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Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet 

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) plenáris ülésén 

tartott előadásában értékelte az elmúlt egy év legfontosabb nemzetpolitikai történéseit. A 

miniszterelnök országonként szólt a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről. Romániával 

kapcsolatban úgy fogalmazott: a magyar kormány visszarendeződést érzékel a kisebbségi 

jogok területén, a nyelvhasználat kérdésében pedig az európai jogok elvitatását tapasztalja 

„a saját közösségeinktől”. Kifogásolta továbbá, hogy nem gyorsult fel az egyházi és 

közösségi ingatlanok visszaszolgáltatása, és szerinte az erdélyi magyar orvosképzés ügye 

sem a rendeződés irányába tart. Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki az erdélyi magyar 

politikusok ellen indított romániai hatósági vizsgálatok miatt. Elmondta, a magyar kabinet 

sajnálatosnak tartotta az elmúlt éveknek azt a román politikáját, amely nem kereste az 

együttműködést Bukarest és Budapest között. Hangsúlyozta: Magyarország mind a román 

népnek, mind a választott vezetőknek megadta a kijáró tiszteletet. A felvidéki magyarság 

ügyében a miniszterelnök kifejtette: azt követően, hogy a nemzeti alapon szerveződő 

magyar párt nem került be a szlovák parlamentbe, a budapesti kormány egy nagyon szoros 

szlovák-magyar gazdasági együttműködés mellett tette le a voksát, azt remélve, hogy ez a 

kooperáció kedvező lesz az ottani magyarságnak is. Értékelése szerint a gazdasági sikerek 

elvitathatatlanok és „a szlovák-magyar kapcsolatok nagyon régen voltak olyan 

kiegyensúlyozottak, mint most”. A felvidéki magyar pártnak azt kívánta, hogy a soron 

következő választáson legyen képviselete a magyarságnak a pozsonyi parlamentben. 

Kárpátaljára rátérve a kormányfő örömét fejezte azért, hogy hosszú évek szembenállása 

után összefogás alakult ki az ottani magyarok között. Délvidékkel kapcsolatban 

hangsúlyozta, hogy évek óta jó irányba tartó építkezés halad, egyúttal jelezte: a magyar 

nemzetpolitikának nem érdeke, hogy az ott létrejött egység sérüljön. A horvátországi 

magyaroknak azt kívánta Orbán Viktor, hogy olyan kormány legyen Zágrábban, amely a 

nemzeti érzést, a nemzeti büszkeséget pozitív államalkotó tényezőnek tekinti. Szlovéniáról 

szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország minden segítséget megad 

Ljubljanának az „újkori népvándorlásból” fakadó feladatokhoz. Orbán Viktor az 

értekezleten közölte azt is: külhoni fiatal magyar vállalkozókat segítő programok 

indulhatnak. Jelezte: a kormány elvi döntéseket hozott arról, hogy szakmai 

segítségnyújtással, valamint részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő 

támogatásokkal járuljanak hozzá ezekhez a programokhoz. A magyar nyelvű, jól képzett 

szakmunkások mellé szükség lesz külhoni magyar nyelvű és kultúrájú, sikeres fiatal 

vállalkozói rétegre is - emelte ki. A kormányfő kitért az egységes oktatási tér 

megvalósítására is a Kárpát-medencében. Felidézte többek között a Sapientia 

megalapítását, majd megjegyezte: most azért harcolnak, hogy a komáromi Selye János 

Egyetem 2016-ban az akkreditációs bizottságtól megkapja azt az elismerést, ami a hosszú 

távú létezéséhez elengedhetetlen. Ezek szép dolgok - fogalmazott -, de eljött az idő, hogy 

mindezt összekapcsolják egy magyar nyelvű, Kárpát-medencei felsőoktatási rendszerré. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kapta ezt a feladatot a kormánytól, és a 
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miniszterelnök reményei szerint hamarosan akciótervekkel áll elő a tárcavezető. Jelezte, az 

előző napi kormányülésen már döntöttek pénzügyi forrásokról. A miniszterelnök 

beszámolt a Kárpát-medencei ösztöndíjprogram elindításáról, ami lehetővé teszi a 

diákoknak, hogy magyar állami ösztöndíjjal a Kárpát-medence összes magyar 

intézményében tanulmányokat folytathassanak. Összegzése szerint az oktatás, a tudás és 

gazdaság összekötése Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai kérdése, ezért 

helyes, hogy a határon túli politikában is az oktatás és a gazdaság kapja a legnagyobb 

hangsúlyt. 

