
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2021. 12. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Meghirdették az idei Érték és Minőség Nagydíj pályázatot 

Meghirdették a 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj pályázatot, a gazdaság szinte teljes 
palettáját lefedő 41 főcsoport több mint 100 témakörében május 31-ig lehet beadni a 
jelentkezéseket a Kárpát-régió egész területéről – jelentette be Kiss Károlyné Ildikó, az 
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a 
rendezvény fővédnöke a pályázat meghirdetésekor elmondta, az Érték és Minőség Nagydíj 
arra ösztönzi a tudatosságra törekvő gyártókat, szolgáltatókat, hogy minőséget, 
termékbiztonságot képviselő produktumot állítsanak elő. Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára így összegzett: egy olyan évtized 
áll most mögöttünk, amelyben a magyarság meg tudott erősödni és újra a Kárpát-medence 
motorjává vált. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt annak, hogy felismertük 
térségünk egységes fejlesztésének szükségességét és benne a határon inneni és határon túli 
magyar vállalkozások szerepét.A pályázat kiemelt támogatója a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, 
külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.  

 

Potápi: Már csak szavak szintjén fontosak a külhoni magyarok a 
Jobbiknak 

Miközben Jakab Péter a szavak szintjén fontosnak tartja a külhoni magyarság 
támogatását, továbbra is hallgat a DK kirekesztő megnyilvánulásairól. A Jobbik sem Vadai 
Ágnes, sem Arató Gergely felszólalásait nem kommentálta. Potápi Árpád János államtitkár 
szégyenteljesnek és megdöbbentőnek nevezte a Magyar Nemzetnek nyilatkozva, hogy a 
Gyurcsány-párt uszít a határon túliak ellen, a Jobbik pedig ezt szó nélkül tűri. Így működik 
a baloldali összefogás: Gyurcsány Ferenc diktál, a többiek pedig meghunyászkodva 
követik. Ha bárki azt hiszi, hogy a szivárványkoalícióban Gyurcsányon kívül bárkinek 
szava van, az óriásit téved – mondta a Magyar Nemzetnek Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról, hogy a Jobbik továbbra 
sem szólalt fel az ellen, hogy a DK a határon túli magyarok ellen uszít. Vadai Ágnes például 
nemrég egy online sajtótájékoztatón a következőket mondta a kárpátaljai magyarokról: 
„Jönnek! Felvenni a nyugdíjat, vásárolni, és a hírek szerint oltakozni is.” Arató Gergely, a 
DK frakcióvezető-helyettese pedig nem tartja igazságosnak „emberek kezébe adni a 
döntést a haza sorsáról, akik soha nem éltek itt, nem itt nevelnek gyereket, nem itt fizetnek 
adót, és semmilyen formában nem viselik a döntésük következményét”. 

 

Wetzel Tamás: Minden magyarnak jár a magyar állampolgárság 

A jelenlegi pár hónapos eljárással ellentétben 2010 előtt a magyar állampolgárság 
megszerzése legalább két évig tartott, több mint százezer forintjába került az igénylőnek, 
és évente ötezer kérelemmel birkózott meg a magyar közigazgatás, ez a szám 2012–2013-
ra már csaknem kétszázezerre nőtt – idézte fel a Magyar Nemzetnek Wetzel Tamás. A 
honosítási eljárás koordinálásáért felelős miniszteri biztos szerint egy esetleges baloldali 
kormányalakítás esetén a nemzetpolitikában elért eredmények nagyon gyorsan 
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lerombolhatóak. A miniszteri biztos kiemelte, hogy a magyar állampolgárság minden 
magyarnak jár, a saját magyarsága és a családja, felmenői magyarsága miatt, ez a jog 
magától értetődő. Az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésének eredményeképpen 
tehát – hangsúlyozta – mára már az egymilliót is meghaladta az új magyar állampolgárok 
száma, amellyel 2004. december 5-e sebeit is sikerült gyógyítani.  

