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nemzetpolitika a járványhelyzetben 

Kiemelt cél: a külhoni magyar 
szervezetek és intézmények 
működésének biztosítása a 
járványhelyzetben 

A koronavírus-járvány hatására 
programjainkat át kellett alakítanunk 

Most meghirdetésre kerülő felhívás célja:  
• gyors segítségnyújtás a szervezetek 

számára 
• működés, fejlesztés, eszközbeszerzés 

valamint a programok és 
rendezvények támogatási célok 
szétválasztása 



Külhoni magyar szervezetek és intézmények támogatása 

Évente többezer külhoni magyar 
szervezet tevékenységét 

támogatjuk 

Technikai lebonyolítás: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

2011-től hirdetünk pályázati 
felhívásokat a külhoni magyar 

szervezetek számára: 
• működés 
• fejlesztés 
• eszközbeszerzés 
• rendezvények 
• programok 

támogatása céljából 



Minden hónapban kiemelünk 
egy-egy témát: 

• január: sport 
• február: gyermekegészség 
• március: közösségek 
• április: tanulás 

A programok új köntösben 
új elemekkel felfrissítve folytatódnak 

2021 a nemzeti újrakezdés éve 
A Magyar Állandó 
Értekezlet és a 
Magyar Diaszpóra 
Tanács döntése 
értelmében:  



nemzeti újrakezdés program 
A korábban több program keretében nyújtott támogatásokat és 

pályázati  felhívásokat egységesítjük és rendszerezzük 

I. Oktatási alprogram 
II. Kulturális alprogram 
III. Egyházi alprogram 
IV. Sport alprogram 
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi 

alprogram 
VI.  Diaszpóra alprogram 

6 ALPROGRAM: 



nemzeti újrakezdés program  
KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A magyar kultúráért és oktatásért 
pályázati felhívás 

Ifjúsági és cserkészközösségek 
támogatása – pályázati felhívás 

Diaszpóraszervezetek támogatása – 
pályázati felhívás 

+sporttevékenységet végző 
intézmények, szervezetek 

Nemzeti Újrakezdés 
Program 

Központi pályázati 
felhívás 



nemzeti újrakezdés program  
KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

KÖZPONTI PÁLYÁZAT I. KÖZPONTI PÁLYÁZAT II. 

• működésre  
• fejlesztésre 
• eszközbeszerzésre 

• programokra 
• rendezvényekre 

Várható meghirdetés: 
a járványhelyzet függvényében MOST HIRDETJÜK MEG 

lehet pályázni 
lehet majd pályázni 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

Az igényelhető támogatás mértéke:  
300 000 Ft – 5 000 000 Ft 

Teljes támogatási keretösszeg:  
1 500 000 000 Ft 

A támogatás formája:  
vissza nem térítendő támogatás 

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 



nemzeti újrakezdés program  
KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

A pályázat követi a program alprogramjait 

I–V. alprogram:  
a Kárpát-medence külhoni 

magyar közösségei 

VI. alprogram: 
diaszpóraközösségek 

A pályázatra jogosultak körét és a támogatható tevékenységeket 
alprogramonként határoztuk meg 

I. Oktatási alprogram 
II. Kulturális alprogram 
III. Egyházi alprogram 
IV. Sport alprogram 
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi 

alprogram 
VI. Diaszpóra alprogram 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés 

támogatása 
• fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők 

oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, 
eszközbeszerzés támogatása 

• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, 
emléktábla) létrehozásának támogatása; 

• ingatlan-beruházások támogatása 
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, 

könyvkiadás támogatása 
• szakmai kiadványok támogatása; 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

OkTatási alprogram 
Kik pályázhatnak? Mire pályázhatnak? 

• magyar nyelven (is) oktató 
intézmények, háttérintézmények 

• magyar nyelvű oktatást végző 
szervezetek 

• gyógypedagógiai módszertani 
intézmény, korai fejlesztő és 
gondozó központ, logopédiai 
intézet,  konduktív pedagógiai 
intézmény 

• minden olyan szervezet, 
amelynek létesítő okiratában 
szerepel az oktatási tevékenység 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés 

támogatása 
• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, 

emléktábla) létrehozásának támogatása 
• ingatlan-beruházások támogatása 
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, 

könyvkiadás támogatása 
• szakmai kiadványok támogatása 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása 

kulturális alprogram 
Mire pályázhatnak? Kik pályázhatnak? 

