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Együttműködés a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az MTVA között 

Együttműködik a jövőben a diaszpórában élő magyarság tájékoztatása érdekében a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a Nemzeti Regiszter című honlapot 

működtető Nemzetpolitikai Államtitkársága a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alappal (MTVA). Az erről szóló megállapodást Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója 

írta alá Budapesten, a Magyarság Házában. Az együttműködés értelmében a felek 

megosztják egymással a külhoni magyarság életét érintő információkat, és azokról 

kölcsönösen tájékoztatják nézőiket, hallgatóikat, olvasóikat. Répás Zsuzsanna elmondta: a 

kormány célként határozta meg a szorosabb kapcsolattartást a korábban méltatlanul 

háttérbe szorult diaszpórával, ennek érdekében tavaly novemberben hozta létre 

államtitkársága a világban élő mintegy 2,5-3 millió magyar tájékoztatása érdekében a 

Nemzeti Regisztert. A honlapra bő egy év alatt több tízezren regisztráltak az egész világból, 

a felület mára nemcsak az ügyintézést könnyíti meg, de tájékoztatást nyújt például a 

magyarországi ösztöndíj-lehetőségekről, és a diaszpóra szervezeteinek is lehetővé teszi a 

bemutatkozást, programok szervezését, eseménynaptár feltöltését. A helyettes államtitkár 

hozzátette: a második, harmadik generációs, a magyar nyelvet már nem elsőként 

elsajátítók, de gyökereikhez ragaszkodók angol nyelven is tájékozódhatnak a 

nemzetiregiszter.hu oldalon. Az államtitkárság feladatának tekinti az információs 

csatornák összekötését, ezt a célt szolgálhatja az MTVA-val és a Duna csatornákkal való 

együttműködés. Böröcz István hangsúlyozta: az MTVA közszolgálati feladatának tekinti a 

nemzetpolitikai célok megvalósításának segítését. Mint mondta, a közmédia nagy 

reményeket fűz a Duna Világrádióhoz is, amely a televízióhoz hasonlóan műholdon 

fogható a világ minden pontján. A rádió és a televízió a hagyományait őrző, de magyarul 

már nem tudó diaszpórát is el kívánja érni, így híreit angolul is sugározza. 

 

Nem lép kormányra az RMDSZ 

A hétfő délutáni tárgyalások eredményeképpen nem lesz az új román kormány tagja az 

RMDSZ, Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint ellenzékbe vonulnak, ám továbbra is 

párbeszédet fognak folytatni a kétharmados parlamenti többséggel azokról a kérdésekről, 

amelyek közvetlenül érintik a romániai magyarságot. Az RMDSZ kormányra lépése az 

utóbbi napok fő témája volt, miután a választásokon győztes Szociálliberális Unió (USL) 

miniszterelnök-jelöltje, Victor Ponta az urnazárás után beharangozta a közös 

kormányzást. Akkor az exit-poll adatok fényében még úgy tűnhetett, hogy az 

alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többséghez az RMDSZ támogatása 

elengedhetetlen lesz, a végleges adatok szerint azonban az USL elérte a kétharmadot, így 

tulajdonképpen semmilyen tekintetben nincs szükségük az RMDSZ szavazataira. Nem is 

ez lett volna a fő oka a Szövetség kormányba való bevonásának, hanem a várható 
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nemzetközi bírálatok csillapítása: ezt egy nyilvános megszólalásában maga Victor Ponta 

sem tagadta, aki hangsúlyozta, hogy el szeretné kerülni a Magyarország esetében 

tapasztalt nemzetközi aggodalmakat. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetői több esetben 

is kifejezték ellenérzéseiket az RMDSZ kormányba emelése kapcsán, mivel az USL-n belül 

így még egyértelműbb lett volna a Szociáldemokrata Párt (PSD) fölénye, az utóbbi 

napokban azonban már a PSD több erős politikusa is az RMDSZ ellen foglalt állást. A 

Szövetség kormányzásba való bevonásának előnyét több román politikus azzal támasztotta 

alá, hogy ellenkező esetben a „radikális” magyar pártok helyzeti előnybe kerülnének és ezt 

elkerülendő kell együttműködni a mérsékeltebb magyar szövetséggel. Az USL-RMDSZ 

tárgyalások előtt Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a hétvégi Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT) döntésének megfelelően csak akkor hajlandóak kormányra lépni, ha 

miniszteri tisztséget kapnak a kabinetben, államtitkári vagy ügynökségvezetői pozíciókért 

cserében nem vesznek részt a kormányzásban. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy csak 

miniszterként vehetnének részt a kormány ülésein, ellenkező esetben még minimálisabb 

