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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: 
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.§ (1a) 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, 
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k) az Alap honlapjának működtetése, továbbá 
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 
(2014-re 
átvihető) 

2012. évi támogatási bevétel 
működtetési költség fedezetére 
kapott maradvány 

2012. évi költségvetési 
törvény alapján 

 441 448 792 316 387 200 125 061 592* 

2013. évi támogatási bevétel 
működtetési költségek fedezetére 2013. évi költségvetési 

törvény alapján 
 764 000 000 620 884 524 143 115 476 

Összesen   1 205 448 792 937 271 724 268 177 068 

*Bizottsági határozat alapján informatikai fejlesztésre fordítható összeg 

Támogatásfinanszírozási tevékenységéről 

2.2. „Szülőföldön magyarul” támogatás lebonyolítása 

A „Szülőföldön magyarul” pályázati felhívás a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz-támogatás, 
illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2012/2013-as tanévre, 2013. március 1-én került kiírásra a Bethlen 
Gábor Alapkezelőnél.  

A pályázati kiírásban érintett helyszínek: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Horvátország. 
Minden régióban a lebonyolítással megbízott szervezet honlapján kiírásra került a pályázat. A pályázatokat 2013. 
március 1. - április 15. időszakban lehetett benyújtani.  

A lebonyolító szervezetek régiónként:  
• Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,  
• Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,  
• Concordia Minoritatis Hungaricae,  
• Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány,  
• Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,  
• Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. 
Pályázók köre: 
- óvodások, alap-, vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytató tanulók, vagy akik fakultatív magyar 

nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakhelyükhöz tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben 
nincs magyar nyelvű tagozat. 

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek. Azok a 
nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelőző időszakban 
születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban. 
A fakultatív magyar nyelvű oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbírálás alá esnek. 
- azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőfokú tanulmányaikat nappali tagozaton alapképzési vagy magiszteri 

tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven folytatják. 
Pályázható támogatási összeg és jogcím: 
- nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás: 17 200 HUF 
- hallgatói támogatás: 2 800 HUF 

Legfontosabb változások a korábbi gyakorlathoz képest: 
• A pályázók körének pontosítása 
• A pályázatból kizárandók körének pontosítása 
• A nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás összegének változása. 
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Rövid helyzetkép 

A 2012/2013. „Szülőföldön Magyarul” pályázatra összesen közel 256 000 igénylést vártak a lebonyolító 
szervezetek a régiókból.  

A Kormány az 1259/2013.(V.13.) Korm. határozat 9. pontjában felkérte a BGA felett rendelkező Bizottságot, hogy 
a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Alap 2013. évben 500 millió Ft 
egyenlegjavulást érjen el. Ennek érdekében a Bizottság a 41/2013. (V.27.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az egyenlegjavulást az oktatás-nevelési előirányzat csökkentésével kell teljesíteni. 

A Bizottság úgy rendelkezett, hogy a 12/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadott „Szülőföldön magyarul” 
pályázati felhívásban meghatározott „Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás” egy főre 
jutó éves összegét 22 400 Ft-ról 17 200 Ft-ra módosítja. 

Támogatott pályázatok száma régiónként 

Ország / Régió 

Támogatott pályázatok  

Összes támogatás 
(HUF) 

Oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és 
taneszköz támogatások Hallgatói támogatás 

ÖSSZESEN 

Oktatási-nevelési, 
valamint tankönyv- 

és taneszköz 
támogatások 
összesen (fő) 

Oktatási-nevelési, 
valamint tankönyv- 

és taneszköz 
támogatások 

összesen  
(HUF) 

Támogatásra 
javasolt hallgatói 

támogatás  
(fő) 

Hallgatói 
támogatás  

(HUF) 

Felvidék 47 419 815 606 800 120 336 000 815 942 800 

Kárpátalja 19 208 330 377 600 339 949 200 331 326 800 

Erdély 156 573 2 693 055 600 2 095 5 866 000 2 698 921 600 

Vajdaság 25 943 446 219 600 175 490 000 446 709 600 

Horvátország 1 016 17 475 200 0 0 17 475 200 

Muravidék 382 6 570 400 2 5600 6 576 000 

Összesen 250 541 4 309 305 200 2 731 7 646 800 4 316 952 000 

 

Elutasított pályázatok száma régiónként 

Ország / Régió 

Támogatásra nem javasolt pályázatok (fő) 

Oktatási - nevelési, valamint tankönyv- 
és taneszköz támogatás (fő) 

Hallgatói támogatás (fő) 

Felvidék 855 0 

Kárpátalja 43 2 

Erdély 2 719 133 

Vajdaság 593 0 

Horvátország 12 0 

Muravidék 0 0 

Összesen 4 222 135 

 

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján 250 541 fő nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és 
taneszköz támogatásra, továbbá 2 731 hallgatói támogatásra vonatkozó pályázatot részesített támogatásban. 
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Elutasításra került 4 222 nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra, és 135 db hallgatói 
támogatásra vonatkozó pályázat.  

Erdély 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján, a megítélt támogatási összeg 2 698 921 600 Ft, ebből 
2 693 055 600 Ft (156 573 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 5 866 000 Ft  
(2 095 fő) hallgatói támogatás. 

Erdélyben a korábbi évhez hasonlóan a kifizetés szakaszosan történt hetente, a támogatottak ennek megfelelően 
ütemezetten vehették át az egyes OTP fiókokban a támogatást. Erdélyben a nyertes pályázók közel 98,45 %-a 
megkapta a támogatást 2013. december 31-ig. 

Felvidék 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján, a megítélt támogatási összeg 815 942 800 Ft, ebből 
815 606 800 Ft (47 419 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 336 000 Ft (120 
fő) hallgatói támogatás. 

A támogatottak értesítéséért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felelt, a támogatások célba juttatását 
az OTP Banka Slovensko a.s. végezte. 2013. december 31-ig a támogatott pályázók 99,36 %-a megkapta a 
támogatást.  

Vajdaság 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján, a megítélt támogatási összeg 446 709 600 Ft, ebből 
446 219 600 Ft (25 943 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 490 000 Ft (175 
fő) hallgatói támogatás. 

A helyi lebonyolító, Concordia Minoritatis Hungaricae, 2013. szeptember végén kezdte meg a pályázók 
kiértesítését. Vajdaságban 2013. december 31-ig a nyertes pályázók több mint 99,72 %-a kapta meg a 
támogatást. 

Kárpátalja 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján, a megítélt támogatási összeg 331 326 800 Ft, ebből 
330 377 600 Ft (19 208 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 949 200 Ft (339 
fő) hallgatói támogatás. 

A támogatás kifizetésére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány külön számlát nyitott 
az OTP Banknál, mely felett a BGA Zrt. rendelkezik. A kifizetéseket a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány, a helyi 
lebonyolító, az Alapkezelővel együttműködve intézte.  

2013. december 31-ig a támogatottak 99,83 %-ának jutatta el a támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
közreműködésével. 

Horvátország 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján a megítélt támogatási összeg 17 475 200 Ft, ebből  
17 475 200 Ft (1 016 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 0 (0 fő) Ft hallgatói 
támogatás. 

Horvátország nem került be az OTP-BGA projektbe az igénylők viszonylag kis száma miatt, így a kifizetések a 
helyi lebonyolító, azaz a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közreműködésével valósultak meg. A 
támogatottak 100 %-a megkapta a támogatást. 

Muravidék 
A Bizottság 2013. augusztus 2-án hozott döntése alapján, a megítélt támogatási összeg 6 576 0000 Ft, ebből  
6 570 400 Ft (382 fő) oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, míg 5 600 Ft (2 fő) hallgatói 
támogatás. 

Szlovéniában nincs OTP közreműködő partner, ezért a támogatási összeget a lebonyolító, azaz a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet juttatta el a kedvezményezetteknek. A támogatottak 100 %-a megkapta a 
támogatást. 



