KÖSZÖNTŐ
A 2018-as év fontos mérföldkő a nemzetpolitika szempontjából. Az
új kormányzati ciklus kezdete nemcsak az eddig megtett lépések
számbavételére nyújt számunkra lehetőséget – erre tettünk kísérletet
a Nemzetpolitikai eredmények 2010–2018 című kiadvány keretében –, hanem új távlatok meghatározására is.
Az elmúlt években sikerült elérnünk, hogy már nemcsak összetartozásunk tudata szövi be láthatatlan hálóként a Kárpát-medencét és az egész világot, hanem a magyar nemzet egysége immáron
kézzelfogható valósággá vált. Az első feladatunk az elkövetkezendő
időszakban, hogy még hatékonyabban tudjuk szolgálni ennek az
álomnak a valóra váltását: mindennapjaink újabb és újabb szegletében tapasztalhassuk meg együvé tartozásunkat. Ennek érdekében a
nemzetpolitikai intézményrendszert „finomhangoltuk”: a rendszerszintűvé vált nemzetpolitikai programok koordinációját megerősítettük.
Mindez azonban csak feltétele annak a nagy munkának, melynek
során a horizontot kitágítva, a megerősített közösségek részvételével
az erős Kárpát-medence újraépítésére vállalkozunk, ahol az anyanyelv és a kultúra erőforrás, a család érték, a szülőföldbe befektetett
munka pedig gyümölcsöt hoz.
Jelen kiadvány 2018-as évünket összegezi: mit tettünk közösen a
fenti cél megvalósítása érdekében. Bemutatja azt az egységesített
intézményrendszert, amellyel az elkövetkezendőkben is magyar
nemzetünk minden tagját szolgáljuk. Köszönettel tartozunk mindazoknak az anyaországi és külhoni magyaroknak, akik 2018-ban is
részt vállaltak a magyarság szétszakíthatatlan kötelékeinek további
erősítésében, munkájukkal gyarapították közösségük, általa pedig
nemzetünk erejét.

Dr. Semjén Zsolt
a miniszterelnök általános helyettese
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tag ja

ÚJ CÉLOK
A NEMZETPOLITIKÁBAN
A nemzetpolitika következő időszakának középpontjában az áll, hogy egységben tudjuk láttatni a nemzetpolitikai teljesítményt: az egyes szereplők erőforrásait
a magyar közösségek gyarapodására összpontosítsuk.
Arra törekszünk, hogy az intézményesült programok és
támogatások a jövőben még hangsúlyosabb együttműködésben járuljanak hozzá a külhoni magyar kisközösségek
épüléséhez és megerősítéséhez. A 2018–2022 közötti időszakra megfogalmazott kormányzati célkitűzések mentén a nemzetpolitikát hármas célrendszerre kívánjuk
építeni: a külhoni magyarság identitásának, a magyar
családoknak, valamint a magyar közösségek gazdasági
erejének további erősítésére.
A család nemzetünk legkisebb biztonságot adó egysége. Ha a magyar családokat az őket támogató szereplők révén segíteni tudjuk a mindennapokban, akkor a
külhoni magyarság megmaradásának első lépcsőfokát
erősítjük meg.
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Az erős családok erős intézményeket és szervezeteket hoznak létre,
az erős intézményrendszer pedig erős közösséget teremt. A közösségek gyarapodása érdekében támogatnunk kell azoknak az oktatási,
kulturális, egyházi és civil szervezeti közösségeknek a fenntartását,
amelyekben otthonra lelhetnek, megélhetik és megerősíthetik magyar
identitásukat. Magyarország az elmúlt években elért gazdasági és
társadalompolitikai sikerei révén biztos támaszt tud nyújtani a külhoni magyarság számára ezeknek a megtartó közösségeknek a folyamatos működtetésében.
Ahhoz azonban, hogy a külhonban is jó legyen magyarnak lenni,
a magyar nemzet minden tagja számára biztosítanunk kell, hogy a
szülőföldjén teremthesse meg maga és családja számára az anyagi biztonságot. A gazdasági szereplők megerősítése által egyszerre tudjuk
javítani a külhoni magyarok munkaerőpiaci helyzetét és hozzájárulni
a magyar közösségek versenyképességének növekedéséhez.
Kiadványunkban ezen célok mentén kívánjuk bemutatni a nemzetpolitika idei teljesítményét. Bízunk abban, hogy a megkezdett úton
továbbhaladva, erőforrásainkat egyesítve a továbbiakban is közösen
dolgozhatunk magyar nemzetünk életerős közösségében!

Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

CSALÁDOK
TÁMOGATÁSA
GYARAPODÓ KÖZÖSSÉGEK

VERSENYKÉPESSÉG,
MUNKAALAPÚ
TÁRSADALOM
TÁMOGATÁSA

IDENTITÁSERŐSÍTÉS

INTÉZMÉNYEK
FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSE
A Magyar Kormány támogatásával az elmúlt években több mint 5000 külhoni intézmény és
szervezet működése és programjai váltak fenntarthatóvá. Rendszerszintű támogatási programjainkkal
az idei évben is hozzájárultunk a külhoni magyar intézményrendszer fenntartásához.
A nemzeti jelentőségű intézmények között és a nemzeti jelentőségű programok keretében
tovább növeltük a kiszámítható támogatásban részesülő szervezetek számát.

[

A program során minteg y 9 milliárd forintból 270
nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet betöltő
oktatási, kulturális, eg yházi intézmény és szervezet
folyamatos támogatását valósítjuk meg.

[

2018-ban a Magyar kultúráért és oktatásért pályázati programot
1,1 milliárd forintos keretből hirdettük meg.

[

A pályázat keretében csaknem 3000 külhoni mag yar
szervezet tevékenységéhez,
programjainak megvalósításához járultunk hozzá.

[
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK – ERDÉLY

● A Püspöki Palota felújítása – Nagyvárad
(Nagyváradi Római Katolikus Püspökség)
1 680 000 000 Ft

● A Tamási Áron Gimnázium felújítása – Székelyudvarhely
(Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség)
1 500 000 000 Ft
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● Művelődési és tudományos központ létrehozása – Kolozsvár
(Iskola Alapítvány)
932 000 000 Ft

IDENTITÁSERŐSÍTÉS

● Apáczai Csere János Elméleti Líceum felújítása – Kolozsvár
(Erdélyi Református Egyházkerület)
650 000 000 Ft

● Közösségi központ kialakítása az Ajtoni Református Egyházközségben – Ajton
(Erdélyi Református Egyházkerület – Ajtoni Református Egyházközség)
250 000 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK – FELVIDÉK

● Nagyberuházások befejezése, a református iskolák fejlesztése,
közösségi terek létrehozása
és fejlesztése, új templomok és gyülekezeti házak megépítése
(Szlovákiai Református Keresztyén Egyház)
1 750 270 000 Ft
A program keretében megvalósult fejlesztés:
Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumának létrehozása – Léva
8

IDENTITÁSERŐSÍTÉS

● Gombaszögi Nyári Tábor bővítése
és fejlesztése – Gombaszög
(Sine Metu Polgári Társulás)
135 000 000 Ft

