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Orbán: Fontos kérdésekben konszenzus van 

Erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres külhoni politikát sem folytatni – mondta 

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVI. plenáris 

ülésén, Budapesten, a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint mára a Kárpát-

medencében megerősödött és versenyképessé vált az a gondolat, amely szerint a közép-

európai népek abban érdekeltek, hogy mindannyian erősek legyenek. A magyar nemzeti 

érdek az, hogy legyen erős Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia és Ukrajna, és velük 

Magyarország szintén erős országként gyümölcsöző kapcsolatot alakítson ki – mondta 

Orbán Viktor. Az elmúlt időszak a nemzetegyesítésről szólt, a következő évek pedig a 

nemzetépítésről fognak szólni – hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormányfő felidézte 

közelmúltbeli kolozsvári szavait, miszerint „a Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven 

írják”. Hangsúlyozta, hogy ez egy kormányzati szándékot kifejező mondat, a Kárpát-

medencére ugyanis úgy tekintenek, mint a magyar nemzet és a kultúra kiteljesedésének 

tere. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres 

külhoni politikát sem folytatni. Az anyaország azonban megerősödött – jelentette ki, 

példaként említve, hogy így az egész Kárpát-medencét lefedő oktatási hálózatot és 

„szellemi erőtereket” tudtak kialakítani. A kormányfő beszédében örömét fejezte ki amiatt, 

hogy – mint mondta – konszenzus jött létre olyan fontos kérdésekben, mint a külhoni 

magyarok állampolgársága, szavazati joga és autonómiatörekvései. Megjegyezte 

ugyanakkor, hogy van egy vita, amelyben helyes, ha a kormány is kifejti véleményét, a 

külhoni magyarság szavazati jogáról kialakult konszenzuson ugyanis most 

„hajszálrepedés” keletkezett. Ezzel kapcsolatban a jelenlegi választási rendszert erkölcsileg 

helyesnek és igazságosnak nevezte. A miniszterelnök arra biztatta a külhoni magyarságot, 

hogy minél többen vetessék fel magukat a választói névjegyzékbe és vegyenek részt a 

szavazáson. Egyúttal azt kérte a külhoni magyarság politikai vezetőitől, biztassák erre 

közösségüket. 

 

Semjén: kiemelt törekvés a Minority SafePack minél nagyobb 
arányú támogatása 

Cél, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában minél többen 

támogassák aláírásukkal a kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi 

közösségek európai uniós jogvédelmének megteremtése - áll a tanácskozás 

zárónyilatkozatában. A dokumentum megalkotói arra biztatják a magyar szervezetek 

képviselőit, hogy minél szélesebb körben adjanak tájékoztatást a kezdeményezés 

fontosságáról. Olyan ügyről van szó, amely nagymértékben befolyásolhatja az Európai 

Unió országaiban élő magyar és más őshonos kisebbség jogainak biztosítását – áll a 

nyilatkozatban. Semjén Zsolt és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a MÁÉRT 

plenáris ülése után, a sajtó képviselői előtt írta alá a kezdeményezést. Semjén Zsolt 
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elmondta: az ülésen abban is teljes konszenzus volt, hogy elvetik Gyurcsány Ferenc 

javaslatát a határon túli magyarok szavazati jogának megvonásáról. A MÁÉRT résztvevői 

megállapodtak abban is, hogy 2018 a külhoni magyar családok éve lesz, illetve, hogy 

Mátyás király emlékévet hirdetnek jövőre. Előbbi kapcsán Semjén Zsolt rámutatott: első 

lépésként a 42 ezer forinttal járó babakötvényt és a 62 ezer forinttal járó anyasági 

támogatást terjesztik ki, s azt azok is megkapják, akiknek nincs magyarországi lakcíme. A 

kormány szándéka ugyanakkor, hogy a demográfiai helyzet javítása érdekében, amit lehet, 

kiterjesztenek a külhoniakra is. 