 

Székely politikusok felszólították az Európai Bizottságot, hozza 
helyre hibáját a Minority SafePack ügyében 

Székelyföldi önkormányzati vezetők a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés 
újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól egy – az MTI-hez csütörtökön 
eljuttatott – közös nyilatkozatban. A Hargita, Kovászna és Maros megye 
önkormányzatának elnöke, valamint a székelyföldi városok polgármesterei által jegyzett 
nyilatkozat megállapítja: a romániai magyar közösség várakozással tekintett az ország EU-
csatlakozására. Ettől nem csupán gazdasági fejlődést és gyarapodást várt, hanem 
anyanyelvük és kultúrájuk védelmét és érvényesülését, közösségi jelképeik szabad, 
zavartalan használatát biztosító jogokat is. Az önkormányzati vezetők megdöbbenésüknek 
és értetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy az Európai Bizottság 2021. január 15-én 
eldöntötte: nem indít jogalkotást a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés 
javaslatai alapján. „Megerősítjük kiállásunkat a külhoni magyarok, a magyarországi 
nemzetiségek és az európai kisebbségek ügye mellett, és együtt tiltakozunk velük az 
Európai Bizottság döntése ellen, amely a kisebbségi sorban élő közösségek ellen történelmi 
igazságtalanságot követett el, figyelmen kívül hagyva jogos és építő jellegű, az európai 
nyelvi és kulturális hagyaték védelmét célzó javaslataikat” – áll a nyilatkozatban. 

 

Idén is tízezer lejes büntetés jár a sepsiszentgyörgyi magyar 
zászlókért a polgármesternek 

A Kovászna megyei prefektúra idén is összesen tízezer lejre büntette meg Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármestert, amiért március 15-re magyar zászlókkal, illetve piros–
fehér–zöld színű szívekkel díszítették fel a várost. Antal Árpád polgármester szerdán kapta 
meg a kormányhivatal büntető jegyzőkönyvét, amelyet Cosmin Boricean liberális párti 
alprefektus írt alá. Akárcsak az elmúlt két évben – amikor hasonló büntetést róttak ki 
Sepsiszentgyörgy polgármesterére – idén is két kihágást állapított meg a prefektúra. 
Egyrészt a zászlótörvényre hivatkozva szabtak ki 5000 lejes bírságot, mivel a városközpont 
lámpaoszlopaira kitűzött 32 darab magyar zászló mellé nem helyeztek el román lobogókat 
is. A másik 5000 lejes bírságot a piros–fehér–zöld színű, szív alakú szimbólumok 
használata miatt kapta Antal Árpád. Antal Árpád az újabb zászlós büntetés kapcsán 
leszögezte: idén is megfellebbezi a prefektúra büntető jegyzőkönyvét. „Ha évente tízezer 
lejbe kerül, hogy szimbólumainkat használhassuk, akkor minden évben kifizetem a 
bírságot” – mondta a sepsiszentgyörgyi elöljáró, aki sérelmezte, hogy „nem akarják 
megérteni, a piros–fehér–zöld nem a magyar államiságot, hanem a magyar közösséget 
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fejezi ki”, vagyis nem a magyar állam zászlaját tűzték ki, hanem a magyar nemzet 
szimbólumát. 

 

Matovič hajlandó lemondani 

Igor Matovič miniszterelnök bejelentette, hajlandó lemondani a kormányfői posztról és 
más tisztséget betölteni a kormányban, ha koalíciós partnerei teljesítik korábban tett 
ígéreteiket, és távoznak az általuk betöltött posztokról. Matovič, aki erről pártja, az 
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek elnökségének ülése után nyilatkozott azt 
mondta, távozásának feltételei, hogy távozzanak posztjaikról azok, akik leghangosabban 
követelték az ő távozását. Matovič személy szerint Richard Sulík gazdasági miniszter, 
Mária Kolíková, igazságügyi miniszter, illetve Juraj Seliga, a pozsonyi parlament alelnöke, 
illetve Jana Bittó Cigánikova, a parlament egészségügyi bizottsága elnökének távozását 
jelölte meg feltételül. A szlovák kormánykoalíción belül hetek óta feszült a helyzet az egyes 
pártoknak a járványkezelésről alkotott részben eltérő elképzelései miatt. A helyzet azután 
mérgesedett el még inkább, amikor a kormányfő koalíciós partnereivel szembemenve úgy 
döntött, Szlovákia vásárol az orosz Szutnyik V vakcinából.  

