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Február 24-én indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve 

Február 24-én indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve, a tematikus program 

részeként egyebek között kutatást terveznek és Kárpát-medencei körúton találkoznak a 

szakmai partnerekkel – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság. A Magyar Állandó 

Értekezlet 2016. december 1-jén zárónyilatkozatában döntött arról, hogy  2017 a külhoni 

magyar családi vállalkozások éve lesz. A nemzetpolitikai államtitkárság a tematikus év 

nyitórendezvényét február 23-25. között Balatonalmádiban tartja. A nyitórendezvény 

keretében külhoni és magyarországi családi vállalkozásokkal szeretnének gondolatot 

cserélni, továbbá lehetőséget teremteni a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére. A 

tematikus év programjai keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság olyan családi 

vállalkozásokkal szeretne foglalkozni, amelyekre az alábbi szempontok közül legalább 

kettő érvényes: két vagy több családtag tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozásban; a 

tulajdonosi jogok az alapító vagy annak közvetlen családtagjai birtokában vannak; a család 

tagjai részt vesznek a vállalkozás irányításában, jellemző a családtagok aktív bevonása a 

napi teendőkbe, a nem vezetői feladatokba is, illetve a család ebből a tevékenységből él, 

vagy a vállalkozásból származó jövedelem jelentősen hozzájárul a család megélhetéséhez, 

többgenerációs a vállalkozás, vagy jelen van a szándék a generációs átörökítésre, a rövid 

távú profittermelés helyett a hosszú távú fenntartáson van a hangsúly vagy legalább öt éve 

működik. A tematikus év keretében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet koordinálásával 

kutatást terveznek, feltérképeznék a külhoni magyar családi vállalkozásokat, 

problémáikat, összegeznék jellegzetességeiket. Kárpát-medencei körút keretében szakmai 

partnerekkel valamennyi külhoni magyar régióba konferenciákkal és workshopokkal 

látogatnak el 2017 márciusától. Júniusban nyári továbbképzést szerveznek, amelyre 

egyaránt várják a külhoni magyar családi vállalkozások képviselőit és a fiatal vállalkozókat. 

A program során a jó gyakorlatok cseréjének érdekében magyarországi és külhoni családi 

vállalkozások együttműködésével rendezvényeket szerveznek - jelezték. 

 

Minority SafePack: pert nyertek Brüsszellel szemben 

Az Európai Unió Törvényszéke pénteki ítéletében megsemmisítette az Európai 

Bizottságnak a kisebbségvédelem ügyében benyújtott, az európai sokszínűség megőrzését 

célzó Minority SafePack című polgári kezdeményezést elutasító határozatát. Az MTI 

emlékeztet, az ügy előzménye, hogy 2013 júliusában egy polgári bizottság – amelynek 

mások mellett tagja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke – Minority SafePack – one million 

signatures for diversity in Europe című európai polgári kezdeményezésre irányuló 

javaslatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A kezdeményezés arra irányul, hogy 

felkérje az Európai Uniót a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek 

védelmének javítására, valamint az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének 
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megerősítésére. Az uniós Bizottság 2013. szeptemberi határozatában elismerte, hogy a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása európai uniós értéknek 

minősül, az európai uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a kulturális és nyelvi 

sokféleséget és el kell kerülniük minden, a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló 

hátrányos megkülönböztetést. A Bizottság ugyanakkor megtagadta az európai polgári 

kezdeményezés bejegyzését, mert úgy ítélte meg, hogy az európai sokszínűség megőrzését 

célzó Minority SafePack nem tartozik jogalkotási hatáskörébe. A kezdeményezők a 

dokumentum bejegyzését követően kezdhették volna el az európai aláírásgyűjtést, hogy 

ezzel a kisebbségvédelemi tárgyú szabályozására sarkallják a bizottságot. Az Európai 

Bizottság döntését követően az RMDSZ és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN) keresetet nyújtott be az uniós bizottság ellen a kezdeményezés elutasítása miatt 

Európai Unió Bíróságán. Az uniós törvényszék pénteken ismertetett véleménye szerint az 

