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BESZÁMOLÓ

a Szülőföld Alap 2010. évi tevékenységéről és működéséről

Az alábbiakban bemutatott jelentés a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 10. § (5) 
bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség teljesítését szolgálja.

I. Á l t a l á n o s  t á j é k o z t a t ó  a  S z ü l ő f ö l d  A l a p r ó l  

Az Alap jogszabályi háttere, forrásai

A Szülőföld Alapot létrehozó 2005. évi II. törvény 2005. február 28-án lépett hatályba. A törvény 
alapján a Szülőföld Alap elkülönített állami pénzalapként jött létre azzal a céllal, hogy támogatást 
nyújtson a szülőföldön való boldoguláshoz, anyagi és szellemi gyarapodáshoz, az anyanyelv és 
kultúra megőrzéséhez, valamint a Magyarországgal való kapcsolatok ápolásához.

A nemzetpolitika tartalmi és szervezeti megújítása részeként az Országgyűlés a Kormány 
kezdeményezésére -  a külhoni magyar szervezetekkel lefolytatott konzultációkat követően -  a 
2006. évi CXXXIV. törvénnyel módosította a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvényt, 
aminek eredményeképpen az Alap a külhoni magyarok pályázati úton történő támogatásának 
legjelentősebb intézményévé vált.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI, 
törvény szerint a határon túli magyarok szakképzése, felsőoktatása és felnőttképzése támogatására 
szolgáló összeget, a bevételi előirányzat 2%-át a tárgyidőszakban át kellett csoportosítani a 
Szülőföld Alapba. 2010-ben ez az összeg 994,0 millió forint volt, melynek átutalására megállapodás 
alapján került sor. Az átvett pénzeszköz -  az Alapkezelő működési költségeivel csökkentett összege
-  terhére, - rendeltetésénél fogva -  az Oktatási és Szakképzési Kollégium döntött mindkét pályázati 
fordulóban. A Miniszterelnöki Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatából további 720 millió forint 
átcsoportosítására is sor került, így a költségvetési törvényben biztosított közel 1,5 milliárd forint 
összegű forrással együtt a Szülőföld Alap 2010-ben összességében több mint 2,5 milliárd forint 
összegben nyújthatott támogatást a szomszédos államokban élő magyarok számára.

Az Alap döntési rendszere

Az Alap irányítása, illetve működtetése a 2007-től működő háromszintű rendszerben (elvi irányítás
-  döntés -  végrehajtás) zajlott.

Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Egyeztető Fórum) elvi 
iránymutatása és ajánlásai alapján végezte. Az Egyeztető Fórum elnöke a miniszterelnök volt, 
tagjait ő kérte fel a központi államigazgatási szervek vezetői és vezetői megbízatású köztisztviselői, 
illetve a szomszédos államokban élő magyar közösségek választott vezetői, képviselői közül.

A törvény alapján a kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai 
döntéshozó testületéi voltak 2010 végéig. A kollégiumok döntéseinek érvényességéhez a 
nemzetpolitikáért felelős miniszter jóváhagyására volt szükség. A kollégiumok szigorú 
összeférhetetlenségi szabályok mellett, politikamentesen végezték szakmai tevékenységüket. így
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elérhetővé vált, hogy az érintett célcsoportok legitim vezetőivel való egyeztetés után, véleményük 
figyelembevétele mellett szakmailag megalapozott, politikamentes döntések szülessenek.

Az Alapot kezelő szervezet

Az Alappal 2010. évben a nemzetpolitikáért felelős miniszter rendelkezett, annak forrásait a 
miniszter által alapított Szülőföld Alap Iroda (a továbbiakban: Iroda) kezelte. Az Iroda a vonatkozó 
jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározottak szerint látta el az Alap működtetési, 
pályázatkezelői feladatait. Az Iroda 2010-ben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes 
jogkörrel rendelkező központi költségvetési szervként működött.

A Szülőföld Alap tevékenységét a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása mellett végezte, döntései 
közzétételre kerültek az interneten is twww.szulofold.hu).

Az Iroda a 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint ellátta a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-ában előírt központi nyilvántartás 
kezelésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, A Központi Támogatás Nyilvántartó 
Rendszer hozzáférhető a https://tamogat.szulofold.hu internetes oldalon, amely a támogatást nyújtó 
szervek, intézmények adatszolgáltatása alapján tartalmaz információkat a külhoni magyarságnak 
nyújtott támogatásokról.

II. A  S z ü l ő f ö l d  A l a p  2010. é v i  m ű k ö d é s é t  m e g h a t á r o z ó  d ö n t é s e k  

A ) Regionális Egyeztető Fórum
A Regionális Egyeztető Fórum 2009. december 15-i ülésén döntött a 2010. évi támogatási célokról 
és prioritásokról, a pályázati támogatások arányáról, illetve a támogatások régiók és szakmai 
kollégiumok közötti elosztásának arányáról a következők szerint.

A támogatások regionális megoszlása 2010-ben:

Ország Elosztási arány (%)
Románia 39,75
Szlovákia 14,75
Szerbia 22
Ukrajna 19

Horvátország 2
Szlovénia 1,5
Ausztria 1
Összesen 100

A támogatások kollégiumok közötti megoszlása 2010-ben:

Kollégium Elosztási arány (%)
Oktatási és Szakképzési Kollégium 50

Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 40
Önkormányzati együttműködési és 

Informatikai Kollégium
10

Összesen 100
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Kis összegű támogatások:

Az Egyeztető Fórum döntése alapján 2010-ben is lehetőség nyílt arra, hogy a kollégiumok a 
rendelkezésükre álló összeg 10 %-át az adott régióban megpályázható, un. „kisösszegű programok” 
lebonyolító szervezeteken keresztül történő támogatására fordítsák. Ezek a lebonyolítók 
továbbpályáztatás útján gondoskodtak a kis összegű programok támogatásáról.

A kis összegű pályáztatást lebonyolító szervezetek pályázataik meghirdetésekor a Szülőföld Alap 
támogatási céljainak teljes körét igyekeztek lefedni, egyaránt támogatták a kulturális rendezvények 
megszervezését, oktatási tan- és segédanyagok beszerzését, tanulmányi versenyek, szaktáborok 
megrendezését, kisebb volumenű informatikai eszközök megvásárlását, vagy az önkormányzatok 
közötti, határon átnyúló programok megvalósítását.

A feladatot pályázati úton a következő civil szervezetek nyerték el:

Ország/Kollégium Oktatási és Szakképzési 
Kollégium

Kulturális, Egyházi és 
Média Kollégium

Önkormányzati 
együttműködési és 

Informatikai Kollégium

Románia

Lebonyolító szervezet: 
EuroTrans Alapítvány

Lebonyolító szervezet: 
EuroTrans Alapítvány

Lebonyolító szervezet: 
EuroTrans Alapítvány

Kiosztható támogatás: 
9.600.000 Ft

Kiosztható támogatás: 
27.800.000 Ft

Kiosztható támogatás: 
3.470.000 Ft

Lebonyolító szervezet: 
Erdélyi Gondolat 

Egyesület

Lebonyolító szervezet: 
Erdélyi Gondolat 

Egyesület
Kiosztható támogatás: 

25.000.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

3.530.000 Ft

Szlovákia

Lebonyolító szervezet: 
Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége

Lebonyolító szervezet: 
Csemadok

Lebonyolító szervezet: 
Szövetség a Közös 

Célokért
Kiosztható támogatás: 

12.800.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

10.300.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

2.600.000 Ft

Szerbia

Lebonyolító szervezet: 
Szekeres László 

Alapítvány

Lebonyolító szervezet: 
Szekeres László 

Alapítvány

Lebonyolító szervezet: 
Szekeres László 

Alapítvány
Kiosztható támogatás: 

19.200.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

15.400.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

3.900.000 Ft

Ukrajna

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Magyar 

Oktatásért Alapítvány

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség
Kiosztható támogatás: 

4.600.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

9.970.000 Ft
Kiosztható támogatás: 

1.660.000 Ft

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Magyar 

Pedagógus Szövetség

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Magyar 
Művelődési Intézet

Lebonyolító szervezet: 
Kárpátaljai Határmenti 

Önkormányzatok 
Társulása

Kiosztható támogatás: 
6.000.000 Ft

Kiosztható támogatás: 
3.330.000 Ft

Kiosztható támogatás: 
1.540.000 Ft

Kiosztható támogatás 
összesen: 160.700.000 Ft 77.200.000 Ft 66.800.000 Ft 16.700.000 Ft

Az Egyeztető Fórum által elfogadott 2010. évi prioritások:

Általános prioritások:
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Valamennyi közösség esetében támogatási célként fogalmazódott meg a magyar nyelvű köz- és 
felsőoktatás, valamint az írott és elektronikus média és a kulturális intézményrendszer támogatása. 
További célként jelentek meg az önkormányzati programok, illetve a szórványban élő magyarság 
programjainak támogatása.

Az egyes régiók prioritásai:

Románia

1. Oktatás és szakképzés:
Magyar nyelvű oktatási intézmények támogatása; magyar nyelvű felsőoktatás és felnőttoktatás 
támogatása; szórvány intézmények támogatása, különös tekintettel a szakoktatásra.

2. Kultúra, egyház, média:
Magyar kulturális intézmények támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus média támogatása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Önkormányzati programok, fejlesztések támogatása; informatikai programok támogatása az erdélyi 
magyarság intézményi modernizációjának céljából.

Szlovákia

1. Oktatás és szakképzés:
Óvodai és iskolai beiratkozási programok támogatása; köz- és felsőoktatás támogatása; szak- és 
felnőttképzés támogatása.

2. Kultúra, egyház, média:
Kiemelten fontos kulturális szervezetek programjainak támogatása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Kistérségi együttműködés támogatása; a szórvány- és a peremmagyarság számára megvalósítandó 
programok támogatása.

Szerbia

1. Oktatás és szakképzés:
Diáksegélyező egyesületek támogatása; köz- és felsőoktatás támogatása; felnőttképzés és szakmai 
átképzés támogatása.

2. Kultúra, egyház, média:
Művelődési intézmények, művelődési házak működtetésének és épületeik felújítási támogatása; 
műemlék jellegű épületek felújítása; közművelődési szervezetek támogatása; magyar nyelvű média 
támogatása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a vajdasági magyarság tudás- és versenyképesség növelése 
illetve információs társadalomhoz való felzárkóztatása céljából.

Ukrajna
1. Oktatás és szakképzés:
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Magyar nyelvű közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés, szórványoktatás támogatása 
és fejlesztése, szórványkollégiumok és óvodai nevelés támogatása; ösztöndíjak biztosítása; egyházi 
közoktatás fejlesztése; tankönyvkiadás és oktatási segédanyag-ellátás helyzetének javítása; magyar 
vonatkozású kutatások támogatása; pedagógus szervezetek, továbbképzések és kiadványok 
támogatása.

2. Kultúra, egyház, média:
Magyar kulturális intézmények és szervezetek, színházak fejlesztésének és működésének 
támogatása; könyvkiadás, kézirat-előkészítés, könyvtárak támogatása; az épített kulturális örökség 
megőrzése; egyházi intézmények és kiadványok támogatása; a magyar nyelv hivatalos használatát 
elősegítő programok támogatása; ifjúsági és sport programok támogatása; magyar nyelvű írott és 
elektronikus média fejlesztése.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Informatikai programok támogatása; internet hozzáférés elősegítése; nemzeti identitás megőrzését, 
magyar nyelv hivatalos használatát célzó programok támogatása; testvér települési programok, 
falunapok, szakmai fórumok, konferenciák támogatása.

Horvátország

1. Oktatás és szakképzés:
Anyanyelvű alap- és középfokú oktatás támogatása; munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmai 
továbbképzések és átképzések; life long leaming jellegű projektek támogatása; szórványban élő 
magyarság számára oktatási programok támogatása; tudományos, kutatási együttműködések, 
magyar nyelvű táborok és versenyek támogatása.

2. Kultúra, egyház, média;
Kulturális rendezvények, fesztiválok, szemlék, nagyobb szabású kulturális programok támogatása; 
magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó támogatása; magyar nyelvű hitélet támogatása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Önkormányzati együttműködések, informatikai programok támogatása; határokon átnyúló kulturális 
együttműködés támogatása; közösségi pontok létrehozása és működtetése.

Szlovénia

1. Oktatás és szakképzés:
Iíjúság nevelési és nemzeti identitást megőrző programok támogatása; magyar nemzetiségi 
programokat tartalmazó tantárgyak keretében pedagógiai eszközfejlesztés támogatása; tudományos 
élet és együttműködés támogatása; tudományos és irodalmi alkotások fordítása; felnőtt-, szakképzés 
és tanártovábbképzés támogatása; ösztöndíj programok támogatása.

2. Kultúra, egyház» média:
Kulturális intézményrendszer fenntartása és támogatása; kulturális programok, rendezvények 
támogatása; művészeti és hagyományőrző programok támogatása; szakrális emlékek feltérképezése 
és felújítása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Magyar-magyar együttműködés és kapcsolatok támogatása; regionális turisztikai projektek 
támogatása.

5



A usztria

1. Oktatás és szakképzés:
Magyar nyelvű oktatással, képzéssel is foglalkozó szervezetek működési, eszközfejlesztési és 
rendezvény támogatása.

2. Kultúra, egyház, média:
Magyar nyelvű kiadványok támogatása; kulturális rendezvények támogatása.

3. Önkormányzati együttműködések, informatika:
Önkormányzati rendezvények támogatása.

B) Kollégiumok

A kollégiumok elnevezése és forrásokból történő részesülésének aránya 2010-ben nem 
változott.

Kollégium Elosztási arány (%)
Oktatási és Szakképzési Kollégium 50

Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 40
Önkormányzati Együttműködési és 

Informatikai Kollégium 10

Összesen 100

2010 nyarán a Kollégiumok magyarországi tagjainak a nemzetpolitikáért felelős miniszter a 
központi államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és 
szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges 
ismeretekkel rendelkező köztisztviselőit nevezte ki. A Kollégium elnöke és tagjainak többsége csak 
ilyen módon kinevezett magyarországi köztisztviselő lett. A kollégiumok határon túli tagjai sorában 
változás nem történt, A Kollégiumok egyes határon túli tagjaira a Regionális Egyeztető Fórumban 
képviselettel rendelkező szomszédos országokbeli magyar közösségek által létrehozott szervezetek 
tehettek javaslatot. Azok a külhoni magyar szervezetek, amelyek az adott kollégiumban nem voltak 
jelen szavazati joggal, állandó tanácskozási jogú meghívottal képviseltették magukat. Ennek a 
konstrukciónak az eredményeképpen valamennyi szomszédos országbeli magyar közösség legitim 
szervezete részt vett a kollégiumok 2010. évi munkájában.

