
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2020. 11. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Orbán Viktor kormányfő levele a külhoni magyarokhoz 

Orbán Viktor miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i 

nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl 

Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett. „1848. március 15-e minden magyar közös 

öröksége és ünnepe. 172 év óta ezen a napon együtt teszünk hitet szabadságunk és nemzeti 

összetartozásunk mellett. Bárhol éljünk is a világon, mind emlékezünk a márciusi ifjakra, 

és felidézzük a hősöket, akik Pákozdtól Háromszékig, Branyiszkótól Szenttamásig egy 

emberként küzdöttek a magyar szabadság lobogója alatt” – fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint idei ünneplésünknek különös hangsúlyt ad, hogy száz évvel vagyunk 

a trianoni országvesztés után. „Akárcsak 172 évvel ezelőtt, amikor Gábor Áron nélkül 

gyorsan elbukott volna a szabadság ügye, Magyarország ma sem létezhet az erdélyi, 

délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar közösségek nélkül, amelyek megerősítése és 

jogainak védelme közös feladatunk és felelősségünk” – írta, hozzátéve: „a '48-asok 

követőiként azt kívánjuk, s arra esküszünk, hogy az egyedülálló nyelvi, szellemi és 

kulturális örökséget, amelyet több mint ezer év leforgása alatt a Kárpát-medencében 

létrehoztunk, megtartjuk, és mindannyiunk javára tovább is gyarapítjuk”. 

 

Székely szabadság napja: szimpátiarendezvényt tartottak 
Budapesten 

Az erdélyi székely szabadság napjának szimpátiarendezvényét tartották meg kedden 

Budapesten, a Székelyföldért Társaság szervezésében. Az eseményen Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt mondta, hogy újabb lendületet 

akarnak adni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésnek, amelyet a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) indított el. Fogytán az idő az egymillió aláírás 

összegyűjtéséhez – hangoztatta. Ünnepelni jöttek, mert egy éve az SZNT „legyőzte” az 

Európai Bizottságot a jog eszközével – mondta, arra utalva, hogy hatévi pereskedés után 

sikerült elindítani a kezdeményezést. Németh Zsolt kijelentette, az aláírásgyűjtés arról 

szól, hogy az Európai Unió (EU) “ne olvassza be” a nemzeti régiókat, ne számolja fel a 

kulturális sokszínűséget. Ne járuljon hozzá anyagilag ahhoz, hogy a régiók elveszítsék a 

sajátosságaikat – mondta Németh Zsolt, aki magyar régiónak nevezte egyebek mellett a 

Székelyföldet, a Csallóközt és a Vajdaságot. Az SZNT jelentősége felbecsülhetetlen – 

fogalmazott. A fideszes képviselő arról is beszélt, hogy a kezdeményezés támogatásában 

konszenzus van, ami említésre méltó a magyar politikában. 
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Székely szabadság napja: sajtótájékoztatón beszéltek az 
autonómiaigényről 

Kolozsvári sajtótájékoztatón beszéltek Székelyföld autonómiája melletti 

elkötelezettségükről szerdán a székely szabadság napja egészségügyi okokból lemondott 

marosvásárhelyi megmozdulásának tervezett szónokai. Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke felidézte: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

idején a bécsi udvar ördögi módon osztotta meg a történelmi Magyarország kisebbségeit és 

a magyarságot. Úgy vélte: erre ma is van próbálkozás, hiszen román nacionalista civil 

szervezetek a román hatóságok közvetlen vagy hallgatólagos támogatásával szerveznek 

magyarellenes tüntetéseket Bukarestben és Sepsiszentgyörgyön. „Ne hagyjuk napjainkban, 

hogy a románokat és a magyarokat egymás ellen fordítsák” – jelentette ki a politikus. 

Felidézte: 1849-ben már megkésettnek bizonyult Kossuth Lajos kormányzó és Nicolae 

Balcescu román forradalmár szegedi megegyezése. Az ott rögzített pontokat, amelyek a 

román nemzeti autonómia alapjait jelentették volna az akkori Magyarországon, a világosi 

fegyverletétel után már nem lehetett életbe léptetni. „Mi is a megbékélés útján járunk, 

amikor az autonómiáért, a jogainkért harcolunk” – jelentette ki Tőkés László. Hozzátette: 

mind az EMNT, mind a Kárpát-medencei Autonómiatanács (KMAT) alapgondolata, hogy 

Trianonra az autonómia a válasz. 

