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BETHLEN GÁBoR ALAP

BlzoTTsÁG

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:

1/2011. (l. 11.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a cLXXXll. számú törvény alapján megbízza Ulicsák Szilárd miniszteri biztost,

hogy a Bethlen Cábor Alap Magyar Államkincstárnál Vezetett 1oo32ooo - oo3o32oo_

00000000 számú számlája felett a bejelentői és rendelkezőijogokat gyakorolja. A Bizottság

e döntése értelmében Ulicsák Szí|árd miniszteri biztos jogosult a Bethlen Gábor Alap
kincstári számlt1afeletti rendelkezésre a Magyar Államkincstárnak bejelentést tenni.

b.) A Bethlen cábor Alapról szőlő 20'10. évi CLXXX|l. tv.17. $_a alapján a Bizottság a Bethlen

Gábor Alapból a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) jogerős

megalakulásáig de legkésőbb 20'11. május 31-ig a Szülőföld Alap lroda működését

biztosítja. Az Alapkezelő jogerős megalakulásától az Alapkezelő múiködési költségei a

Bethlen Gábor Alapból finanszírozhatók. A 2011. évi összes alapkezelői feladatok ellátására

Vonatkozó működési költség a Bethlen cábor Alap költségvetési évben teljesülő összes

bevét haladhatja meg.
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BETHLEN GÁBoR ALAP

BIzoTTsÁG

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlagaz a|ábbi döntést
hozzák:

2 / 2 o t1'. (2 o L!. o2 . 28.) számű bizoltsáEi határ ozat

A Bizottság a Bethlen Gábor Alapról szőlő 2010. évi CLXXXI. számú törvény
végrehajtását szabá|yoző 367 /20!0.(xII.30) Korm. rendelet 1.b 5-a által kapott
felhatalmazás a|apján a költségvetési törvény vonatkozó tételeinek figyelembevételével
20LL. évre a Bethlen Gábor Alapból pá|yázati keretek között nyújtható keretösszegett,2
milliárd (azaz egymilliárd-kettőszázmillió) forintban határozza meg.
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BETHLEN GABOR ALAP

BIZoTTsÁG

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlagaZ a]ábbi döntést hozzák:

4 / ? o II (ilI29 .) számű bizottsáEi határ o zat

A Bethlen Gábor Alapról szőlrő Z)rc' évi CLXXXII' törvény végrehajtását szabályoző 367 l20t0
[XII.30.) Korm. rendelet 4' s (1) bekezdése alapján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

igazgatőságának javaslatára a Bizottság a nyílt páIyázati alapra beérketett páIyázat"okat
e]őzetesen elbíráIó, és a Bizottság számára döntési javaslatot tevő 9 fős Kollégium személyi
összetételét egyhangú döntéssel az a]ábbiak szerint határozzameg:

1'. A Kollégium elnökének fe]kéri Yizi E. Szilvesztert, a Magyar Tudományos Akadémia
korábbi elnökét, a határon túli magyar ügyek elkötelezett támogatóját.

2. A Kollégium további B tagjának a következő szakértelemmel rendelkező szeméIyeket
kívánja kijelölni, a vonatkozó szakterületet felügyelő államtitkárok egyetértésével:

o A KIM Nemzetpolitikai Helyettes Államtitkárságának 3 olyan munkatársát, akit a

Helyettes Államtitkár Asszony a fenti kritériumok alapján erre a feladatra jelöl.
. A KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Fele]ős Államtitkárság L

munkatársát a felugyelő Államtitkár javaslata alapján.
o { NEFMI oktatási Államtikársága Külhoni Magyarok osztályának 1 munkatársát a

felügyelő Államtitkár j avaslata a tapján.
o A NEFMI Kulturális Államtitkársága Határon Túli Magyarok Kulturális osztályának L

munkatársát a felüglelő Áilamtitkár javaslata alapján.
o A Munkarőpiaci Alap ]. munkatársát a felügyelő Államtitkár (NGM

Fo gl alkoztatás p ol itikáé rt Felelős Államtitkár) j avaslata a lapj án'
. Horváth Tamást, külső szakértőként, a Márton Áron Szakkollégium korábbiigazgatő1át, a

határon túli magyar oktatás kitűnő ismerőjét.