● Márai Sándor Emlékház
megvásárlása és felújítása – Kassa
(Csemadok Kassai Városi Választmánya)
159 000 000 Ft
● Szent László zarándokszálló létrehozása – Debrőd
(Debrőd Község Önkormányzata)
126 000 000 Ft
● Kaposkelecsényi Tájház és Közösségi Tér létrehozása – Kaposkelecsény
(Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet)
22 500 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK – VAJDASÁG
● Pannon Médiaház beruházási munkálatainak támogatása – Szabadka
Pannónia Alapítvány
975 000 000 Ft

● A szabadkai zsinagóga felújítása – Szabadka
(Magyar Nemzeti Tanács)
836 000 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

● Nagybecskereki Zárda épületének megvásárlása és felújítása – Nagybecskerek
(Nagybecskereki Egyházmegye/ SPES Alapítvány)
650 000 000 Ft

● Tájház létrehozásának támogatása – Hertelendyfalva
(Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület)
50 000 000 Ft
● Márton Áron Közösségi Ház létrehozása – Kelebia
(Szabadkai Egyházmegye)
59 000 000 Ft
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KIEMELT FEJLESZTÉSEK – KÁRPÁTALJA
● Iskola-felújítási program beindítása Kárpátalján
(Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány)
2 000 000 000 Ft
● A kárpátaljai háziorvosi rendszer fejlesztésének támogatási programja
(Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány)
200 000 000 Ft

● A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fejlesztésének támogatása – Beregszász
(II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
317 000 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

● Médiafejlesztési program
(Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség)
340 000 000 Ft

[

Kárpátaljai szociális programcsomag
A 2015 óta működtetett támogatási programot
kiterjesztettük a nem állami szociális intézményekben
dolgozó egészségügyi munkatársakra. 2018-ban az
egyházi személyek korábbi 50 millió forintos támogatása
az idén 60 millió forintra emelkedett. A művészeti szféra
támogatását is bővítettük: a színészek mellett
a színházi tevékenységet közvetlenül segítő munkatársak
is pályázhattak.
Teljes keretösszeg: 1 370 100 000 Ft.

[

● A Munkácsi Szent István Líceum Kollégiumának építése – Munkács
(Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye)
355 000 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK –
HORVÁTORSZÁG
● Kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági
Központ létrehozása
(Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fóruma)
124 500 000 Ft

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK – MURAVIDÉK
● Alvarium Méhészeti Oktató
és Látogatóközpont kialakítása –
Szentlászló
(Muravidéki Magyar Önkormányzat
Nemzeti Közössége)
82 500 000 Ft

● Dobronaki Kézművességek Háza kialakítása
(Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség/
Muravidéki Magyar Önkormányzat Nemzeti Közössége)
65 000 000 Ft
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KIEMELT
FEJLESZTÉSEK –
DIASZPÓRA
● Nyugat-európai magyar
közösségi ház építése – KastlMennersberg, Németország
(Hárshegy Magyar Cserkészpark
Egyesület)
55 000 000 Ft

● Ifjúsági központ átépítése – Hälleberga, Svédország
(Svédországi Magyarok Országos Szövetsége)
35 000 000 Ft

● Uruguay-i Magyar Otthon
felújítása – Montevideo,
Uruguay (Uruguay-i
Magyar Otthon)
51 270 000 Ft
● Sík Sándor Cserkészpark
felújítása, bővítése – Fillmore,
Amerikai Egyesült Államok
(Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
49 800 000 Ft

15

A KÁRPÁT-MEDENCEI OKTATÁSI HÁLÓZAT
ÉS A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG MEGERŐSÍTÉSE
A Magyar Kormány progresszív következetességgel
kialakított nemzetpolitikájának kiemelkedő példája a
2016 decemberében indított óvodafejlesztési program,
melynek koordinálására 2018. július 1. napjától kezdve
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztossá történő kinevezésemmel kaptam felkérést.
A feladatköröm komplex és jövőbe mutató részét képező Kárpát-medencei óvodafejlesztési program több mint
38,5 milliárd forintból valósul meg. Legfontosabb célja a
magyar identitás már óvodás korban történő kialakítása
és fejlesztése az elcsatolt területeken élő gyermekekben,
ezzel biztosítva a megfelelő utánpótlást a külhoni magyar nyelvű oktatás számára. A program sikerének tétje óriási: magában foglalja a bölcsődei és óvodai oktatás
infrastrukturális keretének és pedagógiai színvonalának
biztosítását, a magyar kultúrkincs továbbörökítését, a
magyar nyelvű oktatás fennmaradását, valamint a negatív demográfiai mutatók és az elvándorlás pozitív irányba terelését az elszakított nemzetrészeken.
A beavatkozási területek megfelelő lehatárolása teszi
lehetővé a nemzetpolitikai célkitűzések sikeres megvalósulását. Nem véletlen, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatása évek óta kiemelt helyen szerepel nemzetpolitikai szinten, amit elsősorban a területileg Ukrajna
fennhatósága alá tartozó nemzetrész gazdasági és poli-
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tikai kiszolgáltatottsága tett indokolttá. Ennek a célzott
politikának mára számos olyan kézzelfogható eredménye van, amelyre joggal lehetünk büszkék.
2015 decemberétől kezdve Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért
felelős kormánybiztosként számos olyan programot sikerült megvalósítanunk, melyek a kárpátaljai magyarság
szülőföldön maradásának támogatását szolgálták konkrét életminőség javító, kulturális és közösségi megújulást
szolgáló hatásaikkal.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosként tovább folytatom a megkezdett munkát. Hiszen a
Kárpátalján élő magyarság felzárkóztatását célzó programok az eddig elért eredmények ellenére sem állhatnak

le. A kárpátaljai magyar közösségek és családok egzisztenciális és nemzeti-kulturális megerősítése szülőföldön
való boldogulásuk záloga.
Ennek megfelelően a Magyar Kormány által biztosított forrásoknak köszönhetően a jövőben tovább működhetnek az olyan nagyobb volumenű programok, mint a
magyar nyelv oktatásának támogatása, a Magyar Házak
kialakítása, vagy a különböző egészségügyi támogatások. Kijelölt miniszteri biztosi feladataimmal összhangban szintén nagy hangsúlyt kapnak – a korábbi Vetőmagot a gazdáknak programra alapozva – a kárpátaljai
mezőgazdaság megerősödését és fejlesztését támogató
intézkedések.
Az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak bevonásával zajló akciók üzenete továbbra is az, hogy megéri
magyarnak lenni és magyarnak maradni Kárpátalján
csakúgy, mint az egész Kárpát-medencében.

Dr. Grezsa István
Szabolcs-Szatmár-Bereg meg ye és Kárpátalja eg yüttműködésének fejlesztéséért
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

KÁRPÁT-MEDENCEI
ÓVODAFEJLESZTÉSI
PROGRAM
A 2016 decemberében indított Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program legfontosabb célja, hogy stabil
utánpótlást biztosítson a külhoni magyar iskoláknak,
illetve erős és kikezdhetetlen alapot képezzen a nemzeti
identitás megőrzéséhez.
Folytatjuk a program keretében megkezdett fejlesztéseket,
melyeknek segítségével Kárpát-medence-szerte 38,65
milliárd forintból 150 új óvodai és bölcsődei intézmény
létesül, illetve több mint 450 már működő iskoláskor
előtti intézmény felújítása és korszerűsítése megy végbe.

[
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A program keretében már
felújított óvodák száma
a Kárpát-medencében
meghaladta a százat. A
teljesen új intézmények
átadása 2019-ben és
2020-ban valósul meg.

