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525 millió a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program 
pályázataira 

Meghirdették a 2016 – a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázatait, a 

jelentkezéseket az 525 millió forintos keretre július 15-éig várják. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár sajtótájékoztatón elmondta, az a cél, hogy a szomszédos 

országokban működő fiatal magyar vállalkozók eszközeinek beszerzését, vállalkozásainak 

fejlesztését támogassák. Hozzátette: szeretnék az induló vállalkozásokat, mikro-

vállalkozásokat megerősíteni és hozzájárulni ahhoz, hogy a szülőföldön boldogulni 

tudjanak. A programra gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személyek és azok 

a természetes személyek jelentkezhetnek, akik gazdasági tevékenységet egyéni 

vállalkozóként végeznek. Csak az 1976. január 1. után született magyar állampolgárok 

pályázhatnak, kivétel Felvidék és Kárpátalja, ahol elegendő a magyar igazolvány – 

ismertette az államtitkár. Hozzátette: a vissza nem térítendő támogatásokat egy összegben 

folyósítják, és a sikeresen pályázók a teljes kért összeget elnyerik. Mezőgazdasági 

tevékenységre 3-4,5 millió forintot, nem mezőgazdasági tevékenységre 3-6 millió forintot 

lehet elnyerni. Úgy számolnak, hogy a támogatási keretből mintegy 110-130 fiatal magyar 

vállalkozót segíthetnek a külhoni magyar területeken. Hajnal Virág stratégiai főreferens 

hozzátette: a támogatható kiadások között szerepelnek a termeléshez, gyártáshoz 

szükséges eszközök, információtechnológia fejlesztések, informatikai eszközök, szoftverek, 

gyártási licencek, hazai vagy külföldi kiállításon, vásáron való részvétel. Az induló 

vállalkozók – akik egy éven belül alapították cégüket – plusz támogatásként 

anyagköltséget is biztosítanak. Fontosnak nevezte, hogy a projektek költségvetése a piaci 

árakhoz illeszkedő, reális, takarékos legyen. Nem támogathatók személyi jellegű kiadások, 

juttatások és a jövedéki termékek. A felhívások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján 

elérhetők, a pályázatokat a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül lehet beadni. 

A megvalósítás időszaka 2016. január elsejétől 2017. február 28-áig tart. A döntések a 

végső beadási határidő után kilencven napon belül megszületnek – közölte. Meghirdetnek 

egy másik, meghívásos pályázatot is, a korábbi szakképzés évéhez kapcsolódva 75 millió 

forint keretösszegű átjárhatósági ösztöndíjra is lehet jelentkezni – jelezte Potápi Árpád 

János. A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: idén 49 csoportot tudnak vendégül látni, 

245 diák, illetve tanár jön Magyarországra, és a szakképzésben részt vevő fiatalok 

egyhónapos nyári gyakorlatukat itt tudják végezni. 

 

Nem vitáznak az autonómia megvalósításáról a magyar alakulatok 

Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek pénteken megállapodtak egymással arról, 

hogy az őszi parlamenti választások kampányában az autonómia iránti egységes szándék 

kinyilvánításán túl nem folytatnak vitát egymással a megvalósítás részleteiről. Az Erdélyi 
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Magyar Egyeztető Autonómia-Kerekasztal Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

kezdeményezésére ülésezett Kolozsváron. Az ülésen részt vevő RMDSZ, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselőinek az MTI-hez eljuttatott közös 

nyilatkozata szerint az autonómia valamennyi szervezet közös ügye, ezért nem kívánnak 

egymással vitát folytatni a megvalósítás részleteiről a választási kampány időszakában. Az 

aláírók kinyilvánították: elfogadhatatlannak tartják az Európai Bíróság elutasító ítéletét a 

