
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. december 12. 



 

 

 

 

 

 
2 

Temesvárra látogat Áder János köztársasági elnök 
2014. december 12. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Sajtótájékoztatón ismertette a forradalom 25-ik évfordulójára szervezett programsorozatot 

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Kása Zsolt, az 

EMNT Temes megyei elnöke és Balaton Zoltán, a ’89-es Emlékbizottság tagja. December 

17–19. között Temesváron emlékestre, konferenciára és további programokra is sor kerül, 

melyeken hazai és külföldi közéleti személyiségek és közjogi méltóságok is részt vesznek. A 

temesvári sajtótájékoztatón Sándor Krisztina elmondta: a programsorozat Budapesten, a 

Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kezdődik, ahol – december 15-én – Orbán 

Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond köszöntőbeszédet. Ezt követően – december 

17-én – a Temesvári Bartók Béla Líceumban a fiatalok és forradalmárok találkozásával 

veszi kezdetét az itthoni háromnapos programsorozat. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnökének meghívására Temesvárra érkezik és beszédet mond Áder János, Magyarország 

államelnöke és Sali Berisha volt albán államfő és miniszterelnök. 

 

Továbbképzéssel zárult a Felsősök éve program Horvátországban 
2014. december 11. – Új Magyar Képes Újság 

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program horvátországi záróeseményeként 

magyarul tanító pedagógusok számára szervezett szakmai továbbképzést a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma eszéki székhelyén december 6-án. Az eseményen részt vett 

dr. Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is, 

aki átadta a magyar nyelvű oktatás megerősítését szolgáló program módszertani 

csomagjait. A december 6-án rendezett szakmai továbbképzés első részében, miután 

Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke köszöntötte a résztvevőket, dr. Pécsi Rita 

Érzelmi intelligencia címmel tartott előadást, Sebő József pedig a tanári szakma új 

kihívásairól beszélt a horvátországi magyar pedagógusoknak. A program második részéhez 

csatlakozott dr. Wetzel Tamás, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára is, aki köszöntőjében a szülőföldön való magyar nyelvű oktatás 

fontosságát hangsúlyozta, rámutatva annak megtartó erejére.  

 

Kovács Péter: felháborító a himnuszéneklés miatti bírság 
2014. december 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a 

háromszéki prefektus azon döntését, miszerint ötezer lejes büntetést rótt ki a magyar 

himnusz egy rendezvényen való elénekléséért. „Precedens nélküli esettel állunk szemben. 

Az RMDSZ 2002-ben a nemzeti szimbólumok szabad használatára vonatkozó 

kormányhatározat elfogadásáért dolgozott, a határozat elfogadása óta pedig nem volt a 

mostani esethez hasonló visszaélés” – idézi a főtitkárt az RMDSZ közleménye. Kovács azt 

mondta, háromszéki prefektusok „hagyományosan túllihegik a nemzetféltést, és nem értik 

meg, hogy amikor a szövetség kisebbségi jogokról beszél, akkor ezzel nem vesz el semmit a 

román többségtől”. 
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Antal Árpád: a himnuszéneklés miatti büntetéstől kinyílik a bicska a székelyek 
zsebében 
2014. december 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Példátlannak tartja Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, amiért egy politikai párt 

rendezvényén elénekelt magyar himnusz miatt a Kovászna megyei prefektus büntetést 

szabott ki. „Ehhez már nem tudok viszonyulni, advent van, és nem akarom felvenni a 

mocskos kesztyűt” – tette hozzá. A magyar himnusz ráadásul egyházi zsoltár – magyarázta 

a román sajtósoknak mai sajtótájékoztatóján. A polgármester felsorolt tucatnyi ügyet, 

amelyekkel kapcsolatban az utóbbi időszakban a prefektúra részéről felszólításokat, 

értesítéseket, büntetéseket, sőt fenyegetéseket kapott (pl. magyar iskolákra kihelyezett 

táblákon a magyar és román felirat sorrendjének cseréjét, a parkba kitűzött székely zászló 

levételét követelik tőle). Úgy érzékeli, ezek megsűrűsödtek az elnökválasztás óta. 