 

Megvalósuló nemzetegyesítés 

Semjén Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet XIV. plenáris ülésén csütörtökön Budapesten, a 

megnyitóbeszédében kiemelte: a visszahonosítással és az állampolgárság megállapításával 

év végére eléri a 800 ezret az új magyar állampolgárok száma, ami a nemzet közjogi 

egyesítésének megvalósítását jelzi. Kitért arra is, hogy egységes oktatási, kulturális térként 

kezelik a Kárpát-medencét, és ma már nemcsak az erdélyi diákok jönnek Magyarországra 

tanulni, hanem az is természetes, hogy innen mennek hallgatók ottani egyetemekre, és ez 

igaz az oktatókra, a professzorokra is. Semjén Zsolt történelmi jelentőségűnek nevezte az 

egységes gazdasági tér megvalósítását, ami szintén folyamatban van. A Vajdaságban 

például soha nem látott fejlesztési programot indítanak, aminek meghatározó 

nemzetpolitikai és gazdasági jelentősége van - emelte ki. A politikus beszélt arról is, hogy a 

három legfontosabb  nemzetpolitikai kérdésben teljes konszenzus van. Ez a teljes jogú 

állampolgárság, amely jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon, és ehhez kapcsolódik 

elválaszthatatlanul a szavazati jog. Ez szintén minden magyart megillet, a magyar 

Országgyűlés, összmagyar Országgyűlés - fogalmazott Semjén Zsolt. Kitért arra is, hogy a 

Kárpát-medence magyarságának jár az autonómia, testre szabott módon, azaz a 

tömbmagyarságnak a területi, a szórványmagyarságnak a kulturális önrendelkezés. Fontos 

eredménynek tartotta, hogy a mindennapok kis dolgaiban is evidenciává vált, hogy „egy 

nemzet vagyunk”, és a külhoni magyarság hírei nem külpolitikai hanem belpolitikai 

hírként jelennek meg. A miniszterelnök-helyettes természetesnek nevezte, hogy a MÁÉRT 

mostanra évről-évre megtartja ülését. Ez nem volt mindig így, de ma már evindencia - 

mutatott rá. Hozzátette: a testület a magyarság és a magyar állam legszélesebb tanácskozó 

fóruma. Az egyetemes magyar nemzet megmaradására keres és talál sikeresen válaszokat - 

emelte ki a miniszterelnök-helyettes. 

 

Egyhangú igen a MÁÉRT és a Magyar Diaszpóra Tanács 
zárónyilatkozataira 

A Magyar Diaszpóra Tanács sikeresnek ítéli a honosítást és az állampolgárság 

megállapítását, és bíznak benne, hogy a lehetőséggel minél többen élnek majd a jövőben. 
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Többek között ezt tartalmazza a tanács V. ülésén egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozat. 

