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1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. szervezet azonosító adatai:

Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Bejegyző határozat száma: 01-10-047008/7
Nyilvántartási szám: 01-10-047008
Képviselő neve: dr. Lélfai Koppány

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása

A társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényben (továbbiakban Civil tv.)
foglaltak szerint látja el. 

A társaság által ellátandó közfeladat: a BGA tv.-be foglalt állami feladatok megvalósítása:
BGA tv. 1.§ (1a) Az Alap fedezetet nyújt a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek
kölcsönös  megismerése,  valamint  a  nemzeti  teljesítmény  legfontosabb  példáinak  bemutatása,
továbbá  a  magyarságismereti  és  nemzetpolitikai  kutatások  elősegítése  érdekében  létrehozot
Magyarság Háza működéséhez.

A BGA tv. 9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és
nyilvántartásával  összefüggő,  illetve  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  szerinti
feladatokat az Alap kezelő szerveként a Magyar Állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. látja el.
(4)  A  határon  túli  magyarságot  érintő  gazdaságfejlesztési  és  vállalkozásösztönzési  programok
lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását az Alap kezelő szerve
végzi.

A BGA tv.-ben kijelölt közfeladatainak teljesítéséhez a társaság a 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet
szerint vesz részt:
A társaság a vonatkozó jogszabályokban és a hivatkozot rendeletben meghatározotak szerint felelős
az Alap tervezési, kötelezetségvállalási,  bevétel-előírási, szerződéskötési, utalványozási, ellenőrzési,
államháztartási, információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap működtetési
és pályázat elbíráló feladatainak elvégzéséért. Az Alapkezelő a nemzetpolitikáért felelős állami vezető
felkérésére közreműködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában.

Közhasznú tevékenységként látja  el  a BGA tv.  1.§ (1a)  és  a Civil  tv.  2.§ 20.  alapján a hazai  és
határon túli,  illetve határon átnyúló együttműködésekben megvalósuló civil,  oktatási és ifjúsági
közösségekkel  kapcsolatos  kutatási,  módszertani  fejlesztési,  valamint  a  hazai  és  nemzetközi
tapasztalatok feltárásával, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat.

A BGA Zrt. feladata
a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,
b) a Kollégium működési feltételeinek biztosítása,
c) a Bizotság döntéseinek előkészítése és végrehajtása,
d)  a  pályázati  rendszer  működtetése,  ideértve  a  nem  pályázati  úton  nyújtot  támogatások
lebonyolítását is,
e) a pályázókkal, kérelmezőkkel való szerződéskötés,
f) a támogatások pénzügyi utalása,
g) a támogatot pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása,
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h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása,
i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,
j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása,
k) az Alap honlapjának működtetése, továbbá
l)  a  határon  túli  magyarságot  érintő  gazdaságfejlesztési  és  vállalkozásösztönzési  programok
lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok összehangolása,
m) mindazoknak a kötelezetségeknek az ellátása, amelyeket jogszabály az Alapkezelő számára előír.

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

Forrás megnevezése Szerődés száma
Szerződés

kelte
BGA Zrt.

működési bevétel
Felhasznált összeg

Maradvány
(2015-re
átvihető)

2014. évi támogatási
bevétel működtetési
költségek fedezetére

2014. évi
költségvetési

törvény alapján
759 520 000 700 891 538 94 628 462

Összesen 795 520 000 700 891 538 94 628 462

Támogatásfinanszírozási tevékenységéről

2.2.A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok, nyílt pályázati rendszer

2014-ben rendelkezésre álló keretösszeg 600 000 000 Ft volt. Ebből 400 000 000 Ft központi felhívás,
200 000 000 Ft regionális pályázati felhívás (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja vonatkozásában)
keretében let meghirdetve. A regionális pályázati felhívások a helyi közösségek javaslatait figyelembe
véve, a helyi igényeknek megfelelően kerültek megfogalmazásra. Célunk volt, hogy mind a központi
mind a regionális felhívások egyidőben, de más-más beadási határidőkkel jelenjenek meg lehetőleg
minél  korábbi időpontban, hogy az év közbeni programok lebonyolításában ne legyen fennakadás
abban az esetben sem, ha a támogatot nem tudja megelőlegezni a program költségét. 

A nyílt pályázati felhívások 2014. január 15-én jelentek meg. Megvalósítási időszak: 2014. január 1. –
2014. december 31. 

Legfontosabb változások a pályázati gyakorlatban a korábbiakhoz képest:

- 2014-ben a megvalósítási  időszak teljes naptári  évre vonatkozot, lehetővé téve az új  pályázók
részére azt, hogy a teljes évre vonatkozó programjaikra, működésükre vonatkozóan pályázzanak. 

- A pályázatokat kizárólag elektronikus formában az új Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR)
segítségével lehetet benyújtani.

-  A előző évhez képest változás, hogy a működési és fejlesztési támogatásokra irányuló pályázati
tárgyak  összevonásra  kerültek,  ezzel  lehetővé  téve  a  program  és  nem  program-jellegű,  azaz
működési  támogatások elkülönítését,  egyben csökkentve az adminisztrációt, hiszen a fejlesztési
támogatások is nagymértékben közvetlen működési célokat szolgálnak.

- a pályázók a NIR rendszer segítségével elektronikus formában csatolták a döntés meghozatalához
és  a  támogatás  utalásához  szükséges mellékleteket,  melyeket  a szerződéskötéshez nem kellet
ismételten papír alapon benyújtani. 
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- A  NIR rendszer használatának segítségével a korábbi évek gyakorlatához képest kevesebb hibás,
hiányos pályázat érkezet. Hiánypótlásra a pályázóknak egyszer volt lehetőségük.

Az Alapkezelő az előző évek gyakorlatához hasonlóan nyílt napok keretében tartot tájékoztatást a
régiókban a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan.

„A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatokra vonatkozó keretösszeg több éve változatlan.

A pályázatok száma viszont tovább nőt (2012-ben a beadot központi és regionális pályázatok száma:
3 276, 2013-ban pedig 4 025 volt, 2014-ben 4 176). 

2.2.1. Központi pályázati felhívások

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

A pályázati tárgyakhoz a pályázati felhívás nem rendelt  konkrét keretösszeget. A teljes támogatási
keretösszeg  400 000 000  Ft,  melyről  a  beérkezet pályázatok  mennyisége  és  minősége  alapján,  a
Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizotsága döntöt. 

A 2014. év központi pályázati felhívás tárgyai:

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

programok támogatása, különös tekintetel a szórványprogramokra;
- egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek);
- magyar nyelvű köznevelési  (oktatási-  nevelési)  programok támogatása, különös tekintetel az

általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés,
az  ismereterjesztés  és  tudomány,  az  intézményen kívüli  közösségszervezés  és  pályaválasztás
témaköreiben;

-  magyar  nyelvű  szakképzési,  felnőtképzési,  felsőoktatási  programok,  tudományos  kutatások,
konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása;

- iskolabusz-üzemeltetés;
- amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása.

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

III. Civil  szervezetek,  illetve  egyház,  belső  egyházi  jogi  személyek  által  fenntartott  oktatási,
gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség
céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

- jelen  pályázati  felhívás  5.  pontjában  megjelölt  pályázati  kör  részére  működési  kiadások
támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások,
utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);

- országos  vagy  regionális  jelentőségű  kulturális  és  közművelődési  programokhoz  kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések;

- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
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- korábbi években megkezdet ingatlan felújítások folytatásának támogatása; 
- magyar tannyelven is oktató intézmények, hátérintézmények infrastrukturális fejlesztése.

A központi pályázati felhívásuvásunsusunkrásun ásun beesurkezett pásunsulyásunsuzásuntok szásunsumásun o2 023 (2sszesen 2 023 (25 db
pásunsulyásunsuzásunttásunl to2 023 (2bb mint 2013-básunn) volt.

A központi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma

Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) Érvényes pályázatok (db)

Felvidék 319 314

Kárpátalja 183 183

Erdély 872 860

Vajdaság 252 250

Horvátország 41 40

Muravidék 42 42

Magyarország 314 311

Összesen 2 023 2 000

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

Tartalmi értékelés szempontjai:

A  pályázatban  foglaltak  megfelelnek  a  pályázati  felhívás  alapvető  célkitűzésének,  a  határon  túli
magyar  közösségek  magyar  nemzeti  azonosságtudatának  megerősítését,  értékőrző  és
közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja;

- A pályázot projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű;
- A pályázot projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését,

erősítését szolgálja;
- A pályázat kellően kidolgozot, felépítése logikus, elemei közöt követhető tartalmi összefüggés

van.

Pénzügyi értékelési szempontok:

- A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezet összegeket;
- A tervezet kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a

vállalt szakmai feladatokkal;
- A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezet költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás esetében:
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A  központi  pályázatok  esetében  a  teljes  beérkezet  pályázati  igény  7,3%-nak  támogatására,  a
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%-ára nyújtot fedezetet jelen pályázat során
a pályázati keretösszeg.

2.2.2. Regionális pályázati felhívások

A nyílt pályázati keretösszeg egyharmadára – 200 000 000 Ft összegre –a határon túli közremuöko2 023 (2doö
szervezetek  ásunsultásunl  jásunvásunsolt  pásunsulyásunsuzásuntok  keru2 023 (2ltek  befogásundásunsusrásun,  mivel  ásun  lebonyolívásutosu
szervezetek  egyben  pásunsulyásunsuzásuntkezelo ö esus  jásunvásunslásunttevo ö tevesukenysesuget  is  folytásuntnásunk.  A
regionásunsulis pásunsulyásunsuzásunti felhívásuvásunsusokrásun ásun beesurkezett pásunsulyásunsuzásuntok szásunsumásun o2 023 (2sszesen 2 153 volt (126
db  pásunsulyásunsuzásunttásunl  to2 023 (2bb  mint  2013-básunn),  resugiosunkesunti  bontásunsusásunsut  ásun  ko2 023 (2vetkezo ö tásunsublásunsuzásunt
tásunrtásunlmásunzzásun:

A regionális pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma és keretösszege

Régió
Beérkezet pályázatok

összesen (db)
Érvényes pályázatok (db) Keretösszeg (HUF)

Felvidék 436 435 46 000 000

Kárpátalja 214 214 30 000 000

Erdély 1004 1003 84 000 000

Vajdaság 499 495 40 000 000

Összesen 2153 2147 200 000 000

A régió specifikus pályázati felhívások Erdély, Kárpátalja és Felvidék esetében:

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

II. A magyar közösség céljait szolgáló írot és elektronikus média, kiadványok támogatása
III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
IV. Regionális  vagy  helyi  jelentőségű  civil  szervezetek,  illetve  egyház  által  fenntartot  oktatási,

gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása 

Vajdaság esetében a helyi sajátosságok figyelembevételével  a pályázati felhívást kilenc tárgyban
hirdette meg az Alapkezelő az alábbiak szerint:

I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartot
oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása.

