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Több jut a határon túli területek gazdaságfejlesztési programjaira 

Jövőre 50 milliárd forint szán a kormány a határon túli gazdaságfejlesztési programok 

támogatására – derült ki a költségvetési javaslatból. Az idei költségvetésben ilyen célra 

összesen mintegy 16 milliárd forint jutott. A határon túli magyarság költségvetési 

támogatása több soron és a feladatok alapján egyes tárcáknál elkülönítve jelenik meg a 

törvényjavaslatban. A jövő évben a Miniszterelnökségnél a mostani 8,4 milliárdos tétellel 

szemben 6,7 milliárd szerepel, a Bethlen Gábor Alapkezelő viszont az idei 26 milliárd 

helyett 28 milliárd forintból gazdálkodhatna. Ebből a 28 milliárd forintból a 

nemzetpolitikai célú támogatás az idei 19,7 milliárddal szemben 18,7 milliárd, az 

alapkezelő működési költsége 1,15 milliárd. A felhalmozási kiadás 8 milliárd forint. A 

Határtalanul! tanulmányi kirándulási program az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

költségvetésében több mint 5,6 milliárd forinttal jelenik meg, az idei 2 milliárddal 

szemben. A határon túli oktatás területén köznevelési kiadásokra 231,5 millió, 

felsőoktatásra 800 millió szerepel. Ez nagyságrendileg megegyezik az idei támogatással. A 

határon túli sportinfrastruktúra fejlesztésére 400 millió forintot irányoztak elő. A 

külhonban egyházi szolgálatot teljesítők támogatására 420 millió forint áll rendelkezésre, 

ha elfogadják a büdzsét. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet az idei évhez hasonlóan mintegy 

1,2 milliárdból gazdálkodhatna jövőre. 

 

Potápi Árpád János: a kormány támogatja a szülőföldön maradó 
Kárpát-medencei vállalkozásokat 

A kormány támogatja a szülőföldön boldoguló, családbarát szolgáltatásokat nyújtó Kárpát-

medencei vállalkozásokat - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden Mezőkövesden, a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók találkozóján. 

Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy a nemrégiben kiírt vállalkozásfejlesztési 

pályázatokra – amelyek idei keretösszege 500 millió forint – 760 pályázat érkezett. Az 

államtitkár a Külhoni magyar vállalkozások fejlesztése a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

tematikus éveinek keretében című előadásában rámutatott arra, hogy a régió három nagy 

problémával, az elvándorlással, az asszimilációval és a népességfogyással küzd, amelyeket 

szavai szerint egyszerre kell megoldani. Az államtitkár egy felmérés alapján elmondta, 

hogy a családi vállalkozók 76 százaléka, míg a fiatal vállalkozók 60 százaléka válaszolta azt, 

hogy a szülőföldjén boldogulna, míg a külhoni diákok körében ez az arány mindössze 25 

százalék volt. Beszámolt arról is, hogy 2016-17-ben a Kárpát-medencei körút harminc 

állomásán mintegy 1900 vállalkozóval találkoztak személyesen. Hozzátette, 117 külhoni 

magyar fiatal vállalkozásfejlesztési projektjének megvalósításához 600 millió forinttal 

járultak hozzá, miközben 165 családi vállalkozói és fiatal vállalkozói fejlesztési projektet 

888 millió forinttal segítettek. 
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Szilágyi: sikeresek a külhoni gazdaságfejlesztési programok 

Sikeresek azok az összetett gazdaságfejlesztési programok, amelyeket a kormányzat a 

határ menti térségekben indított azzal a céllal, hogy a külhoni nemzetrészek 

megmaradását is segítse - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára hétfőn Szentgotthárdon, a IV. Magyar-Szlovén Fórum megnyitóján. 

Szilágyi Péter elmondta: a muravidéki gazdaságfejlesztési program keretében eddig két 

körben meghirdetett, mezőgazdaság, turizmus és vállalkozás-fejlesztés kategóriákban 

beérkezett 349 pályázat közül 315 kapott összesen 929 millió forint támogatást. 