 

Közel a hárompárti megegyezés 

Január végén megakadtak a háromoldalú tárgyalások az MKP, a Híd és az Összefogás 
között. A felek akkor úgy nyilatkoztak, nem sikerült megállapodni az elnökségi helyek 
elosztása kapcsán. Az elmúlt hetekben a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokról ugyan alig 
szivárgott ki információ, de az értesülések szerint azok a korábbi hírek, mely szerint egy 18 
fős elnökség és egy MKP által választott elnök áll majd a párt élére, valósnak tűnnek. Forró 
Krisztián, az MKP elnöke elmondta, az elmúlt hetekben intenzív hárompárti egyeztetés 
zajlott, ugyanakkor még korai konkrét időpontról vagy határidőről beszélni annak 
kapcsán, hogy mikorra érhetnek véget a tárgyalások. Az MKP elnöke szerint bár a 
megegyezés sosem volt ennyire közel, vannak még fontos kérdések, amelyekben dűlőre 
kell jutnia a feleknek. „A januári tárgyalások óta is folyamatosan kerestük az utat a 
megegyezés felé, hiszen tisztában vagyunk vele, a közös fellépés lenne a leghatékonyabb. 
Jelentős előrelépések történtek ebbe az irányba” – nyilatkozta Forró. Részleteket a 
pártelnök nem kívánt elárulni, sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az elnökségi 
helyek elosztásával kapcsolatos híreszteléseket. Forró azt azért elárulta, amennyiben 
létrejön megegyezés, a három formáció platformként őrzi meg saját arculatát a frissen 
alakult közös pártban. 
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Szijjártó: Új üzemet épít a Metal Shredder Hungary a Vajdaságban 

Új üzemet épít a Metal Shredder Hungary Kft. a Vajdaságban, a nemesfémtartalmú 

elektronikai hulladékok újrahasznosításával foglalkozó magyar cég az 546 millió forintos 

beruházáshoz 325 millió forint kormányzati támogatásban részesül – jelentette be a 

külgazdasági és külügyminiszter a támogatási oklevelet átadó ünnepségen csütörtökön, 

Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette: a cég a különböző iparágakban felhasznált 

termékeket teszi újra alkalmassá az ipari felhasználásra. – A beruházás új hidat épít 

Szerbia és Magyarország között – mondta. A miniszter szerint Szerbiával jelenleg, a közös 

történelmük során a leghatékonyabb és legjobb együttműködést ápolja Magyarország. Az 

ország a legtöbb jogot biztosítja a területén élő magyar nemzeti közösségnek. – Minél 

erősebbek a szomszédaink, annál erősebbek vagyunk mi is – fogalmazott a tárcavezető. A 

miniszter hangsúlyozta, hogy az exportban jeleskedő magyar vállalkozásoknak lehetőséget 

kell teremteni, hogy a külpiacra kihelyezzék a termelésük legalább egy részét, amivel 

növelni tudják az exportteljesítményüket, és újabb növekedési forráshoz juttatják a 

magyar gazdaságot. Ismertette: a hetvenmilliárd forintos keretösszeggel meghirdetett 

Külpiaci növekedési támogatási programban eddig 33 magyar cég hajt végre 99 milliárd 

forintnyi beruházást külföldön, döntően a szomszédos országokban, amihez a kormány 51 

milliárd forint támogatást biztosít. Mindez azt mutatja a miniszter szerint, hogy a magyar 

gazdaság dinemzióváltásának ez a szegmense is sikeres. 