II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások.
III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások.
IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások.
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V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások.
VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása.
VII. A  magyar  közösség  céljait  szolgáló,  nem  szorosan  önazonosságtudat-ápoló  magyar  civil

szervezetek támogatása.
VIII. Regionális  vagy  helyi  jelentőségű  civil  szervezetek  működésének,  rezsi  jellegű  fenntartási

költségeinek támogatása
- működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz

beszerzése,  szolgáltatások,  utazási  költségek,  ingatlan-fenntartási  és  iroda-fenntartási
költségek).

IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

A  régiós  felhívásokra  beérkezett  érvényes,  valamint  a  támogatott  pályázatok  tételszámát  a
következő grafikon tartalmazza:

A  régiós  pályázatok  esetében  a  teljes  beérkezet  pályázati  igény  18,3%-nak  támogatására,  a
támogatásra  javasolt  pályázatok  igényelt  összegének  ~33,1%-ára  nyújtot  fedezetet  a  pályázati
keretösszeg. 

„A magyar kultúráért és oktatásért”  pályázatokra a beérkezet pályázatok elbírálását az Alapkezelő
előkészítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslatétel formájában végezte el 2014. április 17-
én tartot ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizotságához továbbítota. A Bethlen Gábor
Alap Bizotsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntöt a beérkezet pályázatokról.

A támogatási döntést követően a központi keretből egy támogatot pályázóval nem kötöt szerződést
az Alapkezelő, mivel a támogatot lemondot a támogatási összegről, két esetben pedig a támogatot
mulasztása  következtében  az  Alapkezelő  felmondta  a  szerződést.  Négy  támogatot  pályázó  a
támogatási  összeget  a  szerződés  megkötését  követően  visszautalta  az  Alap  számlájára,  mivel  a
támogatási célt nem tudta megvalósítani.

A ko2 023 (2zponti pásunsulyásunsuzásunti felhívásuvásunsus tásunsumogásuntott pásunsulyásunsuzásuntásunibosul ásun meghiususult tásunsumogásuntásunsusok szásunsumásunsut
– resugiosus bontásunsusbásunn – ásun ko2 023 (2vetkezoö tásunsublásunsuzásunt tásunrtásunlmásunzzásun:

Régió/Ország
Támogatott
pályázatok

száma

Megkötött
szerződések

száma

Szerződéskötés előtt
visszalépett

pályázók száma

Az Alapkezelő
felmondta a

megkötött szerződést

A támogatási
összeget

visszautalt
pályázók száma

Felvidék 120 120 0 0 1

Kárpátalja 73 73 0 0 0

Erdély 267 267 0 2 3
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Vajdaság 67 67 0 0 0

Horvátország 26 26 0 0 0

Muravidék 35 35 0 0 0

Magyarország 31 30 1 0 0

Összesen 619 618 1 2 4

A  regionális  pályázati  felhívás  támogatot  pályázatai  közül  14  esetben  nem  került  sor
szerződéskötésre, mivel 5 esetben a támogatot lemondot a támogatási összegről, 9 esetben pedig a
támogatot mulasztása következtében a támogatási döntés hatályát vesztete, így nem kerülhetet sor
a szerződés megkötésére. Két esetben a támogatot mulasztásából adódóan az Alapkezelőnek a már
megkötöt szerződést fel kellet bontania. Négy esetben a támogatot a teljes támogatási összeget
visszautalta. Régiók szerinti adatokat a következő táblázat mutatja be: 

Régió/Ország
Támogatott
pályázatok

száma

Megkötött
szerződések

száma

Szerződéskötés
előtt visszalépett
pályázók száma

Az Alapkezelő
felmondta a megkötött

szerződést/ vagy a
támogatási döntés
hatályát vesztette

A támogatási
összeget

visszautalt
pályázók száma

Felvidék 299 296 3 0 1

Kárpátalja 155 155 0 0 0

Erdély 407 403 2 7 3

Vajdaság 263 259 0 4 0

Összesen 1124 1113 5 11 4

A  visszautalt  támogatási  összegek,  illetve  a  visszalépések  következtében  felszabaduló  támogatási
összegek az Alap szabad forrásának összegét növelték,  melyek az Alapból nyújtot támogatásokra
letek felhasználva.

Az Alapkezelőhöz 13 központi és 32 régiós támogatás esetében érkezet szerződésmódosítási kérelem.
A beérkezet kérelmek döntő részében a költségtáblázat illetve a megvalósítási időszak módosítását
kérték a támogatotak. Az Alapkezelő minden olyan esetben engedélyezte a módosítást, amikor az a
támogatási cél bizotsági döntés szerinti megvalósításával összhangban volt.

2.3.Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program

A BGA  Bizotsága  a  85/2013.  (XI.20.)  számú  határozatal  25  pályázót  részesítet  támogatásban  a
2013/2014-es tanévben.

A  nyertes  pályázókkal  a  Bethlen  Gábor  Alapkezelő  Zrt.  2013-ban  szerződést  kötöt,  melynek
értelmében a támogatási összegek második és harmadik részletének utalására – a szakmai feladatok
elvégzéséről szóló beszámolók elfogadását követően – 2014-ben került sor. 

A  korábbi  évek  jó  pályázati  konstrukcióival  azonos  elvek  és  eljárásrend  szerint  az  Alapkezelő  a
2014/2015-ös tanévre is meghirdete 25 fő részére a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíj
összege változatlanul 600 000 Ft/fő/év.
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Pályázat beadási határideje 2014. június 23-án lejárt, az felhívásra összesen 29 pályázat érkezet be az
Alapkezelőhöz.  A  BGA  Bizotsága  az  59/2014.  (IX.08.)  számú  határozatal  25  pályázót  részesítet
támogatásban.

A szerződéskötéshez kapcsolódó ajánlatok kiküldésre kerültek. A támogatot pályázók 2014. október
13-án „Évindító Szakmai Szemináriumon” vetek részt Budapesten, a Magyarság Házában.

Az  ösztöndíjasok  részére  a  támogatás  első  részlete  (tanév  első  négy  hónapjára  járó  200.000  Ft)
átutalásra került. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) által megküldöt I. szakmai feladatot az ösztöndíjasok november
27-én kapták meg. A BÜK-kel egyeztetve a feladat beküldésének határideje 2015. január 5. volt.

A  program  szakmai  pillérének  erősítése  érdekében  a  Miniszterelnökség  Nemzetpolitikai
Államtitkárságával  együtműködve  a  „Közösségi  szerepvállalás  a  Kárpát-medencében”  címmel
megrendezésre kerülő szakmai szemináriumon részt vetek az ösztöndíjas hallgatók. 

A támogatás második és harmadik részlete - a szakmai feladatok elvégzését követően - 2015-ben 
illeti meg az ösztöndíjasokat.

2.4.  Közreműködés az Erzsébet-tábor „Határtalan túra” programjában

A  Magyar  Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  2014-ben  is  meghirdete  a  „Határtalan  túra”  elnevezésű
pályázatot 1000 fő szórványhelyzetben élő határon túli  gyermek Balaton környéki táboroztatására,
illetve további 560 fő táborozásáról gondoskodot Erdélyben, az ivói tábor helyszínén a „Nyári tábor a
Madarasi Hargitán” elnevezésű programmal.

A kiírásokban érintet régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Horvátország.

A táboroztatás költségeihez a határon túli gyermekek 1 000,- Ft/ fő önrész vállalásával járultak hozzá.
Az utazási költségeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogata. 

A  Bethlen  Gábor  Alap  Bizotsága  az  53/2014  (V.30.)  határozatal  összesen  22 163  992,-  Ft-ot
biztosítot az „Egyéb támogatások” előirányzat terhére a határon túli  gyermekek Erzsébet-táborba
való  utaztatásának  költségeire.  A  lebonyolító  szervezetek  2014.  október  30-ig  eljutaták
beszámolóikat az Alapkezelőhöz, az ellenőrzés és a támogatási program lezárása megtörtént

2.5.„2014 külhoni magyar felsősök éve” 

A  Magyar  nemzetpolitika  –  A  nemzetpolitikai  stratégia  kerete  című  dokumentum  alapján  a
Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdete 2012-ben a „2012 a külhoni magyar óvodák évét”, „2013-
ban  a  2013  a  külhoni  magyar  kisiskolások  évét”,  2014-ben  a  külhoni  magyar  felsős  diákok  (5-8.
osztály) évét.

A tematikus évek fókuszában az adot életkornak megfelelő oktatásban résztvevő gyermekek és a
köréjük fonódó közösségek állnak.

A tematikus programok célja, a külhoni magyar szülők meggyőzése arról, hogy anyanyelvi oktatási
intézménybe írassák be gyermekeiket, hiszen az oktatási intézmények biztosítják a külhoni magyarság
legszélesebb rétegeinek közvetlen elérését. 

A felhívást követően, a pályázatok benyújtására 2014. március 17. és 2014. március 31. közép-európai
idő szerint déli 12.00 óra közöt volt lehetőség. Elektronikus úton 97 db pályázat érkezet, melyből 96
db érvényes, 1 db érvénytelen volt. Postai úton további 6 db (érvényes) pályázat érkezet a felhívásra.
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A  39/2014.  (IV.25.)  és  a  47/2014  (V.22)  számú  Bizotsági  határozatokban  foglaltak  szerint  102
érvényes pályázat támogatása valósul meg az idei tematikus év során.

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve program keretében külhoni magyar felső tagozatosok körében
osztályfőnöki  feladatokat  ellátó  természetes  személyek  részvételének  biztosítása  és  támogatása
módszertani továbbképzési programon” címen meghirdetet, valamint a „Külhoni magyar óvoda- és
iskolapedagógusok  együttműködésével  megszervezett  (legalább  2  pedagógus)  magyar  nyelvű
pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása” cívásumen meghirdetett pásunsulyásunsuzásunti
felhívásuvásunsus tásunsumogásuntott pásunsulyásunsuzosuinásunk szásunsumásun, orszásunsugonkesunti bontásunsusbásunn:

Régió
Együttműködésben megvalósuló

programok támogatottjai
Osztályfőnökök részére szervezett

továbbképzés résztvevői

Erdély 39 20

Felvidék 11 2

Vajdaság 5 11
Kárpátalja 5 9

Összesen: 60 42

A támogatotak által postázot eredeti pályázati dokumentáció feldolgozása, valamint az osztályfőnöki
továbbképzésen  és  az  együtműködés  során  megvalósuló  programokon  résztvevők  számára  a
támogatási  összegek átutalása megtörtént. A Balatonőszödön megrendezet egy hetes képzésen a
támogatotak teljes létszámban (42 fő támogatot) megjelentek.

Az  osztályfőnöki  továbbképzésben  részesülők  szakmai  beszámolóinak  2014.  október  30.  volt  a
beérkezési  határideje.  A  pedagógusok  a  megszerzet  tudás  felhasználásáról  megírt  fényképes
beszámolóikat elküldték, a 42 támogatás lezárása sikeresen megtörtént.