 

Tőkés: 1989-ben Ceausescut, 2014-ben Pontát sikerült megbuktatni 
2014. december 11. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, Szabadság 

Az 1989-es és a 2014-es év között vont párhuzamot Tőkés László, a 25 évvel ezelőtti 

romániai forradalom kirobbantója az évfordulós rendezvényeket beharangozó csütörtöki 

nagyváradi sajtótájékoztatóján. „1989-ben Nicolae Ceausescu ellen, 2014-ben Victor Ponta 

ellen fogtunk össze. Mindkettőt sikerült megbuktatni" – vonta le a következtetést a 

kommunista diktatúrát megdöntő 1989-es forradalom és a Victor Ponta román 

miniszterelnök vereségével végződött novemberi romániai elnökválasztás összevetéséből a 

lelkész-politikus. Megjegyezte, akkor is most is a jó ügy egyesítette a románokat és a 

magyarokat, a különböző vallásfelekezeteket. „A rendszerváltozás útján kellene együtt 

továbbhaladnunk" – tette hozzá. 

 

Mennyire egységes a magyar nemzettudat? 
2014. december 11. – maszol.ro 

Az erdélyi magyarok elsősorban Erdélyt vagy kisebb régiót, Székelyföldet, Partiumot érzik 

a hazájuknak, Romániát ennek egyfajta kiterjesztésének érzékelik  – hangzott el Veres 

Valér szerda esti előadásában, melyben a szociológus az erdélyi magyarság nemzeti 

identitásának változásairól beszélt.  

 

Mennyire erősek a magyar civil szervezetek? 
2014. december 11. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar civil szféra címmel tartott előadást Kiss Dénes szociológus nemrég Az 

erdélyi magyar civil szféra helyzete és felelőssége címet viselő műhelybeszélgetésen, 

Kolozsváron. A Bocskai Házban megtartott minikonferencián felavatták a Magyar Civil 
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Szervezetek Erdélyi Szövetségének új székhelyét, amely az épület alagsorában kapott 

helyet.  

 

Etikai bizottság: plagizált a MOGYE vezérkara 
2014. december 11. – Szuher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Plagizáltak vagy legalábbis nem tartották be a tudományos dolgozatok közlési formájának 

az etikáját, áthágva a 2004/206-os törvény előírásait a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Hantz Péter által feljelentett tanárai. Az oktatási 

minisztérium keretében működő országos etikai bizottság csak azok után hozta 

nyilvánosságra a döntését, miután Hantz, mint a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) 

vezetője perbe fogta a szaktárcát. Azon túl, hogy az etikai testület írásbeli 

figyelmeztetésben részesítette Clara Brânzaniuc rektorhelyettest, semmiféle szankcióval 

nem sújtja a tetten ért plagizálókat.   

 

A Duna-partiak döntenek a Maros menti erdőkről 
2014. december 11. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

A giurgiui városi bíróságra helyezte át a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék a Maros megyei 

prefektúra a magyar nemesek leszármazottjai ellen indított erdőperét. A szászrégeni bírák 

pártatlanságát féltő Vasile Liviu Oprea prefektus többek között azért kérte a Bánffy 

örökösök visszaszolgáltatási perének áthelyezését Szászrégenből az ország egy másik 

térségébe, mert „itt magyar közösség is él, és a magyarok, mint a grófok leszármazottjai 

9323 hektár erdőt igényeltek vissza”. 

 

Tilos megemlékezést tartani az egyetem alapításáról a MOGYE-n? 
2014. december 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem engedélyezték, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

épületében szervezzenek megemlékezést az intézményalapító rektor tiszteletére. Bocskay 

István nyugalmazott professzor kifogásolja, hogy az egyetem vezetősége nem tette lehetővé 

tegnap, hogy méltó körülmények között ünnepeljenek. Az egyetem alapítójának, Csőgör 

Lajos professzornak egész alakos szobrot is szeretnének állítani, de ezt a román többségű 

vezetőség csak akkor engedélyezi, ha ezzel egy időben az egyetem valamely kiemelkedő 

román személyiségéről is szobrot készítenek. 

 

Az őshonos kisebbségek témájában szerveznek meghallgatást  
2014. december 11. – maszol.ro, Erdély Ma 

Hosszú évek közös munkájának eredménye, hogy jövő évben az őshonos nemzeti 

kisebbségek ügyével is kiemelten foglalkozik majd az Európai Néppárt – mondta Sógor 

Csaba EP-képviselő az EPP döntése után, aki szerint szükség volt az RMDSZ, a Fidesz-

KDNP és a felvidéki magyar képviselők többéves együttműködésére ahhoz, hogy jövőre 

olyan szakmai meghallgatást szervezzen a legnagyobb európai parlamenti 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/etikai-bizottsag-plagizalt-a-mogye-vezerkara
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-duna-partiak-dontenek-a-maros-menti-erdokrol
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=177917&cim=tilos_megemlekezest_tartani_az_egyetem_alapitasarol_a_mogye_n
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/39973-az-oshonos-kisebbsegek-temajaban-szerveznek-meghallgatast
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képviselőcsoport, amely kiemelt témaként foglalkozik az őshonos kisebbségek helyzetével. 