A kollégiumok döntése alapján, az Egyeztető Fórum által megállapított regionális arányok 
megtartásával -  a rendelkezésre álló keretek 5 %-a erejéig -  határon túli magyarsággal kapcsolatos 
programjaik megvalósítására magyarországi szervezetek is támogatásban részesülhettek.
Az első féléves pályázati felhívások meghirdetésére 2010. március 5-én került sor. A pályázati 
forduló felhívásaira összesen 2.461 pályázat érkezett be 4,49 milliárd forint igényelt összegben, A 
kollégiumok 2010 júliusában tartották meg pályázatokat elbíráló ülésüket. A kollégiumok 567 
pályázó támogatására tettek javaslatot, összességében 548,16 millió forint összegben. A megmaradt 
támogatási összegeket a 2. fordulós pályázatokra csoportosították át.
így a második fordulóban, 2010. szeptember 16-án további 1,31 milliárd lorint összegben 
hirdethettek pályázatot a kollégiumok. A felhívásokra 2.871 pályázat érkezett be, mintegy 5,71 
milliárd igényelt forint összegben. Ezek közül 2010. novemberi ülésem 1.181 pályázatot támogatott 
a három szakmai kollégium.
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Kihelyezett kollégiumi ülések

A 2009-es év sikerére való tekintettel -  és a külhoni magyar delegáltak javaslatára is -  a kihelyezett 
ülések gyakorlata 2010-ben is folytatódott.

2010. február 25-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az Oktatási 
és Szakképzési Kollégium, 2010. március 4-én Eszéken a Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központban a Kulturális, Egyházi és Média Kollégium, míg 2010. március 11-én 
Lendván a Városházán az Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégium tartott ülést. 
A kihelyezett ülések célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet az egyes kollégiumok 
vonatkozásában az adott régióból fontos és sikeres pályázati tevékenységre. Mindemellett az is cél 
volt, hogy az Alap tevékenysége és eredménye a kihelyezett ülések iránti médiafigyelmet is 
felhasználva kerüljön bemutatásra.

III. A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az Alapból megítélt támogatások célnak megfelelő és szabályszerű felhasználását, a támogatott 
programok megvalósulását a Szülőföld Alap Iroda ellenőrizte, amelynek eszközei a 
kedvezményezettek részéről benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
dokumentumainak áttekintése, a helyszíni ellenőrzés, továbbá a monitoring vizsgálat lefolytatása 
volt

A kedvezményezettekkel megkötött támogatási szerződés alapján a támogatott a szerződésben 
rögzített elszámolási határidőn belül köteles volt megküldeni a támogatás felhasználására vonatkozó 
részletes szakmai beszámolót, pénzügyi elszámolást és összesített számlakimutatást az Iroda 
részére. Az Iroda minden támogatás esetében elvégezte az elszámolás dokumentumainak 
vizsgálatát, szükség esetén hiánypótlásra, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a 
támogatási összeg visszautalására szólította fel a kedvezményezettet. Az elszámolás lezárása esetén 
az Iroda teljesítés-igazolást állított ki. A további támogatás nyújtásának feltétele volt a lejárt 
határidejű támogatások teljes körű elszámolása. 2010-ben év végén az Alap módosította a Pályázati 
és Elszámolási Szabályzatát, melynek hatálya a 2010. második körös támogatások felhasználására, 
a támogatással való elszámolásnak a formai, szakmai elvárásaira terjed ki. Az új szabályzatban 
foglaltak alapján kerül sor a 2010. évi második körös döntések végrehajtásának ellenőrzésére, 
melyet 2011. május 1-jétől az új alapkezelő, a Bethlen Gábor Alapkezelő lát el.
Az Iroda szükség esetén helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálta a támogatási cél tényleges 
megvalósulását, a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok, nyilvántartások 
valódiságát, szabályszerűségét. Helyszíni ellenőrzésre 2010-ben kétszer került sor; az Alapból 
nyújtott támogatások hosszú távú hasznosulására irányuló monitoring vizsgálat lefolytatása sem 
működött teljes intenzitással.

IV. A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁSI TÁMOGATÁS LEBONYOLÍTÁSA

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2010-ben is a Szülőföld Alapon keresztül -  az eddigi 
támogatásokon túlmenően -  forrásokat biztosított a magyar közösségek és az anyaország közötti 
kapcsolattartás erősítéséhez.
A támogatás a Velencei Bizottság által is elfogadott elvekre építve, a nyelvi és kulturális 
önazonosság erősítését és az anyaországgal való kapcsolatok fenntartását segítő támogatási 
formaként került bevezetésre.
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Az igénylők azok a szerb, illetve ukrán állampolgárságú igénylők, akik a kérelem benyújtásának 
napján rendelkeznek a kedvezménytörvény (2001. évi LXII. tv.) alapján kiadott Magyar 
igazolvánnyal, vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal. Ez a megoldás biztosította azt, hogy a 
támogatás lehetőségével mindenekelőtt azok éljenek, akik a magyar nyelvhez és kultúrához való 
tartozásukat aktív cselekménnyel, a Magyar igazolvány kiváltásával nyilvánították ki.

Azoknak a személyeknek volt nyújtható minden jogi vagy politikai probléma nélkül kapcsolattartási 
támogatás, akik a Velencei Bizottság által is elismert indokok alapján tartják a kapcsolatot az 
anyaországgal, így oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, 
sport, civiltársadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési vagy 
turizmussal kapcsolatos céllal, illetve kegyeleti okokból utaztak Magyarországra. Az üzleti 
tevékenységgel, illetve munkavállalással kapcsolatosan beutazók e körbe nem tartoztak.

A felmerült költségek alapján átalánydíjas támogatást lehetett igényelni:
• „A” csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége átlagos. Az 

átalány összege: 15 euró.
• „B” csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége az átlagot 

meghaladja. Az átalány összege: 50 euró.

A támogatás elosztásának rendje

A forrás felosztásáról döntést hozó: a Szülőföld Alap.
Feladata:

- az Alap szervezetén keresztül gondoskodott a lebonyolító szervezetek pályázati úton 
történő kijelöléséről, illetve

- a lebonyolítók által az Alap felé történt elszámolás értékeléséről és elfogadásáról.

Lebonyolító szervezetek: a pályázati eljárás során kijelölt határon túli szervezetek.
Feladatuk:

- a magyar államigazgatási és költségvetési szervekkel való kapcsolattartás,
- a támogatási források befogadása, külön folyószámlán vezetése,
- a beérkező kérelmek alaki és érdemi ellenőrzése, elbírálása,
- a támogatás folyósítása a nyertes kérelmezőnek,
- a támogatások elszámolása.

A lebonyolító szervezetek és az információs irodák együttesen a támogatási összeg legfeljebb 10%- 
áig terjedően igényelhettek támogatást működési költségeikre, ebből mind a lebonyolító, mind az 
információs irodák költségei fedezendőek voltak.

Közreműködő szervezetek: az információs irodák.
Feladatuk:

- a támogatási rendszer kedvezményezetteinek tájékoztatása,
- a kérelmek és a csatlakozó okmányok befogadása, azok első fokon történő 
ellenőrzése és munkanaponkénti megküldése a lebonyolító szervezethez.

A kapcsolattartási támogatás regionális lebonyolításával, a támogatások kifizetésével kapcsolatos 
feladatokat az Oktatási és Szakképzési Kollégium nyílt pályázata alapján Szerbiában a Szekeres 
László Alapítvány, Ukrajnában pedig a KMKSz Jótékonysági Alapítvány látta el. A szerbiai keret 
összege 2010-ben 25.000.000 Ft, az ukrajnai keret összege pedig 110.000.000 Ft volt.
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Az Európai Unió döntése értelmében 2009. december 19-től Szerbia állampolgárai vízum nélkül 
utazhatnak az Európai Unió 25 tagállamába, valamint három olyan országba, amelyek nem tagjai 
ugyan az Uniónak, de részesei a schengeni térségnek. Azon szerb állampolgárok, akik rendelkeznek 
biometrikus útlevéllel, szabadon utazhatnak ezen országokba -  köztük Magyarországra -  rövidebb 
időszakokra. Ez hat hónapos periódus alatt összesen 90 nap időtartamot jelent. A régi szerbiai 
útlevél használata esetén 2010. szeptember 1-ig vízum beszerzése volt szükséges. Az Unió döntése 
következtében a Vajdaságban jelentősen, 630 főre csökkent a 2010. évben vízumot igénylők száma, 
ezért a szerbiai lebonyolító szervezet a támogatási cél módosítását és a felhasználási időszak 
meghosszabbítását kezdeményezte. A pozitívan elbírált kérelem szerint a lebonyolító szervezet a 
támogatási összeget -  a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és Szülőföld Alap Iroda között 
létrejött módosított szerződésre tekintettel -  2011. június 15-ig használhatta fel diplomahonosítással 
és beszerzéssel kapcsolatos kiadásokra. A kérelmek elbírálása és kifizetése folyamatosan 
megtörtént.

A magyar-magyar kapcsolattartási támogatásra igényként Ukrajnában 10.198 db kérelem érkezett 
be, melyből 10.144 db-ot pozitívan bírált el a kuratórium. A támogatott személyek részére kifizetett 
összeg 99.000.697 Ft, a fennmaradó közel 11.000,000 Ft pedig a lebonyolító szervezet programmal 
kapcsolatos dologi kiadásainak szerződéses fedezetéül szolgált.

V. Az Alap 2010. évi nyílt pályázati forrásainak elosztása

I. forduló
Ország Kulturális, 

Egyházi és 
Média Kollégium

Oktatási és
Szakképzési
Kollégium

Önkormányzati 
együttműködési és 
Informatikai 
Kollégium

összesen

Erdély 132 500 000 62 400 000 3 470 000 198 370 000
Felvidék 51 000 000 22 800 000 1 300 000 75 100 000
Vajdaság 74 540 000 34 650 000 1 920 000 111 110 000
Kárpátalja 64 470 000 30 600 000 1 660 000 96 730 000
Drávaköz (Horvátország) 5 000 000 2 800 000 0 7 800 000
Muravidék (Szlovénia) 4 600 000 2 100 000 0 6 700 000
Őrvidék (Ausztria) 3 150 000 1 600 000 0 4 750 000
Magyarország 16 200 000 7 300 000 0 23 500 000
Összesen 351 460 000 164 250 000 8 350 000 524 060 000

II. forduló
Ország Kulturális, 

Egyházi és 
Média Kollégium

Oktatási és
Szakképzési
Kollégium

Önkormányzati 
együttműködési és 
Informatikai 
Kollégium

összesen

Erdély 145 400 000 284 900 000 65 630 000 495 930 000
Felvidék 52 100 000 106 100 000 24 500 000 182 700 000
Vajdaság 79 260 000 157 550 000 36 480 000 273 290 000
Kárpátalja 68 230 000 135 464 000 29 240 000 232 934 000
Drávaköz (Horvátország) 9 000 000 14 700 000 3 500 000 27 200 000
Muravidék (Szlovénia) 9 800 000 7 100 000 2 600 000 19 500 000
Őrvidék (Ausztria) 3 850 000 7 100 000 1 800 000 12 750 000
Magyarország 20 600 000 38 700 000 9 000 000 68 300 000
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Összesen 388 240 000 751 614 000 172 750 000 1 312 604 000

összesen
Ország Kulturális, 

Egyházi és 
Média Kollégium

Oktatási és
Szakképzési
Kollégium

Önkormányzati 
együttműködési és 
Informatikai 
Kollégium

Összesen

Erdély 277 900 000 347 300 000 69 100 000 694 300 000
Felvidék 103 100 000 128 900 000 25 800 000 257 800 000
Vajdaság 153 800 000 192 200 000 38 400 000 384 400 000
Kárpátalja 132 700 000 166 064 000 30 900 000 329 664 000
Drávaköz (Horvátország) 14 000 000 17 500 000 3 500 000 35 000 000
Muravidék (Szlovénia) 14 400 000 9 200 000 2 600 000 26 200 000
Őrvidék (Ausztria) 7 000 000 8 700 000 1 800 000 17 500 000
Magyarország 36 800 000 46 000 000 9 000 000 91 800 000
Összesen 739 700 000 915 864 000 181 100 000 1 836 664 000

A 2010, évben beérkezett és támogatott pályázatok adatai
I. forduló

Ország
Beérkezett 

pályázatok száma 
(db)

Beérkezett igények (Ft)
Támogatott 

pályázatok száma 
(db)

Kiosztott támogatások 
(Ft)

Románia 1 124 2 269 050 721 249 198 370 000
Szlovákia 326 573 517 355 59 75 100 000
Szerbia 499 792 308 041 117 111 110 000
Ukrajna 283 552 159 237 52 96 730 000
Horvátország 20 27 590 000 9 7 800 000
Szlovénia 18 24 708 000 13 6 700 000
Ausztria 29 19 192 775 19 4 750 000
Magyarország 162 233 733 114 49 23 500 000

Összesen 2 461 4 492 259 243 567 524 060 000

II. forduló

Ország
Beérkezett 

pályázatok száma 
(db)

Beérkezett igények (Ft)
Támogatott 

pályázatok száma 
(db)

Kiosztott támogatások 
(Ft)

Románia 1 361 2 831 895 448 513 495 930 000
Szlovákia 368 754 277 167 163 182 700 000
Szerbia 454 906 852 369 202 273 290 000
Ukrajna 336 680 681 695 140 232 934 000
Horvátország 39 48 092 278 28 27 200 000
Szlovénia 28 33 613 369 19 19 500 000
Ausztria 31 21 570 936 27 12 750 000
Magyarország 254 443 007 649 89 68 300 000

Összesen 2 871 5 719 990 911 1181 1 312 604 000
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Összesen

Ország
Beérkezett 

pályázatok száma 
(db)

Beérkezett igények (Ft)
Támogatott 

pályázatok száma 
(db)

Kiosztott támogatások 
(Ft)

Románia 2 485 3 617224213 762 694 300 000
Szlovákia 694 1 327 794 522 222 257 800 000
Szerbia 953 1 699 160 410 319 384 400 000
Ukrajna 619 1 232 840 932 192 329 664 000
Horvátország 59 33 490 000 37 35 000 000
Szlovénia 46 58 321 369 32 26 200 000
Ausztria 60 40 763 711 46 17 500 000
Magyarország 416 676 740 763 138 91 800 000
Összesen 5 332 10 212 250 154 1 748 1 836 664 000

V II . A Z EGYES KOLLÉGIUMOK PÁLYÁZATI DÖNTÉSEI

1.) Kulturális, Egyházi és Média Kollégium

A Kulturális és Egyházi Kollégium a 2010-es évben 740 millió Ft összegben írhatott ki pályázatot a 
határon túli magyar kulturális és egyházi programok támogatására. A legtöbb pályázatot ezen 
kollégium pályázati kiírásaira nyújtották be, szám szerint 3 126-at, mintegy 5,6 milliárd Ft 
összegben, amelyek közül a Kollégium 911 pályázatot tudott támogatásban részesíteni.

