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4/4/2

A Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma, Magyar 
Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány 
támogatása

Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti 
közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei 
elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai 
politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása 
és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba 
történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében 
hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása 
érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.

80,0   

80,0 

30/3/1
Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 6 666,4   

30/1/47
Határon Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő Szolgálata

Magyarország támogatást nyújt a határai mentén, 
valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb 
államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által 
kezdeményezett, határon átnyúló együttműködésekhez

70,0   

30/1/50
Határontúli műemlék-felújítási 
program

A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális 
örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 
1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján 
támogatás kerül biztosításra a határon túli épített 
örökség megóvása céljára

200,0   

30/1/81
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja fejlesztési feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
fejlesztési feladatok támogatása

500,0   

7 436,4 

20/3/4 
Határon átnyúló agrár- és 
környezetvédelmi feladatok 
támogatása

100,0   

100,0 

20/32/34
Határ menti közúti fejlesztések 
előkészítése

1 000,0   

1 000,0 

7/2/13
Határmenti gazdaságfejlesztési
vajdasági programok támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 7 600,0   

7/2/14
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 5 200,0   

7/2/15

A horvátországi magyarok
demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia
támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 500,0   

7/2/16
Muravidéki gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 500,0   

7/2/17
Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia
támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 1 000,0   

7/2/18
Felvidéki gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 1 000,0   

15 800,0 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatban
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20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

A pályázatok egy része a határon túli magyar
tehetségeket segítő programok támogatására, illetve a
magyarországi és határon túli intézmények közti
együttműködés elősegítésére irányul

részben, előre nem 
tervezhető

20/4/12 Erzsébet  Program támogatása
Az Erzsébet Program keretében kialakított erdélyi
táborhely és kapcsolódó eszközállomány, továbbá
táborhely és építési telek megvásárlása Kárpátalján 

430,0   

20/5/18/1
Határon túli felsőoktatási feladatok 
támogatása

A kisebbségben élő magyar értelmiség létszámának
megtartása, növelése, szellemi fejlődésének
előmozdítása, amely részben a határon túli magyar
felsőoktatás minőségorientált fejlesztésével, a határon
túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az
e tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek
támogatásával valósítható meg. A külhoni magyar
közösségek identitását, megmaradását garantáló
magyar anyanyelv és kultúra megtartása érdekében a
határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit
megőrző, és minőségét fejlesztő támogatások
biztosítása

801,4   

20/5/18/2 
Határon túli kulturális feladatok
támogatása

97,5   

20/5/18/4
Határon túli köznevelési feladatok
támogatása

236,6   

20/11/5

Kiemelt és/vagy közösségi
nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események
támogatása

Kulturális fesztiválok támogatása
részben, előre nem 

tervezhető

20/13/5 
Előadó-művészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)

Színházak és néptáncegyüttesek programtámogatása
részben, előre nem 

tervezhető

20/15/3/3 
Báthory István Magyar-Litván
Együttműködési Alap

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván
fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása
ifjúsági együttműködési programok, információs
programok, valamint ifjúsági és módszertani
találkozók által

3,0   

20/15/3/4
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosíthat a gyermekek és
fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket
célzó fejlesztő tevékenységekhez, az ifjúsággal
foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és
fiatalok táborainak megvalósításához és a határon túli
ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához

részben, előre nem 
tervezhető

20/22/2  
Egészségügyi ellátási és fejlesztési
feladatok

Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának
támogatása

100,0   

20/30/23/2 
Kulturális társadalmi, civil
szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása

Működési támogatás
részben, előre nem 

tervezhető

20/30/23/6  Rákóczi Szövetség támogatása Működési támogatás 50,0   

20/54 Nemzeti Együttműködési Alap

A Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint civil 
szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és 
határon túli rendezvények támogatására 
Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet 
(főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) számára 
együttesen is nyújtható a Nemzeti Együttműködési 
Alap terhére kifizetés

256,4   

20/55/5/4

Külhonban szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek támogatása – 
Határon túli egyház és annak belső 
egyházi jogi személye

420,0   

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma             
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20/55/7
Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások

Egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi 
fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak és egyéb 
kapcsolódó fejlesztések megvalósításának támogatása

145,0   

20/55/9 
Egyházi közösségi célú programok 
és beruházások támogatása

Közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, 
valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai 
projektek és kapcsolódó beruházások támogatása

65,0   

20/55/13
Határon túli egyházi intézmények 
fejlesztésének támogatása

300,0   

2 904,9 

20/1/4
A Magyar Foundation of North 
America támogatása

612,4

612,4 

6/2
Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatása

56,6   

56,6 

1/1
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok

Határon túli és nemzetközi feladatok 33,3   

4/2
Magyar Művészetek Háza 
programok

Határon túli művészeti szakmai programok 
támogatása

19,0   

4/3
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi tagdíjak

Nemzetközi programok támogatása 15,0   

4/7 Pályázati alapok

Határon túli kulturális értékek védelmének és 
gyarapításának, a művészeti és történeti hagyományok 
megőrzésének, a magas színvonalú művészi 
alkotómunka feltételeinek megerősítő támogatása 

20,0   

87,3 

4 Nemzetpolitikai célú támogatások

Oktatás-nevelési támogatások, a nemzeti jelentőségű
intézmények, valamint az erdélyi nemzeti jelentőségű
programok keretében szakmai és kulturális
intézmények támogatása, kulturális, oktatási,
szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények
támogatása

19 822,5   

8 Magyarság Háza program 216,0   
20 038,5 

48 116,1 
*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat 
megnevezését beírni.

LXV. fejezet összesen

MINDÖSSZESEN

XXXIV. Magyar Művészeti  Akadémia                                      

LXV. Bethlen Gábor Alap

XX. fejezet összesen

XXI. fejezet összesen
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XXXIV. fejezet összesen

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia                                   

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda


