közösségről beszélünk, rendkívül 
széttagolt minden szempontból, az elhelyezkedéséről nem is beszélve, illetve a 
társadalmi rétegzettségét is, ha tekintjük, meg az időbeliséget, hogy mikor indultak 
meg ezek az emigrációs hullámok. Tehát egy tarka világról van szó, amely azért jól őrzi 
a magyar-magyar jelleget ott kint is, mert olyan kevésbé van, hogy 2-3 szervezethez az 
ember egyszerre el tudjon menni, hanem különböző időpontokban és egymástól 
bujkálva kell őket megközelíteni, de én javasoltam is nekik azt, hogy a nemzeti 
összetartozás évében ne nagy dolgokban gondolkozzanak, hanem először ott helyben 
kezdjék el a barátkozást egymással, és akkor nagyot tudunk lépni előre. De visszatérve 
a diaszpórához, több olyan programot indítottunk meg, ami eddig nem is volt. Például 
a magyar iskolák találkozója immár második alkalommal zajlott februárban, és a 
következő évben is ezt megtesszük, és próbáljuk őket összehangolni, a működésüket 
összehangolni, támogatjuk is őket, és a pedagógiai programjuk kialakításában is 
segítünk, de ugyanígy a cserkészet is egy ilyen kiemelt terület. 

A családpolitikához visszatérve. A magyar nemzetpolitikának három kiemelt 
területe van: az identitásmegőrzés, a családpolitika és a gazdaságfejlesztés, szülőföldön 
való boldogulás. 6600 babacsomagot osztottunk ki, nyilván a számok majd növekedni 
fognak és újabb babacsomagdömpinget indítunk majd meg, mert az év közepére már 
mind elfogytak. Számos olyan programot támogatunk Kárpát-medencei szinten, ami a 
gyerekeket, illetve a fiatalokat és a táboroztatást segíti, főleg a nyári időszakban.  

A szülőföldön való boldogulás a nemzetpolitikába 2015 körül emelkedett be. 
Magyarország gazdasági fejlődése, erősödése teremtette meg azt a lehetőséget, hogy 
erről egyáltalán beszélni lehessen. Mondtam, hogy a nagy vállalkozásfejlesztési 
programok nem nálunk vannak, de mi is megtettünk annak érdekében mindent, hogy 
ez a gondolat egyáltalán a nemzetpolitikában kifejezésre jusson. Koordináljuk a 
vállalkozókat, több alkalmat teremtünk nekik a találkozókra. Ilyen volt például a 
negyedik, mezőkövesdi találkozó 300 vállalkozóval, illetve 200 résztvevővel, de 
körülbelül 300-at hívtunk meg.  
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A Határtalanul! programot 2018. november 1-jével kaptuk vissza. Jelentősen 
megújítottuk ezt a programot, s reméljük, hogy ez majd a 2019-20-as tanévben még 
inkább látványos lesz, amikor dömpingszerűen beindulnak ezek az utazások. Most 
zajlott a múlt héten egy konferenciánk, csak érdekességképpen említem meg, hogy 200 
meghívott vendégünk volt és 320-an jöttek el; pont fordítva szokott lenni. Óriási az 
érdeklődés a vállalkozók, a buszos társaságok, a turisztikai irodák részéről, de a tanárok 
és az intézményfenntartó pedagógus szövetségek részéről is. Kárpát-medencei szinten 
valósítottuk ezt meg. 

A testvértelepülési programokról volt szó. Itt készítettünk egy olyan térképet, 
ami ezt próbálja bemutatni, hogy miről is beszélünk a Kárpát-medencében. Nyilván ez 
csak az, amiről mi tudunk, illetve a mi pályázatunk során alakult így az elmúlt években, 
vagy 2019-ben, ezenkívül még számos ilyen van. Azért jó ezt így látni, mert lehet 
nagyjából a súlypontokat látni, hogy a Kárpát-medencében honnan, hova mennek 
nagyon nagy számban. Lebontottuk ezt régiós szintre is, itt van Erdély-Magyarország 
tekintetében. Aztán a következő Felvidék. Azért jól mutatja a magyarság zömének az 
elhelyezkedését meg azokat a területeket, és ez egyébként valamennyire kirajzolja azt 
is, hogy a felvidékieket hova telepítették ki, zárójelben megjegyzem, csak Tolna megye 
109 településéből 56 településre telepítettek ki. Vajdaság, aztán Kárpátalja 
tekintetében. A pályázatot nyilván nemsokára kiírjuk, a jövő héten fognak megjelenni 
például a testvértelepülési pályázatok is.  

A nemzetpolitika kiemelt fókusza a gyerekek és a fiatalok. Például, hogy a 
legfrissebb történésünket mondjam, a múlt hétvégén zajlott az egri találkozó, közel 100 
fiatal vett ezen részt. Ez is már egy hagyományos találkozó, 2014 óta folyamatosan 
szervezzük meg, elsősorban olyan fiatalok vannak itt, akik hangadónak számítanak 
saját közösségükben. Most viszont számukra meghirdettünk egy versenyt is, illetve 
ezáltal is lehetett ide bekerülni. „A mi történetünk” címmel lehetett egy rövid írást 
beadni, illetve egy rövidfilmmel lehetett pályázni. Ezek elsősorban családtörténeti 
munkák voltak, illetve a kis közösségüket mutatták be, de nagyon érdekes alkotások 
születtek. Hozzáteszem ezt a kollégák mondták, mert én sajnos egyet sem olvastam, ezt 
csak a poén kedvéért jegyzem meg (Derültség.), de tényleg, ha a kulhonimagyarok.hu 
oldalra valaki felmegy, megnézi a filmeket, szerintem ezek közül is jó néhányat majd 
fel tudunk telepíteni, és felhívom a bizottság tagjainak is a figyelmét a honlap 
megjelenésére, működésére. Nagyon érdekes történetek vannak ott, és folyamatosan 
tesszük fel majd a történeteket, akár innen is merítve. 

A következő év, 2020 az erős magyar közösségek éve program, és ide már nem 
is tettük szándékosan, hogy külhoni, hanem jó lenne, ha már a fogalmat is próbálnánk 
levetkőzni, mert egyik se írja igazából jól le, hogy miről is beszélünk, és csak magyar 
közösségekről beszéljünk. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Kérdések, 
hozzászólások, vita. (Bencsik János: Kezdjem megint én?) Bencsik képviselő úr! 

  
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Akkor megkezdem a sort. Köszönöm szépen.  
Nagyon köszönjük államtitkár úrnak a nagyon hosszú, részletes, alapos és 

vizuálisan is nagyon ingergazdag beszámolót. Azt gondolom, hogy jó olyan 
prezentációt nézni, amikor az ember látja, hogy nem a színes-szagos semmit akarják 
eladni, hanem valódi, nagyon komoly tartalmi mondanivalót öltenek vizuális formába, 
úgyhogy tényleg élmény volt ezt figyelni.  

