
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2017. 27. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

A diaszpórapolitika területén való együttműködésről tárgyalt a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság delegációja Ankarában 

A Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács harmadik, Ankarában 

tartott ülése keretében a török Miniszterelnökség Külhoni Törökök és Rokonnépek 

Elnökségének vezetőivel folytatott pénteken megbeszélést a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának delegációja. A megbeszélésen a felek megvitatták a 

magyar és török diaszpórapolitika aktuális helyzetét és megállapodást kötöttek a 

diaszpórapolitika területén való jövőbeli együttműködésről. Az együttműködési 

szándéknyilatkozatot Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és 

Veysi Kaynak török miniszterelnök-helyettes írta alá. A Külhoni Törökök és Rokonnépek 

Elnökségének vezetőivel folytatott megbeszélésen Potápi Árpád János hangsúlyozta: 

Magyarország Kormánya 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a szomszédos országokban és a 

diaszpórában élő magyarság támogatására. A megbeszélésen Wetzel Tamás miniszteri 

biztos az egyszerűsített honosítási eljárásról, Kántor Zoltán pedig az általa vezetett 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet tevékenységéről adott tájékoztatást. 

 

 

További támogatásokról egyeztetett Orbán Viktor Kelemen 
Hunorral az Országházban 

Az erdélyi magyar közösség aktuális problémáiról, kihívásairól tárgyalt egymással Orbán 

Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfő délelőtt az 

Országházban. A budapesti megbeszélés fő témája az asszimiláció megállítása, valamint a 

magyar identitás megőrzése volt. Orbán Viktor és Kelemen Hunor áttekintette a romániai 

magyarság életét segítő, a magyarországi támogatási rendszerekből finanszírozható 

projekteket a gazdaság, oktatás, a kultúra és a sport területén. 

 

Megszavazta az RMDSZ a Tudose-kormányt, bár nem mindennel 
ért egyet 

A Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) – 

kötött parlamenti együttműködési megállapodást figyelembe véve megszavazta az RMDSZ 

a Mihai Tudose által vezetett kormányt. „De ez nem biankó csekk, hiszen van néhány 

olyan új elem a kormányprogramban – nem fogjuk megszavazni a forgalmi adó 

bevezetését, a szolidaritási adóról is tudnunk kell, mire vonatkozik, az egyesített 

jövedelemadóra vonatkozó módosítások sem sejtetnek túl sok jót – amelyek kapcsán 

további őszinte párbeszéd és egyeztetések szükségeltetnek” – hangsúlyozta Kelemen 
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Hunor. Kelemen szerint az a mód, ahogyan az aktuális helyzet kialakult, bizarr és 

korántsem megszokott, mi több, teljes politikai felelőtlenségről tanúskodik, a 

parlamentáris demokrácia sajátos értelmezése. A kormány és a parlamenti többség hibáira 

rávilágítva elmondta: „a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztásának hiánya, mind azt 

akadályozzák, hogy valami stabilat és tartósat építsünk. A mesterségesen gerjesztett 

cirkuszok és gyűlölethadjáratok pedig erről a súlyos és krónikus betegségről vonják el 

időszakosan a figyelmet.” Az elmúlt hét magyarellenes hangulatára utalva Kelemen Hunor 

azt hangsúlyozta, a magyar közösség identitásának megőrzéséhez kapcsolódó témákról 

tárgyaltak a kormánykoalícióval, nem voltak szélsőséges, alkotmányellenes követeléseik, 

csak azt mondták el, amihez már évtizedek óta ragaszkodnak. 