Az  együtműködésben megvalósuló,  nyáron  megszervezet programokról  folyamatosan  érkeztek  a
fényképekkel illusztrált szakmai beszámolók. A négy, külön időpontban megvalósítot programsorozat
összegző beszámolójának és az eredeti jelenléti íveknek a beküldési határideje 2014. december 31.
volt,  melyek  értékelése,  hiánypótlása  és  a  támogatási  program  lezárása  2015.  január  –  február
folyamán megtörtént.

2.6.Nemzeti jelentőségű programokra meghirdetett meghívásos pályázatok Erdélyben

A Bethlen Gábor Alap Bizotsága a 20/2014. (III.14.) számú határozatában jelölte ki Erdély esetében a
nemzeti jelentőségű programokat, amelyek támogatása meghívásos pályázat keretében történt.

Öt témakörben került sor pályázat kiírására:

 Szakmai és kulturális intézmények támogatása;
A  támogatás  célja  a  romániai  illetőségű,  a  határon  túli  magyar  közösségfejlesztésben  és
kulturális  tevékenységben meghatározó  szerepet  vállaló  intézmények  működésének  és/vagy
programjainak támogatása.  A keretösszeg 67 900 000 Ft,  az igényelhető támogatás mértéke
600 000 Ft - 5 000 000 Ft.

 Felsőoktatási hátérintézmények támogatása;
A  támogatás  célja  a  romániai  illetőségű,  a  magyar  nyelvű  felsőoktatáshoz  kapcsolódó
hátérintézmények működésének és/vagy programjainak támogatása.

A keretösszeg 21 700 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 600 000 Ft - 5 000 000 Ft.

 Kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása;
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A támogatás célja kulturális és tudományos médiatámogatási program keretében kiadványok,
folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása.

A keretösszeg 18 000 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft - 3 000 000 Ft.

 Színházak, bábszínházak, táncegyütesek támogatása;
A támogatás célja romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar
anyanyelvű  kultúra  értékeinek  megőrzésében  és  átadásában  szerepet  vállaló  színházak,
bábszínházak, táncegyütesek működésének és/vagy programjainak támogatása.

A keretösszeg 50 400 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft - 2 500 000 Ft.

 Szórványkollégiumok támogatása, illetve iskolabusz program támogatása;
A  támogatás  célja  romániai  illetőségű,  a  magyar  anyanyelvi  és  nemzeti  önazonosság
megőrzését  elősegítő  szórványkollégiumok  működtetésének  és/  vagy  programjainak  illetve
iskolabusz program támogatása.

A keretösszeg 38 900 000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 300 000 Ft - 3 000 000 Ft.

128 szervezet kapot meghívást pályázat benyújtására, amelyből két pályázó nem élt a lehetőséggel,
így 126 szervezet számára ítélt meg a Bethlen Gábor Alap felet rendelkező Bizotság, az 51/2014.
(V.30.) számú határozatában, összesen 196 900 000 Ft összegű támogatást. A támogatási szerződések
megkötése minden esetben megtörtént, a támogatási összegek kiutalásra kerültek a támogatotak
részére.

Négy  esetben  a  megküldöt  elszámolási  dokumentáció  alapján  a  pályázat  lezárása  megtörtént,
azonban  a  pályázatok  nagy  részének  futamideje  2014.  március  1.  és  2015.  február  28.  közötti
időszakra esik, így azok ellenőrzése és lezárása folyamatban van.  

2.7.Szülőföldön magyarul” program 

A „Szülőföldön magyarul”  program felhívása a nevelési,  oktatási,  valamint tankönyv és taneszköz-
támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2013/2014-es tanévre, 2014. január 31-én került
meghirdetésre a Bethlen Gábor Alapkezelőnél. 

A  felhívásban  érintet  régiók:  Erdély,  Felvidék,  Vajdaság,  Kárpátalja,  Muravidék  és  Horvátország.
Minden régióban a lebonyolítással megbízot szervezet honlapján megjelent a program felhívása.

Az igényléseket 2014. január 31 – március 14. időszakban lehetet benyújtani. 

A lebonyolító szervezetek régiónként: 

- Erdély: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; 
- Felvidék: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; 
- Vajdaság: Concordia Minoritatis Hungaricae; 
- Kárpátalja: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány; 
- Muravidék: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva; 
- Horvátország: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma.

Igénylők köre: óvodások, alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytató tanulók, vagy
akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakhelyükhöz tartozó, napi bejárással
elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok az igénylők jogosultak, akik 1995. augusztus 31-ét követő időszakban születek.
Azok  a  nappali  tagozatos  középfokú  oktatásban  résztvevő  tanulók,  akik  az  1995.  augusztus  31-ét
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megelőző  időszakban  születek,  egyedi  elbírálással  részesülhetnek  a  támogatásban.  A  fakultatív
magyar nyelvű oktatásban résztvevők igénylései szintén egyedi elbírálás alá esnek.

Igényelhető támogatási összeg és jogcím:

- nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás: 17 200 Ft
- hallgatói támogatás: 2 800 Ft
-

Legfontosabb változások a korábbi gyakorlathoz képest:

- Az igénylők körének pontosítása;
- Az igénylésből kizárandók körének pontosítása.

A 2013/2014. „Szülőföldön Magyarul” program felhívására összesen közel 256 000 igénylést vártak a 6
régióból.  A  Kormány  az  1381/2014.(VII.17.)  Korm.  határozat  10.  pontjában  felkérte  a  BGA  felet
rendelkező Bizotságot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Alap
2014. évben 200 millió Ft egyenlegjavulást érjen el. Az egyenlegjavulás elérése érdekében az Alap
kiadásait 430,5 millió Ft-tal kellet csökkenteni. A Bizotság az 57/2014. (IX.08.) és a 66/2014. (X.07.)
számú  határozataival  a  kiadási  előirányzatok  csökkentésre  kerültek.  Az  egyenlegjavulás  elérése
érdekében tet intézkedések alapján az „Oktatás-nevelési támogatások” előirányzat 386 millió Ft-tal
csökkentésre került. A fentiekkel összefüggésben a Bizotság úgy rendelkezet, hogy a 3/2014. (I. 15.)
számú  határozatával  elfogadot  „Szülőföldön  magyarul”  program  felhívásban  meghatározot
„Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás” egy főre jutó éves összegét 22 400 Ft-
ról 17 200 Ft-ra módosítja.

A  felhívásban  meghatározot  határidőn  belül  összesen   251  361  fő  (ebből  4  908  fő  hallgatói
támogatás) nyújtota be támogatási igényét. Az egyes régiók lebonyolító szervezeteinek javaslatait az
Alapkezelő ellenőrizte, majd döntésre továbbítota a Bethlen Gábor Alap Bizotságának. 

A Bizotság 58/2014. (IX.08.) számú bizotsági határozatában összesen 247 161 fő oktatás-nevelési,
valamint tankönyv- és taneszköz támogatásáról döntöt 4 257,9 millió Ft összegben, továbbá 6,7 millió
Ft támogatásban részesítet 2.405 hallgatót.

A támogatások kifizetésének helyzete régiók szerint:

Erdély

Erdélyben  a  korábbi  évhez  hasonlóan  a  kifizetés  szakaszosan  történt,  a  támogatotak  ennek
megfelelően heti ütemezésben veheték át az egyes OTP fiókokban a támogatást.  A támogatotak
értesítéséért  a  helyi  lebonyolító  szervezet,  Romániai  Magyar  Pedagógusok  Szövetsége  felelt.  A
támogatások  kifizetése  2014.  szeptember  30-án  vete kezdetét  és  2014.  december  31-ig  a  teljes
támogatási összeg 95,40 %-a került átutalásra a támogatotak részére.

Felvidék

A  támogatotak  értesítéséért  a  helyi  lebonyolító  szervezet,  a  Szlovákiai  Magyar  Pedagógusok
Szövetsége felelt.  A  támogatások célba jutatását  az  OTP Bank felvidéki  leányvállalata  végezte.  A
támogatások kifizetése 2014. október 6-án vete kezdetét, 2014. december 31-ig 46 553 fő részére
került kifizetésre a támogatás (99,51 %).

Vajdaság
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A helyi  lebonyolító szervezet,  a Concordia Minoritatis Hungaricae 2014.  szeptember végén kezdte
meg az  igénylők  kiértesítését  majd  2014.  október 10-én  megkezdődöt a  támogatások kifizetése.
2014. december 31-ig 24 714 fő részére került kifizetésre a támogatás (98,22 %).

Kárpátalja

A támogatotak értesítését a helyi lebonyolító szervezet, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány végezte.

A támogatás kifizetésére a helyi lebonyolító szervezet külön számlát nyitot az OTP Banknál,  mely
felet a BGA Zrt.  rendelkezik.  A kifizetéseket az Alapkezelővel  együtműködve teljesítete és 2014.
december 31-ig a támogatotak 100 %-ához eljutot a támogatási összeg.

Horvátország

A támogatások kifizetése a helyi lebonyolító szervezet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
közreműködésével  valósult  meg.  2014.  szeptember  30-án  mind  az  1.045  fő  támogatot  számára
átutalásra került a támogatás (100 %).

Muravidék

Szlovéniában  a  helyi  lebonyolító,  a  Magyar  Nemzetiségi  Művelődési  Intézet  Lendva  közvetlenül
folyósítja  a  támogatotak  részére  a  támogatási  összeget.  2014.  szeptember  22-én  mind  a  337 fő
támogatot részére megtörtént a támogatási összeg kifizetése (100 %).

2.8. Egyedi támogatások
Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- nemzeti  jelentőségű  intézmények  (2014-ben  meghatározásra  kerültek  a  nemzeti  jelentőségű
intézmények,  amelyeket  a  Magyar  Állandó Értekezlet  (MÁÉRT)  iránymutatásai  alapján a  Bethlen
Gábor Alap Bizotsága jelölte ki 16/2014 (II.28.) számú határozatában);

- BGA tv. szerinti szervezetek, magánszemélyek.

A  folyamatosan  érkező  egyedi  kérelmeket  az  Alapkezelő  dolgozza  fel,  azonban  csupán  formai
ellenőrzést  végez,  a  szakmai  és  összegszerű  javaslatot  a  Miniszterelnökség  Nemzetpolitikai
Államtitkársága teszi  meg.  A  kérelmek a  szükséges dokumentumok bekérése után előterjesztésre
kerülnek a Bizotság részére.

Az  egyedi  támogatások,  eljárásrendjüket  tekintve  nem  pályázati  konstrukcióban  nyújtot
támogatások, hanem a támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit kiemelten
kezelő támogatások. 

