
Bemutatkozik a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 
 
 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2000. 
áprilisában, a Budapesti Fõvárosi Bíróságon került bejegyzésre. 
 
 
Küldetésünk: "...Saját, valamint az alapítványhoz 
csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élõ 
magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, 
oktatási, nevelési területen történõ kapcsolattartását, 
amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében 
külföldön fejtenek ki". (részlet az Alapító okiratból) 
 
Célunk: A magyar-magyar kapcsolatok ápolása és erõsítése, 
határon innen és túl. 
 
Feladatunknak tarjuk összefogni a három nagy régió 
(Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) magyarságát azáltal, 
hogy rendezvényeinkkel fórumot teremtünk a világban 
szétszóródott magyar ifjúság ismerkedésére, 
kapcsolattartására. Tevékenységünk által az anyaországtól 
elszakadt magyar fiataloknak lehetõséget biztosítunk nemzeti 
identitásuk erõsítésére, a magyar kulturális értékek 
megismerésére és anyanyelvük ápolására. Fontosnak tartjuk 
egy olyan híd megépítését, amelyen járva utat találnak 
egymáshoz a világ különbözõ pontjain élõ, de magyarságukhoz 
hasonló módon kötõdõ fiatalok. 
 
 Az Alapítvány minden olyan természetes és/vagy jogi személy 
erkölcsi és anyagi támogatására számít, aki/amely fontosnak 
tartja, hogy a szórvány magyar ifjúság nemzettudata 
erõsödjék és megtartsa anyanyelvét.  
 
Alapítványunk feladatának tekinti annak tudatosítását, hogy 
a külföldön élõ magyar fiatalok 5-10 év múlva országuk 
gazdasági, tudományos, és politikai életében fognak 
tevékenykedni, ami a magyarságukhoz való erõs kötõdés 
kialakulása esetén lehetõséget teremthet az óhaza és az 
egész Kárpát-medence magyarságának érdekképviseletére.  
 
  
 
Szervezeti felépítés 
 
 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány az elnökkel 
együtt kilenc kuratóriumi tagból áll, akik közül öt a 
nyugati régióban él (Ausztrália, Egyesült Államok, 
Hollandia, Svájc, Svédország), három Magyarországon és  egy 



Erdélyben. A kuratórium tagjai így mindhárom régió érdekeit 
képviselik. 
 
 
Ausztrália              Karasszon Attila 
 
Egyesült Államok ifj. Szalay Róbert 
 
Erdély                        Sógor Csaba 
 
Hollandia               Szilágyi Árpád 
 
Magyarország          Harmati István elnök 
 
Magyarország          Dr. Nagy László 
 
Svájc                         Bajzát Olivér alapító 
 
Svédország            Kulich Károly  
 
Vajdaság              Péter Ildikó 
 
 
 
 
Az Alapítvány mûködtetésében fontos szerepet játszanak a 
Tanácsadó Testületünk tagjai, Magyarországon, és szerte a 
világban. 
  
 
Tevékenységünk 
 
 
A) Magyar Ifjúsági Találkozók, Utótalálkozók 
 
Évente megrendezzük ingyenes, egy hetes táborunkat, a Magyar 
Ifjúsági Találkozót, a Kárpát-medence valamely pontján. Itt 
a fiatalok erõsíthetik nemzeti identitásukat, ápolhatják 
kultúrájukat és anyanyelvüket. Eddig három Magyar Ifjúsági 
Találkozóra került sor, az alábbi helyszíneken: 
 
2001: Ópusztaszer, Magyarország 
2002: Tugár völgye, Felvidék 
2003: Illyefalva, Erdély 
2004: Zobnatica, Vajdaság 
2005: Felsõremete, Kárpátalja (tervezett) 
 
2003-tól az Alapítvány megrendezi nyári táborának, a Magyar 
Ifjúsági Találkozónak az utótalálkozóját, ami újabb fórumot 
jelent a magyar fiatalok kapcsolattartására, nyári 



élményeik, megszerzett ismereteik felidézésére. E rendezvény 
helyszíne az anyaország fõvárosa, Budapest. 
 