A Bizottság felkéri Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest hogy az Alapkezelő űt)án a fe]kéro
leveleket írja alá és juttassa el a címzettekhez.
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BETHLEN GÁBoRALAP

BlzoTTsÁG

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbí döntést hozzák:

5/2011. (V. 2.l számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2o'l1. évi,,Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás" biztosítása érdekében

felhatalmazza a Bethlen cábor Alapkezelő Zrt-Í, hogy a ,,KMKSZ" Jótékonysági

Al ap ítván nya l egyedi tám ogatási szerződést kössö n.

b.) A Bizottság a Magyar Állam által nyújtott támogatások közvetlen, hatékony, átlátható és

takarékos eljuttatása érdekében felhatalmazza a Bethlen Gábor Alap lgazgatőságát,hogy az

oTP Nyrt._vel tárgyalást kezdeményezzen, és annak eredményéről a Bízottságot

tájékoztassa.

c.) A Bizottság elfogadva a mellékelt pályázari kiírásokat, egyúttal felhatalmazza a Bethlen

Gábor Alapkezelő Zrt-t,hogy az alábbi szervezetekkel - akik a Bethlen Gábor Alapról szóló

2010. évi cLXXXll. törvény 3. S aa) pontjának megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor

Alapkezelő Zrt. közremúiködőjeként is részt vesznek a magyar állam által biztosított

támogatások eljuttatásában egyedi támogatási szerződést kössön költségvetésük

benyújtása és annak elfogadása után:

Románia - Romániaí Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákia - Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szerbia - Concordia Minoritatis Hungaricae

Ukrajna _,,KMKsz" Jótékonysági Alapítvány

Horvátország - Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Szlovénia - Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési lntézet
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BETHLEN GÁBoR ALAP

BlzoTTsÁG

A Bethlen cábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:

8/2011. (V. 20.) számú bizottsági határozat

A Bizottság elfogadva a mellékelt pályázati kiírásokat, felhatalmazza a Bethlen cábor Alapkezelő
7rÍ.-t, hogy a,,Magyar kultúráért és oktatásérÍ" 201'l. évi nyílt pályázati felhívásaít közzétegye és

megkezdje a pályázat lebonyolítását, valamint a kisösszeggű pályázatok határon túli kiírása
érdekében az érintett lebonyolítókkal a szerződéskötést előkészítse, majd ezt követően a

megállapodást megkösse. A lebonyolító szervezetekazalábbiországok esetében:

Szlovákia - csEMADoK

Szerbia - Szekeres Lász!ó Alapíwány

Ukrajna -'KMKsz' |ótékonysági Alapíwány
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BETHLEN cÁgon ALAP

glzorrsÁc

A Bethlen Cábor Alap felett rendelkező Bízottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:

9/2011. (Vl. 2.l számú bizottságihatározat

A Bizottság a Rákóczi Szövetség által a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túl történő

megünneplése tárgyában benyújtott egyedi támogatási kérelmet (BcA-11-HA-03-01) a formai és

szakmai értékelés eredménye és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lgazgatóságának döntés'

előkészítő javaslata alapján 3.327.5oo Ft (azaz hárommillió-háromszászhuszonhétezer-ótszáz

fori nt) értékben támogatja.

Egyúttal felkéri a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.lgazgatóságát a Bethlen cábor Alapról szőlő 2010.

évi CLXXX||. törvény 3. $_ában szereplő célok megvalósítása érdekében egyedi támogatási

szerződés megkötésére a Támogatottal, a szerződéskötési feltételek teljesítését követően.
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BETHIEN cÁgon ALAP

BlzoTTsÁG

A Bethlen Cábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbí döntést hozzák

10/2011. (Vt. 15.) számú bizottságihatározat

A Bizottság az Ars Hungaricanak (képviseli dr. Székásy Miklós, cím: Argentina, Buenos Aireg Cuba

u 2445.) a Bethlen Cábor Alaphoz (továbbiakban: Alap) benyújtott kérelmét (BGA-11'E'TT'01),

melynek címe,,Magyar művészek utazása argentinai fellépésre" elbírálta és támogatásra méltónak

