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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban 

Sorsz. A tétel megnevezése 
BGA Zrt. 

2011.12.31. 

BGA Zrt. 

2012.12.31. 

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 203 869 402 324 

02. I.Immateriális javak (03.-09. sorok) 2 772 7 939 

03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0  

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke  0  0 

05. Vagyoni értékű jogok  1 965 3 601 

06. Szellemi termékek 757 4 338 

07. Üzleti vagy cégérték 0 0 

08. Immateriális javakra adott előlegek 0  0 

09. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 

10. II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok) 201 147 391 886 

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 182 257 183 648 

12. Műszaki berendezések, gépek 8 775 366 

13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 7 039 38 889 

14. Tenyészállatok 0 0 

15. Beruházások, felújítások 3 076 168 983 

16. Beruházásokra adott előlegek 0 0 

17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 

18. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-25. sorok) 0 2499 

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 2499 

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 

21. Egyéb tartós részesedés 0 0 

22. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban 0 0 

23. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 

24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 

25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 

26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 2 194 253 972 021 

27. I. Készletek (28.-33. sorok) 1 563  225 

28. Anyagok 0 0 

29. Befejezetlen termelés és félkész termékek  0 0 

30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok  0 0 

31. Késztermékek  0 0 

32. Áruk 1563   225 

33. Készletekre adott előlegek 0   0 

34. II. Követelések (35.-39. sorok) 32 867 36 759 

35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 30 957 31 562 

36. Követelések kapcsolt vállakozással szemben 0  0 

37. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll.-sal szemben  0  0 

38. Váltókövetelések  0  0 

39. Egyéb követelések 1 910 5 197 

40. III. Értékpapírok (41.-44. sorok) 0 695 000 

41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban   0 0 

42. Egyéb részesedés  0 0 

43. Saját részvények, saját üzletrészek  0 0 

44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  0 695 000 

45. IV. Pénzeszközök (46.-47. sorok) 2 159 823 240 037 

46. Pénztár, csekkek 411 258 

47. Bankbetétek 2 159 412 239 779 

48. C. Aktív  időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 4 448 30 870 

49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 10 793 

50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4 448 20 077 

51. Halasztott ráfordítások 0 0 

    52. Eszközök (aktívák) összesen (01.+26.+48. sor) 2 402 570 1 405 215 
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"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok eFt-ban 

Ssz A tétel megnevezése 
BGA Zrt. 

2011.12.31.  

BGA Zrt. 

2012.12.31. 

53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 11 149 31 700 

54. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000 

55. Ebből:  visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken   0 0 

56. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 

57. III. TŐKETARTALÉK 0 0 

58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0 6 149 

59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 

61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 6 149 20 551 

62. E. Céltartalékok (63-65. sorok) 1 940 0 

63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 940 0 

64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 

65. Egyéb céltartalék 0 0 

66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 1 593 806 266 022 

67. I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sorok) 0 0 

68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 

69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal 

szemben 0 0 

70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 

71. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (72.-79. sorok) 0 0 

72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 

73. Átváltoztatható kötvények 0 0 

74. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 

75. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 

76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek  0 0 

77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 

78. Tartós köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben 0 0 

79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

80. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (81.-89. sorok) 1 593 806 266 022 

81. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 

82.  - Ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 

83. Rövid  lejáratú hitelek 0 0 

84. Vevőtől kapott előlegek 200 0 

85. Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) 41 330 13 559 

86. Váltótartozások 0 0 

87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 

88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.-sal 

szemben 0 0 

89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 552 276 252 463 

90. G. Passzív időbeli elhatárolások  (91.-93. sorok) 795 675 1 107 493 

91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 514 000 446 513 

92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 32 512 40 132 

93. Halasztott bevételek 249 163 620 848 

    94. Források (passzívák) összesen (53.+62.+66.+90. sor) 2 402 570 1 405 215 
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A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú 

egyéb szervezetnél 

adatok eFt-ban    

       2011.12.31. 2012.12.31. 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 359 520 833 750 

A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 353 479 832 872 

A.1.A. - alapítótól 0 0 

A.1.B. - központi költségvetésből 353 479 823  391 

A.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0 

A.1.D. - egyéb 0 9 481 

A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 

A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 

A.4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 

A.5. Egyéb bevétel 6 041 878 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 55 670 139 120 

C. Összes bevétel (A+B) 415 190 972 870 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 359 242 833 750 

D.1. Anyagjellegű ráfordításai 83 225 260 927 

D.2. Személyi jellegű ráfordítások 246 227 530 088 

D.3. Értékcsökkenési leírás 5 950 12 347 

D.4. Egyéb ráfordítások 23 839 28 571 

D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 1 817 

D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 49 511 114 536 

E.1. Anyagjellegű ráfordítások 17 981 12 976 

E.2. Személyi jellegű ráfordítások 13 843 54 020 

E.3. Értékcsökkenési leírás 3 252 0 

E.4 Közvetített szolgáltatások 0 28 315 

E.5. Egyéb ráfordítások 14 435  19 225 

E.6. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 
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       2011.12.31. 2012.12.31. 

E.7. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

F. Összes ráfordítás (D+E) 408 753   948 286   

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) 6 437 24 584 

H. Adófizetési kötelezettség 288 4 033 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 5 870 20 551 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 279 0 

 

Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére 

 1000HUF Nyitó adatok Tárgyév 

A. Személyi jellegű ráfordítások 260 070 584 108 

A.1. Bérköltség 193 044 408 158 

A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak 7 670 9 465 

A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 582 1 673 

A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 959 57 581 

A.3. Bérjárulékok 54 067 118 369 

B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 
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1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. szervezet azonosító adatai: 

 

Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

Bejegyző határozat száma: 01-10-047008/7 

Nyilvántartási szám: 01-10-047008 

Képviselő neve: dr. Lélfai Koppány 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényben (továbbiakban 

Civil tv.) foglaltak szerint látja el.  

 

A társaság által ellátandó közfeladat: a BGA tv.-be foglalt állami feladatok megvalósítása: 

BGA tv. 1.§ (1a) Az Alap fedezetet nyújt a Magyarország határain belül és kívül élő magyar 

közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak 

bemutatása, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében 

létrehozott Magyarság Háza működéséhez. 

 

A BGA tv. 9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével 

és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti 

feladatokat az Alap kezelő szerveként a magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő 

Nonprofit Zrt. látja el. 

(4) A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok 

lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását az Alap kezelő szerve 

végzi. 

 

A BGA tv.-ben kijelölt közfeladatainak teljesítéséhez a társaság a 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet 

szerint vesz részt (közhasznú tevékenységei): 

A társaság a vonatkozó jogszabályokban és a hivatkozott rendeletben meghatározottak szerint felelős 

az Alap tervezési, kötelezettségvállalási, bevétel-előírási, szerződéskötési, utalványozási, ellenőrzési, 

államháztartási, információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap működtetési 

és pályázat elbíráló feladatainak elvégzéséért. Az Alapkezelő a nemzetpolitikáért felelős állami vezető 

felkérésére közreműködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában. 

 

Közhasznú tevékenységként látja el a BGA tv. 1.§ (la) és a Civil tv. 2.§ 20. alapján a hazai és 

határon túli, illetve határon átnyúló együttműködésekben megvalósuló civil, oktatási és ifjúsági 

közösségekkel kapcsolatos kutatási, módszertani fejlesztési, valamint a hazai és nemzetközi 

tapasztalatok feltárásával, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat. 

 

A BGA Zrt. feladata 

a) az Alap pénzeszközeinek kezelése, 

b) a Kollégium működési feltételeinek biztosítása, 

c) a Bizottság döntéseinek előkészítése és végrehajtása, 

d) a pályázati rendszer működtetése, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását 

is, 

e) a pályázókkal, kérelmezőkkel való szerződéskötés, 

f) a támogatások pénzügyi utalása, 

g) a támogatott pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása, 

h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása, 

i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele, 

j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása, 

k) az Alap honlapjának működtetése, továbbá 
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l) a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok 

lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok összehangolása, 

m) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyeket jogszabály az Alapkezelő számára előír. 