Európai Bizottságnak egyértelműen meg kellett volna jelölnie – mivel a felperesek nem 

tudták beazonosítani az elutasító indokok közül – a javaslat azon elemeit, amelyek nem 

tartoznak a hatáskörébe, valamint az ezt alátámasztó indokokat. A törvényszék nyitva 

hagyta azt a kérdést, hogy az európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslat 

nyilvántartásba vehető-e annak megállapításáig, hogy a javasolt intézkedések mely része 

tartozik és mely része nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe. „Örvendünk, hogy az 

Európai Unió megértette: nem különleges bánásmódot kérünk, hanem annak elismerését, 

hogy a nemzeti közösségek teljes értékű tagjai a társadalomnak, Európának. Ám fontosnak 

tartjuk elmondani: bármilyen döntés is született volna a mai nap, nekünk tovább kell 

haladni azon az úton, amelyen az őshonos kisebbségeket képviselő partnereinkkel 

elindultunk” – idézte az RMDSZ közleménye Kelemen Hunort. A szövetség elnöke szerint 

sok évig kudarcosnak tűnt az európai polgári kezdeményezés helyzete, „viszont mára 

bebizonyosodni látszik: csakis úgy kerülhet az eddigieknél nagyobb nyomatékkal 

napirendre a kisebbségvédelem, ha a kezdeményezők és támogatók mindvégig kitartanak 

Brüsszelben, de otthon is, ha a harcot nem adják fel”. A Minority SafePack erényének 

tartja, hogy sikeresen azonosította azokat a területeket, amelyek szervesen kapcsolódnak 

az európai közösségek legfontosabb törekvéseihez: az anyanyelv és identitás védelméhez, a 

politikai képviselethez, a régiók megerősödéséhez, valamint az egyenlő bánásmódhoz. 

Kelemen Hunor összegzésként kiemelte: egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió 

válaszút előtt áll, a döntés reménnyel tölti el azt a 60 millió állampolgárt, amely Európa 

valamely őshonos kisebbségéhez tartozik. 

 

Btk.-módosítás: hatályon kívül helyezték a rendeletet 

Hatályon kívül helyezte vasárnapi rendkívüli ülésén a Sorin Grindeanu vezette 

szociálliberális kormány korábbi sürgősségi rendeletét, amellyel a büntető törvénykönyvet 

és perrendtartást módosította, miután napok óta százezrek tüntetnek a korrupció 

büntethetőségének enyhítése ellen – közölte a Mediafax hírügynökség. A 2017/13-as 
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rendeletet megjelent a Hivatalos Közlönyben. „A kormánypártok ma belátták, hogy 

tévedtek akkor, amikor a büntetőtörvénykönyvet és büntetőeljárást sürgősségi 

kormányrendelettel elfogadták. Ez a helyes lépés: egy országot nem lehet sürgősségi 

kormányrendeletekkel vezetni. De a mai döntés csupán a kormány hibáját korrigálja, a 

probléma megmarad: a Btk. több mint 40 cikkelye továbbra is alkotmányba ütközik. Mi 

jogállamot akarunk és egyértelmű törvényeket. Ehhez pedig az szükséges, hogy - egy 

széleskörű vita után - módosítsuk a Btk-t a parlamentben” – nyilatkozta Kelemen Hunor 

azt követően, hogy Sorin Grindeanu miniszterelnök bejelentette, visszavonják a Btk.-t 

módosító kormányrendeleteket. 

 

Iskolaösszevonás Gútán: a felvidéki magyar közoktatás fekete napja 

12 önkormányzati képviselő (négy MKP-s, négy független, és a Fiatal Független Képviselők 

frakciójának négy tagja) megszavazta Gúta két magyar iskolájának összevonását. A II. 

Rákóczi Ferenc Alapiskola a Corvin Mátyás Alapiskola kihelyezett részlege lesz. Az iskolák 

összevonása ellen tiltakozó szülők és pedagógusok is jelen voltak az önkormányzati ülésen. 

Az önkormányzat szerint a Rákóczi iskola felett tulajdonképpen a szülők mondtak ítéletet 

azzal, hogy a tavalyi beiratkozáskor többségük a másik iskolába vitte a gyerekét. 62, illetve 

13 volt az elsősök száma a két iskolában. A gútai eseményeket nem hagyták szó nélkül a 

Híd és az MKP politikusai sem. Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője, az oktatási 

bizottság tagja az önkormányzati ülés előtt nyílt levélben kérte a városi képviselőket, 

gondolják át a két iskola összevonását. A szavazás eredményét elszomorítónak nevezte. 

