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BETHLEN GABOR ALAP

BIZoTTsÁG
A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlagaZ a]ábbi döntést hozzák:
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A Bethlen Gábor Alapról szőlrő Z)rc' évi CLXXXII' törvény végrehajtását szabályoző 367 l20t0
[XII.30.) Korm. rendelet 4' s (1) bekezdése alapján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
igazgatőságának javaslatára a Bizottság a nyílt páIyázati alapra beérketett páIyázat"okat
e]őzetesen elbíráIó, és a Bizottság számára döntési javaslatot tevő 9 fős Kollégium személyi
összetételét egyhangú döntéssel az a]ábbiak szerint határozzameg:
1'.

A Kollégium elnökének fe]kéri Yizi E. Szilvesztert, a Magyar Tudományos

Akadémia

korábbi elnökét, a határon túli magyar ügyek elkötelezett támogatóját.

2. A Kollégium további B tagjának a következő szakértelemmel rendelkező
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szeméIyeket
egyetértésével:
felügyelő
államtitkárok
szakterületet
kívánja kijelölni, a vonatkozó
A KIM Nemzetpolitikai Helyettes Államtitkárságának 3 olyan munkatársát, akit a
Helyettes Államtitkár Asszony a fenti kritériumok alapján erre a feladatra jelöl.
A KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Fele]ős Államtitkárság L
munkatársát a felugyelő Államtitkár javaslata alapján.
{ NEFMI oktatási Államtikársága Külhoni Magyarok osztályának 1 munkatársát a
felügyelő Államtitkár j avaslata a tapján.
A NEFMI Kulturális Államtitkársága Határon Túli Magyarok Kulturális osztályának L
munkatársát a felüglelő Áilamtitkár javaslata alapján.
A Munkarőpiaci Alap ]. munkatársát a felügyelő Államtitkár (NGM
Fo gl alkoztatás p ol itikáé rt Felelős Államtitkár) j avaslata a lapj án'
Horváth Tamást, külső szakértőként, a Márton Áron Szakkollégium korábbiigazgatő1át, a
határon túli magyar oktatás kitűnő ismerőjét.

A Bizottság felkéri Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest
leveleket írja alá és juttassa el a címzettekhez.
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Dr. Gál An ürás

nemzetpolitikáért felelős
miniszter
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Semjén Zsolt
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hogy az Alapkezelő űt)án a fe]kéro
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kÓzi gazgatás i államtí tká
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Répás Zsuzsanna

helyettes államtitkár
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