Pályázati felhívások bemutatása 

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

/. forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható

keret
(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

1.1.
M űvészeti, közgyűjteményi, 
közművelődési intézmények és szervezetek 
működési- és programtámogatása

57,7 0,5 5,0

1.2. M agyar nyelvű kulturális folyóiratok 
támogatása

24,0 0,5 3,0

1.3. M agyar média támogatása 45,0 0,5 5,0

1.4. Dokumentum- és rövidfilm ek készítésének 
támogatása

13,0 0,5 3,0

1.5.

Határon túli magyar kulturális szellemi 
örökség digitalizálásával és internetes 
megjelenítésével kapcsolatos programok 
támogatása

16,0 0,5 3,0
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1.6.
A romániai magyar egyházi tulajdonban 
levő épített örökség feltárási, 
inventarizációs és felújítási programjainak 
támogatására

25,0 0,5 5,0

1.7.
Lebonyolító szervezetek részére kulturális 
és közművelődési intézmények, 
szervezetek támogatása

27,8 - -

Összesen 208,5

//. forduló

Ssz. A pályázat 
célja

Kiosztható
keret

(millió)

Megpályázható
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg

1.1
Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési 
intézmények és szervezetek működési- és 
programtámogatása

35,4 0,5 2,0

1.2 Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása 15,0 0,5 3,0

1.3 Magyar könyvkiadás támogatása 15,0 0,4 2,0

1.4
Határon túli magyar kulturális szellemi örökség 
digitalizálásával és internetes megjelenítésével 
kapcsolatos programok támogatása

15,0 0,5 2,0

1.5

Magyar kulturális tartalmú internetes portálok, 
magyar kulturális tartalmú napi- és hetilapok, 
kulturális mellékletek, valamint magyar 
kulturális tartalmat szolgáltató, helyi és 
regionális rádiók és televíziók támogatása

22,0 0,5 4,0

1.6

Kisjátékfilmek, animációs filmek és kreatív 
dokumentumfilmek gyártási, valamint 
nagyjátékfilmek és fikciós elemeket is 
tartalmazó dokumentumfilmek előkészítésének 
támogatása

8,0 1,0 4,0

1.7
Magyar hivatásos színházak, magyar hivatásos 
néptáncegyüttesek és az opera tájolási 
programjainak és az új produkciók (próza és dal) 
megvalósításának támogatása

20,0 0,7 3,0

1.8
A romániai magyar egyházi tulajdonban levő 
épített örökség feltárási, inventarizációs és 
felújítási programjainak támogatása

15,0 0,7 3,0

145,4
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Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számára

Lforá uló

Kiosztható
Megpályázható

Ssz, A pályázat célja keret
(millió) legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg

Országos vagy regionális szinten kiemelt 
jelentőségű kulturális, művészeti, 
közgyűjteményi, közművelődési 
intézmények, szervezetek működésének és 
programjainak támogatása, különösen

2.1.

- a szlovákiai magyar előadóművészetek 
intézményeinek és szervezeteinek 
(színházak, táncegyüttesek és zenei 
együttesek) országon belüli tájolási 
programjainak a támogatása és új produkciók 
megvalósítása, illetve a szlovákiai magyar 
alkotóművészeti intézmények és szervezetek 
(képző-, ipar- és fotóművészet) 
programjainak a támogatása

42,0 0,5 22,0

- a szlovákiai magyar vonatkozású 
állománnyal rendelkező köz- és egyházi 
gyűjtemények (könyvtári, levéltári és 
muzeális intézmények, szervezetek) szakmai 
programjainak (állománygyarapítás, 
állományvédelem és őrzés, restaurálás, 
digitalizálás és szakmai képzések) 
támogatása, továbbá az intézmények műszaki 
eszközparkjának a korszerűsítése

2.2.
Magyar nyelvű könyv- és lapkiadás valamint 
a média közösségmegtartó programjainak 
támogatása

13,0 0,2 6,0

2.3. Magyar nyelvű elektronikus média működési 
és beruházási költségeinek támogatása

3,0 0,2 3,0

2.4.
Épített kulturális örökség, táj házak és 
egyházi jellegű épületek feltárásának, 
megóvásának, és felújításának támogatása

11,7 0,5 4,0

2.5.

Lebonyolító szervezetek részére kulturális, 
művészeti, közgyűjteményi, közművelődési 
intézmények, szervezetek működésének és 
programjainak támogatása továbbpályáztatás 
céljából

7,7 - -

Összesen 77,4

13



II. forduló

A pályázat 
célja

Kiosztható Megpályázható
Ssz. keret

(millió)
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg

Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű 
kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési 
intézmények, szervezetek működésének és 
programjainak támogatása, különösen

2.1

- a szlovákiai magyar előadóművészetek 
intézményeinek és szervezeteinek (színházak, 
táncegyüttesek és zenei együttesek) országon belüli 
tájolási programjainak a támogatása és új produkciók 
megvalósítása, illetve a szlovákiai magyar 
alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képző-, 
ipar- és fotóművészet) programjainak a támogatása

22,5 0,3 8,0

- a szlovákiai magyar vonatkozású állománnyal 
rendelkező köz- és egyházi gyűjtemények (könyvtári, 
levéltári és muzeális intézmények, szervezetek) 
szakmai programjainak (állománygyarapítás, 
állományvédelem és őrzés, restaurálás, digitalizálás és 
szakmai képzések) támogatása, továbbá az 
intézmények műszaki eszközparkjának a korszerűsítése

2.2 Magyar nyelvű könyv- és lapkiadás támogatása 6,0 0,3 3,0

2.3 Magyar nyelvű elektronikus média működési és 
beruházási költségeinek támogatása 4,0 0,2 2,0

2.4 Épített kulturális örökség, táj házak és egyházi épületek 
megóvásának, és felújításának támogatása 17,0 0,5 4,0

2.5
Lebonyolító szervezetek részére kulturális, művészeti, 
közgyűjteményi, közművelődési intézmények, 
szervezetek működésének és programjainak 
támogatása továbbpályáztatás céljából

2,6 - -

52,1
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Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható

keret
(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

3.1.

Országos szinten kiemelt jelentőségű, 
művészeti, közgyűjteményi és 
közművelődési intézmények, szervezetek 
működésének támogatása, infrastrukturális 
fejlesztése

10,0 0,5 10,0

3.2.
Kulturális és közművelődési intézmények 
és szervezetek programtevékenységének, 
rendezvényeinek támogatása

22,0 0,5 22,0

3.3. A magyar nyelvű könyv- és folyóirat
kiadás támogatása 20,0 0,3 20,0

3.4. A magyar nyelvű színházi és 
filmprodukciók támogatása 10,0 0,5 10,0

3.5 Művelődési házak felújítása 10,0 0,5 10,0

3.6.
Történelmi egyházak programjainak 
támogatása (műemlékek és műemlék 
jellegű épületek megóvása és felújítása)

10,0 0,5 10,0

3.7. Közművelődési közkönyvtárak 
ál lománygyarapítása 8,0 0,5 1,5

3.8.
Magyar nyelvű, nem helyi jellegű írott és 
elektronikus média működési költségeinek 
támogatása

13,86 0,5 13,86

3.9.
Lebonyolító szervezetek részére művészeti, 
közgyűjteményi, közművelődési 
programok támogatására továbbpályáztatás 
céljából

11,54 - -

Összesen 115,4

II. forduló

Ssz. A pályázat 
célja

Kiosztható
leret

(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

3.1
Országos vagy regionális jelentőségű művészeti, 
kulturális, közgyűjteményi és közművelődési 
intézmények, szervezetek működésének támogatása, 
infrastrukturális fejlesztése

17,4 0,5 4,0

3.2
Magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása. 
Magyar nyelvű, nem helyi jellegű írott és elektronikus 
média működési költségeinek támogatása

23,0 0,2 3,0

15



3.3 A magyar nyelvű színházi és film produkciók 
támogatása 10,0 0,1 5,0

3.4 Művelődési házak felújítása 15,0 1,0 5,0

3.5
Magyar történelmi egyházak programjainak 
támogatása (műemlékek és műemlék jellegű épületek 
megóvása és felújítása)

10,0 1,0 5,0

3.6

Lebonyolító szervezetek részére (művészeti, 
közgyűjteményi, közművelődési programok, magyar 
nyelvű, helyi jellegű írott és elektronikus média 
működési költségeinek támogatására) 
továbbpályáztatás céljából

3,86 - -

79,26

Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

4.1.
Társadalmi, szakmai szervezetek alkotó 
közösségek kulturális tevékenységének 
támogatása

15,0 0,5 7,0

4.2. Egyházi programok támogatása 36,0 0,5 7,0

4.3. Színházak, színpadi produkciók 
támogatása 6,5 0,5 4,0

4.4. Iljúsági közösségek kulturális 
tevékenységének támogatása 2,0 0,3 1,0

4.5.
Az épített örökség, történelmünk és 
kultúránk tárgyi értékeink megőrzése, új 
emlékjelek megalkotásának támogatása

10,0 0,5 7,0

4.6. A magyar sajtó, a magyar könyvkiadás, és 
a magyar könyvtárak támogatása 20,23 0,3 7,0

4.7.

Lebonyolító szervezetek részére 
művészeti, közgyűjteményi, 
közművelődési intézmények, szervezetek 
működésének és programjainak 
támogatása továbbpályáztatás céljából

9,97 - -

Összesen 99,7
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II. forduló

Ssz. A pályázat 
célja

Kiosztható
keret

(millió)

Megpályázható
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

Összeg

4.1
Magyar kulturális intézmények, szakmai szervezetek, 
alkotó közösségek, művelődési műhelyek 
működésének és kulturális tevékenységének 
támogatása

16,0 0,4 3,0

4.2 Egyházi programok támogatása 17,9 0,5 3,0

4.3 Ifjúsági közösségek kulturális tevékenységének 
támogatása 4,0 0,4 2,0

4.4 Az épített és szellemi örökség ápolásának, új 
emlékjelek megalkotásának támogatása 10,0 0,5 3,0

4.5
Magyar nyelvű könyv- és folyóirat-, valamint 
szakmunkák és jegyzetek kiadásának támogatása. 
Kárpátaljai magyar írott és elektronikus média 
támogatása

17,0 0,3 6,0

4.6
Lebonyolító szervezetek részére művészeti, 
közgyűjteményi, közművelődési intézmények, 
szervezetek működésének és programjainak 
támogatása továbbpályáztatás céljából

3,33 - -

68,23

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható

keret
(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

5.1. Közművelődési egyesületek programjainak 
és működésének támogatása 3,5 0,5 1,75

5.2.
Magyar nyelvű sajtó, rádió és tévé 
műsorok támogatása, valamint 
könyvkiadás

3,0 0,5 1,5

5.3.
Épített kulturális örökség, történelmi, 
kulturális és vallási jelentőségű épületek 
felújítása

4,0 0,5 4,0

Összesen 10,5

II. forduló

Ssz.
A pályázat 

célja

Kiosztható
keret

(millió)

Megpályázható
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg
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5.1 Közművelődési egyesületek programjainak és 
működésének támogatása 2,0 0,3 0,75

5.2 Magyar nyelvű sajtó, rádió és tévé műsorok, 
könyvkiadás támogatása 3,0 0,5 1,5

5.3 Épített kulturális örökség, kulturális és vallási 
jelentőségű épületek felújítása 4,0 0,5 4,0

9,0

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható

keret
(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
Összeg

legmagasabb
összeg

6.1.

Kulturális intézményrendszer fenntartása 
és fejlesztése
Irodalmi, művészeti és tudományos értékek 
létrehozásának támogatása 
Nemzetiségi sajtó és média 
közösségmegtartó programjainak 
támogatása
Egyházi közösségek magyar jellegű 
programjainak támogatása

7,9 0,3 4,0

Összesen 7,9

II. fordultó

Ssz. A pályázat 
célja

Kiosztható
keret

(millió)

Megpályázható
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg

6.1

Kulturális intézményrendszer fenntartásának és 
fejlesztésének a támogatása.

Irodalmi, művészeti és tudományos értékek 
létrehozásának a támogatása.

Magyar sajtó és média közösségmegtartó 
programjainak támogatása.

Egyházi közösségek magyar vonatkozású 
programjainak támogatása.

9,8 0,3 4,9

9,8
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Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

/. forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható

keret
(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1.
Magyar nyelvű közművelődési, 
egyházi egyesületek és 
intézmények működésének, 
programjainak támogatása

3,4 0,15 1,0

1.2. Magyar nyelvű média támogatása 1,8 0,1 1,0
Összesen 5,2 - -

II. forduló

Ssz. A pályázat 
célja

Kiosztható
keret

(millió)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1 Magyar közművelődési egyesületek és magyar 
egyházközségek programjainak támogatása 2,35 0,1 1,0

7.2 Magyar nyelvű írott média támogatása, magyar 
kiadványok megjelenésének támogatása 1,5 0,25 1,0

3,85

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számára

I, forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

8.1.

A határon túli magyarok részvételével a 
Magyarországon megvalósuló művészeti, 
közművelődési, közgyűjteményi, 
örökségvédelmi rendezvények, fórumok, 
képzések -  beleértve az egyházak által, 
hasonló céllal szervezett hitéleti, kulturális 
és ifjúsági programokat is -  támogatása. 
Magyar-magyar együttműködésben 
megvalósuló kulturális programok 
támogatása. A kisebbségben élő 
magyarsággal foglalkozó kutatások, 
publikációk (tanulmánykötetek, 
szakcikkek, elemzések) támogatása.

27,5 0,3 2,0

19



Összesen 27,5

II. forduló

A pályázat 
célja

Kiosztható Megpályázható
Ssz. keret

(millió)
legalacsonyabb

összeg
legmagasabb

összeg

8.1

A határon túli magyarok részvételével a 
Magyarországon megvalósuló művészeti, 

közművelődési, közgyűjteményi, 
örökségvédelmi rendezvények, fórumok, 

képzések -  beleértve az egyházak által hasonló 
céllal szervezett hitéleti, kulturális és ifjúsági 
programokat is -  támogatása. Magyar-magyar 20,6 0,3 3,0együttműködésben megvalósuló kulturális, 
hitéleti programok támogatása. A határon túli 
magyarok részvételével a kisebbségben élő 

magyarsággal foglalkozó kutatások, publikációk 
(tanulmánykötetek, szakcikkek, elemzések), és 
egyéb könyvek kiadásának, valamint művészeti 

alkotások létrehozásának támogatása.
20,6
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A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium által támogatott legfontosabb programok -  a teljesség 
igénye nélkül -  a következők voltak:

Napsugár Alapítvány (Kolozsvár, Románia) - Két erdélyi magyar irodalmi gyermekfolyóirat, 
a Napsugár és a Szivárvány nyomtatási költségeinek résztámogatása

A két erdélyi magyar irodalmi gyermeklap, a Napsugár és a Szivárvány az olvasás szeretetére 
neveli közel 30 000 olvasóját, A lapok 17 megye 500 településére jutnak el havi rendszerességgel. 
Tartalmi, képi, nyomdai igényességük, pozitív üzenetük, megbízhatóságuk ember- és 
közösségformáló erő. Az 53 éves Napsugár 8-12 éves tanulók, a 30 éve megjelenő Szivárvány 3-8 
éves óvodások és kisiskolások számára kínál tartalmas olvasnivalót, szellemi kalandot, játékot, 
emellett komplex nevelési és oktatási programmal rendelkezik.