ítélte meg. A Bizottság a mellékelt dokumentumok alapján 1.100.000 Ft (azaz egymillió-
egyszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt aPályázőnak a Bethlen Gábor Alapból, a

Nemzetpolitikai tevékenység előirányzat terhére. Tekintettel arra, hogy a Pályáző argentin

szervezet és ezért a szeződéskötéshez szükséges eredeti példányú iratoknak megérkezésére a

megszokottnál hosszabb időre van szükség illewe figyelembe véve a Pályáző kérelméc hogy egy

magyarországi szervezet a Pályázónak megítélt támogatás terhére repülőjegyet rendelhessen a

201 1. június 22_én esedékes Buenos Aires_i fellépésre, felkéri a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., hogy

rendelje meg és fizesse ki Herencsár Viktória miivésznő repülőjegyét az Ars Hungaricanak nyújtott

támogatás terhére. A Bízottság arra is kéri azAlapkezelőc hogy szíveskedjen aPályázőnak kölcsön

adni a repülőjegy árát míndaddig amíg sor kerül a támogatásí szerződés megkötésére és ezáltal a

támogatás utalására. A Pályáző a támogatási szerződés aláirása után a kölcsön kapott összeggel

csökkentett összegű támogatást kaphatja meg bankí utalással.
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BlzoTTsÁG

A Bethlen cábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:

11/2011. (Vl. 22.l sámú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2ot0l2o11.. tanévre vonatkozó nevelési -oktatási támogatások közvetlenül a

címzettekhez történő eljuttatása érdekében a 200]". évi LXll. törvény 14.s. szerínt

közreműködőként felkért szervezetek feladatainak ellátása érdekében az alábbi támogatások

kifizetéséről rendelkezik. Az engedélyezett támogatási összegeket a Bethlen cábor Alap terhére

folyósítja az Alapkezelő. Az engedélyezett támogatási összegek részletezését a döntés mellékletét

kép ező kí m utatás tar talmazza.

A Bizottság egyúttal utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződések megkötésére és a nevelési-

oktatási támogatás címzettekhez történő eljuttatásának lebonyolítására.

- Románia - Romániai Magtar Pedagógusok Szövetsége: közreműködői feladatellátásra megítélt

támogatás összege: 95.928.ooo Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer forinÚ

- Szlovákia _ Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködői feladatellátásra megítélt

támogatás összege: 44.648.000 Ft, azaz negyvennégymillió-hatszáznegyvennyolcezer forinÚ

- Szerbia - Concordia Minoritatis Hungaricae közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás

összege: 23.7 0 0.ooo F Í, azaz h uszo n h á ro m m i l l i ó - h é tszázezer fo ri n t

- Ukrajna _ ,,KMKsz" Jótékonysági Alapítvány közreműködői feladatellátásra megítélt támogatás

összege: 2o.o4o.ooo Ft, azaz h úszm i l l ió- n egyven ezer fori nÜ

- Horvátország _ Horvátországi Magyar Pedagógusok Főruma közreműködői feladatellátásra megítélt

támogatás összege: 1.782.ooo Ft, azazegymillíó-hetesszáznyolcvankettőezer forint;

- Szlovénia _ Muravidéki Magyar Nemzetiségi Müvelijdési lntézet közreműködői feladatellátásra

megítélt támogatás összeg: 55o.oo0 Ft, azaz ötszázötvenezer forínt.

b.) A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alapján 4.950.000 Ft, azaz négymillió_

kilencszázötvenezer forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Gábriel Méry - Ratio

vállalkozásnak Bereznay András: Erdély történetének atlasza című kiadvány megjelentetési
(nyomdai) költségeinek támogatására. A Bízottság utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződés

megkötésére és a támogatási összeg kifizetésére.
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BETHIEN GÁBoR ALAP

BlzoTTsÁG

A Bethlen Cábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag azalábbi döntést hozzák:

1 2/20 1 1.(Vt t.07.) szám ú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alapján 55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió
forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Szövetség a Közös Célokért irodahálózat (sK 945 01