 

Johannis kihirdetésére vár a magyar diákok differenciált érettségije 

Differenciált tételekből vizsgázhatnak a nyolcadikos és a tizenkettedikes magyar diákok a 

román nyelv és irodalom próbán, az RMDSZ erre vonatkozó kezdeményezését ugyanis 

kedden döntéshozó kamaraként elfogadta a szenátus – közölte a szövetség 

közleményében. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője rámutatott: a magyar 

tannyelvű iskolában tanuló végzősök a kisebbségeknek szóló, speciális tantervnek 

megfelelő tételeket kapnak majd a képességvizsgán és az érettségin. Novák Csaba Zoltán, a 

szenátus tanügyi bizottságának alelnöke arról számolt be: jogszabály írja elő, hogy a 

kisebbségi oktatásban résztvevő diákoknak speciális tanterv alapján kell tanítani a román 

nyelvet. Ennek kidolgozása az elemi szinttel kezdődött, a magyar kisiskolások már 

speciális tanterv alapján készült tankönyvekből tanulják a román nyelvet. A tantervreform 

a gimnáziumi és a középiskolai szinttel folytatódik, így mire a folyamat lezárul, az oktatás 

minden szintjén, előkészítő osztálytól tizenkettedikig minden magyar diák speciális 

tanterv alapján tanulja a román nyelvet és irodalmat. A kezdeményezés a 2016/68-as 

számú sürgősségi kormányrendeletet módosítja, hatályba lépéséhez pedig már csak Klaus 

Johannis államfőnek kell kihirdetnie. 

 

Az MKP sürgeti a zászlókat tiltó sporttörvény módosítását 

Meg kell változtatni a szlovákiai sporttörvénynek azt a részét, amely tiltja, hogy szurkolók 

a sporteseményekre idegen országok zászlóit vagy állami szimbólumait vigyék be – 

sürgették a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) képviselői Pozsonyban tartott 

sajtótájékoztatójukon. A szóban forgó törvény, amely 2014-ben lépett hatályba 

Szlovákiában, megtiltja, hogy kiemeltnek vagy kockázatosnak minősített nyilvános 

sporteseményeken jelenlegi vagy a múltban létezett idegen országok zászlói vagy állami 

szimbólumai legyenek a szurkolóknál. A sokak szerint egyértelműen politikai indíttatású 

Fe
lv

id
é

k
  

E
rd

é
ly

  



 

 

 

 

 

 
4 

szabályozást a gyakorlatban leginkább az olyan magyar kötődésű felvidéki sportklubok – 

például a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatának – mérkőzésein érvényesítik, ahol a 

szurkolók korábban magyar zászlóval jártak ki a meccsekre. Nagy Dávid, az MKP jogi 

rámutatott: a felvidéki magyar párt azért is sürgeti törvény megváltoztatását, mert a 

magyar kötődésű felvidéki sportklubok és kiemelten a DAC mérkőzéseire egyre több, nem 

szlovákiai szurkoló is jár, akiket ugyancsak korlátoz a vonatkozó szabályozás. „Abszurd, 

hogy a 21. század Európájában tiltsák egy másik szuverén ország zászlaját, jelképeit” – 

szögezte le Nagy Dávid. 

Szlovákiában a magyar régiók tudatos elszegényítése zajlott 

Szlovákiában a magyarlakta régiók elszegényítése egy tudatos folyamat a 

rendszerváltoztatás óta, s ez ellen tenni kell – jelentette ki Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke Dunaszerdahelyen, a felvidéki magyar gazdaság 

fejlesztésének lehetőségeiről tartott konferencián. Az Új távlatok a Felvidék gazdasági 

fejlesztésében címmel, a Libertate polgári társulás által szervezett szakmai fórum az elmúlt 

időszakban gazdaságfejlesztési céllal indított felvidéki kezdeményezések bemutatására 

szolgál, illetve arra, hogy összehangolja a déli régió gazdasági képviselőinek érdekeit, és 

teret adjon igényeik megfogalmazásához. Menyhárt József a konferencia megnyitóján 

hangsúlyozta: a felvidéki magyar gazdaság képviselőinek olyan stratégiát kell felvázolniuk, 

amely hatékonyan tudja ellensúlyozni azt a tudatos folyamatot, amely a magyar régiók 

elszegényítésének céljával Szlovákiában a rendszerváltoztatás óta zajlik. Rámutatott: 

ezeknek a stratégiai terveknek a megvalósításával lehet megoldani a déli régió 

„továbbéltetését”, a magyar közösség gazdasági talpra állítását, ami fontos feltétele annak, 

hogy a helyi magyarság megőrizze és megerősítse identitását Kifejtette: a gazdaságerősítés 

terén a Felvidéken kistérségekben kell gondolkozni, s a tervekben hangsúlyos szerepet kell 

kapnia a mezőgazdaságnak.  