Kiemelt cél a kisebbségi közösség anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése, az irodalmi és 
művészeti nevelés, az ismeretterjesztés, az egyetemes és a magyar kultúra értékeinek őrzése, 
népszerűsítése, a helyi értékek feltérképezése, ápolása, A Napsugár, a Szivárvány tartalmát, 
képvilágát, tördelését, sőt méretét is gyermeklélektani, fejlődéstani, módszertani szempontokat 
figyelembe véve, tudományos megalapozottsággal, az olvasók életkori sajátosságainak alapos 
ismeretében alakítják ki.

A kiadóknak sohasem volt célja a profittermelés, hanem folyóiratai tartalmi, technikai minőségének 
javítása, az olvasók minél szélesebb rétegéhez való eljutás, a pontos és rendszeres megjelenés, az ár 
alacsony szinten tartása volt a cél. A támogatás biztosítja számukra, hogy a megnövekedett 
nyomdai és papírköltségek ne emeljék a kiadványok árát, továbbá hozzásegíti a kiadót a tartalom és 
az illusztrációs anyag gazdagításához, a nyomdai kivitelezés minőségének javításához.

Kolozsvári Magyar Opera (Kolozsvár, Románia) - Erkel-fesztivál Kolozsváron

Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóján, 2010-ben számos rendezvény, koncert, fesztivál 
keretében emlékeztek meg Kárpát-medence szerte a magyar nemzeti opera megteremtőjéről. 
Kolozsvár és Erkel kapcsolata szoros és meghatározó jelentőségű mindkét fél számára. Erkel 
szavait idézve: „.. ami vagyok, mindent Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetek.” Zenészként 
kolozsvári tartózkodása meghatározó jelentőségű volt számára, de ez fordítva is érvényes: a 
kolozsvári zenei élet alakulására Erkelnél talán egyetlen más zeneszerző sem volt nagyobb hatással. 
Műveit a kolozsvári zenés színpad másfél évszázada folyamatosan műsoron tartja.

A Kolozsvári Magyar Opera (KMO) az Erkel-évforduló alkalmából az év első felében újra 
bemutatta a zeneszerző két operáját, a Brankovics Györgyöt és a Saroltát.
Az október 7. és november 30. között megrendezett Erkel-fesztivál kettős célt tűzött maga elé: 
egyrészt folytatni kívánta a korábbi két évtized gyakorlatát, melynek keretében a KMO bemutatta és 
műsorán tartotta az összes Erkel-operát, másrészt új megvilágításba kívánta helyezni Erkel és 
Kolozsvár kapcsolatának kérdését.

A fesztivál nyitóelőadására -  koncertjére -  2010. október 7-én került sor, Maestro Erkel cím alatt; 
zenei vezetője és karmestere Selmeczi György. A november 13-i zenetudományi konferencián részt 
vevő zenetörténészek Erkel Kolozsváron töltött éveit, és ezeknek a zeneszerző munkásságára 
gyakorolt hatását vizsgálták. November 14-én került színpadra Erkel vígoperája, a Sarolta. A KMO 
az újra bemutatott művel 2010 júniusában a Miskolci Operafesztiválon is vendégszerepeit, a 
kolozsvári bemutató szeptember 18-án volt Demény Attila rendezésében és Jankó Zsolt zenei 
vezetésével. A Brankovics György című opera november 18-án került műsorra. A müvet a KMO
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március 11-én mutatta be újra, Selmeczi György rendezésében és zenei irányításával. November 21- 
én újra színpadra kerül a Sarolta - leckeelőadás formájában, Krasznai Gáspár irányításával. A 
fesztivál következő előadása a Hunyadi László volt -  a mű évtizedek óta a KMO Erkel- 
repertoáijának gerincét jelenti záróakkordja pedig november 28-án a Bánk bán.

Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda, Románia) - Remekművek a 19. $z. magyar festészetéből

A Csíki Székely Múzeumban 2010. május 1 - július 25. között megrendezett „Remekművek a 19. 
század magyar festészetéből” című kiállítás egy válogatás volt a Magyar Nemzeti Galéria és a 
Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményéből, mely két hónap alatt 20.000 látogatót vonzott 
magához. A 19. századi magyar festészet remekeit bemutató európai színvonalú kiállítás előzmény 
nélkülinek nevezhető Erdélyben, jelentős űrt pótolt a romániai magyarság művelődéstörténetében, 
tovább erősítette a minőségi kultúrafogyasztást, a múzeumlátogatás szokását.

Az elmúlt három év több ezerre tehető vendégkönyvi bejegyzései alapján egyértelműen 
körvonalazódott az igény a 19. század romantikus nemzeti festészetnek a bemutatására. A 19 
festőtől származó 62 munkát 5 teremben, 350 nm alapterületen állították ki, kronológiai sorrendben. 
Ugyanakkor, tematikus blokkok keretében, bemutatásra kerültek a portré-, táj-, és történelmi 
festészetünk kiemelkedő egyéniségeinek, emblematikus figuráinak (úm, Munkácsy Mihály, Szinyei 
Merse Pál, Paál László, Mednyánszky László, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Benczúr Gyula) 
munkái.
A Szülőföld Alap támogatása a kiállítás marketing eszközeinek beszerzéséhez és 
marketingkampányához lett felhasználva.

A Szolyvai Emlékpark további tevékenységének fenntartása (Szolyva, Ukrajna)

A szolyvai városi tanács 1990. augusztus 16-án kelt 166. számú határozata értelmében a 
sztálinizmus áldozatainak emlékére az első világháborús hősi temető szomszédságában létesült a 
Szolyvai Emlékpark. A Szolyvai Emlékparkban emelt mintegy 50 m hosszú emlékfalon egységes 
fekete márványtáblák vannak elhelyezve, amelybe több mint 5 ezer kárpátaljai magyar mártír neve 
van bevésve, származási településenkénti bontásban. A Bizottság további feladata az elkövetkező 
években is abban áll, hogy megőrizze a park állagát, rendben tartásáról gondoskodjon.
A park további fenntartásához kérték a támogatást: tereprendezés, víz-, és villany használati díj 
befizetése, lócák felállítása, felújítása, a park körüli kerítés festése, fa- és bokorültetés, utómeszelés, 
a novemberi 20-i rendezvény -  megemlékezés szervezési költségére. A megpályázott 860.000 
forintból a Szülőföld Alap 500.000 forinttal támogatta a Szolyvai Emlékpark Bizottság pályázatát.

Hozzájárulás a Munkácsi Líceum 2011. évi működési költségeihez (Ukrajna, Munkács)

A líceumot Munkácsi Magyar Tannyelvű Líceum néven a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház 
püspökének megbízásából a Szent Márton Egyházmegyei Karitász alapította 2001 augusztusában. 
A Líceum informatika és idegen nyelv szakiránnyal működik. 2004 júliusában az iskola felvette 
Szent István nevét. A Líceumot 2001-ben önellátó alapon jegyezték be, emiatt folyamatosan gondot 
jelent az intézmény fenntartása. 2004 januárjától 2009 szeptemberéig a városi önkormányzat az 
állami kötelező óraszám keretében finanszírozta az iskolát. 2010 szeptemberétől újra folyósítják a 
támogatást az év végéig, de évente újra kell kérelmezni, hogy az összeget építsék be a város 
költségvetésébe, emiatt ez a forrás bizonytalan. Az iskola a kötelező óraszám mellett heti négy 
órában és csoportbontásban tanít informatikát, angol és német nyelvet. Fakultatívan tanulható a 
vallástörténet és művészet-történet. Jól felszerelt kémia, számítástechnika és idegen nyelv
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szaktanterem és gazdag könyvtár áll a rendelkezésükre. 2007-től turisztikai szakkollégium is 
működik az intézmény falai között.
Pályázatukkal a Líceum 2011, évi működési költségeihez kértek hozzájárulást, azaz a bérek és 
járulékok fedezetére. A megpályázott összeg valamivel több, mint egy öt havi bérre és annak 
járulékaira elegendő. A Szülőföld Alap 1.000.000 forinttal támogatta az intézményt.

Református Egyházközség Somorjai középkori templom javítása (Somorja, Szlovákia)

Prokopp Mária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzorasszonya tudományos kutatása is 
alátámasztotta, hogy 1405-ben, amikor Zsigmond király királyi városi kiváltságokat adományozott 
Somoijának. A templom, mely akkor még a katolikus egyház tulajdonában volt, már közel két 
évszázada állt. Történelmi jelentőségét az is jelzi, hogy Somorja város Csallóköz utolsó "végvára" 
Pozsony előtt. Templomukat falgyűrű övezte, de ennek emlékét mára sajnos már csak egy falkerítés 
őrzi. Miután 1777-ben a templomot a református egyház megvásárolta, a falakat a beltérben 
többször is lemeszelték. Az 1950 és 1990 között végzett restaurálások során a beltér boltíves 
mennyezetén és falain rendkívüli művészettörténeti értékű freskókat tártak fel. Megalapozott 
feltételezések szerint a freskók nagyobbik része még a többszörös mészréteg alatt rejtőzik.

A templom külső falburkolatát és a toronyórát 1958 és 1960 között javítatta az egyházközség saját 
pénzéből, 1989-1990-ben pedig a templom épületét a jobb vízelvezetés reményében 
drénrendszerrel látta el. A kavicsdrén következtében a falnedvesség folyamatosan csökkent és a mai 
napig majdnem teljesen megszűnt. 2003-ban a templom toronyórájának és harangozó szerkezetének 
teljes felújítását, két évvel később pedig a templom szentély részének külső vakolatát és tetőcseréjét 
végezték el. A tatarozási és javítási kiadásokat 1989 után főként az egyháztagok adományaiból és 
kisebb pályázatokon nyert összegekből finanszírozták. Az épület belterében feltárt értékes freskók 
állagának megőrzését csak a folyamatos és rendszeres tatarozási munkák elvégzése biztosíthatja. 
Pályázatuk a rossz állapotban levő tetőbádogok cseréjét, a templom vastag falainak száraz állapotát 
biztosító drénrendszer rekonstrukcióját és a templom ablakainak és ajtóinak javítását célozta meg. 
A tetőbádog rekonstrukciója a csatornák és lefolyók teljes cseréjéből áll. Ezek kora több mint 45 év. 
A drénrendszer a templom külső kerületén, közvetlenül a masszív téglaalapok mellett helyezkedik 
el. A föld alatti 210 fin hosszú, 100 cm mély és 100 cm széles kavicsdrén nagyméretű dunai 
kavicsból készült, és kitűnő szolgálatot végzett a templomépület nedvességének csökkentésében. 
Ezt a kavicsréteget ki kell emelni, az alapokat további polietilén lemezzel (HDPE fólia) szigetelni, a 
kavicsból a 20 év alatt összegyülemlő iszapot mosással eltávolítani, és végül a kavicsot vissza kell 
helyezni. Az ablakok zárószerkezetének felújítása és üvegtáblák cseréje szükséges ahhoz, hogy 
megfelelően védjék a belteret a nedvességtől, huzattól és portól.
Az említett beruházások hosszú időre 130-135 évre biztosítják az épület nedvesség-ellenállását. A 
munkálatok a Nagyszombati Műemlékvédő Hivatal írásbeli beleegyezésével történtek.

Füleki Városi Művelődési Központ (Fülek, Szlovákia) -  XX. Palóc Napok -  háromnapos 
kulturális rendezvény

A Füleki Városi Művelődési Központ a város és a környék kulturális, művészeti, nevelési 
tevékenységét öleli fel. Nagyszámú rendezvények, Palóc Napok, Nemzetközi Folklór Fesztiválok, 
színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek megrendezése, könyvtári tevékenység, 
iskolákon kívüli nevelés, körök, kórusok, tanfolyamok vezetése tartozik tevékenységi körébe.

A Palóc Napok időpontja lassan két évtizede egybeesik a Nagyboldogasszonyi búcsúval. Ebből az 
alkalomból évente háromnapos ünnepségsorozatot szerveztek, 2010-ben már 20. alkalommal. Olyan 
hagyományokat elevenítenek fel és ápolnak, amelynek alapjait elődeik rakták le, s kötötték a
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Nagyboldogasszonyi ünnephez. Erre az ünnepségsorozatra nem csak a város és a környék lakói 
látogattak el, de a határon túlról is számos látogató érkezett. 
A Palóc Napok rendezvénysorozat gazdag színfoltja a felvidéki magyar kultúrának. A látogatók 
százai a gazdag műsorkínálat mellett kihasználják a történelmi-, kulturális turizmus minden részét. 
A Palóc Napok célja a hagyományőrzés, a látogatók igényeinek kielégítése, az egyre igényesebb 
művészi programok valamint a népi kultúra bemutatása. A háromnapos programot gazdag 
gyerekműsorok, kiállítások, színházi előadás, koncertek, operett és egyéb rendezvények valamint az 
ünnepi szentmise és körmenet teszi színessé. A XX. Palóc Napok 2010. augusztus- 13-án, 14-én és 
15-én kerültek megrendezésre.

72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat - Jubileumi tábor (Bécs, Ausztria)

A cserkésztáborban kb. 250-300 magyarul beszélő gyerek és fiatal vett részt, nem csak az Európai 
Kerület csapataiból (Bécs, München, Zürich, Genf, Berlin, Stuttgart, Linz, Mainz, Frankfurt, 
Stockholm, stb.), hanem az egész Kárpát-medencéből (főleg a Magyarországtól elszakadt 
területekről) is voltak résztvevők. A tábor a Kastl-Mennersberi Hárshegy cserkészparkban került 
megrendezésre.

Erre a nagyméretű, egyben a Magyar Cserkészet fennállásának 100 éves jubileumát ünneplő táborra 
komoly feladatokkal készültek a 72. sz. cserkészcsapat vezetői és a 10 éven felüli gyerekek. A bécsi 
csapat vállalta az egyik altábor vezetését, valamint egy komoly kulturális programmal 
levezénylését, melyet a táborban nem csak bemutattak, hanem a többi résztvevőnek 
kiscsoportokban meg is tanítottak.