Az egész beszámoló kapcsán pedig nekem több kérdésem, felvetésem is lenne. 
Egyrészt mindig örülök, amikor államtitkár urat meg tudjuk hallgatni, de most úgy 
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vártam, mint a messiást, aminek az az oka, az a különös oka, hogy körülbelül fél éve 
próbálom megtudni, hogy hogyan áll a nemzeti összetartozás emlékév a centenárium 
alkalmából. Ezt többször felvetettem itt a bizottsági ülésen, a múlt héten Szijjártó 
miniszter úrtól is megkérdeztem, és mindig valaki másra mutogatott, legutóbb kellő 
udvariassággal a miniszter úr államtitkár úrra, hogy ezt majd öntől kérdezzem meg. 
Úgyhogy fel is tenném a kérdést, és ez a legfontosabb, márciusban döntöttünk arról, 
hogy Trianon 100. évfordulója kapcsán lesz egy nemzeti összetartozás emlékév. A 
Jobbik javasolt egy költségvetési sort is ennek kapcsán, ami akkor nem talált 
támogatásra. Próbáltam megtudni, és ez ügyben egy írásbeli kérdést is benyújtottam 
Semjén miniszterelnök-helyettes úrnak, még válasz nem érkezett, talán majd a 
napokban, valamikor jövő héten jön rá válasz, hogy konkrétan milyen lépések történtek 
ez ügyben, tehát hogy milyen különböző programok vannak tervezve, ezek hogyan 
viszonyulnak egymáshoz, van-e ehhez kellő anyagi fedezet, egyáltalán a szomszédos 
országokból milyen visszajelzések, reakciók, puhatolózások vannak, és hogy mégis 
hogy kell készülni. Én nagyon bízom benne, hogy ez az emlékév nem úgy lesz 
megrendezve, hogy letudjuk a kötelezőt, hanem felhasználjuk ezt az alkalmat arra, 
hogy Trianon kapcsán egy őszinte szembenézés és a külhoni magyarság jelenlegi 
helyzetének valós, őszinte értékelése legyen nemcsak saját magunknak, hanem a 
szomszédos országokat bevonva, velük együttműködésben.  

A másik ügy, amely most már évek óta húzódik, itt Semjén miniszterelnök-
helyettes úr is többször ígéretet tett már, hogy megoldják, ezek a külhoni 
sportközvetítések. Uniós jogszabályok is nehezítik ennek a megvalósítását, illetve itt 
van egy többkörös egyeztetés, tárgyalások, direktívák, állásfoglalások vannak ez 
ügyben, amit mi mind megértünk, és tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű ügy, de elég sok 
év eltelt már, és egyre többször, egyre hangosabban, amikor van egy-egy nagyobb 
sportesemény, mondjuk, a nemzeti labdarúgó válogatottnak egy fontos meccse, és a 
külhoni magyarok azzal a felirattal találkoznak a tévéképernyőn, hogy kódolt jel, és 
nem tudják megnézni. Örülnék, ha ez ügyben lenne esetleg valami megnyugtató válasz, 
hogy mikor fog ez rendeződni, mikor lesz itt konkrét lépés, eredmény. 

A másik kérdésem, hogy nemrég tárgyaltuk a parlamentben az állampolgársági 
törvénynek a bizottsági módosító vitáját, tehát itt arról van szó, hogy kihasználva a 
kedvezményes honosítás nyújtotta kiskapukat, nagyon sokan visszaéltek ezzel, és 
ezekre a visszaélésekre nagyon kevés esetben derült fény. Tehát az elmúlt kilenc évben 
a köztársasági elnök úr mindössze kevesebb, mint 200 alkalommal vonta vissza utólag 
valakinek az állampolgárságát. Erre általában akkor kerül sor, ha valaki lebukik ezzel, 
tehát vannak ilyen történetek, hogy valaki megkapta a magyar állampolgárságot, 
bement valami ügyet intézni, kiderült, hogy egy szót sem beszél magyarul, és akkor ezt 
az illetékesek jelezték, és visszavonták az állampolgárságát. Azt gondolom, hogy jó 
lenne, ha rendszerszinten tudnánk ezt kezelni. Tehát a kérdésem az lenne, hogy 
vizsgálják-e visszamenőlegesen ezeket az állampolgárságokat, különösen azok 
esetében, ahol gyanítható a visszaélés lehetősége. Azért is kérdezem ezt, mert ez az 
egész kettős állampolgárság ügyére egy nagyon rossz, negatív fényt vet, és örülnék, ha 
ennek lenne valami megnyugtató rendezése. 

A harmadik generális kérdésem, 2021-ben népszámlálások lesznek nemcsak 
Magyarországon, hanem több szomszédos államban is, készül-e erre valahogy a 
magyar kormány, felmérték-e esetleg, hogy melyek azok a régiók, ahol a népszámlálás 
következtében a magyar lakosság aránya billeg, vagy legalábbis az ottani részarány nem 
biztos, hogy meglesz, és ha igen, akkor tudunk-e valamit tenni, tudunk-e azért 
dolgozni, hogy a küszöbértéket az ottani magyarság lélekszáma el tudja érni.  

És akkor egy pár kérdés konkrétan a régiók kapcsán. Délvidék kapcsán Hajnal 
Jenő úr, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartott nemrég a Kárpát-medencei Magyar 
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Képviselők Fórumának munkacsoporti ülésén egy prezentációt, amely a vajdasági 
települések névhasználatával volt kapcsolatos. Ebben a prezentációban elhangzott, 
hogy jelenleg a délvidéki járások 40 százalékában hivatalos nyelv a magyar, amely nem 
egy rossz arány, viszont mi azt tapasztaljuk, hogy itt a törvények betartatása okoz 
igazából gondot. Tehát hiába van megállapítva, hogy hivatalos nyelv a magyar, ennek 
a betartatása sok helyen nehézségbe ütközik vagy elszabotálják. Van-e esetleg arra 
vonatkozólag államtitkár úrnak információja, hogy ez a 40 százalék a települések közül 
hol tudják ezt betartani a mindennapi élet területén, és hogy lehetne segíteni azt, hogy 
ha már ennyire példás és sokszor hivatkozott, mintaszerű a szerb-magyar 
együttműködés, akkor hogyan lehetne segíteni, hogy ennek a törvénynek érvényt 
szerezzünk, és mindenhol használják a magyar nyelvet. 

Kárpátalja vonatkozásában az elmúlt egy-két évben óriási elvándorlás történt. 
Az látható, hogy a külföldről kivándorló magyarok helyett a magyar kormány 
gazdaságpolitikai alapját a külföldi munkavállalókkal történő pótlás képezi. Itt nem 
teljesen pontosan tudjuk, azt látjuk, hogy nagyon nagyszámú, körülbelül 30 ezer ember 
érkezett Ukrajnából, de azt nem tudjuk pontosan, vagy legalábbis nem tudom 
pontosan, hogy ezen ukrán állampolgárságú személyek közül hányan valóban ukránok, 
akik Belső-Ukrajnából érkeztek, és hányan kárpátaljai magyarok. Ez azért is fontos, 
mert ez a munkaerő-elszívás, amely nemcsak Magyarországot érinti, hanem a többi 
EU-s országot is, de nekünk leginkább ez fáj, ez súlyosan kihat a kárpátaljai magyarság 
szülőföldön való megmaradására. Tudjuk-e, hogy ez konkrétan hány embert érint, és 
vajon mit tudunk tenni az ügyben, hogy ez a folyamat ne legyen visszafordíthatatlan. 

A másik kérdésem az oktatási és a nyelvtörvény. Ennek a végrehajtása 2023-ig 
ki van tolva. Zelenszkij elnök úr ígéretet tett rá november 1-jén, hogy majd a Velencei 
Bizottság ajánlásait be fogják építeni ebbe a törvénybe, illetve Szijjártó miniszter úr azt 
mondta, hogy november 18-án találkozik a kijevi nagykövettel, hogy egyeztessen ez 
ügyben. Tudjuk-e esetleg, hogy mi volt ennek a találkozónak az eredménye, illetve 
általánosságban államtitkár úr lát-e arra esélyt, hogy itt az ukrán féllel sikerül 
engedményeket, kompromisszumokat elérni. 

Végül pedig, Ukrajnánál maradva, előkészítés alatt áll egy kettős 
állampolgárságról szóló törvény is. Ez ügyben, ha most optimista vagyok, akkor azt 
mondanám, hogy ez egy kedvező alkalom lenne, hogy Ukrajna nagyon merev 
álláspontját, amelyik tiltja a kettős állampolgárságot, sikerüljön felülvizsgálni, ha 
pesszimista vagyok, és sajnos az elmúlt hónapokban, figyelve a kárpátaljai 
eseményeket, ami inkább a pesszimizmusra ad okot, akkor viszont ez egy újabb 
támadási pont a kárpátaljai magyar közösségre nézve. Volt-e egyeztetés a két ország 
között ez ügyben, és ha igen, akkor milyen eredménnyel?  