hatást tudnának gyakorolni a döntésekre. Az RMDSZ jövőbeni ellenzéki szerepe 

meglehetősen csekély érdekérvényesítési potenciált rejt magában, a fontos döntések – 

alkotmánymódosítás, régióátszervezés, választási törvény – előtti konzultációkba azonban 

valószínűleg be fogják vonni, mivel kisebbségi alakulatként és néppárti tagszervezetként 

legitimálhatja a tervezett változtatásokat. Ez ad némi esélyt arra, hogy a magyar érdekek 

kisebb mértékben sérüljenek az átalakítások során, igazi alkupozícióra viszont csak akkor 

tehetnek szert, ha az USL-szövetség felbomlana a fennálló érdekellentétek 

feloldhatatlanná válása miatt és így a parlamenti többséghez lenne szükség az RMDSZ 

honatyáinak szavazataira. 

 

Tisztújítás lesz az EMNP-nél 

Áprilisban tartja országos küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), amely a 

politikai alakulat új vezetőségét is megválasztja – döntött keddi ülésén a párt elnöksége. Az 

országos elnökség tagjai indokoltnak látják, hogy a párt helyi és megyei szervezetei 2013. 

február–március folyamán hívják össze a helyi közgyűléseket, illetve a megyei 

küldöttgyűléseket, és tartsanak tisztújítás. Az Erdélyi Magyar Néppárt tájékoztatása 

szerint az áprilisban összeülő országos küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg a 

párt elnökét, alelnökeit, az országos szabályzatfelügyelő és etikai bizottság, illetve az 

országos ellenőrző bizottság tagjait. Eközben az MPP Kovászna megyei elnöke szerint az 

EMNP vezérkarának le kellene mondania, mert nem tudták hitelesen képviselni az 

autonómiát. Kulcsár Terza József szerint Toró T. Tibor nem alkalmas az autonómia 

képviseletére, hiszen míg a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) népszavazásán több mint 220 

ezren mondtak igent az önrendelkezésre, az EMNP autonómiaprogramját kevesebb mint 

60 ezren támogatták. A polgári párt háromszéki politikusa mindkét politikai riválisát 

bírálta, szerinte a másik két alakulat felelőtlenül politizált. Az RMDSZ rosszul mérte fel a 

helyzetet, amikor nem támogatta az MPP által szorgalmazott nemzeti válogatott 
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létrehozását, így alig szerezte meg a bejutáshoz szükséges 5 százalékot. Kulcsár Terza 

József a néppárt vezetőinek azt rója fel, hogy megosztották a magyarságot.  

 

Répás Zsuzsanna: Fontos, hogy a szülők magyar nyelvű óvodába 
adják a gyermekeiket 

A Külhoni magyar óvodák éve alkalmából a népzene, a néptánc és a néphagyományok 

módszertanához kapcsolódó továbbképzést tartottak szombaton Zentán, a Hófehérke 

Óvoda Szivárvány épületében a zentai és a községbeli óvodapedagógusok számára. A 

rendezvényen megjelent Répás Zsuzsanna, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumának nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamit Korsós Tamás, 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja is. „2012-ben meghirdettük a 

Külhoni magyar óvodák éve programot, amellyel az volt a célunk, hogy felhívjuk a 

figyelmet az óvodákra, valamint az óvodaválasztás fontosságára. A külhoni közoktatásra 

eddig is nagy figyelem hárult, de az óvodák eddig valahogy háttérbe szorultak, pedig 

nagyon sokszor a szülők legelső választása a legfontosabb, hiszen nagyon sok minden eldől 

ezzel. Nagyon fontos, hogy a szülők magyar nyelvű óvodába adják a gyermekeiket, hiszen 

az első döntés meghatározó a későbbiek szempontjából. Ugyanakkor a kisgyermek 

számára is nagyon fontos az, hogy amikor először kikerül a családi fészek melegéből, egy 

olyan biztonságos közeg vegye körül, amit csak az anyanyelv biztonsága adhat meg 

számára” – hangsúlyozta a megnyitóünnepséget követően Répás Zsuzsanna, hozzátéve, 

éppen ezért próbálták bemutatni a külhoni magyar óvodapedagógusok számára azokat a 

magyarországi óvodapedagógiai módszereket, amelyek – ahogyan fogalmazott – méltán 

világhírűek, a Kárpát-medence különböző régióiban azonban eddig sok helyen 

újdonságnak számítottak. Mint mondta, körútjuk során mintegy ezerötszáz óvodáshoz és 

óvodapedagógushoz jutottak el, miközben tizenkétezer kilométernyi utat tettek meg, 

figyelve arra, hogy a legeldugottabb szórványtelepülésekre is eljussanak, megismerjék az 

ott élőket, és bemutassák nekik az említett módszereket. 