A diaszpóra magyarsága üdvözölte a Kőrösi Csoma Sándor programot, amelynek 

keretében évente százan utaznak ki a kinti közösségek megerősítésére. Idén már 26 

országban tevékenykednek ösztöndíjasok, és a programra egymilliárd forint áll 

rendelkezésre. Az új állomások között említette Görögországot, Törökországot, Ciprust és 

Új-Zélandot. A résztvevők a zárónyilatkozatban reményüket fejezték ki, hogy a program 

2016-ban is folytatódik. A tanács üdvözölte a diaszpórában fennmaradt magyar 

hagyatékokról és tárgyi örökségekről gondoskodást vállaló Mikes Kelemen program 

eredményeit. A programot idén digitalizálással, történeti kutatásokkal és életút interjúk 

készítésével egészítették ki, ennek keretében 10 ösztöndíjas érkezett a diaszpóra 

szervezeteihez. A tanács támogatja azt a döntést, hogy a diaszpóráról összegyűlt tudás 

bemutatására Emigrációs és Diaszpóra Központ jöjjön létre, amely vállalja a diaszpóra 

gyűjtemények adatbázisban való feldolgozását, az ott élőkkel való kapcsolat erősítését, és 

állandó, valamint időszaki kiállításokon mutatja be a magyar emigráció történetét, a 

témában tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat szervez. 

A jövőben a gazdasági megerősítésre a nemzetpolitikának külön hangsúlyt kell fektetnie - 

rögzítették a Magyar Állandó Értekezlet XIV. plenáris ülésének zárónyilatkozatában. A 

dokumentum rögzíti: a külhoni magyarság szülőföldjén való megtartásához és 

megerősödéséhez olyan gazdaságpolitikai eszközöket kell bevonni, amelyek a magyar 

gazdasági vagyon növelése mellett a magyar vállalkozások és a magyar munkavállalók 

számára is kedvező helyzetet eredményeznek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az 

egyszerűsített honosítás folyamatának népszerűsítése, támogatása továbbra is prioritás. 

Sikerként értékelték, hogy az érdeklődés továbbra is folyamatos. Üdvözölték azt az 

országgyűlési határozatot, amely november 15-ét a Magyar Szórvány Napjává 

nyilvánítja. A résztvevők reményüket fejezték ki, hogy Ukrajnában helyreáll a béke, az 

ország olyan demokratikus jogállammá válik, melyben teljes körűen biztosítják a 

nemzetiségek jogait is. Rögzítették, hogy a külhoni magyar közösségek megmaradása 

érdekében támogatják a Kárpát-medencei magyar szervezetek által kidolgozott 

autonómia- és önkormányzatisági törekvéseket. Üdvözölték a szórványmagyarság 

megőrzése érdekében indított Petőfi Sándor-programot, amelynek keretében 50 

magyarországi és külhoni magyar ösztöndíjas utazott a szórványközösségekhez. 

Sikeresnek tekintik a külhoni magyar szakképzés éve programot, s megállapodtak abban, 

hogy 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve lesz. A résztvevők megállapodtak abban, 

hogy jövőre a fiatal magyar vállalkozókat segítik. 

 

DIICOT: robbantani akartak a vármegyések Kézdivásárhelyen 

Házi készítésű bombát akart a román nemzeti ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi 

rendezvényen felrobbantani a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) egyik 
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helyi vezetője, akit 24 órára őrizetbe vettek – jelentette be kedden a főügyészség szervezett 

bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT). A vádhatóság honlapján közzétett 

közlemény szerint Beke Istvánt az alkotmányos rend elleni cselekedetek elkövetésének a 

szándéka és a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértése gyanújával vették 

őrizetbe. Az ügyészség Bukarestbe szállította a gyanúsítottat, ahol a bíróság dönt majd az 

előzetes letartóztatásáról. A DIICOT szerint a házkutatások során lefoglalt eszközök 

alkalmasak voltak arra, hogy a román állampolgárokat és javaikat veszélyeztessék. Az 

ügyészség a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) segítségével derítette fel a kézdivásárhelyi 

esetet. A DIICOT közleménye szerint „a szélsőségesen nacionalista, magyarországi HVIM 

azt hirdeti Erdélyben, hogy akár a román állampolgárok és javaik elleni erőszakos 

támadásokkal is nehezíteni kell, vagy meg kell akadályozni, hogy a román hatóságok az 

államhatalmat gyakorolják az úgynevezett Székelyföldön”. Ovidiu Marincea, a Román 

