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A Bethlen Gábor Alap 2019. évi költségvetési javaslata 

 

I. A célok meghatározása 

A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap vagy BGA) célja, hogy  

- a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, 
anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és 
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának 
fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson, továbbá 

- fedezetet biztosítson Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek 
kölcsönös megismeréséhez, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak 
bemutatásához, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése 
érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2019-ben  

2. cím 3. alcím Költségvetési támogatás 

A 2019. évre vonatkozóan a BGA bevételi előirányzata 28 040,9 millió forint. Az Alap 2018. 
évi eredeti előirányzata 26 134,1 millió forint volt, így a többlettámogatás 1 906,8 millió 
forint. Az előirányzatot a BGA feladatainak - beleértve a Kormány által döntött, a 
határozatokban megjelölt feladatokat is - támogatása, a támogatás növekményének 
legnagyobb részét a határon túli stratégiai egyetemi oktatásra fordított összegek 1 000,0 millió 
forintos emelése, illetve a Kárpátaljai természetes személyek támogatásának 192,5 millió 
forintos növekedése teszi ki.   

 

III. A célok eléréséhez 2019-ben tervezett feladatok, programok 

4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások 

Az előirányzaton tervezett összes kiadás 26 674,9 millió forint a következő bontásban: 

a) Oktatás-nevelési támogatásokra 5800,0 millió forint a tervezett kiadás. 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) bekezdése 
alapján a törvényi feltételeknek megfelelő óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben 
magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, 
oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók 
hallgatói támogatásban részesülnek.  

A 2019. évi támogatás egy főre jutó összegét a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/C. § (4)  
bekezdése alapján az Alap felett rendelkező Bizottság határozza meg. Az Országgyűlésnek a 



2017. évi költségvetés tárgyalásakor kifejezett szándékát is figyelembe véve, a Bizottság a 
2016/2017., illetve a 2017/2018. évi tanévekre kiírt pályázatokban az oktatás-nevelési 
támogatás összegét 22 400 forint/főben, a tankönyv- és taneszköz támogatás összegét 2800 
forint/főben határozta meg. A 2018/2019-es tanévre az egy főre jutó támogatások összege 
előreláthatólag változatlan marad. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megközelítőleg 
245 ezer fő részesül ebben a támogatási formában, melyből mintegy 242 ezer fő oktatás-
nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban és közel 3 ezer fő hallgatói 
támogatásban. Ezen előirányzat biztosít forrást a 2018/2019-es tanév oktatás-nevelési 
támogatása mellett a lebonyolításban részt vevő szervezetek díjazására is. 

b) Kárpátaljai természetes személyek támogatásaira 1392,6 millió forint a tervezett 
összeg. 
 

2015-től a kialakult háborús, illetve nehéz gazdasági helyzet miatt kiemelt figyelmet kap a 
kárpátaljai régió, ahol több program indult a magyar nyelven beszélő pedagógusok, egyházi 
személyek, és egészségügyi dolgozók, színészek és médiadolgozók, illetve az óvodai 
étkeztetés támogatására, illetve a támogatotti kör folyamatosan bővül. 2017. év során a 
jogszabályi környezet változásai alapján a kárpátaljai természetes személyek támogatásai 
normatív jellegűvé váltak. 
 

c) Nyílt pályázatokra tervezett keretösszeg 1565,8 millió forint. 
 

A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) által jóváhagyott nemzetstratégia 
jegyében meghatározott prioritás mentén kiemelt a támogatása az olyan 
kezdeményezéseknek, melyek előremozdítják a kapcsolattartást, szakmai együttműködést a 
külhoni magyarsággal. E stratégiának megfelelően évről évre bővül a nyílt pályázati 
konstrukcióban nyújtott támogatások kerete. A korábbi évek sikerei alapján várhatóan jövőre 
is kiírásra kerülnek „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívás, a testvér-települési 
együttműködések, valamint az ifjúsági kezdeményezések  megvalósítását szolgáló  nyílt 
pályázatok, valamint folytatódik a „Dr. Szász Pál” tanulmányi ösztöndíj program.  
 

d) A nemzeti jelentőségű intézmények támogatására tervezett összeg 9550,0 millió 
forint. 
 