 

Beiktatta a parlament a második Orban-kormányt  

A koronavírus-válság miatt hozott rendkívüli óvintézkedések közepette bizalmat szavazott 

a parlament szombaton a február elején megbuktatott Ludovic Orban változatlan 

összetételű kormányának. A kormánynak - a minimálisan szükséges 233 helyett - 286 

képviselő és szenátor szavazott bizalmat, 23-an pedig ellene szavaztak. A bizalmi szavazást 

megelőző szokásos plenáris vitára ezúttal nem került sor, Ludovic Orban írásban küldte 

meg a törvényhozóknak "felszólalását". A Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyszínű 

kormányát az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak (PSD) a támogatásával iktatta be a 

parlament. "A PNL és Iohannis nem érdemlik meg ezt a voksot, a románok azonban 

megérdemelnek egy funkcionális államot, amely gyorsan reagálhat a járványra" - 

indokolta a PSD támogatását Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök. Ludovic Orban 

azonos összetételű kormányát azért buktatta meg februárban a parlament baloldali 

többsége és az RMDSZ, mert csak így tudták megakadályozni az általuk ellenzett 

kétfordulós polgármester-választás bevezetését. Az államfő és a PNL a parlamenti 

választások előrehozása reményében szállt szembe a parlamentet uraló PSD-vel, a 

koronavírus-válság azonban áthúzta számításaikat. 
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Kelemen Hunor: a világszabadságért érdemes, egy világjárvány 
miatt nem érdemes kockáztatni 

A világszabadságért érdemes kockáztatni, egy világjárvány miatt azonban nem érdemes és 

nem is helyes - jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke az egyik közösségi portálon közzétett üzenetében a nemzeti ünnephez és 

a Covid-19 vírusfertőzés terjedéséhez kapcsolódóan. Megemlítette: a koronavírus-járvány 

és a leküzdésére hozott intézkedések miatt az erdélyi magyaroknak nélkülözniük kell a 

közös ünneplés élményét. "Nem tartunk köztéri ünnepséget március 15-én, mert 

vigyázunk egymásra. (.) A felelős döntés idén az volt, hogy legyünk észnél, vigyázzunk 

egymásra, mert nem lehet közösen ünnepelni akkor, ha az egy világjárvány fertőzésének 

aránytalanul magas kockázatát hordozza magában. Ükapáink azzal jártak el helyesen, 

hogy kardot rántottak a szabadságért. Mi pedig úgy járunk el bölcsen, ha ügyelünk a 

magunk és szüleink egészségére, ha ügyelünk arra, hogy közösségünk épen és 

egészségesen vészelje át ezt a nehéz időszakot. A világszabadságért érdemes kockáztatni. 

Egy világjárvány miatt azonban nem érdemes és nem is helyes" - fogalmazott Kelemen 

Hunor. 

 

Pásztor István: „Mindenhol lesz VMSZ-es jelölt, ahol magyarok 
élnek” 

A Vajdasági Magyar Szövetség a kitűzött céloknak, feladatoknak megfelelően, rekordidő 

alatt gyűjtötte össze a támogató aláírásokat, melyek lehetővé tették, hogy március 9-én 

átadják a köztársasági parlamenti jelöltlistát, amelyet 11.969 polgár támogatott aláírásával. 

A listát már ki is hirdették negyedikként. Március 10-én, kedden, 5236 aláírással átadták a 

tartományi jelöltlistát is, amelyet ugyancsak a négyes sorszámmal hirdettek ki, szerdán, 

jelentette be csütörtöki, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István. Az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatosan a VMSZ elnöke elmondta: „a Vajdasági Magyar Szövetség 

tizenegy önkormányzatban indít teljes jelöltlistát, tizenhárom helyen egyharmados listát, 

kilenc önkormányzatban pedig a Szerb Haladó Párttal koalícióban indulunk a 

választásokon. Összesen harminchárom önkormányzatban van jelöltje a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek a soron következő önkormányzati választásokon. Ha figyelembe vesszük, 

hogy összesen negyvenhárom önkormányzatban kerül sor választásokra, akkor 

megállapíthatjuk, hogy ott, ahol magyar emberek élnek, ott a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek valamilyen formában lesznek jelöltjei”. 
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Pásztor István: Mind tudjuk, mit jelent, hogy nem engedünk a ´48-
ból 