[

IDENTITÁSERŐSÍTÉS

A szakmai szempontok szerint összeállított,
területenként differenciált, úgynevezett Magyar
Sarkok nagyban hozzájárulnak az óvodai
oktatás minőségének javításához, a magyar
kultúrához kapcsolódó ismeretek és kötődés
elsajátításához.

[

Az óvodaprogramot
kísérő kutatás
eredményei szerint
növekszik a mag yar
oktatási-nevelési
intézményekbe íratott
g yermekek száma.

[

A program végcélja: a Kárpát-medencei
magyar óvodákba járó 48 ezer gyermek száma
60 ezerre növekedjen.
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

SZÜLŐFÖLDÖN
MAGYARUL
PROGRAM

A Szülőföldön magyarul programmal
2018-ban is támogattuk a gyermeküknek
magyar oktatást választó családokat.

[
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A 2017/2018-as
tanévre vonatkozóan
több mint 230 ezer
szülőföldjén mag yar
tannyelvű oktatási
intézményben tanuló
diák számára
nyújtottunk nevelési,
oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz
támogatást.

[

IDENTITÁSERŐSÍTÉS

PETŐFI SÁNDOR
PROGRAM
Az identitás megőrzésében a Kárpátmedencében a magyar szórványközösségek
néznek szembe a legnagyobb kihívásokkal.
A Petőfi Sándor Program keretében továbbra
is támogatjuk a szórványban élő magyarokat
kulturális kincseik és anyanyelvük
megtartásában.
2018 nyarán 65 ösztöndíjas érkezett vissza
állomáshelyéről. Munkájuk révén számos
helyszínen sikerült fellendíteni
a szórványközösségek mindennapjait.

[

A 2017–2018-as programszakasz eredményei:
• Brassóban mag yar népzenei oktatás indult;
• a Prágához közeli Lovosice városában mag yar tanfolyam indult;
• Vízaknán megszervezték az I. Mag yar Napot;
• a moldvai kis-régióban megszületett az első osztályos mag yar tankönyv első,
kísérleti változata;
• Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában, Horvátországban, Fogarason beindult,
sok helyen újraindult a mag yar nyelv oktatása;
• a varsói mag yar iskolában októbertől minden iskolai alkalommal van népi játék
és néptánc foglalkozás;
• Máramarosszigeten újraindult a baba-mama klub, állandósultak
az „Íg y tedd rá!“ foglalkozások.

[
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IDENTITÁSERŐSÍTÉS

[

Az idei évben a programban résztvevő ösztöndíjasok, ezáltal pedig
a támogatott szórványközösségek számát is növeltük.

[

2018 őszén
74 ösztöndíjas
indult útnak, hogy
tevékenységével 9 hónapon
keresztül hozzájáruljon
a szórványközösségek
megtartásához.

[
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Számos új települést vontunk be a programba, köztük:
Bukarest (Románia), Ostrava (Csehország),
Banja Luka (Bosznia-Hercegovina), Fiume (Horvátország)

[

KITÜNTETETT FIGYELEM
A DIASZPÓRÁRA
Az elmúlt években jelentős szemléletváltást hajtottunk
végre a nemzetpolitikában: a külhoni magyar közösségekre immáron, éljenek bárhol a világon, erőforrásként
tekintünk. A szétszóródottság helyett az egész világot átszövő hálót látunk.
A 2014–2018 közötti kormányzati időszak egyik legnagyobb eredménye volt a diaszpórapolitika új stratégiai
alapokra helyezése. Felismertük, hogy a diaszpórában
élők speciális helyzetére nekünk is speciális válaszokat
kell adnunk. A Magyar Diaszpóra Tanács 2016-os ülésén
megállapodtunk a diaszpórában élő magyarok legitim
képviselőivel azokban a fejlesztési irányokban, amelynek
mentén tovább szeretnénk haladni. A Mag yar diaszpórapolitika – Fejlesztési irányok című dokumentum értelmében a
tavalyi évben felmértük a diaszpóraközösségek igényeit,
idén pedig ezen igények mentén megkezdtük a dokumentumban foglaltak végrehajtását: a világ magyar közösségeinek megerősítését és a magyarság hálózatába való
bekapcsolását. Ennek érdekében elsősorban megerősítettük a diaszpórában élő magyarság megmaradásának
legfontosabb pilléreit.
Kimondtuk, hogy a hétvégi magyar iskolák részei a
magyar oktatási hálózatnak. Fenntartásuk, megerősítésük éppen ezért nemcsak egy lelkes pedagóguscsapat,
egy szülői közösség feladata, hanem össznemzeti ügy. A
hétvégi magyar iskolák körében végzett felmérés alapján
ezért az idei évben egy olyan pályázati programot in-
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dítottunk útjára, amelynek keretében a hétvégi magyar
iskolák összehangolt fejlesztését valósítjuk meg. Tekintettel az iskolák eltérő fejlesztési igényeire, a pályázati
felhívást úgy alakítottuk ki, hogy széleskörű támogatást
tudjunk nyújtani a diaszpórában tevékenykedő magyar
pedagógusoknak a sok esetben önkéntes munkában végzett oktatói és nevelői munkájukhoz.
A diaszpórában működő magyar szervezetek munkáját a Nemzetpolitikai Államtitkárság évek óta növekvő
összeggel támogatja. Annak érdekében, hogy a támogatásokat rendszerszintűvé tegyük, részükre is külön pályázati programot dolgoztunk ki. A beérkezett pályázatok magas száma jelzi a diaszpóraközösségek életerejét:
a magyar közösségek világszerte jövőt terveznek. Fejlesztési terveik, közös erővel megvalósított programjaik
támogatása által ennek az életerőnek a fenntartásához
járulunk hozzá.
A diaszpórában élők számára a hazát sok esetben
a magyar templomok jelentik, éppen ezért a Magyar
Kormánynak elő kell segítenie azt, hogy minél több diaszpórában élő hallgathassa anyanyelvén az Igét. A történelmi egyházakkal együttműködve a Kőrösi Csoma

Sándor programmal jelentősen növeltük az egyházi tevékenységet végző ösztöndíjasok létszámát, akik állomáshelyükön a közösségek lelki megerősödésért is felelnek.
A magyar jövő mindenütt a világon a következő generáció identitásának erején múlik. Az oktatási intézmények mellett a cserkészet jelenti a fiatalok számára azt
a közeget, ahol magyarságukat megélhetik. A diaszpóra
magyarságát tartó negyedik pillér megerősítése érdekében kiszámíthatóvá tettük a diaszpórában működő magyar cserkészszervezetek támogatását.
A világ különböző pontjain élő magyar fiatalok azonban csak akkor élhetik át igazán a nemzethez való tartozásukat, ha kézzelfogható kapcsolatokat alakíthatnak ki
anyaországukkal és egymással. Ennek érdekében kiemelten támogatjuk a diaszpóra ifjúságát az összetartozás- és
az anyaország-élmény megszerzésében.
A diaszpórában élő magyarságnak a következő időszakban is kiemelt szerepet szánunk a magyarság sorsának alakításában. Nemzetpolitikáért felelős miniszteri
biztosként 2018 júliusától tevékenységemet továbbra is az
összmagyarság gyarapodása érdekében, a diaszpóraközösségekre kitüntetett figyelemmel fogom végezni.