5 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 

2.3. Nyílt pályázati rendszer 

A nyílt pályázatok esetében 2013-ben rendelkezésre álló keretösszeg 600 000 000 HUF volt. Ebből 400 000 000 
HUF központi felhívás, 200 000 000 HUF regionális pályázati felhívás (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja 
vonatkozásában) keretében került meghirdetésre. A regionális pályázati felhívások a helyi közösségek javaslatait 
figyelembe véve, a helyi igényeknek megfelelően kerültek megfogalmazásra. Célunk volt, hogy mind a központi 
mind a regionális felhívások egyidőben, de más-más beadási határidőkkel jelenjenek meg lehetőleg minél 
korábbi időpontban, hogy az év közbeni programok lebonyolításában ne legyen fennakadás abban az esetben 
sem, ha a támogatott nem tudja megelőlegezni a program költségét.  

A nyílt pályázati felhívások 2013. február 11-én jelentek meg.  

Megvalósítási időszak: 2013. március 1. – 2014. február 28. volt. 

2.3.1. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívásai 

2.3.1.1. Központi pályázati felhívások 

Igényelhető támogatási összeg:  
- Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 600 000 Ft – 5 000 000 Ft közötti összeg. 
- Horvátország, Szlovénia esetében 200 000 – 5 000 000 Ft közötti összeg 
- Magyarország esetében 200 000 – 4 000 000 Ft közötti összeg. 

Ausztria és a diaszpóra országai a 2013. évben nem a Bethlen Gábor Alapból részesültek támogatásban. A 
pályázati tárgyakhoz a pályázati felhívás nem rendelt konkrét keretösszeget. A teljes támogatási keretösszeg 
400 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát 
figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága döntött. A 2013. év központi pályázati felhívást az alábbi 
témákban hírdette meg: 

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok támogatása 
- a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok 

támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra 
- egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek) 
- magyar nyelvű közoktatási programok támogatása, különös tekintettel, az általános iskolák alsó tagozatainak 

programjaira 
- magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; 

tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása 
- iskolabusz-üzemeltetés 
- amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása 

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása 
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás 
- szakmai kiadványok támogatása  
- honlap létrehozása és fejlesztése 
- dokumentum- és kisjátékfilm-készítés  

III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása 
- országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztések 
- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása 
- korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása  
- magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése 

IV. Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális 
intézmények működésének támogatása  

- jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások támogatása 
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Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások alapvető célkitűzése a határon túli magyar közösségek 
programjainak, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatása, ezért a pályázók 2013-ban 
működési támogatásra is pályázhattak a IV. tárgyra beadott pályázatokkal. Az I. és II. pályázati tárgy esetén az 
igényelt támogatás maximálisan 25%-át fordíthatták a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó működési 
költségekre, valamint az igényelt támogatás maximálisan 10%-a fordíthatták eszközbeszerzésre. 

A központi pályázati felhívásra a 2013. február 7-i kollégiumi ülés által javasolt és a Bethlen Gábor Alap 
Bizottsága által jóváhagyott négy pályázati tárgyban érkeztek be a pályázatok. A beérkezett pályázatok száma 
összesen 1 998 db volt. 

 

A központi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma 

Ország / Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) 

Felvidék 348 

Kárpátalja 199 

Erdély 840 

Vajdaság 272 

Horvátország 56 

Muravidék 39 

Magyarország 244 

Összesen 1 998 

 

Legfontosabb változások a korábbi gyakorlathoz képest: 

• A pályázat benyújtásának időpontja: 2013. február 11. – 2013. március 13. (az előző évhez viszonyítva egy 
hónappal korábban) 

• A BGA törvény módosítása értelmében 2013-ban az ausztriai és a diaszpóra országaiból érkező pályázatok 
Bethlen Gábor Alap forrásaiból nem kaphatnak támogatást. 

• A pályázók külön pályázhattak eszközbeszerzésre és működési támogatásra is. 
• A pályázat költségtervében nyilatkozni kellett a programhoz rendelkezésre álló önrészről, melynek 

felhasználásáról elszámolást kellett benyújtani nyertes pályázat esetén. 
• Új mellékletként megjelent a működési igazolás azon pályázók esetében, akiknek nem volt támogatott 

pályázatuk a Bethlen Gábor Alapnál 2011-2012-ben. 
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A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás esetében: 

 
 

A támogatott központi pályázatok eloszlása a pályázati felhívások tárgya szerint: 
A kördiagramból kitűnik, hogy a pályázók a kulturális, oktatási programokra, valamint a média, könyvkiadás 
támogatására kiírt pályázati felhívásra adták be a legtöbb támogatott pályázatot. 

 

 

2.3.1.2. Regionális pályázati felhívások 

A nyílt pályázati keretösszeg egyharmadára – 200 000 000 HUF összegre – a határon túli közreműködő 
szervezetek javaslatai kerültek befogadásra, a lebonyolító szervezetek egyben pályázatkezelő és javaslattevő 
tevékenységet is folytattak. A 200 000 000 HUF keretösszeg az alábbi régiónkénti bontásban került megosztásra: 
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A regionális pályázati keretösszeg régiónkénti megoszlása 

Ország / Régió Keretösszeg (HUF) 

Felvidék 46 000 000 

Kárpátalja 30 000 000 

Erdély 84 000 000 

Vajdaság 40 000 000 

Összesen 200 000 000 

 

A megjelent pályázati felhívások témák szerint: 

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek támogatása 

- a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, regionális vagy helyi jelentőségű kulturális, ifjúsági és 
hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra 

- magyar nyelvű közoktatási programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák alsó tagozatainak 
programjaira 

- magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok (tudományos kutatások, konferenciák, 
tanulmányi versenyek és szaktáborok) támogatása 

- iskolabusz üzemeltetése 
 

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása 
- oktatási és tudományos célú szakmai kiadványok támogatása  
 

III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztés 
- regionális vagy helyi jelentőségű kulturális és közművelődési célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztés 
- oktatási célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések, különös tekintettel az általános iskolák alsó 

tagozatainak programjaira 

IV. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, 
gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása  

- működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag és tárgyi eszköz beszerzése, 
szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek) 

A regionális felhívásokra a 2013. február 7-i kollégiumi ülés által javasolt és a Bethlen Gábor Alap Bizottsága által 
jóváhagyott, régionként némileg eltérő (régióspecifikus) pályázati tárgyban érkeztek be a pályázatok. A 
beérkezett pályázatok száma 2 027 db volt. 

 

A regionális pályázati felhívásra beérkezett pályázatok száma 

Ország/régió Beérkezett pályázatok összesen (db) 

Felvidék 416 

Kárpátalja 241 

Erdély 919 

Vajdaság 451 

Összesen 2 027 
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A beérkezett érvényes és a támogatott pályázatok száma a régiós pályázatok esetében: 
 

 

A rendelkezésre álló forrás változatlanul 600 000 000 Ft, akárcsak a korábbi évek évi nyílt pályázati 
keretösszege. A pályázatok száma viszont a tavalyi évhez képest nőtt (2012-ben a beadott központi és regionális 
pályázatok száma: 3 276 db, míg 2013-ban 4 025 db volt). A rendelkezésre álló keret a teljes beérkezett pályázati 
igény 9%-ának támogatására, a támogatásra javasolt pályázatok keretigényének kb. 27%-ára nyújtott fedezetet 
jelen pályázat során. 

2.4. Határtalanul! program osztályának tevékenységei 

2013. évi Határtalanul! program megvalósulása  

A Határtalanul! program támogatására rendelkezésre álló keret összesen 465 300 000 Ft, amelyből 435 300 000 
Ft nyilvánosan meghirdetett pályázati konstrukció, 30 000 000 Ft pedig egyedi eljárásrendben bizotsított 
támogatás (Rákóczi Szövetség). 

