
 

 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/6857. számú 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Bethlen Gábor Alap 2018. évi tevékenységéről és működéséről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Semjén Zsolt  

nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 

nemzetiségekért felelős  miniszterelnök-

helyettes 

 

 

Budapest, 2019. július 

 

 

 



1 

 

 

Tartalom 

1. Összefoglaló adatok ................................................................................................................................... 3 

1.1 Az Alapból 2018. évben nyújtott támogatások közgazdasági jellemzői ................................................ 5 

1.2 A teljesített bevételi előirányzatok megoszlása ........................................................................................ 6 

1.3 Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások ..................................................................... 6 

2. Az Alap 2018. évi vagyoni helyzetének alakulása ................................................................................... 6 

2.1 Eszközök ..................................................................................................................................................... 7 

2.2 Források ..................................................................................................................................................... 7 

3. Az Alap bevételei ........................................................................................................................................ 8 

3.1 Költségvetési támogatás – Nemzetpolitikai támogatások ....................................................................... 8 

3.2 Egyéb bevétel ............................................................................................................................................ 11 

3.3 Költségvetési támogatás: Határtalanul! program ................................................................................. 12 

3.4 Alapkezelő működési költségei ............................................................................................................... 12 

3.5 Magyarság Háza program támogatása .................................................................................................. 12 

3.6 Összesítő kimutatás a 2018. évi bevételek teljesüléséről ....................................................................... 12 

4. Az Alap kiadásai: 4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások................................................................ 12 

4.1 Normatív támogatások ............................................................................................................................ 14 
4.1.1 „Szülőföldön magyarul” program ....................................................................................................................... 14 
4.1.2 Kárpátaljai természetes személyek részére nyújtott támogatások ....................................................................... 16 

4.2 Nyílt pályázatok ....................................................................................................................................... 17 
4.2.1 Nyílt pályázatokról általánosságban ................................................................................................................... 17 
4.2.2 „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati felhívások ...................................... 17 
4.2.3 „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívás ................................................... 19 
4.2.4 „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati felhívás ..................................................... 19 
4.2.5 „A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása” című pályázati felhívás ....................................... 20 
4.2.6 „A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása” című pályázati felhívás .... 21 
4.2.7 Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program ...................................................................................................... 22 

4.2.8 „Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások 

támogatása” című pályázati felhívás a 2018 a külhoni magyar családok éve keretében ................................................ 23 
4.2.9 „A működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások családokat segítő tevékenységének 

támogatása” című pályázati felhívás a 2018 a külhoni magyar családok éve keretében ................................................ 24 

4.3 Meghívásos pályázatok ............................................................................................................................ 25 
4.3.1 „A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért” című meghívásos pályázati felhívás ......................................... 25 
4.3.2 „Erdélyi nemzeti jelentőségű programok megvalósítása” című meghívásos pályázat ........................................ 26 
4.3.3 „A szlovákiai települési önkormányzati fenntartású magyar nyelvű óvodák ingatlan beruházásainak és 

eszközfejlesztésének támogatása” című meghívásos pályázat a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 27 

4.4 Egyedi támogatások ................................................................................................................................. 27 
4.4.1 Egyedi támogatásokról általánosságban ............................................................................................................. 27 

4.4.1.1 2018. évi egyedi támogatásokból megvalósuló beruházások .................................................... 28 
4.4.2 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása ............................................................................. 29 

4.4.2.1 A nemzeti jelentőségű intézmények jelentősebb támogatásai .................................................. 29 

4.5 Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 2016–2018. ...................................................................... 30 

4.6 Elszámoláskezelési és monitoring feladatok .......................................................................................... 31 

4.7 9. cím: Határtalanul! program támogatása ........................................................................................... 32 

5. Az Alap kiadása 5. cím: Alapkezelő működési költségei ...................................................................... 33 



2 

 

6. Az Alap kiadásai 7. cím: Egyéb kiadások .............................................................................................. 34 

7. Az Alap kiadásai 8. cím: Magyarság Háza program támogatása ........................................................ 34 

7.1 Kulturális rendezvények a nemzeti összetartozás, a külhoni magyarság értékeit megjelenítő 

események ....................................................................................................................................................... 35 

7.2 Közreműködés a Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

programjainak szervezésében ....................................................................................................................... 36 

7.3 Mátyás király Emlékév ............................................................................................................................ 36 

 



3 

1. Összefoglaló adatok 

A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy támogassa a Magyarország határain 

kívül élő magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi boldogulását, előmozdítsa a 

Magyarországgal való kapcsolataik ápolását és fejlesztését, valamint megerősítse a magyar 

nemzeti azonosságtudat kialakulását. Az elkülönített állami pénzalapként működő Alap 

támogatások nyújtásával segíti a határon túli magyarság anyagi, szellemi gyarapodását, 

nyelvének, illetve kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését, valamint az anyaországgal 

való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatainak fenntartását, erősítését. 

A Határtalanul! program és annak keretében meghirdetésre kerülő pályázatok célja határon 

túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a 

magyarországi, illetve a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve 

erősítése céljából. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a 

továbbiakban: BGA törvény) 1. §-ában foglaltak, valamint a Határtalanul! programmal 

kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről szóló 1442/2018. (IX. 13.) 

Korm. határozat és a Határtalanul! program szakmai feladatai ellátása átadás-átvételéről és a 

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 

alapján 2018. november 1-től a Határtalanul! programmal kapcsolatos támogatási rendszerek 

működtetése és a vonatkozó előirányzatok kezelő szervi feladatai is az Alap önálló 

költségvetési címére kerültek. Ettől az időponttól a Határtalanul! program kezelői feladatait a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) látja el. 

Az Alap felett a négytagú Bethlen Gábor Alap Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 

rendelkezik. A Bizottság tagja a nemzetpolitikáért felelős miniszter, a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter által kijelölt személy, az államháztartásért felelős miniszter által 

kijelölt személy, valamint a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

Az Alap kezelője a Magyar Állam tulajdonában lévő Alapkezelő. Az Alapkezelő szerve felett 

a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a nemzetpolitikáért felelős miniszter 

gyakorolja. 

Az Alapból támogatások nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem benyújtása útján nyerhetők 

el. Az Alap terhére támogatás vissza nem térítendő, illetve részben vagy egészben 

visszatérítendő formában nyújtható, amiről a támogatást megállapító határozat rendelkezik. 

Az Alap működésének nyilvánosságát az Alap internetes honlapja is biztosítja. 

Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál a Bethlen Gábor Alap 

elnevezésű fizetési számlán kezeli. Az Alap terhére vállalt kötelezettségekről az Alapkezelő 

naprakész nyilvántartást vezet. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 

továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) értelmében az Alap eredeti bevételi előirányzata 26 

134,10 millió forint volt, amely az év végéig, a maradvány 835,23 millió forint összeggel, a 

Határtalanul! program átvett előirányzatával és az egyéb bevételek figyelembevételével 

90 196,10 millió forintra módosult.  

millió forintban, kettő tizedessel 

Bevételek alakulása 

2018. évi bevételek Összeg 

Költségvetési támogatás - eredeti előirányzat 26 134,10 

Költségvetési támogatás - kiegészítő források 55 604,15 

Megállapodás alapján átvett források államháztartáson belülről 7 371,93 

Elszámolási maradványból keletkezett bevételek és adósok törlesztései 250,18 

Kamatbevételek és árfolyamnyereség 0,51 

Összes költségvetési bevétel:  89 360,87 
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Pénzforgalom nélküli bevétel (2016. évi maradvány) 835,23 

Mindösszesen: 90 196,10 

 

A 2018. évi Kvtv. szerint az Alap kiadási előirányzata 26 134,10 millió forint, melyből 24 

984,10 millió forint támogatási célra (nemzetpolitikai célú támogatások, Magyarság Háza 

program), és 1 150,0 millió forint az Alapkezelő működtetésére szolgált. Az Alap kiadási 

előirányzata – a többletbevételek, a Határtalanul! program átvett előirányzata és a 

felhasználható maradvány-igénybevétel eredményeképpen – 90 196,10 millió forintra 

módosult, melyből 86 291,74 millió forint támogatási célokra, 2 208,70 millió forint (2018. 

11. 01-i fordulóval az Alap részévé vált, de önálló soron szereplő) Határtalanul! program 

szakmai feladatai ellátására, 1 695,66 millió forint pedig az Alapkezelő működtetésére 

nyújtott fedezetet.  

Az Alap 90 196,10 millió forintos kiadási előirányzatból a támogatások (nemzetpolitikai célú 

támogatások, egyéb kiadások, Magyarság Háza program) esetében 86 237,86 millió forintra 

és a Határtalanul! program esetében 2 205,60 millió forintra született támogatói döntés, míg 

az Alapkezelő részéről 1 695,34 millió forint került lehívásra, így a 90 138,80 millió forint 

kötelezettségvállalást figyelembe véve a felhasználható szabad előirányzat 2018. év végén 

mindösszesen 57,30 millió forintot tett ki.  

A Magyarság Háza program tekintetében a teljes rendelkezésre álló előirányzat lekötésre és 

felhasználásra került. 

 

A kötelezettségvállalással terhelt mindösszesen 88 443,46 millió forintból (nemzetpolitikai 

célú támogatások, egyéb kiadások, Magyarság Háza program, Határtalanul! program) 2018. 

évben a nemzetpolitikai célú támogatások esetében 84 169,33 millió forint kifizetése teljesült 

és 1 836,55 millió forint kifizetése húzódott át 2019. évre, míg a Határtalanul! program 

esetében 824,60 millió forint kifizetése teljesült és 2019. évre 1 381,00 millió forint kifizetése 

húzódott át. 

Finanszírozási bevételként jelenik meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírása alapján az előző évi maradvány 

igénybevétele, ez az Alap esetében 835,23 millió forint volt. Az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. § (4) bekezdése alapján az elkülönített állami 

pénzalap költségvetési maradványa felhasználásnak engedélyezésére az államháztartásért 

felelős miniszter hozzájárulása esetén a fejezetet irányító szerv jogosult. A jogszabálynak 

megfelelően, kérelem benyújtása mellett került jóváhagyásra 835,23  millió forint 2017. évi 

maradvány felhasználása. A maradvány összetétele: 355,60 millió forint 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 471,80 millió forint 2017-ben vagy azelőtti 

években átvett forrásokból eredő olyan fizetési kötelezettség, amelyek esedékessége 2018-ban 

volt, és 7,80 millió forint 2017-ben képződött, szabadon felhasználható maradvány. 

Az Alap 2018. évi 86 921,21 millió forint összegű teljesített kifizetése (az Alap 2018. évi 

rendelkezésére álló nemzetpolitikai célú támogatásokkal és 2017. évi maradvány 

engedélyezett felhasználásával, a Határtalanul! program Alapnál történt kifizetésekkel, a 

Magyarság Háza részére történt teljesítésekkel és az Alapkezelő lehívásaival együtt) a 

módosított előirányzathoz képest 3 274,89 millió forint maradványt eredményezett. A 

maradvány összetétele: 3 217,59 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 

54,20 millió forint 2018-ban vagy azelőtti években átvett forrásokból eredő olyan fizetési 

kötelezettség, amelyek elszámolása 2018-ban vált, vagy 2019. évben lesz esedékes; és 3,10 

millió forint a 2018. évben képződött, szabadon felhasználható maradvány. 
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Az Alap terhére történt kötelezettségvállalások és kifizetések összesítő adatai az alábbiak 

szerint alakultak. 

millió forintban, kettő tizedessel 

Összesítő kimutatás a Bethlen Gábor Alap 2018. évi előirányzatainak és kiadásainak tárgyidőszaki alakulásáról 

2018. XII. 31-i állapot 

Előirányzat 

megnevezése 

Eredeti 

előirány- 

zat 

Bizottsági 

határozattal 

elfogadott/ 

Korm. 