Székely Nemzeti Tanácsnak a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 

kultúrák fenntarthatóságáért címet viselő európai polgári kezdeményezése ügyében. „A 

szubszidiaritás elvének megfelelően támogatunk minden olyan döntési mechanizmust, 

ami az embereket közvetlenül érintő döntések esetén megadja számukra a beleszólás 

lehetőségét" �– áll a dokumentumban. Az aláírók reményüket fejezték ki, hogy az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és az RMDSZ által közösen előterjesztett, 

Minority Safe Pack címet viselő európai polgári kezdeményezés luxembourgi tárgyalása 

során tekintetbe veszik az európai polgárok döntéshozatalhoz fűződő jogait. Kijelentették: 

támogatják a gyergyószentmiklósi, a gyergyóújfalui, a makfalvai és a székelyderzsi 

polgármesterek azon beadványát, amelyben felhívják az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Monitoring Bizottságának a figyelmét a 

romániai helyi önkormányzatiság és regionalizmus visszásságaira. Az aláírók üdvözölték 

Vincze Lórántnak, az RMDSZ külügyi titkárának a megválasztását a számbeli 

kisebbségben élő európai nemzeti közösségek érdekeit képviselő FUEN elnöki tisztségébe. 

„A Nemzeti Összetartozás Napja után és az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 

60 éves évfordulója előtt összetartozásunkat és egymás iránti szolidaritásunkat fejezzük 

ki" – áll a dokumentumban, amelyet az RMDSZ részéről Székely István ügyvezető alelnök, 

az EMNP részéről Zakariás Zoltán alelnök, az MPP részéről Kulcsár Terza József, a párt 

önkormányzati tanácsának az elnöke, az EMNT részéről Borbély Zsolt Attila alelnök, az 

SZNT részéről pedig Izsák Balázs elnök írt alá. 

 

Megyei tanácsi elnöki pozíció Szatmár megyében, alpolgármesteri 
poszt Brassóban és Aradon az RMDSZ-nek 

Együttműködési megállapodást kötöttek az RMDSZ és a PNL Szatmár megyei szervezetei. 

A partnerség értelmében a PNL támogatja az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjét, az 

RMDSZ pedig bizalmat szavaz a PNL által javasolt megyei tanácsi alelnökjelölteknek. A 

PNL ugyanakkor aktívan részt vesz majd a Szatmárnémeti polgármesteri Hivatal 

vezetésében is, alpolgármestert nevesítve a testületbe. A partnerségi szerződést az RMDSZ 

részéről Pataki Csaba a szervezet megyei elnöke és Kereskényi Gábor, a Szatmárnémeti 

szervezet elnöke, míg a PNL részéről, Romeo Nicoara és Adrian Cozma megyei 

társelnökök írták alá.  
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Brassói alpolgármesteri és Brassó megyei alelnöki tisztséget kap az RMDSZ egy jobboldali 

pártok közötti megállapodás következtében - közölte csütörtökön az Agerpres 

hírügynökség. Az RMDSZ, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) 

Brassó megyei vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megállapodtak a városi 

és a megyei önkormányzati többség kialakításáról. A megegyezés szerint a PNL adja a 

megyei önkormányzat elnökét és egyik alelnökét, az RMDSZ pedig a másik alelnököt. A 

PNL-hez kötődő, de függetlenként megválasztott George Scripcaru polgármester munkáját 

egy RMDSZ-es és egy PMP-s alpolgármester segíti majd.  Kovács Attila, az RMDSZ Brassó 

megyei elnöke elmondta: az RMDSZ ezután nevezi meg jelöltjeit a tisztségekre. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad megyei szervezete úgy döntött, hogy 

folytatják az együttműködést az Arad Megyei Tanácsban, az Aradi Városi Tanácsban – 

valamint azokon a településeken, ahol ez lehetséges – eddigi partnereikkel, a PNL-vel. "A 

liberálisok komoly, szavatartó partnereknek bizonyultak az elmúlt tizenkét évben. A 

koalíciós megegyezés értelmében lesz a következő négy esztendőben is RMDSZ-es 

alpolgármester a megyeszékhelyen Bognár Levente személyében, és a megállapodáshoz 

híven támogatjuk a liberális párt jelöltjeit a megyei tanácsban az elnöki és alelnöki 

tisztségekre. Ennek köszönhetően a megyeszerte élő magyar közösségek, az RMDSZ-es 

vezetőségű települések jelentős támogatásra számíthatnak az infrastrukturális fejlesztések, 

közösségi, kulturális és hagyományőrző rendezvények, oktatás és hitélet terén" – 

ismertette az RMDSZ álláspontját Faragó Péter, a megyei szervezet elnöke. 