Hírszerző Szolgálat (SRI) sajtószóvivője a B1 hírtelevíziónak kedden azt nyilatkozta, a 

gyanúsítottat már augusztus óta megfigyelték. „Az eddigi információk szerint több tíz 

személyt megölhetett volna a merényletet eltervező HVIM-es. A gyanúsított tagja a 

legaktívabb olyan szervezetnek, amelyik a trianoni szerződés felülvizsgálatát és Nagy-

Magyarország visszaállítását szeretné elérni” – fogalmazott a SRI sajtósa. Ovidiu Marincea 

későbbi nyilatkozatában már azt közölte, „egy pillanatra sem volt veszélyben a román 

állampolgárok élete vagy épsége”. A Digi 24 hírtelevízió arról számolt be, hogy a házi 

készítésű bombát több mint 400 petárdából állították össze, és olyan szerkezettel látták el, 

amellyel távolról is működésbe lehetett hozni. A hírtelevízió közlése szerint a nyomozók 

katonai használatra szánt éjszakai látókészülékeket is lefoglaltak a gyanúsítottnál. 

Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva az 

erdélyi magyar politikusokat is felelőssé tette a szélsőséges megnyilvánulások miatt. 

„Bátorította a szélsőségesen nacionalista elemeket az, ahogy egyes magyar politikai 

vezetők viszonyultak az évek során a nemzeti jelképekhez és Románia nemzeti ünnepéhez” 

– jelentette ki az MTI beszámolója szerint a prefektus. Szerinte szükség van arra, hogy a 

közösség számára példát mutató magyar politikai vezetők is változtassanak a 

hozzáállásukon.  

Kedden közleményben reagált a kézdivásárhelyi ügyre az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor. 

„Az RMDSZ elítél minden erőszakos cselekedetet, és elhatárolódik minden olyan 

szélsőséges megnyilvánulástól, ami feszültséget kelt a közösségek között. Ebben az 

országban a békés együttélés, a tolerancia és az egymás iránti tisztelet vihet előre a 

fejlődés, a jövőépítés útján” – hangsúlyozta a szövetségi elnök. Hozzátette, az RMDSZ 

mindig a parlamentáris demokrácia eszközrendszerét, a politikai párbeszédet tartotta és 

tartja az egyetlen törvényes és járható útnak. Az RMDSZ elnöke bízik abban, hogy a 

hatóságok korrekt módon végzik a munkájukat, ugyanakkor nyugalomra és higgadtságra 

intett minden közszereplőt. 

A magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elítéli azokat a szélsőséges 

megnyilvánulásokat, amelyek leginkább ártanak a külhoni magyar közösségnek. Ezt a 

kisebbik magyarországi kormánypárt közölte kedden az MTI-vel. Ha valósnak bizonyul az 
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a román hatóságok által megfogalmazott terrorista vád, mely a HVIM egyik helyi 

emberéhez köthető, úgy a KDNP leghatározottabban hangot ad megdöbbenésének és 

felháborodásának, hiszen a magyar kisebbség mindig békés, nemzetközi jogon alapuló 

eszközökkel küzdött és küzd jogaiért - írták a közleményben. Kiemelték: elítélik azokat a 

szélsőséges megnyilvánulásokat, amelyek leginkább ártanak a külhoni magyar 

közösségnek, és felelőtlennek tartanak minden olyan politikust, aki kapcsolatot tart ilyen 

szélsőséges személyekkel és csoportokkal. 