Határozattal 

biztosított 

előirányzat 

módosítások 

összege 

Módosított 

előirányzat 

Előzetes 

döntéssel - 

pályázati 

felhívás 

alapján – 

vagy 

végleges 

döntéssel 

lekötött 

összeg 

Teljesített 

kifizetések 

Marad-

vány 

összesen 

Kötele-

zettség-

vállalás-

sal terhelt 

marad-

vány 

Szabad 

marad-

vány 

Nemzetpolitikai 

célú 

támogatások 

24 768,10 61 291,66 86 059,76 86 005,88 84 169,33 1 890,43 1 836,55 53,88 

Alapkezelő 

működési 

költségei 

1 150,00 545,66 1 695,66 1 695,34 1 695,30 0,36 0,04 0,32 

Egyéb kiadások 0 15,98 15,98 15,98 15,98 0,00 0,00 0,00 

Magyarság 

Háza program 

támogatása 

216 0 216,00 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00 

Határtalanul! 

Program 
0 2 208,70 2 208,70 2 205,60 824,60 1 384,10 1 381,00 3,10 

Összesen 26 134,10 64 062,00 90 196,10 90 138,80 86 921,21 3 274,89 3 217,59 57,30 

 

A 2018. évi előirányzatokra vállalt kötelezettségekből a nemzetpolitikai célú támogatások 

kapcsán 162 támogatási ügylet esetében összesen 1 836,55 millió forint összegben nem került 

sor a kifizetésre (ennek nagyobb részét a Várda Sport Egyesület által tévesen közölt 

számlaszám miatti meghiúsult utalás okozta), valamint a Határtalanul! program kapcsán 217 

támogatási ügyben összesen 1 381,00 millió forint összegben már nem kerülhetett sor a 

kifizetésekre tekintettel arra, hogy a pótelőirányzat az év végével került átcsoportosításra, 

illetve a támogatói okiratok kibocsátásához szükséges dokumentáció nem érkezett be a 

Kedvezményezettektől. 

1.1 Az Alapból 2018. évben nyújtott támogatások közgazdasági jellemzői 

A pályázat útján elnyert és az egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások pénzügyileg 

teljesített kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti megoszlása az alábbi. 

millió forintban, kettő tizedessel 

Támogatások megoszlása közgazdasági szempontból 

Közgazdasági osztályozás szerinti jogcím Adatok Megoszlás (%) 

Működési célú támogatások államháztartáson belül 973,57 1,1% 

Működési célú támogatások államháztartáson kívül 36 041,59 41,6% 

- ebből külföldre folyósított támogatás összege 30 982,95 35,8% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 11,55 0,0% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül 49 563,18 57,2% 

- ebből külföldre folyósított támogatás összege 47 181,38 54,5% 

Összesen 86 589,89 100% 
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Megjegyzés: Az elszámolt kiadások nem tartalmazzák a bankköltségeket, illetékeket, 

valamint a forrásbiztosítók felé az elszámolási kötelezettségek teljesítéseit. 

 

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az Alapból folyósított támogatások 90,3 %-a határon 

túli szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek került folyósításra. 

1.2 A teljesített bevételi előirányzatok megoszlása 

millió forintban, kettő tizedessel 

Teljesített bevételi előirányzatok megoszlása 

Megnevezés 
2018. évi Költségvetési 

bevételek 

Költségvetési támogatás 81 738,25 

Egyéb bevétel 7 622,62 

Maradvány igénybevétele 835,23 

Összesen: 90 196,10 

 

A fentiekben foglalt módosított bevételi előirányzat teljesítéseken túlmenően a 2018. év 

végével befolyt bevételek elszámolása is megtörtént 2019. januárban (a korrekciós 

időszakban) a következő jogcímeket érintően: 

- Nemzetpolitikai célú támogatások 323,40 ezer forint támogatási előlegből származó 

maradvány, 

- Határtalanul! programot érintő bevételek 88 988,80 ezer forint összegben. 

1.3 Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások 

Az Alap terhére jogszabályi felhatalmazás alapján vállalható éven túli kötelezettség, melynek 

felső határa – figyelemmel az Áht. 36. § (4) bekezdésére – a tárgyévre megállapított kiadási 

előirányzatok 50 %-a. 

Az Alap terhére a következő támogatási jogcímek esetében történt tárgyévet követő évre 

vonatkozó kötelezettségvállalás: 

millió forintban, kettő tizedessel 

Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalás 

Kötelezettségvállalás megnevezése 
Kötelezettségvállalás 

összege 

2018. évi dr. Szász Pál ösztöndíj program 2019. évben esedékes kifizetései 12,00 

2019. évi „A magyar kultúráért és oktatásért" központi és regionális pályázati 

felhívások 
1 071,00 

2019. évi "A magyar kultúráért és oktatásért" kárpátaljai meghívásos pályázati 

felhívás 
29,00 

2019. évi "Testvér-település programok és együttműködések" pályázati felhívás 250,00 

2019. évi "Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” pályázat 250,00 

2019. évi "Diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása” meghirdetett 

pályázati felhívás és "A diaszpórában található magyar nyelvű oktatást végző 

szervezetek támogatása” pályázati felhívás 

500,00 

Egyedi pályázat 2019. évre áthúzódó része (101/2018. (12.19.) BH 8.sor) 4,80 

Összesen: 2 116,80 

2. Az Alap 2018. évi vagyoni helyzetének alakulása 

Az Alap vagyoni helyzetét az alábbi egyszerűsített mérlegséma szemlélteti: 
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millió forintban, kettő tizedessel 

Mérleg szerinti vagyoni helyzet változása 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 

Kincstárban vezetett forintszámlák 835,20 3 364,10 

Költségvetési évben esedékes követelések  7,50 2,20 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  842,70 3366,30 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 665,60 665,60 

Felhalmozott eredmény -482,20 -251,30 

Mérleg szerinti eredmény 230,80 1805,00 

SAJÁT TŐKE  414,20 2 219,30 

Kötelezettségek 255,10  993,80 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 173,40 153,20 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 842,70 3 366,30 

2.1 Eszközök 

Az Alap mérlegében az eszközök tekintetében két mérlegsoron került kimutatásra érték, 

melyek a következők: 

Pénzeszközök (a Kincstár által vezetett forintszámla), melynek 2018. december 31-i 

fordulónappal kimutatott záró állománya 3 364,10 millió forint.  

Követelések között kerülnek kimutatásra a jogalap nélkül felhasznált támogatások 

visszafizetési kötelezettségei miatt előírt követelések, ezek értékvesztéssel csökkentett záró 

állománya 2018. december 31-én 2,20 millió forint. 

A követelésállomány a következőképpen alakult: 

2017. évből vagy azt megelőző évekből 18 követelést tartunk nyilván. 2018. év során három 

támogatott teljesítette az összes visszafizetési kötelezettségét, a többi 15 esetben jogi 

intézkedés megtételére került sor. Tárgyévben 2 db követelés nyilvántartásba vételére került 

sor. 

millió forintban, kettő tizedessel 

2018. évben az adósokkal szemben nyilvántartott követelések állománya 

2018. január 1-i nyitó állomány: 7,50 

Követelés előírás (meglévő követelések kamat előírását is ideértve) 0 

Követelésekre teljesített befizetések -0,90 

Követelésekre elszámolt értékvesztés -4,40 

2018. december 31-i záró állomány: 2,20 

2.2 Források 

Az Alap mérlegében a források tekintetében a saját tőke elemei között az alábbi tételek 

kerültek kimutatásra: 

Nemzeti vagyon induláskori értékeként kell kimutatni a 2014. január 1-jén meglévő, a 

nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását. Ez az Alap esetében az 

államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján került megállapításra és értéke (665,60 millió forint) 

megegyezik az Alap 2013. december 31-i pénzeszközének összegével. 

Felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell 

kimutatni. 2018. évre vonatkozóan a felhalmozott eredmény értéke -251,30 millió forint. 
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Mérleg szerinti eredmény 
A 1 805,00 millió forintos eredményen belül az alaptevékenység eredménye 0,50 millió forint 

nyereség, a pénzügyi műveletek eredménye (árfolyam nyereség-veszteség különbözete) 1 

804,50 millió forint nyereség. 

Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra az Alap 2018. évi mérlegében a Kincstár 

által december hónapra felszámított számlavezetési díj (18,63 millió forint) és tranzakciós 

illeték (134,55 millió forint), összesen 153,18 millió forint. 

 

Az Áhsz. rendelkezései alapján mérlegen kívüli tételként kerül kimutatásra szerződés vagy 

okirat alapján támogatási előlegként, utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott – 2018. 

december 31-ig el nem számolt – támogatások egyeztetéssel leltározott állománya, melynek 

értéke 179 616,23 millió forint. 

2018. évben támogatási előleg folyósításából származó elszámolási kötelezettség állománya a 

következőképpen alakult. 

millió forintban, kettő tizedessel 

Elszámolási kötelezettség állományának alakulása 

2018. január 1-i nyitó állomány 116 478,60 

Elszámolási kötelezettség előírás 85 817,30 

Elszámolás miatti elszámolási kötelezettség kivezetés  -22 617,67 

Adóssá történt átminősítés 0 

Támogatási maradvány visszafizetése miatti elszámolási kötelezettség csökkenés  -62,00 

2018. december 31-i záró állomány 179 616,23 

A követelésállomány 2018. évben 63 137,63 millió forinttal nőtt. A növekedés döntően az év 

utolsó hónapjában biztosított pótelőirányzatok terhére folyósított támogatási előlegekből, 

valamint a Határtalanul! program részeként átvett kötelezettségekből származik. 

 

A 2018. december 31-i záró követelésállomány 4 945 db tételből áll, amely közel 37 %-kal 

haladja meg az előző év hasonló adatát.  

A támogatottak elszámoltatása ezzel együtt zökkenőmentes és folyamatos. 

 

Elszámolási kötelezettségek forrásbiztosítók felé 

 

Az Áhsz. előírásai alapján szintén mérlegen kívüli tételként kerülnek kimutatásra a 

forrásbiztosítók felé a meghatározott célra átvett pénzeszközökből származó elszámolási 

kötelezettségek. Az év végén fennálló kötelezettség összege 89 768,64 millió forint, melyből 

42 912,94 millió forint előző években, 46 855,70 millió forint pedig 2018. évben átvett 

források még nem esedékes elszámolásaiból származik. 

Az Alap minden esetben határidőre teljesítette az elszámolási kötelezettségét a 

forrásbiztosítók felé. 