 
 
 
B) Magyar Fiatalokért Díj 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma, az Alapító okiratában megjelölt 
közös célok megvalósulásának érdekében a kiemelkedõ 
tevékenységet felmutató természetes-, jogi-, és jogi 
személynek nem minõsülõ társaságok, szervezetek, személyek 
munkája elismerésének céljából Magyar Fiatalokért Díj-at 
alapított. A Kuratórium a Díjjal elismerni kívánja a 
nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért tevékenyen 
részt vállalók munkáját. 
  
 
Együttmûködési kezdeményezés 
 
 
A magyar és a nemzetközi civil társadalom nagyra értékelte 
Alapítványunk négy éves mûködése alatt elért eredményeit. 
Ezen elismerések megerõsítették bennünk, alapítókban azt, 
hogy célkitûzéseink helytállóak. Rendezvényeink szervezése 
során elhivatottságunk tovább erõsödik, mely új lendületet 
ad a további munkánkhoz. 
 
 
Kérjük, hogy lehetõségeihez mérten támogassa az Alapítvány 
mûködését annak érdekében, hogy kitûzött céljaink ne csak 
papíron leírt elvek maradjanak, hanem az elmúlt évekhez 
hasonlóan, létrejöhessen egy 8 ország 60 fiataljának 
részvételével megvalósuló találkozó, amelyet idén 
Kárpátalján szervezünk meg. Annak érdekében, hogy a világban 
szétszóródott magyar fiatalok anyagi lehetõségeiktõl 
függetlenül részt tudjanak venni rendezvényünkön, az 
ifjúsági találkozón való részvételnek nem feltétele 
részvételi díj fizetése, továbbá ingyenes buszt biztosítunk 
Budapest és a tábor helyszíne között. Ennek megvalósulása 
idén is azon múlik, hogy sikerül-e önzetlen, a magyarság 
ügye iránt elkötelezett támogatókat találnunk, akik 
hajlandóak hozzájárulni ahhoz, hogy esélyt teremtsünk arra, 
hogy a magyarság újra egymásra találjon. Meggyõzõdésünk, 
hogy a fiatal nemzedéken múlik az, hogy a magyarság 
ráébred-e arra, hogy számára az összefogás fennmaradásának 
és érdekérvényesítésének elsõdleges feltételévé vált! 
 
Amennyiben Ön hajlandó cége vagy vállalkozása nevében 
szponzori megállapodást kötni velünk, akkor ennek keretében 



vállaljuk, hogy szponzoraink nevét és logóját az Alapítvány 
minden rendezvényén, kiadványán, valamint az Alapítvány 
honlapján (www.mfhnalap.org) közzé tesszük. Ezen túlmenõen, 
az együttmûködés konkrét megvalósulási formáját készek 
vagyunk az egyedi igényekhez igazítani.  
 
Kérjük, hogy tekintse meg a következõ oldalakon a 2005. évi 
Ifjúsági Találkozónk tervezett programját és költségvetését! 
 
 
Reméljük, hogy hamarosan a támogatóink között üdvözölhetjük! 
 
 
Alapítványunk számlaszáma: 
 
10900011-00000013-12550001 
 
Szwift kód: BACX HU HB 
 
Az alapítvány bankja: 
 
Bank Austria Creditanstalt, Alkotmány u. 4.  
1054 Budapest, Magyarország                                 
                 
 
Köszönettel: 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kurátorai és 
TanácsadóTestülete 
  
 
Az V. Magyar Ifjúsági Találkozó tervezett programja 
Felsõremete, Kárpátalja -2005. július 16.-23. 
 
