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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
2015. július 2. és július 13. között immáron 22. alkalommal került megrendezésre a Rákóczi
Magyarságismereti Mozgótábor - Diákok Határok Nélkül program.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor célja a határon túli magyar fiatalok táboroztatása, az anyaország
fontos történelmi, társadalmi, kulturális helyszíneinek bemutatása. A 14-18 év közötti magyar anyanyelvű
fiatalok 5 ország magyarlakta területeiről érkeznek Magyarországra és 12 napot töltenek az anyaországban.
A Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék különböző tájairól érkezett összesen 100 tehetséges fiatal újra
lehetőséget kapott a magyarság és a régió történelmének jobb megismerésére, találkozott hasonló sorsú
társaival, életre szóló emlékeket, barátságokat szerezett a program alatt.
A tábor során elhangzott előadások három témakört öleltek fel: Délvidéki vérengzés, Málenkij robot és
a Holokauszt, amelyekről szakértők interaktív beszélgetésekkel kísérve adtak elő. Miskolcon a Málenkij robot
szakértőjét, Molnár D. Erzsébetet hallhattuk, Pécsett pedig Matuska Márton tartott előadást a Délvidéki
vérengzés témájában. Ehhez a témához kapcsolódóan pedig egy kiállítást is megtekinthettek a fiatalok
a Keskenyút Alapítvány jóvoltából, Cseresnyés Magdolna szervezésében. A tábor utolsó négy napjának
helyszíne Budapest volt, ahol a diákok ismét együtt lehettek részesei a programoknak. A tábor keretét adó
témák komolyságát igyekeztük feloldani például egy-egy sétával a várban, a Citadellán, vagy a reggeli misére
való ellátogatás formájában.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor megszervezésén túl tárgy évben alapítványunk tovább folytatta
adományosztó karitatív tevékenységét is. Kuratóriumunk döntése alapján támogatásban részesítettük
a Gyergyószentmiklósi Étkeztetési programunkat, valamint ösztöndíj támogatásban részesítettünk több
határon túli magyar diákot.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól; 2011. évi
CXC. tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Határon túli magyar fiatalok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A határon túlról érkezett fiatalok lehetőséget kaptak a magyarság és a régió történelmének jobb megismerésére,
találkoztak hasonló sorsú társaikkal, életre szóló emlékeket, barátságokat szerezhettek az alapítvány által
szervezett és rendezett programok alatt. Ismereteik bővültek az 1944-es tragédiák témakörben, különösen
kiemelve a téma magyar vonatkozásait. Erősödtek nemzeti öntudatukban és magyarságukban, kulturális
és oktatási projektekben vettek részt.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Erdélyi iskola támogatás
Ösztöndíj támogatás
Összesen:
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Előző időszak