 

3. Az Alap bevételei 

3.1 Költségvetési támogatás – Nemzetpolitikai támogatások 
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A 2018. évi költségvetés tervezésekor az Alap bevételeit kizárólag költségvetési támogatás 

biztosította, melynek összege 24 768,10 millió forint. 2018. évben az Alap további 

költségvetési forrásokat kapott, összesen 53 111,49 millió forint értékben, 16 

kormányhatározat keretében az alábbiakban foglaltak szerint. 
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millió forintban, kettő tizedessel 

Kormányhatározatokkal biztosított pótelőirányzatok összesen 53 111,49 

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A 

költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes 

kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről 

562,00 

1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges 

forrás biztosításáról 
843,69 

1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről 250,00 

1134/2018. (III. 26.) Korm. határozat a „Vetőmagot a gazdáknak” program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen 

bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-

átcsoportosításról 

-200,00 

1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 

2018. évi források biztosításáról 
310,00 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli 

előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
6 000,00 

1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos 

intézkedésekről 
-100,00 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 

történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 

átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 

4 429,40 

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok 

egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami 

humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 

5 198,63 

1533/2018. (X. 25.) Korm. határozat az Erdélyben megvalósuló programok és beruházások finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról 1 330,03 

1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról 1 625,00 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok 

egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
5 412,93 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok 

egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
762,00 

1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap 

Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről 
13 247,61 

1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról 13 440,20 

 



11 
 

3.2 Egyéb bevétel 

Az Alap külön megállapodások alapján a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzatából a 2018. év során 7 487,54 millió forintot vett át az 

alábbiak szerint. 

millió forintban, kettőtizedessel 

Megállapodás alapján átvett egyéb bevételek (Irányító szervtől), bevételek elszámolása következtében felmerülő visszafizetési kötelezettséget 

megalapozó előirányzat módosítások 
7 487,54 

10/2018 (02.12) Előirányzat módosítás (200 millió vetőmag program bevétele) 200,00 

14/2018 (02.13) A Kárpátaljai háziorvosok szakmai látogatása Magyarországon, valamint egyéb gesztuspolitikai célok megvalósítása céljából nyújtott 

támogatás elszámolásáról, és egyes kiadási előirányzatok módosításáról (átvett pénzeszköz maradvány visszafizetési kötelezettség teljesítése (23 581 

Ft),) 

-0,02 

15/2018 (02.13) Egyes kiadási előirányzatok módosításáról (1 821 433 Ft visszafizetése a Földművelésügyi Minisztérium részére) -1,82 

20/2018 (03.06) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, valamint 

egyedi kérelmek támogatásáról 
366,98 

22/2018 (03.06) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, valamint a 

„Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások támogatására” pályázatairól 
2 467,00 

26/2018 (03.20) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, valamint 

egyes pénzügyi forráskódok módosításáról 
733,50 

35/2018 (04.05) Egyes kiadási előirányzatok módosításáról (13 344 928 Ft elszámolási maradvány visszafizetése ME részére) -13,35 

33/2018 (03.29) a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, valamint egyedi kérelem 

támogatásáról 
45,00 

52/2018 (05.07) Egyes kiadási előirányzatok módosításáról (800 000 Ft elszámolási maradvány visszafizetése ME részére) -0,80 

57/2018 (08.17) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről 2 940,00 

98/2018 (12.19) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, valamint 

egyes pénzügyi forráskódok módosításáról 
49,40 

99/2018 (12.19) - bevétel előirányzatosítása 51,65 

101/2018 (12.19) a Miniszterelnökség határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából átvett pénzeszközökről, és egyedi 

kérelmek támogatásáról, valamint az 58/2018. (08.17.), a 62/2018. (08.17.) és a 71/2018. (10.01.) számú bizottsági határozatok módosításáról 
650,00 
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A fentieken túl az államháztartásért felelős miniszter hozzájárult az Alap 2017. évi maradványa 

(835,23 millió forint) felhasználásához is, valamint a 2017. decemberi bankköltség és tranzakciós 

illeték (142,60 millió forint) visszapótlásához az Alapkezelő részére. 

 

3.3 Költségvetési támogatás: Határtalanul! program 

2018. november 1-től a Határtalanul! programmal kapcsolatos támogatási rendszerek 

működtetését az Alap keretein belül kizárólag költségvetési támogatás biztosította módosított 

előirányzatként, melynek összege 2 208,70 millió forint. 

 

3.4 Alapkezelő működési költségei  

Az Alapkezelő működési költségei előirányzat bevételi teljesülése 2018. évben 1 150 millió 

forint eredeti támogatási előirányzat, valamint 545,66 millió forint kormányhatározatok és 

forrásátadásról szóló megállapodások alapján biztosított forrás volt, mely mindösszesen 1 695,66 

millió forintot tett ki. 

3.5  Magyarság Háza program támogatása  

Magyarság Háza 2018. évi eredeti előirányzata teljes egészében, 216 millió forint összegben 

teljesült. 

 

3.6 Összesítő kimutatás a 2018. évi bevételek teljesüléséről 

millió forintban, kettő tizedessel 

2018. évi bevételek Összeg 

Költségvetési támogatás - eredeti előirányzat 26 134,10 

Költségvetési támogatás - kiegészítő források 55 604,15 

Megállapodás alapján átvett források államháztartáson belülről 7 371,93 

Elszámolási maradványból keletkezett bevételek és adósok tőketörlesztései 250,18 

Kamatbevételek és árfolyamnyereség 0,51 

Pénzforgalom nélküli bevétel (2017. évi maradvány) 835,23 

Bevételi előirányzatok teljesítése összesen 90 196,10 

Nem előirányzatosított bevételek 89,31 

Összes elszámolt költségvetési bevétel:  90 285,41 

 

4. Az Alap kiadásai: 4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások  

 

Az Alap 2018. évi forrásai terhére – a vonatkozó törvényi szabályozás szerint – két eljárási rend 

szerint került sor támogatások nyújtására a határon túli magyar közösségek civil társadalmának, 

kulturális, oktatási és egyházi programok megtartásának és fejlesztésének érdekében:  

- pályázati úton, 

- egyedi eljárás keretén belül. 
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Támogatási konstrukciók: 

a) Jogszabály alapján nyújtott normatív támogatások: 

 oktatás-nevelési támogatások; 

 2017. évtől a kárpátaljai természetes személyek kaphatnak a Bethlen Gábor Alapról 

szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/D. §-a szerinti normatív jellegű támogatást. 

b) Nyílt pályázatok: 

 Központi nyílt pályázatok; 

 Regionális nyílt pályázatok; 

 Ösztöndíjpályázatok; 

 Tematikus éves program keretében meghirdetett pályázatok. 

c) Meghívásos pályázatok: 

 Központi meghívásos pályázatok; 

 Regionális meghívásos pályázatok; 

 Tematikus éves program keretében meghirdetett pályázatok. 

d) Támogatási kérelem alapján folyósított támogatás: 

 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása; 

 Egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások. 

A Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzat terhére az egyes támogatási formák keretében az 

alábbi táblázat szerinti támogatási összegek kerültek jóváhagyásra. 

millió forintban, kettő tizedessel 
Nemzetpolitikai célú támogatások 

Támogatási konstrukció Megnevezés Támogatás összesen 

Normatív támogatások 
"Szülőföldön magyarul” program 5 403,3 

Kárpátaljai szociális programok támogatása  1 359,5 

Nyílt pályázatok 

„A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális 

pályázatok 
1 100,0 

„Testvér-települési együttműködések és programok” című 

pályázat 
250,0 

„Ifjúsági közösségek támogatása” című pályázat 190,0 

„A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása” 

című pályázat 
300,0 

„A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző 

szervezetek támogatása” című pályázat 
100,0 

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program  16,8 

„Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott 

és működő magyar családbarát vállalkozások támogatása” című 

pályázat 

599,4 

„A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi 

szervezetek, továbbá vállalkozások családokat segítő 

tevékenységének támogatása” című pályázat 

213,8 

Meghívásos pályázatok 

„A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért” című pályázat 26,0 

„Erdélyi nemzeti jelentőségű programok megvalósítása” című 

pályázat 
331,8 

„A szlovákiai települési önkormányzati fenntartású magyar 

nyelvű óvodák ingatlan beruházásainak és eszközfejlesztéseinek 

támogatása” című pályázat 

1 613,3 

Támogatási kérelem 

alapján folyósított 

támogatások 

Egyedi elbírálás alapján nyújtott támogatások 74 502,0 

Összesen: 86 005,9 
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4.1 Normatív támogatások 

4.1.1  „Szülőföldön magyarul” program 

 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 

Státusztörvény) 14.§ (1) bekezdése rendelkezik az óvodai, alap- és középfokú oktatási 

intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató 

kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásáról, továbbá a 

felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásáról. 

A Státusztörvény alapján a korábbi évekhez hasonlóan a „Szülőföldön magyarul” megnevezésű 

támogatási program megjelentetését valósítottuk meg. 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó támogatási igényléseket Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és 

Kárpátalján 2018. január 31. – március 14., Muravidéken 2018. január 31. - február 28., 

Horvátországban 2018. január 31. – március 7. közötti időszakban lehetett benyújtani. 2018-ban a 

nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás 22 400 Ft/fő, a hallgatói támogatás 

2 800 Ft/fő összeggel került meghirdetésre. 

 

Igénylők köre:  

 

A Vhr. 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz 

támogatásban részesülhetnek:  

 

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő 

akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt; 

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban 

születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú 

tanulmányaikat folytatják; 

ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási 

rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben 

részesülnek és bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű 

oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem 

működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat; 

bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem 

akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy 

egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek; 

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy 

egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt; 

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik 

életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra 

vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.  

 

A Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a 

nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy 

magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. 

2018-ban is az előző évekhez hasonló lebonyolítási folyamatot valósítottunk meg:  

 

 központi, egységes elvek szerint meghirdetett felhívások; 

 az igénylések gyűjtését, feldolgozását az Alapkezelő a magyar oktatás és kultúra ápolását 

céljának tekintő helyi társadalmi szervezet közreműködésével valósította meg. Helyi 

lebonyolítóknak a pedagógus szövetségeket vagy egyéb módszertani intézeteket, az oktatási 
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ágazathoz szakmailag is kapcsolódó intézményeket kértünk fel. A lebonyolítók feladata 

többek közt az igénylések begyűjtése, az igénylők informálása, adatlapok kezelése, 

szétosztása, valamint a döntés előkészítése (adatok feldolgozása, rögzítése), az igénylők 

kiértesítése volt; 

 a formai, jogosultsági ellenőrzést követően a nyertes igénylők előterjesztésre kerültek 

bizottsági döntéshozatalra; 

 a támogatások pénzügyi teljesítése a kedvezményezettek részére a regionális OTP Bankok 

által e célra létrehozott lakossági folyószámlákra, vagy a lebonyolítók által a 

kedvezményezettek lakossági folyószámláira történő utalással valósult meg. 

 

A 2017/2018-as tanévre vonatkozó támogatások alakulása 

 

A Bizottság 64/2018. (08. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy összesen 230 950 főt 

nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban, 1 465 főt pedig hallgatói 

támogatásban részesít, melynek forrásigénye összesen 5,2 milliárd Ft volt.  

 

Jóváhagyott kérelmek 2017/2018-as tanév 

forintban 

Ország 

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz támogatás 

Hallgatói 

támogatás 

Összesen 

támogatás 

Összesen 

támogatás, 

kerekítés után 

Igénylési 

feltételeknek 

mindenben 

megfelelő 

(fő) 

Egyedi 

elbírál

ás (fő) 

Nevelési, 

oktatási, 

valamint 

tankönyv- 

és 

taneszköz 

támogatás 

összesen 

(fő) 

Nevelési, 

oktatási, 

valamint 

tankönyv- és 

taneszköz 

támogatás 

összesen 

Hallgató

i 

támogatá

s (fő) 

Hallgató

i 

támogat

ás 

Románia 136 209 6738 142 947 
3 202 012 

800 
1220 

3 416 

000 

3 205 

428 800 
3 205 373 555 

Szlovákia 42 052 2400 44 452 995 724 800 40 112 000 995 836 800 1 010 317 539 

Szerbia 19 198 1543 20 741 464 598 400 48 134 400 464 732 800 471 974 215 

Ukrajna 20 050 1509 21 559 482 921 600 153 428 400 483 350 000 485 834 742 

Horvát-

ország 
336 547 883 19 779 200 2 5 600 19 784 800 20 206 699 

Szlovénia 328 40 368 8 243 200 2 5 600 8 248 800 8 425 174 

Összesen 218 173 12 777 230 950 
5 173 280 

000 
1465 

4 102 

000 

5 177 

382 000 
5 202 131 923  

 

 

Lebonyolítók költségeinek alakulása 

 

A Bizottság a "Szülőföldön magyarul" program lebonyolításában közreműködő szervezetek 

részére a projekt lebonyolítása során felmerülő kiadásokra az 5/2018. (01. 29.) határozat alapján 

200,65 millió Ft támogatást ítélt meg az alábbiak szerint: 
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forintban 