Hozzáfűzte: a határon átnyúló régiók gazdasági fejlesztésének további eszköze lehet a 

határ menti területek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, s emellett a magyar 

kormány elkötelezett. Elmondta, határaink közül jelenleg Magyarországról Szlovénia felé 

tudunk legkönnyebben átkelni, tíz kilométerenként található közúti átkelőhely, de szavai 

szerit még így is elmaradunk a nyugat-európai átlagtól. 

 

Egyeztetett a magyar és a román oktatási miniszter az ukrán 
oktatási törvényről  

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Valentin 

Popával, Románia oktatási miniszterével az ukrán oktatási törvényről csütörtökön. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium MTI-hez eljuttatott közlése szerint a miniszterek 

egyetértettek abban, hogy az ukrán oktatási törvény elfogadhatatlan, mert elveszi a 

nemzeti közösségek már meglévő, szerzett jogait. Popa elmondta, hogy a román nemzeti 

kisebbség sem kötött semmilyen megállapodást az ukrán hivatalos szervekkel az oktatási 

törvénnyel kapcsolatban. Szijjártó Péter és Valentin Popa megállapodott abban, hogy a 

jövőben is egyeztetni fognak a szükséges lépésekről.  

 

RMDSZ-javaslatokkal együtt fogadta el a közigazgatási 
törvénykönyvet a szenátus 

A szenátus a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ szavataival elfogadta hétfőn a 

közigazgatási törvénykönyvet, amely egyebek mellett a kisebbségi anyanyelvhasználatot is 

szabályozza. Ha az alsóház nem változtat a kisebbségeket érintő cikkeken, a településnevek 

mellett a közterületek elnevezéseit is fel kell majd tüntetni a kisebbségi nyelveken azokon a 

településeken, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát. Az 

RMDSZ javaslatára az anyanyelvhasználati jogot kiterjesztik a prefektúrával (megyei 

kormányhivatallal) való kommunikációra, és egységes anyanyelvű formanyomtatványok 

fogják segíteni a helyi és megyei önkormányzatokban az anyanyelvű ügyintézést. A 
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rosszindulatú értelmezések megakadályozása érdekében azt is belefoglalták a tervezetbe, 

hogy a helyi vagy megyei tanács akkor is dönthet a többnyelvű helységnévtáblák, 

utcanévtáblák kihelyezéséről, ha a kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot.  

 

 

Orbán: Magyarország és Szlovákia egy sikeres régió két sikeres 
országa 

Egy sikeres régió két sikeres országának találkozójaként jellemezte Orbán Viktor 

miniszterelnök a Peter Pellegrini szlovák kormányfővel folytatott keddi budapesti 

megbeszélését. A két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján, az Országházban Orbán 

Viktor azt mondta: a szlovák-magyar együttműködés és a visegrádi négyek partnersége a 

közös európai sikerhez járul hozzá. Ha ugyanis vannak sikeres országok, amelyek sikeres 

régiókat alkotnak, akkor van sikeres Európa – fogalmazott, úgy értékelve, hogy a V4 többé 

nem a szegény országok szövetsége, hanem olyanoké, amelyeket nagy gazdasági dinamika, 

óriási fejlődési lehetőség, fegyelmezett pénzügyek, az európai szabályokat betartó 

kormányok és nagy tervek jellemeznek. A kormányfő egyúttal köszönetet mondott szlovák 

kollégájának a határvédelemben nyújtott segítségért, azért, hogy Pozsony „a nemzetközi 

vihar kellős közepén” is kiállt Magyarország mellett. „Ezt hosszú ideig nem fogjuk 

elfelejteni” – hangsúlyozta. A határkapcsolatok témájában közölte: a határátkelők 

nyitásának köszönhetően csökkent az átkelők közötti átlagos távolság, és épül az új 

komáromi Duna-híd is, amely lehetővé teszi az áruforgalom jelentős növelését. Orbán 

Viktor végül örömét fejezte ki a szlovákiai magyar közösséget érintő szlovák kormányzati 

intézkedések – például a kisiskolák ügyében tett lépések, a többnyelvű vasúti táblák és a 

kisebbségi kulturális alapon keresztül nyújtott támogatások – miatt. 

