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a Képviselő-testület részére 

a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. 
A Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult, ez idő óta a szomszédos országokban élő magyar 
közösségeket segíti. A 2012. évben végzett tevékenységük eredménye, hogy 32 programjuk több, 
mint 30 OOO embert érintett. Szerveztek táborokat általános iskolás, középiskolás gyermekek 
részére, valamint főiskolásoknak is. Történelmi vetélkedőn mérték össze tudásukat a 
középiskolások, valamint diákutaztatási programjukon 212 Kárpát-medencei középiskola 7 OOO 
diákja vehetett részt. Helyi szervezeteinek száma 347, ebből 173 szervezet működik 
középiskolákban. 

A Rákóczi Szövetség kiemelkedően fontos feladatának tekinti, hogy segítse a Felvidéken élő 
fiatalok magyar iskolákba történő beiratkozását. Ez okból 2004-ben "Beiratkozási Ösztöndíj 
Programot" hirdettek, amely keretében a magyar iskolába beiratkozott gyermekek részére egyszeri 
l O OOO Ft összegű ösztöndíjat biztosítottak. Az elmúlt évben a programot kiterjesztették a 
Partiumra, 2012-ben a Felvidéken 3260 iskolakezdő részesült az ösztöndíjban. 
A szlovákiai január-február havi iskolai beiratkozást megelőzően, 2012 decemberében több, mint 
13 OOO szlovákiai magyar óvodás szüleihez juttatták el a magyar iskolaválasztás mellett érvelő 
levelüket, és ebben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási ösztöndíjról és annak igénylésérőL 
2012. évben 233 önkormányzat segítette a program megvalósulását 
Támogatás biztosítása esetén lehetőségünk van arra, hogy megnevezzük azt a régiót, települést, 
ahová szeretnénk eljuttatni segítségünket. 

Javasolom, hogy a Rákóczi Szövetség munkáját 50 OOO Ft összeggel támogassuk, ezzel segítve a 
magyar iskolákba történő beiratkozást. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás biztosításával a Rákóczi Szövetségen keresztül öt határon túli magyar családot tudunk 
segíteni abban, hogy a gyermekeiket magyar iskolába írassák be. A fiatalok megismerhetik a 
magyar történelmet, a kultúrát és elősegíthetik a határon túl a magyar nyelv ápolását. 

III. A végrehajtás feltételei 

Javasolom, hogy az 50 OOO Ft összegű támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról 
szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek 
támogatása költségvetési sor terhére biztosítsuk, a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
A végrehajtás tovább feltétele, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi C LXXV törvény 7 5. § (l) bekezdése 



szerint 2012. január l. napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési 
támogatásban, amely a 30. § szerint letétbe helyezte a 2012. évről szóló beszámolóját (mérleget, 
egyszerűsített médeget ), az eredménykimutatást ( eredménylevezetést) és kettős könyvvitel esetében 
a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az 
Országos Bírósági HivatalnáL A támogatás kizárólag abban az esetben adható, ha a Rákóczi 
Szövetség a beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalnálletétbe helyezte, és ezt a tényt az ajánlott 
küldemény postai feladóvevényével igazolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május" l4 · " 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. . /2013. (V. 28.) határozata 

a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 50 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít a Rákóczi Szövetség részére együttműködési megállapodás keretében a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a 
zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék 
felszabadításával egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződés megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a polgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

Tisztelt Polgármester Asszony /Ú r! 

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik 
támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott 
küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő 
nemzedékek szüleik magyar identitását, programjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősorban az 
ifjúságot kívánjuk megszólítani. Örömmel tudjuk elmondani, hogy a múlt évi 32 programunk 
több mint 30 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintett. Általános iskolás gyermekek részére 
Esztergomban és Baján, középiskolások részére Sátoraljaújhelyen és Győrött, főiskolások részére 
Szentendrén rendezünk rendszeres nyári táborokat. Minden évben programjaink részét képezi a 
középiskolásoknak szóló Cultura Nostra történelmi vetélkedő Pannonhalmán és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére Budapesten megrendezett Gloria Viccis történelmi 
vetélkedő, amely nagyszabású '56-os ifjúsági emlékünnepségünkhöz kapcsolódik. Diákutaztatási 
programjaink keretében 2012-ben 212 Kárpát-medencei középiskola mintegy 7000 diákjának 
biztosítottuk, hogy egy másik ország magyar diákjaival ünnepeljen és emlékezzen március 15-én, 
június 4-én, illetve október 23-án. Éves programunkhoz tartozik továbbá a középiskolás 
szervezeteink részére meghirdetett "Felvidéki séták", a Délvidéki Utazás és a Partiumi 
Kirándulás, illetve a középiskolás vezetőképzők, valamint a Kárpát-medencei történelemtanárok 
találkozója Gyöngyösön. 