Az egységes elvek alapján nyújtott támogatás a nemzeti jelentőségű intézmények (oktatási, 
kulturális intézmények, ernyőszervezetek, szórványkollégiumok), valamint az erdélyi nemzeti 
jelentőségű programok (felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények, kulturális 
intézmények, médiatámogatás, színházak, bábszínházak, táncegyüttesek valamint 
szórványkollégiumok és iskolabusz program) keretében szakmai és kulturális intézmények 
támogatásához biztosít forrást. A MÁÉRT tagszervezeteinek javaslatára – előzetesen 
egyeztetett minősítési rendszer alapján – 2018-től 75 intézmény és 11 program minősül 
nemzeti jelentőségűnek. Az intézmények értékelésénél, kiválasztásánál a nemzetpolitikai 
célok, a rövid és hosszú távú nemzeti érdekek megvalósításában vállalt szerep volt a 
meghatározó. A nemzeti jelentőségű intézmények között nagyságrendjüknél fogva 
kiemelkednek a felsőoktatási intézmények: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a 
Partiumi Keresztény Egyetem, a Rákóczi Főiskola és a Kárpátaljai Felsőfokú Szakképző 
Intézet. A Kormány a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatai 
ellátásának körében normatív támogatásban részesíti a romániai magyar történelmi egyházak 
által alapított Sapientia Alapítványt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a 
Partiumi Keresztény Egyetem fenntartóját. Az elmúlt években bővült az oktatási helyszínek, 
tantermek száma (Sepsiszentgyörgy), megnőtt az oktatók létszáma, jelentős működési 
többletkiadást generálva. 2019-re 3500,0 millió forint a tervezett támogatás, mely 500,0 



millió forinttal haladja meg a 2018. évi szintet. A támogatási összeg megemelése azért vált 
szükségessé, mert a román közszférában lezajlott bérrendezések miatt a két egyetem is 
kénytelen a saját bérszínvonalát emelni, ha versenyképességét meg szeretné őrizni. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működési költségének kiegészítését 2017-
ig a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások 
megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
biztosította. 2018-tól tartósan beépülő jelleggel jelenik meg ez a költségtétel a nemzeti 
jelentőségű intézmények sorában. A 2019. évre tervezett költségtöbblet azzal indokolható, 
hogy a Beregszászi Felsőfokú Szakképző és középiskola és kollégium új épületben történő 
elhelyezése elkerülhetetlen, mivel a főiskola szakképzési intézetének egyre nagyobb szerep 
jut a kárpátaljai magyarok képzésében.  2019-re 2500,0 millió forint működési és beruházási 
költség támogatás biztosítása szükséges. 

2019-ben mintegy 150 oktatási és kulturális intézmény kap a tervek szerint meghívást a 
nemzeti jelentőségű programok megvalósítására. Az intézmények kiválasztásánál – a 
MÁÉRT javaslatokkal összhangban – prioritást élvez a szórványgondozás.  Ezen 
intézmények további működtetése, s programjaik bővítése meghatározó szerepet tölt be a 
régió éltében. Az előzőek mellett kiemelt támogatott az újvidéki Európa Kollégium, amely 
nem csak oktatási intézmény, hanem a környékbeli magyarság szellemi, tudományos és 
művészeti központja is egyben (200 millió forint). 

A nemzeti jelenségű intézményeknek a határon túl meghatározó szerepük van a magyar 
anyanyelvű oktatás, önazonosság, hagyományőrzés és az anyanyelvápolás fenntartásában, 
fejlesztésében. Ezen célok esetében a külhoni magyarság nyelvi és kulturális 
önazonosságának erősítésére, a határon túli magyar nyelvű oktatás fenntartásához, 
intézmények működtetéséhez, fejlesztésekhez, valamint oktatási programokra (pl. képzések, 
vendégtanári programok, stb.), ösztöndíjak odaítélésére, kutatások támogatására a BGA 
biztosít forrást. A támogatások révén a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács programjainak (490 
millió forint) kiemelkedő eredményei az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, valamint a 
nyelvhasználat területén jelentkeznek.  

Támogatatásban részesül továbbá a vajdasági Pannon Televízió is (260 millió forint), amely 
fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar közösség tájékoztatásában, a magyar nyelv és 
kultúra ápolásában, a magyar-szerb viszony fejlesztésében. Az Erdélyi Művészeti Központ 
állománygyarapítása is több éve részesül támogatásban (100 millió forint). 

 

e) Egyéb támogatásokra összesen 8366,5 millió forint a tervezett felhasználás. 
 

