Nemzetpolitikai államtitkárság: új vezető
vezet a Bethlen Gábor Alapkezelő
Alapkezel élén
élén
Budapest, 2011. szeptember 2., péntek (MTI) - Péntektől Lélfai Koppány a határon túli magyarok
támogatásával foglalkozó Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. új vezetője - közölte a nemzetpolitikai
államtitkárság az MTI-vel.
Az államtitkárság tájékoztatása szerint Lélfai Koppány egyszemélyben lesz felelős a BGA Zrt.
zavartalan működéséért, a BGA korábbi ügyvezetését ellátó igazgatóságot megszüntették.
Mint írták, a költségtakarékosság mellett "a vezérigazgató kezében összpontosított vezetés további
előnye, hogy a döntések előkészítése és a végrehajtás megszervezése gyors és közvetlen lesz, az alap
működése hatékonyabbá válik".
Lélfai Koppány több mint tíz éve dolgozik a gazdasági szférában, kinevezése előtt az egyik jelentősebb
magyar hitelintézetnél töltött be vezető tisztséget.
Az alapkezelő éléről augusztusban távozott Ulicsák Szilárd és az igazgatóság több tagja.
Ulicsák Szilárd április közepétől állt az alap forrásait koordináló alapkezelő zrt. élén, előtte miniszteri
biztosként felügyelte a határon túli magyarok támogatáspolitikáját.
A Bethlen Gábor Alap a Szülőföld Alap általános jogutódjaként egységesíti a határon túli magyarságnak
szánt támogatási rendszert, az erről szóló törvényjavaslatot 2010. december 23-án fogadták el a
képviselők.
Az alaphoz kapcsolódó Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-t a Fővárosi Bíróságon április 18-án
jegyezték be.
Az alapkezelő a határon túli magyarok számára a közigazgatási tárca költségvetésében elkülönített
mintegy 13 milliárd forint szétosztásáért felelős.
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Egyszemélyű „vezetőség” irányítja a hét végétől a határon túli magyarok támogatásával foglalkozó
Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt.-t, amelynek vezérigazgatójává Lélfai Koppányt nevezték ki. A
BGA korábbi ügyvezetését ellátó igazgatóság megszűnik – közölte a magyar Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága.
Egyszemélyű „vezetőség” irányítja a hét végétől a határon túli magyarok támogatásával foglalkozó
Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt.-t, amelynek vezérigazgatójává Lélfai Koppányt nevezték ki. A
BGA korábbi ügyvezetését ellátó igazgatóság megszűnik – közölte a magyar Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága.
Az indoklás szerint a vezérigazgató kezében összpontosított vezetés költségtakarékos, a döntések
előkészítése és a végrehajtás megszervezése pedig gyors és közvetlen lesz, az Alap működése
hatékonyabbá válik. Lélfai Koppány a Fidesz önkormányzati képviselője Kispesten, kinevezésének
pillanatában az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jogi és humánpolitikai főosztályát vezette.
Mint korábban beszámoltunk róla, az alapkezelő eddigi vezetője, Ulicsák Szilárd és az igazgatóság több
tagja augusztus elején adta be felmondását. Ulicsák április közepén került az alap forrásait koordináló zrt.
élére, előtte miniszteri biztosként felügyelte a határon túli magyarok támogatáspolitikáját. Magyarországi
lapok augusztusban arról cikkeztek, hogy a határon túli magyaroknak járó támogatások, az új pályázati
rendszer kialakításának csúszása miatt kellett távozniuk a Bethlen Gábor Alap vezetőinek. Ezt utóbb
Ulicsák tagadta, de felmondását azóta sem indokolta meg.
Korábbi közlések szerint Ulicsák Szilárdnak ügyvezetőként szeptember közepéig kellett volna az
alapkezelő élén maradnia, ám a vezetőváltást előbbre hozták. Az ÚMSZ múlt szerdán értesült arról, hogy
az új vezérigazgató másnap, csütörtökön mutatkozik be beosztottjainak. A bemutatkozás azonban nem
sikeredett túl jóra, ugyanis csütörtök délután a beosztottak még nem tudták pontosan az intézményvezető
nevét. „Úgy rémlik, hogy Koppány a keresztneve” – mondta kérdésünkre az alapkezelő egyik munkatársa.

A Bethlen Alap vezetőjére egyébként csak végrehajtói szerep hárul a határon túli támogatások
szétosztásában. Az alappal egy háromtagú bizottság rendelkezik, amelynek Semjén Zsolt magyar
kormányfő-helyettes, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Gál András Levente közigazgatási
államtitkár a tagja.