Egyedi eljárásrendben a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának megvalósításához nyújtott támogatást a 
Bethlen Gábor Alap Bizottsága. A program keretében a nemzeti ünnepek, emléknapok rendezvényein vettek 
részt határon túli diákok, mintegy 150 iskolából közel 6000 fővel. A program koordinálását, az utazások és 
megemlékezési rendezvények szervezését a Rákóczi Szövetség végezte, a támogatott cél megvalósulásáról és 
a támogatás felhsználásáról részletes szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatást nyújtott.  

A nyilvános pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások megvalósulása a Határtalanul! program BGA – HA – 
13 jelzésű, belföldi köznevelési intézmények számára meghirdetett pályázat keretében történt. Az Alapkezelő 
koordinálásában, adminisztrálásában teljesült feladatokról az alábbiakban részletes beszámolót nyújtunk 

Felhívások meghirdetése 

2013. február 8-án megjelent a Határtalanul! program három pályázati felhívása, amelyek a múlt évihez hasonló 
célcsoportok számára kínálnak pályázási lehetőségeket.  

A pályázatokat eltérő benyújtási határidőkkel lehetett az Alapkezelőhöz eljuttatni 2013. február 8. és 2013. 
március vége között. 

A Határtalanul! program pályázati felhívásai 

Pályázati felhívások 2013-ban Pályázat benyújtási határidő 

BGA-13-HA-01 sz. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 2013. március 14. 

BGA-13-HA-02 sz. Együttműködés szakképző iskolák között 2013. március 21. 

BGA-13-HA-03 sz. Együttműködés gimnáziumok között 2013. március 28. 
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Kimutatás a Határtalanul! program keretén belül 2013. I. félévében nyertes pályázatok alakulásáról 

Pályázati felhívás 
címe 

Megítélt támogatás 
(Ft) 

Nyertes 
pályázatok 

száma 

Nyertes iskolák 
száma 

Utazó diáklétszám Utazó tanárlétszám 

Tanulmányi 
kirándulás 

hetedikeseknek 
286 052 816 299 292 11 400 1 292 

Együttműködés 
szakképző iskolák 

között 
62 880 465 40 39 

1 118 magyarországi + 1 056 
külhoni 

130 magyarországi 
+ 120 külhoni 

Együttműködés 
gimnáziumok között 

86 304 938 54 52 
1 749 magyarországi + 

1 711külhoni 
193 magyarországi 

+ 184 külhoni 

Összesen 435 238 219 393 383 17 034 1 919 

 

A döntés értelmében a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek c. felhívás keretében 299 pályázat, az 
Együttműködés szakképző iskolák között c. felhívásban 40, míg az Együttműködés gimnáziumok között c. 
felhívásban 54 pályázat nyert el támogatást. 

A nyertes pályázatok utazásainak megoszlása 2014. I. félévében a Határtalanul! program keretén belül: 

 

Határtalanul! program átadás-átvétele 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. alapján, a Határtalanul! program 
forrásai a Bethlen Gábor Alaptól az Emberi Erőforrások Minisztérium (továbbiakban: EMMI) fejezetébe kerülnek 
át.  
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Az Alapkezelő és az EMMI között létrejött megállapodás alapján, a folyamatban lévő ügyek átadásra kerültek 
2014.01.01. fordulónappal. Az EMMI, mint átvevő, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt (továbbiakban: EMET) 
jelölte ki, hogy lebonyolítóként közreműködjön az átadás-átvétel során, tekintettel arra, hogy a programfeladat 
végrehajtását az EMET fogja ellátni. 

 

2.5. „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” – Közösségépítés a külhoni magyar oktatás 

szolgálatában 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet 2012. 
évi plenáris ülésének zárónyilatkozatában rögzítettek szerint meghirdette a „2013 a külhoni magyar 
kisiskolások évét”. A munka már 2012-ben megkezdődött, a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 
stratégia kerete című dokumentum alapján meghirdetett tematikus évvel, melynek címe: “2012 a külhoni magyar 
óvodák éve” volt.  

Idén az oktatás második láncszeme, a kisiskolások közössége volt a főszereplője a programnak. A 
megvalósítására 100 millió forint állt rendelkezésre a Bethlen Gábor Alapból. A rendezvények szakmai 
koordinációját a Nemzetpolitikai Államtitkárság látta el, a lebonyolítást pedig az Erzsébet Szállodák, Táborok és 
Vendégházak Nonprofit Kft. végezte. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet háttérkutatásokkal alapozta meg a 
nagy elismerést kivívó program folytatását.  

A program célja: meggyőzni a szülőket arról, hogy anyanyelvi iskolai intézménybe írassák be gyermekeiket.  

Célcsoportok:  

• azok a gyermekek és szüleik, akik az óvoda utolsó évét végzik, illetve készülnek az általános iskolai 
tanulmányaik megkezdésére, 

• óvodapedagógusok és tanítók, iskolapszichológusok, nevelési tanácsadók, fejlesztőpedagógusok, 
• egyházi hitoktatók, segédlelkészek, lelkészfeleségek a szórványban. 

A pályázatokat 2013. február 15. – április 18. között lehetett benyújtani.  

A tematikus év kapcsán három pályázati felhívás jelent meg:  

1. A külhoni magyar közösségépítő magánszemélyek részvételének biztosítása és támogatása módszertani 
továbbképzési programon, 

2. A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok részvételének biztosítása és támogatása a Ringató 
Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen, 

3. Óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű 
pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása.  

A három pályázati felhívásra 279 pályázat érkezett be, a következő megosztásban: 

Kimutatás ,,2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” – Közösségépítés a külhoni magyaroktatás szolgálatában program 
keretén belül benyújtott pályázatok felhívásonkénti megoszlásáról 

Régió 

A külhoni magyar közösségépítő 
magánszemélyek részvételének 

biztosítása és támogatása 
módszertani továbbképzési 

programon (db) 

Óvoda- és iskolapedagógusok 
részvételének biztosítása és 

támogatása a Ringató Programot 
átadó módszertani 
továbbképzésen 

(db) 

Óvoda- és 
iskolapedagógusok 
együttműködésével 

megszervezett magyar nyelvű 
pedagógiai programok, 

módszerek alkalmazásának 
támogatása (db) 

Felvidék 9 20 31 

Kárpátalja 16 7 13 

Erdély 58 47 49 

Vajdaság 12 7 5 

Horvátország 1 1 2 

Összesen: 96 83 100 

http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag
http://www.nemzetiregiszter.hu/download/9/a2/00000/Magyar%20nemzetpolitika%20A4.pdf
http://www.nemzetiregiszter.hu/download/9/a2/00000/Magyar%20nemzetpolitika%20A4.pdf
http://www.kulhoniovodak.hu/
http://www.kulhoniovodak.hu/
http://www.bgazrt.hu/
http://www.esztv.hu/
http://www.esztv.hu/
http://bgazrt.hu/npki/
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A 49/2013 (VI.06.) számú bizottsági határozat értelmében a következő felhívások szerinti megoszlásban kerültek 
támogatásra a benyújtott pályázatok: 

A ,,2013 a külhoni magyar kisiskolások éve’ – Közösségépítés a külhoni magyar oktatás szolgálatában program keretén belül 
támogatott pályázatok felhívásonkénti megoszlásáról 

A pályázati felhívás tárgya 
Támogatott 

pályázatok száma 
(db) 

Összeg 
(Ft) 

A külhoni magyar közösségépítő magánszemélyek részvételének biztosítása és támogatása 
módszertani továbbképzési programon 

50 1 250 000 

A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok részvételének biztosítása és támogatása a 
Ringató Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen 

30 750 000 

A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 
pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása 

27 3 000 000 

Összesen: 107 5 000 000 

 

A külhoni magyar közösségépítőknek szervezett hat napos siófoki továbbképzésen 46 fő tudott részt venni. A 
Ringató Programot átadó hat napos módszertani továbbképzésen pedig 25 pedagógus vett részt. 

A magányszemélyekkel történt támogatási szerződések megkötését követően, minden résztvevő nyertes pályázó 
támogatása átutalásra került. A program minden egyes pedagógusa, aki a képzés részese volt, a tanultak 
alkalmazásáról szakmai beszámolót küldött, melynek beérkezési határideje 2013. október 30. volt.  