Erdély kapcsán - ezt megkérdeztem Szijjártó miniszter úrtól is, akkor nem 
nagyon kaptam konkrét, megnyugtató választ, ezért megkérdezem államtitkár úrtól is - 
az a november 6-i jogerős bírósági döntés, amely súlyosan korlátozza a magyar zászló, 
a magyar szimbólumok használatát a magyar ünnepségek alkalmával, ez ügyben van-e 
valami konkrét válaszlépésünk. Tudjuk-e ezt az ügyet tovább ütni, hogy úgy mondjam, 
tudunk-e ennek az ügynek a feloldásában bármilyen megoldási javaslattal élni, vagy 
rákényszeríteni a román felet, hogy ez ügyben vizsgálja felül ezt a nagyon 
diszkriminatív álláspontját.  

Ami pedig a magyar-magyar együttműködést érinti, vannak olyan hírek - talán 
a kósza hírnél több is, sajtóhírek is voltak ebből -, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt és 
a Magyar Polgári Párt nem nagyon számíthat már a magyar kormány támogatására. 
Vannak erre utaló konkrét jelek, hogy a demokráciaközpontok fenntartására most, az 
idei évben először nem kapta meg az EMNP azt az összeget, amelyet az eredeti keret-
megállapodáson felül eddig minden évben megkaptak, az inflációval növelt összeget, 
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és vannak olyan hírek is, hogy ezt az egész területet az RMDSZ fogja megkapni. 
Olvastuk, hogy itt a két párt fúziót is tervez egymással. Az lenne a kérdésem, hogy mi a 
magyar kormány nemzetpolitikai célja. Az RMDSZ-szel való viszony elég fagyos volt, 
aztán történt egy látványos kiegyezés. Hogy helyezkedik el a két magyar párt a magyar 
kormány nemzetpolitikai homlokterében? Milyen szerepet szán ennek a két pártnak a 
magyar kormány az elkövetkezendő évek során? 

És végül egy másik ilyen hír kapcsán kérnék államtitkár úrtól egy állásfoglalást. 
Felmerült az is, hogy Tőkés László vezetésével fel fog állni egy külön intézet, 
háttérintézmény, a romániai forradalom 30. évfordulója kapcsán erre lenne is 
hivatkozási alap. Sokan ebben az ügyben is egyfajta megerősítését látják annak, hogy 
itt az EMNP-re és az MPP-re mint pártra nem nagyon számít már a magyar kormány, 
és hasonlóan, mondjuk, Szász Jenő kutatóintézetéhez, ez is hasonló célt fog betölteni. 
Ennyi lenne első körben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e a bizottság részéről más kérdés vagy 

hozzászólás? (Fenyvesi Zoltán jelentkezik.) Fenyvesi Zoltán alelnök úr!  
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Először is gratulálok államtitkár úrnak azokhoz az elvégzett feladatokhoz, amelyeket 
az idén is meg tudtunk valósítani, és számomra az jön le, hogy nemcsak azt a magas 
színvonalat tudjuk tartani, amit az elmúlt években tudott a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság véghez vinni, hanem ezt mindig tudjuk újabb és újabb ötletekkel, újabb 
és újabb programokkal megvalósítani, és ebből következően újabb és újabb dolgokkal 
tudjuk színesíteni a programokat, ez pedig a színvonal-emelkedést is mutatja, de ezt 
mutatja ez a kiadvány is, amit a kezünkben tartunk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon 
színvonalas, nagyon szép, megszokhattuk már, hogy minden évben nagyon szép és 
igényes kiadvánnyal jelentkezünk és mutatjuk meg munkánkat mindenfelé a világban. 

Én a parlamenti munkám előtt az oktatásban tevékenykedtem, és nagyon 
fontosnak és nagyon jónak tartom, hogy a Határtalanul! program a nemzetpolitikához 
tartozik. Ennek elsősorban nem oktatási célja van, hanem láthatjuk, hogy 
nemzetpolitikai szempontból kiemelkedő, és a mai fiataloknak igenis meg kell 
ismerniük a határon túli magyarok ügyét, a határon túli magyarok programjait, és azt 
is, ha kell, akkor mivel szenvednek és milyen kitörési pontjaik vannak. Én azt 
gondolom, hogy ők nyilván komoly munkát végeznek, és ezt a mai fiatalok az oktatási 
kereteken belül nem látják, és nem tapasztalhatják, csak úgy, ha helyben vannak, csak 
úgy, ha élményszerű programokkal találkoznak. Mindenképpen fontos tehát, hogy ez a 
Határtalanul! program itt van, és remélem, hogy ezt tovább is tudjuk bővíteni. 
Nemcsak az általános iskolák szempontjából fontos ez, hanem a középiskolák 
szempontjából is, hiszen azt látom, hogy egyre több középiskola vesz részt ezekben a 
programokban.  

Nagyon fontosnak tartom azt is, én olyan vidékről jövök, ahol választókerületem 
jelentős része kistelepülésekből áll, és ezen kistelepülések szempontjából nagyon 
fontos, hogy kapcsolatot, élő kapcsolatot tudnak tartani külhoni magyar szervezetekkel 
és településekkel. Nagyon köszönöm, és hallom, hogy a „Magyar falu” program ki fog 
bővülni azokkal a lehetőségekkel, hogy itt is a kisebb településeket be tudjuk vonni 
ezekbe a programokba, és itt látom újra az innovációt, hogy a következő évben újabb 
és újabb tartalommal tudjuk megtölteni a nemzetpolitikai feladatokat. Szívből 
gratulálok ehhez is, és jó munkát kívánok önöknek! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más kérdés? (Dr. Tilki Attila 

jelentkezik.) Tilki Attila képviselő úr! 
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DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Én a Kőrösi Csoma Sándor-programmal kapcsolatban szeretném azt kérdezni, 

hatodik éve indult el, és célszerű lenne a programban dolgozó mentorok és 
mentorhelyettesek tevékenységéről egy elemzést készíteni. Tudom jól, hogy sokszor 
örülünk annak, hogy egyáltalán az adott területen vagy az adott ország adott városában 
találunk mentort vagy mentorhelyettest, de itt érdemes megnézni azt, hogy 
összehangoltan működik-e a munkája azzal a céllal, amit eredetileg a jogalkotó 
szándékozott elérni.  

Ez ugyanúgy igaz lehet akár a Kőrösi Csoma Sándor-program irányában is. És 
érdemes lenne azt is megnézni - egy javaslat -, eltelt hat év, a generáció is kezd 
megváltozni, aki jelentkezik a programokra - most okosan, jól akarok fogalmazni, hogy 
ne bántsak senkit -, tehát érdemes lenne a programban részt vevő fiatalok véleményét 
is kielemezni, akik korábban akár a Kőrösi Csoma Sándor-programban, akár a Petőfi 
Sándor-programban voltak. Ehhez kapcsolódik az a program - hirtelen nem jut 
eszembe -, amelyik a Kőrösi Csoma Sándor-programnál van, esetleg a kinti hagyatékok 
megvásárlása (Közbeszólások: Mikes Kelemen-program.), a Mikes-program. És azt is 
érdemes lenne megnézni, hogy a Mikes-programra elköltött pénz hogyan alakul idővel, 
mert sajnos látjuk, a fiatalok egyre kevésbé fogékonyak ez iránt a téma iránt, és itt is 
lehet, hogy érdemes lenne esetlegesen mást. Érdekelne engem is, és talán érdemes 
ezzel a területtel foglalkozni, hogy a Mikes-programban milyen lehetőség van, és 
hogyan tudjuk ezt akár egy mentorral, mentorhelyettessel, hogy ne csak az ösztöndíjas 
foglalkozzon vele.  