2.) Oktatási és Szakképzési Kollégium

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium a 2010-es évben 915 864 ezer forint összegben írt ki 
pályázatot a határon túli magyar oktatás és szakképzés támogatására. A pályázati kiírásokra 1 332 
kérelem érkezett be, mintegy 3,63 milliárd forint összegben, amelyből 589 pályázatot támogatott a 
kollégium 915,9 millió forint összegben.

Pályázati felhívások bemutatása

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára 
_______________ L forduló_________ _____

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

1.1.

Magyar nyelven is oktató felsőoktatási 
intézmények és/vagy háttérintézmények 
működési, kutatási és eszközfejlesztési 
támogatása, valamint szakmai 
programjainak és tudományos 
kiadványainak támogatása.

50,0 0,5 15,0

1.2.
Magyar nyelven is oktató intézményekben 
és/vagy háttérintézményekben folytatott 
tudományos kutatások, hálózatépítő

8,0 0,5 8,0
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regionális projektek támogatása.

1.3.
Önkormányzati szakértők számára 
szociális, közbeszerzés és 
projektmenedzsment területén szervezett 
felnőttképzési projektek támogatása.

10,0 0,5 10,0

1.4.

Szórványvidéki iskolaközpontokban, a 
szórványban dolgozó oktatásügyi szakértők 
számára az intézményvezetés és oktatási 
projektmenedzsment területén szervezett 
felnőttképzési projektek támogatása.

5,0 0,5 5,0

1.5.
Szórványvidéken, kollégiumi rendszerben 
működő magyar nyelvű oktatási 
intézmények fejlesztési és működési 
támogatása.

8,0 0,5 8,0

1.6.
Magyar nyelven oktató szakiskolák 
laboratóriumai /tanműhelyei 
felszerelésének és oktatási projektjeinek 
támogatása.

6,0 0,5 6,0

1.7.
Lebonyolító szervezetek részére 
szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási 
programok támogatására.

9,6 - -

Összesen 96,6

IL forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
Összeg

1.1. Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési 
programok támogatása. 90,0 2,0 30,0

1.2.

Magyar nyelven is oktató felsőoktatási 
intézmények és/vagy háttérintézmények 
működési, kutatási és eszközfejlesztési-, 
valamint szakmai programjainak 
támogatása.

52,0 1,0 20,0

1.3.

Magyar nyelven is oktató intézményekben 
és/vagy háttérintézményekben folytatott 
tudományos kutatások, tudományos 
kiadványok (szakkönyvek, jegyzetek, 
szakfolyóiratok) támogatása; konferenciák, 
szakmai fórumok szervezésének 
támogatása.

35,0 0,5 5,0

1.4.

önkormányzati alkalmazottak számára 
szociális, közbeszerzés és 
projektmenedzsment területén szervezett 
felnőttképzési projektek támogatása. 
Iskolai tanítók és tanárok számára az

15,0 0,5 2,0
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intézményvezetés és oktatási 
projektmenedzsment területén szervezett 
felnőttképzési projektek, illetve szakmai 
továbbképzések támogatása.

1.5.

Szórványvidékben működő magyar nyelvű 
oktatási intézmények és háttérintézményeik 
fej lesztési és működési támogatása. A 
szórványoktatást segítő intézmények 
oktatóknak és diákoknak szóló szakmai 
programjainak, továbbképzéseinek 
támogatása.

25,9 0,5 3,0

1.6.
Magyar nyelven oktató szakiskolák 
laboratóriumai /tanműhelyei 
felszerelésének és oktatási projektjeinek 
támogatása.

42,0 1,0 5,0

1.7.
Lebonyolító szervezetek részére 
szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási 
programok támogatására továbbpályáztatás 
céljából.

25,0 - -

Összesen 284,9

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

2.1.
Szakoktatási és felnőttképzési pedagógiai 
jellegű fejlesztési programok kialakítása, 
szakmai műhelyek működtetése, 
kiadványok megjelentetése.

8,0 0,5 4,0

2.2. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás 
támogatása. 13,7 0,5 9,0

2.3.
Szakképzési és felnőttképzési programokat 
megvalósító intézmények és szervezetek 
működési és eszközbeszerzési támogatása.

8,0 0,5 4,0

2.4.

Tudományos kutatások, hálózatépítő 
regionális projektek, konferenciák 
támogatása magyar érdekeltségű oktatási 
intézményekben vagy tudományos 
műhelyekben.

2,0 0,5 2,0

2.5. Országos szintű tanulmányi versenyek 
szervezésének támogatása. 1,0 0,5 1,0

2.6.
Lebonyolító szervezetek részére 
intézmények és szervezetek szakoktatási és 
felnőttképzési programjainak támogatására.

3,2 - -
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Összesen 35,9

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

2.1. Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési 
programok támogatása 33,0 1,0 10,0

2.2. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás 
támogatása 30,0 2,0 20,0

2.3.
Szakképzési és felnőttképzési programokat 
megvalósító intézmények és szervezetek 
működési és eszközbeszerzési támogatása.

20,0 0,5 5,0

2.4.
Szórványban levő intézmények által, vagy 
szórványban élők számára nyújtott felnőtt- 
és szakoktatási, szakképzési programok és 
működési költségek támogatása.

13,5 0,5 3,0

2.5.
Lebonyolító szervezetek részére 
intézmények és szervezetek szakoktatási és 
felnőttképzési programjainak támogatására

9,6 - -

Összesen 106,1

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

3.1.
Magyar tannyelven oktató középiskolák és 
felsőoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése (felszerelés, működtetés, 
oktatási segédanyag-ellátás javítása).

16,65 0,5 2,5

3.2.
Szakképzést és felsőoktatást elősegítő 
diáksegélyező egyesületek 
tevékenységének támogatása.

12,0 0,5 6,0

3.3.
Akkreditált szakmai továbbképzési 
programok, kiegészítő képzések 
támogatása pedagógusok részére.

8,0 0,5 2,0

3.4.
Felnőttképzési programok támogatása 
(művelődési intézmények, civil 
szervezetek).

7,0 0,5 1,5

3.5.

Tudományos kutatások, hálózatépítő 
regionális projektek, konferenciák 
támogatása magyar érdekeltségű oktatási 
intézményekben, vagy tudományos 
műhelyekben.

4,5 0,5 1,5
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3.6.
Lebonyolító szervezetek részére kis 
összegű szakképzési, felnőttképzési, 
felsőoktatási programok támogatására.

5,35 - -

Összesen 53,5

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
Összeg

3.1.

Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és 
átképzéssel foglalkozó intézmények 
programj ainak és felsőoktatási 
intézmények akkreditációs költségeinek 
támogatása

30,0 1,0 8,0

3.2.

Magyar nyelven oktató alap- és 
középiskolák, felsőoktatási intézmények 
és mindezek háttérintézményei működési 
és infrastrukturális fejlesztési 
(felszerelés, működtetés, oktatási 
segédanyag-ellátás javítása) támogatása - 
prioritást élveznek a szórványban 
működő szervezetek.

40,0 1,0 5,0

3.3.

A magyar érdekeltségű oktatási 
intézményekben vagy tudományos 
műhelyekben szervezett tudományos 
kutatások, tankönyvek kézirat
előkészítése, oktatási szakfolyóiratok 
kiadása, konferenciák támogatása

20,0 1,0 , 4,0

3.4.
Szakképzést és felsőoktatást elősegítő 
diáksegélyező egyesületek 
tevékenységének támogatása

35,0 1,0 20,0

3.5.

Óvodákban, alap- és középiskolákban 
dolgozók részére szervezett 
felnőttképzési, továbbképzési magyar 
nyelvű, akkreditált programok és az 
ezzel kapcsolatban felmerülő működési 
költségek részleges támogatása

18,7 0,5 2,0

3.6.
Lebonyolító szervezetek részére 
szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási 
programok támogatására 
továbbpályáztatás céljából

13,85 - -

Összesen 157,55
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Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

4.1.
Magyar nyelven is oktató felsőoktatási 
intézmények működésének és 
eszközfejlesztésének támogatása.

17,6 0,5 15,0

4.2.
Magyar nyelvű szakképzés fejlesztésének 
támogatása, különös tekintettel az egyházi 
fenntartású oktatási intézményekre.

20,0 0,5 10,0

4.3. Magyar nyelvű felnőttképzési programok 
és továbbképzések támogatása

4,0 0,5 2,0

4.4.
Lebonyolító szervezetek részére kis 
összegű oktatási és nevelési programok 
támogatására.

4,6 - -

Összesen 46,2

I I forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

4.1. Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési 
programok támogatása 40,0 1,0 15,0

4.2.
Magyar nyelven is oktató felsőoktatási 
intézmények működésének és 
eszközfejlesztésének támogatása

50,0 5,0 30,0

4.3.
Magyar nyelvű szakképzés fejlesztésének 
támogatása, különös tekintettel az egyházi 
fenntartású oktatási intézményekre

27,5 1,0 4,0

4.4.

Magyar oktatási nyelvű óvodák, általános- 
és középiskolák, valamint szórvány 
oktatási programok működésének 
infrastrukturális, módszertani és szakmai 
támogatása

12,0 0,5 1,0

4.5.
Lebonyolító szervezetek részére 
szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási 
programok támogatására továbbpályáztatás 
céljából

6,0 - -

Összesen 135,5
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Pályázati felhívás a horvátországi pályázok számára

/ . forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

5.1.
Magyar nyelven oktató intézmények 
szakképzési, felnőttképzési, továbbképzési 
programjainak támogatása.

4,5 0,1 4,5

5.2. Magyar nyelv és identitás ápolásához 
kötődő táborok és vetélkedők támogatása.

0,4 0,1 0,4

Összesen 4,9

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

5.1.
Magyar nyelvű felsőoktatási, szakképzési 
és felnőttoktatási programok, valamint 
ilyen képzést és oktatást kivitelező 
szervezetek és intézmények támogatása.

9,1 0,5 3,0

5.2. Magyar nyelven oktató óvodák és iskolák 
pedagógusainak képzése. 4,0 0,3 1,5

5.3. (Tudományos) Diáktalálkozók, vetélkedők 
támogatása. 1,6 0,2 0,4

Összesen 14,7

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

6.1.
Magyar nyelvű felsőoktatási, szakképzési 
és felnőttoktatási programok, valamint 
ilyen képzést és oktatást kivitelező 
szervezetek és intézmények támogatása.

3,3 0,1 3,3
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Nemzeti identitás megőrzését elősegítő
6.2. oktatási, gyermek- és ifjúsági programok 0,3 0,1 0,3

támogatása.

Összesen 3,6

II. forá uló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

6.1.

Magyar nyelvű felsőoktatási, szakképzési, 
felnőttoktatási és továbbképzési 
programok, valamint ilyen képzést és 
oktatást kivitelező szervezetek és 
intézmények támogatása.

5,0 0,3 2,0

6.2.
Magyar nemzeti identitás megőrzését 
elősegítő oktatási, gyermek- és ifjúsági 
programok támogatása.

2,1 0,2 0,8

Összesen 7,1

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1.
Magyar nyelven szakképzést, 
felnőttképzést, felsőoktatást nyújtó 
szervezetek működésének támogatása.

2,2 0,1 U0

7.2. Magyar nyelven oktató, nevelő 
szervezetek, óvodák támogatása. 0,2 0,1 0,2

összesen 2,4

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1.
Magyar nyelven oktató, alap- és középfokú 
szakképzést nyújtó szervezetek 
működésének támogatása

5,0 0,3 1,5

7.2. Magyar nyelven oktató, nevelő 2,1 0,2 0,6
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szervezetek, óvodák támogatása
Összesen 7,1

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számára

I. fordul'ó

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

8.1.
Magyar nyelven szakképzést, felnőttképzést, 
felsőoktatást nyújtó szervezetek működésének 
támogatása.

6,7 0,5 2,5

8.2. Digitális tan- és segédanyag fejlesztése. 5,0 0,5 2,5

8.3.
Határon túli magyar diákok magyarországi 
tanulmányi versenyeken, programokon való 
részvételének támogatása.

U 0,1 0,3

Összesen 12,8

IL forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

8.1.

A Kárpát-medencében megvalósuló 
felnőttképzéshez, szakképzéshez, szakmai 
továbbképzéshez, kutatáshoz kapcsolódó 
programok és kezdeményezések támogatása

13,7 0,5 2,5

8.2. Digitális tan- és segédanyagok fejlesztése. 5,0 0,5 2,0

8.3.

Határon túli magyar diákok magyarországi 
szakmai gyakorlaton, tanulmányi versenyeken, 
programokon való részvételének támogatása. 
Határon túli magyar oktatók, pedagógusok és 
oktatási szakemberek szakmai konferencián 
való részvételének támogatása

20,0 1,0 4,0

Összesen 38,7
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Az Oktatási és Szakképzési Kollégium által támogatott legfontosabb programok a következők 
voltak (a teljesség igénye nélkül):

Erdélyi Református Egyházkerület Apafi Mihály Egyetemi Szakkollégium (Kolozsvár, 
Románia) -  Az Apafi Mihály Egyetemi Kollégium és Szakkollégium működésének 
résztámogatása

A pályázat tárgyát a kolozsvári Apafi Mihály Egyetemi Kollégium és Szakkollégium működésének 
résztámogatása képezte. Az Erdélyi Református Egyházkerület 2003-ban határozta el, hogy 
Kolozsvárott egy arra alkalmassá tehető, visszakapott épületében létrehoz -  a kolozsvári magyar 
felsőoktatási intézmények háttérintézményeként -  egy 100 főt befogadó egyetemi szakkollégiumot. 
A saját, korlátozott erőforrások felhasználásával öt éve átalakítás alatt álló szakkollégiumi 
épületben, a Bocskai tér (Avram láncú tér) 14-15. szám alatt, 90 férőhely készült el mostanra. 
Jelenleg az Apafi Mihály Egyetemi Kollégium és Szakkollégium a legnagyobb kolozsvári magyar 
nyelvű diákoknak otthont biztosító, egyetemi kollégium. A kollégium legfontosabb távlati célja, 
hogy az erdélyi magyarság számára keresztyén hitét megvalló, szülőföldjéhez és annak 
hagyományaihoz ragaszkodó, s mindezek megtartásában aktív szerepet vállaló értelmiséget 
neveljen föl. A Kollégium célja, hogy a Kolozsváron lévő felsőoktatási intézményekben nappali 
tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók igényes szálláshelye és otthona, tehetséggondozó 
központja legyen. A Szakkollégium sajátossága, hogy interdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy lakói 
a legkülönbözőbb egyetemeken tanulnak. így a diákok elsősorban nem a saját szakjuk 
elmélyítéséhez kapnak segítséget, hanem egy önálló program keretében közéleti menedzserré 
szeretné képezni az ittlévöket. A Kollégium gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére törekedett a 
keresztyén egyházakkal; azokkal a felsőoktatási intézményekkel, amelyekben tagjai képzésben 
részesülnek; az erdélyi középiskolákkal, melyekben leendő tagjainak többsége várhatóan érettségit 
szerez; az ország és a külföld értelmiségképző kollégiumával. A Kollégium örömmel biztosított 
helyet a keresztyén szellemi műhelyek, egyesületek rendezvényeinek és konferenciáinak. A 
Kollégium a magyar történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve igyekezett 
kapcsolatba lépni hasonló szellemiségű külföldi intézményekkel.