„A külhoni magyar közösségépítő magánszemélyek részvételének biztosítása és támogatása módszertani 
továbbképzési programon” és „A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok részvételének biztosítása és 
támogatása a Ringató Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen” részt vett pályázók 
támogatásához kapcsolódó szakmai dokumentáció lezárása október és november folyamán megtörtént. 

A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett pedagógiai programok nagy 
része a tanév kezdetét követően került megvalósításra. Az összegző szakmai beszámolónak az utolsó 
megvalósított programot követően kellett beérkeznie. A 27 támogatott projekt közül 26 nyertes pályázó részére a 
támogatás átutalása megtörtént, (egy pályázó lemondott a támogatásról), a programok megvalósítása 2013. 
december 31-ig sikerrel lezárult. A szakmai beszámolók megküldésének határideje: 2014. január 31.  

A tematikus év zárásaként került sor a régióspecifikus továbbképzések megszervezésére, valamint a tematikus 
évhez kapcsolódó módszertani segédanyagok - szükség szerint történő – kiadására, sokszorosítására és 
oktatási intézményekbe való eljuttatására.  

A 75/2013. (X.7.) számú bizottsági határozat értelmében a szervezetek részére összesen 18 000 000 Ft állt 
rendelkezésre a programok megvalósításához. 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével 2000 db módszertani csomag jutott el az 
erdélyi magyar kisiskolásokhoz, és 112 vendég részvételével sor került „Az anyanyelv oktatása és a játék 
szerepe kisiskoláskorban” címmel megrendezett konferencia lebonyolítására is (2013. november 30.). 

A Magyar Nemzeti Tanács a „Zenei nevelés szerepe a kisiskolások mindennapjaiban” címmel szervezett három 
helyszínen szakmai továbbképzést (2013. november 4. Szabadka, 2013.november 5. Zenta, 2013. november 6. 
Óbecse), majd „Magyarságismeret” címen előadást, összesen 264 fő részvételével, továbbá 200 módszertani 
csomagot juttatott el a magyar nyelven oktató osztálytanítóknak. 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma két napos (2013. november 22-23.) konferencia keretében zárta 
le a tematikus évet 100 pedagógus részvételével, ahol a módszertani csomagok, valamint fénymásoláshoz 
szükséges papírból, tonerből, térképekből és ifjúsági könyvekből álló ún. alapcsomagok kiosztására is sor került. 
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2013. november 7-én és 8-án 150 fő részvételével rendezett 
szakmai konferenciát, melynek címe: „Átmenet az óvoda és az iskola közt”. 2013. december 10-én tanári fórumot 
szerveztek, ahol a beiratkozással kapcsolatos kérdésekről egyeztettek a meghívottak. 2013. december 12-én 
„Motiváció és motiváltság” témakörben tartottak pedagógusfórumot, melyen 100 pedagógus jelent meg. 

A záró elszámolás megküldésének határideje (a program megvalósítási idejétől függően): 2014. január 31., illetve 
2014. március 2. 

2.6. Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjpályázat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a Budapesti 
Ügyvédi Kamarával 2013-ban is meghirdette – a 2012/2013-as tanévre kiírt ösztöndíj program sikeres 
lebonyolítása után –, a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat a 2013/2014-es tanévben szülőföldjükön 
felsőoktatási jogászképzésben résztvevő, nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára. 
Az ösztöndíj összege: 600 000,- Ft/fő/év 
A pályázati felhívásra 59 pályázat érkezett be az Alapkezelőhöz.  
A Bethlen Gábor Alap Bizottsága az 85/2013. (XI.20.) számú határozattal 25 pályázót részesített támogatásban. 
A hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják, s a nyári gyakorlatukat egy-egy neves ügyvédi irodánál töltik. A 
képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.  

2.7. Egyedi támogatások 

A Támogatási Programok Osztálya valamint a Kiemelt Támogatások Osztálya egyedi támogatás formájában 
kezelte a nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatását, az egyedi kérelem alapján nyújtott 
támogatásokat valamint a meghívásos pályázati konstrukcióban nyújtott támogatásokat. 
Egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be:  

• nemzeti jelentőségű intézmények: 2013-ban meghatározásra kerültek a nemzeti jelentőségű 
intézmények, amelyeket a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) iránymutatásai alapján a Bethlen Gábor 
Alap Bizottsága jelölte ki az 5/2013 (II.08.) számú határozatában 

• nem nemzeti jelentőségű intézmények 
 

2.7.1. Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása 

Egyedi támogatási eljárásrendben nyújtottunk támogatást a 2013-ban meghatározott nemzeti jelentőségű 
intézmények részére, amelyeket a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) iránymutatásai alapján a Bethlen Gábor 
Alap Bizottsága jelölt ki az 5/2013 (II.08.) számú határozatában.   

A nemzeti jelentőségű intézmények régiónkénti megoszlása 

Ország/régió 
Nemzeti jelentőségű 
intézmények száma 

Bizottsági döntéssel lekötött támogatás 
összege (Ft) 

Felvidék 10 319 200 000 

Kárpátalja 12 1 238 650 751 

Erdély 13 3 649 000 000 

Vajdaság 10 518 200 000 

Horvátország 2 4 500 000** 

Muravidék 3 16 500 000 

Diaszpóra* 3 0* 

Összesen: 53 5 746 050 751 

 
*A diaszpóra támogatása 2013-ban a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatási illetékességéhez tartozott.  
** A Magyar Oktatási és Művelődési Központ visszalépett a támogatástól (támogatási összege 1 500 000 Ft volt 
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2.7.2. Meghívásos pályázatok 

Nemzeti jelentőségű programokra meghirdetett meghívásos pályázatok Erdélyben 

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 17/2013. (II.28.) számú határozatában jelölte ki Erdély esetében a nemzeti 
jelentőségű programokat, amelyek támogatása meghívásos pályázat keretében történt. 

Öt támogatási tárgykörben került sor pályázat kiírására: 
• Szakmai és kulturális intézmények támogatása 

A támogatás célja a romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben és kulturális 
tevékenységben meghatározó szerepet vállaló intézmények működésének és/vagy programjainak 
támogatása. A keretösszeg 69 600 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 600 000 Ft - 5 000 000 Ft. 

• Felsőoktatási háttérintézmények támogatása 
A támogatás célja a romániai illetőségű, a magyar nyelvű felsőoktatáshoz kapcsolódó 
háttérintézmények működésének és/vagy programjainak támogatása. 
A keretösszeg 16 200 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 600 000 Ft - 5 000 000 Ft. 

• Kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása 
A támogatás célja kulturális és tudományos médiatámogatási program keretében kiadványok, 
folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása. 
A keretösszeg 17 000 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft - 3 000 000 Ft. 

• Színházak, bábszínházak, táncegyüttesek támogatása 
A támogatás célja romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar 
anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló színházak, bábszínházak, 
táncegyüttesek működésének és/vagy programjainak támogatása. 
A keretösszeg 50 400 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft - 2 500 000 Ft. 

• Szórványkollégiumok támogatása, illetve iskolabusz program támogatása 
A támogatás célja romániai illetőségű, a magyar anyanyelvi és nemzeti önazonosság megőrzését 
elősegítő szórványkollégiumok működtetésének és/ vagy programjainak illetve iskolabusz program 
támogatása. 
A keretösszeg 39 100 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 300 000 Ft - 3 000 000 Ft. 
 

A pályázatok benyújtásának időpontja: 2013. március 4. – 2013. április 3. volt. A pályázók kiértesítése, a 
szerződéskötés és az utalás 2013.12.31-ig megtörtént. 