ASzövetség helyi szervezeteinek száma 347, közülük 173 szervezet középiskolában működik. A 
Szövetség 17 959 taggal rendelkezik, a múlt évben csatlakozott 207 4 új tag átlagéletkora 21 év. 

Munkánkban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a 
Felvidéken, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők 
vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását. Ez a kérdés különösen a Felvidéken 
éleződött ki, ahol a különböző magyarellenes intézkedések és kezdeményezések - így például a 
nyelvtörvény és az állampolgársági törvény - következtében a magyar családok jelentős 

hányadában a magyarul beszélő gyermekeket nem magyar iskolába íratják. 
Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra 2004-ben, hogy a Felvidéken 
"Beiratkozási Ösztöndíj Programot" hirdessen meg, ennek keretében a magyar iskolába beíratott 
gyermekek egyszeri alkalommal 1 O ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, amelynek 
átadása iskolai ünnepségeken történik. 
2012-ben az ösztöndíjakat a Felvidéken 3260 magyar iskolakezdő részére 100 helyszínen 
megrendezett ünnepségeken adtuk át, sok esetben az eseményeken megjelentek az akciót 
adományukkal támogató magyarországi önkormányzatok, civil szervezetek képviselői és jeles 
közéleti személyiségek is. A programot az elmúlt évben kiterjesztettük a Partiumra is, tekintettel 
az ottani asszimilációs és iskolaválasztási folyamatokra. Nagyváradon, Margittán és a belényesi 
régióban 22 helyszínen 790 iskolakezdő részesült a szolidaritást kifejező támogatásban. Az erre 
vonatkozó részletes beszámolók honlapunkon olvashatóak: W\V\v.rakocziszoverscp·.orp-
A január és február folyamán esedékes szlovákiai iskolai beiratkozásokat megelőző 

iskolaválasztási karnpányunk keretében, december folyamán 13 248 szlovákiai magyar óvodás, 
köztLik 3866 iskolakötelessé váló óvodás szüleinek jutattuk el levelünket a magyar iskolaválasztás 
érveivel együtt, karácsonyi ajándékcsomaggal összekötve. Ebben a levélben tájékoztattuk a 
szülőket a beiratkozási ösztöndíjról, jelezve nekik, hogy az ehhez szükséges pályázati adatlapot az 
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RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

iskolai beiratkozáskor tölthetik ki. A levelet és a hozzátartozó 12 pontos magyar iskolaválasztást 
szolgáló érvgyűjteményt szíves tájékoztatásukra mellékelve megküldjük. 
Örömmel közöljük, hogy 2012-ben 233 település önkormányzata támogatta programunkat. A 
támogató települések listája honlapunkon megtekinthető: \V\\"w.rakocziszon~tscg.org 
Az akciót múlt évben támogató önkormányzatoknak ezúton is szetetnénk kifejezni 
köszönetünket, nagyrabecsülésünket. Ezzel a levéllel azokat az önkormányzatokat kivántuk 
ismételten megszólítani, akik egyet értenek a Rákóczi Szövetség céljaivaL Ezért abban 
reménykedünk, hogy tevékenységünket, különösen a magyar iskolaválasztást szolgáló 
programunkat, a továbbiakban is támogatásra méltónak találják. 
Azt gondoljuk, hogy a magyar iskolaválasztás ügyében széleskörű összefogással sikereket tudunk 
elérni. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy amíg az elmúlt 10 évben a népszámlálási adatok szerint 
jelentősen csökkent a magyatok száma Szlovákiában, addig a magyar tannyelvű iskolát választék 
száma stabilizálódott az elmúlt években. 
Úgy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetstratégiai prioritásokra összpontosítva 
jelentős mértékben segíthe~ük a határon túli magyar közösségeket jövőjük megalapozásában. 
Amennyiben ez évi beiratkozási programunkat - bármekkora összeggel - támogatui tudják, 
szívesen vesszük közlésüket arra vonatkozóan, hogy a támogatását mely régió vagy település 
részére kívánja felajánlani. Örömmel vesszük személyes részvételét az ősz folyamán 
megrendezendő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen. 

Elérhetőségeink 

RÁKÓCZISZÖVETSÉG 

Cím: 
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info({l•.rakocziszoyctscg.hu 

\\·ww. rakocziszo,·etscg.org 
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Beiratkozási program 

Támogatásában bízva tisztelettel köszönti: 

Budapest, 2013. január 14. 

Dt:: Ralzl József, 
a Rákóc~i-Szövetség elnöke 
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