 

2.1. A BGA Zrt. működtetésére rendelkezésére álló források és azok felhasználása 

 

Forrás megnevezése Szerődés száma Szerződés kelte 

BGA Zrt. 

működési 

bevétel 

Felhasznált 
összeg 

Maradvány 

(2013-ra 

átvihető) 

Határon túli magyarok oktatási 
programok támogatása 

IX-ÁJ/373/2/2011. 2011.05.31. 81 760 626 81 760 626 0 

Kedvezménytörvény alapján járó 

oktatási nevelési támogatása 

szórványoktatás és a csángó 
magyarok támogatása 

IX-ÁJ/372/2/2011. 2011.05.31. 314 791 796 314 791 796 0 

Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása 

IX-ÁJ/374/2/2011. 2011.05.25 42 495 091 42 495 091 0 

Határtalanul Program támogatása IX-ÁJ/371/2/2011. 2011.05.23. 29 732 284 29 732 284 0 

MPA 2011. NGM/14080/2/2011 2011.08.05. 45 220 203 45 220 203 0 

2012. évi támogatási bevétel 

működési költség fedezetére 

2012. évi költségvetési 

törvény alapján 
 799 600 000 358 151 208 441 448 792 

Összesen   1 313 600 000 872 151 208 441 448 792 

 

A 2011. évi támogatott pályázatok elszámolásának ellenőrzése 

A pályázatkezelési tevékenység során a 2011. évi „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázataival 

kapcsolatos feladatkezelés és a 2012. évi támogatott pályázatok szerződéskötésének és támogatási 

összeg átutalásának előkészítése szorosan összefügg, hiszen az Alappal szemben lejárt tartozással 

rendelkező támogatott pályázó részére további támogatás nem folyósítható. Ilyenképpen a 2011. évi 

elszámolások folyamatos ellenőrzése, hiánypótoltatása és lezárása a 2012. évi nyertes pályázók 

támogatásának egyik előfeltétele volt.  

A 2011-es támogatott központi és regionális pályázatok elszámolása két helyszínen történt. A központi 

pályázatokat a BGA Zrt. munkatársai ellenőrzték, a regionális pályázatok elszámolásnak ellenőrzése a 

lebonyolító szervezet munkatársai által történt, melyet a BGA Zrt-hez történő beérkezést követően a 

BGA Zrt referensei ellenőrztek. A támogatási szerződések alapján beérkezett elszámolások az év 

végén 96%-ban kerültek lezárásra, a fennmaradó 3 % feldolgozása folyamatban, 1%- esetében 

folyamatban van a támogatási összeg visszakövetelése.  

 

 

A 2011-es elszámolások ellenőrzése és lezárása 2012.12.31-i állapot szerint következő: 

Régió 
Támogatott 

pályázatok  

Támogatástól 

elálló pályázó 

Támogatás elszámolása 

Beérkezett 

elszámolás 

Ellenőrzés 

alatt 

Hiánypótlás 

alatt 
Lezárt 

elszámolás 

Vissza- 

követelt 

BGA központi pályázatkezelés 

Erdély 434 3 427 0 10 417 3 

Felvidék 182 1 181 0 0 181 0 

Vajdaság 154 0 154 0 4 150 5 

Kárpátalja 116 1 115 0 0 115 1 

Horvátország 22 3 19 0 0 19 0 

Muravidék 19 0 19 0 0 19 0 

Burgenland 15 0 15 0 0 15 0 

Diaszpóra 11 0 11 0 0 11 1 

Összesen 953 7 941 0 14 927 10 

Régió 
Támogatott 

pályázatok  

Támogatástól 

elálló pályázó 

Támogatás elszámolása 

Beérkezett 

elszámolás 

Ellenőrzés 

alatt 

Hiánypótlás 

alatt 
Lezárt 

elszámolás 

Vissza-

követelt 
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BGA lebonyolító pályázatkezelés  

Erdély  284 1 283 0 3 280 0 

Felvidék 152 3 149 0 0 149 0 

Vajdaság 280 13 267 0 7 260 4 

Kárpátalja 74 1 72 0 0 72 0 

Összesen 790 18 771 0 10 761 
4 

        

Mindösszesen 1743 25 1712 0 24 1688 
14 

Teljesítés 

(%)    98% 0% 1% 97% 1% 

Oktatás-nevelési támogatás 

A 2011/2012-es tanévre szóló „Szülőföldön magyarul” pályázati program felhívása – nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére - 2012. 

március 15-én került kiírásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél és a lebonyolító partnereknél 

egyaránt.  

A pályázati kiírásban érintett régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország és 

Muravidék. A pályázatokat 2012. március 15-e - április 30-a közötti időszakban lehetett benyújtani.  

 

 

A lebonyolító szervezetek régiónként:  

 Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,  

 Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,  

 Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Társulás,  

 Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány,  

 Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,  

 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. 

Pályázók köre: 

 óvodások, alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytató tanulók, vagy akik 

fakultatív, egyéb vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakhelyükhöz 

tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. 

 hallgatók, akik felsőfokú tanulmányaikat nappali tagozaton részben vagy egészben magyar 

nyelven folytatják  

A támogatásra a 1993. szeptember 1-jét követő időszakban születt pályázók voltak jogosultak. 

Pályázható támogatási összeg és jogcím: 

- nevelési, oktatási támogatás: 20 000 Ft/fő 

- tankönyv- és taneszköz támogatás: 2 400 Ft/fő 

- hallgatói támogatás: 2 800 Ft/fő 

I. folyósítási ütem: 

A 2011/2012-es tanévre szóló „Szülőföldön Magyarul” pályázati programból 214 237 db nevelési, 

oktatási valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra és 389 hallgatói támogatásra vonatkozó 

pályázatot részesített támogatásban (a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma 2012. július 11-én 49/2012 

(VII.11.) számú határozata, valamint a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 40/2012 (VII.13.) számú 

bizottsági határozat alapján 
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Régió Oktatási-nevelési, 

valamint tankönyv- 

és taneszköz 

támogatások 

összesen (fő) 

Oktatási-nevelési, 

valamint tankönyv- és 

taneszköz támogatások 

összesen 

(Ft) 

Hallgatói  

támogatások 

összesen 

(fő) 

Hallgatói  

támogatások 

összesen 

(Ft) 

Összes 

támogatott 

(fő) 

Összes támogatás 

(Ft) 

Erdély 130 209 2 916 681 600 0 0 130 209 2 916 681 600 

Felvidék 43 237 968 508 800 0 0 43 237 968 508 800 

Kárpátalja 19 098 427 795 200 340 952 000 19 438 428 747 200 

Vajdaság 20 254 453 689 600 43 120 400 20 297 453 810 000 

Horvátország 1 047 23 452 800 1 2 800 1 048 23 455 600 

Muravidék 392 8 780 800 5 14 000 397 8 794 800 

Összesen 214 237 4 798 908 800 389 1 089 200 214 626 4 799 998 000 

 

Az elutasított pályázatok régiónként: 

Régió 

Támogatásra nem javasolt pályázatok (fő) 

Oktatás-nevelési, valamint tankönyv- és 

taneszköz támogatás (fő) 
Hallgatói támogatás (fő) 

Erdély 0 0 

Felvidék 302 0 

Kárpátalja 98 1 

Vajdaság 129 0 

Horvátország 11 0 

Muravidék 4 0 

Összesen 544 1 

 

 

II. folyósítási ütem: 

Az Országgyűlés részére benyújtott 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban a BGA bevételi 

főösszege 940 millió Ft-tal csökkentésre került. A költségvetési tervezés ezen időszakában az elvonást 

már nem lehetett pótolni, így mindezekre tekintettel a BGA-nál 2012-ben 940 millió Ft-os forráshiány 

jelentkezett.  