A nemzeti jelentőségű programokra benyújtott pályázatok és támogatási összegek megoszlása pályázati kategóriánként 

Pályázati kategória Pályázatok száma (db) Javasolt támogatási összeg (Ft) 

Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programja 11 16 200 000 

Jelentős szakmai és kulturális intézmények működése 39 68 800 000 

Kulturális és tudományos médiatámogatási programok 12 17 000 000 

Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programjai 28 50 400 000 

Szórványkollégiumi programok 28 36 700 000 

Összesen: 118 189 100 000 

 

Vajdaságban meghirdetett meghívásos pályázatok: 

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 43/2013. (V.22.) számú határozatában jelölte ki Vajdaság esetében azon 
intézmények és szervezetek listáját, amelyek támogatása meghívásos pályázat keretében történt. A támogatás 
célja a vajdasági magyar kulturális programokat célzó tevékenységek támogatása.  
A keretösszeg 57 500 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft - 25 000 000 Ft volt. 
A pályázatok benyújtásának időpontja: 2013. május 22. – 2013.június 21. volt.  
A megvalósítási időszak: 2013. március 1. - 2014. február 28. 
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A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 64/2013.(VIII.2.) számú határozatában döntött a meghívott szervezetek és 
intézmények támogatásáról. 
A meghívásos pályázat keretében támogatott intézmények és szervezetek száma 9 db volt. A pályázók 
kiértesítése megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van, öt támogatott esetében az átutalás megtörtént. 

2.7.3. Egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatások 

Az egyedi támogatások eljárásrendjüket tekintve nem pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások, hanem a 
támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit kiemelten kezelő támogatások.  
Egyedi támogatási kérelmet a BGA törvényben meghatározottaknak megfelelően bármely szervezet vagy 
magánszemély benyújthat.  
 
Az egyedi támogatásokat céljuk szerint az alábbiaknak megfelelően csoportosíthatjuk:  

a) Oktatási intézmények támogatása 
- felsőoktatási intézmények támogatása 
- szórványoktatási kollégiumok támogatása 
- bentlakásos közoktatási-köznevelési intézmények támogatása 

b) Egyházi intézmények támogatása 
c) Kulturális programok, rendezvények támogatása 
d) Jogvédő, közösségépítő, kisebbségvédelmi tevékenység támogatása 
e) Beruházások  

- oktatási intézmények ingatlanfejlesztése 
- épület-rehabilitációs tevékenység támogatása 

Az országonkénti/régiónkénti benyújtott kérelmeket a 2013. december 31-i állapot szerint az alábbi táblázat 
mutatja. 

 

Az országonként/régiónként benyújtott egyedi kérelmek megoszlása 

Ország/régió Beérkezett kérelmek száma (db) Bizottsági döntéssel lekötött támogatás Ft-ban 

Felvidék 25 517 883 600 

Kárpátalja 26 176 175 000 

Erdély 37 532 823 930 

Vajdaság 27 481 320 000 

Horvátország 5 11 430 000 

Muravidék 4 2 381 120 

Magyarország 19 301 070 000 

Diaszpóra 1 29 700 000 

Összesen: 144 2 052 783 650 

 

Ezen támogatások 84%-a esetében a támogatási összeg átutalásra került, 16%-a esetében a szerződéskötés 
előkészítése folyamatban van. 
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2.8. Közreműködés az Erzsébet-tábor „Határok nélkül” programjában 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány „Határtalan túra” elnevezéssel 2013-ban ismételten pályázatot hirdetett a 
határon túli gyermekek üdültetése céljából. 1 000 szórványhelyzetben élő határon túli gyermek részére 
biztosították a Balaton környéki táborozást. 
Az utazási költségeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A táboroztatás költségeihez a határon túli 
gyermekek 1 000,- Ft/ fő önrész vállalásával járultak hozzá. 
A Bethlen Gábor Alap összesen 12 795 650,- Ft-ot biztosított a határon túli gyermekek Erzsébet-táborba való 
utaztatásának költségeire. 
 
Régiónként az alábbi létszámban jelentkeztek a zánkai táboroztatásra: 

A zánkai táborozásra jelentkezők száma 

Ország/Régió Regisztrált gyerekek száma (fő) Regisztrált kísérők száma (fő) Összesen (fő) 

Erdély 498 51 549 

Felvidék 109 15 124 

Vajdaság 89 10 99 

Kárpátalja 110 11 121 

Horvátország 36 4 40 

Muravidék 8 1 9 

Összesen 850 92 942 

 

2.9. Rendezvények a Magyarság Házában 

„Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül 
élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradást és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére 
irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a 
szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” (A 
nemzetpolitikai stratégia kerete) 

A Magyarság Háza, mint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. rendezvény és kiállítási központja, nemcsak az 
ügyintézés helye, hanem a magyarság tényleges találkozóhelye, ennek a fent megfogalmazott 
nemzetpolitikai stratégiának a mentén alakította ki 2013. évben programstratégiáját. Az így kidolgozott 
programstratégia, illetve a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága által jóváhagyott konkrét igényekhez igazított 
programterv szerint folytattuk munkánkat.  

Magyarság Háza egyedi márkát jelent: azáltal emelkedik ki a többi kulturális intézmény közül, hogy 
egyedülállóan mindig külhoni szereplőket fogad: külhoni énekesek, táncosok, színészek adnak elő, külhoni 
képzőművészek kiállításai láthatók, nagy nemzeti ünnepeinken a külhoni vonatkozásokat állítjuk középpontba. Ez 
a programstratégiánk lényege, amely hosszú és kitartó munkát igényel, de elmondható, hogy 2013-ban az 
idelátogató közönség már kifejezett elképzeléssel jött a Magyarság Házába. Szép feladat bemutatni a külhoni 
kulturális kincseket – és közönségünk egyre jobban igényli is ezt.  

Programstratégiánkat az értékmentés – értékteremtés – találkozások jegyében alakítottuk ki különböző 
sorozatokban, illeszkedve az Államtitkárság által megfogalmazott konkrét igényekhez, így a korábbiakhoz képest 
új feladatot jelentett a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program képzéseinek lebonyolítása a Magyarság 
Házában, de szervezési kapacitásunkkal folyamatosan rendelkezésre álltunk a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
egyéb rendezvényeihez is: sajtótájékoztatók, ill. a MÁÉRT ülések terén.  

Saját programjainkat folyamatos egyeztetésekkel, a Nemzetpolitikai Államtitkárság szakmai felügyeletével 
szerveztük, a külhoni kapcsolattartásban a Kapcsolattartási Főosztállyal együttműködve. 

2013-ban a korábban elindított kulturális est sorozatainkat is folytattuk, amelyek sikeresek voltak a hazai 
közönség előtt, és nagy élményt jelentettek a külhoniaknak: akár a „Rejtőzködő Kárpát-medence”, akár a 
„Keresztutak és elágazások” programokat nézzük.  
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Kiemelkedőek voltak ebben az évben is a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeink, különösen a 
Március 15-i nemzeti ünnep, amikor az időjárási helyzet miatt az egyik kiemelt központi állami ünnepség 
helyszínévé vált a Magyarság Háza, egész napos, huszár hagyományokat bemutató „Legyél te is 48-as huszár!”  
műsorával. 

Szintén kiemelkedő esemény volt a Nemzeti Összetartozás Napja, amelyet 4 külhoni és 1 hazai művészeti 
iskola diákjainak bevonásával szerveztünk, közös alkotás létrehozásával. Ennek keretében megalkottuk az 
Összetartozás Fáját, amely a Magyarság Háza díszlépcsőházának központi helyén azóta is látható és sokan 
látogatják is.  

Programjainkhoz mind szakmai, mind a közönségszervezés terén állandó együttműködő partnereket vontunk 
be, többek között céljaink és küldetésünk azonossága révén 

 a Rákóczi Szövetséget, 
 a külhoni magyarság művelődési és kulturális szervezeteit, 
 a Nagycsaládosok Országos Szövetségét, és annak különböző szervezeteit, 
 a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, 
 a kárpátaljai ráti Szent Mihály Gyermekotthont, 
 a Teleki László Alapítványt, 
 a Százak Tanácsát, 
 a Magyar Emlékekért a Világban Egyesületet, 
 a Balassi Intézetet,  
 a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Zrt-t. 