Az egyedi támogatásokat céljuk szerint az alábbiaknak megfelelően csoportosíthatjuk: 

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

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

- oktatási intézmények ingatlanfejlesztése,
- épület-rehabilitációs tevékenység támogatása,
- egyéb (pl. pályázati lebonyolítók, tematikus év támogatásai, stb.)
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Az országonkénti/régiónkénti benyújtott kérelmek

a 2014. december 31-i állapot szerint:

Ország/régió
Beérkezett kérelmek

száma (db)
2014. évre megítélt támogatások figyelembe véve

a meghiúsulások összegét (Ft)

Erdély 56 6 490 503 200

Vajdaság 62 1 374 950 000

Kárpátalja 38 1 775 695 000

Felvidék 37 821 800 000

Magyarország 28 474 822 435

Muravidék 6 19 654 480

Horvátország 4 7 640 000

Diaszpóra 2 800 000

Összesen: 233 10 965 865 115

Jelentős beruházások

Az egyedi támogatások keretén belül több, nemzetpolitikai szempontból jelentős beruházás valósult
meg. 
Erdélyben a legjelentősebb beruházásokat a Sapientia Alapítvány és a Sapientia rendszer (Erdélyi
Magyar Tudományegyetem és Partiumi Keresztény Egyetem) valósítja meg, összesen 2 380 000 000 Ft
értékben. 
Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem az alábbi beruházások megvalósítására részesült támogatásban:
• Kolozsváron az egyetemi campus építkezési munkálatainak befejezésére 14 400 000 Ft;
• Marosvásárhelyen a kollégium megépítésére 601 220 000 Ft; 
• Csíkszeredában a meglévő épület rehabilitációjára és az új épületrész megépítésére 740 000 000

Ft; 
• a 2014 évre tervezet negyedik, sepsiszentgyörgyi helyszín létrehozására 341 000 000 Ft;
•  Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem beruházásara 683 380 000 000 Ft.

Az Erdélyi Református Egyházkerületnek három jelentősebb beruházásra nyújtotunk támogatást: 

• a Kolozsváron beindítandó szakmunkásképző iskola épületének felújítására, összesen 150 000
000 Ft értékben, 

• az egyházkerület  gyűjtő levéltárának és az egyháztörténeti múzeumnak teret adó ingatlan
felújítására, 154 600 000 Ft összegben, 

• a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium felújítására, 75 000 000 Ft összegben.

A  Pro  Minoritate  Alapítványnak  a  Bethlen  Gábor  Alapkezelő  Zrt.  a  Bizotság  döntése  alapján
150 000 000 Ft összegű támogatást nyújtot, a tusnádfürdői kemping újjáépítésének céljára.
A Studium Alapítvány 2014-ben a sepsiszentgyörgyi orvosi szolgálati lakások építésére 49 500 000 Ft
résztámogatást kapot.

Kárpátalján   2014-ben a legjelentősebb beruházást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola valósítota
meg. Az intézmény a főiskolának helyet adó főépület felújítási munkálatainak folytatására, továbbá a
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főiskolához tartozó különálló épületrész szakképzési intézeté való átalakítására kapot 332 000 000 Ft
összegben támogatást.

Felvidéken a  Bodrogközi  Magyar  Közösség  Háza  építkezésére  biztosítot  forráshoz  kapcsolódó
támogatáskezelési  feladatokat  látuk  el.  A  Bizotság  döntése  alapján  a  Rákóczi  Baráti  Köre  –
Királyhelmec  és  Vidéke  Társulás  352 000  000  Ft  összegű  támogatásban  részesült  a  beruházás
megvalósítása érdekében.

2.9.Elszámoláskezelési és monitoring tevékenység
2013-básunn megko2 023 (2to2 023 (2tt tásunsumogásuntásunsusi szerzoödesusek feldolgozottsásunsugásun 2014. december 31-esun:

2013-es
támogatások

Támogatott Meghiúsult Átutalt
Lezárt

szerződések

Folyamatban levő elszámolások

Feldolgozás
alatt

Hiánypótlás
alatt

Be nem
küldött

elszámolások

Elszámolás
nem

aktuális

BGA nyílt központi pályázatok  

Erdély 248 0 248 241 0 7 0 0

Felvidék 114 2 112 111 0 0 1 0

Vajdaság 71 0 71 71 0 0 0 0

Kárpátalja 76 0 76 75 0 1 0 0

Horvátország 29 1 28 28 0 0 0 0

Muravidék 30 0 30 29 0 0 1 0

Magyarország 32 0 32 32 0 0 0 0

Összesen 600 3 597 587 0 8 2 0

BGA nyílt regionális pályázatok  

Erdély 417 7 410 382 9 10 9 0

Felvidék 266 3 263 260 0 0 3 0

Vajdaság 223 4 219 203 0 5 11 0

Kárpátalja 154 2 152 140 0 1 3 0

Összesen 1060 16 1044 985 9 16 26 0

BGA egyedi támogatások  

Erdély 35 0 35 34 0 1 0 0

Felvidék 19 0 19 19 0 0 0 0

Vajdaság 26 0 26 26 0 0 0 0

Kárpátalja 23 0 23 23 0 0 0 0

Horvátország 5 0 5 5 0 0 0 0

Muravidék 4 0 3 3 0 0 0 0

Magyarország 19 0 19 19 0 0 0 0
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Összesen 131 0 130 129 0 1 0 0

BGA nemzeti jelentőségű intézmények támogatása  

Erdély 22 0 22 22 0 0 0 0

Felvidék 11 0 11 11 0 0 0 0

Vajdaság 15 0 15 15 0 0 0 0

Kárpátalja 13 0 13 13 0 0 0 0

Horvátország 2 0 2 2 0 0 0 0

Muravidék 3 0 3 3 0 0 0 0

Összesen 66 0 66 66 0 0 0 0

BGA Meghívásos  

Erdély 118 0 118 115 1 2 0 0

Vajdaság 9 0 9 8 1 0 0 0

Összesen 127 0 127 123 2 2 0 0

Mindösszesen 1984 19 1964 1890 11 27 28 0

A 2013. évi források terhére nyújtot nyílt pályázati támogatási szerződések közül – 2014. december
31-i állapot alapján - 10 szerződés nem került lezárásra, 8 elszámolás hiánypótlás alat állt (7 erdélyi
és 1 kárpátaljai), illetve 2 esetben nem érkezet be elszámolás (Felvidék és Muravidék), a felszólító
levelek kiküldésre kerültek.

A központi pályázatok 98,32 %-a került eddig lezárásra.

Az év végéig a lebonyolítók által kezelt támogatási ügyletek 95,11 %-a került lezárásra. 16 esetben az
elszámolás hiánypótlás alat áll, 26 esetben nem érkezet be elszámolási dokumentáció, az érintetek
felszólítása megtörtént.

Az  egyedi  támogatási  szerződések  és  a  nemzeti  jelentőségű  intézmények  támogatására  kötöt
szerződések lezárásra kerültek.

A 2013. évi meghívásos pályázatok 96,85 %-át zártuk le 2014. december 31-ig, további két ügylet
elszámolása feldolgozása folyamatban van, 2 elszámolás hiánypótlás alat áll.

A nyílt  központi támogatási ügyek elszámolása december 15-ig papír alapon került  benyújtásra és
feldolgozásra.  A  december  végéig,  illetve  2015.  január  31-ig  esedékes  elszámolások  már  a  NIR
elszámolási moduljában kerültek rögzítésre a támogatotak és ellenőrzésre a lebonyolító szervezetek
és a BGA Zrt. munkatársai által. A központi nyílt ügyletek 22,60%-a került lezárásra. A lebonyolítói
ügyletek  11,97%-át  zárta  le  a  BGA  Zrt.  Az  egyedi  konstrukcióban  nyújtot  támogatási  ügyletek
feldolgozotsági szintje 10% körüli.
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Gazdaságfejlesztési vidékösztönzési támogatások

Az 1500/2011.(XII.27.) szásunsumusu kormásunsunyhásuntásunsurozásunt ásunlásunpjásunsun ásun Corvinus Zrt.-toöl ásunsutvett 356
szerzoödesus stásunsutuszásunsut ásun ko2 023 (2vetkezoö tásunsublásunsuzásunt foglásunljásun o2 023 (2ssze:

Gazdaságfejlesztési és
vidékösztönzési

támogatások

Lezárt
szerződések

Folyamatban levő elszámolások

Feldolgozás
alatt

Hiánypótlás alatt
Be nem küldött
elszámolások -

felszólítás kiküldve

Elszámolás nem
aktuális

Kamattámogatásra és fejlesztési célra nyújtott szerződések

Erdély 81 0 1 5 0

Felvidék 30 0 0 1 0

Kárpátalja 10 0 0 0 0

Vajdaság 170 0 0 0 2

Horvátország 4 0 0 1 0

Muravidék 2 0 0 0 0

Összesen 297 0 1 7 2

Klímaerdő telepítésére nyújtott szerződések - szerződésmódosítások szükségesek a VM megállapodás szerint

 Teljes összeg kiutalva Támogatás 50%-a kiutalva 10% utalva

Erdély 35 9 5

Összesen 35 9 5

A  gazdaságfejlesztési  ügyletek  közül  a  kamatámogatásos  és  egyéb  fejlesztési  célú  támogatási
szerződések  elszámolása  és  lezárása  –  1  kivételével  –  befejeződöt  (egy  vajdasági  szerződés
elszámolási időszaka 2015. január 31.). A forrás 2014. december 31-ig állt a BGA Zrt. rendelkezésére,
ezért az ügyletek novemberig kiutalásra, vagy felmondás útján lezárásra kerültek.

Az 1500/2011. (XII.27.) Korm. határozat alapján átvet feladatokhoz kapcsolódóan a BGA Zrt. és a
Vidékfejlesztési Minisztérium közöt 2013. december 23-án megállapodás jöt létre, mely lehetővé
tete a korábban megkötöt szerződések módosítását. Ennek megfelelően 2014 tavaszán elvégeztük
az érintet támogatotak esetében a szerződéstervezetek elkészítését és a helyszíni ellenőrzéseket. A
klímaerdő telepítésre nyújtot támogatások közül 4 klímaszerződés – meghiúsulás miat – lezárásra
került. A szerződésmódosítással érintet 30 támogatot közül 20-an a módosítot szerződést aláírták és
visszaküldték,  ebből  7 esetben a fejlesztési  keret felének utalása megtörtént,  13 esetben a teljes
támogatási összeg kiutalásra került. A támogatotak közül 5 esetben várunk hiánypótlást a szerződés
módosításához, illetve a támogatási összeg utalásához.

Monitoring

Monitoring  tevékenységen  belül  a  dokumentum  alapú  ellenőrzéssel  a  Társaság–  a  2013.  évről
áthúzódó  Bizotsági  Határozatok  alapján  –  2014.  első  negyedévében  22  db  egyedi  támogatási
szerződést, 2014-es határozatok alapján további 298 egyedi szerződést és mellékleteit ellenőrizte le
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aláírást megelőzően. A 2014-es évi nyílt pályázatok esetében – a NIR rendszerben - az összes (1 748
db) szerződés tervezet felülvizsgálata megtörtént azok kiküldése előt. A visszaérkezet szerződések és
mellékletek közül 549 db ügylet dokumentum alapú ellenőrzése történt meg.