A nevelési, oktatási támogatások teljes körű támogatási igényének kielégítéséhez további 727,4 millió 

Ft-ra volt szükség, melyet a Kormány 1562/2012 (XII. 6.) Kormány határozata a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással biztosított. 

A II. ütemben 31 640 db nevelési, oktatási valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra és 2 449 db 

hallgatói támogatásra vonatkozó pályázatot részesített támogatásban (a Bethlen Gábor Alap 

Kollégiuma 2012. december 11-én 52/2012 (XII.11.) számú határozata, valamint a Bethlen Gábor 

Alap Bizottsága a 71/2012 (XII.12.) számú bizottsági határozata alapján) 

 

Régió 

Oktatási-nevelési, 

valamint  

tankönyv- és 

taneszköz  

támogatások 

összesen (fő) 

Oktatási- nevelési, 

valamint  

tankönyv- és 

taneszköz  

támogatások 

összesen (Ft) 

Hallgatói 

támogatások 

összesen  

(fő) 

Hallgatói 

támogatások  

összesen  

(Ft) 

Összes  

támogatott (fő) 

Összes  

támogatás (Ft) 

Erdély 23 518 526 803 200 2 190 6 132 000 25 708 532 935 200 

Felvidék 4 287 96 028 800 124 347 200 4 411 96 376 000 

Vajdaság 3 835 85 904 000 135 378 000 3 970 86 282 000 

Összesen 31 640 708 736 000 2 449 6 857 200 34 089 715 593 200 
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Elutasított pályázatok régiónként: 

Régió 

Támogatásra nem javasolt pályázatok (fő) 

Oktatás-nevelési, valamint tankönyv- és 

taneszköz támogatás (fő) 
Hallgatói támogatás (fő) 

Erdély 4 307 98 

Felvidék 583 2 

Vajdaság 161 0 

Összesen 5 051 100 

 

Az elutasítás okai a két folyósítási ütemben a következők: 

 a pályázati kiírásban meghatározott igazolatlanul mulasztott órák száma meghaladta az 

előírtat; 

 hiányos dokumentációt nyújtottak be, illetve a hiánypótlást a pályázati felhívásban 

meghatározott időn belül nem juttatták el a közreműködő szervezetnek. 

2.2. Egyedi támogatások 

Egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatások 

Egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be azok a nemzeti jelentőségű intézmények, amelyeket a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) iránymutatásai alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága jelölt 

ki az 5/2012. (II.13.) számú határozatában. 

A kérelmekről, az előírt mellékletekkel együtt a Bizottság döntött. 2012. december végéig mintegy 

258 egyedi kérelem érkezett az Alapkezelőhöz.  

244 egyedi kérelem esetében összesen 5 501 225 833 Ft-ot ítélt meg a BGA Bizottsága, tíz kérelem 

elutasításra került, míg négy szervezet lemondott a támogatásról. A támogatott szervezetekkel minden 

esetben megtörtént a szerződéskötés, a túlnyomó többség számára a támogatás kiutalásra került, 13 

esetben az elszámolás elfogadásra került, és a támogatás lezárása szabályszerűen megtörtént. 

Az országonkénti/régiónkénti megítélt támogatásokat az alábbi táblázat mutatja: 

Ország/régió Megítélt támogatás (Ft) 

Erdély* 3 006 650 533 

Vajdaság 805 674 000 

Kárpátalja 731 223 300  

Felvidék 518 133 800 

Magyarország 286 710 000 

Diaszpóra 79 151 200 

Muravidék 42 900 000 

Horvátország 30 783 000 

Összesen: 5 501 225 833 

*ebből Sapientia Alapítvány: 2 400 000 000 Ft 

2.3. Nyílt pályázati rendszer 

Központi pályázatkezelés 

A BGA Zrt. a 2012-es évben a pályázati felhívások megjelentetésekor arra törekedett, hogy a Kárpát-

medencében és a diaszpórában élő közösségek, szervezetek és intézmények programjainak, valamint 

eszközfejlesztéseinek megvalósítására egységes felhívást jelentessen meg.  

A regionális pályázati kiírások megfogalmazásakor a helyi közösségek javaslatait figyelembe véve, a 

helyi igényeknek megfelelően kerültek megfogalmazásra a pályázati felhívások.  

Deklarált pályázatkezelési cél volt, hogy mind a központi mind a regionális felhívások egy időben 

jelenjenek meg, lehetőleg minél korábbi időpontban, hogy az év közbeni programok lebonyolításában 
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ne legyen fennakadás abban az esetben sem, ha a támogatott nem tudja megelőlegezni a program 

költségét.  

A pályázati felhívás 2012. március 9-én jelent meg. Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. 

február 28. 

2012-ben a támogatott pályázatok száma mindösszesen 1487 volt, ebből a központi támogatott 

pályázatok száma 530, a támogatott kisösszegű pályázatok száma 957.  

Központi pályázati felhívások 
Igényelhető támogatási összeg:  

 Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében: 600 000 Ft – 5 000 000 Ft közötti összeg. 

 Burgenland, Muravidék, Horvátország,  valamint a diaszpóra országai esetében 100 000 – 

5 000 000 Ft közötti összeg. 

 Magyarország esetében 100 000 – 2 000 000 Ft közötti összeg. 

A pályázati tárgyakhoz a pályázati kiírás nem rendelt konkrét keretösszeget. A teljes támogatási 

keretösszeg 400 000 000 Ft volt, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a 

Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága döntött.  

A központi pályázati felhívásunkra a 2012. február 29-i kollégiumi ülés által javasolt és a Bethlen 

Gábor Alap bizottsága által jóváhagyott hat pályázati tárgyban érkeztek be a pályázatok. 

Beérkezett pályázatok száma régiónkénti bontásban: 

Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) 

Erdély 696 

Felvidék 291 

Vajdaság 240 

Kárpátalja 187 

Horvátország 40 

Muravidék 28 

Burgenland 19 

Magyarország 198 

Diaszpóra 13 

Összesen 1 712 

 

 

 

A támogatott központi pályázatok eloszlása a pályázati felhívások tárgya szerint: 

Az alábbi kördiagramból kitűnik, hogy a pályázók a kulturális, ifjúsági és a hagyományőrző 

programokra, valamint a média, könyvkiadás, dokumentum-film készítés támogatására kiírt pályázati 

felhívásra adták be a legtöbb támogatott pályázatot. 
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2.3.1. Regionális pályázati felhívások 
A nyílt pályázati keretösszeg egyharmadára – 200 000 000 Ft összegre – a határon túli közreműködő 

szervezetek tettek javaslatot. A lebonyolító szervezetek egyben pályázatkezelő tevékenységet is 

folytatnak. A 200 000 000 Ft keretösszeg az alábbi régiónkénti bontásban került megállapításra: 

Erdély: 84 000 000 Ft. A minimálisan igényelhető összeg 100 000 Ft, a maximálisan igényelhető 

összeg 600 000 Ft. 

Felvidék: 46 000 000 Ft. A minimálisan igényelhető összeg 100 000,- Ft, a maximálisan igényelhető 

összeg 600 000- Ft. 

Vajdaság: 40 000 000 Ft. A minimálisan igényelhető összeg 50 000 Ft, a maximálisan igényelhető 

összeg 600 000 Ft. 

Kárpátalja: 30 000 000 Ft. A minimálisan igényelhető összeg 50 000 Ft, a maximálisan igényelhető 

összeg 600 000 Ft. 

A regionális felhívásokra a 2012. február 29-i kollégiumi ülés által javasolt és a Bethlen Gábor Alap 

bizottsága által jóváhagyott, régiónként eltérő pályázati tárgyban érkeztek be a pályázatok.  

Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) 

Erdély 541 

Felvidék 411 

Vajdaság 396 

Kárpátalja 216 

Összesen 1 564 

2.4. Határtalanul! program 

Pályázathoz kapcsolódó tevékenység 

2.4.1. 2011-es Határtalanul! pályázatok 

2012-ben folyamatosan zajlottak a 2011-es évben meghirdetett BGA-11-HA-01 sz. Tanulmányi 

kirándulások magyarlakta területekre és a BGA-11-HA-02 sz. Együttműködések magyar szakképző 

iskolák között című felhívások keretében nyertes pályázatok megvalósításához kapcsolódó 

tevékenységek. Az első negyedévben a támogatási szerződések megkötése valamint a támogatások 

pénzügyi teljesítése volt a fő tevékenység, míg a második negyedévben zajlott le az utazások 

túlnyomó része, majd ehhez kapcsolódóan a harmadik negyedévben az elszámolások ellenőrzése, 

hiánypótoltatása és a támogatások fennmaradó részének átutalása zajlott. 
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A 2011-ben meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötése február 

közepére lezárult. A támogatásban részesített 382 darab pályázathoz képest 12-vel csökkent a 

megkötött támogatási szerződések száma, mivel 7 pályázóval a BGA Zrt. nem kötött szerződést, 

további 5 támogatott pedig lemondott a támogatási összegről.  

Elszámolások beérkezése, feldolgozása 

A félév végéig valamennyi program – összesen 307 tanulmányi kirándulás és 63 együttműködés – 

megvalósult. Az együttműködések keretében 126 utazás történt, amely során a magyarországi és 

külhoni diákok is ellátogattak partnerük tanintézményébe.  

Pályázati 

témakör 

Támogatott 

pályázatok 

száma(db) 

Megítélt 

támogatási 

összeg(Ft) 

Támogatott 

pályázatok 

száma(db) 

Aktív pályázatok 

száma(db) 

Beérkezett és 

feldolgozott 

elszámolások 

száma (db) 

BGA-11-HA-01 318 325 773 188 318 307 307 

BGA-11-HA-02 64 120 469 801 64 63 63 

Projektértékelés 

A 2011-es felhívások keretében megvalósult projektek sikeresen illeszkedtek a Határtalanul! program 

alapcéljaihoz, azaz egyfelől elősegítették a határon túli magyarság megismertetését a résztvevő 

magyarországi diákokkal és tanáraikkal, másrészt támogatták magyarországi és külhoni diákok és 

oktatóik közötti kapcsolatok kialakítását. A pilot projekthez képest sikeresen terjedt ki a program a 

létszám és a pályázó intézménytípusok tekintetében. A nyertes pályázatokból megvalósult 370 

projektben több mint 14.000 magyarországi és külhoni diák vett részt. 

A programban résztvevő diákok létszáma régiók szerint 

 

 

2012-es Határtalanul! pályázatok 

A 2012. március 9-én megjelent három pályázati felhívásra összesen 743 db pályázat érkezett be. A 

pályázó tanintézmények összesen 854.256.457 forint támogatást igényeltek. 
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A pályázatok megoszlása az utazások, illetve együttműködések célterülete szerint 

 

 

A pályázatok célterülete tekintetében továbbra is Erdély állt az első helyen, és a 2012-es felhívások 

regionális kiterjedéséből fakadóan már megjelentek, ha még kis számban is, a Muravidékre, valamint 

Horvátország magyarlakta területeire irányuló pályázatok is. A három pályázati felhívás keretében az 

oktatási intézmények 30 075 diák utazásához igényeltek támogatást, közülük a két, együttműködés 

jellegű programban 6 417 külhoni fiatallal, aki viszonossági alapon Magyarországra látogat. 

 

Pályázói igények 

Pályázati felhívás címe 
Pályázó 

iskolák (db) 

Pályázatban 

érintett 

magyarországi 

települések (db)  

Beérkezett 

pályázatok (db) 

Pályázott 

utazó 

diáklétszám* 

(db) 

Pályázott utazó 

tanárlétszám* 

(db) 

Igényelt 

támogatás*  

(Ft)  

Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek 
465 

314 

491 17 077 1 924 433 992 302 

Együttműködés szakképző 
iskolák között 

113 138 6 378 784 233 888 813 

Együttműködés 
gimnáziumok között 

95 114 6 620 743 186 375 342 

* A BGA-12-HA-01 sz. felhívásra beérkezett pályázatok esetében 3 db, míg a BGA-12-HA-03 sz. felhívásra beérkezett pályázatok esetében 1 db kapcsán a 

pályázat hiányosságai miatt nincs adat a létszámokra és az igényelt támogatásra vonatkozóan. 

Nyertes pályázatok 

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a Kollégium javaslata alapján 2012. július. 13-án hozott döntést a 

három felhívás keretében nyertes pályázatokról. A Bizottság döntésével jóváhagyta a pályázatoknak a 

döntés-előkészítő anyagban kapott pontszámok alapján kialakult sorrendjét. 

 

Pályázati felhívás 

címe 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Nyertes 

iskolák 

száma (db) 

Utazásban 

érintett 

pályázó 

magyarországi 

települések 

(db) 

Nyertes 

pályázatok 

száma a 

beérkezett 

pályázatok 

százalékában 

Utazó diáklétszám (fő) 
Utazó 

tanárlétszám (fő) 

Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek 

286 197 424 315 

216 

67,21% 11 793 1 329 

Együttműködés 

szakképző iskolák 

között 

98 787 773 58 47,10% 
1.608 magyarországi        

+ 1561 külhoni 

197 

magyarországi + 

185 külhoni 

Együttműködés 

gimnáziumok között 
49 033 500 36 33,33% 

1 148 magyarországi      

+1 123 külhoni 

132 

magyarországi + 
129 külhoni 
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A döntés értelmében a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek c. felhívás keretében 330 pályázat, az 

Együttműködés szakképző iskolák között c. felhívásban 65, míg az Együttműködés gimnáziumok között 

c. felhívásban 38 pályázat nyert el támogatást. 

 

Nyertes pályázatok uticél szerinti megoszlása 

 

 

 
 

Pályázati felhívás Nyertes pályázatok (db) Aktív pályázatok (db) Támogatási szerződések (db) 

BGA-12-HA-01. sz. felhívás 330 323 300 

BGA-12-HA-02. sz. felhívás 65 64 60 

BGA-12-HA-03. sz. felhívás 38 37 35 

 

Elszámolás 

A pályázati felhívásoknak megfelelően az ezen időszakban megvalósult utazások utófinanszírozottak, 

így a támogatás pénzügyi teljesítése az elszámolást követően történik meg. A beérkezett elszámolások 

formai ellenőrzése, hiánypótoltatása és tartalmi-pénzügyi ellenőrzése után a pályázatok lezárásra 

kerülnek, amely egyúttal ezen előfinanszírozott pályázatok esetében a pénzügyi teljesítést is jelenti. 

2.5. „Dr. Szász Pál” tanulmányi ösztöndíjpályázat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tanulmányi ösztöndíjat hirdetett a 2012/2013-as tanévben szülőföldi 

felsőoktatási jogászképzésben résztvevő, nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán horvát és 

szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók számára. 

A pályázatokat 2012. június 20 – július 20. között lehetett benyújtani. A beérkezett pályázatok száma 

52 db volt. 

Évente 25 új ösztöndíj kerül kiosztásra. A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a 

következők (szükség esetén átcsoportosíthatók): 

 Erdély: 10 fő,  

 Felvidék: 5 fő,  

 Vajdaság:3 fő,  

 Kárpátalja:3 fő,  

 Horvátország: 2 fő,  

 Muravidék: 2 fő 
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A pályázók köre: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem 

rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, 

magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2012/2013-as tanévben nappali tagozaton, aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester 

szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt. 

Az ösztöndíj összege: 50.000,- Ft/fő/hó – 12 hónapon át. 

