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Fejezeti kezelésű 
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Fejezeti kezelésű 
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Finanszírozott feladat megnevezése*

2018. évi tervezett 
kiadás

4/4/2
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 

30/1/47
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.

                    249,5    

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

                    850,0    

30/3/1
Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása

                 8 486,4    

9 655,9 

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 

7/1/18
A Magyar Foundation of North 
America támogatása

612,4   

7/2/1
Európai Területi Társulások 
támogatása

200,0   

7/2/13
Határmenti gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 7 593,2   

7/2/14
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 5 193,2   

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   

16 598,8 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok 

I. fejezet összesen

XI. fejezet összesen

XVII. fejezet összesen

XII. fejezet összesen

XVIII. fejezet összesen

I. Országgyűlés 

XI. Miniszterelnökség           

XII. Földművelésügyi Minisztérium          

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                    

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium           
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20/4/12            
Erzsébet gyermek- és ifjúsági 
táborok támogatása  

500,0   

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

97,5   

20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása

A program célja a határon túli magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi
és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának,
valamint a szakmai tapasztalatszerzésnek az
elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások
célja magyarországi diákok és kísérőik határon túli
területekre történő osztálykirándulásainak, valamint
külhoni diákok és kísérőik Magyarországra történő
utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához
történő hozzájárulás.

2 000,0   

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 
Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó feladatok 
(működési és művészeti pályázatok)

Színházak és néptáncegyüttesek programtámogatása
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.

200,0   

20/55/5/4

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

420,0   

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 megvalósítására és egyéb
kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

145,0   

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

A közösségépítést, a közfeladat ellátást szolgáló,
valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és
vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása.

65,0   

20/55/13
Határon túli egyházi intézmények 
fejlesztésének támogatása

300,0   

4 114,1 XX. fejezet összesen

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma             
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6/2
Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatása

101,3   

101,3 

1/1
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok

Határon túli és nemzetközi feladatok 43,0   

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   

97,0 

4 Nemzetpolitikai célú támogatások 24 768,1   

24 768,1 

56 515,2 

*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

XXXIII. fejezet összesen

XXXIV. fejezet összesen

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia                                   