Lebonyolítók szerinti bontás 

Ország Támogatást igénylő szervezet, intézmény Megítélt összeg  

Románia Románai Magyar Pedagógusok Szövetsége 95 300 000 

Szlovákia Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 46 500 000 

Szerbia ConcordiaMinoritatisHungaricae Polgári Egyesület 28 650 000 

Ukrajna "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány 26 000 000 

Horvátország Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 3 100 000 

Szlovénia Muravidéki Magyar Művelődési Intézet Lendva 1 100 000 

Összesen  200 650 000 

 

A korábban elutasításra, vagy döntésre elő nem előterjesztett 2016/2017. tanévre vonatkozó 

támogatási kérelmekről a Bizottság a 19/2018. (02. 27.) számú határozatában az alábbiaknak 

megfelelően döntött: 

forintban 

Ország 

Támogatott igénylések száma 
Összes támogatás 

(Ft-ban) Nevelési, oktatási valamint tankönyv és 

taneszköz támogatás összesen (fő) 

Hallgatói támogatás 

összesen (fő) 

Románia   7 0 156 800 Ft 

Szlovákia 14 0 313 600 Ft 

Szerbia   1 0 22 400 Ft 

Összesen 22 0 492 800 Ft 

 

4.1.2 Kárpátaljai természetes személyek részére nyújtott támogatások 

 

Az Alapkezelő a „Kárpátaljai gyermekétkeztetési program”, „A kárpátaljai magyar nyelvű 

közoktatásban dolgozók támogatása”, a „Művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató 

pedagógusainak támogatása”, a „Magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók 

támogatása”, „A kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő 

újságírók, illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatására”, valamint a 

„Szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és 

színészek támogatása” céljából pályázati felhívást jelentetett meg 2018. évre vonatkozóan a 

Bizottság 38/2018. (IV. 05.) számú döntése értelmében. A pályázatok eltérő igényelhető 

összegekkel és benyújtási határidővel kerültek meghirdetésre, melyet az Alapkezelő a „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány közreműködésével bonyolított le, a lebonyolítói költség 12,00 millió Ft 

összegben került meghatározásra. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg 1.310,10 

millió Ft volt. 

A Bizottság 65/2018. (08.27.), 67/2018. (09.24.), 82/2018. (11.13.), 96/2018. (12.07.) és 

100/2018. (12.19.) számú határozatai döntöttek a pályázatok eredményeiről. 

A második pályázatbenyújtási szakaszban beérkezett gyermekétkeztetési igények mértéke 

meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget, emiatt szükségessé vált a pályázati felhívás 

támogatási keretösszegének módosítása. A 100/2018. (12.19.) számú bizottsági határozat  a 

„Kárpátaljai szociális programok támogatása” című pályázati felhívás támogatási keretösszegét 

megemelte a támogatások kifizetéséhez szükséges 37,35 millió Ft összeggel, így a támogatások 

kifizetésére rendelkezésre álló keretösszeg 1 347,45  Ft millió Ft-ra emelkedett. A kárpátaljai 

természetes személyek részére nyújtott támogatások esetében a kedvezményezettek száma 2018. 

évben 26 162 fő volt. 
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ezer forintban 

Kárpátaljai természetes személyek részére nyújtott támogatások 

Rendel-

kezésre 

álló 

keretösszeg 

Támogatási 

keretösszeg 

a pályázati 

felhívás 

szerint (ezer 

Ft-ban) 

Lebonyolító 

közre-

működési 

díja (ezer 

Ft-ban) 

Támogatási program 

megnevezése 

I. körben 

beérkezett 

érvényes 

igény  

 

II. körben 

beérkezett 

érvényes 

támogatott 

igény  

 

Támogatási 

összeg 

összesen  

1 322 100  1 310 100  12 000 

gyermekétkeztetés 89 060,4 86 301,6 175 362 

közoktatásban 

dolgozók 

támogatása 

  420 000     425 650  845 650 

egészségügyi 

dolgozók 

támogatása 

 255 260 - 255 260 

művészeti iskolák 

pedagógusainak 

támogatása 

   36 480 -   36 480 

egyéb 

foglalkoztatási ágak 

támogatása 

   34 700 -   34 700 

Összesen 835 500,4  511 951,6 1 347 452,0 

 

4.2 Nyílt pályázatok 

4.2.1 Nyílt pályázatokról általánosságban 

Az Alapkezelő 2017. november 15-től kezdődően hirdette meg a 2018. évi nyílt pályázati 

felhívásait, melynek keretében az alábbiak jelentek meg: 

- „A magyar kultúráért és oktatásért” elnevezésű központi és regionális; 

- „Testvér-települési programok és együttműködések”; 

- „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása”; 

- „A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása”; 

- „A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása”; 

- Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program; 

- „Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar 

családbarát vállalkozások támogatása”; 

- „A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá 

vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatása”megnevezésű pályázati 

felhívások. 

 

4.2.2  „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati felhívások 

 

2017. november 15. napján az Alapkezelő meghirdette „A magyar kultúráért és oktatásért” 

elnevezésű nyílt központi és regionális pályázati felhívásokat.  

A rendelkezésre álló keretösszeg 2018-ban összesen 1.100,00 millió Ft volt. A központi pályázati 

felhívás rendelkezésre álló keretösszege 726,00 millió Ft, a négy régió kisösszegű pályázati 

felhívásaira fordítható keretösszeg pedig összesen 374,00 millió Ft, továbbá ezen felül Kárpátalja 

esetében 26,00 millió Ft keretösszeggel meghívásos pályázatot is hirdetett az Alapkezelő.  

Pályázat célja:  
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Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal 

való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti 

azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság 

összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó 

programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi 

pályázatok támogatásával. 

Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2017. november 15. – december 21. (a régiós pályázatok esetében 

két-két napos eltéréssel). 

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A Bizottság 40/2018. (04. 05.) számú határozatában döntött a pályázati felhívások eredményéről. 

A központi pályázati felhívásra 2373 darab pályázat érkezett be, melyből 1148 pályázó nyert 

összesen 726,00 millió Ft összeget. A kisösszegű regionális pályázati felhívásokra Erdélyben 

1030 beadott pályázatból 609 nyert el támogatást összesen 168,00 millió Ft összegben, Felvidék 

esetében 611 pályázóból 504 pályázó nyert összesen 92,00 millió Ft-ot, Vajdaság esetében 628 

benyújtott pályázatból 483 került támogatásra összesen 80,00 millió Ft-tal, továbbá Kárpátalján 

304 beadott pályázatból 193 darab volt eredményes, melynek támogatására 34,00 millió Ft-ot 

fordítottunk az Alapból. A korábbi évekhez képest a támogatási összeget jóval korábban, július 

végig megkapták a támogatottak, mely a visszajelzések alapján jelentős segítséget jelentett 

számukra a támogatási célok időben történő megvalósítása kapcsán.  

 

A központi pályázati felhívás esetében beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázatok 

arányát a következő táblázat mutatja be. 

forintban 

A magyar kultúráért és oktatásért - Központi pályázati felhívás 

Székhely 

Támogatott 

pályázatok 

száma (db) 

Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Erdély 567 989 874 088 328 600 000 

Felvidék 206 341 229 150 110 000 000 

Vajdaság 92 142 378 770 87 400 000 

Kárpátalja 114 203 415 440 78 000 000 

Magyarország 90 159 329 045 68 000 000 

Horvátország 45 56 938 500 28 500 000 

Muravidék 34 48 046 177 25 500 000 

Összesen 1 148 1 941 211 170 726 000 000 

 

 

A regionális pályázati felhívások estében az igényelt és a megítélt támogatási összegek a 

következőképpen alakultak. 

forintban 

A magyar kultúráért és oktatásért - Regionális pályázati felhívások 

Székhely 

Támogatott 

pályázatok 

száma (db) 

Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Erdély 609 289 335 662 168 000 000 

Felvidék 504 235 007 089 92 000 000 
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Vajdaság 483 205 879 741 80 000 000 

Kárpátalja 193 88 212 605 34 000 000 

Összesen 1 789 818 435 097 374 000 000 

 

4.2.3 „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívás 

Az Alapkezelő a testvér-települési együttműködések erősítése céljából 2017. november 15-én 

pályázati felhívást jelentetett meg magyarországi települési és megyei önkormányzatok számára. 

A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél egy magyarországi és legalább egy határon túli magyar 

település közötti együttműködés ösztönzése, segítése volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 

250,00 millió Ft volt. 

 

A pályázat célja:  

- meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése a magyarországi önkormányzatok és 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai 

között; 

- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása; 

- a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó 

közösen megvalósítandó programok támogatása; 

- a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének 

támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző 

tevékenységek megvalósítása; 

- új testvér-települési kapcsolatok kiépítése volt. 

 

Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2017. november 15. – december 15.  

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A Bizottság 21/2018. (03.06.) számú határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a beérkezett 370 pályázatból 263 db pályázónak ítélt meg összesen 250,00 millió 

Ft összegben támogatást. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek 

kifizetése megtörtént. 

forintban 

Testvér-települési programok és együttműködések támogatása 

Székhely 

Támogatott 

pályázatok 

száma (db) 

Igényelt támogatás 

(Ft-ban) 

Megítélt támogatás 

(Ft-ban) 

Magyarország 263 483 028 418 250 000 000 

4.2.4  „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati felhívás 

Az Alapkezelő az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása céljából pályázati felhívást 

jelentetett meg határon túli ifjúsági civil szervezet és egyházi jogi személy számára, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 200,00 millió Ft volt. 

 

A pályázat célja:  

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal 

való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása volt, továbbá a magyar 

nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által. 
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Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2017. november 15. – december 18.  

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A Bizottság 39/2018. (04. 05.) számú határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a beérkezett 341 db pályázatból 287 db pályázónak ítélt meg összesen 190,00 

millió Ft összegben támogatást. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek 

kifizetése megtörtént. 

forintban 

„Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” pályázati felhívás 

Székhely 
Támogatott pályázatok száma 

(db) 
Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Erdély 181 172 549 749 105 000 000 

Felvidék 45 42 696 200 42 000 000 

Vajdaság 28 26 016 442 20 000 000 

Kárpátalja 25 23 799 200 17 000 000 

Muravidék 3 3 000 000 2 000 000 

Csehország 2 1 741 000 1 600 000 

Horvátország 1 1 000 000 1 000 000 

Kanada 1 1 000 000 800 000 

Amerikai Egyesült 

Államok 
1 998 500 600 000 

Összesen 287 272 801 091 190 000 000 

 

4.2.5 „A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása” című pályázati felhívás 

Az Alapkezelő 2017. november 15-én első alkalommal jelentetett meg pályázati felhívást 

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek kulturális 

programjainak, működésének támogatására. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 300,00 

millió Ft volt. 

 

A pályázat célja:  

 

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, 

valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása 

volt. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, 

valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. 

 

Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2017. november 15. – 2018. január 15.  