Helyszíni ellenőrzés során eddig – a klímaerdős ügyletekkel együt – 96 támogatot 139 ügyleténél
történt  vizsgálat,  a  támogatotak  székhelyén  győződtünk  meg  a  bizonylatok  valódiságáról,  a
támogatási  cél  megvalósulásáról,  30  esetben  kellet  a  helyszínen  bizonylatok,  vagy  elmaradt
záradékolás pótlásáról intézkedni. 

Monitoring ellenőrzés regionális megoszlása

2.10.Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001)

Előzmény

A  Közigazgatás  és  Igazságügyi  Minisztérium,  valamint  a  tervező  tárca  (Emberi  Erőforrások
Minisztériuma)  kezdeményezésére  féléves  konzultációs  tevékenység,  előkészítő  szakmai
szemináriumok  eredményeképpen  2012  nyarán  elindult  a  TÁMOP 5.2.8.  projektet  érintő  konkrét
pályázati útmutató elkészítése.  Ebben a munkában az NFÜ,  a BGA,  az  EMMI,  valamint a Magyar
Cserkészszövetség  (a  továbbiakban  MCSSZ)  képviselői  vetek  részt  az  ESZA  Társadalmi  Szolgáltató
Nonprofit  Kft.  koordinálásával.  A  Nemzeti  Fejlesztési  Kormánybizotság  nevesítését  követően
megkezdődöt  a  Támogatási  Szerződés  előkészítése  és  megkötése,  mely  2013.09.20-án  hatályba
lépet.

Kiemelt feladatok, célok a BGA Zrt.-nél

A  projekt  kiemelt  jellegét  indokoló  tényezőket  az  alábbi  táblázatban  foglaltuk  össze.  Az  ifjúság
problémái  az  ország  versenyképességére,  a  vidék  népességmegtartó  képességére,  a bűnözés
mértékére is hatással vannak, így indokolt velük kiemelt projekt keretében foglalkozni.

18
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. évi Beszámoló Közhasznúsági Melléklete



Látható probléma Oka

- gyermek és ifjúsági közösségi aktivitás alacsony, kevés az
önszerveződő közösség (ebben kiemelkedő probléma, a 
14 éven felüli fiatalok lemorzsolódása vagy számukra 
egyáltalán nincsenek programok)

- közösségi bázis hiánya (év közbeni állandó munka, több 
éven keresztüli elérés)

- nincs releváns, jól alkalmazható tapasztalat gyermek és 
ifjúsági közösségek elindítására, fenntartására 
vonatkozóan

- fiatal vezetők elvándorlása (városba költözés) leginkább 
helyi közösségi aktivitás és identitás hiánya miat

- a helyi szinten ifjúsági civil szervezetek 
bevonásiképessége nagyon alacsony (10-50 fiatal)

- ifjúsági csoportok egymással való kapcsolata gyenge, 
nincs hálózati, való érték/program többszöröző 
együtműködés (ún. komparatív előny hiányzik)

- helyi és regionális társadalmi partnerség hiánya 
(egyházak) településen túlmutató beágyazotság; hálózati 
működés hiánya

- ifjúságsegítő, pedagógus szakma nem felkészült a 
közösségi ifjúságnevelési munka támogatására

- nincs hazai viszonyokra adaptált, releváns módszertan

- tapasztalati tanuláson nyugvó, kisközösségi módszertan 
nem ismert/nem kellőképpen elterjedt a 
pedagógusképzés, ifjúságsegítő szakmában

- nincs átfogó ilyen típusú kutatás (Ifjúság kutatások és 
gyorsjelentések ezzel nem foglalkoztak)

- hátrányos helyzetű célcsoportok életvezetési 
képességeinek hiánya, szociális kompetenciák alacsony 
foka és emiat alacsony foglalkoztatási esélyek és 
társadalmi integrációs problémák

- hiányzó szocializációs felületek

A BGA Zrt. projektgazdai szerepét illetően az uniós logika alapján haladva nagy jelentőséget kapot a
kutatás  és  a  módszertani  szolgáltatásnyújtás.  A  projektben  tehát  nem  a  BGA  Zrt.  támogatás-
finanszírozási tapasztalata kap hangsúlyt elsődlegesen, hanem a kutatás, amely a közösségfejlesztést a
jövőben  kézikönyvvel,  módszertani  összefoglalókkal  tudja  segíteni.  A  BGA  Zrt.  a  projekt
megvalósításának tudományos bázisául szolgál, eddig még nem létező ifjúsági kutatást valósít meg
részvételi  akciókutatással,  a  gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásával.  Ez  a  munka a  kisközösségi
nevelés fellendítése szempontjából hiánypótló.

A BGA Zrt. tehát a kiemelt TÁMOP projektben az alábbi feladatokat vállalja:

- Kisközösségi nevelés módszertani elméleti keret kidolgozása;

- Ezen módszertan gyakorlatba történő átültetésével támogatja szakmailag a kisközösségek vezetőit.
A módszertani fejlesztések kisközösségi megvalósítását, gyermekek és az ifjúsági korosztály bevo-
nását végzi az MCSSZ;

- Ezt követően az MCSSZ becsatornázza tapasztalatai a BGA Zrt.-be, amely ellátja a módszertani fej-
lesztések szakmai monitoringát (nyomon követés, értéklelés, megújítás);

- A BGA Zrt. a projektben folyamatosan ellátja a projektre vonatkozó kommunikációs tevékenysége-
ket (szakmai kommunikációs fejlesztések és projekt disszemináció).

Megvalósítási időszak

Bár a Támogatási Szerződés megkötésére és hatályba lépésére csak a harmadik negyedév végén került
sor, a pályázati útmutató értelmében a kedvezményezet saját felelősségére megkezdheték a projekt
fizikai megvalósítását. A BGA és az MCSSZ döntése értelmében 2013. április 1-vel ez megkezdődöt.
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Ugyanakkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésének elhúzódása okozot kisebb csúszásokat (pl. a
közbeszerzési  eljárások  eredményeként  létrejöt  szerződések  csakis  a  Támogatási  Szerződés
megkötését  követően  léphetek  hatályba,  ennek  megfelelően  az  azokban  érintet  feladatok
átütemezése vált szükségessé). Az átervezés során kiemelt figyelmet fordítotunk arra, hogy a projekt
a  korábban  vállalt  időtartamban  megvalósítható  legyen,  tehát  ne  legyen  szükség  a
meghosszabbítására.

A 2014. évben lezajlott fontosabb menedzsment projekttevékenységek az alábbiakban foglalhatók
össze:

1. A BGA Zrt. elszámolt a rendelkezésre álló forrás 65,3%-val.
2. A BGA Zrt.-re eső projektrész 98%-a szerződéssel lefedet.
3. Lezajlot  a  hirdetési  idő  vásárlásra,  valamint  az  ágazati  stratégiák  kidolgozására  irányuló

közbeszerzési eljárás.
4. Megkezdődöt  a  forrásbevonás  előkészítése  a  menedzsment-szervezet  által  (pénzügyi

tervezés,  útmutató  módosítás,  stb.),  valamint  elkezdődöt  a  Támogatási  Szerződés
módosításának  szakmai  és  pénzügyi  megalapozása  (főbb  elemek:  projekt  megvalósítási
időszaka 3 hónappal, 2015.10.31-re hosszabbodik; további forrásbevonás szakmai tervezése,
közbeszerzési eljárások előkészítése).

A szakmai előrehaladás fontosabb eseményei:

a) A  kisközösségi  nevelés  módszertani  elméleti  keret  kidolgozására  irányuló  kutatások,
módszertani  kutatások  és  Kisközösségi  nevelés  társadalmi  ismertségének  vizsgálata,
igényfelmérések

A tevékenység három fő elemből tevődik össze.

• Jó  gyakorlatok  kidolgozása,  mely  határidőre  elkészült,  összesen  8  jó  gyakorlatok
tanulmánygyűjtemény jöt létre eredménytermékként. 

• Társadalmi attitűdvizsgálat, május hó folyamán lezárult, elkészültek a kvalitatív és kvantitatív
tanulmányok, valamint az 1 200 fős nagymintás vizsgálat, illetve ennek szakmai értékelése.
Június hó folyamán sor került a szakmai disszeminációra. 

• Részvételi  akciókutatás,  mely  során  a  2015  júniusáig  tartó  részvételi  kutatás  keretében 5
településen zajlik a vizsgálat. A részfeladat végrehajtása a tervezet ütemben zajlik, elkészült a
kutatási  terv,  megtörtént  a  szakértői  állomány  kialakítása  és  felkészítése,  kiválasztásra
kerültek a települések, valamint december folyamán lezárult a kutatás terepszakasza.

•
b) Hálózati  együttműködés  kereteinek  kialakítása,  civil  szervezeti  együttműködés  kialakítása

országos és helyi szinten 
Elkészült  a  működési,  illetve  cselekvési  terv,  valamint  szeptember  30-ig  lezajlot  30  interjú  civil
szervezetekkel, valamint megkezdődöt 25 együtműködési akcióterv kidolgozása civil szervezetekkel..
A  hátralévő  projektidőszakban  megtörténik  az  együtműködési  akciótervek  kidolgozása,  illetve
tematikus workshopok megtartása.

c) Ágazati stratégiák kidolgozása
Az  első  szakaszban  megtörtént  hét  ágazati  terület  azonosítása,  melyeken  a  kisközösségi  ifjúság
nevelés  szempontjai  érvényesíthetőek.  A  szakasz  július  hó  folyamán  lezárult.  A  második  szakasz
(október  4-i  zárással)  során  azonosításra  kerültek  az  egyes  beavatkozási  részterületek,  továbbá
megtörténik  az  interjúk  lefolytatása  7  ágazati  vezetővel,  valamint  sor  kerül  7  workshopra  a
szakpolitikai  érintetekkel.  Megkezdődöt  a  harmadik  szakasz  (várható  zárás  2015.01.31),  ennek
keretében további 14 interjú és 7 workshop lefolytatása, valamint 35 ívnyi szakértői anyag kidolgozása
zajlik, konkrét akciótervekkel a 2020-ig tartó időszakra.
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d) A létrejött tudás disszeminációja szakmai rendezvényeken keresztül 

Egységes  ifjúságnevelési  kézikönyv:  elkészült  és  kinyomtatásra  került  800  példányban  az  EINK
tesztverziója, melyet jelenleg az MCSSZ tagjai fél éves tesztidőszakban próbálnak ki a terepmunkában.
Ezt követően sor kerül az EINK szakmai véglegesítésére és a végleges verzió kinyomtatására.

A kisközösségek múltját és jelenét bemutató kiállítás: a kiállítás megnyitójára május 24-én sor került.
A sajtónyilvános rendezvényen mintegy 100 fő érdeklődő jelent meg. A október közepéig fogadta a
látogatókat.