A Határtalanul! programnál is szintén eltelt egy jó pár év, és ott én arra 
szeretném fölhívni a figyelmet, nagyon jó a program, szuper, de a közvetítést végző 
szervezetek, tehát akár mondjuk, egy autóbuszos vállalkozó hozzáállása sem mindegy. 
Érdemes lenne ezeket is szépen átvilágítani, megnézni, akár úgy, hogy a Határtalanul! 
programban részt vevő iskolák véleményét fölmérve, azokkal, akik általában ezeket a 
szállításokat végzik. 

A Jobbik megint mondta azokat a mondatait, amit én nem nagyon tudok 
elviselni, és irritál, ezeket a finom mondatokat Trianonnal kapcsolatban, idézem, hogy 
’ne az legyen, hogy letudjuk, mint kötelező elemet’, akkor egy megint finom beszúrt 
mondat a szerb-magyar kapcsolatoknál ’a sokszor hivatkozott és mintaszerű 
együttműködés’ - persze, ez is megfelelő idézőjelben. Nem nagyon értem. Képviselő úr, 
sokkal elegánsabb, ha azt mondja, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, nem kell az ilyen 
álfinom véleménynyilvánítás, mert nyilván mit gondol, és ezt elmondtam a korábbi 
bizottsági üléseken is, és most sem fogom kihagyni, hogy önök azért mint ellenzék, 
október 13-án olyan csoportokkal voltak együtt, akik a nemzetpolitikáról teljesen 
másképp gondolkodnak, és azt a terhet önök viselni is fogják, és én mindig az önök 
fejére fogom olvasni, akármilyen bizottsági ülésen leszünk együtt, mert álságos így a 
nemzetért aggódni, ha együtt lépünk fel, egy színpadon, mondjuk, Gy. Németh 
Erzsébet mellett, vagy Gyurcsány Ferenc mellett, vagy Kocsis-Cake Olivio mellett.  

Az állampolgársággal kapcsolatban… (Közbeszólás.) Éppen ezért mondom. Az 
állampolgársággal kapcsolatban én úgy elvártam volna, jól esett volna, mondjuk, most, 
akár most, vagy akár Szijjártó Péternél az a kérdés, hogy mi az államtitkár úr 
véleménye, vagy a miniszter úr véleménye az életvitelszerű ott lakásról. Hiszen most 
október 13-án azért láttuk azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban lakó, egyébként 
Magyarországon lakhellyel rendelkező, de nem életvitelszerűen itt lakó polgárok 
ugyanolyan jogosítvánnyal rendelkeztek és szavaztak az önök által is javasolt ellenzéki 
főpolgármester-jelöltre, ellenzéki polgármesterjelöltre és ellenzéki képviselőjelöltre, és 
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nem jött az a kérdés, hogy egy kicsit átgondoljuk azt, amikor 2018 áprilisában 
támadtuk az egyébként Magyarországon lakhellyel rendelkező kárpátaljai magyarokat.  

Én nem arról beszélek, ahol tömegesen, 30-40-en, esetleg még többen 
jelentkeztek be, de annak idején az önök egyéni országgyűlési képviselője a 
megvásárolt választójogi névjegyzéket arra használta fel, hogy szépen elkezdte a 
falvakat olvasgatni, hogy ki, hol, hányan vannak bejelentve, és esetlegesen olyan helyre 
is küldték az önök médiáját, ahova esetleg ketten-hárman voltak bejelentve, elfelejtve 
azt, hogy egyébként az önök országgyűlési képviselőjelöltjéhez is éppen az a Kovács 
Béla volt bejelentkezve állandó lakosként, aki mondjuk, kárpátaljai származású és a 
Jobbik országos listáján is volt. Álságos.  

Éppen ezért, ha egy jobbikos képviselő, legyen az ön, Bencsik úr, aggódik a 
kárpátaljai magyarságért, éppen önök ártottak a legtöbbet! (Bencsik János: Már 
elveszítettem a fonalat, képviselő úr.) Képviselő úr, el kell mondanom, unom már ezt, 
hogy ön oktat ki, hogy miről beszéljek, és miről kérdezzek, úgy, hogy egyébként a 
hosszú, 15 perces kérdéssorozatát vagy 25 percet éppen Szijjártó Péternél hallgattuk 
végig, mert ön megragadta a szót, és egyszerűen nem tudta abbahagyni. Nekem is 
jogom van elmondani a véleményemet, és el is fogom mondani, hogy önök ne 
beszéljenek nemzetpolitikáról, itt sem! Beszélhet, de nekem nem hitelesek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy meg 

fogom kérni államtitkár urat a válaszadásra és a reagálásra, előtte nagyon röviden hadd 
mondjam el azt, hogy vagyunk itt egy páran a teremben, akiknek lehetőségünk van 
arra, hogy időnként miniszterelnök úr értékelését meghallgatjuk az elmúlt időszakról. 
Sok mindenről beszélhet egy miniszterelnök, a GDP növekedéséről, az államadósság 
csökkenéséről, a gazdaság jó működéséről, családtámogatásról, és beszél is erről, de 
talán államtitkár úr is megerősít abban, hogy ezeket a beszámolókat, értékeléseket 
mindig azzal kezdi, hogy nemzetegyesítés, hogy ott milyen eredményeket értünk el. És 
egyébként köszönet az államtitkárságnak, a velük együtt lévő miniszteri biztosoknak, a 
kutatóintézetnek és a kollégáknak, hogy ilyen rangra, szintre sikerült emelni az elmúlt 
években a nemzetpolitikát, és ilyen eredményeket értünk el, amiről államtitkár úr most 
beszámolt. Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, öné a szó. 

Potápi Árpád János válaszadása, reagálása 

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

Köszönöm szépen az általános elismerő szavakat. Adventhez közeledünk, illetve 
a karácsonyi ünnepkörhöz, örülök annak, hogy Bencsik képviselő úr bennem látja a 
messiást, nem lesz nagyon gazdag karácsonya (Derültség.), de a poént vagy a viccet 
félretéve, újra feljött az M4 kérdése. Itt jogdíjakról van szó, nemzetközi jogdíjakról, és 
ezért nehéz megoldani ezt a kérdést. Nekem már annak idején, amikor ez először 
felmerült, akkor az volt a véleményem, hogy először a kábelszolgáltatókkal kell 
elkezdeni a tárgyalást, és nem felülről, az országok között s a többi. Ez nagyrészt már 
egyébként megkezdődött, én úgy tudom, hogy több kábelszolgáltatóval sikerült 
megegyezni, és be is tették ezt a rendszerbe, és nézhető is, de átütő sikert nem értünk 
el. Ahol mindig nézhető, az például az internet, illetve okostévéken az m4sport.hu 
oldalt, ha az ember befogja, akkor ott tudja nézni területtől függetlenül, de egy átlag 
tévével ez nem sikerül, viszont ott, ahol már a kábelszolgáltatókkal megegyeztek, ott 
pedig sikerül, de ez nem 100 százalékos, általános lefedettség.  
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Az állampolgárság kérdése: körülbelül 1 millió 100 ezer új magyar 
állampolgárról beszélhetünk, akik vagy visszakapták, vagy megkapták a magyar 
állampolgárságot 2011. január 1. óta. Ennek az üteme jelentősen lassult, az elmúlt egy-
két évben a nemzetpolitikának nem is volt már kiemelt területe az, hogy újabb, több 
százezres nagyságrendben növeljük a számokat. Én azt gondolom, van még tartalék 
egyébként Kárpát-medencei szinten, sőt tömbmagyar szinten is még jelentős a tartalék 
ebben a kérdésben, ezen el kell gondolkozni, de ez egy másik kérdés, viszont ezekhez 
képest a visszaélések száma elenyésző. Most én nem tudnék számokat mondani, mert 
nem néztem utána, illetve nem volt időm ezeket gyorsan megnézni, de minimális az 
1 millió 100 ezerhez képest.  