 

 

Pásztor: Pozitívak az elmúlt 2 és fél év gazdaságfejlesztési 
eredményei 

Pozitívnak értékelte az elmúlt 2 és fél év gazdaságfejlesztési eredményeit Pásztor István a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. A VMSZ elnöke elmondta, a 

Prosperitati Alapítvány 5. pályázati körének lejártával szerinte eléri a 10 ezret a sikeres 

pályázatok száma. Három típusú pályázatot hirdetett meg az 5. körben a Prosperitati 

Alapítvány: kezdő vállalkozások, helyi termékek forgalmazása és integrátorok támogatása. 

Várhatóan több mint 3200-an fognak pályázni a pénteken záruló ciklusban. „Ebben a két 
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és fél évben, amióta a Prosperitati tevékenykedik, ezzel a pályázási körrel biztos, hogy 

elérjük a több mint 10 ezer sikeres pályázót. A program az érdeklődés tekintetében 

visszaigazolódik, ez annyit jelent, hogy minimum 10 ezer családnak tudtunk segíteni ezen 

a pályázaton keresztül, és lehetővé tudtuk tenni, egyrészről azt, hogy megerősítsék a saját 

gazdaságukat, másrészről pedig, hogy könnyebben és jobban tudjanak boldogulni” – 

mondta Pásztor István. A kezdővállalkozói kiírásnál megközelítőleg 300 pályázó lesz, ami 

egy nagyon impozáns szám, azt igazolja, hogy ezeket a pályázati lehetőségeket továbbra is 

elérhetővé kell tenni - mondta a VMSZ elnöke. A helyi termékek előállításával kapcsolatos 

pályázat iránt kisebb az érdeklődés, míg a legnagyobb eredményeket a beszállítói számok 

mutatják – tette hozzá Pásztor. 

 

Pásztor Bálint: Meg tudtuk őrizni a nemzeti tanácsok összes 
hatáskörét 

Elfogadta a szerbiai kormány a VMSZ négy, kisebbségi jogérvényesítés szempontjából 

fontos törvényjavaslatra tett kilenc módosítási indítványát - nyilatkozta a Pannon RTV-

nek Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője 

hozzátette az elfogadott módosítások a nemzeti tanácsokról, az anyakönyvekről, az állami 

ügynökségekről szóló törvényt, valamint a kisebbségi kerettörvényt érintik. „A 

legjelentősebb ezek közül az, amely arról rendelkezik, hogy a nemzeti tanácsok továbbra is 

egy-egy tagot delegálhatnak majd a kiemelt jelentőségű művelődési intézmények igazgató 

bizottságaiba. Ez azért jelentős, mert ezzel meg tudtuk őrizni a nemzeti tanácsok összes 

hatáskörét. Emellett az anyakönyvekről szóló törvény vonatkozásában elfogadták, hogy 

amennyiben az anyakönyvvezető nem hajlandó a nemzeti hovatartozása szerint vonatkozó 

adatot bejegyezni, akkor ötvenezer dináros bírsággal sújtható. Az államügynökségről szóló 

törvény pedig a részarányos foglalkoztatás szempontjából fontos módosítási indítványt 

tartalmaz” – mondta Pásztor Bálint.  