„Abban az időszakban, amikor folyamatosan harcolunk kisiskoláinkért, nagyon rossz 

precedensnek tartom, hogy egy magyar többségű, magyar vezetésű városban ilyen döntést 

hoztak. Tiszteletben tartva az önkormányzat jogkörét ebben a kérdésben, meg kell 

jegyeznem, hogy semmilyen gazdasági indok nem támasztja alá az összevonást” – írta 

Vörös. Kiss Beáta, az MKP oktatáspolitikai alelnöke szintén nyilatkozatot adott ki a 

testületi döntés előtt. A párt nevében leszögezte, hogy a magyar közösségnek minden 

magyar iskolára szüksége van. „Félek attól, hogy a döntés hivatkozási alap lesz más 

önkormányzatok számára, például a peremvidékeken. Nem jó elbizonytalanítani a 

szülőket, mert esetleg emiatt a szlovák iskolát választják. Biztosra veszem, hogy az MKP 

elnöksége is foglalkozni fog a kérdéssel” – mondta a szakpolitikus. Az összevonás ellenzői 

szerint a gazdasági indokok nem állják meg a helyüket, ugyanis a jelenlegi finanszírozási 

rendszerben a kisebb létszámú iskolák magasabb fejkvótát kapnak. Németh Iveta 

független képviselő számításai szerint a Rákóczi a csökkenő diáklétszám ellenére 40 ezer 

euróval több pénzt kap az idei tanévben, mint tavaly, és ha összevonják a két iskolát, az 

jövőre 80 ezer euró mínuszt jelent az idei normatív támogatáshoz képest. Samu István 

(MKP) képviselő a sietséget és a rossz kommunikációt nevezte a legfőbb problémának, 

hozzátéve, a javaslat ellentétes az MKP oktatási politikájával is. Széles körű párbeszédet 
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javasoltak a szülők és a pedagógusok bevonásával, és azt szerette volna elérni, hogy a 

döntéssel megvárják az idei beiratkozási adatokat. Ez a javaslata azonban nem kapott kellő 

szavazatot. A szülők nevében Fűri Fekete Szilvia szólalt fel, aki szerint a szülők többsége 

nem támogatja az összevonást, és ő is a párbeszédet, a mindenre kiterjedő tájékoztatást 

hiányolta a városvezetés részéről. 

 

Esterházy a cselekvő elhivatottság kiemelkedő példája 

Esterházy János kiemelkedő példája a cselekvő elhivatottságnak, a cselekvésnek és az 

összetartozás élő erejének pedig hatalmas szerepe van a felvidéki cserkészek 

tevékenységében – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) 

közgyűlésének megnyitóján, amelyet szombaton a mártírgróf Esterházy János halálának 

hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepséggel egybekötve tartottak a 

felvidéki Rimaszombatban. Szilágyi Péter a közgyűlést megnyitó beszédében az SZMCS-

nek a Felvidéken kifejtett nemzet- és közösségmegtartó tevékenységét méltatta, illetve 

annak összetartozást erősítő szerepére mutatott rá. Elmondta: a szervezet által 

megvalósított közösségi programokban, táborokban a cselekvésnek és az összetartozás élő 

erejének hatalmas szerepe van. „Nem is szép szavakra van most szükség, hanem 

cselekvésre és hitre (...) egy helyes fókuszra, amelynek közepén a keresztény-magyar 

gondolkodás áll” – jelentette ki Szilágyi Péter. Hozzáfűzte: ennek a cselekvő 

elhivatottságnak kiemelkedő példája Esterházy János is, akinek a mai ünnepség emléket 

állít. Elmondta: a magyar kormány tudatában van a cserkészszövetség eredményeinek és 

erőfeszítéseinek, s ezért kiáll a nemzeti jelentőségű intézmények közé tartozó szervezet 

mellett. Kifejtette: ez az idén abban is megmutatkozik, hogy az eddigieknél is jelentősebb 

mértékben fogják támogatni tevékenységüket. „A kormány, Magyarország erősödésének 

következtében, a 2017-es terveket nagyságrendekkel jobban tudja támogatni a 

nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül” – hangsúlyozta Szilágyi Péter, rávilágítva: a 

szövetség számos célkitűzését fogják támogatni, köztük az idei összmagyar nagytábor 

megszervezését is. 