Nyilván ezek nagy port kavartak, amikor megjelentek a médiában. 
Hozzáteszem, azoknak az állításoknak a 98 százaléka nem is volt igaz, ami különböző 
honlapokon meg egyéb más médiumok tekintetében megjelent, de ott, ahol sikerült ezt 
tetten érni, ott azok a hivatalnokok, illetve köztisztviselők, kormánytisztviselők, akik 
ilyen visszaélést követtek el, azonnal meg lettek büntetve példaértékűen, én azt 
gondolom, és akiknél pedig egyértelműen bebizonyosodott, hogy jogtalanul kapták 
meg, vissza is vonták. Nyilván ezt nehéz bebizonyítani, mert mendemondák vannak, 
ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez az egészhez képest elenyésző, és nyilván az 
alapvető célt, amiért mi ennek az intézménynek megteremtettük a lehetőségét 2010. 
május 26-án, a kormány megalakulása előtt - mint ahogy ezt meg is ígértük 2009-ben, 
hogy meg fogjuk teremteni ennek a lehetőségét -, én azt gondolom, hogy ez egy óriási 
lépés, előrelépés volt. 

2021. évi népszámlálás, valóban, ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos az, hogy 
hol, mennyien vallják magyarnak magukat, mert sok esetben törvényi szinten van 
kezelve, hogy egyes önkormányzatoknál, intézményeknél mennyi a magyarok aránya, 
aszerint kapnak többletjogokat, vesznek el s a többi, ezért oda kell figyelnünk. A magyar 
partnerszervezetekkel már több helyen tárgyaltunk erről. Egy nagy Kárpát-medencei 
kampányt kell beindítani annak érdekében, hogy minél többen vallják magukat 
magyarnak. Hozzáteszem, hogy a népszámlálási metodika sem ugyanaz mindenütt, 
mert itt Magyarországon, azt gondolom, a legteljesebb, mert a többes identitásra is 
rákérdezünk nyelvnél, származásnál s a többinél, és sokkal jobb képet kapunk adott 
esetben, mint ha nincs ilyen lehetőség, és csak egyet-egyet tud megjelölni, arról nem is 
beszélve, hogy már számtalanszor a magyar, a székely meg a csángó elnevezések 
például egymás melletti szerepeltetése is ronthatja ezt az arányt. Éppen ezért kell egy 
felvilágosító kampányt ennek érdekében indítani.  

A nemzeti összetartozás évéről általánosságban: az nem a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságához fog kerülni, vagy nem ott lesz, hanem az 
I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság valósítja meg ennek az eseményeit. 
Ennek elnöke dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, és van kilenc tagja 
ennek az emlékbizottságnak. A mi részünkről azt tudom mondani, hogy mind a Kárpát-
medencében, mind pedig a diaszpórában összegyűjtjük, illetve hozzánk már jönnek be 
folyamatosan azok az igények, javaslatok, programjavaslatok, amik erre az évre 
vonatkoznak. Ezeket mi próbáljuk koordinálni, összegyűjteni, eljuttatni akár ide, akár 
pedig az erős magyar közösségek éve programba beilleszteni, ha beilleszthetők. Tehát 
senkit sem fogunk elutasítani.  

Én azt gondolom, hogy a következő év lehetőséget teremt arra, hogy nyilván a 
100 évvel ezelőtti eseményekről is megemlékezzünk, de amellett eltelt már száz év, és 
számtalan sikert is fel tudunk vonultatni. Hál’ istennek, a veszteségek meg vereségek 
csak egy-egy pillanatra jellemzőek meg egy-egy évre, de a hosszú békét általában meg 
szoktuk nyerni, mert ha nem nyernénk meg, akkor nem lennénk itt és nem is 
beszélnénk erről. Úgyhogy számos ilyen siker volt, és én azt gondolom, hogy azokat is 
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be kell mutatni, sőt nagyobb részt a sikereket kell bemutatni, hogy mindennek ellenére 
itt vagyunk, a Kárpát-medencében a legtöbben vagyunk, reményeink szerint egyre 
inkább a legerősebbek leszünk, büszkén vállaljuk a magyarságunkat, bárhol éljünk a 
nagyvilágban vagy a Kárpát-medencében, és ezért mindent meg is fogunk tenni. 

Délvidékre - ha nem indít képviselő úr újabb kört - nemsokára távozom, több 
helyszínen, rendezvényen veszek részt Hajnal Jenő elnök úr társaságában, illetve ehhez 
kapcsolódik majd Pásztor elnök úr is a délután folyamán. Hogy mennyire tartják be a 
hivatali ügyintézés során a hivatalos nyelvet, illetve a magyart járási vagy községi 
szinten, ezt kapásból most nem tudom, de azt gondolom, hogy ez nem elsősorban a 
szerb kormány vagy állam hibája, ebben sok esetben benne van az is, hogy mi magunk, 
magyarok sem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a jogainkat érvényesíteni 
tudjuk. Ezt nem is elsősorban ott látom, más területeken látom, főleg ott, ahol 
mondjuk, nem olyan magas az arányunk, de még ott is, a tömbmagyarságnál, ahol 
elfogadjuk azt, hogy a jegyzőkönyveket megírjuk például szlovákul, mert könnyebb, 
jobban ismerjük azt a hivatali ügyintézési nyelvet, nem szórakozunk, minek írjuk meg 
kétszer s a többi, s a többi.  

Halkan jegyzem meg, hogy Magyarországon például a német önkormányzatok 
jelentős részénél magyarul zajlik a tanácskozás. Ez egy paralel dolog, de itt is 
egyértelműen, akiket én ismerek, mindig felhívom a figyelmet, hogy ez lustaság, 
önmagukkal szemben való igénytelenség is, és ez egyébként a határon túli magyar 
területeken is megjelenik. Én mostanában nem találkoztam például Délvidéken olyan 
jelenséggel, hogy kifejezetten tiltották volna, vagy nem adták volna meg a lehetőséget, 
hanem egyszerűen szerintem emberi okai vannak, ahol ilyeneket tapasztalunk. 

Kárpátalja tekintetében szerintem egy új bizottsági ülést lehetne nyitni, bár 
hozzáteszem, Kárpátalja gazdasági helyzete, politikai helyzete s a többi megítélése azért 
erősen kétarcú, kétarcú jelenségről van szó főleg a gazdaság tekintetében. Tehát olyan 
erős gazdasági segítséget, sőt a különböző szociális programokban olyan segítséget 
tudtunk nyújtani annak a területnek, elsősorban a magyar lakosságnak, amihez 
hasonlítható dolog nem nagyon volt sem a magyar történelemben, sem pedig más 
országok történetében.  

Tudnék hasonló példát mondani, csak nem akarok teljesen elhíresülni, és 
kitiltatni magam Ukrajnából, ezért nem mondok példát, volt rá hasonló. De végig lehet 
gondolni, akár a szomszédos országok történetét is, hogy hol volt olyan, hogy 
egyértelműen egy másik országnak kellett egy intézményhálózatot azért fenntartani, 
nem azért, mert akarták, vagy nem akarták, hanem azért, mert a saját országuk 
kormánya nem tette azt meg különböző okok miatt. Ezért kell nekünk ezt megtennünk 
szinte minden egyes társadalmi rétegnél, mert maguk az ukránok nem teszik meg, mert 
ellehetetlenítik, hozzáteszem, nemcsak a magyar intézményeket és oktatási rendszert, 
hanem a sajátjukat is, és közeleg a tél például.  