Tárgyidőszak

1 178

863

275

557

1 453

1 420
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

A tisztségviselők semmiféle juttatást nem kaptak

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

7 283

17 703

53

52

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

7 230

17 651

H. Összes ráfordítás (kiadás)

7 298

17 692

0

0

7 298

17 692

-15

11

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2015. július 2. és július 13. között immáron 22. alkalommal került megrendezésre a Rákóczi
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Magyarságismereti Mozgótábor - Diákok Határok Nélkül program.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor célja a határon túli magyar fiatalok táboroztatása, az anyaország
fontos történelmi, társadalmi, kulturális helyszíneinek bemutatása. A 14-18 év közötti magyar anyanyelvű
fiatalok 5 ország magyarlakta területeiről érkeznek Magyarországra és 12 napot töltenek az anyaországban.
A Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék különböző tájairól érkezett összesen 100 tehetséges fiatal újra
lehetőséget kapott a magyarság és a régió történelmének jobb megismerésére, találkozott hasonló sorsú
társaival, életre szóló emlékeket, barátságokat szerezett a program alatt.
A tábor során elhangzott előadások három témakört öleltek fel: Délvidéki vérengzés, Málenkij robot és
a Holokauszt, amelyekről szakértők interaktív beszélgetésekkel kísérve adtak elő. Miskolcon a Málenkij robot
szakértőjét, Molnár D. Erzsébetet hallhattuk, Pécsett pedig Matuska Márton tartott előadást a Délvidéki
vérengzés témájában. Ehhez a témához kapcsolódóan pedig egy kiállítást is megtekinthettek a fiatalok
a Keskenyút Alapítvány jóvoltából, Cseresnyés Magdolna szervezésében. A tábor utolsó négy napjának
helyszíne Budapest volt, ahol a diákok ismét együtt lehettek részesei a programoknak. A tábor keretét adó
témák komolyságát igyekeztük feloldani például egy-egy sétával a várban, a Citadellán, vagy a reggeli misére
való ellátogatás formájában.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor megszervezésén túl tárgy évben alapítványunk tovább folytatta
adományosztó karitatív tevékenységét is. Kuratóriumunk döntése alapján támogatásban részesítettük
a Gyergyószentmiklósi Étkeztetési programunkat, valamint ösztöndíj támogatásban részesítettünk több
határon túli magyar diákot.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Rákóczi Magyarságismereti mozgótábor - Diákok határok nélkül
Támogatási program elnevezése:

Rákóczi Magyarságismereti mozgótábor - Diákok
határok nélkül

Támogató megnevezése:

Rakoczi Foundation; Technical and Technological
Service Toronto

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015-2016 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

6,129
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

6,129

-tárgyévben felhasznált összeg:

5,679

-tárgyévben folyósított összeg:

5,738

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

5,679

Felhalmozási:
Összesen:

5,679

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2015. július 2. és július 13. között immáron 22. alkalommal került megrendezésre a Rákóczi
Magyarságismereti Mozgótábor - Diákok Határok Nélkül program.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor célja a határon túli magyar fiatalok táboroztatása, az anyaország
fontos történelmi, társadalmi, kulturális helyszíneinek bemutatása. A 14-18 év közötti magyar anyanyelvű
fiatalok 5 ország magyarlakta területeiről érkeznek Magyarországra és 12 napot töltenek az anyaországban.
A Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék különböző tájairól érkezett összesen 100 tehetséges fiatal újra
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lehetőséget kapott a magyarság és a régió történelmének jobb megismerésére, találkozott hasonló sorsú
társaival, életre szóló emlékeket, barátságokat szerezett a program alatt.
A tábor során elhangzott előadások három témakört öleltek fel: Délvidéki vérengzés, Málenkij robot és
a Holokauszt, amelyekről szakértők interaktív beszélgetésekkel kísérve adtak elő. Miskolcon a Málenkij robot
szakértőjét, Molnár D. Erzsébetet hallhattuk, Pécsett pedig Matuska Márton tartott előadást a Délvidéki
vérengzés témájában. Ehhez a témához kapcsolódóan pedig egy kiállítást is megtekinthettek a fiatalok
a Keskenyút Alapítvány jóvoltából, Cseresnyés Magdolna szervezésében. A tábor utolsó négy napjának
helyszíne Budapest volt, ahol a diákok ismét együtt lehettek részesei a programoknak. A tábor keretét adó
témák komolyságát igyekeztük feloldani például egy-egy sétával a várban, a Citadellán, vagy a reggeli misére
való ellátogatás formájában.
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor megszervezésén túl tárgy évben alapítványunk tovább folytatta
adományosztó karitatív tevékenységét is. Kuratóriumunk döntése alapján támogatásban részesítettük
a Gyergyószentmiklósi Étkeztetési programunkat, valamint ösztöndíj támogatásban részesítettünk több
határon túli magyar diákot.