 

A parlament jóváhagyta a közoktatási törvényt: nem lesz 
diáklétszám kvóta  

Mégsem kell bezárni azokat a kisiskolákat, és teljes szervezettségű iskolákat, amelyek nem 

teljesítették a kötelező diáklétszámot. A parlament ugyanis megszavazta a közoktatási 

törvény módosítását, s ezzel most elhárult a megszűnésük veszélye. A közoktatási törvény 

módosítását 108 képviselő szavazta meg, arról ugyanis előzetesen egyesség született a 

koalícióban. A módosítás érinti a kisiskolákat, de az alacsony létszámmal működő teljes 

szervezettségű iskolákat is. Az elfogadott jogszabály kivételt vezet be az összes olyan 

alapfokú oktatást nyújtó alapiskola esetében, amelyek csak alsó tagozattal rendelkeznek. A 

kötelező minimális létszámok tehát a nemzeti kisebbségek anyanyelvein oktató iskolákban 

nem lesznek mérvadónak. A tárca számításai szerint a létszámkorlát miatt 60 kisiskola 

került volna veszélybe, amelyek közül 3 Pozsony, 11 Nagyszombat, 10 Nyitra, 7 

Besztercebánya, 5 Kassa, 1 Zsolna, 2 Trencsén, 21 pedig Eperjes megyében működik. Az 

eredeti javaslat ugyan nem foglalta magába a teljes szervezettségű, ám kis létszámmal 

működő iskolákat, amelyek ugyancsak veszélyben voltak. Erre a helyzetre a szakmai 

szervezetek, mindenekelőtt a SZMPSZ hívta fel a politikai képviselet figyelmét, az ügyben 
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tárgyalásokat is folytatott az SZMPSZ a Most-Híddal és a minisztériummal is. A 

törvényhozásban a Most-Híd képviselője, Vörös Péter terjesztette be azt a módosítást, 

amellyel rendezik a létszámkorlát eltörlését a teljes szervezettségű iskolákban is. A 

képviselő javaslatát 104-en támogatták. Míg az első javaslat mintegy 23 magyar iskolát, a 

második már 70 iskolát érintett. A törvénymódosításnak köszönhetően tehát a kisiskolák 

és a teljes szervezettségű nemzetiségi iskolák is kikerülhetek az úgynevezett 

kvótarendszerből. Az oktatásügyi tárca a törvénymódosítás beterjesztésekor indoklásában 

úgy fogalmazott, hogy „a kisiskolák bezárása egyebek mellett a kormány azon szándékának 

is ellent mondana, hogy a kormány meg akarja teremteni a nemzeti kisebbségek 

identitásának, anyanyelvének, hagyományainak és kultúrájának fejlesztéséhez szükséges 

feltételeket”. A 60 kisiskola megmentése 12 millió euróba kerül. „Úgy vélem, hogy a 

szociális, kulturális és társadalmi következmények azonban jóval nagyobbak lennének” – 

szögezte le a vitában Peter Plavčan, oktatási miniszter. A tárcavezető azt mondta, nem tart 

attól, hogy az intézkedés az iskolahálózat tervezett racionalizációjának a kárára válna, ami 

további kisiskolák létrejöttéhez vezetne. „Az új iskolákat a oktatási minisztérium sorolja be 

a hálózatba, így tehát az oktatási tárca odafigyel arra, hogy erre ne kerüljön sor.” Az előző 

kormányzat idején jóváhagyott közoktatási törvény azt követeli meg, hogy 2016. 

szeptember 1-től legalább 11 tanuló legyen az első és 13 diák a második osztályokban. A 

minimális diáklétszám bevezetése a regionális oktatásügy finanszírozási módjának 

tervezett módosításaival függött össze. 