Fasiszta, rasszista és idegengyűlölő szimbólumok birtoklása és árusítása miatt vádat emelt 

a csíkszeredai ügyészség Csibi Barna ellen, míg Petrás János László magyar állampolgár, a 

Kárpátia zenekar énekese ellen nacionalista eszmék terjesztése miatt emeltek vádat az 

ügyészek. A Hotnews hírportál a főügyészség tavaly júniusi közleményére hivatkozva 

számol be arról, hogy Csibi Barna a csíkszeredai H. S. Kft. ügyvezetőjeként nacionalista és 

idegengyűlölő nézeteket terjesztő, ilyen jellegű szimbólumokkal ellátott pólókat árusított, 

de az általa eladásra kínált portéka között 11 Nagy-Magyarország-térképet is találtak 

„Jobbik Magyarországért Mozgalom" felirattal. Az ügyészek által kifogásolt áruk között 

több Nagy-Magyarország-térképpel ellátott póló is szerepelt, amelyeken a következő 

feliratok szerepeltek: „A magyar föld nem eladó", „Igazságot Magyarországnak! Justice for 

Hungary!", „Magyar volt és magyar lesz 100%”, „Nem adjuk fel soha". 

Szintén a csíkszerdai ügyészség emelt vádat Petrás János László, a magyarországi Kárpátia 

zenekar frontembere ellen nacionalista eszmék terjesztése miatt. A magyar állampolgárt 

béke és emberiség elleni bűncselekményekkel, illetve fasiszta, rasszista és xenofób 

ideológia terjesztésével vádolják. A Hotnews a főügyészség közleménye alapján azt írja, 

hogy Petrás ellen egy tavaly júniusi csíkszeredai koncertje miatt indult bűnvádi eljárás. Az 

elhangzott dalok szövege és a közönséghez intézett kommentárok revizionista-szeparatista 

propagandának minősülnek. Az ügyészek szerint Petrás a 2014. június 6-án tartott 

koncerten a Krím-félszigeten zajlóhoz hasonló harcba hívta a székelyeket a trianoni 

békeszerződéssel elveszített területekért, a románokat pedig „hódítóknak" és 

„bocskorosoknak" nevezte. 

 

Lesznek magyar nyelvű diplomák a Selye János Egyetemen 

Múlt héten a Selye János Egyetem vezetői találkoztak a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

Jogsegélyszolgálatának munkatársaival. A megbeszélés után a résztvevők közös 

nyilatkozatot adtak ki, melyben közölték, a jövőben az egyetem diákjai magyar nyelvű 

diplomát is kaphatnak. A találkozón az egyetem vezetői és a Jogsegélyszolgálat képviselői 

azt összegezték, hogy Szlovákia egyetlen, magyar oktatási nyelvű, állami fenntartású 

egyeteme, milyen formában tudja kiadni a diplomát magyar nyelven. A diploma 

kibocsátásának körülményeit és feltételeit Szlovákia felsőoktatási törvénye tárgyalja. A 

találkozón az egyetem képviseletében részt vett Tóth János, az egyetem rektora, Juhász 
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György és Csiba Péter rektorhelyettesek, valamint Hortai Éva, az egyetem jogásza. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala részéről a találkozón megjelent Tokár Géza a 

Kerekasztal szóvivője és Szekeres Klaudia jogász, a Jogsegélyszolgálat koordinátora. A 

találkozón elhangzott: az egyetem vezetőségének kiemelt célja a kétnyelvűség teljes 

mértékű betartása. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyetem vezetősége és az Akadémiai 

Információs Rendszer együttműködése által már idén biztosítják a magyar nyelvű diploma 

kiadásának műszaki feltételeit is. Az erre vonatkozó törvény leszögezi, hogy az egyetemnek 

meg kell teremtenie a kétnyelvű, legalább a szlovák-angol diploma kiadásának feltételeit. 

Ha azonban a hallgató igényli, az angol változat helyett bármely más nyelv is 

alkalmazható, amennyiben az egyetem biztosítja a szükséges feltételeket. A kétnyelvű, 

szlovák-magyar oklevelek ügye tehát az idei akadémiai évben megoldódik – előzetesen 154 

hallgató jelezte, hogy sikeres államvizsga esetén erre a változatra tartana igényt. Az még 

egyelőre kérdéses, hogy a háromnyelvű diploma is elkészülhet-e az idei akadémiai évben, 

vagy az még további tárgyalások részét képezi. Az akadémiai rendszer ugyanis jelenleg a 