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A Bizottság 28/2018. (03. 20.) számú határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a beérkezett 245 darab pályázatból 215 db pályázónak ítélt meg összesen 300,00 

millió Ft összegben támogatást. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek 

kifizetése megtörtént. 
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forintban 

Diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása 

Székhely országa 
Támogatott pályázatok 

száma (db) 
Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Amerikai Egyesült 

Államok 
63 174 757 059 106 200 000 

Kanada 38 96 214 454 47 400 000 

Németország 23 57 363 291 32 500 000 

Svédország 14 29 496 158 18 800 000 

Ausztria 18 33 463 545 18 000 000 

Egyesült Királyság 12 32 132 250 15 700 000 

Ausztrália 6 14 116 715 9 000 000 

Argentína 5 9 852 000 7 000 000 

Írország 5 13 050 000 6 500 000 

Hollandia 3 8 247 142 5 000 000 

Csehország 4 5 797 832 4 900 000 

Brazília 2 6 000 000 4 000 000 

Dél-afrikai Köztársaság 2 5 990 000 3 500 000 

Portugália 3 6 325 000 3 500 000 

Franciaország 3 3 364 170 2 300 000 

Bosznia-Hercegovina 1 2 890 000 2 000 000 

Kanada 2 5 000 000 2 000 000 

Uruguay 2 1 872 000 1 700 000 

Belgium 1 2 955 000 1 500 000 

Macedónia 1 1 650 000 1 500 000 

Moldova 1 2 934 000 1 500 000 

Olaszország 1 2 726 750 1 500 000 

Spanyolország 1 1 000 000 1 000 000 

Svájc 1 1 895 000 1 000 000 

Ciprus 1 815 000 800 000 

Észtország 1 600 000 600 000 

Finnország 1 907 680 600 000 

Összesen 215 521 415 046 300 000 000 

4.2.6  „A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása” 

című pályázati felhívás 

Az Alapkezelő 2017. november 15-én szintén első ízben jelentetett meg pályázati felhívást a 

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek (kivéve 

szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű) a 

magyar kultúra, az anyanyelv továbbörökítését célul kitűző, oktatási és/vagy 

gyermekfoglalkoztatói tevékenységet végző szervezetek támogatására. A rendelkezésre álló 

pályázati keretösszeg 200,00 millió Ft volt. 

 

A pályázat célja:  

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, 

valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása 

volt. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, 

valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára.  
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A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, az első vagy többed 

generációs, külhonban élő magyar gyermekek és fiatal felnőttek magyar identitását erősítő, 

magyar származásnyelvi tudását fejlesztő, valamint magyar művészeti és kulturális 

élményanyagát bővítő tevékenységek megvalósítása céljából lett meghirdetve. 

Ütemezés: 

 

 Benyújtási határidő: 2017. november 15. – 2018. január 15.  

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A Bizottság 28/2018. (03. 20.) számú határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a beérkezett 70 pályázatból 67 db pályázónak ítélt meg összesen 100,00 millió Ft 

összegben támogatást. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek kifizetése 

megtörtént. 

forintban 

Diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása 

Székhely országa 
Támogatott 

pályázatok száma (db) 

Igényelt támogatás 

(Ft-ban) 

Megítélt támogatás 

(Ft-ban) 

Amerikai Egyesült Államok 21 39 447 451 35 300 000 

Németország 7 12 495 348 10 100 000 

Egyesült Királyság 5 10 000 000 8 500 000 

Ausztrália 4 7 179 010 6 700 000 

Kanada 6 8 630 464 6 600 000 

Írország 2 4 000 000 4 000 000 

Svédország 3 4 492 000 3 300 000 

Olaszország 2 3 399 991 2 800 000 

Ausztria 2 3 998 141 2 300 000 

Franciaország 3 2 583 776 2 300 000 

Argentína 1 2 000 000 2 000 000 

Brazília 1 2 000 000 2 000 000 

Spanyolország 1 2 000 000 2 000 000 

Dél-afrikai Köztársaság 1 1 970 000 1 900 000 

Hollandia 1 2 000 000 1 800 000 

Izrael 1 2 000 000 1 800 000 

Csehország 1 1 930 000 1 500 000 

Portugália 1 1 475 000 1 400 000 

Uruguay 1 1 400 000 1 200 000 

Kanada 1 2 000 000 1 000 000 

Lengyelország 1 1 042 000 1 000 000 

Ciprus 1 510 000 500 000 

Összesen 67 116 553 181 100 000 000 

 

4.2.7  Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program 

 

A korábbi évek pályázati konstrukcióival azonos elvek és eljárásrend szerint az Alapkezelő a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságával (a továbbiakban: NPÁ) és a 
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Budapesti Ügyvédi Kamarával (a továbbiakban: BÜK) együttműködve 2017. május 29-én 25 fő 

részére meghirdette a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj programot a 2017/2018-as tanévre a 

szülőföldjükön felsőoktatási jogászképzésben résztvevő, nappali tagozatos román, szlovák, szerb, 

ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók számára, melyet a 

Bizottság 109/2017 (IX. 19.) számú határozatában első alkalommal a diaszpórában élő magyar 

nemzetiségű hallgatók részére is kiterjesztett 2 fő erejéig. A Bizottság a 146/2017 (IX. 30.) számú 

határozatában 27 pályázatot támogatott 11 pályázatot pedig elutasított. Az ösztöndíj összege: 

600,00 ezer Ft/fő/év, melyet 3 részletben kapnak meg a támogatott ösztöndíjasok. A BÜK az év 

közben elvégzendő szakmai feladatok összeállításában, azok értékelésében és a nyári szakmai 

gyakorlatok lebonyolításában segíti az NPÁ és az Alapkezelő munkáját. A 2018/2019-es tanévre 

vonatkozó pályázati felhívás kiírására az előző évivel megegyező formában a Bizottság 61/2018. 

(08. 17.) számú határozata alapján 2018. augusztus 24-én került sor, a Bizottság 30 ösztöndíjas 

támogatásáról a 85/2018 (11. 16.) számú határozatában döntött. A rendelkezésre álló keretösszeg 

18,00 millió Ft, az ösztöndíjasok által elnyerhető támogatási összeg 600,00 ezer Ft/fő/év. Az 

ösztöndíj program jelenleg is zajlik. 

 

4.2.8  „Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar 

családbarát vállalkozások támogatása” című pályázati felhívás a 2018 a külhoni 

magyar családok éve keretében  

Az NPÁ adott évi tematikus programjáról minden évben a Magyar Állandó Értekezlet (a 

továbbiakban: MÁÉRT) plenáris ülése dönt. Minden tematikus év célja, hogy hozzájáruljon a 

nemzetpolitika stratégiai céljához, a magyar nemzet gyarapodásához. A számbeli, a szellemi, a 

gazdasági és jogi gyarapodás érdekében meghirdetett programok célkitűzése, hogy felhívja a 

figyelmet az adott területre, összegyűjtse az adott területen futó magyarországi és külhoni 

intézkedéseket, összehangolja a hatékony forrásfelhasználás érdekében a témával foglalkozó, a 

külhoni magyarságot érintő lépéseket. A MÁÉRT 2017. november 10-i döntése értelmében 

„2018 a külhoni magyar családok éve” (a továbbiakban: tematikus program) lett, melynek 

megvalósítása a korábbi évekhez hasonlóan pályázati konstrukciók, egyedi támogatások és 

projektmegvalósítási eszközök (pl. rendezvények, konferenciák, kiadványok, stb.) segítségével 

történt. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, 2018. évben is sor került a korábbi tematikus 

évek folytatására. 

 

A tematikus program megvalósítása érdekében 2018. március 7-én meghirdetésre került a 

„Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát 

vállalkozások támogatása” című pályázati felhívás. 

 

 

A pályázat célja:  

A pályázat célja az általános vállalkozásfejlesztés, továbbá családbarát munkahelyek kialakítása, 

fejlesztése, családokat segítő szolgáltatások nyújtása és/vagy külhoni diákok szakmai 

képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása volt az alábbiaknak 

megfelelően: 

A) A Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák 

Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos 

államok) 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-

medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek 

elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan fejlesztési 

projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat segítő 

szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai képzésének, 

pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása. 
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B) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása 

a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával 

kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, 

családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai 

képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása. 

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 500,00 millió Ft volt. 

Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2018. március 7. – 2018. április 6. 

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2019. február 28. 

 Elszámolási határidő: 2019. március 31. 

 

A Bizottság 58/2018. (08.12.) sz. határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a benyújtott 760 pályázatból 118 pályázónak ítélt meg összesen 599,40 millió Ft 

összegben támogatást. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek kifizetése 

megtörtént. 

 

forintban 

Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát 

vállalkozások támogatása 

Székhely 

Támogatott 

pályázatok 

száma (db) 

Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Erdély 60 311 965 980 298 512 878 

Felvidék 25 140 581 859 134 491 541 

Vajdaság 20 104 928 374 102 209 011 

Kárpátalja 13 72 397 662 64 220 069 

Összesen 118 629 873 875 599 433 499 

 

4.2.9 „A működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások családokat 

segítő tevékenységének támogatása” című pályázati felhívás a 2018 a külhoni magyar 

családok éve keretében 

A tematikus program megvalósítása érdekében 2018. október 16-án meghirdetésre került „A 

szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások 

családokat segítő tevékenységének támogatása” című pályázati felhívás. 

 

A pályázat célja:  

A Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a 

Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő civil 

szervezetek, egyházi szervezetek, vállalkozók családokat segítő tevékenységének és szolgáltatás 

nyújtásának támogatása. Családokat segítő tevékenység: olyan programok, tevékenységek, 

szolgáltatások fejlesztése, amelyek a pályázó eddigi tevékenységéhez képest várhatóan legalább 

további tíz család boldogulásához járul hozzá. 
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A) A szomszédos államokban létrejött olyan alapítványok, civil, nonprofit és egyházi 

szervezetek támogatása, melyek tevékenysége segíti a helyi közösségek és családok 

mindennapi életét. 

 

B) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások 

támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával 

kapcsolatos olyan támogatási cél/program/projekt/fejlesztés (a továbbiakban együtt: 

projekt) valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, családokat segítő 

tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez. 

 

C) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások 

támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében 

nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával 

kapcsolatos olyan projekt valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, 

családokat segítő tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez. 

 

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 200,00 millió Ft volt. 

Ütemezés: 

 Benyújtási határidő: 2018. október 16. – 2018. október 31. 

 Megvalósítás időszak: 2018. január 1. – 2019. április 30. 

 Elszámolási határidő: 2019. május 30. 

 

A Bizottság 102/2018. (12. 19.) számú határozatában döntött a pályázati felhívás eredményéről, 

melynek során a benyújtott 435 pályázatból 136 pályázónak ítélt meg összesen 213,80 millió Ft 

összegben támogatást. 

forintban 

A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások 

családokat segítő tevékenységének támogatása 

Székhely 

Támogatott 

pályázatok 

száma (db) 

Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Erdély 55 92 210 517 89 746 135 

Felvidék 30 51 277 491 49 591 242 

Vajdaság 27 40 098 033 38 876 265 

Kárpátalja 17 30 743 112 30 175 272 

Horvátország 6 9 513 600 4 400 000 

Muravidék 1 1 963 680 1 000 000 

Összesen 136 225 806 433 213 788 914 

 

4.3 Meghívásos pályázatok 

4.3.1  „A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért” című meghívásos pályázati felhívás 

Az NPÁ javaslata alapján 2018-ban a kárpátaljai nyílt regionális pályázati felhívással 

párhuzamosan a Bizottság 139/2017. (XI. 14.) számú határozatában foglaltak szerint 
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meghirdetésre került „A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért” című meghívásos pályázati 

felhívás is 26,00 millió Ft keretösszeggel. A pályázat célja a Kárpátalján élő magyarság 

szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének 

előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra 

támogatása által. A pályázat célcsoportja a kárpátaljai kulturális és szakmai szervezetek, a 

pályázati felhívásra három szervezet kapott meghívást.  

Ütemezés: 

 A pályázat benyújtásának időpontja: 2017. november 15. – 2017. december 15. 

 Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – december 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. január 30. 

 

A három pályázó támogatásáról a Bizottság 6/2018. (I. 25.) számú határozatában döntött az 

alábbiaknak megfelelően: 

forintban 

„A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért” meghívásos pályázati felhívás 

Támogatott szervezet Támogatás célja 
Támogatási összeg  

(Ft-ban) 

Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség 
A KMKSZ programfinanszírozása 9 000 000 

Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség 

A kárpátaljai magyar iskolák 

eszközbővítése  
12 000 000 

Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség 

Az UMDSZ alapszervezetei és regionális 

szervezetei közművelődési és működési 

jellegű programjai 2018-ben  

5 000 000 

Összesen  26 000 000 

 

2018. március 31-ig a szerződések megkötésére és a támogatások folyósítására is sor került. 