Dr. Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos
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KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
PROGRAM
A diaszpórában élők számára
2013 óta működtetett Kőrösi
Csoma Sándor Program
keretében tovább folytatjuk
a világ magyar szigeteinek
megerősítését.
Az év első felében 115
diaszpórában szolgálatot teljesítő
ösztöndíjasunk tért haza
bíztató eredményekkel.

[

A 2017–2018-as programszakasz eredményei:
• Windsorban elindultak a g yerek- és családi programok;
a Mag yar Ház szervezésében;
• Montreálban több diák sikeresen letette a mag yar nyelvvizsgát;
• Madridban meghonosult az Erdély Nap;
• Portugáliában szervezettebbé vált a mag yar iskola, virtuális
könyvtár jött létre 4000 mag yar e-könyvvel,
• Baden-Württembergban ösztöndíjasunk részt vett a Konzuli
Mag yar Iskola három tagiskolájának alapításában;
• a bajorországi Kastl mag yar gimnáziumának közel fél
évszázados történetét bemutató mű született.

[
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Annak érdekében, hogy további
magyar közösségek számára is
segítséget tudjunk nyújtani a
mindennapokban, idén még több
ösztöndíjas vesz részt a programban:
2018-ban közel 145 ösztöndíjas
érkezett az északi és déli félteke
magyarjaihoz.

[
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[

Jelentősen növeltük az eg yházi feladatot ellátó
ösztöndíjasok számát, akik Ausztráliában,
Kanadában, az Eg yesült Államokban,
Hollandiában, Németországban és
Svédországban teljesítenek szolgálatot.

A déli féltekén 6 hónapról 7 hónapra
növeltük az ösztöndíjasok kiküldetési idejét,
akik íg y 2018 júniusa és decembere között
segítik a közösségeket.

[

A program új célállomásai:
Isztambul (Törökország),
Kijev (Ukrajna),
Szicília (Olaszország).
Az északi féltekére érkező
ösztöndíjasok továbbra is 9 hónapig
tartózkodnak állomáshelyükön.

[
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IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK
TÁMOGATÁSA
Ahhoz, hogy a külhoni magyar
fiatalok jól érezzék magukat
szülőföldjükön, szükségük van
olyan közösségekre, amelyekben
meg tudják élni egymáshoz való
tartozásukat, amelyekben közös
kihívásaikra közös válaszokat
tudnak találni.
Idén harmadik alkalommal
írtuk ki felhívásunkat, amelyre
az ifjúságot célzó civil és
egyházi szervezetek nyújthattak
be pályázatot tevékenységük
támogatására.
Tovább emeltük a 2017-ben
100 millió forintból megvalósult
program keretösszegét.

[

2018-ban 190 millió forintból minteg y
300 ifjúsági szervezet munkáját
és programjait támogattuk.

[
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DR. SZÁSZ PÁL
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
A 2012 óta működtetett Szász Pál
tanulmányi ösztöndíjprogram
keretében egy olyan külhoni
magyar jogászgeneráció
kineveléséhez járulunk hozzá,
akik elkötelezettek közösségük
iránt. A programban való
részvételre 2017 óta a
diaszpórában élő magyar
jogászhallgatók is pályázhatnak.

[
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A Budapesti Üg yvédi Kamara
közreműködésével zajló programban a
2017/18-as tanévben 27 külhoni mag yar
jogászhallgató részesült ösztöndíjban,
akiknek tevékenységét év közben üg yvédek
tutorálták, nyári g yakorlatukat pedig eg yeg y neves üg yvédi irodánál töltötték.

A program folytatódik:
a pályázatot a 2018/19-es tanévre
is meghirdettük.

[
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ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK A DIASZPÓRA SZÁMÁRA
Az idei évben a Magyar Diaszpóra Tanács
által elfogadott Mag yar diaszpórapolitika –
Stratégiai irányok című dokumentum értelmében
több kezdeményezést is útjára indítottunk
a diaszpórában élők számára.
Pályázati felhívás a hétvégi magyar
iskolák számára
A hétvégi magyar iskolák körében végzett
felmérés alapján pályázatot hirdettünk
a diaszpórában működő hétvégi iskolák
fejlesztéseinek, programjainak támogatására.

[

100 millió forintból 67
diaszpórában működő oktatási
intézmény támogatása valósult meg.

Pályázati felhívás a magyar
diaszpóraszervezeteknek
A diaszpórában működő magyar szervezetek
rendszerszintű támogatása érdekében külön
pályázati programot dolgoztunk ki
a diaszpóraszervezetek számára.

[

300 millió forintból 215
szervezet tevékenységéhez
járultunk hozzá.

Tanulmányutak és nyári táborok
a diaszpóra fiataljai számára
A Rákóczi Szövetség lebonyolításában működő
táboroztatási program keretén belül a diaszpórában
élő 10 és 29 év közötti magyar fiatalok ismerkedhetnek
meg anyaországuk és a Kárpát-medence kulturális és
természeti kincseivel, valamint köthetnek kapcsolatot
egymással.
Úticél: Budapest, a vidéki Magyarország és egy Kárpátmedencén belüli, de határon túli magyar régió

[
[

2018-ban ezer diaszpórában
élő mag yar fiatal anyaországi
látogatását biztosítjuk.

[

2018 januárja és decembere között 14 tematikus
programidőszak: farsang, Tavaszi szél vizet áraszt,
húsvét, majális–pünkösd, juniális, összmagyar
középiskolás tábor, néptánctábor, anyanyelvi tábor,
sport tábor, összmagyar egyetemista tábor, szüret,
Gloria Victis, Márton-napi vigadalom, advent.

[[

Legnépszerűbb tábor: néptánctábor;
Legtöbb résztvevő: Észak-Amerika;
Legnépesebb korosztály:
2004 után született g yermekek.

[
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Cserkészet kiemelt támogatása
A Magyar Kormány immáron a Nemzeti jelentőségű
intézmények között támogatja a Külföldi Magyar
Cserkésszövetséget.

Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója
2018. február 23-án a Nemzetpolitikai
Államtitkárság első alkalommal szervezte meg
a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját, melyre
az iskolák vezetőit és az ernyőszervezetek oktatási
felelőseit hívtuk meg a nyugati diaszpórából.

[
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A találkozón több
mint 70 iskolavezető
és oktatási felelős vett
részt a diaszpórában
található hétvégi
mag yar oktatási
intézményekből.

A hagyományosan Filmore-ban megrendezett
Nyári Iskolatábor mellett Washington és Kalifornia
államban, valamint Venezuelában és Ausztráliában
is szerveznek táborokat.

[ [

Idén 50 millió forintos támogatási
keretet biztosítunk a Szövetség Nyári
Iskolatáborainak kiterjesztésére.

[
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KÁRPÁT-MEDENCEI
TESTVÉRTELEPÜLÉSI PROGRAM
A Magyar Kormány
továbbra is kiemelten
fontosnak tartja, hogy
személyes kötődések
alakuljanak ki az
anyaországi és a
külhoni magyar
közösségek között.
A Kárpát-medencei
testvértelepülési
programban 2015
óta magyarországi
önkormányzatok
pályázhatnak
egy vagy több
külhoni magyar
településsel közösen
megvalósítandó
programjuk
támogatására.