 

A VMSZ nem szavazza meg a tartományi költségvetést 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke pénteken kijelentette, hogy pártjának 

képviselői nem fogják támogatni a tartomány jövő évi költségvetésének a javaslatát. A 

Tartományi Képviselőházban tartott sajtóértekezletén ismertette, hogy előző nap 

értesítette Bojan Pajtic vajdasági kormányfőt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség továbbra 

is tartja magát elvszerű álláspontjához, amely szerint a VMSZ nem szavaz meg olyan 

tartományi költségvetést, amely kisebb Szerbia költségvetésének hét százalékánál. „Mi 

ezért nagy árat fizettünk, de azért nem tesszük meg most sem, főleg azután nem, hogy 

Pajtic kormányfővel együtt alkotmányossági felülvizsgálatot kértünk a költségvetési 

rendszerről szóló törvényről. Most pedig azt mondják, hogy a 12 milliárddal, amely egy 

V
a
jd
a
sá
g

 



 

 

 

 

 

 
5 

olyan projekthez kötődik, amelynek még befejezett dokumentációja sincsen, eleget tesznek 

a hét százalékos alkotmányos keretnek” – mondta egyebek között Pásztor. Előzőleg Bojan 

Pajtic bejelentette, hogy a szerbiai kormány átutalta Vajdaság számlájára azt a további 12 

milliárd dinárt, ami lehetővé teszi, hogy a 2013. évi tartományi költségvetés elérje a 

köztársasági költségvetés 7 százalékát.  

 

A magyar kormány kiemelt partnere a beregszászi főiskola 

A nemzetpolitikai stratégiai célokkal összhangban Magyarország kormánya a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát kiemelt partnernek tekinti - jelentette ki Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Parlamentben, amikor fogadta 

Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét és Brenzovics 

Lászlót, a Főiskoláért Alapítvány elnökét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

alelnökét. A találkozón a felek megtárgyalták a főiskola előtt álló legfontosabb feladatokat. 

A kárpátaljai magyar oktatási szakemberek jelezték, a jövő esztendőben válik esedékessé 

az Ukrajnában ötévente kötelező, a felsőfokú tanintézmények számára előírt akkreditáció 

újabb fordulója. Semjén Zsolt biztosította a főiskola képviselőit arról, hogy az 

akkreditációs problémák tekintetében a magyar kormány hathatós lépéseket tesz az ukrán 

hatóságok felé. Jelezte, hogy a főiskola - mint nemzeti jelentőségű intézmény - 2013-as 

működését továbbra is biztosítja a kormány. Szükségessé vált ugyanakkor a főiskolának 

otthont adó épület rekonstrukciója is, amelyhez Magyarország jövőre jelentős összeggel 

járul hozzá. 

 

Kevesebb magyar él Horvátországban 

Nyilvánosságra hozták a 2011-es horvátországi népszámlálás végleges adatait, amelyből 

kiderül, hogy tavaly 14 048-an vallották magukat magyarnak, amely 2 537 fővel kevesebb, 

mint 10 évvel ezelőtt. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a több mint 4 millió 200 ezer 

lakos 90,42 százaléka horvát nemzetiségű, a kisebbségek közül pedig egyedül a szerbek 

aránya haladta meg az egy százalékot, pontosan 4,36 százalék. Magyar nemzetiségűnek 14 

048-en, vagyis az összlakosság 0,33 százaléka vallotta magát. Megyék szerinti lebontásban 

a legtöbben Eszék-Baranya megyében vallották magukat magyarnak, 8249-en, ami a 

megye lakosságának 2,7 százaléka. Vukovár-Szerém megyében 1696 volt a magyarok 

száma (0,94 százalék). Járások szerint Eszék-Baranya megyében a hercegszöllősi járásban 

volt a legmagasabb a magyar lakosság aránya: 38,66 százalék (1784 fő). A bellyei járásban 

29,62 százalék (1671 fő), a darázsiban 24,58 százalék (680), az ernesztinovóiban 19,28 

százalék (422), a baranyaszentistvániban (Petlovac) 13,72 százalék (330) volt a magyarok 

aránya. A Vukovár-Szerém megyei Tordinci járásban 371 fő, vagyis 18,26 százalék vallotta 
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magát magyarnak. A magyart összesen 10 231 fő jelölte meg anyanyelveként az országban. 

A vallást tekintve a magyarok közül a legtöbben római katolikusok (9396 fő), illetve 

protestánsok (3344). 

 