Komárno, Námestie Kossutha 3. adószáma 2021605256, hatósági nyilvántartási száma: 8l200-l) az
irodahálózat 7o'l1. évi működési költségeinek támogatására. A Bizottság utasítja az Alapkezelőt a

támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg ütemezett kifizetésére.

b.) A Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alap.ián 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió
forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszewező
Nonprofit Kft._nek (lolz Budapest, Rákóczi út 2o., adószáma: 18089996-2-42, hatósági
nyilvántartási száma: CC.o1-o9-971721) a "Vendégségben Budapesten - Külhoni magyar fiatalok
találkozőja" nevű Program költségeinek támogatására. A Bízottság utasítja az Alapkezelőt a

támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg kifizetésére.
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BETHLEN cÁson ALAP

BIZoTTSÁG

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést
hozzák:

13/20l l. (Vll.l 5.) számú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a Bl20l l (V.20.) számú döntése értelmében a Bethlen cábor Alapkezelő Zrt.
lgazgatősága javaslata alapján -utasítja a Bethlen Cábor Alapkezelő zrt._t, hogy a Bethlen
Gábor Alap költségvetési kerete terhére az alábbi támogatásokat biztosítsa működési
támogatásként a kisös szegű lebonyolítók számára:

Szlovákia - csEMADoK - 3'440.000 Ft, azaz hárommillió-négyszáznegyvenezer forint
Szerbia - Szekeres László Alapítvány - 3.300.00o Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint
Ukrajna - "KMKsz'' Jótékonysági Alapítvány - l.I85.0oo Ft, azaz egymillió-
egy száznyolcvanöteze r fo ri nt

b.) A Bizottság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lgazgatósága javaslata alapján, a beérkezett
egyedi támogatási kérelemre 5l .823.000 Ft, azaz ötvenegymillió-
nyolcszázhuszonháromezer forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a kolozsvári
Sapientia Alapítványnak (Ro 400l l2 Cluj-Napoca, Str' Matei Corvin utca 4', adószáma:
l2866l84, hatósági nyilvántartási száma:28lP]l2000'03.l6) az Alapítvány 2ol l. évi (20l l.
0l '0l ' - 20l l .12'31.) működési költsé9einek támogatására a Bethlen Cábor Alap Határon
túli magyarok oktatási programjainak támogatása kerete terhére' A Bizottság utasítja az
Alapkezelőt a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg kifizetésére'
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BETHLEN GÁBoR ALAP

BlZoTTSÁG

A Bethlen cábor Alap felett

döntést hozzák:

rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi

l4l20l l . (VlI. l4.) számú bizottsáqi határozat

a.) A Bizottság ''A magyar kultúráért és oktatásért" 2O11. évi nyílt pályázati
felhívás nyári fordulójára (BcA-l l -NY-l -től 6_ig pályázati kódok) beérkezett
pályázatokról jelen döntés mellékletét képező tételes lista szerint az alábbiakról
dönt:

A nyílt pályázati felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeq
alapján fizethetők ki a Bethlen cábor Alap terhére:

Erdély: l l3 db támogatott pályáZat, ösSZesen l l l 'o0o.000 Ft értékben
Felvidék: 5l db támogatott pályázat, összesen 54.754.OOO Ft értékben
Vajdaság: 33 db támogatott pályázat, összesen: 33.9B2.000 Ft értékben
Kárpátalja: 29 db támogatott pályázat, összese n: 36.425.ooo Ft értékben
Muravidék: 4 db támogatott pályázat, összesen: 3.0oo'o0o Ft értékben
Drávaköz, Szlavónia: 9 db támogatott pályázat, összesen: B.35o.0oo Ft értékben
Őrvidék: 6 db támogatott pályázat, összesen: 3.9l B.0oo Ft értékben
Diaszpóra: 2 támogatott pályázat, összesen: l.700.000 Ft értékben
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A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a döntés mellékletét képező tételes
listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási
összeggel a támogatásí szerződéseket kösse meg, és a szerződések megkötését
követően gondoskodjon a támogatási összegek kifizetéséről.