 

A HRT igazgatójával tárgyalt Jankovics Róbert 

Múlt hét pénteken a horvát száborban Blago Markotával, a HRT megbízott igazgatójával és 

Božidar Domagoj Burićtyal, a HRT programfelelősével tárgyalt Jankovics Róbert, a 

horvátországi magyarság parlamenti képviselője. Jankovics Róbert az Új Magyar Képes 

Újságnak elmondta, a tartalmas, több mint kétórás megbeszélésen több témát is 

érintettek. Szavai szerint a legfontosabb közülük az volt, hogy a Horvát Kormány és a HRT 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

  

Fe
lv
id
é
k

  



 

 

 

 

 

 
6 

között 2012-ben megkötött szerződés májusban lejár, ezért fontosnak tartják, hogy a 

kisebbségi képviselők, mint a kormánykoalíció tagjai, részt vegyenek az új szerződést 

előkészítő tárgyalásokon. „Számunkra, a horvátországi magyarság számára a legfontosabb, 

hogy az új szerződésben rögzítsék a horvát köztévén eddig „rendelkezésre álló” percek 

bővülését egy önálló adás formájában, és hogy így alkalmunk legyen saját nyelvünkön 

megszólalni a HRT-ben, a mi általunk készített műsorokban. Természetesen erre más 

kisebbségek is igényt tartanak, de egyikük sem rendelkezik olyan jó felszereltséggel és 

szakértelemmel, mint a HMDK által működtetett Drávatáj szerkesztősége. Minderre 

határozott ígéretet kaptunk Markota és Burić uraktól” – nyilatkozta Jankovics Róbert, a 

horvátországi magyarság parlamenti képviselője, a kisebbségi frakció alelnöke. 

 

'56-os emlékművet avatott Mexikóvárosban Kövér László 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére állított emlékművet avatott 

pénteken Magyarország mexikóvárosi nagykövetségén Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke. Az emlékmű Kepenyes Pál Mexikóban élő magyar szobrászművész alkotása. 

Avatóbeszédében Kövér László hangsúlyozta: a hatvan évvel ezelőtti forradalom és 

szabadságharc emléke különleges helyet foglal el minden magyar ember szívében. 

Szellemisége, tisztasága és tragikuma révén azóta is példaként szolgál világszerte, sokan és 

a meg nem alkuvó szabadságvágy szimbólumaként tekintenek rá – fejtette ki. Az 

Országgyűlés elnöke kiemelte: „Biztató és felemelő érzés is egyben, hogy az 1956-os 

forradalom olyan lelki közösséget teremtett, amellyel a világ nyugati felén mindenki 

azonosulni tud.” Elmondta, a forradalom híre annak idején szétfutott a nagyvilágba, és ma 

sem szabad hagynunk, hogy annak emléke elhalványuljon. Leszögezte: „Tartozunk ezzel 

hőseinknek, a szabadság eszményének, a jövő nemzedékeinek. Magyarország 

alaptörvényének nemzeti hitvallása rögzíti, hogy mai szabadságunk az 1956-os 

forradalmunkból sarjadt ki. Szintén az akkori hősöknek köszönhetjük, hogy 1956-ban 

Magyarországra, ahogy Márai Sándor fogalmazott, a népek Krisztusára felnézett a világ. A 

hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősies bátorsága, szabadságvágya 

mindenütt, máig tartó megbecsülést szerzett a magyar névnek”. Az Országgyűlés elnöke 

elmondta, 1956 azt az örökséget hagyta ránk, magyarokra, hogy soha ne higgyük el azt, 

hogy van következmények nélküli világ. 1956-ban a magyarság bebizonyította, a 

történelemnek a legnehezebb időkben is nemcsak áldozatai, hanem alakítói is lehetünk, ha 

pedig képesek vagyunk erre, akkor a történelmünket is saját jobbik énünk képére tudjuk 

formálni – hangsúlyozta avató beszédében. Kövér László mexikói hivatalos látogatásának 

első napján, csütörtökön megbeszélést folytatott Pablo Escudero Moralesszel, a szenátus 

és Javier Bolanosszal, a képviselőház elnökével, találkozott a szenátus bizottságainak 

tagjaival, részt vett a képviselőház Mexikói-Magyar Baráti Tagozatának alakuló ülésén és 
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felszólalt a mexikói alkotmány elfogadásának 100. évfordulója alkalmából tartott szenátusi 

ünnepi ülésen. 
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