[

A program keretösszegét 250 millió forintra emeltük: 260 mag yarországi
település 300 külhoni mag yar településsel kötött kapcsolatának kialakítását és
megerősítését támogattuk.

[
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ÖNRENDELKEZÉSSEL A KÜLHONI MAGYAR
KÖZÖSSÉGEK MEGTARTÁSÁÉRT
A magyar kormányzati nemzetpolitika új irányt vett
2010-ben, amikor a magyar állampolgárság megadásával újra összekapcsolta a nemzetet és döntés született a
Nemzeti Összetartozás Napjáról. Az Alaptörvény egyértelműen kimondja, hogy „Magyarország az egységes magyar
nemzet összetartozását szem előtt tartva, felelősséget visel a határain
kívül élő magyarok sorsáért. Elősegíti közösségeik fennmaradását
és fejlődését támogatja, magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi önkormányzataik létrehozását, valamint
előmozdítja együttműködéseiket egymással és Magyarországgal.”
Azzal, hogy rögzítette a „felelősséget visel” kitételt, vállalta a Kormány a nemzetrészek közti kommunikáció,
kooperáció, koordináció, kohézió feladatait. Ennek eredményeképpen mára már tulajdonképpen egy nemzeti
közmegegyezés alakult ki a következő kérdésekben:
• az állampolgárság biztosítása,
• a hozzá kapcsolódó választójog megadása,
• a határainkon túl élő magyarság számára az autonómia kiharcolása (tömbben élő közösségeinknek területi,
regionális, magyar többségű településeiken élő közösségeknek önkormányzati, illetve minden magyar számára
kulturális autonómia).
Ezt jól alátámasztja a már idézett D) cikke az Alaptörvénynek, melyben az egyéni és közösségi jogok érvényesítését, továbbá a közösségi önkormányzatok létrehozását
jelöli meg.
Nyolc évvel a fundamentumokat megteremtő nemzetpolitikai fordulatot követően eljött a finomhangolás ideje,
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mely azon kérdések felszínen tartását jelenti, mint az autonómia, önkormányzás, önigazgatás a Kárpát-medencei magyar közösségek számára. Ezért is fontos, hogy a
ma még tömbben élő közösségeink mielőbb rendelkezzenek egységesen támogatott koncepcióval, stratégiával.
Felvidéken a Magyar Közösség Pártja a „Modern Szlovákia – a természetes régiókra épülő kisebbségi önkormányzatiság programja” tervezetét készítette el, melynek
jövőbeni társadalmi vitája, illetőleg a többi nemzeti kisebbség támogatásának megnyerése eredményes jövővel
kecsegtethet.
A Vajdasági Autonóm Tartományban a Magyar Nemzeti Tanács működése egy adminisztratív autonómiát
leképező, más tipizálás szerint kiteljesedett kulturális
autonómia képét mutatja azzal, hogy az oktatás, kultúra, média, pénzügyek területén önálló döntési jogosítványokkal rendelkezik. A hozzá kapcsolódó akcióterv nem
csak Szerbia uniós csatlakozását segíti, hanem tovább
finomítja az autonómia szerkezeti tartalmi rendszerét.

A vajdasági magyarság szülőföldön megtartásában – a
többi közt – a jelentős magyar kormányzati támogatás, a
részarányos foglalkoztatás elérése fontos lépések voltak.
Erdély jövője szempontjából cezúrának tekinthető az
a megállapodás, melyet a három politikai erő vezetője
január 8-án írt alá, s mely a székelyföldi autonómia néhány alapvető kérdésében teremtett közösen képviselt,
világos álláspontot, amit a nemzeti tanácsok is támogatnak. Az erdélyi szervezetek készek a tematikus tartalmi
egyeztetés folytatására a különböző törvényjavaslatok
tárgyában.
A horvátországi és a muravidéki magyarság tekintetében továbbra is a kulturális autonómia szélesítése a legfontosabb feladat.
A jövő évi Európai Parlamenti választás sikere kulcskérdés, hiszen az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetét
csakis a nemzetek Európájában gondolkodó, a közösségi
értékeket szem előtt tartó képviselők lesznek képesek a
következő évek kihívásaira felelni.

Dr. Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott,
az Országg yűlés volt elnöke
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MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV 2018
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
2018-ra Mátyás király Emlékévet hirdetett az
uralkodó megválasztásának 560. és születésének
575. évfordulója alkalmából. Az emlékév keretében
Mátyás királyra emlékezünk, aki egységben tartotta
és felvirágoztatta a közép-európai régiót és megvédte
Európát az Oszmán Birodalomtól.
Lebonyolító: Magyarság Háza.
Kiemelt partnerek:
• Kincses Kolozsvár Egyesület
• Pro Pátria Egyesület
• Karosi Turul Hagyományőrző Egyesület
• Mátyás Király Múzeum

[

Az emlékév több mint 150 helyszínen jelent meg különböző programokkal
a Kárpát-medencében és a diaszpórában
a Mag yarság Háza és partnerszervezetei koordinálásában.

Megemlékezések
Az év keretében számos helyszínen, köztük Mátyás
király életének több meghatározó helyszínén – így
Kolozsváron, Szegeden, Budán, Székesfehérváron,
Pozsonyban és Bécsben – valósulnak meg
programok. Az Emlékévhez világszerte csatlakoztak
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházközségek.
34

[

A programok szervezésében a Kőrösi Csoma Sándor
és Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai is részt vettek.
A Pro Pátria Egyesület a különböző rendezvények
– koncertek, emlékülések, konferenciák – szervezése
mellett ősszel indította útjára Hunyadi Akadémia
címmel induló ismeretterjesztő előadássorozatát.
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Utazó kiállítások
Az év során elkészült 6 tárlat bejárta a Kárpátmedencét, de a diaszpórába is eljuttattuk.
Álruhás Mátyás király projekt
A Magyarság Háza által indított Álruhás Mátyás
király projekt keretében az álruhás király hű lantosával
óvodákat, iskolákat, püspökségeket, plébániahivatalokat,
önkormányzatokat és az utca emberét kereste fel.
Az év során több mint 100 közösségbe jutottunk el.
Fesztiválokon való megjelenés
Az emlékév sátra interaktív programokkal a
Kárpát-medencei nyári táborokban és a legnagyobb
fesztiválokon is jelen volt.
Gyermekeknek
és fiataloknak szóló programok
Szavalóversenyek, rajzpályázatok és tanulmányi
versenyek is zajlottak az év folyamán. A Karosi Turul
Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósult
Corvin Mátyás tanulmányi és rajzverseny döntőjére
– a régiós elődöntőket követően – Budapesten,
a Hadtörténeti Múzeumban került sor, ahol 13 Kárpátmedencei diákcsapat mérte össze tudását.
Honlap
Az emlékév hivatalos honlapja a www.
matyasemlekev.hu, melyen nemcsak az aktuális
programok találhatók meg, a Mátyás királyról szóló
írások és filmek mellett az „Én Mátyásom” rovatban
neves személyiségek is nyilatkoznak arról,
hogy számukra mit jelent Mátyás király.
35

CSALÁDTÁMOGATÁS

2018 A KÜLHONI
MAGYAR CSALÁDOK ÉVE
Folytatva tematikus éveink sorát, csatlakozva az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
Családok Évéhez a Nemzetpolitikai Államtitkárság
idén meghirdette a 2018 a külhoni mag yar családok évét.