• kulturális tevékenységet 
végző intézmények és 
szervezetek, ideértve a 
könyvtárakat, levéltárakat, 
múzeumokat, színházakat, 
szórakoztató intézményeket 

• minden olyan szervezet, 
amelynek létesítő okiratában 
szerepel a kulturális 
tevékenység 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés 

támogatása 
• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, 

emléktábla) létrehozásának támogatása 
• ingatlan-beruházások támogatása 
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, 

könyvkiadás támogatása 
• szakmai kiadványok támogatása 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása 

egyházi alprogram 
Mire pályázhatnak? Kik pályázhatnak? 

• egyházak, 
• belső egyházi jogi 

személyek, 
• intézmények 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés 

támogatása; 
• ingatlan-beruházások támogatása; 
• szakmai kiadványok támogatása; 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása. 

sport alprogram 
Kik pályázhatnak? Mire pályázhatnak? 

sporttevékenységet 
végző intézmények, 

szervezetek, amelyek 
létesítő okiratában 

szerepel sporttal 
kapcsolatos 
tevékenység 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés 

támogatása 
• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, 

emléktábla) létrehozásának támogatása 
• ingatlan-beruházások támogatása 
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, 

könyvkiadás támogatása 
• szakmai kiadványok támogatása 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása 

Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram 

• ifjúsági és 
cserkészszervezetek 

• minden olyan szervezet, 
amelynek létesítő okiratában 
szerepel a cserkész 
tevékenység 

• közösségépítést, közösségi 
nevelést szolgáló intézmény, 
szervezet, amely az I–IV. 
alprogramban 
meghatározott feltételeknek 
nem felel meg 

Kik pályázhatnak? Mire pályázhatnak? 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• működési kiadások támogatása 
• infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések 

támogatása 
• ingatlan-beruházások támogatása; 
• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, 

emléktábla) létrehozásának támogatása; 
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, 

könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása; 
• szakmai kiadványok megjelenésének támogatása; 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása 

diaszpóra alprogram/1 
Kik pályázhatnak? 

a diaszpórában működő: 
• civil szervezetek (ideértve 

az ifjúsági és 
cserkészszervezeteket is) 

• egyházak, belső egyházi 
jogi személyek 

• intézmények 

Mire pályázhatnak? 

Diaszpóraszervezetek 



KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 

• oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) 
bérléséhez való hozzájárulás támogatása 

• taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) 
beszerzésének támogatása 

• szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek 
beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének 
támogatása 

• oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása 
• oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás 

támogatása 
• honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

diaszpóra alprogram/2 

a diaszpórában működő: 
• civil szervezetek (ideértve 

az ifjúsági és 
cserkészszervezeteket is) 

• egyházak, belső egyházi 
jogi személyek 

• intézmények 

Kik pályázhatnak? Mire pályázhatnak? 

Hétvégi magyar iskolák 



 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. május 14. 12.00 óra  
(közép-európai idő szerint) 

KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. 
A pályázat benyújtásának kezdő napja:  

2021. április 15. 

Megvalósítási időszak: 
2021. január 1 – 2021. december 31. 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén 

A pályázati felhívás elérhető: 
www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok 

www.bgazrt.hu 

http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok/
http://www.bgazrt.hu/


Kiemelt feladat: 
• a külhoni magyar 

intézmények fenntartható 
működésének biztosítása 

• a járvány hatásai által 
leginkább sújtottak, 
hátrányos helyzetűek 
segítése 

A külhoni magyarság számíthat ránk a járvány utáni 
újraindításban is 

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 



Köszönöm a figyelmet! 

www.kulhonimagyarok.hu 
A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság  
Facebook oldala 