Transylvania Trust Alapítvány (Kolozsvár, Románia) -  Épített örökség helyreállító 
szakképzési program a bonchidai Bánffy-kastélyban

Az épített örökség helyreállító szakképző programot 2001 óta minden évben megszervezik a 
helyreállítás alatt álló bonchidai Bánffy-kastélyban, mely intézményesített formában zajlik, az 
Épített Örökség Helyreállító Szakképző Központ keretében.
A romániai felsőoktatási rendszerben az építészeti szakon tanuló diákok műemlékvédelemmel 
kapcsolatos ismeretei rendkívül hiányosak, csupán opcionális tantárgyként sajátíthatják el az 
egyetemen a műemlékvédelem elméleti alapjait. A gyakorlati szaktudás megszerzésére egyáltalán 
nincs lehetőség az egyetemi képzés során. így a bonchidai kastélyban végzett felújítási 
munkálatokban való részvétel hiánypótló szakmai lehetőséggé vált azon építészeti szakon tanuló 
egyetemi hallgatók számára, akik az erdélyi épített örökség helyreállításáért, ill. megőrzéséért 
kívánnak tevékenykedni. A szakképzési folyamat másik jelentős hozadéka, hogy lehetővé teszi a 
kiemelt jelentőségű, de pusztulásra ítélt műemléképületek helyreállításának megvalósulását.
A központ tanfolyamai kéthetes modulokból állnak, amelyek során a történeti környezet 
helyreállításának elméletét és gyakorlatát oktatják. A hangsúlyt a hallgatók gyakorlati képzésére 
helyezik. A kőműves-, ács- és kőfaragó-műhelyekben a hallgatók közvetlenül részt vesznek a 
kastély helyreállításában. A műhelygyakorlatokat angliai és romániai mesterek közösen vezetik. A 
modulok elején a hallgatók elméleti oktatásban részesülnek, melynek témája az épített örökség
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helyreállítása, alapelvei és módszerei. Az előadásokat angliai és romániai egyetemek oktatói, 
valamint műemlékvédelmi szakemberek tartják. A képzésnek ez a szakasza román, magyar és angol 
szinkrontolmács segítségével folyik. A szakképzés alapvető célkitűzése egy magyar 
műemlékvédelmi szakemberréteg kialakítása a Kárpát-medencében: az épített-örökség megóvása 
terén tevékenykedni kívánó egyetemi hallgatók elméleti ismereteinek elmélyítése; szakmai 
gyakorlat lehetőségének biztosítása, annak érdekében, hogy e tudás munkahelyeik és intézményeik 
keretében továbbadható legyen; ugyanakkor az is, hogy a hagyományos építőmesterségek terén 
használható ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkezzenek. A központ az építészeti, régészeti, 
tájépítészeti és művészettörténeti egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítését 
szolgálja, ugyanakkor építőipari munkásoknak is szakképzési lehetőséget biztosít. 2001. óta több 
mint 1 000 diák vett részt az oktatásban.
2010-ben, június és szeptember között került sor a Szakképző Központba az oktatási modulokra. A 
tanfolyam hallgatói a képzés végén a Transylvania Trust és az IHBC által ellenjegyzett oklevelet 
kaptak. A 2010-es pályázat során a Szakképző Központ fejlesztésére, 1 szakképzési modul 
részleges szervezési költségeire, valamint négy diákszoba helyreállítására és részleges 
berendezésére nyertek támogatást.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom, Szlovákia) -  Anyanyelven történő 
országos tanulmányi versenyek támogatása

Az SZMPSZ tanulmányi versenyeinek szervezése immár tíz évre tekint vissza. Az SZMPSZ által 
meghirdetett és koordinált tanulmányi versenyek száma az elmúlt időszakban évente 8 - 1 3  között 
változott. A tanulmányi versenyek nagy többségében csapatversenyek és minden esetben több 
lépcsős versenyek. A megmérettetés az iskolai, járási, regionális és országos döntőkön történik. A 
Kárpát-medencei versenyekre való kikerülés alapfeltétele a többszöri megmérettetés. A 
versenyekbe évente közel háromezer magyar diák kapcsolódik be. A különböző országos 
tanulmányi versenyeken országos döntőbe jutottak számára a szervezők egynapos tanulmányutakat 
szerveznek, melyek a tanultakat erősítik, illetve a részvevők közötti baráti kapcsolatok elmélyülését 
szolgálják. Kiemelt jelentőséggel bír a szavalóverseny, a júliusi foldrajzverseny, az őszi Tudok és a 
Kincskereső tanulmányi versenyek. A versenyek célja: tehetségfelkutatás és felkarolás a felvidéki 
magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai körében, kapcsolódás az anyaországi döntőkhöz. A 
szavalóverseny a Jókai Napok kísérőrendezvényeként valósul meg, nemzetközi részvétellel. A 
kiemelt tanulmányi versenyekben a szakmai zsűrikben egyetemi tanárok és kutatók, elismert 
szakértők értékelik a szakdolgozatokat, a diákkutatók buzdító visszajelzést kapnak, és kutatási 
eredményeiket egymásnak, az itthoni közösségnek is bemutatják.

Gordius plusz (Nagykapos, Szlovákia) -  A Nagykaposi Magyar Ház mellett működő Gordius 
Felnőttképző Központ működési támogatása

A nagykaposi Gordius Felnőttképző Központ 2007-ben nyitotta meg kapuit. A maga nemében a 
Felvidéken egyedülálló módon, anyaországbeli mintára, a regionális felnőttképző intézetek 
mechanizmusát próbálva követni építette ki működését. Szlovákiában a felnőttképzési rendszerben 
az állami finanszírozás szinte elenyésző -  ezen belül a magyar nyelvű felnőttképzésben egyenlő a 
nullával így a képzőközpont működése korántsem biztosított. Ebben a gazdaságilag egyik 
leghátrányosabb felvidéki régióban a felnőttképző tanfolyamok hallgatói anyagilag nem bírják 
fenntartani a központot. A hallgatók elsősorban pályakezdő határon túli magyar fiatalok, akik azért 
képezik magukat, hogy ne munkanélküliként tengessék életüket, hanem az aktuális munkaerőpiaci 
követelményeknek megfelelve próbálják meg szülőföldükön maradva formálni a maguk és 
szülőföldjük jövőjét. A felnőttképző központ több lehetőséget is kínál számukra: kozmetikus, 
fodrász, autószerelő nappali szakok; ezen felül cégalapítás Szlovákiában, agrármenedzser,
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projektmenedzser stb. felnőttképzési tanfolyamok; EBCL, EU-s szabvány szerinti gazdasági oklevél 
megszerzése, A képzőközpont keretében különböző önképző szakkörök (pl. énekkar, citera, stb.) is 
működnek.

Kertészek Egyesülete Zenta (Zenta, Szerbia) -  Mobil számítógép-park beszerzése a Budapesti 
Corvinus Egyetem Zentai tagozata számára

A Budapesti Corvinus Egyetem Zentán működő kihelyezett tagozata háttérintézményeként a 
Kertészek Egyesülete vállalta fel a zentai kihelyezett tagozat megszervezését, az oktatással, a 
technikai feltételekkel és akkreditációval kapcsolatos feladatok elvégzését, miközben folyamatosan 
tájékoztatja az érdeklődőket a tagozat munkájáról és az oktatással kapcsolatos tudnivalókról. 2003 
óta az egyesület pályázik a kihelyezett képzést kiegészítő egyéb oktatási és kutatási projektekre is, 
így mára már a zentai konzultációs központ nem csak a kihelyezett kertészmérnök képzés 
koordinátora, hanem mezőgazdasági szempontból fontos összekötő kapoccsá vált a magyarországi 
és a vajdasági szakmai intézmények között is. A pályázatokat az egyesület úgy próbálja elkészíteni, 
hogy azoknak programjai folyamatos fejlődési irányt biztosítsanak a tagozat számára.
Az egyik legfontosabb fejlesztési irányvonal az e-leaming rendszer bevezetése és a 
Kömyezetgazdálkodói BSc alapszak megindításához szükséges infrastrukturális és eszközháttér 
kialakítása volt. Különálló számítógépes terem kialakítására nem volt infrastrukturális lehetősége a 
tagozatnak, a tantermek más intézményekkel való közös használata miatt. A 2010-ben bevezetett 
Kömyezetgazdálkodói Agrármérnök BSc alapszak, valamint a jelenleg is oktatott Kertészmérnök 
BSc alapszak több tantárgy tekintetében is igényli a számítógéppark használatát; az e-leaming 
rendszer bevezetésével szeptembertől jelentősen megnőtt az igény a számítógépek használata iránt, 
ezért kiemelten fontos fejlesztési lépés volt ezeknek a beszerzése. Az 1.000.000 Ft-os támogatási 
összegből olyan laptopokból álló mobil számítógép-parkot vásároltak a BCE zentai tagozata 
számára, amelyet bármelyik tanteremben használni lehet és kommunikálni tud az anyaintézmény 
által kifejlesztett e-leaming rendszerrel is.

Terra Dei -  Kárpátaljai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Központ Jótékonysági Alapítvány 
(Beregszász, Ukrajna) -  Gazdálkodók és munkavállalók átképzése, munkába állásának 
elősegítése

A Terra Dei Alapítvány legfontosabb célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az induló, vagy már 
működő mezőgazdasági családi gazdaságoknak. Ugyanis ez a réteg alkotja a kárpátaljai magyarság 
gerincét, tevékenységük sikeressége garantálja a helyi magyar közösség hosszú távú fennmaradását. 
E cél elérése érdekében a központ a gazdálkodók számára képzéseket, gazdatanfolyamokat, 
előadásokat és gyakorlati bemutatókat szervez. Ez azt jelenti, hogy igyekszik minél szélesebb 
körben oktatni a legfejlettebb technológiákat, segítséget nyújt adózási, könyvelési és banki 
ügyiratok elkészítésében; segít a gazdálkodóknak beszerezni a legjobb vetőmagokat, műtrágyát és 
növényvédő szereket.
Támogatja a gazdálkodók integrációját, a szövetkezeti formák létrehozását és megerősödését a 
faluközösségek megmaradásának, a vidéki lakosság életszínvonalának javítása érdekében.
Annak érdekében, hogy a termelők ki tudják választani a piaci igényeknek megfelelő fajtákat és 
technológiákat, bemutató céllal létrehoztak egy zöldség-gyümölcs mintagazdaságot. A II. Rákóczi 
Ferenc Főiskola kertészmémöki szakán tanuló diákok is több alkalommal vesznek részt gyakorlati 
oktatáson a tangazdaságban. 2 diák az ott folyó kutatások eredményei alapján írja 
diplomamunkáját. 2009-től kezdődően zöldség és gyümölcstermesztésből a tangazdaságban 
szervezik a technológiai és fajtabemutatókat a termelők részére.
A támogatás elnyerésével megduplázták a tanfolyamok hallgatóinak számát. Az oktatói és 
szaktanácsadói munkának köszönhetően a velük éveken át kapcsolatban álló termelők termésátlaga
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megháromszorozódott és a termékek minősége is megnőtt, ezért nincs gond az értékesítéssel. A 
Szülőföld Alap a pályázatot 3.000.000 forinttal támogatta.

Kárpátaljai Református Egyházkerület Jótékonysági Alapítványa -  KREJA (Beregszász, 
Ukrajna) -  Református líceumok: a tanításhoz szükséges alapfeltételek fenntartása és 
fejlesztése

Fennállásuk rövid időszaka alatt a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Jótékonysági 
Alapítványa (KREJA) líceumai (Nagybereg, Nagydobrony, Péterfalva, Técső) bizonyították 
működésűk magas színvonalát és értékét. Nemcsak a felsőoktatási intézményekbe való 
beiskolázottság magas mutatója, hanem az iskolákban végzett diákoknak az élet minden területén 
való helytállása (a családjukban, társadalmi és egyházi közösségeikben) a bíztatás arra nézve, hogy 
az egyháznak a már megkezdett munkát folytatnia kell. Minden évben jóval többen jelentkeznek a 
KREJA által működtetett líceumokba, mint amennyi diák részére a KRE elhelyezést tud biztosítani. 
A KRE vezetősége úgy véli, hogy mindezek kezdetét jelentik egy olyan útnak és lehetőségnek, 
mely segítségével egészséges polgárokat nevelhetnek a jövő számára. Fennállásuk óta már több 
mint ezerkétszáz tanuló végzett a KREJA által működtetett négy líceumban.

Mind a négy KREJA által fenntartott iskola bentlakást is működtet tanulói részére, mert a tanulók 
többsége olyan vidékről érkezik, ahol az utazási körülmények nem teszik lehetővé az ingázást. A 
diaszpórában élők segítése, életkörülményeik javítása fontos feladataik része. Annak érdekében, 
hogy ez a fajta nevelés-oktatás fennmaradhasson, tudni kell biztosítani és fejleszteni többek között a 
tanítás-, oktatás- és neveléshez szükséges alapfeltételeket, amelyek magukban fogalják a tanárok, 
nevelők, különböző oktatók és személyzet alkalmazásához szükséges személyi kiadások és 
járulékok költségeit is. Ezen feltételek biztosításának elősegítésére a Szülőföld Alap 4,000.000 
forinttal támogatta a Kárpátaljai Református Egyházkerület Jótékonysági Alapítványát.