Az ukrán munkaerő: én nem tudom, hogy konkrétan hol dolgoznak ukránok, az 
én körzetemben éppen még nem dolgoznak, de tudom, hogy vannak Magyarországon, 
teljesen legálisan vállalnak munkát. Ukrajna lakossága a ’90-es években 54 millió volt 
körülbelül, Európa hatodik vagy hetedik legerősebb gazdaságával bírt, ma a lakossága 
nem tudják mennyi, 32 millió körülbelül, tehát jelentősen csökkent. Nyilván ott is van 
egy demográfiai mélypont, de nem ez jelenti a csökkenés alapvető okát, hanem az 
egyértelmű elköltözés, az ország elhagyása. Óriási diaszpóra jött létre a világban - 
Kanada, USA, Nyugat-Európa s a többi -, a munkavállalók milliós nagyságrendben 
vannak jelen elsősorban Lengyelországban, Csehországban, Németországban, 
Angliában, de akár csak Szlovákiában is. Érdemes egyébként az M3-ason megnézni, 
hogy milyen rendszámú autók utaznak kelet felé, azoknak egy jelentős része Ukrajnába 
megy mint vendégmunkás. Itt elhanyagolható a Magyarországon dolgozók aránya, és 
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én azt gondolom, hogy az elvándorlás arányaiban nem is a magyar lakosságot érinti a 
legjobban, hanem alapvetően ukrán és belső ukrán területekről való elvándorlásról 
beszélhetünk. Itt eleve a magyarság létszáma, amikor a legtöbbről beszélhettünk, olyan 
200 ezer volt, becsléseink szerint még mindig 130 ezer fölötti a magyarság létszáma, és 
akik pedig munkavállalók, azoknak a nagy része heti ingázó.  

A Velencei Bizottság döntése: remélem, hogy kedvező döntést fognak hozni, és 
Magyarország számára kedvező döntést hoznak. Szijjártó és Prisztajkó - az új 
külügyminiszter - New York-i tárgyalásain most nem vettem részt, ezért erről 
beszámolni sem tudok, hogy mire jutottak, de azért azt egyértelműen el tudom 
mondani, hogy a Zelenszkij-féle kormányzattal… - érdekes egyébként, majd kíváncsi 
leszek, mikor jelenik meg ez a tendencia az európai országokban, hogy egy párt nélküli, 
vagy párttagság nélküli párt 70 valahány százalékosan tud nyerni. Hozzáteszem, azért 
csíráiban láttuk ezt a magyar önkormányzati választásoknál is, hogy olyan pártokra 
szavaznak emberek, akik… (Bencsik János: Momentum.) A piszoárok száma több a 
városházán, mint a párttagok száma az adott közösségben, de mindegy. Szóval, most 
azzal küzd például ez a kormányzat is, hogy egyáltalán valamilyen bázist tegyen maga 
mögé, mert nincsen ilyen bázisa. Óriási módon túlnyerték magukat, ugyanakkor pedig 
nincsenek szervezeteik, nincsen hátországuk.  

Nyilván ez nekik nagyobb gondot okoz, mint egyáltalán az oktatási, 
állampolgársági és egyéb más kérdések, viszont nekünk nagyon fontosak. Tehát mi 
addig ezeken a kérdéseken nem fogunk túllendülni, és nem teszünk meg semmit 
Ukrajna euroatlanti integrációja támogatása ügyében, amíg ők ezeket a kérdéseket 
számunkra elfogadható módon nem rendezik. Ebben semmilyen előrelépés az elmúlt 
időszakban nem történt. Azt nem mondom, hogy sokkal rosszabb lett a helyzet, de hogy 
jobb nem lett, az egészen biztos. Felső szintű tárgyalások várhatók, miniszterelnök úr 
ezt egyértelműen elmondta, hogy bárhol, bármikor hajlandó az új kormányzattal 
találkozni annak érdekében, hogy elsősorban az ottani magyarság érdekében jelentős 
pozitív irányú elmozdulások legyenek. Erre várunk mi is, és erre vár szerintem a két 
ország lakossága is.  

Erdély tekintetében a magyar-magyar politikai rendszerben is meg egyáltalán, a 
választások fogják majd meghatározni. Most volt egy jelentős választás, azért ne 
felejtsük el, hogy Románia félprezidenciális ország, Klaus Johannis nagy arányban, 
döntő többséggel megnyerte a választásokat; ez eleve borítékolható volt, mondjuk, az 
arány nagysága nem, de szerintem még az is. Nagyon érdekes az ottani felállás, mert 
mi mindig a nemzetiségi dolgokat kérjük számon Románián, és ezt úgy tesszük meg, 
hogy egy szász a köztársasági elnökük, egy magyar a miniszterelnökük, ráadásul még a 
neve is jól cseng (Derültség.), ugyanakkor pedig arról beszélünk, hogy azok a 
nemzetiségi dolgok, amikre akár csak 1918-ban ígéretet tettek, nem úgy valósultak 
meg, vagy nem valósultak meg, vagy csak részben valósultak meg, és folyamatosan ezen 
jogok betartásáért nekünk mindent meg kell tenni akár kormányszinten, akár az ottani 
szervezetek vagy politikai pártok szintjén is. 

Az EMNP, MPP, RMDSZ hármasról mindenki látja a folyamatot. Az MPP elég 
sikeresen veri szét magát, nem tudom, hogy a folyamat végére értek-e, vagy van-e még 
valaki, aki nem csapta ki önmagát, vagy még ott van. Sajnos, azt kell mondanom, sokkal 
nagyobb reményeket fűztünk ehhez a párthoz, és egyébként az önkormányzati 
választások alkalmával és utána az országgyűlési választások alkalmával a 
legjelentősebb pozíciókat tudták pártjuk számára megszerezni. Én nem nagyon értem 
ezt a folyamatot, illetve ha értem, akkor nem akarok róla beszélni. Szerintem erre nem 
volt szükség. Az EMNP-nél pedig láttuk, hogy az azt megelőző időszakban a kicsi 
támogatottságukat is elveszítették, vagy minimálisra csökkentették. Hozzáteszem 
egyébként, mind a kormány számára, mind pedig személyesen nekünk, akár akik itt 
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vagyunk a teremben, mind a három pártban személyes jó barátaink vannak, és azt 
mondom, hogy még ideológiai szinten sincsen szinte semmi különbség közöttünk. 
Tehát mi csak figyeljük ezt a folyamatot, remélem, hogy ez kedvezően fog zárulni. 

Tőkés László, intézet: tudomásom szerint nem támogatunk ilyen intézetet. 
Tilki képviselő úr, a Kőrösi Csoma Sándor-programnál a mentorok. Nagyon 

szépen körülírta azt, hogy megvizsgáltuk-e, hogy a mentorok mind normálisak-e vagy 
nem (Derültség.), de vártam, hogy merre irányul a megfogalmazás. Ott, ahol a 
mentorok és az ösztöndíjasok együttműködése teljesen ellehetetlenül akármelyik 
hibája kapcsán, többször tettünk meg olyat, hogy kivontuk onnan az ösztöndíjast, 
máshova tettük, vagy akár még országot is változtattunk vele, és kiderült, hogy 
valószínűleg nem az ösztöndíjassal volt a gond, hanem a mentorral. Több mentort a 
rendszerből is kivettünk már az elmúlt időszakban, tehát a mentoraink élethelyzete is 
folyamatosan változik, így a képességeik is. Nyilván ezek benne vannak a pakliban, de 
nem nagy számot képviselnek. 250 szervezetről van szó, ott kezeskedni azért, vagy 
arról, hogy minden mentor, minden ösztöndíjas, ráadásul passzoljanak is, ráadásul 
úgy, hogy nem is azt kérte a mentor meg a fogadó szervezet, akiket mi küldtünk, így 
nehéz, előjönnek ezek a helyzetek. Erre nap mint nap van példa, ezt megpróbáljuk 
kezelni, és főleg a diaszpóraszervezetek tekintetében megpróbáljuk folyamatosan 
tisztítani ezt a dolgot. Tehát ahol látjuk, hogy nem lehet, akkor máshova irányítjuk 
őket.  

