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– Az Alapkezelő 2010 novembere óta működik. Jogál-
lása szerint központi hivatal, amely a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozik. 
Feladata a Minisztériumhoz rendelt, hazai forrásból 
megvalósuló egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil 
és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályáza-
tok lebonyolítása. Emelle#  egyes közoktatási és fel-
sőoktatási projektek is a hatáskörébe tartoznak, és 
ösztöndíjprogramokat is kezelünk: mi bonyolítjuk 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszert és az Útravaló Ösztöndíjprog-
ramot. Január 1-e óta hozzánk tartozik a Nemzeti 
Civil Alapprogram, amelyet az ESZA-tól ve# ünk 
át. Április 30-ig pedig átvesszük a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, 
a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, va-
lamint további öt közalapítvány, illetve alapítvány 
feladatait.

– A Közalapítványok megszüntetése nem újkeletű, erre 
lehete"  számítani, de hogyan veszik át ezt a rengeteg fel-
adatot és kezelik majd egy helyen?

– Alapvető célunk egy hatékony pályázati rend-
szer működtetése. A Közalapítványok nem voltak  
sem ellenőrizhetők, sem költséghatékonyak. Ne 
legyen tíz különböző helyen, tíz apparátus külön 
jogásszal és pénzügyessel, hanem integráltan, haté-
konyan és átláthatóan, egy helyen fussanak össze a 
szálak. Így a rendszer is átláthatóbb, ellenőrizhetőbb 
és hatékonyabb lesz. Célzo# an kerültek a feladatok 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Fele-
lős Államtitkárságától, valamint a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózá-
sért Felelős Államtitkárságától és az Egyházi, Nem-
zetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságtól a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. 
Bizonyos pályázatokat már kiírtunk, például az 
NCA összes pályázata megjelent januárban.

– Mekkora stábbal, csapa" al végzi feladatát az Alapke-
zelő?

– A stáb még nem 
teljesen állt fel, ösz-
szesen 346 fős lesz, 
jelenleg még nem 
vagyunk ennyien. 
Például az említe#  
Közalapítványok vezetőivel is folyamatosan zajla-
nak az egyeztetések a feladatok átvételéről. A végső 
határidő április 30-a.

– Kérem, mondja el, milyen pályázatokra számíthatnak 
a nemzetiségek 2011-ben?

– A nemzeti és etnikai kisebbségek önazonossá-
guk megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szel-
lemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra a 
központi költségvetésben jóváhagyo#  kisebbségpo-
litikai fejezeti kezelésű előirányzatból kaphatnak tá-
mogatást. A 342/2010 (XII.28.) Kormányrendelet 11. 
§-ban megfogalmazo# akkal összhangban a korábbi 
évek pályázati rendszerénél átláthatóbb, egysze-
rűbb, a kisebbségi közösségek szempontjait jobban 
szem elő#  tartó támogatási struktúra létrehozása a 
cél. A gyorsabb és á# ekinthetőbb elbírálási, feldol-
gozási folyamat eredményeként a pályázatokat már 
március végén kiírta az Alapkezelő. A benyújto#  
pályázatokról a Kisebbségi Támogatási Bizo# ság 
javaslata alapján, a meghatározo#  prioritások fi gye-
lembe vételével a Támogató dönt. Ez a bizo# ság a 13 
tagú Kisebbségi Támogatási Albizo# ság javaslatait 
fi gyelembe véve készíti elő elbírálásra a pályázato-
kat. Ebbe az albizo# ságba valamennyi nemzeti és 
etnikai kisebbség delegál képviselőt.

– Korábban az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizo" sága írt ki pályázatot a nemzeti-
ségi civil szervezetek számára…

– A 2011-es költségvetés a kormányzati kisebb-
ségpolitikai feladatok ellátására a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetében 732,5 millió 
forintot irányozo#  elő. Ez a kisebbségpolitikai fe-
jezeti kezelésű előirányzat magában foglalja azt a 