kétnyelvű diplomákra ad lehetőséget. Tóth János rektor elmondta, kérték az oktatásügyi 

minisztérium szakmai állásfoglalását a háromnyelvű diplomák ügyében. Úgy véli, 

amennyiben jogi és műszaki értelemben kivitelezhetővé válik a három nyelv alkalmazása, 

természetesen lehetővé teszik ezt a megoldást. A Selye János Egyetem és a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálata is egyetért abban, hogy a legjobb megoldás a 

háromnyelvű diploma kiadása lenne, melynek kapcsán a felek együttműködésükről 

biztosították egymást. A résztvevők abban is megállapodtak, hogy a jövőben rendszeressé 

válnak a szakmai egyeztetések a magyar nyelvű diplomák ügyében. 

 

Felavatták a muzslyai Emmausz Kollégium tornatermét 

Szombaton ünnepélyesen felavatták a muzslyai Emmausz Kollégium új tornatermét. Az 

eseményen számos magas rangú anyaországi és hazai vendég vett részt. Az anyaországi 

támogatásból épült létesítmény összértéke 700 ezer euró, ebből eddig 500 ezer eurót 

valósítottak meg. Hátravan még az épület külső tatarozása és a felszerelés bővítése. A 

muzslyai fiúkollégium – a nagybecskereki leánykollégiummal együtt – nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy Nagybecskereken az utóbbi években újrainduljanak a magyar 

középiskolai tagozatok. Amikor 2002-ben megnyílt az Emmausz fiúkollégium, sokan attól 

féltek, hogy nem lesz majd elég továbbtanuló magyar fiatal Bánátban. Az utóbbi években 

már az volt a legtöbbször feltett kérdés, hogy mikor kap tornatermet a létesítmény. Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy a muzslyai 

kollégium tornatermének felépítése tulajdonképpen előfutára annak a programnak, 

amelynek az a célja, hogy gazdaságilag erősítse a délvidéki magyarságot. „Az emberek 

számára a mindennapi életben kézzelfoghatóvá tudjuk tenni azt, hogy nemcsak Szerbia 

állampolgárai lehetnek, hanem miközben lojális állampolgárai maradhatnak Szerbiának, 
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azon közben tartozhatnak a magyarsághoz is, a magyar nemzethez, és ezt a gyakorlati 

tapasztalataik alá fogják támasztani, mindenekelőtt a gazdasági életben” – nyilatkozta 

Kövér László.  

 

Mihajlo Riviszt választotta elnökévé a Kárpátaljai Megyei Tanács 

Hosszas viták után Mihajlo Riviszt választották meg a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökévé. 

Azok után, hogy egy héttel korábban szavazatképtelenség miatt el kellett halasztani az új 

összetételű önkormányzat második ülését, ezúttal mind a 64 megyei tanácsi képviselő 

megjelent az ülésteremben. Hosszas ügyrendi viták után Hennagyij Moszkal képviselő, 

Kárpátalja megye kormányzója, az ülés levezető elnöke a kormánypárti BPP 

„Szolidarnyiszty” részéről Mihajlo Riviszt jelölte a tanácselnöki posztra. A kormányzó 

felszólította a többi önkormányzati frakciót, hogy ugyancsak nevezzék meg a saját 

jelöltjeiket, ám egyikük sem élt a lehetőséggel. A levezető elnök indítványára a testület 

szavazott Rivisz jelöltként való felvételéről a szavazólapra. Az egyetlen nevet tartalmazó 

„listára” mindössze harmincan adták le a voksukat a 64 jelenlévőből. Mintegy 

háromórányi ülésezés után végül mégis sor került a megyei tanács elnökének 

megválasztására. A titkos szavazás során 38 képviselő adta le a voksát a 64-ből, s 

valamennyien a BPP „Szolidarnyiszty” jelöltjére, így a VII. Összehívású Kárpátaljai Megyei 

Tanács elnöke Mihajlo Rivisz lett. 
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