4.3.2  „Erdélyi nemzeti jelentőségű programok megvalósítása” című meghívásos pályázat 

A Bizottság 8/2018. (02. 02.) számú határozatában jelölte ki Erdély esetében a nemzeti 

jelentőségű programokat, melyek támogatása meghívásos pályázat keretében valósult meg. 

Öt témakörben került sor pályázati felhívás kiírására: 

- Jelentős szakmai és kulturális intézmények működésének támogatási programja, 

keretösszeg: 121,50 millió Ft, elnyerhető támogatás 800,00 ezer és 5,00 millió Ft közötti 

összeg;  

- Szórványkollégiumok támogatási programja, keretösszeg: 89,80 millió Ft, elnyerhető 

támogatás 1,50–5,00 millió Ft közötti összeg; 

- Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programja, keretösszeg: 33,50 millió Ft, 

elnyerhető támogatás 800,00 ezer–10,00 millió Ft közötti összeg; 

- Kulturális és tudományos médiatámogatási program, keretösszeg: 21,20 millió Ft, 

elnyerhető támogatás 1,20–3,40 millió Ft közötti összeg; 

- Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programja, keretösszeg: 65,80 

millió Ft, elnyerhető támogatás 1,20–3,00 millió Ft közötti összeg. 

Ütemezés: 

 A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. február 5. – 2018. március 2. 

 Megvalósítási időszak: 2018. március 1. – 2019. február 28. 

 Elszámolási határidő: 2019. március 30. 
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forintban 

Az erdélyi nemzeti jelentőségű programok megvalósítására kiírt pályázat 

Téma megnevezése 
Támogatott pályázatok 

száma (db) 
Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Jelentős szakmai és kulturális 

intézmények működésének 

támogatása 

72 287 033 426 121 500 000 

Szórványkollégiumi programok 

megvalósítása 
30 126 988 352 89 800 000 

Színházak, bábszínházak, 

néptáncegyüttesek támogatási 

programjának megvalósítása 

30 79 296 425 65 800 000 

Felsőoktatási háttérintézmények 

támogatási programjának 

megvalósítása 

14 68 635 767 33 500 000 

Kulturális és tudományos 

médiatámogatási program 

megvalósítása 

13 32 379 514 21 200 000 

Összesen 159 594 333 484 331 800 000 

 

4.3.3 „A szlovákiai települési önkormányzati fenntartású magyar nyelvű óvodák ingatlan 

beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása” című meghívásos pályázat a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

A Bizottság 46/2018. (04. 27.) számú határozatában döntött a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program részeként “A szlovákiai települési önkormányzati fenntartású magyar nyelvű óvodák 

ingatlan beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása” című meghívásos pályázati 

felhívásról, melynek forrását az 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat biztosította. 

Ütemezés: 

 A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. április 27. – 2018. május 2. 

 Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2019. március 31. 

 Elszámolási határidő: 2019. április 30. 

 

A Bizottság 48/2018. (05.07.) számú határozatában arról döntött, hogy 60 település részére 

biztosít támogatást, összesen 1.613,315 millió Ft összegben. 

forintban 

A szlovákiai települési önkormányzati fenntartású magyar nyelvű óvodák ingatlan beruházásainak és 

eszközfejlesztésének támogatásáról szóló meghívásos pályázat 

Székhely 
Támogatott pályázatok 

száma (db) 
Igényelt támogatás Megítélt támogatás 

Felvidék 60 1 613 315 000 1 613 315 000 

 

4.4 Egyedi támogatások 

4.4.1 Egyedi támogatásokról általánosságban 

Az egyedi támogatások eljárásrendjüket tekintve nem pályázati konstrukcióban nyújtott 

támogatások, hanem a támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit 



28 
 

kiemelten kezelő támogatások. A támogatási kérelmek az NPÁ-ra érkeznek be, az Alapkezelő ezt 

követően a már szakmai javaslattal ellátott kérelmet kapja meg döntéshozatal előkészítésére, az 

ügylet lebonyolítására. A 2017. évhez hasonlóan a Kárpát-medencei régiók mellett a diaszpórából 

is befogadásra kerültek egyedi kérelmek. 

 

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- a nemzeti jelentőségű intézmények (a Bizottság jelölte ki a 141/2017 számú határozatában, 

mely listát a 17/2018. (02. 27.) határozatával bővített);  

- a BGA törvény) szerinti szervezetek, magánszemélyek. 

 

Az egyedi támogatásokat – céljuk szerint – az alábbiaknak megfelelően csoportosíthatjuk: 

- Oktatási intézmények támogatása: 

- felsőoktatási intézmények támogatása; 

- szórványoktatási kollégiumok támogatása; 

- bentlakásos közoktatási-köznevelési intézmények támogatása; 

- Egyházi intézmények támogatása; 

- Kulturális programok, rendezvények támogatása; 

- Jogvédő, közösségépítő, kisebbségvédelmi tevékenység támogatása; 

- Beruházások: 

- oktatási és egyházi intézmények ingatlanfejlesztése; 

- épület-rehabilitációs tevékenységek támogatása; 

- Egyéb (pl. pályázati lebonyolítók, stb.). 

 

A Bizottság által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek 

forintban 

Ország/Régió 
Támogatott kérelmek száma 

(db) 
Támogatott kérelmek összege 

Erdély 289 43 899 556 356 

Vajdaság 141 5 508 120 000 

Kárpátalja 149 10 560 574 425 

Felvidék 126  5 927 597 000 

Magyarország 223 4 602 746 290 

Muravidék 13 540 500 000 

Horvátország 8 1 261 500 000 

Diaszpóra 99 1 181 188 000 

Nem régió specifikus támogatások (pl. 

tematikus program, MÁÉRT, stb.) 
12 1 020 217 929 

Összesen: 1060 74 502 000 000 

 

2018. december 31. napjáig közel 74,50 milliárd Ft összegben hagyott jóvá egyedi támogatást a 

Bizottság, amelynek fedezete részben az Alap költségvetésében a Nemzetpolitikai célú 

támogatások soron rendelkezésre álló forrás, mely részben átvett forrás, valamint tartalmazza a 

Korm. határozatokkal biztosított, év közben jóváhagyott támogatásokat is. 

4.4.1.1 2018. évi egyedi támogatásokból megvalósuló beruházások 

Az egyedi támogatások keretén belül több nemzetstratégiai szempontból jelentős beruházás 

valósult meg.  
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Az Erdélyi Református Egyházkerület-Ajtoni Református Egyházközség 250,00 millió Ft 

támogatásban részesült az Egyházkerület Ajtoni Református Egyházközséget érintő fejlesztési 

programjának előkészítése céljából. 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 1176,00 millió Ft támogatásban részesült a 

nagyváradi Püspöki Palota felújítása céljából. 

A Visus Kulturális Egyesület a Kárpát-medencei Magyar Legendárium Program támogatása 

céljából 2018-ban is 225,40 millió Ft támogatásban részesült. A Visus Kulturális Egyesület a 

hagyományőrzés, értékteremtés és kulturális identitásfejlesztés célját szolgálja. A program célja, 

valamennyi külhoni régió és magyarországi tájegységek legendájának egységes módszertannal 

való összegyűjtése, feldolgozása és megjelenítése, hagyományos és digitális kultúraterjesztési 

eszközök felhasználásával. 

A Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány célja, hogy egy 

akadémiai rendszer létrehozásával megakadályozza a székelyföldi sportolók tömeges 

elvándorlását és egyben elősegítse a fiatalok szülőföldön maradását. Ennek érdekében többéves 

fejlesztési programot indított el, melynek során akadémiai rendszerben foglalkozik az utánpótlás-

neveléssel. Az Alapítvány a székelyföldi régióban új jégpályákat létesít, mindezek szakmai 

támogatására sportmódszertani központot hozott létre, valamint egy kollégiumot szeretne a 

jövőben kialakítani. A 2018. évben a Mens Sana Alapítvány beruházásokra összesen 

420,00 millió Ft támogatásban részesült. 

A Studium Prospero Alapítvány 1200,00 millió Ft támogatásban részesült multifunkcionális tér 

kialakításának támogatása céljából. 

 

Az Iskola Alapítvány 1056,20 millió Ft támogatásban részesült a nagyváradi Sonnenfeld Palota 

megvásárlásának és felújításának támogatása céljából. 

 

A Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség 1625,00 millió Ft támogatásban részesült a 

Hám János Prevenciós, Diagnosztikai és Terápiás Egészségügyi és Képző központ 

létrehozásának támogatása céljából. 

 

A Kálnoky Alapítvány közel 843,70 millió Ft támogatásban részesült a sepsikőröspataki 

Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztése céljából. 

4.4.2 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása 

A nemzeti jelentőségű intézményeket a MÁÉRT iránymutatásai alapján a Bizottság jelölte ki a 

141/2017 (XI. 14.) számú határozatában, mely listát a 17/2018. (II. 07.) számú határozatában 

bővített, így 2018-ban összesen 81 intézmény és 12 program minősölt nemzeti jelentőségűnek. 

Erdély vonatkozásában 15 intézmény és 5 program, Felvidék esetében 19 intézmény, 

Vajdaságban 15 intézmény és 6 program, Kárpátalján 23 intézmény és 1 program, 

Horvátországban 2 intézmény, Szlovéniában 4 intézmény, valamint a diaszpórában 3 intézmény. 

A nemzeti jelentőségű intézmények olyan szervezetek, amelyek a határon túli magyarság 

közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkeznek, nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő 

szerepet töltenek be az oktatási, kulturális, egyházi, társadalomszervezési és egyéb területeken. 

Az előirányzatból intézmények és programok támogatása valósult meg. 

4.4.2.1 A nemzeti jelentőségű intézmények jelentősebb támogatásai 

A nemzeti jelentőségű intézmények közül a Studium Prospero Alapítvány 250,00 millió Ft 

támogatásban részesült, melyből az alapítvány 125,00 millió Ft összeget fordított működésre és 

fejlesztésre, valamint 125,00 millió Ft összeget fordított beruházásra. A Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói, valamint szakmai és érdekvédelmi 
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háttérintézményük, a Studium Prospero Alapítvány hosszú távú stratégiát dolgozott ki a 

magyar nyelvű orvosképzés biztosításáért, hozzárendelve az ehhez szükséges fejlesztési tervet. A 

Marosvásárhelyen végzett rezidensek helyben maradásának ösztönzésére, a munkaerőpiacra 

történő beilleszkedés támogatására indította be az Orvosi Szolgálati Lakások programját, amely 

keretében szolgálati lakásokat biztosít a frissen végzett orvosok számára. A fent megnevezett 

beruházási összegből a Studium Prospero Alapítvány Krasznán 17,00 millió Ft, 

Gyergyószentmiklóson pedig 108,00 millió Ft összegben folytatta a már 2017-ben megkezdett 

orvosi szolgálati lakások építését. A tervek szerint mindkét beruházás 2019-ben kerül befejezésre. 

A Kallós Zoltán Alapítvány mezőségi szórványprogramja 1999-tól biztosít anyanyelvi oktatást 

a mezőségi és szamosháti szociálisan hátrányos helyzetben levő magyar gyerekek számára. A 

Kallós Zoltán Alapítvány működtetés céljából 56,00 millió Ft támogatásban részesült. 

A Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem és a Sapientia Alapítvány-

Partiumi Keresztény Egyetem (a továbbiakban: Sapientia EMTE/PKE) 3000,00 millió Ft 

támogatásban részesült a Sapientia EMTE/PKE - működtetésének támogatása céljából. A 

Sapientia-rendszer megerősítése az erdélyi magyar felsőoktatásban a Kormány egyik 

legjelentősebb nemzetpolitikai döntése volt. A Magyar Kormány 2012-2017 között számos 

fejlesztést, nagyberuházást finanszírozott, ez által az Egyetem bővíthette szakkínálatát és 

javíthatott az oktatás minőségén. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (továbbiakban: Főiskola) az elmúlt 

években fontos oktatási és beruházási fejlesztéseket valósított meg, amely következtében 2015. és 

2016. évben újabb évfolyammal bővült a felsőfokú szakképzés. 2017. évben a beruházási 

koncepció fő iránya a Főiskola területén kialakítandó sportkomplexum, központi területek 

tereprendezése, sportpályák kialakítása volt. A 2018. évben a Főiskola célja a kollégiumi 

férőhelyek bővítése, tornaterem kialakítása, a Főiskola szakképzési intézete bázisának bővítése 

ingatlan és telekvásárlással, valamint a már meglévő ingatlanok felújítása volt, mely célok 

megvalósítása érdekében 317,00 millió Ft támogatásban részesült. 

A Pannónia Alapítvány által működtetett médiaközpont, amely magába foglalja a Pannon 

Televíziót, a Pannon Rádiót és a Szabadkai Magyar Rádiót, rendszeres közvetítője a 

nemzetpolitikai szempontból is fontos anyaországi és más, határon túli eseményeknek. A 2005-

ben alakult intézmény nagyban hozzájárul a vajdasági magyarság társadalmi felzárkózásához és 

közösségként való megmaradásához. A Pannónia Alapítvány 260,00 millió Ft összegű 

működési célú támogatásban részesült. 

 

A Protestáns Teológiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) az erdélyi magyar protestáns egyházak 

– református, unitárius és evangélikus – lelkészképző egyeteme. Az erdélyi magyarság egyik 

kiemelkedő teljesítménye, hogy a nehézségek ellenére működik az évszázados hagyománnyal 

bíró Intézet. Az anyanyelvű pasztoráció gátolja az asszimilációt, és nagyban hozzájárul az 

identitás megerősítéshez. Az Intézet működtetés céljából 90,00 millió Ft támogatásban részesült. 

 

4.5 Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 2016–2018. 

A Kormány 2016 decemberében az 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozatában döntött a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program (a továbbiakban: Program) első üteméről, amelynek 

eredményeként 17,1 milliárd Ft-os forráskeret került biztosításra a külhoni magyar területek 

óvodai-bölcsődei hálózatának megerősítésére, megújítására és bővítésére. A Program első 

ütemének folytatásaként a Kormány az 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat keretében újabb, 

közel 21,5 milliárd Ft összegű óvodafejlesztési programcsomagot fogadott el a Kárpát-medencei 

óvodahálózat további fejlesztése céljából. Az első két ütemben megvalósuló óvoda- és 

bölcsődefejlesztések összege így meghaladja a 38,5 milliárd Ft-ot. A Program két ütemben több 

mint 150 új óvodai és bölcsődei intézmény létesülhet, illetve több mint 400 már működő, az 
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elemi iskolákat megelőző intézmény felújítása és korszerűsítése történik meg a Program 

végrehajtása során.  

A Program végrehajtásához szükséges források az alábbi ütemezésben, több részletben kerültek 

biztosításra.  

forintban 

Óvodafejlesztés 1.0 Korm. határozat 
Óvoda 1.0-ra 

vonatkozó forrás  

Megkötött szerződések 

száma 

1.1 1821/2016(XII.22.) 8 995 000 000 10 

1.2 1251/2017(V.5.) 3 443 050 000 56 

1.3 1601/2017(VIII.31.) 2 459 400 000 60 

1.4 
a BGA 2018. évi 

költségvetésébe beépült 
2 253 550 000 25 

Összesen: 17 151 000 000 151 

 

Óvodafejlesztés 2.0 Korm. Határozat 
Óvoda 2.0-ra  

vonatkozó forrás  

Megkötött szerződések 

száma 

2.1 1821/2016(XII.22.) 6 075 073 000 39 

2.2 1211/2018. (IV.6.) 6 000 000000 162 

2.3 1403/2018. (VIII. 31.) 3 841 833 736 16 

2.4 
1810/2018. (XII. 23.) és 

1806/2018. (XII.23.) 
5 366 926 264 6 

Összesen: 21 283 833 000 223 

A Program keretében eddig 106 bölcsőde és óvoda felújítására, 4 új óvoda és bölcsőde 

létrehozására, 1664 darab Magyar Sarok, valamint 4 ovi sportpálya kialakítására került sor. 

A Kormány az 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozatában döntött a Program harmadik üteméről, 

és az annak megvalósításához szükséges 9 042 339 696 Ft összegű forrás biztosításáról. A 

harmadik ütem keretében óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó 

köznevelési intézmények fejlesztése, működtetése, fenntartása, az   óvodai fejlesztőeszközök és 

felszerelések beszerzésének biztosítása a külhoni magyar óvodai nevelés hatékony és korszerű 

megvalósítása érdekében, óvodapedagógusok képzése, egészségügyi, sport és rekreációs 

szolgáltatások fejlesztése, védőnői hálózat kiépítése, családi táborok, szűrővizsgálatok 

szervezése célok megvalósítására kerül sor. A forrásbiztosító Korm. határozat kiadására 2018. 

évben nem került sor. 

 

4.6 Elszámoláskezelési és monitoring feladatok 

A támogatási szerződések darabszáma évről évre fokozatosan emelkedik. 2018. december 31-én 

a kint lévő állomány 5319 darab támogatási ügylet, 178.791,60 millió Ft összegben, ebből a lejárt 

határidejű elszámolatlan állomány 135 darab támogatási ügylet, mely 1.882,20 millió Ft összeget 

jelentett. A kis összegű regionális pályázatok lezárását a megkötött megállapodások alapján az 

Alapkezelő leányvállalatai végzik, az általuk lezárt támogatási ügyletek legalább 10 %-ának 

utóellenőrzését az Alapkezelő végrehajtotta, azokat rendben találta.  
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2018. évben összesen 168 db támogatási ügylet helyszíni ellenőrzésére került sor az Alapkezelő 

leányvállalatainak bevonásával az alábbiaknak megfelelően: 

 klímaerdő telepítés Erdélyben 11 támogatási ügylet; 

 erdélyi 88 támogatási ügylet; 

 Vajdaságban 6 beruházást szolgáló támogatási ügylet; 

 Felvidéken 14 Óvodafejlesztési program finanszírozását szolgáló támogatási ügylet; 

 Felvidéken 49 lezárt támogatási ügylet esetében dokumentum alapú ellenőrzés. 

A helyszíni szemlék célja változatlanul az, hogy az Alapkezelő ellenőrizze a megítélt támogatás 

szakmai megvalósulását és a bizonylatkezelés szabályszerűségét. 

Az Alapkezelő az Áht. , illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításának hatálybalépésével 2015. január hónaptól 

folyamatosan végzi az Alaphoz beérkező támogatások bejelentését korábban a Kincstári 

Monitoring Rendszerbe, majd 2016 októberétől az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszerbe. 

4.7 9. cím: Határtalanul! program támogatása  

 

A Határtalanul! program szakmai feladatai ellátására, támogatások nyújtására 2 208,70 

millió forint állt rendelkezésre az Alapkezelőnél, melyből 2 205,60 millió forint összegben 

keletkezett kötelezettségvállalás. 

A Határtalanul! program és annak keretében meghirdetésre kerülő pályázatok célja határon túli 

kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a 

magyarországi illetve a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése 

céljából.  

 

Alapkezelő részére 2018. november 1-jével az alábbi, a jogelőd lebonyolító által meghirdetett 

felhívásokra érkező érvényes pályázatok folyamatban lévő kifizetéseinek ügymenete került 

átcsoportosításra: 

HAT-18-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

HAT-18-03 Kárpátaljai szolidaritási program 

 

A Határtalanul! program kezelésének 2018. november 1. és december 31. közötti időszak 

kronológiája:  

 2018. november 1. napjával a jogelőd lebonyolítótól átvett, tartaléklistán szereplő nyertes 

pályázók (331 db nyertes pályázó 689 db nyertes pályázata) részére megindult a 

támogatói okiratok kiállításához és folyósításhoz szükséges mellékletek bekérése; 

 2018. december 11. Kollégiumi szavazás a 2018. évi Határtalanul! program nyílt 

pályázatainak támogatásáról 

 2018. december 20-án megjelent az 1746/2018 (XII.20.) Korm. határozat a Határtalanul! 

program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról; 

 2018. december 21. a 109/2018. (XII.21.) sz. Bizottsági határozat jóváhagyta a Kollégium 

javaslatát.  

 2018. december 21. Döntési listák közzététele az Alapkezelő honalapján; 

 2018. december 28. határidővel 149 db támogatói okirat és támogatási szerződés 

módosítás kedvezményezettje részére teljesült a pályázott támogatási összeg 

kiutalásra (37%-os teljesítés) összesen 824 620 423 Ft értékben. 
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forintban 
Teljesült kifizetés 

2018.12.31. napig 
db Összeg  

Támogatói okiratok 131 638 898 726 

Támogatási szerződések 18 185 721 697 

Összesen: 149 824 620 423 

5. Az Alap kiadása 5. cím: Alapkezelő működési költségei 

A 2018. évi költségvetésében 1 150,00 millió forint összegben került meghatározásra az Alap 

működtetésével kapcsolatos kiadásokra fordítható összeg. Év közben összesen 545,66 millió 

forinttal növekedett az eredeti előirányzat. A módosított előirányzat 1 695,66 millió forint, 

melyből a teljesített kifizetés 1 695,30 millió forint volt. 

A módosítások összetétele az alábbiak szerint alakult. 

 

millió forintban, kettő tizedessel 

Megjegyzés: Az Alapkezelő működési költségei között kerültek elszámolásra az egyházi és 

nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggésben felmerülő 

költségek is 90,98 millió forint összegben, mely a feladatellátás négyhavi működés fedezetét 

biztosította 2019. szeptember 01. és december 31. között.  

 

Az „Alapkezelő működési költségei” előirányzati soron rendelkezésre álló forrás terhére a 

támogatások átutalásával kapcsolatosan jelentkező bankköltség, tranzakciós díj, a támogatások 

elszámolásából származó árfolyamveszteség, összesen 331,39 millió forint, valamint az 

Alapkezelő részére működtetési költség fedezeteként átadott 1 363,95 millió forint került 

kimutatásra. Mindösszesen a 2018. évi Alapkezelői, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok 

kezelő feladatai ellátásához a működési kiadások fedezetére 1 363,95 millió forint került 

átutalásra az Alapkezelő részére, melyből az Alap kezeléséhez 1 272,97 millió forint 

kapcsolódott, mely, az Alap teljesített bevételének (90 196,10 millió forint) 1,4 %-át tette ki. Az 

Alapkezelő teljes működési költségei a bank költséggel, tranzakciós illetékkel és árfolyam 

veszteséggel együtt a teljesített bevétel 1,8 %-kával is jelentősen alatta marad a BGA törvény 4. § 

(6) bekezdésben meghatározott 10 %-nak.  

 

A rendkívül alacsony működtetési költségarány egyik oka, hogy kiugróan magas volt a 

támogatások folyósításának összege 2018 decemberében (kormány döntés alapján 32 862,73 

millió forint pótelőirányzat került biztosításra az Alap javára).  

Az előirányzaton 0,32 millió forint szabad előirányzat keletkezett. 

Az Alapkezelő kiadásai között a legnagyobb költséghányadot a működés területén a személyi 

jellegű ráfordítások jelentették. Az Alapkezelő által foglalkoztatottak száma 2018. december 31. 

forduló napon 125 fő volt, amelyből 36 fő közvetlenül a határon túli területek 

támogatásfinanszírozás, pályázatkezelés területén került foglalkoztatásra, 6 fő a Határtalanul! 

program kezelésével foglalkozott. Az Alapkezelő 2018. évi átlagos állományi létszáma 101 fő 

volt. 