A támogatott pályázatok régiós megoszlása: 

Régió 

Támogatott pályázatok száma (fő) Összesen 

Alapképzés 
Magiszteri Osztatlan (fő) 

képzés képzés  

Erdély 10 1 0 11 

Felvidék 0 3 2 5 

Kárpátalja 3 0 0 3 

Vajdaság 3 2 0 5 

Horvátország 0 0 1 1 

Muravidék 0 0 0 0 

Összesen 16 6 3 25 

 

A nyertes pályázók részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. október végén továbbította az I. féléves 

ösztöndíjakat. A támogatottak szakmai felügyeletét a Budapesti Ügyvédi Kamara látja el, melyről a 

tutorok készítenek értékelést a BGA Zrt. számára. 

2.6. „2012 a külhoni magyar óvodák éve” 

2011. november 24-én a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése egyhangúlag elfogadta a Magyar 

nemzetpolitika “A nemzetpolitikai stratégia kerete” című dokumentumot. A dokumentumban 

meghatározott nemzetpolitikai célként fogalmazódott meg: elősegíteni a külhoni magyar 

közösségeket, hogy számbeli, szellemi, gazdasági és jogi szempontból is gyarapodó közösségek 

legyenek.  

2012. február 17-én a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette a „2012 a külhoni magyar óvodák 

éve” című programot. A megvalósításban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Erzsébet Szállodák 

Táborok és Vendégházak Kft. együtt vett részt. 

A program célja a külhoni, magyar nevelési nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése; pedagógiai 

hiányterületek pótlása, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése; a magyar tannyelvű óvoda és iskola 

közti átmenet segítése. A továbbképzés szakmai részéhez a szakértőket az Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola Neveléstudományi és Módszertani Intézete, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, illetve a Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara biztosította. 

A program egyik elemeként a Erzsébet Szállodák Táborok és Vendégházak Kft. a BGA  által 

biztosított 64,3 MFt terhére, továbbképzést szervezett külhoni magyar óvónők számára. A 

továbbképzésre a határon túli területekről 99 óvónő nyújtotta be pályázatát, 98 óvónő jelentkezését 

hagyta jóvá a Bethlen Gábor Alapkezelő Bizottsága a 36/2012(VII.04.) számú határozatával.  
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A Bethlen Gábor Alap 45.000 Ft/fő vissza nem térítendő támogatási összeget biztosított a résztvevők 

számára, melyet az utazásra és annak járulékos költségeikre fordíthattak a sikeres pályázatot benyújtó 

pedagógusok.   

A program folytatásaként, és mind szélesebb körben való megismertetéseként a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával az alábbi határon túli szervezetek szervezték meg a szakmai 

konferenciákat, továbbképzéseket, valamint a módszertani csomagok óvodapedagógusokhoz történő 

eljuttatását: 

 Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Erdély 

 Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség – Kárpátalja 

 Magyar Nemzeti Tanács – Vajdaság 

 Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Felvidék 

 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma – Horvátország 

 Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Muravidék 

A felsorolt szervezetek összesen 10 000 000 Ft támogatást kaptak szervezői munkájukért, a 

62/2012.(XI.05.) számú bizottsági döntést követően. 

2.7. Közreműködés az Erzsébet-tábor „Határok nélkül” programjában (egyedi támogatás 

keretében) 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány „Határtalan túra” elnevezéssel 2012. június elején írta ki a 

pályázatot kb. 1000 fő szórványhelyzetben élő határon túli gyermek Balaton környéki táboroztatására. 

A táborozáson 8-15 éves gyermekek vehettek részt. A meghívásos pályázatot az alábbi határon túli 

szervezetekre írta ki: 

Erdély – Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Kárpátalja – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

Felvidék – Rákóczi Szövetség (Budapest) 

Vajdaság – Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Horvátország – Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

Muravidék – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet  

Burgenland – Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

 

Az utazási költségeket a BGA támogatta. A táboroztatás költségeihez a határon túli gyermekek 1 000 

Ft/fő önrész vállalásával járultak hozzá.  

 

Régiónként az alábbi létszámban jelentkeztek és vettek részt a határon túli gyermekek a zánkai 

táboroztatásban: 

Régió Gyermekek száma 

Burgenland 20 

Horvátország 40 

Kárpátalja 101 

Muravidék 13 

Felvidék 90 

Erdély 497 

Vajdaság 90 

ÖSSZESEN 851 

 

A táboroztatás 4 turnusban 2012. június 15-től augusztus 11-ig tartott. Az utazás megszervezése a 

meghívásos pályázatban résztvevő közreműködő szervezetek feladata volt.  

A közreműködő szervezetektől beérkezett (előzetes árajánlat alapján készült) egyedi kérelmek alapján 

a BGA Zrt. összesen 13 061 420,- Ft-ot biztosított a határon túli gyermekek Erzsébet-táborba való 

utaztatásának költségeire. 
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2.8. Határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok 

2011. szeptember 29-én módosításra került a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: BGA) szóló 2010. 

évi CLXXXII. törvény, amely lehetővé tette, hogy az Alapkezelő határon túli magyarságot érintő 

gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programokat is megvalósíthasson, valamint elláthassa az 

ezekhez kapcsolódó támogatásközvetítési feladatokat is. 

2011. december 28-án hatályba lépett az 1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat, mely szerint a 2006. 

óta a Corvinus Zrt. által folytatott határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési 

tevékenységet 2012. év közepétől a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt. vagy 

Alapkezelő) végzi. 

Az átadás-átvétel során a BGA Zrt 53 db folyamatban levő támogatási ügyet, 4 db irattárazott 

támogatási ügyet és 58 834 804 Ft forrást vett át. Az átvett forrásból 46 203 000 Ft 

kötelezettségvállalással terhelt keret, 2 570 000 Ft szabad keret és 10 061 804 Ft a Corvinus Zrt-nél 

képződött kamat. 

2012. június 19-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal megkötött támogatási 

szerződésekhez kapcsolódóan 277 db folyamatban levő támogatási ügyet, 213 iratfolyóméter irattári 

dokumentációt, valamint 186 046 033 Ft forrást vett át a BGA Zrt. a Corvinus Zrt-től. 

A határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatok zökkenőmentes ellátása 

érdekében a BGA Zrt. - egyeztetve a Nemzetpolitikai Államtitkársággal és a határon túli 

vállalkozásfejlesztési központokkal (továbbiakban: VFK) -, a támogatásközvetítési feladat ellátását 

2012-ben is a határon túli VFK-kal együttműködésben látta el. Ennek eredményeképpen a 39/2012. 

(VII.12.) számú bizottsági határozat alapján a BGA Zrt. a Corvinus Zrt-től átvett szabad forrás terhére 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette a 2012-ben együttműködő vállalkozásfejlesztési 

központokat. A VFK-k, a megítélt támogatást működési költségeik valamint a pályázatkezelés során 

felmerült költségek fedezésére fordíthatták.  

A BGA Zrt. az átvett támogatási ügyek feldolgozását követően elkezdődött a támogatások folyósítása, 

valamint az egyes pályázatok lezárása. 

Szeptember elején átadásra került több olyan gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó lezáratlan támogatási 

ügy a BGA PRO Transilvania Srl. részére, melynek kezelését az Alapkezelő célszerűbbnek és 

hatékonyabbnak látta, ha leányvállalataira bízza annak helyismeretéből származó előnyei miatt. 

 

Magyarság Háza  

2.9. A Magyarság Háza kialakítása, felkészülés az új funkciók ellátására 

Magyarország Kormánya 1409/2012. (IX.28.) sz. határozatával megerősítette, hogy a BGA Zrt. 

koordinálásával a Budai Várban a Szentháromság téren a Magyarság Házában létrejön egy, a nemzeti 

identitásról szóló kiállítás, látogató- és oktatás-módszertani központ, valamint a hozzá kapcsolódó 

fejlesztések. Ennek értelmében a Magyarság Háza fokozatosan olyan nemzeti, kulturális, 

közművelődési, oktatási-módszertani központtá, látogatóhellyé alakul, amely erősíti a Magyarország 

határain belül- és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat, szolgálja a nemzeti 

megmaradást.  