7.2.2. Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
Támogatási program elnevezése:

Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos kiemelt
projektek támogatása

Támogató megnevezése:

Miniszterelenökség

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,237
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

3,237

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,237

-tárgyévben folyósított összeg:

3,237

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

3,237

Felhalmozási:
Összesen:

3,237

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Magyarország Kormánya 2014-ben hozta létre a Magyar Holokauszt Emlékév alapot a múlttal való
szembenézés egyik fontos momentumaként. Az alap pályázatok formájában támogatta az emlékév során
megvalósításra került különböző programokat, rendezvényeket, a történelmi, kulturális és oktatási projekteket.
A Rákóczi Alapítvány is részt vett a nyilvános pályázaton és elnyerte a támogatást, melynek révén 2014.
április 24-26 között megvalósulhatott a Rákóczi Családi Kör Találkozó. A találkozó minden költségét
a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának támogatása fedezte.
A programban 130 erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki fiatal vett részt. A három napos találkozón
a fiatalok találkoztak régi táborosokkal, felelevenítették a közös élményeket, emlékeket, csapatépítő
foglalkozáson vettek részt és széles körben megismerkedtek a magyarországi holokauszt történetével.
A találkozó szombati napján - a pályázati támogatásnak köszönhetően a csoport ellátogatott a Holokauszt
Emlékközpontba és a diákok rész vettek a témához kapcsolódó előadásokon, foglalkozásokon. A látogatás
célja az volt, hogy a résztvevők felismerjék, hogy ők maguk is alakítói lehetnek az őket körülvevő világnak.
Cselekvő, aktív részvételen keresztül tanulhatnak a társadalmi felelősségvállalásról.
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A történelemmel, a saját múltunkkal való szembenézés és közösségvállalás a magunkra vonatkoztatott
és jelenbeli emlékezésre kötelez bennünket, ma élőket, akik itt vagyunk, mert itt lehetünk.
A Rákóczi Családi Kör köszönetét fejezi ki a Magyar Holokauszt Emlékév alapnak, hogy az elnyert teljes körű
támogatásnak köszönhetően, megvalósíthatta a Rákóczi Családi Kör Találkozót Budapesten.

7.2.3. BGA 2015. évi "Egyéb támogatások"
Támogatási program elnevezése:

BGA 2015. évi "Egyéb támogatások"

Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapítvány

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,000

-tárgyévben folyósított összeg:

4,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4,000

Felhalmozási:
Összesen:

4,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2015. július 2. és július 13. között immáron 22. alkalommal került megrendezésre a Rákóczi
Magyarságismereti Mozgótábor - Diákok Határok Nélkül program.A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor
célja a határon túli magyar fiatalok táboroztatása, az anyaország fontos történelmi, társadalmi, kulturális
helyszíneinek bemutatása. A 14-18 év közötti magyar anyanyelvű fiatalok 5 ország magyarlakta területeiről
érkeznek Magyarországra és 12 napot töltenek az anyaországban. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék
különböző tájairól érkezett összesen 100 tehetséges fiatal újra lehetőséget kapott a magyarság és a régió
történelmének jobb megismerésére, találkozott hasonló sorsú társaival, életre szóló emlékeket, barátságokat
szerezett a program alatt. A tábor során elhangzott előadások három témakört öleltek fel: Délvidéki vérengzés,
Málenkij robot és a Holokauszt, amelyekről szakértők interaktív beszélgetésekkel kísérve adtak elő. Miskolcon
a Málenkij robot szakértőjét, Molnár D. Erzsébetet hallhattuk, Pécsett pedig Matuska Márton tartott előadást
a Délvidéki vérengzés témájában. Ehhez a témához kapcsolódóan pedig egy kiállítást is megtekinthettek
a fiatalok a Keskenyút Alapítvány jóvoltából, Cseresnyés Magdolna szervezésében. A tábor utolsó négy
napjának helyszíne Budapest volt, ahol a diákok ismét együtt lehettek részesei a programoknak. A tábor
keretét adó témák komolyságát igyekeztük feloldani például egy-egy sétával a várban, a Citadellán, vagy
a reggeli misére való ellátogatás formájában.
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