[

A program keretében 1 milliárd
forinttal támogattuk
a mag yar családokat.

Az év során célunk volt, hogy a különböző ágazati
szereplők erőforrásait a külhoni magyar családok
támogatására koncentráljuk.
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KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN – KUTATÁS
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Kopp Mária Intézet
a Népesedésért és a Családokért a 2018 a külhoni magyar
családok éve program keretében ez év nyarán kérdőíves
kutatást végzett négy külhoni magyar nagyrégióban:
• Erdélyben 1300
• Felvidéken 500
• Vajdaságban és Kárpátalján 400–400 személyt kerestek fel.
• Horvátországban és Szlovéniában interjúk készültek.

[

#kutatás
A kérdőíves kutatásba összesen
2600 főt sikerült bevonni.
A megkérdezettek közel
háromneg yede (72%) szeretne
g yermeket vállalni a jövőben.
A válaszadók többsége legalább
két g yermeket szeretne.

[
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A kutatás célja átfogó képet adni:
• a Kárpát-medencei családok helyzetéről,
• családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatos attitűdökről,
• a vegyes házasságok számarányának változásáról,
• a vegyes kapcsolatban született gyermekek etnikai, nyelvi szocializációjáról,
• a külhonba kiterjesztett családtámogatások hasznosulásáról,
• a vállalkozások és önkormányzati intézmények családbarát intézkedéseiről.
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KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRÚT
2018 márciusában indított körutunk keretében
a Magyar Védőnők Egyesületével a védőnői
jó gyakorlatokat vittük el a külhoni magyar
közösségekbe, valamint bemutassuk az Otthon
Segítünk Alapítvány tevékenységét, akik külhoni
önkéntes koordinátorokat képeztek.

[

5 helyszínen összesen 300 szülőt
és egészségüg yi szakembert sikerült
bevonnunk a programokba.

[
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2018 májusában körútra indultunk
a HelloWooddal, amely keretében
kisközösségeknek csapatépítő tréninget tartottunk.
A tréning után egy közös installáció (közösségi
pihenő, biciklitároló, virágláda) készült, amelyet
karitatív célra ajánlott fel a közösség a helyi
iskolának, óvodának.

[

9 helyszínen közös alkotás.

2018 őszén szakmai partnerünkkel,
a Design Terminállal vágtunk
neki a Kárpát-medencének. Utunk
állomásain mentorálást nyújtottunk
a pályázatunkkal támogatást nyert
külhoni magyar vállalkozóknak
projektjük sikeres megvalósítása
érdekében.
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NYÁRI KÉPZÉSEK
Ringató-képzés
A 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve során
kezdtük meg a Ringató-hálózat Kárpát-medencére
való kiterjesztését. A Ringató foglalkozások célja, hogy
a kismamák könnyen énekelhető dallamokkal, magyar
mondókákkal, ölbeli játékokkal ismerkedjenek meg.

[

[

Idei programunk keretében 22 új
foglalkozás-vezetőt képeztünk.

A Ringató eg y családi művészeti nevelési program, melyben a résztvevő
felnőttek és g yerekek közösen élhetik át a játék és éneklés örömét.

[

[
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Önkéntesek képzése az Otthon Segítünk Alapítvánnyal
Programunk fontos célkitűzése, hogy a mindennapokban segítsük a külhoni magyar családokat. Júliusban az
Otthon Segítünk Alapítvánnyal olyan önkéntesek képzését valósítottuk meg, akik hasznos segítőtársakként tehetik
gördülékenyebbé a családok életét Kárpát-medence-szerte.

[

20 családokat segítő külhoni önkéntes képzése valósult meg.

[

[

Az Otthon Segítünk Alapítvány segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család
harmonikus működése és megerősítése érdekében önkéntes munka hozzáadásával
támogatják a mag yar családokat.

[
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NYÁRI TÁBOROK
Kolompos-tábor

Eger, 2018. július 30–augusztus 4.
2018 nyarán egy hetes tábort szerveztünk olyan
külhoni magyar nagycsaládok számára. Szakmai
partnerünk a Kolompos Együttes volt, akik a
kézműves foglalkozásoktól kezdve az ének- és
tánctanításon át a diavetítésig bezárólag rengeteg
olyan programmal készültek, amelyek megerősítik
mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek
magyarságtudatát.

[
[

A Kolompos eg y mag yar népzenei
eg yüttes, melynek tag jai g yermekeknek
muzsikálnak. Óvodákban, iskolákban,
g yermektáncházakban ismertetik meg
a kicsikkel a népzenét, néptáncot és a
népszokásokat interaktívan, szórakoztató
elemekkel fűszerezve. Tizenöt éve szerveznek
nyári tábort mag yar családok részére.

50 Kárpát-medencei nag ycsalád
táborozását biztosítottuk.

[
[
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DEMOWood alkotótábor
Tokaj, 2018. augusztus 5–11.

Programunk keretében négy diákból és egy
pedagógusból álló külhoni magyar középiskolás
csapatok egy héten át kreatív játékokon és szakmai
alapú workshopokon vehetett részt. A táborban
a családban élni jó témaköréhez kapcsolódóan
több szakterületen – fotózás, textiltervezés,
formatervezés, grafika, film, animáció,
kerámiakészítés – mélyíthették ismereteiket és
tapasztalhatták meg a közös alkotás élményét.

[
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[

Minteg y 100 középiskolás
külhoni mag yar fiatal vett részt.

A DEMOWood eg y design témájú készség fejlesztő program, amely nyári
táborok és év közben, hétvégi foglalkozások alkalmával ismerteti meg a
fiatalokkal: mivel foglalkozik eg y igazi designer. A program 2007-ben jött létre,
azóta több ezer g yerekkel dolgoztak eg yütt.

[

[
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A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGY
FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL
A külhoni magyar orvosok és egészségügyi
szakemberek a magyar családok fontos támaszai
legfontosabb döntéseik meghozatalában.

[

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2013-ban kezdte
meg a Kárpát-medencei gyermekorvosok hálózatának
építését.

Az idei évben is támogatjuk külhoni mag yar szakemberek részvételét a Mag yar
Gyermekorvosok Társaságának Nag yg yűlésén. Hozzájárulunk a Fiatal Mag yar
Kárpát-medencei Gyermekorvosok Találkozójának és a Kárpát-medencei Mag yar
Neonatológusok Találkozójának megszervezéséhez.

[
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EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKEMBEREK KÉPZÉSE
A Kárpát-medencei gyermekegészségügyi prevenciós szakemberek és gyermekpszichológusok 2017 óta külön
képzés keretében ismerkedhetnek meg a magyarországi jó gyakorlatokkal.

Kárpát-medencei gyermekegészségügyi
prevenciós szakemberek képzése
Budapest, 2018. október 3–5.
Szakmai partner: Magyar Gyermekorvosok Társasága.

[

Kárpát-medencei
gyermekpszichológusok képzése
Budapest, 2018. október 17–19.
Szakmai partner: Bethesda Gyermekkórház.

Az idei évben 120 külhoni
mag yar egészségüg yi szakember
továbbképzését valósítottuk meg.