 

 

Kommunikáció és márkaépítés 

2012. szeptemberében a szakmai felügyeletet gyakorló minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága 

elfogadta a Magyarság Háza emblématervét, amely alapján megkezdődött és 2012. utolsó 

negyedévében bejeződött a Magyarság Háza arculati kézikönyvének és kisarculatának kidolgoztatása. 

A még 2011-ben elindított Magyarság Háza szóösszetétel védjegyeztetésének folyamatát 2012. őszén 

kibővítettük az időközben elfogadott embléma védjegyoltalom alá vételezésének kérelmével. Az első 

védjegyoltalmi kérelem alapján a Magyarság Háza szóösszetétel visszamenőlegesen a bejelentés 

napjára tekintettel 2011. december 13-i hatállyal lajstromozásra került. 

A Magyarság Háza emblématerve alapján megújítottuk a marketing eszközöket, és az Örökségvédelmi 

feladatokat ellátó hatóság felé pedig beterjesztettük a Magyarság Háza főhomlokzat feliratozására 

vonatkozó látványterveket. 

 A 2012-ben aktuálissá vált a társaság fő kommunikációs csatornája, a BGA Zrt. honlapjának 

megújítása is. A fejlesztés átadása 2013. január hónapban megtörtént. 
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A Magyarság Háza tekintetében 2012-ben is folytatódott a visszafogott esemény-központú 

kommunikáció, elsősorban klasszikus sajtó és PR tevékenység segítségével, amelynek elsődleges célja 

a Magyarság Házába szervezett közcélú kulturális közönség- rendezvények népszerűsítése volt.  

Az év talán legnagyobb média-visszhangot kiváltó eseménye az új Magyarság Háza márka első 

„találkozási pontjának”, a Magyarság Háza Kávézónak (MHK) a megnyitása volt, mely projekt 

hozzájárult az új, modern felfogású, de mégis hagyománytisztelő Magyarság Háza márka 

bevezetéséhez.  

2012. első félévében kidolgoztuk a márka szempontoknak megfelelő üzemeltetési szabályokat, a 

márkaazonosítók megjelenésének módját, melyeket a 2012. szeptemberében zajlott megnyitóra a 

gyakorlatban is elkészíttettünk.  

2012. augusztusában az épületegyüttesünkhöz tartozó Magyar Borok Házában a Borház 

tulajdonosaival közösen a borszakma képviselői számára sajtónyilvános tanácskozást szerveztünk, 

mellyel elindítottuk azon törekvésünket, hogy a Magyarország 22 borvidékét bemutató Borházat és 

pincét, valamint a Magyarság Háza Kávézóját és gasztronómiai kínálatát minél szélesebb körben 

népszerűsítsük. 

2.9.1. Közhasznú programok, konferenciák, műsoros estek  

2012-ben a 2011. végén kialakított stratégia jegyében szerveztük a többnyire külhoni magyarságot 

érintő, illetve a határon túli magyarságot bevonó, a Kárpát-medencében a mai országhatáron kívül eső, 

többségében magyar nyelvű területek kulturális hagyományait, közösségeit bemutató, közhasznú, 

ingyenes programjainkat. Rendezvényeink Magyarország Kormánya által megfogalmazott 

nemzetstratégiai alapelveknek megfelelve kerültek megszervezésre. A Magyarság Háza, minden 

magyar összetartozását jelképező intézményként, programjaiban 2012-ben is a nemzeti identitást 

erősítését, az egymás iránt felelősségvállalás ösztönzését szolgálta.  

 

Programszervezésünk 

 megfelelt a Magyar Kormány nemzetpolitikai céljainak, különös tekintettel a külhoni kulturális 

közösségeket megszólító jellegnek, 

 kulturális kínálatunkban kiemelten szerepeltek a magyar kulturális teljesítményeket, 

hagyományokat bemutató események, a külhoni magyar közösségek kulturális életével 

kapcsolatos műsoros estek, 

 kiemelt célközönségként kezeltük a fiatalokat és a magyar családokat: programjaink egy részét 

kifejezetten számukra szerveztük, 

 a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakmai támogatása mellett a nemzetpolitika kiemelt kérdéseivel 

társadalmi-tudományos konferenciák, műhelybeszélgetések keretében foglalkoztunk, 

 programjainkba bevontuk a Határtalanul! Programban résztvevő hazai és külhoni iskolai 

közösségeket, 

 stratégiai partnerségeket építettünk ki. 

Eredményeink 

 2012-ben bevezettük kulturális-est sorozatainkat: a Rejtőzködő Kárpát-medence, valamint a 

Keresztutak és elágazások sorozatokat. 

 Alkalmat teremtettünk a külhoni magyar közösségek, és az őket érintő tanácskozások 

megvalósítására, együttműködve külhoni és a hazai szervezetekkel. 

 Megjelentek programjainkban a magyar identitásépítő elemei, nemzeti értékeink, így helyet kapott 

a magyar borászat, a vendéglátás, az újraértelmezett magyar hagyományokon alapuló öltözködési 

kultúra bemutatása is. 

 Több generációt szólítottunk meg rendezvényeinkkel: a legkisebbeket a külhoni mesevilággal, 

gyermek néptáncbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, a fiatalokat az autentikus népzenét 

művelő új zenei irányzatok bemutatásával (Keresztutak és elágazások  nép- és világzenei sorozat), 

rendhagyó történelemórákkal, vers- és prózamondó versenyekkel, a felnőtt korosztályt Rejtőzködő 

Kárpát-medence sorozatunkkal, irodalmi nagyjainkat bemutató könyvbemutatókkal, valamint 

együttműködések keretében szervezett nemzetstratégiai és magyarságismereti előadás-
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sorozatokkal (a Százak Tanácsa, valamint a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 

szervezésében). 

 Hagyományainkat – elsősorban gyerekeknek és diákoknak szóló – interaktív foglalkozásokkal is 

bemutattuk, többek között a történelmi vitézi és 48-as huszárhagyományokat, valamint a 

kézműves és népi iparműves hagyományokat (adventi díszkészítés, betlehemi jászol kiállítás).  

 Kutatók, pedagógusok, művelődés- és közösségszervezők számára kisebb szakmai 

műhelybeszélgetések keretében lehetőséget teremtettünk a külhoni magyarságot érintő fontos 

kérdések megvitatására: demográfiai, oktatási, nyelvhasználati vonatkozásokban. 

 Bár alapvetően a ház még nem kiállítóhely, mégis igyekeztünk olyan nagyszabású és különleges 

kiállításokat rendezni, amelyekre nagyszámú közönség látogatott el: januárban a végvári vitézek 

életét bemutató nagysikerű fotókiállításnak és a hozzá kapcsolódó történelmi hagyományokat 

bemutató foglalkozásoknak, októberben Koffán Tamás Erdélyről szóló veretes gyűjteményes 

kiállításának, decemberben pedig a Kárpát-medencéből érkező betlehemi jászolokat bemutató 

kiállításnak adtunk otthont.  

 Alapelvünknek tekintettük, hogy a magyarságról szóló rendezvényeinkhez bevonjuk az érintett 

külhoni, határon túli magyar közösségeket. 

 Fontosnak tartottuk az év során, hogy felmutassuk a fiatalság értékmegőrző, értékteremtő 

tevékenységét. Nem pusztán fiataloknak szóló rendezvényeket szerveztünk (versmondó 

versenyek, néptáncórák, foglalkozások) hanem a Magyarság Házában olyan kiváló fiatal 

tehetségek mutatkoztak be, akik pl. Prima Primissima díjat, szavalóversenyeket, tehetségkutató 

versenyeket nyertek.  

A rendezvények látogatottsága 

Nagy létszámot vonzott Jánváry Zoltán végvári vitézi hagyományokat bemutató fotókiállítása, Koffán 

Tamás erdélyi témájú fotókiállítása, karácsonykor a 19. Betlehemi Jászolkiállítás. Egy-egy napra 

vetítve átlagosan 60-100 fős volt a látogatottság.  