Disszeminációs és szakmai rendezvények:  a rendezvények során bemutatásra kerültek a projekt által
elért eredmények a kisközösségi nevelésben érintetek számára, valamint a szakmai rendezvények
hozzájárultak  a  kisközösségi  nevelés  megújításához  kapcsolódó  kutatások,  módszertani  anyagok
kidolgozásához,  különösen  a  szabadidős  tevékenységek,  a  pedagógus  képzés,  valamint  a
hálózatosodás területein. 

e) A  gyermekek  és  fiatalok  aktív  társadalmi  szerepvállalásának  népszerűsítése  és  az  ifjúsági
kisközösségek láthatóságának növelése, tevékenységük országos megismertetése a családokkal,
oktatási-nevelési intézményekkel
• Médiajelenlét:  megállapodást  kötötünk  az  MTVA-val,  melynek  keretében  az  elkészült  2-3

perces  imázsfilmeket  a  köztelevíziókban  ingyenesen  vetítik  le.  Ezzel  párhuzamosan  a
kommunikációs csapat folyamatosan próbálja erősíteni a médiajelenlétet, így számos esemény
kapcsán  sajtótájékoztatót  tartotunk.  Ehhez  kapcsolódóan  folyamatos  a  kapcsolatartás  a
média munkatársaival.

• Médiakampány: szeptember hó folyamán lefolytatásra került a második, kisközösségi bevonást
célzó  médiakampány  a  kereskedelmi-  és  köztelevíziókban,  valamint  rádiókban
(kampányidőszak: szeptember 20-28).

• Dokumentumfilm  és  médiaarchívum  (WBS  6.7):  május  14-ig  elkészült  az  archívum
feldolgozása, több, mint 800 perc archív anyag átadásra került, valamint egy online felületen is
elérhetővé  vált.  Továbbá  elkészült  egy  70  perces  dokumentumfilm  a  kiválasztot  archív
anyagokból.

• Kiadványok:  a  projekt  keretében három lap tartalmának összeállításán dolgozik  újságírónk,
melyek kiadása a korábbi ütemezés szerint valósult meg. A lapok közül a Légy Képben című
újság a BGA Zrt.-nél, míg két másik tematikus lap az MCSSZ-nél kerül kinyomtatásra. A szakmai
kiadványok (összesen 5 módszertani könyv) kidolgozása jelenleg is zajlik, ehhez kapcsolódóan
megkezdődöt a grafikus által az ábrák és illusztrációk elkészítése.

2.11.Magyarság Háza Igazgatóság

2.11.1.Mi magyarok kiállítás

A Magyarság Háza 2014. évének legfontosabb feladata a Mi, magyarok című kiállítás megnyitása volt.

 A  Kiállítás  megnyitását  két  részre  bontotuk:  egy  szakmai  értékelő  bemutatót  tartotunk  a
megvalósításban közreműködők részvételével, valamint a nyilvánosság számára ünnepélyes kiállítás-
átadást  szerveztünk.  Ez  utóbbira  hívtuk  meg  a sajtó  képviselőit.  Az  ünnepélyes  megnyitó
beszédet   dr.  Semjén  Zsolt  miniszterelnök-helyetes  úr  tartota,  az  állami-közigazgatási
protokoll, a külhoni magyar szervezetek vezetői és a teljes közmédia jelenlétében. A megnyitó
egyútal az első ünnepélyes tárlatvezetést is jelentete, erről számos video és fotó jelent meg
a médiában.
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Az ünnepélyes megnyitó után tovább folytatódot a tartalmi munka: a múzeumpedagógiai koncepció
véglegesítése,  a  köznevelési  rendszerbe  való  beilleszthetőség  kidolgozása,  az  iskolai  csoportok
fogadási ütemtervének kidolgozása. 

A kiállítás megjelenítése és hirdetése

A  Kiállítás  önálló  arculatal,  logóval  rendelkezik,  a  beharangozó  média  kampányban  ezeket  az
elemeket használtuk fel: több napilapban, hetilapban hirdetük a kiállítást, a metróban, és a 16-os
buszon láthatóak november első két hetében a nagyméretű plakátok, készítetünk vírusfilmeket is. A
kiállításon egyszerű kétoldalas szórólapon jelzésszerűen mutatjuk be a témákat, valamint készült egy
önmagában is játékos, a kiállítás szellemiségéhez igazodó több kisablakkal rendelkező leporellót.

A kiállítás, mint tanulást segítő eszköz – kapcsolódó múzeumpedagógiai koncepció

A  tizenéves  korosztály  tudományos  és  művészeti  ismereteit  jórészt  az  iskolából  szerzi,  ezzel  a
kiállítással a pedagógusoknak szeretnénk módszertani segédeszközt nyújtani, rendhagyó és komplex
ismereteket  közvetítő  órák  megtartásával.  Mivel  a  kiállítás  nem  egy  tudományterületet  ölel  fel,
ahogyan a magyarságtudatunk sem egyetlen területre vonatkozik, a múzeumpedagógiai koncepciónk
kidolgozásában  is  az  összetet,  játékos  és  élményszerű  feldolgozásra  helyeztük  a  hangsúlyt.   Az
iskoláknak kidolgozot programcsomagban az együtes órák tartását, az egész napos foglalkozásokat
és az ehhez kapcsolódó vártörténeti tanulmányutakat javasoljuk. 

Intézményünk  nem  hagyományos  kiállítótér,  hanem  olyan  közművelődési  intézmény,  amely  a
magyarság  értékeit,  sajátosságait  egyútal  kapcsolódó  programokkal  mutatja  be.  Nem  csupán
tárgyakat,  filmeket  mutatunk  be,  hanem  ezekkel  közösségeket  szólítunk  meg:  mutatkozzanak  be
nyelvjárásuk,  tánc  és  dal  dialektusuk,  hagyományos  ételeik  és  boraik,  verselőik,  irodalmáraik  és
képzőművészeik segítségével.  Kaput nyitunk a magyar sajátosságoknak – a Kárpát-medencei és az
emigráns  magyar  közösségek  megszólításával  -  élő  közösségi  kapcsolatokat  kívánunk  ápolni  és
szervezni a megnyílt kiállítás tartalmi területei köré csoportosítot programokkal.

A Kiállítás – működés közben – az első hónapok

Októberben ingyenesen volt látogatható a kiállítás, ezzel segítetük a népszerűsítést, a bevezetését.
Külön e célra a Mi, magyarok arculatal kisebb tárgyakat terveztetünk, saját szórólapot, amelyet a
látogatók magukkal vihetnek. Az eddigi látogatói statisztika azt mutatja, hogy havonta 1 500-1 900 fő
keresi fel a kiállítást, a megcélzot diákközönség különösen nagy számban jelenik meg. Az eddig eltelt
hónapokban a  regisztrált  látogatószám:  3  158  fő  volt.  Marketingtervünknek  megfelelően  minden
kormányhivatalt, önkormányzatot levélben meghívtunk egy személyes tárlatvezetésre, kidolgoztuk a
korcsoportokra  bontot  múzeumpedagógia  tervet.  A  tárlatvezetések  sikeresek,  csoportos
múzeumpedagógia  foglalkozás  2014-ben  14  volt,  amelyen  387  fő  diák  vet részt.  A  kiállítótérhez
szorosan kapcsolódó Kosztolányi teremben folyamatosan időszaki kiállításokat rendezünk.

A bevezető hónapokban összesen: 3 158 regisztrált vendégünk volt. A tényleges látogatószám ennél
nagyobb 4 000 fő körül mozgot, ha az októberi ingyenes látogatókat és a bevezető kampány
során meghívot vendégeinket is beleszámítjuk.
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A  grafikon  is  jól  mutatja,  hogy  már  az  első  hónapokban  is  sikerült  valóságosan  is  megszólítani
célközönségünket, a diákokat, hiszen a látogatók felét jelenteték

2.11.2. A Magyarság Háza rendezvényei

A nemzeti összetartozást megjelenítő, saját szervezésű programok

A Magyarság Háza éves programstratégiája szerint elfogadot rendezvények is a közösségteremtés,
közösségmegtartás  és  a  nemzeti  összetartozás  jegyében  szerveződtek.   Az  elfogadot  stratégia  a
rendezvények terén is az élményszerűen átélhető, fiatalok számára is fogható, a teljes magyar kultúrát
megjelenítő koncepcióra épül.

Arculatunk  és  küldetésünk  jelenik  meg  a  programjainkban,  amely  az  egyre  inkább  visszatérő
közönségünknek tetszik, és elismerik értékközvetítő tevékenységünket. 

Rendezvényeinket zömmel külhoni közreműködőkkel, vagy külhoni tematikával szervezzük, fenntartva
az egyensúlyt,  úgy  hogy a  teljes  magyar  kultúra,  így  a  magyarországi  művészek is  megjelenjenek
előadásaikkal.  

A  rendezvényeink  szervezésében  az  ismétlődés,  a  rendszeresség  és  a  kulturális  értékőrzés  elvét
követjük.

A  gyerekprogramokat  rendszeressé  tetük,  a  családok  beépíteték  saját  programjaikba,  minden
harmadik szombaton várjuk a gyerekeket. Rendezvényeink ennek megfelelően átlagosan a 100-120
fős nézetségűek, a termeink befogadóképességei szerint. 

Találkozóhelyként is  működik a Magyarság Háza: a  külhoni megvalósítók,  szereplők bemutatkozási
lehetőséget kapnak a magyarországi közönség előt. 

Egy-egy kulturális programban egyszerre több művészeti ág is megjelenik. Jó példa erre a Nemzeti
Összetartozás Napja,  ahol  a tudomány, a  kultúra,  a történelem és a hagyomány összefonódásával
tudtuk érzékeltetni a hozzánk érkezőknek a magyar nemzet különleges élni akarását és sokszínűségét.

Továbbra is jelentős a hasonló küldetésű szervezetekkel való együtműködés, kiemelten a Rákóczi
Szövetséggel,  a  Százak  Tanácsával,  ill.  a  Magyar  Emlékekért  a  Világban  Egyesületel.  Állandó  a
munkakapcsolatunk a Nemzetpolitikai Államtitkársággal. Új együtműködéseket is kezdeményeztünk,
a  Budavári  Önkormányzatal  az  általuk  létrehozot  Turisztikai  Kerekasztal  révén,  a  családok
megerősítésére pedig, a Három Királyfi három királylány mozgalommal és a Ringató programmal.
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Tematikus eseményeket  szervezünk –  az  adot téma tudományos,  művészeti és  ünnepi  oldalát  is
igyekszünk bemutatni. Míg 2012-ben összesen 68 db, 2013-ban 80 rendezvényt valósítotunk meg,
addig 2014-re duplájára növekedet a rendezvények száma. 

A  korásunsubbi  esuvekhez  kesupest,  minden  rendezvesunykásuntegosuriásunsubásunn  megno2 023 (2vekedett  ásunz
esemesunyek szásunsumásun esus ásun ko2 023 (2zo2 023 (2nsesug lesutszásunsumásun, kiemelkedoöen ásun fiásuntásunlok esus ásun gyerekek szásunsumásun.
Az esupu2 023 (2let ásundottsásunsugásunit is jobbásunn kihásunsznásunsultuk, ásun rendezvesunyeinkkel usuj tereket klásunktunk”
be, mint ásun kiásunsullívásutásunsus elhelyezesuse ásun kSzesulfogosu Gásunlesuriásunsubásunn”. 