Elsõ nap: 
15 00 Érkezés, regisztráció 
16 00 városnézés 
18 00 vacsora 
19 30 bemutatkozó est 
 
Második nap: 
08 00 reggeli 
10 00 elõadás és kerekasztal beszélgetés (a kárpátaljai 
magyarság demográfiai helyzete témakörben) 
11 00 elõadás és kerekasztal beszélgetés (Ukrajna helyzete, 
EU csatlakozásának esélyei témakörben) 
12 30 ebéd 
14 00 Ökumenikus Istentisztelet (opcionális) 
15 30 sport 
18 00 vacsora 
20 00 színházi elõadás (Beregszászi Illyés Gyula Magyar 



Nemzeti Színház) 
 
 
Harmadik nap: 
08 00 reggeli 
10 00 kirándulás &#8211; a helyi kulturális örökség megismerése  
útvonal: Beregszász &#8211; Munkács (munkácsi vár) &#8211; 
Nevickei vár 
&#8211; Vereckei &#8211;hágó &#8211; Beregszász  
ebéd útközben (szendvicsek, tea) 
18 00 hazaérkezés 
18 30 vacsora 
20 00 táncház (magyar és ukrán néptáncok tanulása) 
 
 
Negyedik nap: 
08 00 reggeli 
10 00 elõadás és kerekasztal beszélgetés (oktatás, 
továbbtanulási lehetõségek témakörben)  
11 00 ifjúsági szervezetek kerekasztal-beszélgetése, a 
többségi nemzettõl eltérõ nyelvi és kulturális gyökerek 
miatti hátrányos helyzetbõl adódó problémák elemzése 
12 30 ebéd 
14 00 ifjúsági kerekasztal-beszélgetés folyatása, 
együttmûködési stratégiák kialakítása, párbeszéd az elõadók 
és a résztvevõk között 
18 00 vacsora 
20 00 borkóstoló 
 
Ötödik nap: 
08 00 reggeli 
10 00 elõadás (híres emberek Kárpátalján)  
11 00 elõadás és kerekasztal-beszélgetés (fejezetek 
Kárpátalja történetének sorsfordulóiból) 
12 30 ebéd 
14 00 kirándulás a Dédai-tóhoz  
18 00 vacsora 
 
Hatodik nap: 
08 00 reggeli 
09 00 helyi ruszin érdekképviseleti szervezet bemutatkozása, 
kerekasztal-beszélgetés a kisebbségi lét problémáiról 
 12 30 ebéd 
14 00 kirándulás a környezõ vidéken &#8211; a helyi természeti 
örökség megismerése 
18 00 vacsora 
 
Hetedik nap. 
08 00 reggeli 
09 00 a kisebbségek viszonyulása a többségi nemzethez &#8211; 



békés együttélés a kulturális sokszínûség megõrzése mellett 
&#8211; kerekasztal-beszélgetés a helyi ruszin és ukrán ifjúsági 
szervezetekkel 
12 30 ebéd 
14 00 szabad program 
18 00 vacsora 
20 00 Búcsúest 
 
Nyolcadik nap: 
08 00 reggeli 
09 00 hazautazás  
 
 
A Nemzetközi Ifjúsági Találkozóinkon hagyományosan jó 
hangulatban találkozhatnak a nagyvilágban szétszóródott 
magyar ifjúság résztvevõi, akik kötõdni szeretnének a 
jövõben is a magyarsághoz, és azt fel is vállalják 
kultúránk, anyanyelvünk, hagyományaink ápolásával; 
történelmünk, irodalmunk, mûvészetünk, megismerésével. 
Rendezvényünkre általában 17-35 éves korosztályt várunk, de 
mindenki szíves jelentkezését örömmel vesszük. A 
találkozókon kialakuló nemzetközi kapcsolatok egyaránt 
segíti az országokon átívelõ baráti, kulturális, valamint 
gazdasági  kötõdések kiépülését is. 
 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
Jelentkezés: 2005. június 10-ig írásban az Alapítvány 
postai, vagy e-mail címén, illetve személyesen, vagy 
telefonon a kurátoroknál.  
Minden jelentkezõnek 2005. július 1-ig elküldjük a 
visszaigazolást, és az egyéb részletes tudnivalókat, 
információkat. 
Az alapítvány címe: 
1126 Budapest, Böszörményi út 28. 
Az alapítvány e-mail címe: mfhnalap@freemail.hu 
Az alapítvány honlapja: www.mfhnalap.org 
  
 
 
Az V. Magyar Ifjúsági Találkozó tervezett kiadásai 
Kárpátalja, 2005. július 16.-23. 
 