Szintén kiemelkedően magas volt a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napi részvétel, illetve a március 

15-i nemzeti ünnep alkalmából szervezett programunk látogatottsága. Egy-egy kulturális 

programunkon az átlagos nézőszám 100 fő volt.  

A látogatottság természetesen nagymértékben függött az események meghirdetésétől. Ebben 

igyekeztünk nem a szokásos fizetett hirdetések stratégiáját alkalmazni, hanem a költségkímélő, 

személyesebb intézményi kapcsolatokon, helyi médián keresztüli módszert alkalmazni. Felvezető 

kommunikációval, előzetes kulturális ajánlókkal igyekeztük elérni a célközönséget. A média legtöbb 

rendezvényünkön megjelent: tudósítások, közvetítések, tv, rádió interjúk készültek.  

Fontos előrelépésnek tekintjük, hogy 2012-ben több, a nemzetpolitikában jelentős eseménynek 

adhattunk helyet. A Magyarság Házában ülésezett a MÁÉRT néhány szakbizottsága, és számos 

esetben szervezett a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium a Magyarság Házába tanácskozást: a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság több jelentős sajtótájékoztatójának szervezésében vehettünk részt. 

Fontosnak tartjuk, hogy az Államtitkárság nemcsak szakmai felügyeleti minőségében vett részt a 

munkánkban, hanem jelenlétével is erősítette a Magyarság Házát: több program megnyitóján 

köszönthettük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőjét. 2012-ben más tárcákkal is 

hatékony munkakapcsolat alakult ki, különös tekintettel a Honvédelmi Minisztériumra és az Emberi 

Erőforrások Minisztériumára, amelyek több eseményen, mint társszervezők, támogatók is jelen voltak.  

2.10. Műszaki kérdések: a Magyarság Háza felújítása 

2.10.1. A Magyarság Házában megvalósuló kiállítótér tervezése 

A megbízott építész a nemzeti identitás kiállítótér engedélyezési tervét még 2011. decemberében 

szállította, az építési engedély 2012. február végén emelkedett jogerőre. Ez alapján elkészültek a 

kiviteli tervek. 2012. március 2-án tulajdonosi és felsővezetői döntés született a Magyarság Háza 

tervezett kiállítási területének bővítéséről, egy kávézó, és egy központi ruhatár 2012-ben történő 

megvalósításáról. A kiállítás területének (teljes magasföldszintre és az emeleti rendezvénytermekre 

történő) kiterjesztése új engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését tette szükségessé. Ezzel együtt 

módosultak a földszinten kialakítandó Kávézó helyiség-tervei is. A módosításokat követően 2012. 

második negyedévében az engedélyező hatósághoz benyújtásra kerültek a tervek, így a helyiség szintű 

kialakításra az engedély 2012. végére jogerőre emelkedett. A kiállítótér kivitelezési munkáinak 
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megkezdésére - a szükséges közbeszerzések lefolytatását követően - várhatóan 2013. második 

negyedévének végén, illetve harmadik negyedévének elején kerülhet sor. 

2012. végén előkészített munkánk eredményeképp 2013. tavaszára elkészül a Magyarság Háza külső 

főhomlokzata engedélyezési terve, mely várhatóan 2013. második negyedévének elején kerül be az 

építési hatósághoz, és a kivitelezés a kiállítással együtt 2013. május végén kerülhet beszerzésre. 

2.10.2. Magyarság Háza Kávézó és központi ruhatár kialakítása 

A Magyarság Háza földszintjén közel összesen 400 nm alapterületen elhelyezkedő Kávézó, kiszolgáló 

helyiségek és ruhatár átalakítása, belső építészeti kialakítása a vonatkozó közbeszerzések lefolytatását 

követően - a BGA 2012. évi költségvetésében az „Egyéb támogatások” előirányzaton belül 

elkülönített 211 815 eFt összegű keret meghatározó részéből – 2012. második és harmadik 

negyedévében valósult meg.  

A ház műemlék jellegére tekintettel, a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását követően 2012. 

harmadik negyedévében elvégeztettük a Magyarság Háza főbejárati kovácsoltvas műemlék-kapuinak 

restaurálását is.  

További halaszthatatlan felújítási terveink megvalósítása céljából Magyarország Kormánya a 

Magyarság Háza felújításával, funkcióbővítésével, és beruházási forrásigényével kapcsolatos 

előterjesztésünket tárgyalta, és 2012. szeptemberében 145 millió Ft támogatást ítélt meg a Bethlen 

Gábor Alapkezelő, mint kedvezményezett javára, a rendkívüli kormányzati intézkedések keret terhére. 

A vonatkozó, 1409/2012. (IX.28.) sz. Kormányhatározat 2012. szeptember 28-án jelent meg a Magyar 

Közlönyben.  E forrásból megkezdődött és várhatóan 2013. május végére befejeződik a Magyarság 

Háza Vendégházának és Dísz-udvarának felújítása, illetve a kiállítótér előkészítéseként a bejárati 

Szélfogó padlóburkolatának cseréje és az automata szélfogó-ajtó beépítése. A Dísz-udvar illetve a 

Vendégház felújításához szükséges jogerős engedélyeket 2012. októberében társaságunk megkapta, 

ezek birtokában a közbeszerzések kiírásához szükséges előkészületek 2012. utolsó negyedévében 

megtörténtek. A beszerzési eljárás lezárását követően a vonatkozó kivitelezési szerződés megkötése 

várhatóan 2013. februárjában lezárul.  

Társaságunk 2011. év végén, kormányzati egyetértés mellett tervbe vette, hogy az évek óta 

használaton kívüli, teljesen leromlott állapotban, azonban komoly eszmei és építészeti értékkel bíró 

pesthidegkúti egykori Klebelsberg Kastélyt a 2011. végén készítetett megvalósíthatósági 

tanulmányterv alapján vagyonkezelésbe veszi, felújítja, azt a jövőben a Magyarság Házához tartozó 

ifjúsági szálláshelyként üzemelteti. A Kastély tekintetében az MNV Zrt. és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. között 2012. júliusában létrejött a vagyonkezelési szerződés, amely hatálybalépésének 

feltétele a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyilatkozata volt a forrás rendelkezésre állásáról, legkésőbb 

2012. december 31-ig. Megkezdődött a kastély statikai és építészeti felmérése. Mivel azonban a 

Kormány a 1409/2012. (IX.28.) sz. Kormányhatározatában az előterjesztés szerinti, vonatkozó 

felújítási forrásigény rendelkezésre bocsátásáról nem rendelkezett, a vagyonkezelői szerződés sem 

tudott hatályba lépni. Ezzel 2012-ben a kastéllyal kapcsolatos építészeti és beruházási tervek 

megvalósulása is ellehetetlenült.   

 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 

A Magyar nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum alapján a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság közvetlen szakmai felügyelete és irányítása alatt működő Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet 2012-ben is folytatta a stratégia szakpolitikává kovácsolását, az aktuális nemzetpolitikai 

események elemzését, valamint a nemzetpolitikai tananyag kidolgozását. 

Az intézet alakulása óta eltelt 13 hónapban a NPKI ismertté vált a hazai tudományos, politikai és 

közigazgatási szférában. A nemzetközi tudományos porondon is  - az általunk szervezett konferenciák, 

valamint a kutatóintézet munkatársainak külföldi előadásai által -  ismertséget szerezett. 
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Az NPKI 2012-ben három nemzetközi (angol nyelvű) és több mint egy tucat magyar nyelvű 

konferenciát, illetve workshop-ot rendezett. Az Intézet rendezvényein előadtak a hazai, külhoni és 

nemzetközi tudományos szféra ismert és elismert szakemberei.  