Az RMDSZ-es politikus az Európai Néppárt keddi munkaülésén a napirendhez 

kapcsolódóan egyedüliként ismertette az őshonos kisebbségek helyzetét és 

képviselőtársainak nevében is megvédte a téma kapcsán évek óta hangoztatott közös 

álláspontot. A néppárti kollégák részéről nem volt ellenvetés a kérdés megvitatásakor, 

látszólagosan mindenki beleegyezését adta, hogy jövő évben terítékre kerüljön a kisebbségi 

téma is. 

 

Ajándék a csángóknak a Magyar Országgyűlés Hivatalától és a Magyar 
Vöröskereszttől 
2014. december 11. – Erdély Ma 

Megérkezett a Magyar Országgyűlés Hivatalának és a Magyar Vöröskereszt budapesti 

szervezetének adománya Moldvába – immár hatodik éve osztanak szét a zömében 

csángómagyarok lakta falvak Magyar Házaiban tanuló gyermekek között ajándékokat 

karácsony közeledtével. Zsigmond Barna Pál főkonzul, illetve a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke és tiszteletbeli elnöke Külsőrekecsinbe, a Bákótól 

mintegy 40 km-re található faluba kísérte el a küldöttséget. 

 

Kaliňák egyeseknek jövőre visszaadná az elkobzott állampolgárságot 
2014. december 11. – hirek.sk 

Robert Kaliňák belügyminiszter azt tervezi, hogy majd visszaadja a szlovák 

állampolgárságukat azoknak, akiket attól egy másik ország állampolgárságának a felvétele 

miatt fosztottak meg. Ezzel mérsékelné a 2010-es Fico-féle ellentörvény következményeit, 

amely nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot Szlovákiában. A tárca a tervezett 

módosítást a belügyminisztérium rendeletén keresztül valósítja meg, s az a jövő évtől 

válna hatályossá. A „szépséghibája“ az, hogy csupán majd azokra vonatkozik, akik az 

elmúlt négy év során az állandó lakhelyük alapján szereztek másik állampolgárságot. Nem 

érinti majd azokat a polgárokat sem, akik például a magyar állampolgársághoz érzelmi 

kötelékek alapján jutottak, de továbbra is Szlovákiában élnek. 

 

Tokár Géza nem zárkózna el az autonómiáról szóló „kerekasztalos“ vitától 
2014. december 11. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja nemrég nyilvánosságra hozta és közvitára bocsátotta „A 

szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia 

gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumát. A 

dokumentumról Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője elmondta: 

„Tudomásul vettük, hogy az MKP, amelytől rengetegen kérték már számon ezt a 

koncepciót, az előzetes ígéretét teljesítve előrukkolt a dokumentummal. Az MKP 

bemutatta, hogy miként is képzeli el Dél-Szlovákiai további sorsát. Szerintem azon kell 
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http://www.erdely.ma/jotekonysag.php?id=177928&cim=ajandek_a_csangoknak_a_magyar_orszaggyules_hivatalatol_es_a_magyar_voroskereszttol
http://www.erdely.ma/jotekonysag.php?id=177928&cim=ajandek_a_csangoknak_a_magyar_orszaggyules_hivatalatol_es_a_magyar_voroskereszttol
http://www.hirek.sk/belfold/20141210101529/Kalinak-egyeseknek-jovore-visszaadna-az-elkobzott-allampolgarsagot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141211193653/Tokar-Geza-nem-zarkozna-el-az-autonomiarol-szolo-kerekasztalos-vitatol.html
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elgondolkodni: ha már kinn van ez a koncepció, akkor milyen módon indulhat be egy 

általános közbeszéd arról, hogy Dél-Szlovákiában akár az önkormányzatiságnak, akár az 

autonómiának milyen lehetőségei vannak.” 

 

Botrányos összeggel ússza meg Gašparovič embere a magyar lányok 
szidalmazását 
2014. december 11. – bumm.sk 

Dárius Rusnák két magyarul beszélgető fiatal nőt szidalmazott egy pozsonyi kávézóban 

május 19-én, később ugyanott két szlovák férfival verekedett össze. Rusnák Gašparovič 

államfői irodájának közönségszolgálati osztályát vezette. A bíróság döntött, az ítélet 

nevetséges: Az egykori köztársasági elnök tanácsadója ellen felhozott vádakat a bíróág 

helytállónak találta és összesen száz eurós büntetésre ítélte öt. 