 

MDT Zárónyilatkozat: szolidaritás a kárpátaljai magyarsággal 

November 9-én a budapesti Várkert Bazár épületében ülésezett a Magyar Diaszpóra 

Tanács. Az ülésen 91 magyar diaszpóraszervezet képviselői vettek részt. Az ülés végén 

elfogadott zárónyilatkozatban a Magyar Diaszpóra Tanács aggodalmának ad hangot 

mindazon döntések miatt, amelyek csorbítják a Kárpát-medencei magyar közösségek jogát 

az anyanyelvi oktatáshoz. A testület VII. plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozatában az 

MDT tagjai szolidaritásukat fejezi ki az új ukrán oktatási törvény alapján jogsértést 

szenvedő kárpátaljai magyarsággal és a működésében korlátozott marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium oktatóival és tanulóival. A tanács tagjai 

sikeresnek ítélik az egyszerűsített honosítás és az állampolgárság-megállapítás eddigi 

folyamatát. Továbbra is elkötelezettek a mellett, hogy az eljárást népszerűsítsék a 

tagszervezetek és a külképviseletek közreműködésével. Kitértek arra is, hogy elkötelezettek 

a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok választási regisztrációjának és 

jövő évi országgyűlési választásokon való részvételének népszerűsítése mellett. Közös 

érdeknek tartják, hogy a diaszpóra tagjai magyar állampolgárságukkal, illetve európai 

uniós polgárságukkal élve aláírásukkal támogassák és népszerűsítsék a Minority SafePack 

– Egymillió aláírás a sokszínű Európáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést, 

amely arra kéri az Európai Uniót, hogy javítsa az őshonos nemzeti kisebbségekhez 

tartozók védelmét. 

 

Semjén: folytatódnak a megkezdett programok, megvan az 
egymilliomodik új állampolgár 

Töretlen lendülettel folytatódnak a diaszpóra támogatását célzó programok, és megvan az 

egymilliomodik új magyar állampolgár – közölte a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülése közben tartott 

sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte: töretlen lendülettel és 

növekvő költségvetéssel folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor-program. Jelezte: idén 115 

fiatal utazott a diaszpóra magyarságához, 150 tagszervezet fogadja őket. Értékelése szerint 

ez az egyik legsikeresebb program. Sikeresen teljesült, hogy a Magyarországhoz köthető 
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emigráns szervezetek minden magyar otthonát jelentsék az adott országban – tette hozzá. 

Ismertette: folytatódik a Mikes Kelemen-program is, amelynek célja a diaszpóra 

hagyatékának összegyűjtése. Ennek érdekében 15 magasan képzett levéltárost, 

muzeológust küldtek ki, és eddig 35 ezer kötet érkezett, a legértékesebb darabok az 

Országos Széchényi Könyvtárba kerülnek, a többit például kárpátaljai iskolákba juttatják 

el.  

 

Potápi: a megnövekedett források jelentős fejlesztéseket tettek 
lehetővé 

A jelenlegi kormány által biztosított, jelentősen megnövekedett források fontos 

beruházásokat tettek lehetővé a külhoni magyarság számára – emelte ki Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlés szakbizottságában. Potápi Árpád János 

rámutatott: a 2016-os költségvetés 11,8 milliárd forintot hagyott jóvá a Bethlen Gábor Alap 

számára, ez az összeg az év végére 63 milliárdra nőtt. A 2009-es év nemzetpolitikai terület 

számára biztosított 9,1 milliárdos összege a tavalyi évre megtízszereződött. A 

megnövekedett keret jelentős beruházások elindulását és megvalósulását tette lehetővé a 

külhoni magyarság számára – hangsúlyozta az államtitkár. Példaként említette Erdélyben 

a kolozsvári protestáns teológiai intézetet érintő, 17,8 milliárd forintos beruházást, az 

unitárius egyház püspöki házát, a Kemény Zsigmond Szórvány Központot, a Studium 

Alapítvány támogatását. Folytatódott az orvosi rezidensek szolgálati lakásainak építése, 

átadása is, ez így lesz jövőre is – jelezte. Emellett Felvidéken támogatták a református 

egyházat, és segítséget kaptak a katolikus egyház által fenntartott oktatási és egyéb 

intézmények is. Vajdaságban több mint 100 millióból a zentai csata emléktemplomának 

befejezését támogatták, és képzőközpont létesült Szabadkán. Kárpátalján több mint 880 

millió forintból a felsőfokú szakképzés fejlesztése valósulhatott meg; 600 millióval 

kezdődik meg az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ létesítése – jelezte az 

államtitkár. 