Rendezvénytípusok Darabszám Százalékos arány

Saját és együtműködésben szervezet programok 76 46

NÁT rendezvényei (KCSP, sajtótájékoztató, konferencia) 20 12

NPKI rendezvényei 14 8

Belső rendezvények,(TÁMOP, Kollégiumi ülés,) 28 17

Üzleti rendezvények 30 17

Mindösszesen: 168 100

Üzleti, vállalkozói rendezvények

2014-ben  összesen  30  db  -  külső  cégek,  magánszemélyek  és  kormányzati  intézmények  által  -
megrendelt  rendezvény  számára  biztosítotuk  a  helyszínt.  A  rendezvények  jellege  széles  skálán
mozgot:  az  EU-csatlakozás  10  éves  évfordulója  alkalmából  rendezet  kormányzati  3  napos
tanácskozástól kezdve az esküvőkig és a nemzetközi orvos konferenciákig. 

Magyarság Háza kiadványai

2014-ben új programfüzetel - Bethlen News, havi ismertető füzetel - népszerűsítetük a Magyarság
Háza,  illetve a Bethlen Gábor Alap tevékenységét,  a  budapesti programokat csakúgy,  mint a BGA
támogatásával  létrejövő  külhoni  eredményeket.  2014-ben  három szám jelent  meg,  de terveink
szerint havi rendszerességgel megjelenő kiadványa lesz a Magyarság Házának.

Összegezésként elmondható, hogy a rendezvények a kitűzöt céloknak és az éves programtervnek
megfelelően  szerveződtek:  erősítetük  a  nemzeti  összetartozást,  kiemelten  odafigyeltünk  a  fiatal
korosztályoknak  szóló  programokra:  nemcsak  közönségként,  hanem  szereplőként  is  lehetőséget
teremtetünk a bemutatkozásra. Élő kulturális találkozóhelyként működik a Magyarság Háza: Kárpát-
medencéből  csakúgy,  mint  a  diaszpórából  érkeznek  előadók,  művészek,  tudósok,  és  érkeznek
vendégeink is, akik minderre kíváncsiak.  

2014. év a saját szervezésű programok és az üzleti rendezvények terén is komoly növekedést jelentet.
A feladatok jelentősen növekedtek a Kiállítás megnyitásával  együt. Ugyanakkor a szervezés során
ténylegesen  meg  tudjuk  valósítani,  amit  a  nevünkben  vállaltunk:  Kiállítás  és  látogatóközpont,  a
kiállítás tartalmához erőteljesen lehet kapcsolni a rendezvényeinket is, így a két terület kölcsönösen
erősíti egymást. 

2.12. Nemzetpolitikai Kutatóintézet tevékenysége 2014-ben 
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A Kutatóintézet  nyilvánosságának megerősítése  a kutatások,  konferenciák  minél  szélesebb körben
történő terjesztésével,  nemzetközi  szereplők  meghívásán  keresztül  nemzetközi  szinten  is  ismerté
tételével és a munka eredményének publikálásával fog megvalósulni.

Kutatások

Kutatási  szempontból 2014-ben a prioritást a felsősök évéhez kapcsolódó kutatások jelenteték. A
külhoni magyar felsősök éve programhoz kacsolódóan a Kutatóintézet megbízta a Közpolitikai Elemző
Központot  a  „Kihívások és  megoldási  lehetőségek  az  erdélyi  magyar  oktatási  rendszerben.  Városi
kisiskolák, tannyelvváltás” c. kutatási feladat ellátására. A kutatási beszámoló szeptember folyamán
érkezet meg az Intézetbe, a kutatási eredmények bemutatására a Magyar Nyelv Napja és a Magyar
Szórvány  Napja  alkalmából  szervezet  rendezvényen  került  sor.  A  kutatás  Erdély  tekintetében
gyűjtöte össze a veszélyeztetet iskolák adatlapjait, mindezt azonban szeretnénk hasonló módszertan
alapján, Kárpátalján, Vajdaságban és Felvidéken is megvalósítani.

A  Kutatóintézet  munkatársai  emellet egy  online  kérdőíven  alapuló  Kárpát-medencei  felmérést  is
megvalósítotak  „Átmenet”  elnevezéssel.  A  kutatás  az  általános  iskola  végzős  tanulóinak
továbbtanulási,  pályaválasztási  szándékát  volt  hivatot  feltérképezni.  Az  online  kérdőívet  négy
szomszédos ország magyar általános iskoláinak több mint 1200 végzőse töltöte ki. Az eredmények
részletes elemzésére decemberben került sor. 

A  Nemzetpolitikai  Államtitkárság  kérésére  emellet  rendszerező,  feltáró  hátérkutatásokat  is
végeztünk a következő évi tematikus program előkészítéseként a külhoni magyar szakképzés régiós
sajátosságaitól Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján.

Szintén az Államtitkárság számára készült  adatelemzés az oktatási-nevelési támogatások elmúlt 10
évre vonatkozó adatairól, a támogatás hasznosulásáról és az átalakítás lehetséges módjairól, annak
érdekében, hogy nagyobb hatékonysággal  lehessen a külhoni  magyar  oktatást  az oktatás-nevelési
pályázatokon keresztül is támogatni.

Előkészítésre kerültek a 2015-ös évre vonatkozó kutatások is. A főbb – szakoktatási témájú – kutatások
mellet tervezünk egy, az állampolgárság és a nemzeti identitás közötti összefüggések vizsgálatát célzó
kutatást, valamint készül egy összehasonlító elemzés a nem magyar pártokra voksolók arányáról és
motivációiról is. A diaszpórában élő magyarok körében készülő kutatásokat is prioritásként kezeljük
a jövőben. A kutatások alapján tudományos publikációk és hátéranyagok készülnek.

Konferenciák

2014-ben 21 rendezvény lebonyolítására került sor.

Anyanyelvhasználat  külhonban  –  a  jogi  lehetőségektől  a  megvalósításig  címmel  az  Anyanyelv
Nemzetközi  Napja  alkalmából  a  Kisebbségi  Jogvédő  Intézet,  a  Nemzetpolitikai  Kutatóintézet  és  a
Magyarországon élő  Nemzetiségek Jogainak Védelmét  Ellátó Biztoshelyetes közös konferenciájára
került sor.

2014  márciusában  a  szerbiai  előrehozot  parlamenti  választások,  valamint  a  szlovákiai
államfőválasztások eredményeit kiértékelő rendezvényekre került sor. 

2014.  április  16-án  Iskola  és  képesség  címmel  a  Nemzetpolitikai  Kutatóintézet  és  az  MTA  TK
Kisebbségkutató Intézetének konferenciájára került sor a Magyarság Házában.

Az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódóan két rendezvényt is tartot az NPKI. A Választások
után:  magyar  érdekképviselet  az  Európai  Parlamentben  c.  konferencián  a  Fidesz-KDNP  nemzeti
listájának  a  külhoni  magyarságot  képviselő  jelöltjei  mutatkoztak  be,  míg  külön  konferencián

25
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. évi Beszámoló Közhasznúsági Melléklete



foglalkoztunk  a  szlovákiai  és  a  romániai  EP-választás  eredményeivel  (Erdélyi  és  felvidéki  magyar
érdekképviselet az Európai Parlamentben c. konferencia).

A Nemzetpolitikai Kutatóintézetben 2014. június 4-én Trianon következményei a 20. és 21. században:
kisebbségi  kérdések  Európában  címmel  szervezet  konferenciát,  mely  tanácskozás  a  Nemzeti
Összetartozás Napja hivatalos állami ünnepség kísérőrendezvénye volt.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Magyarság Háza közös szervezésében került sor a Találkozás és
tanácskozás a Népesedési Világnap alkalmából című rendezvényre.

A Kisebbségi Jogvédő Intézetel 2014-ben is megszervezte az NPKI a külhoni magyar jogászoknak és
joghallgatóknak szóló  Kisebbségvédelem Európában című nyári  egyetemet,  melyen  17 külhoni  és
hazai szakértő tartot előadást a Kárpát-medencei számos pontjáról érkező hallgatóságnak.

A 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen (Tusványoson) színes programokkal várta a nemzetpolitika
és  kisebbségkutatás  iránt  érdeklődő táborozókat  a  Nemzetpolitikai  Kutatóintézet.  A  Kutatóintézet
programjainak othont adó Bethlen Gábor sátor három napon keresztül számos tanácskozásnak adot
othont.

A  skóciai  függetlenségi  népszavazás  apropóján  rendezvényt  tartot  a  Kutatóintézet,  melyen  a
referendum  eredményének,  valamint  annak  a  Kárpát-medencei  magyar  autonómia-törekvésekre
várható hatásainak elemzésére került sor.

A  Kutatók  Éjszakája  c.  országos  rendezvénybe  is  bekapcsolódot  az  NPKI:  szeptember  26-án  a
Nemzetpolitikai  gulyás  című  rendezvényünkkel  igyekezte  népszerűsíteni  a  nemzetpolitikát  és  a
külhoni magyar régiókat az NPKI.

Október végén a vajdasági nemzeti tanácsi választások, valamint az előrehozot ukrajnai parlamenti
választások  eredményeit  elemző  konferenciákra  került  sor,  ezeket  követék  a  romániai
államfőválasztásról  és  a  szlovákiai  helyhatósági  választásokról  szervezet  tanácskozások
novemberben.

A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  (NKE),  az  MTA  Társadalomtudományi  Kutatóközpont
Kisebbségkutató Intézete, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésében Elszakadás,
autonómia, kisebbségi jogok címmel került sor konferenciára az NKE Ludovika Campusában.

A Magyar  Nyelv Napja és a Magyar  Szórvány Napja  alkalmából előadásokra  került  sor  az Intézet
szervezésében.

A rendezvények közül a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a 2014-es évet az „ÁTMENET” – külhoni magyar
iskolaválasztás,  alap-  és  középfok  közötti  iskolai  átmenet  elnevezésű  kutatás  bemutatását  és
kiértékelését végző konferenciával zárta.

Kiadványok

A  Kisebbségkutatással  való  együtműködés  a  2014-es  évben  is  folytatódot,  az  egyes  számok
tematikája  az  éppen  aktuális  események  alapján  került  meghatározásra.  Az  elmúlt  évben  a
hagyományokhoz képest a négy Kisebbségkutatás szám mellet egy angol nyelvű kötetet is kiadtunk a
Minority Studies sorozat részeként. Két önálló kötet, a területi autonómiákkal foglalkozó Autonomies
in Europe: Solutions and Challenges és az Autonómia a nemzetközi jogban c. kötetek jelentek meg
2014-ben.  Mindezek mellet 2014-ben a   Kutatóintézet,  a  beregszászi  Hodinka Antal  Intézet  és  II.
Rákóczi  Ferenc  Kárpátaljai  Magyar  Főiskola  együtműködésével  egy  olyan  útmutatót,  tájékoztatót
készítet,  amely  a  szlovákiai,  erdélyi  és  vajdasági  magyarok  nyelvi  jogairól  szóló  kiadványok  sorát
gazdagítja, egy eddig hiányzó láncszemet pótol. 2014-ben egy új termék, az NPKI Elemzések, valamint
az angol nyelvű Analyses megjelentetését is felvállalta Intézetünk. Ezek a nemzetpolitika, a külhoni
magyarság  szempontjából  kiemelten  fontos  események,  esetlegesen  felmerülő  problémák
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körüljárását célozzák, feladatuk hozzásegíteni a közvéleményt a külhonban zajló aktuális folyamatok
megértéséhez. A 2014-es évben összesen 24 alkalommal jelentkezet az Intézet ilyen elemzésekkel.