 

Čanak Ligája választásokat követel Topolyán 
2014. december 11. – Vajdaság Ma 

Rendkívüli helyhatósági választások kiírását követeli a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

topolyai helyi szervezete, mert meglátásuk szerint a községi hatalom eredményei 

katasztrofálisak, valamint mert azokat a tisztségviselőket, akik a jelenlegi helyzetért 

felelősek, még alkalmatlanabb emberekre cserélnék. „Azt a tényt, hogy Kókai Mernyák 

Melinda községi elnök munkatársaival és a VMSZ helyi szervezetének magas rangú 

tisztségviselőivel együtt lemondott a hatalmas összegű prémiumok és juttatások kifizetése 

miatt, a napokban úgy próbálják bemutatni, mint valamiféle elvszerű gesztust, amelyet 

Pásztor István párelnök felszólítása tettek meg, s nem úgy, mint egy logikus 

következményét annak, hogy kifosztották problémákkal és az alapvető szükségletek 

esetében is pénzhiánnyal küszködő önkormányzatot.” 

 

A jogi mechanizmus fejlesztésére lenne szükség 
2014. december 11. – Magyar Szó 

A szerbiai nemzeti tanácsok vezetőit fogadta Belgrádban dr. Nevena Petrušić köztársasági 

esélyegyenlőségi biztos. A találkozó után lapunknak adott nyilatkozatában Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy beszélgettek a nemzeti közösségeket érintő 

hátrányos megkülönböztetések kérdésköréről. – Fontos volt e találkozó, hiszen egy 

együttműködés kezdetét jelenti. Szerbiában számos hátrányos megkülönböztetésnek 

vagyunk a szemtanúi, amelyeket nyilvántartásba kellene venni, számon kellene tartani. 

Oda kellene figyelni arra, hogy a törvény által védett esélyegyenlőség sokszor nem valósul 

meg – hangsúlyozta. 
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A nemzeti tanácsok mentsék meg a rádiókat 
2014. december 11. – Magyar Szó 

A nemzeti tanácsok megmenthették volna a Szabadkai Rádiót, és nem csak a szabadkait, 

hanem mindegyik olyan médiumot, amely valamely kisebbség nyelvén sugároz műsort, 

mondta a Szabadkai Rádió épülete előtt megtartott sajtótájékoztatón Csonka Áron, a 

VMDK elnöke. Csonka hozzátette, van még lehetőség a rádió megmentésére, az pedig nem 

más, mint hogy a nemzeti tanácsok jogi személyként részt vegyenek a magánosítási 

folyamatban. A VMDK elnöke a jövő héten levélben fordul megoldási javaslatért Hajnal 

Jenőhöz, a Magyar Nemzeti Tanács elnökéhez. 

 

Az önkormányzatoknak is részt kell venniük a médiatörvények 
alkalmazásában  
2014. december 11. – Pannon RTV 

Az új médiatörvények lényeges változásokat irányoznak elő a médiumok működését, 

valamint pénzelését illetően. Ez a helyi médiaházakat és velük együtt az önkormányzatokat 

komoly kihívások elé állítja. Ennek tükrében a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete a 

lokális tájékoztatás fejlesztésére vonatkozó akciótervet dolgozott ki, amelyet a tartományi 

parlamentben mutattak be. Az akcióterv szerint ahhoz, hogy egy közösséget a közérdek 

szellemében tájékoztassanak, a helyi hatalomnak és a médiumoknak eredményesen kell 

együttműködniük. Ebbe a folyamatba a civil szervezeteket és a polgárokat is be kell 

kapcsolni – mondta Szerencsés Zsuzsanna, a Vajdasági Újságírók Független 

Egyesületének tagja. 

 

Nemzetiségellenes falfirkák Budiszaván  
2014. december 11. – Pannon RTV 

Rendőr- és nemzetiségellenes falfirkák jelentek meg az Újvidék melletti Budiszava 

település néhány épületén. A helyi lakosokat sokkolta a jelenség. Elmondásuk szerint 

ilyenre eddig még nem volt példa. Budiszaván tíz nemzetiség él egymás mellett. A 

település a békés együttélés és a tolerancia példaképe volt. Eddig. Mintegy fél évvel ezelőtt 

azonban nemzetiség-ellenes falfirkák jelentek meg. „Én, aki itt születtem Budiszaván, és itt 

dolgoztam le tanítói életem nagy részét, meg még a nyugdíjas éveket is, nem tudok olyat 

mondani a helybeli lakosság viszonyáról, ami komolyabban megrontotta volna a nemzeti 

együttélést” – mondta Milánovits Tibor nyugalmazott tanító. 