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (Bécs, Ausztria) -  A Bécsi 
Magyar Iskola 2010-2011-es tanéve működési feltételeinek biztosítása

A Bécsi Magyar Iskola (BMI) 1986-87-es tanévben, 24 éve jött létre az Ausztriai Magyarok 
Központi Szövetsége mellett egy maroknyi lelkes csapattal az anyanyelv jobb megismerése, a 
magyar kultúra ápolása, az identitástudat megőrzése céljából. Az azóta eltelt idő alatt sokat 
fejlődött, a diáklétszám több mint háromszorosára nőtt, megalakult az óvodai csoportjuk, 
gyarapodott osztályaik és tanáraink száma.
A 2009/2010-es tanévben 220 beíratott diák látogatta foglalkozásaikat. Minden évben újabb első 
osztály indul a hetenkénti oktatásban, kéthetenkénti oktatásban pedig egy iskola-előkészítő csoport 
alakult. A kezdeti egyetlen csoporthoz viszonyítva 2010-ben az oktatás már 16 csoportban folyt, 
melyek a következők: 1. óvoda a 3-5 évesek számára, 2. összevont csoport 5-7 éveseknek, 3. 
Összevont csoport a 7-10 éveseknek, 4. összevont csoport a 10-12 évesek számára, 5. összevont 
csoport a 12-14 éveseknek, 6. összevont csoport a 14-16 évesek számára és 7. összevont csoport 16- 
18 éveseknek.
A kezdeti kéthetenkénti oktatással párhuzamosan 2002-ben beindult a heti oktatás is, amely 
magával hozta tevékenységük kibővülését. Bevezették a szakirányú oktatást, amely magába foglalja 
a magyar nyelv és irodalom tanítása mellett a zeneoktatást, a történelem, társadalomismeret, 
politikai alapok, földrajzi és néprajzi alapismeretek, valamint az alapfokú magyar film- és 
színháztörténet tanítását is. Emellett foglalkoznak összehasonlító nyelvészettel, drámapedagógiával, 
alkalmi gyermekszínjátszással. Évente több irodalmi színpadi fellépést is tartanak. 15 éve évi 
rendszerességgel rendeznek szakavatott zsűri bevonásával országos szintű szavalóversenyt is, ahol 
tanulóik többek között a burgenlandi, linzi, mödlingi ifjúsággal is összemérhetik tudásukat,
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tehetségüket.
Az iskola magvát az elmúlt néhány évtizedben különböző okokból Ausztriába áttelepült, főleg 
erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, valamint felvidéki és magyarországi családok csemetéi jelentik. 
Vannak természetesen harmadgenerációs ausztriai magyarok gyermekei is. A legtöbb tanuló 
anyanyelve magyar. Nagyszerű és örvendetes ténynek számít az utóbbi időben, hogy sok ún. vegyes 
házasságból származó, nem magyar anyanyelvű gyermek is tanul náluk. A BMI-ban 9 képesített 
tanár és tanító, valamint egy óvodapedagógus dolgozik, akik évi rendszerességgel vesznek részt 
magyarországi továbbképzéseken, hogy új tapasztalatokat szerezzenek és tudásukat közösségükben 
tovább kamatoztathassák.

3.) Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium

Az Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium 2010-ben 181,1 millió forint 
Összegben írhatott ki pályázatot a határon túli önkormányzati és informatikai programok 
támogatására. A pályázati kiírásokra 927 kérelem érkezett be, mintegy 907 918 686 forint 
összegben, amelyből 248 pályázatot támogatott a kollégium. A Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság javaslata szerint az első félévben csak a lebonyolítói szervezetek részesültek 
támogatásban. A második félévben kompenzációra került sor, tehát a szeptemberi kiírások keretét 
bővítették az első félévből átcsoportosított támogatási összegekkel, továbbá az első féléves 
programokra a második félév pályázati kiírásai során lehetett új pályázati adatlapok benyújtásával 
pályázni.

Pályázati felhívások bemutatása 

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja
Kiosztható 

keret (millió 
forint)

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

1.1.

Erdélyi tömbmagyarság (Hargita, 
Kovászna, Maros és Szatmár megyék) 
és magyar szórvány közösségek (többi 
megye) önkormányzati és civil 
szervezeti együttműködéseinek, 
cserekapcsolatainak támogatása.

3,0 0,5 1,0

1.2.

Romániai és magyarországi 
testvérmegyék, testvértelepülések 
cserekapcsolatainak fejlesztése, 
melynek során kiemelt hangsúlyt kap a 
kétoldalú testvérkapcsolatok 
szórványközösségekkel való kibővítése.

3,0 0,5 no

1.3.

A helyi és megyei önkormányzatok 
magyar nyelvhasználatát erősítő 
projektek támogatása, amelyek 
segítségével növekszik a magyar 
nyelven is elérhető ügyiratok és

6,0 0,5 no
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formanyomtatványok száma, ehhez 
kapcsolódóan a települések és megyék 
magyar nyelvű weboldalainak 
fejlesztése, az elektronikus ügyintézés 
feltételeinek megteremtése vagy 
kibővítése.

1.4.

Turisztikai jellegű, többnyelvű (köztük 
magyar) web portálok kialakítása, 
amelyek segítségével egy-egy térség, 
indokolt esetben település turisztikai 
kínálata az internet segítségével is 
bemutatásra kerül.

6,34 0,5 1,0

1.5.

Romániai magyar könyvtárak 
kisléptékű informatikai fejlesztéseinek 
támogatása (szerverek, biztonsági 
rendszerek, magyar nyelvű szoftverek, 
oktatási segédanyagok).

4,34 0,5 0,6

1.6. Önkormányzati képzések, tréningek 
szervezésének támogatása. 3,35 0,5 1,0

1.7.

Erdélyi települések bemutatását 
szolgáló monográfiák, turisztikai 
jellegű útikönyvek, hagyományokat és 
más helyi jellegzetességeket 
népszerűsítő kiadványok támogatása.

5,2 0,5 1,0

1.8.

Lebonyolító szervezetek részére kisebb 
önkormányzati együttműködési és 
informatikai programok, 
eszközbeszerzések támogatása.

3,47 - -

Összesen 34,7

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

1.1.

Erdélyi tömbmagyarság (Hargita, 
Kovászna, Maros és Szatmár megyék) 
és magyar szórványközös ségek (többi 
megye) önkormányzati és civil 
szervezeti együttműködéseinek, 
cserekapcsolatainak támogatása.

7,5 0,5 1,0

1.2.

Romániai és magyarországi 
testvérmegyék, testvértelepülések 
cserekapcsolatainak fejlesztése, 
melynek során kiemelt hangsúlyt kap a 
kétoldalú testvérkapcsolatok 
szórványközösségekkel való kibővítése.

6,0 0,5 1,0

1.3. A helyi és megyei önkormányzatok 11,6 0,5 2,0
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magyar nyelvhasználatát erősítő 
proj ektek támogatása, amelyek 
segítségével növekszik a magyar 
nyelven is elérhető ügyiratok és 
formanyomtatványok száma, ehhez 
kapcsolódóan a települések és megyék 
magyar nyelvű weboldalainak 
fejlesztése, az elektronikus ügyintézés 
feltételeinek megteremtése vagy 
kibővítése.

1.4.

Turisztikai jellegű, többnyelvű (köztük 
magyar) web portálok kialakítása, 
amelyek segítségével egy-egy térség, 
indokolt esetben település turisztikai 
kínálata kerül bemutatásra. Erdélyi 
települések bemutatását szolgáló 
monográfiák, turisztikai jellegű 
útikönyvek, hagyományokat és más 
helyi jellegzetességeket népszerűsítő 
kiadványok támogatása.

18,0 0,5 2,0

1.5.

Romániai magyar könyvtárak 
kisléptékű informatikai fejlesztéseinek 
támogatása (szerverek, biztonsági 
rendszerek, magyar nyelvű szoftverek, 
oktatási segédanyagok)

7,0 0,5 1,0

1.6.
Önkormányzati képzések, tréningek 
szervezésének támogatása. 7,0 0,5 1,0

1.7. Iskolabusz-rendszer működtetésének és 
iskolába utaztatás támogatása. 5,0 0,2 0,5

1.8.

Lebonyolító szervezetek részére kisebb 
önkormányzati együttműködési és 
informatikai programok, 
eszközbeszerzések támogatására.

3,53 - -

Összesen 66,03

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

2.1.
Önkormányzati és EU források 
igénybevételét elősegítő programok 
támogatása.

7,0 0,5 1,5
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2.2.

Kistérségi és önkormányzati 
együttműködési programok, 
informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés 
és működés támogatása.

4,6 0,5 L5

2.3.
Lebonyolító szervezetek részére 
továbbpályáztatás célj ából magyar 
nyelvű közösségi portálok 
létrehozására, működési költségeire.

1,3 - -

Összesen 12,9

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

2.1.
Önkormányzati és EU források 
igénybevételét elősegítő programok 
támogatása.

13,0 0,5 2,0

2.2.

Kistérségi és önkormányzati 
együttműködési programok, 
informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés 
és működés támogatása.

10,2 0,5 2,0

2.3.
Lebonyolító szervezetek részére 
továbbpályáztatás céljából magyar 
nyelvű közösségi portálok 
létrehozására, működési költségeire.

1,3 - -

Összesen 24,5

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

3.1.

Informatikai felzárkóztatást segítő 
infrastrukturális fejlesztések és 
programok támogatása 
(eszközbeszerzé s).

4,0 0,5 3,0

3.2. Informatikai felzárkóztatást segítő 
képzések támogatása

5,78 0,5 3,0
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3.3.

Önkormányzati fejlesztéseket elősegítő 
stratégiák, abban szereplő projektek 
támogatása (e-közigazgatás, az eEurope 
programmal és a Vajdasági eGoverment 
stratégiával összhangban).

4,5 0,5 3,0

3.4.

e-Magyar platform program 
megvalósítását célzó programok 
(internet elérési pontok, eMagyar 
program).

3,0 0,5 3,0

3.5
Lebonyolító szervezet részére 
informatikával kapcsolatos programok 
támogatására.

1,92 - -

Összesen 19,2

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

3.1.

Informatikai felzárkóztatást segítő 
infrastrukturális fejlesztések és 
programok támogatása 
(e szközbeszerzé s).

11,5 0,5 2,0

3.2.

Azon közigazgatási és az igazságügyi 
szerveknél dolgozók magyar nyelvű 
szakmai képzése, ahol a magyar nyelv 
hivatalos (különös tekintettel az 
informatikai felzárkóztatásra).

10,0 0,5 2,0

3.3.

Önkormányzati fejlesztéseket elősegítő 
stratégiák, abban szereplő projektek 
támogatása (e-közigazgatás, az eEurope 
programmal és a Vajdasági eGoverment 
stratégiával Összhangban).

9,0 0,5 2,0

3.4.
e-Magyar platform program 
megvalósítását célzó programok 
(internet elérési pontok, eMagyar 
program).

4,0 0,5 3,0

3.5.
Lebonyolító szervezet részére 
informatikával kapcsolatos programok 
támogatására.

1,98 - -

Összesen 36,48
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Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

4.1.

Önkormányzati arculatmegőrző 
programok, határ menti intézményi, 
kistérségi és civil együttműködések, 
város és falunapok támogatása.

6,94 0,5 2,0

4.2.

Informatikai fejlesztést és működést, 
illetve internet hozzáférést, világhálón 
való megjelenést fejlesztő programok 
támogatása.

8,0 0,5 2,0

4.3.
Lebonyolító szervezetek részére kisebb 
önkormányzati együttműködési, 
informatikai programok támogatása.

1,66 - -

Összesen 16,6

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
Összeg

legmagasabb
összeg

4.1 .

Önkormányzati arculatmegőrző 
programok, határ menti intézményi, 
kistérségi és civil együttműködések, 
város és falunapok támogatása.

12,7 0,5 3 ,0

4.2 .

Informatikai fejlesztést és működést, 
illetve internet hozzáférést, világhálón 
való megjelenést fejlesztő programok 
támogatása.

15,0 0,5 3 ,0

4.3 .

L eb o n y o lító i sze rv eze tek  ré szé re  
ö n k o rm án y z a ti eg y ü ttm ű k ö d és i és 
in fo rm a tik áv a l e sz k ö z b e sz e rz é se k  
tám o g a tá sá ra .

1,54 - -

Összesen 31,54
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Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

5.1.
Határon átnyúló együttműködési 
programok, valamint informatikai 
fejlesztések támogatása.

1,7 0,3 1,7

Összesen 1,7

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

5.1.

Határon átnyúló együttműködési 
programok, valamint informatikai 
fejlesztések támogatása. Magyar 
kultúrkincs bemutatásának 
támogatása.

3,5 0,3 1,75

Összesen 3,5

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára 

________________I. forduló_____ __________

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

6.1.

Informatikai fejlesztések, regionális 
programok és magyar-magyar 
kapcsolatok támogatása. 1,3 0,1 1,3

Összesen 1,3
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II. forduló

Kiosztható
keret

Megpályázható

Ssz. A pályázat célja legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

6.1.
Regionális programok, magyar-magyar 
kapcsolatok és informatikai fejlesztések 
támogatása.

2,6 0,3 2,6

Összesen 2,6

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

I. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1. Önkormányzati együttműködések 
támogatása. 0,5 0,1 0,5

7.2.
Magyar szervezetek magyar nyelvű 
internetes informatikai adásainak 
támogatása (hardver beszerzés és 
szoftver fejlesztés kivételével).

0,5 0,1 0,5

Összesen 1,0

II. forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

7.1. Önkormányzati együttműködések 
támogatása. 0,9 0,1 0,9

7.2.
Magyar szervezetek magyar nyelvű 
internetes informatikai adásainak 
támogatása (hardver beszerzés és 
szoftver fejlesztés kivételével).

0,9 0,1 0,9

Összesen 1,8
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Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számára

L forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

8.1.

Határon átnyúló önkormányzati 
együttműködéseket szolgáló, az 
Európai Uniós források fogadását és 
felhasználását segítő, valamint 
informatikai fejlesztéseket megalapozó 
programok, tevékenységek támogatása.

4,6 0,5 2,0

Összesen 4,6

II, forduló

Ssz. A pályázat célja Kiosztható
keret

Megpályázható

legalacsonyabb
összeg

legmagasabb
összeg

8.1.

Határon átnyúló Önkormányzati 
együttműködéseket szolgáló, az 
Európai Uniós források fogadását és 
felhasználását segítő, valamint 
informatikai fejlesztéseket megalapozó 
programok, tevékenységek támogatása.

9,0 0,5 2,0

Összesen 9,0

Az Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégium által támogatott legfontosabb 
programok a következük voltak (a teljesség igénye nélkül);

Az iskolanővérek nagybecskereki leánykollégiumának informatikai fejlesztése (Szerbia, 
Nagy becs kerek)

A Miasszonyunk Iskolanővérek nagybecskereki leánykollégiuma 1996-ban jött létre azzal a 
szándékkal, hogy kollégiumi ellátással és felügyelettel segítse a szórványból érkező magyar 
diáklányokat, akik a város különböző középiskoláiban tanulnak. Első évben 13 növendékük volt. 
Azóta többször átalakították, beépítették, bővítették a meglévő házat, így most 41 leánynak tudnak 
helyet biztosítani. Mivel a lakhatási igény ennél sokkal nagyobb, ettől a tanévtől a nővérek 
Muzslyán bérelnek egy házat, ahol további 12 tanuló számára biztosítanak lakhatást.

