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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igényl ő, K/7766., K/7769., K/7772. ,
K/ 7773., K/ 7775., K/7776. és K/ 7778 . számú kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom .

A Bethlen Gábor Alapkezel ő Zrt. 2011-es létrejötte óta azon munkálkodik, hogy a

külhoni magyar közösségek igényeinek megfelel ő, átlátható támogatási rendszert
működtessen. A Bethlen Gábor Alap (BGA) Bizottsága 2014-ben kizárólag vissz a
nem térítendő támogatást nyújtott, összesen 17 .376.600.000 Ft összegben.

A Kormánynak nem feladata az Alap által kiírt, „A magyar kultúráért é s
oktatásért” című pályázat központi és regionális felhívásainak minősítése . Úgy vélem
azonban, hogy a beérkezett pályázatok magas száma igazolja, hogy a pályáza t
megfelelően előkészített, a pályázási folyamat pedig gördülékeny volt . A
megnövekedett érdeklődés miatt a központi pályázatok esetében a BGA Bizottság a
2015-ben az előző évekhez képest 50 százalékkal növelte az elkülönített pályázati
keretet, a regionális felhívás esetében pedig 2016-ban tervezi a keretösszeg növelését .
A regionális pályázatok esetében a pályázati felhívásokhoz szükséges javaslatok é s
iránymutatások a Kollégium és a Bizottság tagjainak a külhoni magyar közössége k
képviselőivel való folyamatos kapcsolattartása és konzultálása révén születtek meg.

A 3/2014. (I. 5.) határozatában a Bizottság rendelkezett a „Szül őföldön
magyarul” program meghirdetéséről, az igényelhető és igényjogosultság esetén
nyújtható támogatások mértékér ől . A Kormány az 1381/2014. (VII . 17.) Korm .
határozat 10 . pontjában felkérte a BGA felett rendelkez ő Bizottságot, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Alap 2014-be n
egyenlegjavulást érjen el . Az intézkedést a Bizottság az 57/2014 . sz. határozatával
úgy teljesítette, hogy az egy fő részére nyújtható oktatási-nevelési, valamin t
tankönyv és taneszköz támogatást a korábbi 22 .400 Ft helyett 17 .200 Ft összegben
határozta meg. Az említett zárolásra vonatkozó kormányhatározat megjelenésekor
nem állt rendelkezésre más, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad forrás .
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A magyar nemzetpolitika egyik legfontosabb alapelve, hogy a külhoni
magyarokat érintő döntések csak részvételükkel, javaslataikat figyelembe vév e
szülessenek meg. A támogatáspolitikát ennek megfelelően a Magyar Állandó
Értekezlet (MÁÉRT) 2011 . november 23-24-i, X. ülésén elfogadott, a Magyar
Nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentum,
valamint a fórum zárónyilatkozataiban megfogalmazott elvek alapján működtetjük .

A MÁÉRT X. ülésén a tagok a támogatáspolitika átalakításának részeként
elfogadták a nemzeti jelentőségű intézmények támogatásának kritériumrendszerét is .
A Bethlen Gábor Alapból egyedi eljárás kereténben támogatásra kerül ő nemzeti
jelentőségű intézményekre a MÁÉRT tagszervezetek tehetnek javaslatot ,
kiválasztásuk pedig az általuk elfogadott kritériumrendszer szerint történik .

A MÁÉRT szakbizottságainak ülésein folyamatosan megtárgyalásra kerülnek a
Bethlen Gábor Alapból nyújtott támogatások kapcsán felmerül ő problémák é s
észrevételek, amelyeket továbbítunk a Bethlen Gábor Alapkezel ő Zrt. felé .

A Bethlen Gábor Alap az 1812/2014 . (XII. 19.) Korm. határozat alapján a
következő szervezeteknek nyújtott támogatást:

• II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - 533.200.000 Ft,
• Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány -

50.000.000 Ft ,

• Futball Klub Csíkszereda - 880 .000.000 Ft,

• Magyar Nemzeti Tanács - 200 .000.000 Ft,
• Magyar Nemzeti Tanács - Szabadkai Római Katolikus Egyházmegye -

165 .000.000 Ft .

Bízunk abban, hogy a Bethlen Gábor Alap a külhoni magyarok és szervezeteine k
2014-ben nyújtott támogatásával hozzájárult a külhoni magyar közössége k
megerősítéséhez .

Budapest, 2015. december 7.
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Kiss László (MSZP) országgyűlési képviselő K/7766., K/7769., K/7772., K/7773 . ,

K/ 7775., K/ 7776 és K/ 7778 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott

válaszomat .

Budapest, 2015. december 7 .
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