 
 
 
Költségnem megnevezése Összesen (Ft) Összesen (euró) 
1.) Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, Internet) 
100 000 408 
2.) Szolgáltatási kiadások 1 500 000 6 122 
- bérleti díjak (helyiség, gép stb.) 50 000 204 



- egyéb mûködési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás 
stb.) 30 000 122 
- étkezési költségek 400 000 1 633 
- szállásköltség 600 000 2 449 
- utazási költségek 300 000 1 224 
- reklámköltség 100 000 408 
- nyomdaköltség 20 000 82 
3.) Egyéb dologi kiadások 400 000 1 633 
- honorárium, tiszteletdíj 150 000 612 
- biztosítás 180 000 735 
-vízum 70 000 286 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D): 2 000 000 8 163 
 
 
  
 
Rendezvényeink a 2004-es évben 
 
 
IV. Magyar Ifjúsági Találkozó 
 
2004. július 17. és 24. között a  Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány, a Vajdasági Magyar Ifjúság, és a 
Határokon Túli Magyarságért Alapítvány a Vajdaságban lévõ 
Zobnaticán rendezte meg a IV. Magyar Ifjúsági Találkozót. A 
Törley-család néhai birtokára körülbelül 40 magyar fiatal 
érkezett, többek között Németországból, Svájcból, 
Svédországból, és Erdélybõl. Az egyhetes találkozó 
programjai között szerepelt többek között a Vajdaság 
nevezetességeinek megtekintése, a helyi fiatalokkal való 
ismerkedés, közös sportvetélkedõkön való részvétel, a magyar 
hagyományok (népdal, néptánc stb.) ápolása, Vajdaság 
történelmének, demográfiai és politikai helyzetének megismerése. 
 
 
 
 
A IV. Magyar Ifjúsági Tábor utótalálkozója 
 
 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány szervezésében 
2004. október 2.-án megrendezésre került a tábor 
utótalálkozója, amin többen részt vettek a nyári táborozók 
közül. Külön öröm volt a szervezõk számára az, hogy nemcsak 
Budapestrõl, hanem vidékrõl is többen eljöttek a 
rendezvényre. A szervezõket dr. Nagy László kurátor, Gyimesi 
Ágnes és Varga Eszter önkéntesek képviselték. Az 
összejövetelre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi 
Karának éttermében került sor. Az Alapítvány alapító 
kurátorának, Bajzát Olivérnek az utótalálkozóra írt levelét 



dr. Nagy László olvasta fel az egybegyûlteknek, majd a 
szervezõk és a nyári tábor résztvevõi kötetlen beszélgetés 
keretében idézték feli a nyári emlékeket. 
 
 
Kérjük, hogy amennyiben további kérdése van 
tevékenységünkkel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy vegye fel 
a kapcsolatot kurátorainkkal! 
 
 
 
Elérhetõségeink: 
 
 
Harmati István:  Telefon: 00-36-30-265-66-97 
E-mail : mfhnhi@freemail.hu 
 
 
Dr. Nagy László:  Telefon: 00-36-20-956-56-75 
E-mail: nagyleis@freemail.hu 
 
 
Varga Eszter:  
E-mail: mfhnalap@freemail.hu 
 
 
Az alapítvány címe: 
 
Böszörményi út 28, 1126 Budapest, Magyarország  
 
Telefon: Harmati István: 00-36-30-265-66-97, 
 
Dr. Nagy László:00-36--20-956-56-75,  
Fax:00-36-1-419-18-85 
 
Az alapítvány adószáma: 18239294-1-43   
 
 
Az alapítvány bankja: 
 
Bank Austria Creditanstalt, Alkotmány u. 4. , 
1054 Budapest, Magyarország   
   
Számlaszáma: 10900011-00000013-12550001. 
 
 
A bank pénzforgalmi jelzõszáma: 50910900011 
 
Szwift kód: BACX HU HB 
 



A bank pénzforgalmi jelzõszáma: 50910900011 
 
Az alapítvány honlapja: www.mfhnalap.org 
 