 

Külhoni magyar szakképzés éve – fejlesztések Magyarkanizsán, 
Adán 

A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban átadták a 

hidroponikus tanműhelyt és az almafákkal betelepített mintaparcellát, amelyekhez a 

külhoni magyar szakképzés éve program keretében a magyar kormány nagy értékű 

támogatást nyújtott. A beruházásokat megtekintette Potápi Árpád János magyar 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a külhoni 

szakképzés éve programban idén is 500 millió forintot különített el, amiből 364 milliót 

fordított iskolai fejlesztésekre. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

elmondta, mezőgazdasági szakképzők, illetve szakképző intézmények tudtak ide pályázni. 

Vajdaságból négy pályázó volt, Topolyáról, Adáról, Szabadkáról, a negyedik pedig a 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont. A magyarkanizsai középiskola 

tangazdaságában legutóbb nehézkultivátort vásároltak és megépítették az 

öntözőrendszereket tápláló szivattyútelepet is. Magyarkanizsa mellett az adai Műszaki 

Iskolában is átadták az intézmény felújított tanműhelyeit, valamint a gyakorlati oktatás 

fejlesztését elősegítő, újonnan vásárolt berendezéseket. A tanműhelyek felújítása és a 
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berendezések megvásárlása a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetően valósult 

meg. 18,3 millió forinttal támogatták az adai Műszaki Iskolát. Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: “Úgy gondolom, hogy fontos helyre került 

ez a fejlesztés, mert számunkra nagyon fontos az, hogy a szülőföldjükön tudjanak 

boldogulni az itt élő emberek, és ennek az egyik lépése az, hogy olyan szakmát, illetve 

végzettséget kapjanak a gyerekek, amivel el tudnak helyezkedni, illetve boldogulni 

tudnak.” 

 

Egy titkársággal több az új tartományi kormányban 

Az új tartományi kormányban az előzőhöz képest egy titkársággal több lesz, jelentette ki 

szombaton a kormányalakítással megbízott Igor Mirović, aki megerősítette a 021 hírportál 

hírét, miszerint az összesen 12 tárca közül nyolcnak az élén a Szerb Haladó Párt tagjai 

állnak majd, míg a maradék négyen a Szerbiai Szocialista Párt, a Szocialisták Mozgalma, a 

Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség osztozik. Mirović azt is 

elmondta, hogy új titkárság létesül, mégpedig a szociális kérdésekkel, a demográfiával és a 

nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság, amelyet egy olyan személy fog vezetni, akit a 

Szocialisták Mozgalma javasolt. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság élén az SPS 

által kinevezett személy, az oktatási titkárság élén a VMSZ jelöltje, az energetikai, 

közlekedési és építésügyi titkárság élén pedig az SDPS jelöltje áll majd. A személyi 

kérdésekről szólva Mirović elmondta, az egészségügyi titkárságot dr. Zoran Gojković vezeti 

majd, a felsőoktatási, tudományügyi titkárság élén Zoran Milošević áll majd, aki az 

Újvidéki Egyetem Tanácsának elnökhelyettese volt eddig, míg a korábbi válogatott 

röplabdázó Vladimir Batez lesz a sporttal és ifjúsági ügyekkel megbízott titkárság vezetője. 