Bemutatjuk a Wekerle Sándor Alapkezelőt

Interjú Dr. Hidas János főigazgatóval

D
Dr. Hidas Jánoshoz, a Wekerle Sándor Alapkezelő főigazgatójához megyek, a portán 
„sorbanállunk”, ugyanis több dobozban, Somogy megyéből Bursa Hungarica pályáza-
tokat hoztak, így természetesen övék az elsőbbség. Aztán én is bejutok. Szóval forgalom 
már most van, pedig az Alapkezelő alig pár hónapja működik. Indulás előtt természete-
sen tanulmányoztam a honlapját is, a Nemzeti Civil Alapprogram kiírásait itt találtam 
meg, a már említett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert 
és az Útravaló Ösztöndíjprogramot szintén, a nemzetiségek pályázatait most írták ki, 
miközben tudjuk, hogy hamarosan megszűnik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségekért Közalapítvány. Így első kérdésem mindjárt arra vonatkozott, mely területe-
ket fogja át az Alapkezelő?
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forrást is, amely korábban az Országgyűlés Emberi 
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizo# sága által 
került elosztásra.

– Az Alapkezelőhöz kerültek a feladatalapú támogatá-
sok is…

– A Kormány fenti rendelete értelmében a feladat-
alapú támogatások elosztásánál a kisebbségi önkor-
mányzatoknak a költségvetési év április 1. napját 
megelőző 12 hónapban keletkeze#  jegyzőkönyveit 
vesszük alapul, amelyeket a kormányhivatalok kül-
denek meg a Wekerle Sándor Alapkezelő részére. 
A támogatás megállapításához a fent megjelölt idő-
szakban készült, legalább négy testületi ülés, továb-
bá a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek, valamint 
az igénybejelentőnek kell beérkeznie hozzánk. Ez 
vonatkozik a 2010 őszén újonnan alakult kisebbségi 

önkormányzatokra is. Az igénybejelentőt és ennek 
mellékletét képező, a képviselő-testületnek a fel-
adatalapú támogatás igényléséről hozo#  döntéséről 
szóló hiteles határozat kivonatát, az igénylő kisebb-
ségi önkormányzat április 15-ig küldi el az Alap-
kezelőnek. Azon kisebbségi önkormányzatoknak, 
amelyek már benyújto# ák igénylésüket, nem kell 
újabb igénybejelentőt küldeniük. Eddig már 1768 fel-
adatalapú pályázat érkeze#  meg hozzánk, számuk 
folyamatosan növekszik, hiszen 2300 települési és 
mintegy 58 területi – megyei és fővárosi – kisebbségi 
önkormányzat alakult meg. Tennivalónk tehát lesz 
bőven idén és az elkövetkezendő években is.

– Köszönöm az interjút!

Mayer Éva

„Átlátható pályázati rendszer, több forrás 
a hazai kisebbségeknek” 

címmel, dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős helye# es államtitkára és dr. Hidas János, a Wekerle Sándor 
Alapkezelő főigazgatója tarto#  sajtótájékoztatót. Ezen bejelente# ék, hogy a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága együ# működési megállapodást írt alá a Wekerle Sándor Alapkezelővel, amely-
nek legfontosabb célja, hogy az egyházi, nemzetiségi és civil támogatások rendszere átláthatóbb 
és eredményesebb legyen, és gyorsan, hatékonyan érje el pályázati kiírásával a valós közössé-
geket, támogassa azok munkáját. A pályázati rendszer az eddigiekhez képest átalakult azért, 
hogy egyszerűsödjön, hogy megszűnjenek a párhuzamosságok, a bürokrácia minimálisra csök-
kenjen és így a döntéshozatal valóban demokratikus legyen. A kisebbségek részére 732,5 millió 
forint, a települési és kisebbségi önkormányzatok támogatására 1 milliárd 520 millió forint áll 
rendelkezésre.

Ezután megismerhe# ük a pályázatokat is, amelyek a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján, 
a www.wekerle.hu oldalon, a Hazai pályázatok menüpontban olvashatóak.

Nemzetiségi Pályázatok

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő az 
alábbi pályázatokat írja ki:

1. Anyaországi tábor
2. Kisebbségi társadalmi szervezetek költségvetési támogatása
3. Multikulturális, össznemzetiségi programok
4. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
5. Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntarto#  intézmények
6. Roma intézmények 2011. évi támogatása – meghívásos pályázat

A pályázatok beadási határideje 2011. április 29.

Lapzár ta:  2011.  március  31.