 
2013-ban a BGA Támogatásfinanszírozási igazgatósága által irányított programok is bekapcsolódtak a 
rendezvényeinkbe, kiemelten a Határtalanul! programban részt vevő iskolák, illetve a támogatott külhoni 
szervezetek.  

Néhány példa:   
 „Megújuló épített örökségünk – értékmentés a Kárpát-medencében” c. kiállításunkhoz a Határtalanul! 

programban részt vett iskolákat is bevontunk,   
 a Nemzeti Összetartozás Napján,  
 külhoni színházi előadások esetén a Bethlen Gábor Alap által támogatott szervezeteket kerestük meg. 

 
2013 második félévében még nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy a családosokat, kisgyermekeseket és 
a fiatalokat, diákokat vonjuk be minél érdekesebb, kifejezetten e célcsoportoknak szóló értékes műsorokkal. 
Vezérfonalunk az értékmentés – értékteremtés – találkozóhely – éltető hagyomány volt, ami működő hívó 
szóvá vált egy újonnan kialakuló közönségnek, akik már hónapról hónapra várják az újabb programokat. Sok 
pozitív visszajelzést is kaptunk, ami megerősített bennünket abban, hogy helyes úton járunk, amikor az érték 
mentén, a külhoni szereplők meghívásával szervezzük gyermekprogramjainkat.  

Az év során küldetésünket jótékonysági programok szervezésével is megerősítettük, amikor a kárpátaljai, 
ráti Szent Mihály Gyermekotthon javára szerveztünk egy-egy aukcióval egybekötött estet. 

Az évet adventi sorozattal zártuk: mind a négy adventi hétvégén különleges műsorral vártuk közönségünket, 
kiemelten a fiatalokat és a családosokat: csodálatos közös hangversennyel zárult az év, amelynek keretében a 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus együtt lépett fel a budapesti Bethlen Gábor Újreál Gimnázium 
kórusával.  

Rendezvények az adatok tükrében  

Rendezvények megoszlása típusonként 

Rendezvénytípus db % 

Saját szervezésű programok 32 40 

Együttműködésben szervezett programok 29 36 

Üzleti rendezvények 19 24 

Összesen 80 100 
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Kiemelkedő, nagy látogatottságú eseményeink 2013-ban: 

Magyar Kultúra Napja – ünnepi gálaest és magyarságismereti esszéíró pályázati eredményhirdetés, 
együttműködve a felvidéki Palóctársasággal, díszvendégünk Jókai Anna Kossuth-díjas író volt, a műsorban a 
Junior Prima díjas Bihari együttes lépett fel. 

Rejtőzködő Kárpát-medence sorozat első estjén a Vajdasági magyarság mutatkozott be, telt házas nagy 
sikerrel, „Reggel van, harmat, fázik a lábam...” c. műsorukkal. A program megvalósításában együttműködő 
partnerünk a művészeti szervezést vállaló Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt, a programot a Vajdasági 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke, ifj. Korhecz Tamás nyitotta meg. Kiemelten nagy médiaérdeklődés volt az 
esemény iránt.  

Bardócz Lajos erdélyi grafikusművész kiállítása – Az „Örökség” című kiállítás a művész életművéből 
válogatott, nemcsak a szakmai közönség, de a média is nagy érdeklődéssel kísérte. 

Haraszthy Ágoston - MTV-premier előtti filmbemutató a XIX. században élt Haraszthy Ágoston polihisztor-
borász emlékére, „Haraszthy Ágoston egy magyar világsztár” címmel.  

Március 15-i nemzeti ünnep – „Legyél te is ’48-as huszár!” családosoknak szóló rendezvényünk az állami 
ünnepségsorozat részeként, egyike volt az idei szokatlanul viharos, havas időjárás ellenére megvalósult fővárosi 
eseményeknek. Sokan eljöttek, és végigkísérték az egész napos huszárbemutatót, történelmi játékokat és 
kishuszár-avatást. Mindenki a legközelebbi hasonló programot várva ment el. Az eseményt igen nagy média-
jelenlét kísérte.  

Keresztutak és elágazások sorozat: „Találkozások” – különleges dél-amerikai és magyar népzenei gyökerű 
hangverseny volt, a brazil és argentin nagykövet, valamint a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, 
Potápi Árpád jelenlétében, illetve köszöntőjével. 

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja – nagyszabású kulturális est, történelmi visszaemlékezésekkel, 
a Rákóczi Szövetséggel, mint fő szervezővel együttműködve.  

„Megújuló épített örökségünk – értékmentés a Kárpát-medencében” kiállítás – az egyik legnagyobb 
érdeklődést kiváltó rendezvényünk volt. Az örökségvédelmi Kormányprogram eredményeinek bemutatása mellett 
a kiállítás újszerűsége, interaktivitása és kapcsolódása a Határtalanul! programban résztvevő iskolai 
kirándulásokhoz – lényegében országos és külhoni ismertséget eredményezett.  

Magyar történelmi zászlók kiállítása – Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész történelmi grafikáinak 
kiállítás-megnyitója hagyományőrző vitézek lovas felvonulásával kísérve. 
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Nemzeti Összetartozás Napja – Újat tudtunk nyújtani, külhoni és hazai diákok aktív részvételével, ennek a 
napnak talán a legérdekesebb eseményét szolgáltatva. Az 5 külhoni és hazai művészeti iskola diákjai által 
közösen alkották meg az Összetartozás fáját, amelyet azóta is mindenki megcsodál, aki betér a Magyarság 
Házába. A programot is diákok részvételével szerveztük. 

Rejtőzködő Kárpát-medence sorozat: Muravidéki est – „Halicanum lantosai” címmel mutatkozott be nagy 
sikerrel az egyik legkisebb külhoni magyar közösség. A művészeti szervezésben a Muravidéki Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet volt a partnerünk.  

Múzeumok éjszakája – a Magyarság Háza programja: világzenei koncert és hajnalig tartó kiállítás – A 
különleges estén sok ember veszi a fáradtságot, hogy egyszeri, megismételhetetlen kulturális élményt szerezzen, 
különösen a Budai Várban. Rendezvényünk ehhez a különleges élményszerzéshez járult hozzá, igen sok betérő 
vendéggel. 

Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj programindító képzése – két héten keresztül mi biztosítottuk a képzési 
helyszínt és a kiegészítő szervezést. 

Szent István ünnepe: „Vendégségben Magyarországon” – a Hungarofesttel együttműködve, – külhoni 
magyar fiatalok augusztusi találkozója keretében a Magyarság Háza, immár hagyományosan augusztus 20-án 
társszervező az ünnepi programban, idén ennek külön üzenete volt: felhívni a világ minden részén élő magyar 
fiatalok figyelmét az egyik legnehezebb sorsú magyar szórvány fiataljaira: a kárpátaljai árva gyermekekre. 160 
fős fiatal közönség előtt léphettek fel a ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakói.  

Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe - a Budavári Önkormányzattal együttműködve szerveztük a Weöres 
Sándorra emlékező verses délutánunkat. Másik együttműködő partnerünk a Rákóczi Szövetség volt, az általuk 
szervezett Kárpát-medencei Főiskolás tábor diákjai ezzel a műsorral búcsúztak a tábortól.  

Nyári szórakozás – zenei élmények a Magyarság Házában:  

A nyári időszakban még inkább nyitott a Ház az ún. „betérő” közönségnek, azaz a külföldi, vagy hazai; vidéki 
turistáknak. Aula-koncerteket szerveztünk: a Góbé zenekar és a Roma Hungaricum együttes részvételével. 

Színház a Magyarság Házában: „Kassa, a szerelem városa” – a Kassai Thália Színház előadása 

Ezen az őszön végre beindítottuk a színházi előadásokat a Magyarság Házában. A szervezésben az alábbi 
szempontokat érvényesítettük: 

- bemutatni a Bethlen Gábor Alap által támogatott külhoni színházi produkciókat a hazai közönségnek,  
- kommunikálni a támogatási sokszínűséget, 
- megkülönböztetni ezeket a bemutatókat a Thália Színház és a József Attila Színház által szervezett 

határon túli színházi eseményektől, 
- kamara előadásokat hívunk, a terem adottságai miatt. 