A kulturális, oktatási, szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények támogatása 
nemzetpolitikai, közösségmegerősítő, regionális érdekvédő szempontból elengedhetetlen. 
Ezen keret terhére meghívásos pályázatok, valamint egyedi kérelmek alapján történik a 
támogatások megítélése. Továbbra is kiemelt támogatandó cél a magyar nyelvű oktatási 
programok támogatása (különösen a szórványkollégiumok), a kulturális programok és 
rendezvények (színházak, művelődési intézetek) támogatása, valamint a határon 
túli/regionális hatáskörű magyar nyelvű média támogatása.  

2019-ben számos olyan beruházás támogatása (nagyváradi római katolikus püspöki palota 
felújítása, a kolozsvári Iskola Alapítvány oktatási és kulturális célú ingatlanfejlesztése, 
nagykárolyi Károlyi kastély, egyházi épületek felújítása, kollégiumok, múzeumok építése, 
stb.) fog folytatódni, amelyek kivitelezése várhatóan már 2018-ban el fog kezdődni. A 2019. 
év egyik legnagyobb beruházása lesz a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Központ építése, amely 
a város három legfontosabb kulturális intézményének, az Erdélyi Művészeti Központnak, a 
Bod Péter Megyei Könyvtárnak és a Tamási Áron Színház székháznak fog otthont adni 



Sepsiszentgyörgy központjában. A beruházással Sepsiszentgyörgy városvezetőségének célja, 
hogy a Művészeti Központ által egy élő közösségi és kulturális teret hozzon létre, amely 
szellemi, érzelmi értékeket ápol, hoz létre és közvetít generációról generációra.  

Több éve részesül támogatásban (230,0 millió forint) a Kárpát-medencei Magyar 
Legendárium program is, amely magában foglalja többek között a Mini-Erdély élménypark 
működtetését, a Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozat gyártását és népszerűsítését, 
valamint a Szent László Legendárium bővítését, amely több mint kétszáz földrajzi 
helyszínhez kötődő emlékeket dolgoz fel játékos formában.  

2019-ben, 2018-hoz hasonlóan, az első világháborús centenáriumi évhez kapcsolódó határon 
túli programokra 500,0 millió forint a tervezett támogatási keret.  

Az Alap nagy számban támogatja olyan határon túli kis egyházi, oktatási, kulturális, 
művészeti, érdekvédelmi szervezetnek az éves működését, amely fennmaradása 
nagymértékben függ az Alapból kapott támogatásoktól. 

 

5. cím Alapkezeléssel kapcsolatos működtetési költségek 1150,0 millió forint. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint a 
Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 4. § (6) bekezdése alapján a BGA 
biztosítja az Alap kezelésével kapcsolatos működtetési kiadások fedezetét, mely a jelentősen 
megnövekedett feladatkörre való tekintettel 1150,0 millió forint összegben került 2018-ban 
megtervezésre. A 2018. évi bázishoz hasonló a 2019. évre tervezett feladatok mennyisége, 
ennek megfelelően a működésre tervezett költség nem emelkedett. A működésre fordított 
összeg így a bevételek 5 %-a alatt marad, ami jelentősen alacsonyabb a hatályos jogszabályok 
által megengedett maximum 10 %-nál. 

8. cím Magyarság Háza program támogatása 216,0 millió forint 

A Magyarság Háza rendszeres, ingyenesen látogatható közhasznú programokkal várja az 
érdeklődőket. A Magyarság Háza rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, 
bemutatják a világ magyarságára jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, 
sikereket. A Szentháromság tér 6. szám alatt 2014-ben megnyitásra kerülő látogatóközpont 
költözés miatt a korábbi formájában 2017 júniusától nem üzemel. Jelenleg a Duna Palotában 
került elhelyezésre a Magyarság Háza, ahol a korábbi szellemiségnek megfelelő 
rendezvényeket kínál a BGA a nagyközönségnek. Az üzemeltetéssel összefüggésben szakmai, 
marketing, bérleti díj, közüzemi költségek és személyi jellegű kiadások (pl. 
rendezvényszervezés, tiszteletdíjak) jelentkeznek. A Magyarság Háza programjainak 
megvalósításához 2019-ben szükséges forrás 216,0 millió forint. 

 

IV. A 2019. évi bevételi és kiadási tervszámokat megállapító 2043/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozattól való eltérés indokolása 

A hivatkozott Korm. határozatban 2019-re 25 704,0 millió forint a bevételi, és 25 704,0 millió 
Ft a kiadási irányszám. A jelen tervezet mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat 
2336,9 millió forinttal haladja meg. Az eltérés az alábbi tényezőkből tevődik össze:  

 

 

 

 





 