 

A tartomány több mint 61 és fél millió dinárral támogatja a nemzeti 
tanácsokat 

A nemzeti tanácsok elnökeit fogadta ma a Tartományi Kormány épületében Szakállas Zsolt 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, a találkozón aláírták a nemzeti 

tanácsok működésére irányuló támogatásokról szóló szerződéseket. Az eseményen 

elhangzott, a vajdasági székhellyel rendelkező tizenhét nemzeti tanácsot 61,6 millió 

dinárral támogatja a titkárság. Az illetékes titkár kifejtette, a támogatási keret a tavalyihoz 

képest nem változott, és abban bíznak, hogy a nemzeti kisebbségek jogai az idén is 

legalább olyan szinten valósulnak meg, mint a korábbi években. Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke a programtevékenységek kapcsán elmondta, elsősorban a médiát 

szeretnék segíteni, és azokat a kisebb regionális szervezeteket, amelyeknek ebben a 

helyzetben a legnagyobb szükségük van rá - Ezáltal olyan programokat tudnak szervezni a 

következő időszakban, amelyek bizonyítják, hogy élünk, vagyunk és a legnehezebb 

körülmények között is közösséget, kulturális életet tudunk szervezni, fogalmazott az MNT 

elnöke. 
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Sakkjátszótér és Sakkpalota - képességfejlesztés játékosan 

Harmadik alkalommal szervezték meg a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő 

Programot Vajdaságban. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

indított esemény a járványügyi helyzet miatt az online térben, a ZOOM platformon 

keresztül valósult meg. Két éve még személyesen tudták megrendezi az eseményt, de 

tavaly a koronavírus-járvány miatt átkerült az online térbe, ahogyan idén is. A 

programsorozat évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend - mondta Jerasz Anikó, az 

MNT végrehajtó bizottságának elnöke. A Sakkpalota képzésbe 36 osztálypedagógus és 

osztálytanító kapcsolódott be Vajdaságból. Ők 12 általános iskolát képviseltek. A 

foglalkozáson muravidéki és horvátországi pedagógusok is részt vettek - mondta Beleczné 

Krecz Éva, a program koordinátora. „A célunk az, hogy olyan értékes tudással és 

ismeretekkel gazdagodhassanak ennek a képzési napnak és a képzéssorozatnak a végére, 

amelyet a további munkájukban is eredményesen alkalmazhatnak majd az iskolai nevelés 

során” – mondta el a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársa. Az esemény a Vajdasági 

Pedagógiai Intézet által akkreditált képzésnek minősül, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 

mellett Magyarország Kormánya és a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága is támogat. 

 

Bocskor Andrea: az EB kiáll az ukrajnai magyarok jogai mellett 

Az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai magyarok jogai mellett, levélben 

is megerősítették, hogy az Európai Unió elhivatottan kíséri figyelemmel az emberi jogok, 

ezen belül pedig a kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában – írta Bocskor 

Andrea, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében. Miután az ukrán 

szélsőséges Mirotvorec honlap halállistára tette Bocskort, Josep Borrell, az unió kül-és 

biztonságpolitikai főképviselője és Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért 

felelős uniós biztos azonnali támogatásáról biztosította, amelynek most levelükben is 

hangot adtak. „A magas rangú uniós tisztviselők elfogadhatatlannak minősítették a 

Mirotvorec honlap listázását, amely nem csak a személyes adatvédelemhez való jogot sérti, 

de félelemben is tartja a listázottakat, továbbá megkérdőjelezi Ukrajna felelősségét az 

emberi jogok tiszteletben tartásának tekintetében is. Ezért levelükben is biztosítottak 

afelől, hogy továbbra is sürgetni fogják az ukrán hatóságokat az oldalon található tartalom 

eltávolítására” – írta a képviselő. Bocskor Andrea kiemelte: „a levél alapján az EU 

határozott elvárása, hogy Ukrajna, ha szorosabb integrációra törekszik az EU-val, meg kell 

védje a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogait, és fontos, hogy folytassa az 

együttműködést Magyarországgal.” 
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