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Stabil keretek – életerős közösségek



Előny legyen magyarnak lenni.

A külhoniság a 21. században előny és erőforrás
legyen a magyar nemzet számára.



A nemzeti jelentőségű intézmények között 83 intézmény és szervezet
kiszámítható támogatását valósítjuk meg. 

12 nemzeti jelentőségű program keretében további 170 intézmény és
szervezet programjainak fenntartható működését biztosítottuk 2019-ben.

Fotó: Fülöp László



A magyar kultúráért és
oktatásért pályázati program és az ifjúsági

és cserkészközösségeknek szóló pályázatunk keretében 2019-ben 1,35
milliárd forintból több mint 3000 szervezet programjainak

megvalósítását támogattuk.





A Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program 
első és második ütemének

köszönhetően több mint 110 új
óvoda és bölcsőde

épült, illetve épülhet meg,
emellett közel 700

óvoda épületének külső és belső
felújítására, bővítésére kerül sor.

A program a harmadik ütemben új
fejlesztésekkel folytatódik.



Kárpát-medence szerte több
mint 50 magyar

középiskola, kollégium és
szórványkollégium fenntartható

működését biztosítjuk.
 

8 külhoni magyar nyelvű
felsőoktatási intézmény,

illetve kar működtetéséhez
nyújtunk állandó támogatást

Fotó: Fülöp László



A Petőfi Sándor Programmal és a Kőrösi Csoma Sándor
Programmal idén 224 ösztöndíjas érkezett a szórványba és a

diaszpórába. 
250 közösségben vagyunk jelen a mindennapokban.



labdarúgó akadémiák működésének
és fejlesztéseinek támogatása

(Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy,
Dunaszerdahely, Komárom, Topolya

Munkács, Lendva, Eszék)
Székelyföldi Jégkorong Akadémia

működésének és fejlesztéseinek támogatása 
(Csíkszereda, Csíkkarcfalva, Sepsiszentgyörgy)

fedett lovarda építése Csíkszentsimonban és a
Székelyföldi Lovas Központban (Benedekmező)

Négyévszakos Sí- és
Túraközpont kialakítása,

Székelyvarság



Az évek óta működtetett programok mellett az új
kezdeményezések – diaszpóra pályázat, Diaszpóra Program.

Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója, cserkészet kiemelt
támogatása – is rendszerszintűvé váltak.



Fotó: Herédi Krisztián

6600 babacsomagot
ajándékoztunk az anyasági

támogatás Kárpát-
medencei igénylőinek.

Pályázatunk keretében több
mint

627 millió forinttal 676 külhoni
magyar

egyházi és civil szervezet,
valamint vállalkozás

gyermekbarát tevékenységének
megvalósítását támogattuk. 



Fotó: Herédi Krisztián

2019-ben is megszerveztünk
nyári táborainkat külhoni

magyar családok és
középiskolás fiatalok

számára több mint 250
résztvevővel.

Képzésekkel, szakmai
programokkal segítettük

a külhoni magyar
családokat segítő ágazati

szereplőket. 
Folytattuk a Kárpát-
medencei védőnői
hálózat kiépítését.



Több ezer külhoni magyar
vállalkozónak nyújtottunk szakmai és

anyagi támogatást.
 

Több mint 2,5 milliárd forinttal
támogattuk a külhoni magyar
vállalkozásfejlesztési projektek

megvalósítását.
 

Vállalkozói mentorhálózat
kialakításába kezdtünk. A programot a

Vajdasági Magyar Szövetséggel, a
Prosperitati Alapítvánnyal, a Design

Terminál szakmai együttműködésével
elsőként Vajdaságban valósítjuk meg.



 300 vállalkozóból álló Kárpát-medencei hálózatot tartunk fenn.

Fotó: Vargha Miklós IV. Kárpát-medencei vállalkozók találkozója
200 résztvevő vállalkozó



2019-ben   a
Határtalanul Program

keretében utazó diákok
száma meghaladja a

100 ezret, míg a 2011 és
2018 között utazó

diákok száma összesen
300 ezer volt.

Az
idén már magyarországi középiskolások

külhoni tanulmányútját, valamint
külhoni

diákcsoportok külhoni diákcsoportokhoz
történő utazását is támogatjuk.

Központi
programelemeket

valósítunk meg.

2019. november 21.: Sokkal több mint
turizmus – konferencia

Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényre!



A Kárpát-medencei testvértelepülési programmal már összesen 1200
magyarországi és külhoni magyar település testvértelepülési kapcsolatának

kialakítását és megerősítését támogattuk 

A programmal több mint 1,1 millió külhoni magyart sikerült elérni.



Cél: a magyar nemzet életerejét a világméretű sikerektől a kisközösségi
eredményekig együttesen láttassuk és mutassuk be.

 
 

www.kulhonimagyarok.hu

 
 

A MÁÉRT plenáris ülése dönt!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.kulhonimagyarok.hu