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak feladataihoz hozzátartozik, hogy a nemzetpolitikai 

témájú politikai eseményeken személyesen jelen legyenek, figyelemmel kísérjék egy-egy bizottság 

munkáját. Ennek megfelelően az Intézet 2012. októberében képviseltette magát a MÁÉRT plenáris 

ülésén. Az intézet munkatársai részt vettek az összes MÁÉRT szakbizottsági ülésen, Kántor Zoltán 

igazgató több előadást tartott a szakbizottságokban, előadásokat tartott a Nemzeti Összetartozás 

Bizottságában és a KMKF szakbizottságában is, illetve részt vesz a Tárcaközi Egyeztető 

Bizottság ülésein. 

A 2012-es év prioritásai közé tartozott a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Külhoni 

Magyar Óvodák Éve programhoz kapcsolódó kutatások elvégzése, a szomszédos országokban zajló 

választások elemzése, a nemzetpolitika oktatási anyagának elkészítése, továbbá a nemzetpolitika angol 

nyelven történő megjelenítése. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Kisebbségkutatás című folyóirat 2012/2. számától részt vesz a 

folyóirat szerkesztésében és kiadásában, ennek megfelelően számonként egy tematikus blokkot a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai, illetve a Kutatóintézet által felkért kutatók írnak meg. A 

folyóirat évente négy magyar és egy angol nyelvű számmal jelenik meg.  

A Kisebbségkutatás folyóirat szerkesztésében és kiadásában való együttműködés mellett a 2012-es év 

nagy eredménye, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet beindította a Nemzetpolitikai Könyvek c. 

könyvsorozatot. A sorozat első része „Térvesztés és határtalanítás” címmel jelent meg 2012. őszén, 

amely a Kárpát-medencei magyar közösségek nyelvi jogait és a szomszédos országok nyelvpolitikáját 

mutatja be. 

Az Intézet munkatársai 2012-ben is részt vettek a Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle és a hetente 

megjelenő Nemzetpolitikai Összefoglaló készítésében.  

A Kutatóintézet számos magyarországi és külhoni kutatóintézettel működik együtt. (A teljesség 

igénye nélkül: MTA TI Kisebbségkutató Intézete, a Magyar Külügyi Intézet, Kisebbségi Jogvédő 

Intézete, a Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központja.) 

Nagy sikerként könyveljük el, hogy 2012-ben megrendezésre került a közigazgatásban dolgozók 

számára egy Nemzetpolitikai Továbbképzés. A két napos tréningen Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai 

és a Kutatóintézet által felkért szakértők tartottak előadásokat olyan témakörökben, mint például a 

nemzetpolitika intézményesülése, kisebbségi jogok, egyszerűsített honosítás, szomszédos országok 

politikája és a határon túli magyar pártok.  

Az Nemzetpolitikai Kutatóintézet kezdeményezésére és közreműködésével 2013. tavaszától bekerül a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanrendjébe A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai c. 

tantárgy. Ugyancsak intézeti közreműködéssel a közigazgatási alapvizsga is tartalmaz nemzetpolitikai 

alapismeretek modult 2013. tavaszától. Ezen tananyagok megírása és a kurzus tematikájának 

összeállítása már 2012. negyedik negyedévében elkezdődött. 

 

Az NPKI munkatársainak előadásai más rendezvényeken 
A Kutatóintézet által szervezett konferenciák mellett fontosnak tartjuk, hogy a magyar nemzetpolitikai 

kérdéseket külföldi fórumokon is prezentáljuk, ezért munkatársaink igyekeznek minél több 

nemzetközi eseményen is képviseltetni magukat. Ennek megfelelően a 2012-es évben nemzetpolitikai 

témában számos előadást tartottunk többrk között Belfastban, Szovátán, Beregszászon és 

Nagymegyeren, valamint Budapesten. 

 

Kutatások  

2012. december végére beérkeztek a Kutatóintézet által megrendelt tanulmányok, adatok, amelyek 

alapján 2013. január-február hónapban a külhoni óvodások és a kisiskolások évéhez kapcsolódó 

háttéranyagok készülnek. A „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” program előkészítésébe a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet is bekapcsolódott. 2012-ben az Intézet több alkalommal szervezett a 

programhoz kapcsolódó szakmai egyeztetést.  
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3. A közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése m.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás,  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

2011. évi CLXXV. tv. 

2010. évi CLXXXII. tv. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja a külhoni magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi 

boldogulásának, anyagi és szellemi gyarapodásának, nyelvének, valamint 

kultúrája megőrzésének és továbbfejlesztésének, az anyaországgal történő 

és egymás közötti kapcsolatok fenntartása és erősítése érdekében létrejött 

szervezetek, intézmények, illetve magányszemélyek 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma 

-„Szülőföld magyarul” pályázati program (nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv, taneszköz támogatásban részesült: 248.715 fő 

-Egyedikérelem alapján támogatott szervezet, intézmény 244 db  

-Nyílt pályázati rendszerben támogatott szervezet 1 .487 db 

-„Határtalanul” program keretében támogatott iskola 409 db 

-„dr. Szász Pál” tanulmányi ösztöndíjban részesült 25 fő 

-„2012 a külhoni magyar óvodák éve” keretében támogatott óvónők 98 fő 

-Erzsébet táborok „Határok nélkül” program keretében támogatott 

gyerekek 851 fő 

-Határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési program 

keretében támogatott szervezetek 330 db 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a 2. pontban bemutatott részletes beszámoló tartalmazza 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
                                                                                                                                                                                                                                  adatok eFt-ban 

Felhasznált vagyonelem (saját tőke elemek) Előző év Tárgyév Változás 

Értékben %-ban 

Jegyzet tőke 5 000 5 000 0 100 

Tárgyévi eredmény 6 149 20 551 + 14 402 334,22 

Vállalkozási eredmény 5 870 20 551 +14 681 350,10 

Közhasznú tevékenység eredménye 279 0 -279 0 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. közvetlenül nem nyújt cél szerinti juttatásokat. 

 

A támogatások a Bethlen Gábor Alap (BGA) könyveiben jelennek meg.  

A BGA egy elkülönített állami pénzalap, melynek feladata, a külhoni magyarság szülőföldjén 

való egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi és szellemi gyarapodásának, nyelvének és 

kultúrájának megőrzésének és továbbfejlesztésének, valamint az anyaországgal történő és egymás 

közötti kapcsolatok fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása. Az Alapból megítélt 

támogatások folyósításával, felhasználásnak ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, ill. az 

államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti feladatokat látja el az Alap kezelő szerveként a 

magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.  

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
adatok eFT-ban 

Tisztség: 2011.12.31. 2012.12.31 

Vezérigazgató 
35 143 20 577 

Összesen: 
35 143 20 577 
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7.  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
adatok eFt-ban 

 

Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31. 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 
35 143 20 557 

Alapadatok 
2011.12.31 2012.12.31. 

B. Éves összes bevétel 
415 190 1 008 979 

 ebből: - - 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt 

összeg  
- - 

D. Közszolgáltatási bevétel 
359 520 833 750 

E. Normatív támogatás 
- - 

F. az Európai Unio strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból  nyújtott 

támogatás 
- - 

G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)) 
55 670 175 229 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
409 041 988 428 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 
260 070 587 215 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
359 242 833 750 

K. Adózott eredmény 
6 149 20 551 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 
- - 

Erőforrás-ellátottság mutatói: 
Mutató teljesítése 

Ectv. 32§ (4) a) ((B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft) 
Nem 

Ectv. 32§ (4) b) (K1+K2 ≥ 0) 
Igen 

Ectv. 32§ (4) c) ((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25) 
Igen 

Társadalmi támogatottság mutatói: 
Mutató teljesítése 

Ectv. 32§ (5) a) ((C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02) 
Nem 

Ectv. 32§ (5) b) ((J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5) 
Igen 

Ectv. 32§ (5) c) ((L1+L2)/2 ≥ 10 fő) 
Nem 

 

Budapest, 2013. február 28. 

 

 

        dr. Lélfai Koppány 

             vezérigazgató   