 

 

Pásztor: Tervszerűen haladnak a nagy horderejű projektjeink 

Tervszerűen haladnak a magyarországi forrásokból finanszírozott nagy volumenű 

vajdasági projektek munkálatai – nyilatkozta Pásztor István. A Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke hozzátette, hogy a beruházások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

közreműködésével valósulnak meg. Egyebek mellett ide sorolható a szabadkai Zsinagóga, 

a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Szent Teréz-székesegyház, a Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, valamint a Pannon médiaház felújítási és fejlesztési 

munkálatai is. Az építkezéseket a VMSZ elnökével együtt tekintette meg Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
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vezérigazgatója. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta: „Ezzel azt 

tudjuk visszaigazolni, hogy egyrészről az elképzeléseink életszerűek, másrészről pedig 

megvan az a szellemi, szervezői háttérkapacitásunk, aminek köszönve ezek a nagy 

volumenű fejlesztések meg tudnak valósulni. Ezek borzasztóan fontos fejlesztések, mert ha 

ezek nem volnának, akkor azt gondolom, hogy se a templomaink, se a médiánk, se az 

iskolarendszerünk nem olyan állapotban volna, mint amilyenben ebben a pillanatban 

van”. 

 

Kisebbségi jogok és infrastruktúra-fejlesztés 

A kormányfői expozé bemutatását követően a Magyar Szónak adott nyilatkozatában 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, a VMSZ és a Demokratikus 

Cselekvés Pártja frakciójának vezetője elmondta, a következő időszakban a VMSZ és az 

SZHP közötti koalíciós szerződés megvalósításának folytatását várja, és pártja államtitkári 

szinten vesz továbbra is részt a kabinet munkájában. „Számunkra fontos a kisebbségi 

akciótervnek a megvalósítása, mely magába foglal minden kisebbségi jog megvalósítására 

vonatkozó intézkedést. A nemzeti tanácsokról szóló törvény, a kisebbségi kerettörvény 

módosítása, a részarányos foglalkoztatás és a kislétszámú osztályok kérdése, a szerb nyelv 

oktatásának megreformálása, a nyelvhasználati törvény módosítása is lényeges” – 

magyarázta Pásztor. 

 

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepséget tartottak az Ungvári 
Nemzeti Egyetem magyar karán 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) magyar karának 77 végzős diákja vette át diplomáját 

ünnepélyes keretek közt. Az UNE magyar karán szervezett tanévzáró és diplomaátadó 

ünnepségen köszöntő beszédét mondott Grezsa István kormánybiztos. Hangsúlyozta: „A 

21. században, amikor alapértékek kérdőjeleződnek meg, és nemzetünknek új 

kihívásokkal, veszélyekkel kell szembenéznie, ismét ugyanahhoz az aranytartalékhoz, a 

kiművelt emberfők sokaságához kell nyúlnunk”. Ráadásul az elvándorlás réme – folytatta 

– nemcsak az anyaországot, hanem különösen a külhoni magyarságot, és benne a 

kárpátaljai magyarokat fenyegeti. Rámutatott, a borzalmas 20. század után végre minden 

eshetőségünk és esélyünk megvan arra, hogy egy nemzeti közösségbe szervezzük a 

világban élő 15 millió magyart, ám ehhez szükség van mind a most, mind a korábban 

diplomázott, sőt a jövőben diplomázó kárpátaljai magyarok helytállására is. 