 

A Minority SafePack aláírásgyűjtésének segítésére kéri Kelemen 
Hunor a magyarországi pártokat  

Arra kérjük a magyarországi pártokat, hogy eszközeikkel, lehetőségeikkel segítsenek a 

Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésében, hiszen ez nemzeti 

ügy, nem pártpolitikai kérdés. Egymillió aláírás kell ahhoz, hogy Európa foglalkozzon az 

őshonos kisebbségek kérdésével és jogszabályt alkosson – hangsúlyozta a Magyar Állandó 

Értekezlet pénteki ülését követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az 

eseményen Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Potápi Árpád János 
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nemzetpolitikai államtitkár is ellátta kézjegyével az európai polgári kezdeményezést. Az 

RMDSZ elnöke a sajtótájékoztatón a Minority SafePack-et kezdeményező bizottság 

alelnökeként is köszönetet mondott a MÁÉRT tagszervezeteinek és a határon túli magyar 

szervezeteknek az egyöntetű támogatásért. „Ez egy nehéz és hosszú ügy. Nem lesz egyik 

pillanatról a másikra eredménye, de bízunk abban, hogy az Európai Unió – amely változni 

fog, amelynek változnia kell – odafigyel az őshonos kisebbségekre” – tette hozzá. Mint 

kiemelte: azért fontos, hogy összegyűljön az egymillió aláírás, mert ebben a kérdésben 

másképp nem lehet továbblépni, hogy a kezdeményezés ellenzői ne érezzék úgy, hogy ők 

győztek. „Mivel a Kárpát-medencei magyarok a MSPI elsőszámú haszonélvezői, ezért 

nekünk kell a legtöbb aláírást is összegyűjteni. Abban bízom, hogy Magyarországon is 

összegyűl néhány százezer aláírás, hogy meg tudjuk mutatni: nekünk, magyar embereknek 

ez a kérdés fontos” – összegzett az RMDSZ elnöke. 

 

Potápi: jó pozícióból indulhat az MKP a jövő évi önkormányzati 
választáson 

Jó pozícióból indulhat a Magyar Közösség Pártja (MKP) a jövő évi önkormányzati 

választásokon - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Budapesten a 

szlovák megyei választásokat értékelve. A hétvégi szlovák megyei választáson a négy évvel 

ezelőttihez képest a jobbközép ellenzéki pártok jobban, Robert Fico kormánypártja, az 

Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) pedig jelentősen gyengébben szerepelt. A felvidéki 

magyar választók voksaiért folytatott, a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd vegyespárt 

közötti küzdelemből az MKP került ki győztesen, amely a magyarok által is lakott öt 

megyéből négyben (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya) ért el jobb eredményt, 

mint a Most-Híd. Utóbbi egyedül Kassán szerzett több mandátumot náluk. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán 

kiemelte: a megyei választás arra jó, hogy a települési önkormányzati választások, illetve a 

parlamenti voksolás előtt az erőviszonyok fokmérője legyen, az eredményekből 

következtetések vonhatók le a magyar közvélemény hangulatáról. 

 

Pásztor: Vajdaságban folytatódik az építkezés 

Vajdaságban folytatódik az építkezés, a nemzetpolitikai célok végrehajtása – nyilatkozta a 

Pannon RTV-nek Budapesten Pásztor István, a VMSZ elnöke. A saját jövőképünk, a 

célkitűzéseink megfogalmazása, ez vár ránk az elkövetkezendő időszakban – fogalmazott 

Pásztor István a MÁÉRT ülése után. Ezek megvalósítása érdekében pedig az anyaország 
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erkölcsi és anyagi támogatását kérik. A VMSZ elnöke hozzátette, ha sikerült az Európa 