A következő pályázatot valószínűleg úgy fogjuk kiírni, és ez fog a helyzeten 
javítani, hogy meg fogunk határozni 4-5 olyan célt vagy területet, ahova a Kőrösi Csoma 
Sándor-programon belül lehet pályázni. Most mondok valamit: néptáncoktatás, sport, 
magyar nyelv- és irodalomtanítás, cserkészet s a többi, és így várjuk majd a 
jelentkezéseket. Azt is majd fogjuk látni, mielőtt a pályázatot kiírjuk, hogy körülbelül 
hány ösztöndíjas kell ezekre a területekre, és aszerint hirdetjük meg, éppen annak 
érdekében, hogy elkerüljük azt - mindig ezt a példát mondom, elnézést, ha unalmas -, 
hogy Torontóba az Árpádházi Szent Erzsébet iskolához, ahova egy ministránst várnak, 
kiküldünk egy református hölgyet. A hölgy egyébként egyértelműen megfelelt, 
gondolkoztunk, hogy cserélünk, de mindenki kérte, hogy maradjon, mert szerintük is 
nagyon jó választásnak tűnt. Ez egyébként az egyházak közötti közeledést is mutathatja 
esetleges módon. De ezen dolgozunk, és meg fogjuk nézni, még jobban ki fogjuk kérni 
a véleményüket a már részt vetteknek. 

A Mikes-programot szerintem lassan be kell fejezni, mert ez a tömeges módon 
való hazahozatal már megszűnt vagy megszűnőben van. Nagyon sok mindent tudtunk 
kimenteni a diaszpórából és hazahozni, most inkább, azt gondolom, hogy olyasmi 
programot kell kialakítani - akár maradjon Mikes is -, ami a kultúrkincsek felfedezésére 
irányul, ami egyértelműen magyar, és azoknak a megvásárlására vagy megszerzésére, 
vagy hazahozatalára irányul, ilyen irányba kell elvinni ezt a programot. Nagyjából, azt 
gondolom, hogy Tilki képviselő úrra is… (Dr. Tilki Attila: Köszönöm szépen.) 
Köszönöm szépen, hogy elfogadja a választ. 

Fenyvesi képviselő úrnak köszönöm a hozzászólását. A Határtalanul! 
programnál egyértelműen szeretnénk a következő években ezt a programot eltolni a 
középiskolások felé is, és akkor két korosztály lenne, egyrészt a hetedikes korosztály, 
akiket szinte teljes egészében már ebben a tanévben tudunk utaztatni - maximum, akik 
formai hibásak, vagy nem akarnak menni, azok nem mennek, de a többi szinte 
mindenki tud menni ebben a tanévben -, és egyre inkább beemelni a tizenegyedikes 
korosztályt, hogy még egyszer tudjanak ilyen szervezett módon, egy másik életkorban, 
talán érettebben, más dolgokat lehet nekik megmutatni, másképp látják ezeket a 
területeket, vagy pedig már ismerik, és úgy mennek vissza egy-egy régióba. Szerintem 
jó, ha ezeket a dolgokat még inkább elmélyítjük, annak érdekében, hogy majd akár 
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rávegyék a szüleiket, hogy ha családi nyaralást terveznek, akkor a Kárpát-medencén 
belül legalább egyszer menjenek el, vagy pedig majd a saját gyerekeiket vigyék el 
ugyanúgy ezekre a területekre. Ennek ez a célja, mert azok a gyerekek, akik mondjuk, 
13-14 éves korban részt vesznek egy ilyen utazáson, azok 50-60-70 év múlva is 
emlékeznek erre, és még mindig fog élni bennük ennek az emléke, ennek köszönhetően 
ennyi évre tovább tudjuk vinni a magyarságot is velük, meg a hazaszeretetet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nemzetpolitikai jellegű beszámolóra 

legközelebb december 9-én kerül itt sor, hiszen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
úr miniszteri meghallgatására kerül sor. Ez egy „A” hét, hétfő délelőtt lesz, tehát 
ugyanezeket a témákat ott tudjuk folytatni, de államtitkár úrnak nagyon-nagyon 
szépen köszönöm a bizottság előtt való megjelenését, tájékoztatóját, köszönöm 
kollégáinak is a részvételt. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van előttünk két határozati javaslat részletes vitája, 
az egyikhez három darab módosító javaslat érkezett, a másikhoz pedig egy sem, hogy 
ugorjunk-e neki ezzel a lendülettel, vagy kér-e valaki szünetet. (Közbeszólások: Nem! 
Kezdjük el!) Nem, akkor nekiugrunk.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, vezérigazgató úrnak és kollégáinak! 
(Potápi Árpád: Ehhez kell maradnom?) Nem, mert tudjuk, hogy államtitkár úrnak 
háromnegyed 12-kor el kellett volna mennie. (A 2-3. napirendi ponthoz érkezett 
vendégek távoznak az ülésteremből.)  

A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló H/8034. 
számú határozati javaslat   
(Németh Zsolt, dr. Zsigmond Barna Pál, Pánczél Károly (Fidesz), 
Földi László, dr. Vejkey Imre, Nacsa Lőrinc és dr. Aradszki András 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Áttérünk következő napirendi pontunkra, a temesvári népfelkelésről 
való megemlékezésről szóló határozati javaslatra H/8034. számon. Németh Zsolt, 
dr. Zsigmond Barna Pál, Pánczél Károly, Földi László, dr. Vejkey Imre, Nacsa Lőrinc és 
dr. Aradszki András képviselők önálló indítványa, és a részletes vitára kerül sor a 
határozati házszabály 44-45. §-a alapján. A bizottságot tájékoztatom arról, hogy a 
részletes vitát a szokásos módon, két szakaszban folytatjuk le.  

A részletes vita első szakaszában vizsgáljuk azt, hogy a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelel-e a javaslat. Van-e most 
ehhez hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy áttérünk a részletes vita 
második szakaszára, ahol három képviselői módosító javaslatról kell döntenünk. 
Mindhárom javaslatot dr. Brenner Koloman és Bencsik János képviselő urak 
nyújtották be.  

A módosító javaslatok megvitatása, határozathozatalok 

Az első módosító javaslat lényege, hogy a határozati javaslatban a magyarok és 
románok mellett jelenjen meg a németek, a szerbek, illetve egyéb más nemzetiségűek 
is a határozat szövegében. Van-e ehhez kiegészítenivaló? (Bencsik János jelentkezik.) 
Képviselő úr mint benyújtó! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Igen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Az idővel való spórolás miatt, ha lehet, akkor reagálnék mindhárom módosítóra 
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egyben, és akkor ezt nem tenném meg külön-külön, hanem ha megengedi, elnök úr, 
gyorsan elmondanám, és akkor tudunk magunknak időt megspórolni.  

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Mindhárom javaslat célja, úgy gondoljuk, koherens 

a jogszabály tervezett szövegével. Az első módosító, amit most elnök úr felvezetett, az 
azt példázza, hogy ha már Temesvár egyébként is hagyományosan négynemzetiségű 
város magyar, román, szerb és német lakosokkal, ezt fejezzük is ki ebben a határozati 
javaslatban, a szövegében is utaljunk erre. Úgy gondolom, hogy ez nem elvenne, hanem 
inkább hozzátenne a javaslat tartalmához, szellemiségéhez. 

A másik módosító javaslatunknak, amelyik azt célozza, hogy legyen egy 
mondatnyi utalás arra, amelyben kifejezzük, hogy sajnáljuk, hogy ez a szellemiség, 
amely harminc évvel ezelőtt a romániai forradalom kitörésének előestéjén 
kibontakozott, ez nem vált később maradandóvá, annak az a célja, hogy az alapvető 
pozitív üzenetek megfogalmazása mellett kinyilvánítsuk azt is, hogy sajnos, ha nem így 
alakult volna a történelem kereke, akkor a magyar-román együttműködés máshogy is 
alakulhatott volna. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat őszinteségét fokozná. 