[

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGY
ÉS A KORAI FEJLESZTÉS TERÜLETÉN
Az év során szakmai és anyagi támogatást nyújtottunk azon szervezeteknek, amelyek a várandóssághoz,
a gyermekszületéshez, a gyermekkorhoz kapcsolódó egészségügyi területen, illetve a korai fejlesztés területén
tevékenykednek.
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A BETHLEN GÁBOR
ALAPKEZELŐ ZRT.
A NEMZETPOLITIKAI
CÉLOK SZOLGÁLATÁBAN
Az utóbbi évek talán legfontosabb eredménye – minden
anyagi támogatáson túl –, hogy az anyaországban már
szinte senki nem kérdezi meg a külhoniaktól, hogy hol
tanultál meg ilyen szépen magyarul. A nemzet szöveteinek szálai összeforrtak, egy kászonfeltízi magyar is érzi,
hogy bizton számíthat az anyaországra.
Ez nem csupán erkölcsi, anyagi támaszt is jelent. Az
elmúlt időszakban több ezer külhoni pályázó, önkormányzati és egyházi intézmény, civil szervezet és magánszemély jutott a nemzetpolitikai döntések következtében
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül pályázati
forráshoz. A Bethlen Gábor Alap feladata, hogy a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai
irányelvek alapján segítse a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítését, az összmagyarság kulturális, nyelvi
értékeinek megőrzését, és támogassa a Magyarország
határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulását. 2018-ban is ennek szellemében végeztük tevékenységünket.
A korábbi és a leendő pályázók igényeinek megfelelően,
a visszajelzések, javaslatok értékelése alapján döntöttünk
úgy, hogy a tervezhetőség érdekében korábban írjuk ki a
pályázatokat. Így a szervezetek, magánszemélyek hamarabb értesülnek a döntésről, és terveiket, programjaikat
könnyebben igazítják ehhez. Készítettünk a pályázókat
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segítő útmutatót is, hogy kevesebb hiba legyen a beküldött anyagokban. Nem hagyjuk magukra azokat, akik
pályázni akarnak, hisz célunk az, hogy minél több sikeres, eredményes pályázat szülessen, így munkatársaink
is készséggel segítik a külhoniakat. Leányvállalataink,
a BGA Felvidék és a BGA Pro Transilvania szerepe az
előkészítésben, az ellenőrzésben és a folyamatos kapcsolattartásban is jelentős.
Idén az országgyűlés módosította a BGA törvényt, ehhez igazodva szervezeti átalakítások is történtek. A kormányzati bizalmat jelzi, hogy a Határtalanul! Program
mellett a hazai egyházi és nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos kezelői feladatok is szervezetünkhöz kerültek. A BGA
Zrt. azonban nem csupán a pályázatokat lebonyolító,
koordináló szervezet, intézményein keresztül kulturális,
oktatási, ismeretterjesztő funkciója is van. Üzemelteti a
Magyarság Házát, amelynek rendezvényei az összetartozás jegyében az összmagyarság kulturális értékeire épülnek. A Magyarság Háza szervezi az emlékéveket, idén
a Mátyás király Emlékév eseményeit. A rendezvényekre
igyekszünk minél több határon túli együttest, kulturá-

lis szereplőt meghívni, ezzel is az összetartozás eszméjét erősíteni. Minden évben külön készülünk a Nemzeti
Összetartozás Napja és a Szórvány Napja eseményeinek
megszervezésére.
A BGA Zrt. intézményi keretei között működik a Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Létrehozásának legfőbb célja
az volt, hogy egy olyan tudományos sztenderdek szerint
működő intézmény jöjjön létre, amely a külhoni magyar
közösségekkel és az anyaországi támogatásokkal kapcsolatos kutatások eredményeit a politika számára is hasznosítható formában tudja közvetíteni. Különösen aktuális
feladat az óvodaprogrammal kapcsolatos kutatások további elemzése, de az ukrán nyelvtörvény is ad munkát a
tudományos élet szereplőinek is.
Megújult a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. logója. A dekoratív új logó a nemzeti színek köntösében modernitást
és fiatalosságot sugároz, tehát azt, ami egyébként a nemzetpolitika célja is, hogy a történelem és a hagyományok
ápolása mellett – mindezekből is építkezve – jövőképpel
tudjon szolgálni. Hiszen nem az a magyar, akinek a nagyszülei magyarok, hanem akinek az unokái is azok lesznek.

Erdélyi Rudolf Zalán
vezérigazgató
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KISKÖZÖSSÉGEK CSALÁDBARÁT
TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
Idén pályázatot hirdettünk települések, egyházi és civil
szervezetek, valamint vállalkozók számára, hogy tovább
bővítsék családbarát tevékenységüket.

[

A pályázat
keretében 200
millió forinttal
járultunk hozzá a
Kárpát-medencei
kisközösségek
családokat segítő
tevékenységének
folytatásához.

[

49

CSALÁDTÁMOGATÁS

KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM
2018. január 1-jétől a magyarországi
családtámogatási ellátási formák közül az anyasági
támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása
(Babakötvény) elérhetővé vált a Magyarország
határain kívül élő magyarok számára is. A
program felügyeletét az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős
Államtitkársága látja el.
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[

2018 októberéig több mint 8000
külhoni mag yar nyújtotta be
anyasági támogatás iránti kérelmét.
Az igénylők közül több mint 7000en kértek eg yúttal életkezdési letéti
számlanyitást is.

[

VERSENYKÉPESSÉG, MUNKAALAPÚ
TÁRSADALOM TÁMOGATÁSA

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT – 2018
2016 óta támogatjuk a külhoni
magyar vállalkozások fejlesztését.
Idén, a 2018 a külhoni magyar családok
éve során a vállalkozók megerősítése
mellett az volt a célunk, hogy
bevonjuk őket a magyar családok
támogatásába.

[

#kutatás
1 forint külhonban elköltött
gazdaság fejlesztési támogatás legalább
2 forinttal növeli meg a Kárpát-medence
gazdasági teljesítményét.

[
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VERSENYKÉPESSÉG, MUNKAALAPÚ
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A vállalkozásfejlesztésen túl a pályázó vállalkozóknak az alábbi két feltételből legalább egyet meg kell valósítaniuk:
• családbarát munkahely kialakítása, fejlesztése, illetve családokat segítő szolgáltatás nyújtása;
• gyakornok alkalmazása, szakképzős diák szakmai gyakorlatának biztosítása.
A felhívásra összesen 760 pályázat érkezett. Az 500 millió forintos pályázati keretösszeget a pályázatok magas
számára való tekintettel csaknem 100 millió forinttal emeltük meg.

[
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Minteg y 600 millió forinttal 118
vállalkozásfejlesztési projekt megvalósítását
támogattuk.

[

VERSENYKÉPESSÉG, MUNKAALAPÚ
TÁRSADALOM TÁMOGATÁSA

KÁRPÁT-MEDENCEI VÁLLALKOZÓK
HÁLÓZATÁNAK ÉPÍTÉSE

[

[

Mezőkövesd,
2018. június 11–14.
7 mentor
200 külhoni mag yar
vállalkozó
több száz megkötött kapcsolat

[

#kutatás
A támogatott vállalkozások fejlődését nemcsak pénzüg yi, hanem továbbképzéssel és
üzleti kapcsolatépítéssel is támogató konstrukciók az átlagos mértéket meghaladó
módon járulnak hozzá a mag yarországi és külhoni vállalkozások közötti gazdasági
eg yüttműködés erősödéséhez.