Kollégium vonatkozásában, a falugondnoki rendszer és a gazdaságfejlesztési program 

tekintetében, akkor nincs akadálya annak, hogy más elképzelések is sikerüljenek. „Azt 

látom, hogy számban valóban megfogyatkozott a vajdasági magyar közösség, ugyanakkor 

életerejében töretlen maradt, és még ebben a pillanatban is rendelkezik azzal a szakmai, 

politikai, közösségmegtartó potenciállal, intellektuális erővel, ami lehetővé teszi mind az 

elképzelések megfogalmazását, mind pedig azoknak az életre hívását” – tette hozzá. 2018 a 

családok éve lesz Magyarországon, és a magyar kormány ezt kiterjeszti a határon túli 

területekre is. Így a tematikus évek keretében a következő a külhoni magyar családok éve 

lesz. 

 

Szili: Fontos, hogy az anyaországon kívül élő magyarság a 
szülőföldjén tudjon maradni és boldogulni 

Szili Katalin a szabadkai Pannon RTV-nek beszélt erről, a vajdasági Torontálvásárhelyen, 

ahol a Rákóczi Szövetség szórványösztöndíjainak átadásán vett részt kedden. A Rákóczi 

Szövetség azokban az önkormányzatokban biztosított támogatást az első osztályosoknak, 

ahol a magyar lakosság aránya nem éri el a 30 százalékot. A tízezer forintos ösztöndíjban 

összesen 324 magyar elsős részesült. Szili Katalin azt mondta, a Rákóczi Szövetség fontos 

küldetést vállalt azzal, hogy támogatóktól gyűjt segítséget a Kárpát-medencében élő 

magyarok beiskolázására. Szerinte nagyon fontos, hogy az anyaországon kívül élő 

magyarság meg tudja őrizni identitását, és ehhez hozzátartozik, hogy az anyanyelvén 

tanulhasson, valamint őrizze nyelvét és hagyományait. „Ezért tartom fontosnak, hogy már 

az első osztályban is magyar nyelvű oktatáshoz jussanak a gyerekek, és majdan 

választhassák ezt a középiskolában és a felsőoktatási intézményekben is” – mondta. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskoztak a KMKSZ 
alapszervezeti elnökei Makkosjánosiban 

A kárpátaljai magyarságnak a jelentős mértékben megváltozott ukrajnai feltételek közötti 

helyzetét vitatták meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti 

elnökeinek hagyományos éves konferenciáján szombaton a Beregszász melletti 

Makkosjánosiban. A fórumon Brenzovics László, a KMKSZ elnöke az általános ukrajnai 

helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy folyamatban van Ukrajna nagyszabású átalakítása, 

amely során a kárpátaljai magyarság – a kisebbségellenes törvénykezés következtében – 

negatív színben feltüntetve került az országos közvélemény figyelmének középpontjába. A 

kárpátaljai magyarok léptek fel ugyanis a legkövetkezetesebben és legszervezettebben az új 

oktatási törvény kisebbségi anyanyelvű oktatási jogokat szűkítő rendelkezései ellen – tette 
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hozzá. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a KMKSZ-nek – az anyaország támogatásával – 

sikerült nemzetközi fórumok elé vinnie a jogszabály ügyét. A KMKSZ elnöke emlékeztetett 

arra, hogy Ukrajna, amikor 1991-ben függetlenné vált, bekerült egy nemzetközi 

rendszerbe, és megkötötte a szomszédos államokkal a kétoldalú szerződéseket, 

amelyekben különböző kötelezettségeket vállalt. Most az a helyzet, hogy Ukrajna ezeket a 

kötelezettségeit nem tartja be – mutatott rá, megjegyezve, hogy az ország vezetésének 

érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy mit miért áldoz fel, hiszen minden állam 

számára kulcsfontosságú, hogy jók legyenek a szomszédokkal fenntartott kapcsolatok. 

Ukrajna esetében a fő célnak most a stabilitás és a béke megteremtésének kellene lennie, 

nem pedig az állampolgári és az emberi jogok, valamint szabadságjogok szűkítése – emelte 

ki.  
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