Ha dacos, magyaros keménységünket akarjuk hangsúlyozni, akkor azt mondjuk, nem 

engedünk a ´48-ból, és mindannyian ugyanarra gondolunk: a nemzeti önrendelkezésre, a 

szuverenitásra és a népfelség elvének fontosságára - hangsúlyozta az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából elmondott ünnepi beszédében 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap, Szabadkán. Az új 

típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében a szerb kormány szerdán betiltotta a 

száz főnél tömegesebb beltéri rendezvényeket, így a március 15-i központi ünnepség is 

elmaradt. A kisebb, szabadtéri rendezvényeket, koszorúzásokat megszervezték, Pásztor 

István pedig televíziós felvételről mondta el ünnepi beszédét. Kiemelte, nem mondták le 

teljes mértékben az ünnepi rendezvényeket, ugyanis úgy ítélte meg, hogy "az elmúlt 172 

évben is, 1848-tól a mai napig, számtalan olyan eset volt, amikor a napi kihívások nagyon 

nagyok voltak, és amikor ´48 emléke erőt adott a magyaroknak". "1848 március idusa a 

magyar nemzet felnőtté válásának ünnepe. Az a nap, amelyen nagykorúként és 

egyenrangúként lép be az európai nemzetek modernkori történetébe. Az egyénekből álló 

magyar nemzet, amely vérrel és vassal kivívja magának a döntés jogát, egységes a 

különbözőségben, egyenlő a küzdelemben, hazafi a nemzetben és nemzeti a hazafiságban" 

- hangsúlyozta a politikus. 

 

Magyarország blokkolja a NATO-Ukrajna tanácsüléseket, amíg nincs 
megállapodás a kisebbségi jogokról 

A NATO-Ukrajna tanácsülések blokkolása mindaddig fennmarad, amíg nem tudunk 

megállapodni az elvett kisebbségi jogok visszaadásáról – jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető napirend 

előtti felszólalásában kiemelte: amikor erről a kérdésről beszélnek, a világpolitikában 

gyakran úgy állítják be Magyarországot, mintha ez egy oroszbarát politika lenne, ami 

„nevetséges”. Érthető, hogy több ezer kilométerre innen, „egy óceánnal odébb”, más 

gondolati perspektívában, 150 ezer magyar kevésbé fontos, mint a geopolitika, de nekünk 

sokkal fontosabb ez a közösség, mint bármely geopolitikai megközelítés – fogalmazott. 

Szijjártó Péter közölte: március 26-án Budapestre látogat az ukrán külügyminiszter, akit 

az ukrán elnök azzal bízott meg, hogy próbálja meg a kétoldalú kapcsolatokat 

helyreállítani. „Mi erre készen állunk”, erre a találkozóra is ésszerű, józan észen alapuló 

javaslatokkal készülünk„ – tette hozzá. Elmondta: Ukrajna célja, hogy minden ukrán 

állampolgár jól beszélje az államnyelvet, Magyarország célja pedig az, hogy a határon túli 

magyar nemzeti közösségek megkapják a saját anyanyelvükhöz kapcsolódó jogokat. E két 

cél nem kibékíthetetlen egymással – mutatott rá. 
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Aláírta a vitatott oktatási törvényt az ukrán elnök 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta pénteken a középfokú oktatásról szóló, Budapest 

és a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek által is kifogásolt törvényt – derült ki az 

államfői hivatal honlapján megjelent közleményből. A törvényt az ukrán parlament január 

16-án fogadta el. A közlemény szerint a törvény részletezi a 2017-ben elfogadott oktatási 

kerettörvény rendelkezéseit, figyelembe véve a Velencei Bizottság vonatkozó ajánlásait. A 

törvény az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket három csoportba sorolja, különböző 

modellek bevezetését kínálva fel számukra a középfokú oktatás megszervezésére. A 

magániskoláknak ugyanakkor – a Velencei Bizottság ajánlásának megfelelően – biztosítja 

az oktatás nyelvének szabad megválasztását. 

 
 

 

 

 
K
á
rp
á
ta
lj
a

 