Az iskolanővérek a szerb kormánytól semmiféle támogatást nem kapnak, a kollégiumot 
adományokból és pályázati támogatásokból tartják fenn. A diákok többsége szegény családból 
érkezik, nagyon kevés olyan lány van a kollégiumban, akinek van otthon számítógépe és Internet
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hozzáférése, a középiskolákban viszont egyre nagyobb arányban kapnak a diákok számítógéppel 
elvégzendő házi feladatot, vagy Internetes keresési munkákat, ezért az iskolanővérek a 
leánykollégium informatikai fejlesztésre és -  a képszerkesztés elsajátításához -  digitális 
fényképezőgépek beszerzésére pályáztak a Szülőföld Alaphoz. Az igényelt 1.350.000 Ft-ból a 
Kollégium 500.000 Ft támogatási összeget hagyott jóvá.

Szoftverfrissítés támogatása (Zágráb, Horvátország)

A HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. 1996. óta foglalkozik a horvátországi magyarság 
tájékoztatásával, kiadói tevékenységgel és a kiadott sajtótermékek teijesztésével.
A hetilap (Új Magyar Képes Újság) mellett havilapot (Horvátországi Magyarság), gyerekújságot 
(Barkóca) és évkönyvet, magyar nyelvű könyveket, tankönyveket, prospektusokat és katalógusokat 
ad ki. 2002-től keretein belül működik a Horvátországi tudósítói pont is, amely Horvátországban az 
egyedüli magyar tv-stúdió, és amely a magyar kisebbség életéről, mindennapjairól, programjaikról, 
készít műsorokat, amelyeket Drávatáj címen a Szlavón TV sugároz kéthetente fél órában. Ezen 
kívül a Duna Tv, valamint a MTV részére megrendelésére is készít felvételeket.
A Horvát Kormány Kisebbségi Tanácsa által előirányzott támogatásokat célirányosan kapják, 
amelyekből a nyomtatási költségek mellett a rezsiköltségeket, béreket és az egyéb felmerülő 
költségeket gazdálkodják ki. A technikai berendezések fejlesztésére viszont nem jut a 
költségvetésből, ezért ezek fejlesztésére a pályázatokon nyert összegeket fordítják. A 2010. évi 
pályázat célja -  melyre a Szülőföld Alap 1.000.000 Ft támogatást ítélt meg -  a meglévő szoftverek 
frissítése, felújítása, hogy a Kft. legkorszerűbb technológiával készíthesse a jövőben kiadványait, 
könyveit, műsorait.

Alma Mater Kemény János Egyesület (Maroshévíz, Románia) - A mikrobusz működése az 
anyanyelven tanulás feltétele

A Hargita megyében lévő Maroshévíz szórványnak számít, a magyar lakosság a város lakosságának 
27%-át teszi ki. A magyar tanítási nyelvű Kemény János Elméleti Líceumba 285 gyermek jár, 
melyből 25 óvodás, 79 elemi osztályos, 109 gimnazista és 12 középiskolás (matematika - 
informatika szak). Az iskola 2003-ban költözött új épületbe, egyesítve az azelőtt szétszórtan, négy 
különböző helyen folyó tanítást. 2007 óta rendelkeznek saját mikrobusszal, mely a környéken 
megszűnt magyar tagozatok (Székpatak, Galócás és Salamás) tanulóit szállítja Maroshévízre és 
vissza, továbbá a Maroshévízen távolabb lakó óvodás és elemi iskolás gyermekek utaztatását is 
ellátja, így körülbelül 100 km-t tesz meg naponta. A iskola számára az Alma Mater Kemény János 
Egyesület nyújtott be pályázatot, az elnyert 500.000 forintos támogatás 5 hónapig biztosítja a 
mikrobusz működtetését. A létszámgondokkal küzdő tanintézmény számára rendkívüli jelentősége 
van az ingázó diákok megtartásának. Az említett települések helyi vezetősége nem járul hozzá 
anyagilag a magyar gyermekek utazásához. A mikrobusz fenntartása a záloga annak, hogy az 
ingázó tanulók a közelebbi román iskolák helyett a líceumot válasszák, ezzel biztosítva az 
intézmény működéséhez szükséges minimális létszámot.

Szováta Város Önkormányzata (Szováta, Románia) - Önkormányzati ügyintézés magyarul

Szováta Város önkormányzata, tekintettel a romániai kisebbségi nyelvhasználat jogszabályainak 
kitételeire, valamint a hivatalos ügyintézés magyar nyelven történő szorgalmazására, elindított egy 
projektet, melynek keretében a város lakosai számára lehetővé teszi az önkormányzati ügyintézés 
formanyomtatványait magyar nyelven. A programhoz az alap 1.100.000.- forint támogatást nyújtott, 
amit az önkormányzat saját forrással egészített ki.
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Ennek első lépése az önkormányzati honlap (www.primariasovata.ro) szerkezeti és tartalmi 
kibővítése, mely által feltöltésre kerültek a román nyelvű nyomtatványok magyar nyelvű változatai. 
Ezek kitöltése és beküldése online módon lehetséges. A projekt megvalósulásának vitathatatlan 
pozitív társadalmi hatásai hogy egyszerűbbé, könnyebbé válik a lakosok számára az önkormányzati 
ügyintézés egyrészt azért, mert saját anyanyelvükön nyújthatják be kérelmeiket, másrészt pedig 
konkrét késztetést kapnak arra, hogy gyakorolják az anyanyelvűk használatához való jogaikat. 
Ugyanakkor, az elektronikus úton történő kérelem-benyújtás gördülékenyebbé teszi az ügyintézést, 
mivel így csökken a hivatalokban a túlzsúfoltság, valamint az ügyek megoldásának időtartama. A 
projekt elsődleges gazdasági hatása abból áll, hogy az elektronikus úton történő ügyintézés 
lehetőségének megteremtésével egy időben csökkennek az adminisztrációval együtt járó kiadások 
úgy az önkormányzat, mint a lakosok számára.

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája (BMN) önkormányzatokkal való együttműködések 
támogatása (Felsőőr, Ausztria)

A BMN 2010/11-ben több önkormányzattal együttműködik a kulturális és oktatási programok 
létrehozásában. Gencsapáti, Szentpéterfa, Felsőőr, Alsóőr és Őri sziget, Vasvörösvár 
önkormányzataival szoros együttműködésben van a népfőiskolái programok kivitelezésében. A 
szórványban élő családok gyermekeit felkészíti a kétnyelvű iskolák felvételeire. A községeket 
történelmük feldolgozásában is segítik, pl. a "Lebenswart" projektben is részt vesznek (4 nyelvű) 
projekt. A magyar községekkel közös kulturális programokat bonyolítanak.

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (Dunaszerdahely, Szlovákia) -  „EU Fiatalok 
Lendületben” programja

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) működése az önkéntes munkán alapszik. 
Önkénteseket fogadnak a határon túlról is, hogy saját kultúrájukkal, új ötleteikkel gazdagítsák 
szervezetüket, ill. tapasztalataikkal hozzájáruljanak tevékenységük kiszélesítéséhez. Másrészről az 
önkéntesek is megismerhetik a helyi kultúrát és szokásokat, a szervezetükben végzett munka által 
pedig új ismeretekre, tapasztalatokra és a barátságos környezetnek köszönhetően sok kalandra 
tehetnek szert. Ehhez regisztrált a SZMCS 2009 végén az EU Fiatalok Lendületben programban, az 
Európai Önkéntes Szolgálat alprogramjában.

Az önkéntes fogadásának szigorú feltételei vannak, amiket az önkéntes érkezéséig kell teljesíteniük. 
A feltételek egyike a megfelelő szálláshely kialakítása arra az egy éves időszakra, amíg a fogadó 
szervezetnél tartózkodik. Az önkéntes szálláshelyét a dunaszerdahelyi székház emeleti részében 
alakítják ki, leválasztva az irodahelyiségektől egy kétágyas szobát egy kis előszobával, kellő 
magányt biztosítva ezzel az önkéntesnek. Az SZMCS három alkalmazottja segíti az önkéntest 
feladatai ellátásában. Egyikük a mentora, vezetésével megismerkedik az SZMCS tevékenységeivel, 
ő koordinálja az önkéntes tevékenységét, valamint segít beilleszkedni az új környezetbe. Az 
önkéntes itt tartózkodása idején bármikor fordulhat mentorához. Az önkéntes heti 30-35 órát 
dolgozik. Az SZMCS az önkéntesnek tanulásra, tudásának kiszélesítésére ad lehetőséget különböző 
területeken, pl. adminisztráció, reklám, teammunka, stb., idegennyelv tanulását biztosítja 
(magyar/szlovák); munkája során pedig megismerkedhet a politikamentes szervezetek 
működésével.

Salánki Önkormányzat (Salánk, Ukrajna) -  Rákóczi és Mikes napok Salánkon (II. Rákóczi 
Ferenc utolsó országgyűlésének 300. évfordulója)
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Salánk neve szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével és az általa vezetett 1703—1711-es 
szabadságharccal. 1711. február 10-én Rákóczi Salánkra érkezett. A fejedelem Salánkra hívta össze 
tanácskozásra erdélyi tanácsosait és a magyarországi szenátorokat Az értekezletre, vagy ahogyan a 
salánkiak emlegetik, Rákóczi utolsó országgyűlésére február 1 2 - 1 4  között került sor. A salánki 
nép hűen őrzi a nagy fejedelem emlékét. A tanácskozás 200. évfordulóján, 1911. február 19-én 
fellobogózták a település középületeit, az iskolában ünnepséget tartottak. 1935-ben, amikor 
Kárpátalja-szerte megemlékeztek Rákóczi halálának 200. évfordulójáról, a salánki református 
templomban emléktáblát helyeztek el a történelmi tanácskozás megörökítésére. Salánk lakossága 
ma is híven őrzi a kuruckor hagyományait. Nem telik el egy év sem, hogy a településen működő 
szervezetek, intézmények ne szervezzenek valamilyen hagyományőrző programot. 2010-ben a 
salánki országgyűlés 300. évfordulóját méltatták. A község a helyi egyházak és a helyi magyarság 
szervezet bevonásával a rendezvény lebonyolítására megpályázott 3 millió forintot, melyre a 
Szülőföld Alap 1 millió forint támogatást ítélt meg. A program sikeresen lezajlott.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna) - Számítógépes, 
multimédiás szaktanterem kialakítása, informatikai fejlesztések

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a régió magyarságának egyik legfontosabb 
szellemi központjaként a kor követelményeinek megfelelő informatikai szolgáltatások biztosítását 
tűzte ki célul, amely a főiskola valamennyi oktatója és hallgatója, illetve az intézményhez 
kapcsolódók számára lehetőséget teremt az önképzésre, Internet használatra. Az intézmény 
informatikai eszközparkja több helyen fejlesztésre szorul.
A megpályázott összegből egy modem számítógépes-multimédiás szaktantermet alakítottak ki. Itt a 
diákok megismerkedhetnek a modem multimédiás eszközökkel a gyakorlatban. Olyan tantárgyak 
laborfoglalkozásait tartanák itt, mint a médiatechnika, modem informatikai eszközök az oktatásban, 
stb. A szaktanteremben a felnőttképzéshez kapcsolódóan tanfolyamokat, előadásokat is terveznek 
lebonyolítani. A másik cél a kollégiumi hallgatói informatikai központ számítógépeinek 
modernizálása, részben cseréje volt. Ezzel gazdaságosan modem informatikai szaktantermet 
alakítanak ki. A harmadik megoldandó feladat a főiskolán belül működő Lehoczky Tivadar Intézet 
elavult számítógépeinek cseréje és a mélyinterjúk rögzítéséhez szükséges diktafon, a kutatói munka 
dokumentálásához szükséges modem fényképezőgépek vásárlása volt.
Szülőföld Alap a megpályázott 3 millió forintból 2 milliót ítélt meg a főiskola céljának 
megvalósítására. A vásárolt eszközök beüzemelését, a programok telepítését és hálózatba 
kapcsolását önerőből oldja meg az intézmény.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva, Szlovénia) - Alapvető technikai felszerelés a 
minőségi muravidéki magyar rendezvények lebonyolításához

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet tevékenyégéhez hozzá tartozik a partnerintézményekkel 
történő folyamatos kapcsolattartás, turisztikai és egyéb típusú tájékoztatás. Ezek maradéktalan 
ellátásához szükséges egy, a 21. század kívánalmainak megfelelő honlap kialakítása. A tájékoztatás 
második fajtája a papíralapon történő, hagyományos tájékoztatás, reklám. A gyakorlat, hogy ezeket 
a kiadványaikat, meghívókat a szervezetek nyomdával állíttatják elő, azonban az MNMI-nek olyan 
mennyiségű papíralapú tájékoztató anyaga létezik, amelyek előállításának nyomdaköltségei nagyon 
magasak lennének. A helyzet megoldását egy modem szkenner és nyomtató beszerzésében találta 
meg a szervezet. A Szülőföld Alap által biztosított 1.600.000 Ft támogatást egyrészt az új honlap 
elkészítésére, másrészt az eszközök beszerzésére fordították, A projekt megvalósulása jelenleg 
folyik.
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VI. Az Alap működésének ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék 2010. november 8. és 2011. június 17. között elkülönítetten vizsgálta 
a Szülőföld Alap 2010. évi tevékenységének szabályszerűségét.
Az Alapnál a C.C. Audit Kft. folytatta le a könyvvizsgálati ellenőrzést, a 2010. évi 
gazdálkodással kapcsolatban megállapítást nem tett.

A számvevőszéki jelentés szerint a Szülőföld Alap 2010. évi működése megfelelt a jogszabályi 
előírásoknak; a támogatások biztosításához szükséges döntések a Regionális Egyeztető Fórum 
(REF), illetve a szakmai kollégiumok részéről megszülettek, az Iroda pedig megfelelően 
gondoskodott a döntések előkészítéséről és végrehajtásáról. Megállapítja azonban, hogy a REF 
prioritásai alapján a kollégiumok 110 pályázati célt határoztak meg, ami -  az előző évekhez 
hasonlóan -  a források elaprózódásához vezetett.

Az Alapot kezelő Szülőföld Alap Iroda a nyertes pályázatok támogatási összegeit egy összegben 
folyósította, azokat nem ütemezte. A szerződéskötés, valamint a pénzügyi teljesítés során a 
kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó előírásokat, 
jogköröket betartották. A pályázatok lebonyolítása során a döntési mechanizmusban a 
nyilvánosság biztosított volt, az Alap közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Számvevőszék ezen túlmenően az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

1. gondoskodni kell a Szülőföld Alapból nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzéséről;

2. a megfelelő szabályzatok aktualizálását el kell végezni, beleértve a FEUVE szabályzatot is;

3. javaslatot kell tenni a monitoring rendszer kialakítására.
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