Előirányzat módosítás forrása és célja Átvett forrás összege 

Kormányhatározatokkal biztosított pótelőirányzatok 293,97 

Megállapodás alapján átvett bevételek 261,69 

Összesen: 545,66 
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Személyi jellegű ráfordítások összesesen 1 236,50 millió forint összegben kerültek elszámolásra, 

melyből 699,80 millió forintot a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, 333,90 millió 

forintot a személyi jellegű egyéb kifizetések, 202,80 millió forintot a járulékok tettek ki.  

6. Az Alap kiadásai 7. cím: Egyéb kiadások 

Ezen az előirányzaton olyan nem tervezhető fizetési kötelezettségeket tart nyilván az Alapkezelő, 

amelyeket az Alap eredeti kiadási előirányzatai nem tartalmaznak. Az előirányzaton kerül 

kimutatásra – a támogatásoktól elkülönítetten – a forrásbiztosítók részére történő elszámolási 

maradványok visszautalása. 2018. évben mindösszesen négy ilyen elszámolásból eredő 

visszafizetési kötelezettség keletkezett, összesen 15,98 millió forint értékben. Az Alapkezelő a 

forrásbiztosítók felé határidőre teljesítette a visszafizetési kötelezettségeket. 

7. Az Alap kiadásai 8. cím: Magyarság Háza program támogatása 

Az Alapkezelő – a BGA törvény 1. § (1a) bekezdése alapján – 216,00 millió forint forrást 

biztosított a Magyarság Háza működtetéséhez.  

Az Alapkezelő Magyarság Háza Igazgatósága az üzleti tervnek, és a szervezet létrehozásakor 

megfogalmazott nemzetstratégiai céloknak megfelelően végezte munkáját 2018. évben. 

A Magyarság Háza Igazgatósága tevékenységét elsősorban a következő főbb területeken fejtette 

ki: 

A Magyarság Háza megalapítása óta a nemzeti összetartozás jegyében szervezi közhasznú 

programjait – az Alaptörvényben lefektetett és a Nemzetpolitikai Stratégiában is megfogalmazott 

alapelvek szellemében. Az egységes magyar nemzet kulturális értékeit képviseli, bemutatja a 

külhoni magyarság művészeti és tudományos életének kiemelkedő területeit, a hagyományokat és 

a huszonegyedik század eredményeit egyaránt. 

Kulturális programjai mellett 2018-ban is ellátta a NPÁ által rábízott feladatokat, támogatta a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkáját, valamint a 2018. szeptember 26-ig hatályos Szervezeti 

és Működési Szabályzatnak megfelelően biztosította az Alapkezelő egész szervezetére vonatkozó 

kommunikációt. 

Mindezeken felül 2018-ban a Magyarság Háza koordinálta a Mátyás király Emlékév 

lebonyolítását. 
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7.1 Kulturális rendezvények a nemzeti összetartozás, a külhoni magyarság értékeit 

megjelenítő események 

Új sorozat indult Útikalauz magyaroknak címmel, amely különböző területek, tájegységek 

kultúráját mutatja be. Az összművészeti fesztivál jellegű, többnapos programok átfogó képet 

adnak az adott tájegység kultúrájáról. (Gyergyószék, Máramaros, Kárpátalja, Csallóköz, 

Marosmenti kastélyok). 

Film és irodalmi sorozat keretében a külhoni magyar irodalom és a XX-XXI. századi filmalkotók 

jeles képviselői mutatkoznak be. 

A jeles napok, nemzeti ünnepek kiemelt szerepet kapnak a rendezvényi tematikában: Magyar 

Kultúra Napja, böjti beszélgetések, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, 

Húsvét, Felvidékről kitelepítettek emléknapja, Nemzeti Összetartozás Napja, Magyar Népmese 

Napja, az 1956-os forradalom évfordulója, Magyar Szórvány Napja, a délvidéki vérengzés 

áldozatainak emléknapja, advent. 

Külhoni magyar színtársulatoknak biztosított bemutatkozási lehetőséget: 2018-ban többek között 

vendég volt a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Magyarkanizsai Udvari Kamara Színház, a 

Ragnar Színház és a Csíki Játékszín. 

 

A Magyarság Háza külhoni szakmai partnerei voltak 2018-ban: 

- a Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás – folyamatos együttműködés a 

Magyarság Házában megvalósuló kulturális rendezvények szervezése terén  

- a Szövetség a Közös Célokért – alkalmi együttműködés, kiállítás, előadás kapcsán 

- Pozsonyi Magyar Intézet – folyamatos együttműködés, kiállítás és kulturális produkció 

vándoroltatása a Felvidéken 

- Bódva Völgyi és Érchegységi Kulturális Központ – alkalmi együttműködés, kiállítás 

Szepsiben, kulturális bemutató a Magyarság Házában 

- a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – folyamatos együttműködés, 

kiállítás, szakmai tanácsadás, rendezvényszervezés terén 

- Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – alkalmi együttműködés, kiállítás 

Eszéken 

- Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – alkalmi együttműködés, kiállítás és kulturális 

program Zentán, szakmai találkozón való részvétel, 

- Kincses Kolozsvár Egyesület – folyamatos együttműködés a Mátyás király Emlékév kapcsán 

- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvár – alkalmi együttműködés a Gulág 

kiállítás, valamint a Mátyás király Emlékév kapcsán 

- Kriza János Néprajzi Társaság – folyamatos együttműködés, kiállítások befogadása és azok 

tervezése, kivitelezése terén 

- Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola – alkalmi együttműködés, kiállítás Zabolán 

- Szórványkollégiumok – folyamatos együttműködés 

- Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – alkalmi együttműködés, csángó pedagógusok 

fogadása, kerekasztal beszélgetés szervezése 

- Burgenlandi Magyar Kultúregyesület – alkalmi együttműködés, burgenlandi magyar 

közösség bemutatkozása a Magyarság Házában 

- Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége – alkalmi együttműködés, 

kulturális rendezvények kapcsán 

- Kaláka – Club – folyamatos együttműködés a bécsi magyar közösség megtartása érdekében 

- Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – alkalmi együttműködés, fellépés a Magyarság 

Házában 

- Partiumi Keresztény Egyetem – alkalmi együttműködés, kiállítás és tudományos előadás 

szervezése kapcsán Nagyváradon 

- Székelyföldi Legendárium – folyamatos együttműködés tematikus napok szervezése kapcsán 

a Magyarság Házában 
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- Filmtett Erdélyi Filmes Portál – folyamatos együttműködés tematikus programsorozat 

szervezése kapcsán a Magyarság Házában 

- a Rákóczi Szövetség – folyamatos együttműködés emléknapok szervezése, külhoni vendégek 

fogadása kapcsán 

- a Teleki László Alapítvány – folyamatos együttműködés a közös kiállítás, az Ideje az 

építésnek címet viselő tárlat kapcsán 

- a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács – alkalmi szakmai segítségkérés 

- a Pro Cultura Subcarpathica – alkalmi együttműködés 

- a Keskenyúton Alapítvány – rendszeres együttműködés emléknap szervezése kapcsán 

- a CSEMADOK különböző szervezetei – alkalmi együttműködések 

7.2 Közreműködés a Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet programjainak szervezésében 

A Magyarság Háza az NPÁ által átadott források terhére nemzetpolitikai feladatok, programok, 

projektek megvalósításában vett részt. Az NPÁ megbízására 2018-ban 28 rendezvény 

szervezésében (Magyar Állandó Értekezlet, Magyar Diaszpóra Tanácsa, Kőrösi Csoma Sándor 

Program és Petőfi Sándor Program, Külhoni Magyarságért-díj átadó stb.), a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet 7 konferenciájának szervezésében nyújtott segítséget. 

7.3 Mátyás király Emlékév 

2017. december 11-én Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztató 

keretében jelentette be a Várkert Bazárban, hogy a 2018-as esztendőt Mátyás király Emlékévnek 

nyilvánítja. Az Emlékév lebonyolítójának a Magyarság Házát nevezte meg. 

Az Emlékév üzenete közel százötven településen, több száz helyszínen jelent meg a Kárpát-

medencében és a diaszpóra magyarságának körében, a legkülönfélébb programokkal: fegyver-, 

viselet- és solymászbemutatókkal, kiállításokkal, reneszánsz flashmobokkal, zenés, táncos, mesés 

produkciókkal, filmekkel, irodalmi összeállításokkal. Több kiállítást is vándoroltattunk a 

világban. A Mátyás király – Mecénás és katona címet viselő tárlathoz tíznyelvű katalógus készült 

(magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, német, cseh, angol), az álruhás Mátyás 

király vándorlásait pedig egy exkluzív kiállítású képeskönyv örökítette meg.  

 

Mátyás király Emlékév számokban 

A Magyarság Háza saját programjai 179 

Partnerszervezetek programjai 84 

Magyarság Házától és partnerszervezeteitől független programok 71 

KCSP ösztöndíjasok programjai 31 

Mindösszesen: 365 

Sajtómegjelenés: 1035 

Partnerszervezeteinek száma: 76 

 

Az Emlékév során a Magyarság Háza együttműködő partnerei voltak: 

A Magyar Kézművességért Alapítvány, Alba Minerál Kft., Amaryllis Társaság, Ausztriai 

Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Klub, Árpád Park (Niagara Falls), Balaton-

felvidéki Sport és Szabadidő Egyesület, Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület, Bencze Balázs, 

Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Budavár Önkormányzata, Bukovinai Székelyek Országos 

Szövetsége, Buzás Gergely, Debrőd Önkormányzata, Diószegi György, Dulcz Gábor, ELD Consult 

Kft., Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület, Foltán László, Friedrich Klára, Gaudium régizenei 

együttes, GálffisChocolates, Gergely Zoltán, GyergyószentmiklósiMűvelődési Központ, Győri 

Egyházmegye, Hagyomány és Lovaskultúra Alapítvány, Homoki Zsolt, Huszkó László, Huszkóné 

Csatári Izabella, Janek György, Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub (Toronto), Kecskemétfilm 
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Kft., KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Kemény Auguszta Kulturális Egyesület, Kincses 

Kolozsvár Egyesület, Little Litea – Budai Krónika Könyvesbolt, LabControl Kft., Lorántffy 

Zsuzsanna, LupescuRadu, Magyar Ház (Edmonton), Magyar Nemzeti Bank, Magyar Nemzeti 

Levéltár, Mendicus Művészeti Központ, Merényi Zoltán, MNM Palóc Múzeum, MNM Visegrádi 

Mátyás Király Múzeum, MTVA, Németh Imre, OmnibusKépzési és Kutatási Egyesület, Őskultúra 

Alapítvány, Pécsi Reneszánsz Zenei Egyesület, Pozsonyi Magyar Intézet, Rácz György, 

ReelChocolate, RenaissanceConsort, Sebestyén István, Sitkei Balázs, Somodi András, 

StiefelEurocart Kft., Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szakács Gábor, Szeged-Csanádi Egyházmegye, 

Szelessné Csizmadia Márta, Szent György Lovagrend, Szent István Bazilika, Szent István Király 

Múzeum, Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság, Szerencsi Bonbon Kft., Székelyföldi 

Legendárium, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tabulatúra régizene-együttes, 

Tánckultúráért Alapítvány, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, VITEA Közhasznú Alapítvány, 

Vojtek Éva. 

 

A Magyarság Háza rendezvényei 2018-ban: 

 

RENDEZVÉNY TÍPUS DB 

Kulturális, művészeti programok 45 

Nemzetpolitikai Államtitkárság programjai 28 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet programjai 7 

Mátyás király Emlékév (MH szervezésében) 179 

Mindösszesen: 285 

 

 
 