 

MNT: 77 általános iskola kap ajándék könyveket 

Kétmillió dinár értékben ajándékozza meg a vajdasági magyar iskolákat Magyarország 

Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. A vakáció előtt minden magyar tannyelvű iskolához eljuttatja a Magyar Nemzeti 

Tanács az értékes könyvcsomagokat. Az adományok házi olvasmányokat, 

gyermekirodalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi kiadványokat tartalmaznak. Nem 

maradtak könyv nélkül a pedagógusok sem, akik szakkönyveket és a hagyományápolásról 

szóló kiadványokat vettek át Jerasz Anikótól, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök 

asszonyától a hétfőn útjára indult könyvosztó körúton. A csomagokban minden korosztály 

megtalálja a kedvenceit.  
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Több mint ezerkétszáz kárpátaljai magyar vállalkozó írt alá 
gazdaságfejlesztési pályázati szerződéseket Beregszászon 

A kárpátaljai magyarságnak nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás folytatódni fog, amíg 

Magyarországnak nemzeti kormánya van, idén a támogatások összege már meghaladta a 

10 milliárd forintot – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára csütörtökön Beregszászon, ahol több mint 1200 vállalkozó írt alá a 

harmadik körben pályázati szerződést a magyar kormány által a kárpátaljai magyarságnak 

nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás keretében. Az államtitkár kiemelte: tapasztalatai 

szerint sikerült elérni a kitűzött célt, és látható, hogy továbbra is megvan a lelkesedés és 

elszántság a kárpátaljai magyar vállalkozók részéről. Bejelentette, hogy idén még lesz egy 

pályázati kiírás az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében, 

remélhetőleg ezerkétszáz nyertes pályázóval, miáltal elérik majd a 12-13 milliárd forintos 

támogatási összeghatárt és a hatezres támogatotti létszámot. Utalva arra, hogy az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) a közelmúltban szeparatizmus gyanújával vizsgálatot indított 

az Egán Ede-alapítvány ellen, hangsúlyozta, az alapítvány működése teljes egészészében 

megfelel az ukrán törvényeknek, fel sem merülhet vele szemben semmilyen törvénysértés 

gyanúja. Hozzáfűzte, reméli, hamarosan tisztázódnak a félreértések, eloszlik minden 

gyanú, és az alapítvány zavartalanul folytathatja a működését. 

 

 

Nemzetpolitikai célokról tartott előadás Potápi Árpád János 
Horvátországban 

A magyar kormány határon túl indított programjairól és nemzetpolitikai céljairól tartott 

előadást Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

dél-dalmáciai Omisban rendezett szórványkonferencián, amelyen a Horvátországban 

működő magyar egyesületek vezetői vettek részt. Az államtitkár az MTI-nek telefonon 

elmondta: a tanácskozáson Baranyából, Szlavóniából, a tengermellékről és néhány köztes 

megyéből is érkeztek magyar szervezetek képviselői. A cél az volt, hogy az egyesületek 

megismerjék egymást, egymás munkáját, valamint tájékoztatást kapjanak a magyar 

kormány pályázati lehetőségeiről és a határon túl futó aktuális programokról. Kiemelte: 

előadásában beszélt a Szülőföldön magyarul, valamint a Kárpát-medencei óvoda- és 

iskolafejlesztési programról, továbbá a vállalkozásfejlesztési támogatásokról. „2015-2017 

között több mint 110 millió forinttal támogattuk a Horvátországi Magyar Pedagógusok 
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Fóruma szakképzésfejlesztési tervének megvalósítását” – mondta Potápi Árpád János, 

majd hozzáfűzte: a drávaszögi Kopács településen létrehozott tangazdaságot idén további 

30 millió forinttal segítik. A vállalkozások támogatásával kapcsolatban aláhúzta, hogy az 

elmúlt években összesen 302 vállalkozásfejlesztési projekt megvalósítását támogatták 

mintegy 1,5 milliárd forinttal és ezen a téren is bővülés várható. 

 

100 családi vállalkozás kapott támogatást 

A magyar kormány idén újabb 500 millió forintos támogatást biztosított a HMDK vidék- 

és gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására. Kedden Szentlászlón írták alá a 

februárban meghirdetett második körben sikeresen pályázókkal a szerződéseket: 100 

családi gazdaság/vállalkozás kapott támogatást. Az eseményen részt vett Kiss-Parciu 

Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős 

helyettes államtitkár és Obradović Ena, az eszéki magyar főkonzulátus gazdasági attaséja 

is. 
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