 
Magyar Népmese Napja – a nagyváradi MM Pódium színház előadása: „Regélő mesélők”, amelyhez egy 
különleges gyermekruha bemutató is kapcsolódott: mesefigurák öltözékeit mutatták be gyermekek. 

Megújuló épített örökségünk – értékmentés a Kárpát-medencében” kiállításunkat több Kárpát-medencei 
helyszínre vándoroltattuk a Teleki László Alapítvánnyal együttműködve: a kárpátaljai Técsőre, a Feltisza 
Fesztiválra, Beregszászra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, a Munkácsi Vármúzeumba.  

’56 emlékezete: „Diákok a forradalomban és a forradalomról” címmel kiállításon mutattuk be az ’56-os 
egyetemi ifjúság épülethez is köthető forradalmi tevékenységét, s ehhez kapcsolódott a Rákóczi Szövetség 
esszéíró pályázata is, amelynek díjkiosztó ünnepségéhez kapcsolódva a Misztrál együttes ’56-os versekre 
készült zenei albumát mutatta be a külhonból érkezett 150 diáknak. 

Gyermekprogramok ősszel: a felvidéki Kicsi hang zenés-verses előadása, a nagyváradi Liliput Társulat 
mesejátéka – interaktív vidám gyerekműsoraink olyan népszerűek, hogy csak a nagyteremben tudjuk 
megrendezni, külön felkészülve a kisgyermekek fogadására, „baba-mama pelenkázó sarokkal”, ülőpárnákkal. 
Alapelvünk, hogy gyermek nem mehet el a Magyarság Házából valamilyen kicsi emlékeztető ajándék nélkül: így 
mindig kapnak lufit, Magyarság Háza emblémával díszített kis játékkal, ceruza-készlettel, kirakóval. 
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Amennyiben együttműködő partnerünk diákoknak díjat oszt, egy-egy kiváló teljesítményért, ahhoz a Magyarság 
Háza is mindig hozzáteszi saját díjait. 

Rejtőzködő Kárpát-medence sorozat: horvátországi magyarok bemutatkozása „Időutazás Szlavóniába és 
Baranyába” címmel. A programot a Horvátországi Magyarok Demokratikus Szervezetével együttműködve 
szerveztük, nagy sikerrel.  

Advent a Magyarság Házában: minden adventi hétvégén meghitt, közös élményt szereztünk az 
idelátogatóknak: meghívtuk az Erdélyi Szaxofon Kvartettet, jótékonysági hangversennyel egybekötött aukciót 
szerveztünk a ráti Szent Mihály Gyermekotthon javára; a hétvégéken külhoni kézművesek foglalkoztak a 
gyermekekkel: karácsonyi díszeket készítettek; s gyermekkórusok, együttesek hangversenyével búcsúzott a 
Magyarság Háza 2013-tól: az erdélyi Csibész Alapítvány Árvácska együttese, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
Gyermekzenekara, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus és a budapesti Bethlen Gábor Újreál Gimnázium 
Kórusa közreműködésével. 

Rendezvények látogatottsága, közönségszervezés 

2013-ban az eddigi közönségszervezési csatornákon kívül újabbakat is alkalmaztunk, elsősorban a közösségi 
portálokon bejelölt eseményeink biztosították a közönséget. 

A Magyarság Háza önálló, jelentős események szervezőjeként bekerült a rendezvényvilágba. Kialakult egy 
visszatérő vendégkör, különösen a gyermekműsoroknál, a kiállításoknál, sorozatainknál: nagycsaládosok, 
fővárosi értelmiségi fiatalok, külhoni, de éppen Magyarországon élők, illetve külhoni baráti körök, csoportok. Ezek 
a többnyire közösségi portálokon szerveződő spontán csoportok egyre többször érdeklődnek programjaink iránt. 

Az esti, hétköznapi, közhasznú (azaz belépődíj nélküli) programok esetében változatlanul igen komoly egyéni, 
célzott közönségszervezést kell végeznünk. Az ingyenes és helyi hirdetési portálokon kívül, rendezvényekhez 
igazított meghívotti listákat alkalmaztunk. 

 

Rendezvények látogatottsága 
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Összefoglaló  

A Magyarság Háza 2013-ban összesen 80 rendezvénnyel, több ezer látogatóval, saját szervezésű programjain 
költségtakarékosan, és az üzleti értékesítésben a felújított termek lehetőségeivel élve, aktív 
rendezvényszervezéssel teljesítette az év elején kitűzött céljait.  

A rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársak ezen felül a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényeinek 
szervezésében is aktívan részt vettek, valamint a belső, más igazgatóságok által kezdeményezett programok 
szervezésében is segítettek.  

 

2.10. Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 

 

2.10.1. Konferenciák 

2013 januárjában autonómiákról szóló műhelybeszélgetés-sorozatot indítottunk. Március végéig az Intézet 
munkatársai és külső meghívott előadók részvételével három műhelybeszélgetést szerveztünk: „Autonómia – 
Devolúció – Népszavazás” (február 1.), „Anyaország és autonómia” (február 14.), „Autonómia: közigazgatás és 
kisebbségi jogok” (március 28.). 

A Maven7 Zrt. által a bostoni magyarok körében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet megrendelésére végzett kutatás 
eredményeit január 18-i „Hálózatok és közösségek” c. rendezvényünkön mutatta be Barabási-Albert László 
(Harvard Egyetem, Northeastern University professzora), valamint Ruppert Péter (Maven7 Zrt. vezérigazgatója), 
és Vásárhelyi Orsolya (a Maven7 Zrt. munkatársa). 

A kutatóintézet január 29-én „Nyelvképek a határon” címmel kiállítást szervezett a Magyarság Házában. A 
kárpátaljai Hodinka Antal Intézet és a felvidéki Fórum Intézet által összegyűjtött kiállítási anyag volt 
megtekinthető, Dr. Gerencsér Balázs (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 
docense) pedig bemutatta a Kutatóintézet Nemzetpolitikai Könyvek sorozatában megjelent „Térvesztés és 
határtalanítás - A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai” c. kötetet. 

Április 8-9-én került sor a „Területi autonómiák Európában: megoldások és kihívások” c. nemzetközi 
konferenciára. A konferenciát Dr. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes nyitotta meg, a 
rendezvény vendége volt Andreas Gross, a svájci nemzetgyűlés szociáldemokrata képviselője, az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja, a közgyűlés által 2003-ban elfogadott, az autonómiák pozitív 
tapasztalatait bemutató jelentés szerzője. 

A „2013 a külhoni kisiskolások éve” programhoz kapcsolódóan került sor június 26-án az „Iskolaválasztás: 
nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés. A többségi nyelvű iskolaválasztás dilemmái a Kárpát-medencei 
magyarság szempontjából” c. konferenciára, melyet a külhoni magyar pedagógusszövetségek vezetőinek 
részvételével zajló kerekasztal-beszélgetés követett. 

Szeptember 25-26-án nemzetközi diaszpóra-konferenciát tartottunk „Állami és civil kapcsolattartás a 
diaszpórával”, ahol az állami diaszpóra-politika és civil kezdeményezések bemutatására került sor.  

November 11-i rendezvényünkön a szlovákiai megyei választások eredményeit elemezte Öllös László (a felvidéki 
Fórum Intézet igazgatója), Őry Péter (a Magyar Közösség Pártjának alelnöke), valamint Rákóczi Krisztián 
munkatársunk. 

2012-ben a Magyar Állandó Értekezlet szórvány szakbizottsága határozott arról, hogy november 15., Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem születésnapja a Kárpát-medencei Magyar Szórvány Napja legyen. Ebből az alkalomból 
november 12-én konferenciát szerveztünk „Magyarok szórványban: folyamatok és stratégiák” címmel. Tizenegy 
külhoni és magyarországi előadónk a szórványstratégiákról, az oktatásról a szórványban, az asszimilációról és a 
szórvány-demográfiáról tartott előadást három panelben. 
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2.10.2. Kutatások 

Kutatási szempontból a prioritást 2013-ban a Külhoni magyar kisiskolások évéhez kapcsolódó kutatások 
jelentették, de az iskola előtti korosztályokra vonatkozó, már megkezdett kutatások is folytatódtak. Emellett 
megkezdődtek a 2014-ben aktuális, az 5-8. osztályosokra vonatkozó kutatásokat előkészítése.  