„Megígérhetem önöknek Magyarország kormánya nevében, hogy ehhez az anyaország 

részéről minden segítséget meg fognak kapni, mert a magyar kormány minden támogatást 

meg fog adni Kárpátaljának, s ezen belül kiemelten támogatja a kárpátaljai magyar 
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felsőoktatást” – mondta befejezésül Grezsa István kormánybiztos. Spenik Sándor, a 

magyar kar dékánja kiemelte, hogy a végzős diákok akkor fognak küldetésüknek 

megfelelni, ha mindent megtesznek azért, hogy leendő gyermekeik is Kárpátalján 

folytassák az életüket. Kifejtette: a bizonytalanság nem könnyíti meg a pályakezdő 

diplomások életét, ám soha nem szabad összetéveszteni a bizonytalanságot a 

kilátástalansággal. 

 

Újból fejlődésnek indulhatnak a magyar-horvát kétoldalú 
kapcsolatok 

A horvát szábor külügyi bizottságának küldöttsége kétnapos hivatalos budapesti 

látogatáson vett részt. A Miro Kovač vezette horvát delegációt, amelynek Jankovics 

Róbert, a szábor magyar képviselője is tagja volt, Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke is fogadta. A KKM közleményében 

felidézte: a magyar kormány a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségével 

közösen elkészítette azt a gazdaságfejlesztési stratégiát, amelynek keretében az Eszék-

Baranya és a Vukovár-Szerém megyei vállalkozások támogatása valósulhat meg. A horvát 

delegáció tagjai Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével a két parlament kapcsolatának 

további erősítéséről folytattak eszmecserét. A magyarországi kisebbségek parlamenti 

képviselete, valamint a visegrádi négyek parlamentjei és a horvát szábor lehetséges 

együttműködése is a témája volt a találkozónak. Németh Zsolt a találkozót követően 

kijelentette, nagy öröm, hogy újból fejlődésnek indulhatnak a magyar-horvát kétoldalú 

kapcsolatok. Miro Kovač azt mondta: a mottójuk, hogy a horvátok és a magyarok barátok. 

Nyomatékosította, hogy nagyon fontosnak tartják a külügyi bizottságok együttműködését a 

két ország külpolitikájának megfogalmazásakor. A kooperáció nemcsak Magyarország és 

Horvátország, hanem az Európai Unió külpolitikáját is erősíti – jelentette ki. 

Horvátországban síkra szállnak azért, hogy az ottani magyarok jól érezzék magukat, de a 

magyarországi horvátok is úgy tapasztalják, hogy mindent elkövetnek az érdekükben – 

hangoztatta Miro Kovač.  

 

Beiskolázási támogatás idén is 

A horvátországi magyarság megmaradása szempontjából meghatározó fontosságú az 

anyanyelvi oktatás, ezért indította el pár évvel ezelőtt „A horvátországi magyar oktatásért” 

elnevezésű programját a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF), amellyel 

többek között a magyar iskolákba iratkozó elsősöket, az ötödikben magyarul 

továbbtanulókat és a magyar középiskolába iratkozó első osztályosokat is taneszköz- és 
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pénzbeli támogatásban részesítették. A támogatás összege az elmúlt években éves szinten 

meghaladta a 35 ezer kúnát. Ezúttal is egy alkalmi ünnepség keretében adják majd át a 

támogatást szeptember elején, erre minden érintett meghívót kap majd. Pálinkás 

Krisztián, a HMPF irodavezetője, a program koordinátora elmondta, idén a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek 

köszönhetően még több pénzt különíthettek el erre a célra, így megemelhették a pénzbeli 

támogatást is, ami 600 kúna lesz. A taneszköz-csomagok most is tartalmazni fogják a 

füzeteket, tolltartót, rajzlapokat, írószereket és egyebeket, a korosztályoknak megfelelően. 
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