b.) A Bizottság "A magyar kultúráért és oktatásért'' 2o1l. évi nyílt pálvázati
felhívás határon túli lebonyolítókkal együttműködésben befogadott és
feldolgozott ún. "kis összegű'' beérkezett pályázatokról Erdély és Vajdaság
esetében a jelen döntés mellékletét képező tételes lista alapj án az alábbiakról
dönt:

A nyílt pályázatl felhívás keretében a pályázati támogatások az alábbi főösszeg
alapján fizethetők ki a Bethlen cábor Alap terhére:

Erdély Kulturális szaktestÜlet: l95 db támogatott pályázat, támogatási összeg:
5l .500.000 Ft

Erdély oktatási szaktestület: 98 db támogatott pályázat, támogatási összeg:
30.500.000 Fr

Vajdaság: 2B0 db a támogatásra javasolt pályázatok száma, támogatási összeg:
40.000.000 Ft

A Bizottság utasítja az Alapkezelőt, hogy a dÖntés mellékletét képező tételes
listában szereplő szervezetekkel, a listában szereplő megítélt támogatási
összeggel a támogatási szerződéseket kösse ffi€g, és a szerződések megkötését
követően gondoskodjon a támogatási összegek kífizetéséről'
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BETHLEN cÁson ALAP

V -55 G-A' 2o).1. lPttt) G)

BlzoTTsÁG

A BethIen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az aIábbi

döntést hozzák:

l 5/20l l . (VIl.l8.) számú bizottsági határozat

A 2o1ol2o11. tanévre szőlő oktatási-nevelési támogatások korszerű, nyílt,

közvet|en és átIátható, költséghatékony eljuttatása érdekében a Bizottság az oTP

Bank NYRT-vel együttműködésl megállapodást köt. Az együttműködési

megállapodás az alábbiakra vonatkozik:

az oTP Bank NYRT. a támogatások közvetlen eljuttatása érdekében a
jogosu!t magánszemélyek részére térítésmentesen bankszámlát nyit,

továbbá biztosítja a bank, hogy arró! az oktatási-nevelési támogatást

térítésmentesen lehet készpénzben felvenni

a megnyitott bankszámlát, amennyiben azon a magánszemélyek más banki

műveletet nem végeznek, a bank a számla fenntartását szintén

té rítés me ntese n biztosítja

az Alapkezelő részére a bank szintén térítésmentesen bankszámlát nyit és

azon a támogatással kapcsolatos műveleteket szintén térítésmentesen

biztosítja



a támogatások eljuttatásában közreműködő szervezetek részére ls a bank

bankszám!át nyit és azon az e tevékenységgel összefüggésben kapott

támogatások felhasználását is térítésmentesen biztosítja a bank.

A Bizottság felhatalmazza Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a Bizottság

tagját, hogy az oTP Bank NYRT-ve! létrejövő megállapodást a Bizottság nevében

aláírja és a megállapodás szakmai felügyeletét ellássa.

Budapest, 2o11 . július 1 8.
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BETHLBN GÁBOR ALAP
BIZoTTsÁca

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagsai egyhangúlag az alábbi döntést

bozzák:

33/20L L. (XII.08.) számú bizottsáei határozat

A Bizottság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez beérkező szerződésmódosítási kérelmek

elbíráIása ügyében a következőképpen rendelkezik:

a.) A megvalósulási időszak és a2 elszámolási határidő megváltoztatáséra vonatkozó

szerződés módosítási kérelmeket az Alapkezelő a sqát targy évi elszámolási

kötelezettségének határidején belülmaradva saját hatáskörben jogosult engedélyezni.

b.) A költségterv módosítására iranyuló kérelmeket, amennyiben azok nem veszéIyeztetik az

eredeti pályazati célmegvalósulását, az Alapkezelő saját hatáskörben jogosult engedélyezni.

c.) A trámogatás eredeti céljrának megváltoztatására irríny.uló kérelmek ügyében aBizottság jár

ei. Azokat a támogatási kérelmeket, amelyek az eredeti páIyázati cél megvalósulását nem

akadályozo részoél-módosításra vonatkoznak, illetve azokat, amelyekben az eredeti célkitűzés

méltanyolható, objektív okok miatt nem tud teljes egészében megvalósu|ni, az Alapkezelő

saj át hatáskörben j ogosult engedéIyezni.
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