2.10.3. Kiadványok 

A Kisebbségkutatás c. folyóirattal történő együttműködésünket – az elmúlt év tapasztalatai alapján – 2013-ban is 
folytattuk. Február végén jelent meg a Kisebbségkutatás 2012/4. száma, amelyben a Kutatóintézet 
közreműködésével a szomszédos országokban 2012-ben lezajlott parlamenti választásokról, valamint az 
autonómiatörekvésekről szóló tanulmányok jelentek meg. 2013 júniusában megjelent a Kisebbségkutatás 
2013/1. száma, immáron új dizájnnal.  

Szintén júniusban jelent meg a Kisebbségkutatás angol nyelvű – évente egyszer megjelenő – „testvérlapja”: a 
Minority Studies, amely korábban Minorities Research név alatt működött. A Minority Studies 15. száma a külhoni 
magyar közösségek oktatási helyzetével, a legutóbbi népszámlálások elemzésével és a külhoni magyar etnikai 
pártokkal kapcsolatos tanulmányokat közöl. Két kivétellel az összes tanulmány az Intézet közreműködésével 
jelent meg (demográfia, etnikai pártok, szavazati jog, nemzetközi kisebbségvédelem témákban).  

2013. november 4-én Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Kis Norbert, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár, és Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója részvételével mutattuk 
be a Nemzetpolitikai alapismeretek c. kötetünket, amely elsősorban a közigazgatásban dolgozók képzése 
érdekében született, de haszonnal forgathatják az egyetemi képzésben részt vevő hallgatók is, valamint a 
nemzetpolitika iránt érdeklődők.  

A tananyag szerzői a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Kisebbségkutató Intézete, a Népességtudományi Kutatóintézet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium munkatársai. A kötetet a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. adta ki. 

A novemberi MÁÉRT-ra elkészült az Nemzetpolitikai Intézetet bemutató kiadványunk. 

2013. decemberben jelent meg a Minority Studies különszáma Trends and Directions of Kin-State Policies in 
Europe and Across the Globe címmel. A kötet a 2012. szeptember 28-án a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által 
szervezett azonos című nemzetközi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza. 

A folyóiratok és a tankönyv mellett előkészületben vannak a Nemzetpolitikai Könyvek sorozat keretébe 
illeszkedő, a 2012-es állampolgárság és szavazati jog konferenciánk, valamint a 2013-as területi autonómiák 
témájában megrendezett konferenciáink kötetei (mindkettő angol nyelven jelenik majd meg). 

Ezen felül egy kárpátaljai nyelvhasználati útmutató kötet elkészítését is megcéloztuk a Vajdaságban, Erdélyben 
és a Felvidéken kiadott hasonló kötetek mintájára. Ennek várható megjelenése 2014 eleje. 

2.10.4. Nemzetpolitikai képzés, továbbképzés 

2013 februárjában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai” címen 
megkezdődött a nemzetpolitika egyetemi, választható tantárgyként történő oktatása heti két órában. A tantárgy 
oktatása a 2013/14-es tanév őszi szemeszterében is folytatódott. A képzés keretében a Kutatóintézet minden 
munkatársa tartott előadást. 

A KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program keretében márciusban 
mintegy ötven ösztöndíjas vett részt nemzetpolitikai képzésen a Magyarság Házában. Az NPKI munkatársai a 
nemzetpolitikai stratégiáról, valamint a szomszédos államokban élő magyar közösségek helyzetéről tartottak 
előadást a résztvevőknek. 

Lezárultak az egyeztetések a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégiumával, mely 
együttműködés eredményeként megkezdődhet a nemzetpolitika oktatása a szakkollégisták számára. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet honlapjára felkerült a nemzetpolitika oktatását segítő hivatkozás- és 
dokumentumtár. 

https://www.facebook.com/NemzetpolitikaiKutatointezet
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2.10.5. Szakmai képviselet 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet képviseltesse magát a hazai, és a határon túli 
magyar, illetve külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon.  

Az Intézet munkatársai számos előadást tartottak külföldi egyetemeken és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
folyamatosan képviselteti magát a külhoni magyar felsőoktatási intézmények és a magyarországi 
kisebbségkutatással is foglalkozó intézetek kerekasztal-beszélgetésein. 

Előadóként, vagy hallgatóként rendszeresen jelen vagyunk a nemzetpolitikai, kisebbségszociológiai kérdéseket 
érintő konferenciákon, a nemzetpolitikai fórumok plenáris és szakbizottsági ülésein (Nemzeti Összetartozás 
Bizottsága, Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Állandó Értekezlet), valamint a tárcaközi 
egyeztetéseken.  

2.10.6. Intézetfejlesztés 

2013 elején két új munkatárssal bővült személyi állományunk, emellett egy önkéntes munkavállaló is segíti az 
Intézet tevékenységét. Továbbra is kiemelt projektnek tekintjük az NPKI honlapjának magyar és angol nyelvű 
megjelenítését, amelyen széles körű tudásanyag kap helyet a magyar nemzetpolitikáról, határon túli magyar 
közösségekről, magyar és angol nyelven. Az érdeklődők ezen kívül a honlapon rendezvényeinkről is 
értesülhetnek.  

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet két év alatt ismert, számon tartott, jegyzett intézménnyé vált (úgy a 
magyarországi, mint a külhoni és a nemzetközi porondon). Rendezvényeinket a nemzetpolitika iránt érdeklődő 
közönség – a kutatói, a politikai, a közigazgatási szférából – rendszeresen látogatja. Intézetünkben a 
nemzetpolitika és kisebbségkutatás magyarországi, külhoni és a nemzetközi tudományos élet legjelentősebb 
képviselői tartottak előadást. 

 

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 -„Szülőföldön magyarul” pályázati program (nevelési, oktatási, valamint tankönyv, 

taneszköz támogatásban részesült: 253 272 fő 

- Egyedi kérelem alapján támogatott szervezet, intézmény: 199 db  

- Nyílt pályázati rendszerben támogatott szervezet 1 660 db 

- Meghívásos pályázati rendszerben támogatott szervezet (nemzeti jelentőségű 

programokra): 127 db 

-„Határtalanul!” program keretében támogatott iskola: 393 db 

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

-„2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” keretében támogatott óvónők 107 fő 

- Erzsébet táborok „Határok nélkül” program keretében támogatott gyerekek: 942 

fő 

-Határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési program keretében 

támogatott szervezetek: 350 db 

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

 

Tárgyévi eredmény (Vállalkozási eredmény) 20 551 14 879 

Eredménytartalék 6 149 26 700 

Közhasznú tevékenység eredménye 0 0 

Saját tőke összesen 31 700 46 579 +14 879 146,94 

 

A Társaságnem nem volt közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyona. 

 

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: 2012.12.31. 2013.12.31 

Vezérigazgató 
20 577 15 660 

Összesen: 
20 577 15 660 
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7.  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

adatok eFt-ban 

 
Megnevezés 2012.12.31 2013.12.31. 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 20 557 15 660 

Alapadatok 
2012.12.31 2013.12.31. 

B. Éves összes bevétel 
1 008 979 1 157 383 

 ebből: - - 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg  

- - 

D. Közszolgáltatási bevétel 
- - 

E. Normatív támogatás 
- - 

F. az Európai Unio strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból  nyújtott támogatás 
- 54 616 

G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)) 
1 008 979 1 102 767 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
988 428 1 142 504 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 
587 215 627 871 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
833 750 938 022 

K. Adózott eredmény 
20 551 14 879 

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) 
Igen 

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, 2014. február 28. 
 
 
        dr. Lélfai Koppány 
             vezérigazgató   
 