A többi kinevezést hétfőn teszi közzé a leendő tartományi kormányfő, akit magát is hétfőn 

neveznek ki hivatalosan. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskozott a KMKSZ 
választmánya Huszton 

Köszönet illeti a kárpátaljai magyarságot, hogy a mostani rendkívül nehéz ukrajnai 

körülményeket teljes nyugalommal és szervezetten vészeli át - jelentette ki Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament 

képviselője szombaton Huszton, a magyar szervezet választmányi ülésén. Elnöki 

beszámolójában Brenzovics László elmondta: Ukrajnában továbbra is nagy a 

bizonytalanság, mivel nem valósultak meg a 2013-2014-es forradalom célkitűzései, 

Ukrajna nem került közelebb Európához. Szerinte nem vált valóra Petro Porosenko 

államfő elnökjelöltként tett két legfontosabb ígérete sem: a béke megteremtése és az 
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európai integráció felgyorsítása. A magyar-ukrán kapcsolatok utóbbi két évéről a KMKSZ-

elnök kifejtette: voltak, akik mondvacsinált módon konfliktusokat igyekeztek gerjeszteni 

Ukrajnában - elsősorban a tömegtájékoztatási eszközökben - a kárpátaljai magyarok 

állítólagos szeparatizmusa, elszakadási törekvései kapcsán, aminek - szavai szerint - nincs 

semmilyen valós alapja, már csak abból adódóan sem, hogy Magyarország tagja az Európai 

Uniónak és a NATO-nak. Sőt Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója az 

ukrán vízummentességnek, az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezésének, amit az is 

jelez, hogy Budapest számos sebesült ukrán katona gyógykezelését vállalja, és gyermekek 

százait üdülteti a kelet-ukrajnai konfliktusövezetből - emlékeztetett. Kiemelte: 

Magyarország Ukrajna fejlődésében és európai integrációjában érdekelt, aminek a 

bizonyítéka a két ország közötti utak, határátkelőhelyek építésének, bővítésének magyar 

támogatása. Az ukrajnai folyamatokról szólva a kárpátaljai magyar politikus rámutatott: 

nacionalista kardcsörtetéssel, a 20. század első felében dívott, idejétmúlt ideológiák 

újraélesztésével nem lehet előre jutni, pláne nem egy olyan országban, mint Ukrajna, ahol 

a lakosság 20 százaléka nem ukrán és több mint 50 százaléka orosz anyanyelvű. Ha Kijev 

nem rendezi a nemzetiségi kérdést, akkor ez állandó konfliktusok forrása lesz a jövőben - 

mondta. Úgy vélte, Európának is napirendre kell tűznie az ukrajnai nemzetiségi 

problémák rendezésének kérdését. Kárpátalja és Magyarország kapcsolatát jellemezve a 

KMKSZ elnöke köszönetét fejezte ki Magyarországnak a kárpátaljai magyarság melletti 

egyértelmű kiállásáért, a magyar kormánynak és társadalomnak a sokrétű támogatásért és 

szolidaritásért, amit minden kárpátaljai magyar érez. Szerinte nem lett igazuk azoknak, 

akik azt gondolták, hogy a kárpátaljai magyarok elkezdenek menekülni szülőföldjükről. 

„Nem kezdtünk el menekülni, itt vagyunk, és a jelenlegi viszonyok közt igyekszünk olyan 

politikát folytatni, olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel biztosítani tudjuk a kárpátaljai 

magyarság közösségként való megmaradását” - hangsúlyozta. Egyúttal emlékeztetett arra, 

hogy a magyar kormány ehhez minden tőle telhető segítséget megad, így a korábbi 

támogatási programokon kívül a napokban történt meg annak a megállapodásnak az 

aláírása, amelynek keretében a kárpátaljai magyarságnak minden eddiginél nagyobb 

összegű magyar kormánytámogatást nyújtanak gazdaságfejlesztésre. Brenzovics László 

eredményesnek mondta a tavaly őszi ukrajnai helyhatósági választásokon a különböző 

szintű kárpátaljai önkormányzatokba bejuttatott magyar képviselők működését, akik 

igyekeznek hatékonyan védeni és érvényesíteni a magyar közösség érdekeit. Az ülésen a 

választmány tagjai megvitatták a gazdaságfejlesztési program lebonyolításának feltételeit, 

jóváhagyták a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közötti 

együttműködésről szóló megállapodást. 
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