 

Ada – Több mint kétszázan adták át a honosítási kérelmüket  
2014. december 11. – Pannon RTV 

Adán továbbra sem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzése iránt. A csütörtökön megtartott kihelyezett konzuli fogadónapon több 

mint kétszázan szerették volna átadni a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló 

kérelmüket. Hét ügyintéző vette át a kérelmeket Adán a tizedik alkalommal megtartott 
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kihelyezett konzuli fogadónapon. A Tisza-parti településen még mindig óriási az 

érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzése iránt. 

 

Bemutatták Adán a Göröngyös utakon című könyvet  
2014. december 11. – Pannon RTV 

Bemutatták Teleki Júlia Göröngyös utakon című könyvét szerda este Adán, a Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége székházában. A szerző azt kívánta nyilvánosságra 

hozni, mi mindenen ment keresztül, mire eljutott odáig, hogy megjelenhessen a kötet, 

illetve addig, hogy Csúrogon létrejöhessen az az emlékmű, amely az ártatlan áldozatoknak 

kíván emléket állítani. Az életműkötetet a szerző saját kiadásban jelentette meg. A 

könyvbemutatót a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete hívta életre. 

 

A honvédő háború kopácsi áldozataira emlékeztek 
2014. december 11. – Új Magyar Képes Újság 

Szinte nincs is olyan település, ahol a honvédő háború helyi áldozatairól valamiképpen 

meg ne emlékeznének. Kopács civil szervezetei és a helyi választmány 2002-ben állíttatott 

emléktáblát a település központjában a honvédő háború katonai és civil áldozatainak a 

tiszteletére. A táblán tíz név szerepel: Juhász Zoltán, Novacski Branko, Ereš Ivica, Ðurić 

Zorán, Bangó József, Grbavac Stanko Braco, Tóth Sándor, Séri István, Péteri Julianna, 

Dékány Ferenc. Róluk emlékeznek meg minden év december 3-án, azon a napon, amikor 

az első kopácsi harcos elesett. A márványtáblánál Kristóf Rezső főhadnagy beszélt, ezt 

követően pedig a helyi szervezetek, egykori katonatársak, a Bellyei járás és az áldozatok 

hozzátartozói helyezték el koszorúikat és mécseseiket, fejet hajtva emlékük előtt. 

 

Utcára kerülhet a Nagypiszanicai Magyarok Közössége? 
2014. december 11. – Új Magyar Képes Újság 

Az Új Magyar Képes Újság szerkesztőségébe a napokban juttattak el egy, a pélmonostori 

Josip Lulić ügyvédi iroda által, a Horvátországi Református Kálvini Egyház (HRKE) 

megbízásából a Nagypiszanicai Magyarok Közössége elnökének, Berkes Arankának küldött 

értesítést, amellyel a HRKE nagypiszanicai egyházközsége mint bérbeadó tájékozatja a 

helyiség használóját, hogy „a beleegyezésük nélkül a HRKE tulajdonát képező ingatlanon 

elvégzett munkálatok miatt” felbontják a 2011-ben kötött teremhasználati szerződést. 

 

Perényi János Magyarország új bécsi nagykövete 
2014. december 11. – Volksgruppen, MTI 

Átadta megbízólevelét Heinz Fischer osztrák szövetségi elnöknek szerdán Bécsben Perényi 

János, Magyarország Ausztriában akkreditált nagykövete - tájékoztatta a nagykövetség az 
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MTI-t. Az új nagykövet a ceremónián a hagyományosan szoros kétoldalú kapcsolatok 

további elmélyítését hangsúlyozta, és továbbította az osztrák elnök részére Áder János 

köztársasági elnök jókívánságait. 

 

Magyar Örökség díj színjátszóknak 
2014. december 11. – Volksgruppen 

Magyar Örökség díjat kap közösségépítő, hagyomány- és anyanyelvőrző tevékenységéért 

az Alsóőri Színjátszó Egyesület és a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör színjátszó 

csoportja. A kitüntetést szombaton, december 13-án vehetik át Budapesten, a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermében. Az Alsóőri Színjátszó Egyesület 2012-ben ünnepelte 

30 éves fennállását. Az egyesület jelenleg csaknem 50 aktív tagot számlál, akik a faluban 

nagyban hozzájárulnak a magyar nyelv ápolásához és megőrzéséhez. A csoportot Szabó 

Nándor vezeti. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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