2014-ben zajlotak az  előkészületei  két  másik  kötet megjelentetésének:  az  egyik  a nemzetpolitika
dokumentumait  tartalmazza,  amely  minden,  a  határon  túli  magyarok  szempontjából  fontos  és
releváns szabályozást, törvényt, nyilatkozatot, határozatot (pl. Státustörvény, egyszerűsítet honosítási
törvény, MÁÉRT zárónyilatkozatok, stb.) egy kötetben összegez. A másik a vajdasági Magyar Nemzeti
Tanács dokumentumaiból áll össze.

A  felsősök  éve  kapcsán  folytatot  ÁTMENET  kutatás  kéziratai  2014  decemberében  készültek  el,
amelyek  felhasználásával  is  készül  egy  kötet,  valamint  az  oktatás  nyelvét  étintő  angol  nyelvű
tanulmánykötet magyarra fordítását és kiadását is tervezi Intézetünk.

Szakmai képviselet

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet képviseltesse magát a hazai, a
határon túli  magyar és a külföldi  szakmai rendezvényeken, konferenciákon. Igyekszünk részt  venni
minden  releváns  nemzetközi  konferencián,  hogy  a  magyar  nemzetpolitikát  megismertethessük  a
nemzetközi szakmai nyilvánosság előt, és annak megítélését valós tudományos alapokra helyezzük.
Emellet  rendszeresen  részt  veszünk  a  magyarországi  és  a  külhoni  magyar  területeken  szervezet
tudományos rendezvényeken is,  csakúgy,  mint a határon túli  nyári  egyetemeken, diáktáborokban.
Részt veszünk a MÁÉRT, a KMKF szakbizotságainak munkájában.

Pozitívumként értékeljük, hogy az ilyen rendezvényeken való részvételre egyre gyakrabban kapunk
felkérést  –  ez  azt  mutatja,  hogy a  nemzetpolitikai,  kisebbségpolitikai  szakmai  körökbe  Intézetünk
sikeresen beilleszkedet.

Nemzetpolitikai képzés, továbbképzés

A Nemzetpolitikai Államtitkárság még 2012-ben indítota el a közigazgatásban dolgozók számára a
Nemzetpolitikai Továbbképzést, melyet részben már akkor is az NPKI valósítot meg. A továbbképzés –
bővítet képzési tematikával – 2014-ben is folytatódot, a következő továbbképzésre 2015 tavaszán
kerül majd sor.

A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen  (NKE)  immár  negyedik  alkalommal  került  sor  az  NPKI  által
elindítot  A  nemzetpolitika  elméleti  és  intézményi  alapjai  c.  kurzus  meghirdetésére,  melynek
keretében  a  hallgatók  megismerkednek  a  nemzetpolitika  elméleti  alapjaival,  a  külhoni  magyar
közösségek  történetével  és  aktuális  helyzetével,  illetve  a  kisebbségvédelem  nemzetközi  jogi  és
európai  lehetőségeivel.  2014 szeptemberétől kötelező tanegységgé vált  az óra,  így több mint 200
nappalis valamint több mint 500 levelezős hallgató vesz részt az órákon.

Az NKE-s kurzuson, valamint a továbbképzésen az Intézet minden munkatársa tartot előadást.  Az
oktatási programokhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztése folyamatos, nem utolsó sorban abból a
célból, hogy a nemzetpolitika oktatása minél több magyarországi és külhoni egyetemen bekerüljön a
tantervbe. Ilyen tárgyalásokat több intézménnyel is folytatunk.

2014  augusztusában  került  sor  a  Közigazgatási  alapvizsga  Nemzetpolitika  fejezetének  frissítésére,
aktualizálására.

Kommunikáció

Az intézet munkájáról, rendezvényeiről rendszeresen beszámol a magyarországi és a külhoni sajtó. Az
intézet munkatársai rendszeresen szerepelnek a médiában, számos sajtótermék készítet interjút az
intézet  munkatársaival  –  az  anyaországi  és  a  külhoni  magyar  elektronikus  és  nyomtatot  sajtó
egyaránt. Ezekről a honlapon a Sajtómegjelenések almenüpontból lehet tájékozódni.
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Első  számú  kommunikációs  felületünk  az  intézeti  honlap  (bgazrt.hu/npki),  amelyről  naprakész
információt szerezhetnek az érdeklődők az intézet  tevékenységéről.  A honlapon megtalálhatók az
NPKI termékei, a napi és heti (magyar és angol nyelvű) sajtószemlék, a Kisebbségkutatás és a Minority
Studies folyóiratok számai, az archívumokban pedig a konferenciákról, a munkatársak publikációs és
előadói  tevékenységéről  beszámoló  anyagok.  Fontosnak  tekintjük,  hogy  a  Kutatóintézet  honlapja
orientációs pontként szolgáljon a kisebbségpolitika és a nemzetpolitika iránt érdeklődők számára.

Kommunikációnkban  igen  nagy  jelentőséget  tulajdonítunk  a  közösségi  médiának.  A  Facebook
oldalunk  követői  száma  meghaladta  az  ezret,  mely  oldalról  is  értesülhetnek  a  nemzetpolitika,
kisebbségkutatás  iránt  érdeklődők  az  intézet  tevékenységéről,  de  hasznos  információkat  találnak
pályázatokról, illetve más kutatóintézetek rendezvényeiről.

A  Nemzetpolitikai  Államtitkárságtól  a  közigazgatási,  politikai,  kutatói  szféra,  valamint  a  média
naponta,  illetve  hetente  megkapja  az  NPKI  logójával  ellátot  sajtófigyelőket.  Konferenciáink
meghívóit, valamint egyes jelentős és aktuális elemzéseinket is egy igen tág érdeklődő réteg kapja
meg.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet mára a nemzetpolitika egyik arcává vált. A nemzetpolitikát elsősorban
a Magyarság Házában szervezet tudományos, közéleti és oktatási  rendezvényeken jelenítjük meg.
Emellet a médiaszereplések és a más – hazai és külföldi – intézményekben szervezet tudományos
rendezvényeken való szereplés által a nemzetpolitika tudományos vetületét jelenítjük meg.

Intézetfejlesztés

A  2015-ös  évben  több  területen  is  fejleszteni  szeretnénk  a  Kutatóintézetet.  Folytatni  kívánjuk  a
harmadik  éve  működő gyakornoki  programunkat,  amelynek keretében egyetemi  hallgatók nálunk
teljesíthetik  kötelező  szakmai  gyakorlatukat,  valamint  az  ERASMUS  program  keretében  fogadunk
külhoni magyar egyetemről hallgatókat szakmai gyakorlatra. Továbbra is kiemelt projektnek tekintjük
az NPKI honlapjának angol nyelvű megjelenítését, amelyen széles körű tudásanyag kapna helyet a
magyar nemzetpolitikáról, határon túli magyar közösségekről, angol nyelven.

3. A közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése m.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás, 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXV. tv.
2010. évi CLXXXII. tv.

a közhasznú tevékenység célcsoportja a külhoni magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi 
boldogulásának, anyagi és szellemi gyarapodásának, nyelvének, valamint 
kultúrája megőrzésének és továbbfejlesztésének, az anyaországgal 
történő és egymás közötti kapcsolatok fenntartása és erősítése 
érdekében létrejöt szervezetek, intézmények, illetve magányszemélyek

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma

-„Szülőföldön magyarul” pályázati program (nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv, taneszköz támogatásban részesült: 249 566 fő
- Egyedi kérelem alapján támogatot szervezet, intézmény: 214 db 
- Nyílt pályázati rendszerben támogatot szervezet 1743 db
- Meghívásos pályázati rendszerben támogatot szervezet (nemzeti 
jelentőségű programokra): 126 db
-„dr. Szász Pál” tanulmányi ösztöndíjban részesült: 25 fő
-„2014 a külhoni magyar felsősök éve” keretében támogatot óvónők 102
fő
- Erzsébet táborok „Határok nélkül” program keretében támogatot 
gyerekek: 1486 fő
-Határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési program 
keretében támogatot szervezetek: 240 db

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a 2. pontban bemutatot részletes beszámoló tartalmazza
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

ásundásuntok eFt-básunn

Felhasznált vagyonelem (saját tőke elemek) Előző év Tárgyév Változás
Értékben %-ban

Jegyzet tőke 5 000 5 000

Tárgyévi eredmény (Vállalkozási eredmény) 14 879 2 014

Eredménytartalék 26 700 41 579

Közhasznú tevékenység eredménye 0 0

Saját tőke összesen 46 579 48 593 +2 014 104,32

A Társaságnem nem volt közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyona.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

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

A támogatások a Bethlen Gábor Alap (BGA) könyveiben jelennek meg. 
A BGA egy elkülönítet állami  pénzalap,  melynek feladata,  a  külhoni  magyarság szülőföldjén való
egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi és szellemi gyarapodásának, nyelvének és kultúrájának
megőrzésének  és  továbbfejlesztésének,  valamint  az  anyaországgal  történő  és  egymás  közötti
kapcsolatok  fenntartása  és  erősítése  érdekében  támogatások  nyújtása.  Az  Alapból  megítélt
támogatások  folyósításával,  felhasználásnak  ellenőrzésével  és  nyilvántartásával  összefüggő,  ill.  az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti feladatokat látja el az Alap kezelő szerveként a
magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
adatok eFt-básunn

Tisztség: 2013.12.31. 2014.12.31

Vezérigazgató *19 600 19 600

Összesen: 19 600 19 600
*előző év korrigált adata

7.  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
ásundásuntok eFt-básunn
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Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31.

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 15 660 19 600

Alapadatok
2013.12.31 2013.12.31.

B. Éves összes bevétel 1 157 383 1 252 774

ebből: - -

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

- -

D. Közszolgáltatási bevétel - -

E. Normatív támogatás - -

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

54 616 111 190

G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)) 1 102 767 1 141 584

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 142 504 1 250 760

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 627 871 612 303

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 938 022 856 987

K. Adózott eredmény 14 879 2 014

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

- -

Erőforrás-ellátottság mutatói: Mutató teljesítése

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

Ectv. 32§ (4) b) (K1+K2 ≥ 0) Igen

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

Társadalmi támogatottság mutatói: Mutató teljesítése

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

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

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

Budapest, 2015. február 28.

dr. Lélfai Koppány
     vezérigazgató
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