Illetve a harmadik pusztán egy technikai javaslat, arról szól, hogy mint minden 
ilyen más emlékév kapcsán vagy határozati javaslat kapcsán, be szoktuk azt a pontot is 
mindig tenni, hogy támogatjuk az ezzel kapcsolatos különböző ismeretterjesztő, 
tudományos anyagok, egyéb anyagok előállítását. Ez pusztán egy lehetőség, nem 
kötelezettség, de jól kiegészítené az eredeti javaslatot.  

Úgyhogy ez egy technikai kiegészítés és két tartalmi kiegészítés, amelynek 
szeretnénk kérni a megszavazását, és egyébként pedig mi is jó szívvel támogatjuk ezt a 
nagyon fontos javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Az első számú benyújtó, kezdeményező képviselő úr Németh Zsolt volt, akivel 

egyeztettem, kvázi mint előterjesztővel, de mint az előterjesztők közül jelen lévő, el is 
tudom mondani, vagy akár Zsigmond Barna Pál képviselő úr is, hogy az előterjesztő ezt 
az első módosító javaslatot támogatja.  

Kérdezem a bizottságot, hogy egyetértünk-e a módosító javaslattal, ezzel, hogy 
egészüljön ki a szerbekkel, németekkel, más nemzetiségűekkel. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hat igen szavazattal ezt elfogadtuk. 

(Dr. Zsigmond Barna Pál: Csak egy kiegészítés, elnök úr!) Zsigmond Barna 
képviselő úr! 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak egy mondatban. Ahogy Bencsik 

János képviselő úr mondta, fontos, hogy ez az üzenet elhangozzék, de sajnálatos 
módon románokon és magyarokon kívül már nem nagyon élnek más nemzetiségűek 
Temesváron, tehát nagyon kevesen élnek, éppen a Ceaușescu-féle... (Bencsik János: 
Akkor éltek.) Akkor is nagyon kevesen éltek, tehát ez románokról és magyarokról szól 
sajnos, merthogy a más nemzetiségűek elhagyták Temesvárt vagy beolvadtak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést.  
A háttéranyag 2. pontja, amelyről beszélt Bencsik képviselő úr, hogy a közös 

szabadságért való összefogás végül a fekete márciusba torkollott és ezáltal zátonyra 
futott, itt szeretném elmondani Németh Zsolt képviselőtársunk véleményét, aki ezt a 
módosító javaslatot nem támogatta. Nem azt a célt szolgálja, amit szántunk itt egyrészt 
a temesvári megemlékezésnek, másrészt pedig maga a temesvári megemlékezés is 
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szolgálná egy valamiféle párbeszéd megkezdését. Értem én is, hogy igény volna erre, 
mert ez a történelmi tény, hogy történt egy fekete március, de ahogy egyébként október 
23-án ünnepet ülünk, a magyar szabadságnak egy ünnepét, de nem november 4-ét, az 
egy másik történet, vagy a kommunista diktatúrák által üldözöttek emléknapja, vagy 
március 15-ének is más az üzenete, mint Világosnak, az aradi tizenhármaknak vagy 
éppen Avram Iancu pusztításának Erdélyben. Tehát ezzel az indoklással az előterjesztő 
nem támogatja ezt a módosító javaslatot.  

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? 
(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egy igen 
szavazattal, öt tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

(Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) Bocsánat, még egyszer Zsigmond Barna 
Pál képviselő úr! 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Igen, csak kiegészítésként 

alátámasztandó álláspontomat, én magam részt vettem a fekete március 
eseményeiben, mint olyan ember, aki ott volt a főtéren és a magyarokkal együtt harcolt 
a románok ellen, hiszen akkor arról volt szó. Tehát valóban fontosnak tartom, hogy 
őrizzük március 19-20. emlékét, vagy emlékezzünk az áldozatokra és arra a kiállásra, 
ami akkor jellemezte a marosvásárhelyi, erdélyi magyarságot, de valóban, ahogy elnök 
úr is mondta, nagyon sok mindent lehetne akkor behozni ebbe a szövegbe. Az, amire a 
képviselő úr gondol, hogy azért valóban vannak még problémák, tehát nehogy úgy 
érezzük magunkat, hogy most minden megvalósult, ezt tartalmazza az eredeti szöveg 
is, hiszen van egy fordulat, ahol kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a gyakorlatban 
is megvalósuljanak azok a romániai magyarságot érintő kisebbségvédelmi jogok, 
amelyeket 1989 karácsonyán egyetértés övezett. Tehát fölhívja a figyelmet arra, hogy 
igen, sajnos vannak problémák, és van még tennivalónk bőven ebben a kérdésben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik 

képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én ezt el tudom fogadni, itt egy 

koncepcióbeli eltérés van, szerintem a szándék mindannyiunk részéről ugyanaz. Mi ezt 
abban láttuk jobban megvalósíthatónak, ha ezt őszintén kimondva belefoglaljuk, 
megértem azt az elképzelést is, hogy az önök elképzelése szerint meg nem. Nyilván a 
saját javaslatunk támogatását fenntartom, de el tudom fogadni, hogy önök ezt más 
megközelítés, más szempont miatt nem, ettől függetlenül magában az alapelvben való 
egyetértés fontos és jó, és örülök, hogy ebben akkor egyetértés van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen mindkét hozzászólást. Rögzíteném, hogy egy igen 

szavazattal, öt tartózkodás mellett ezt nem támogattuk. 
A háttéranyag 3. pontja szintén kiegészítés. Az Országgyűlés szorgalmazza 

megemlékezések, konferenciák szervezését, illetve különböző anyagok előállítását, 
erről Bencsik képviselő úr már szintén elmondta a véleményét. Van-e a bizottság más 
tagjának ehhez kapcsolódóan hozzászólása, kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az 
előterjesztő, Németh képviselő úr támogatta.  

Ki az, aki ezt támogatja? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen 
szavazattal ezt a módosító javaslatot támogattuk. 

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell a részletes vita lezárásnak tényéről. Ki az, aki 
egyért a részletes vita lezárásával? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, továbbá 
felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki az, aki 



31 

ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen szavazattal a 
bizottság ezt is elfogadta. 

A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/8035. 
számú határozati javaslat  
(Németh Szilárd István, Kósa Lajos, Pánczél Károly, Ágh Péter, 
Halász János, Hubay György, Fenyvesi Zoltán, dr. Zsigmond Barna 
Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc, Földi László, dr. Aradszki András, 
dr. Simicskó István és dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk utolsó, ötödik napirendi pontunkra, a 2020. év Zrínyi Miklós-
emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslatra. Módosító javaslat nem érkezett. 
Itt is kellene vizsgálnunk, hogy megfelel-e a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében előírt követelményeknek. A múltkori bizottsági ülésünkön már ezt az 
általános vitát lefolytattuk, és szerintem úgy gondoljuk, hogy ez megfelel, illetve 
módosító javaslat nem érkezett, így arról nem szavazunk. 

Határozathozatalok  

Kérdezem a bizottságot, hogy a részletes vitát ily módon lezárja-e. Aki igen, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntenünk kell, felhatalmazás 
az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki az, aki ezzel egyetért? 
Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen szavazattal ezt is elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját és a részvételt. Amint az előbbi 
napirend végénél, államtitkár úr tájékoztatójának a végén jeleztem, Semjén 
miniszterelnök-helyettes úr megjelölte az időpontot, december 9-én, hétfőn, délelőtt 
kerül sor a miniszteri meghallgatásra. Köszönöm szépen még egyszer a munkájukat, az 
ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