[

2016 óta építjük a Kárpát-medencei magyar vállalkozók
hálózatát. Harmadik alkalommal szerveztük meg külhoni
magyar vállalkozóknak szóló nyári képzésünket szakmai
partnerünkkel, a Design Terminállal. Az idei találkozó
fókuszában a szervezetfejlesztés állt: növekedési kihívásokról,
csapatépítésről, a munkavállalók ösztönzéséről, ügyfelek
kezeléséről szóló előadásokon és személyes mentoráláson
vehettek részt a vállalkozók.
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SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉS FOLYTATÁSA
Idén is folytattuk a 2015 a külhoni mag yar szakképzés éve program keretében külhoni
régiós partnerek által kidolgozott régiós szakképzés-fejlesztési koncepciók
(2015–2020) megvalósítását.

[
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Az idei támogatásoknak köszönhetően 35 külhoni mag yar szakképző
intézményben jön létre felszerelt szaktanterem, tanműhely, illetve tangazdaság.

[

VERSENYKÉPESSÉG, MUNKAALAPÚ
TÁRSADALOM TÁMOGATÁSA

Az idei évben is több,
a korábbi évek támogatásaiból
megvalósult fejlesztést adtunk át.

● Szent Ferenc Alapítvány (Csíkszentsimon)
– Szent László Lovarda létrehozása
● Szabó Gyula 21
Szakközépiskola
(Dunaszerdahely)
– informatikai szaktantermek
kialakítása

● Alvarium Méhészeti Oktató és Látogatóközpont
(Szentlászló) – oktatóközpont kialakítása
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VERSENYKÉPESSÉG, MUNKAALAPÚ
TÁRSADALOM TÁMOGATÁSA

KÁRPÁT-MEDENCEI
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM

A Külgazdasági és Külügyminisztérium
koordinálásával, magyar állami támogatásból
zajlik a külhoni magyar régiók gazdaságfejlesztési
terveinek megvalósítása. A 2016-ban elindított
Vajdasági és Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési
Program mellett 2017-től elindult a Muravidéki,
a Horvátországi, az Erdélyi és a Felvidéki
Gazdaságfejlesztési Program is.
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[

2018 októberéig több mint 33
ezer külhoni mag yar vállalkozás
fejlesztése valósult meg.

[

NYERTES PÁLYÁZATOK (DB)

ELNYERT TÁMOGATÁS (MILLIÁRD FORINT)

VAJDASÁG

6708

26,4 (+15,1 HITEL)

KÁRPÁTALJA

23 826

13,3

ERDÉLY

520

1,53

FELVIDÉK

1521

5,4

MURAVIDÉK

315

0,93

DRÁVASZÖG

304

0,907

ÖSSZESEN

33 194

48,467

HATÁRKŐ A KÖZJOGI EGYSÉG
MEGTEREMTÉSÉBEN
Immáron több mint nyolc éve, hogy az Országgyűlés elfogadta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.
törvény módosítását, megteremtve ezzel az egyszerűsített honosítás, közismertebb nevén a „kettős állampolgárság” lehetőségét. Régi-régi vágya volt ez a magyar
közösségeknek és ahogy a MÁÉRT 2010. november
5-én elfogadott zárónyilatkozatában szerepel: „a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének lehetősége új esélyt jelent a magyarság számára”.
Az egyszerűsített honosítás ügye nemzeti egységet célzott meg és – ma már mondhatjuk – valósított meg, az
összmagyarság tudott élni ezzel az eséllyel. A mögöttünk
hagyott év talán legjelentősebb eseménye volt, amikor
2017. december 16-án Áder János köztársasági elnök úr
az egymilliomodik új magyar állampolgárt köszönthette
a délvidéki Gunarasról.
Az egyszerűsített honosítás zökkenőmentes eljárása,
bejáratott gépezete elfeledteti velünk, hogy honnan indultunk és mekkora eredmény a nemzet közjogi egyesítése. Ma már magától értetődő, hogy minden magyar
származású személyt, minden honfitársunkat megillet
a magyar állampolgárság és mindenki a szülőföldjén
kaphatja meg vagy kaphatja vissza a magyar állampolgárságot. Magától értetődő, hogy nevét magyarosan
használhatja, hogy magyar útlevelet, magyar személyi igazolványt, magyar anyakönyvi kivonatot kapjon,
mindezt a lehető legkisebb költséggel. Magától értetődő,
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hogy egyes ellátások, mint a hadigondozás, az anyasági
támogatás, az életkezdési támogatás minden magyart
megilletnek határon innen és túl. Magától értetődő,
hogy megváltozott a magyar államigazgatás hozzáállása és ma már akár a legkisebb településre is visszatérhet
a magyar közigazgatás a Kárpát-medencében a kihelyezett konzuli napok keretében. Magától értetődő, hogy
egységes magyarságban gondolkodunk.
A statisztikák mutatják, hogy régióról régióra hogyan
kérelmezik honfitársaink a magyar állampolgárságot.
Ugyanakkor nem árt hangsúlyozni, hogy a statisztika
számai mögött emberi sorsok állnak. Gyakran sejlenek
fel a számunkra elvesztett XX. század tragédiái, az
egyéni és a kollektív tudat gyötrelmei. Minden állampolgársági eskü gyógyította-gyógyítja a lelkeket és erősíti a magyarságot, esélyt teremtve egy sikeres XXI.
századnak.

Dr. Wetzel Tamás
állampolgársági eljárások felüg yeletéért felelős miniszteri biztos
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NEMZETPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER (2018–)
Idén a nemzetpolitikai intézményrendszert úgy
alakítottuk át, hogy még teljesebben szolgálhassa
a nemzetpolitikai célok megvalósítását.

MINISZTERELNÖK
miniszterelnök általános helyettese

Miniszterelnökséget vezető miniszter

személyes
közreműködés
a határon túli
autonómiaügyek
egyeztetési
eljárásaiban
miniszterelnöki
megbízott

állampolgársági eljárások
felügyeletéért felelős
miniszteri biztos

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

nemzetpolitikáért
felelős miniszteri
biztos

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja
együttműködésének
fejlesztéséért és a
Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program
koordinálásáért felelős
miniszteri biztos

Nemzetpolitikai
Kutatóintézet

Magyarság
Háza

Nemzetpolitikai
Államtitkárság

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
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NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) az idei évben is
biztosította a nemzetpolitikai döntések tudományos hátterét, valamint elősegítette a nemzetpolitikai szemléletmód meghonosítását.

KUTATÁSOK
Családkutatás külhonban
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban meghirdetett 2018 a külhoni mag yar családok évéhez kapcsolódva a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet – a Kopp Mária Intézet
a Népesedésért és a Családokért (KINCS) intézménnyel
szoros együttműködésben – összetett szociológiai családkutatást folytat a határon túli négy magyar nagyrégióban (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság), valamint
Horvátország és Szlovénia magyarlakta településein.
A kutatás célja, hogy átfogó képet nyújtson a külhonban élő 18–49 éves népesség párválasztási szokásairól és
családalapítási mintázatairól, külön figyelmet szentelve
az etnikailag vegyes családoknak és az azokban született
gyermekeknek.
Óvodakutatás 2017/2018
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni demográfusok
bevonásával demográfiai prognózist készített az óvodáskorúak számának várható alakulásáról a Kárpát-medencében. A magyar nyelvű óvodai hálózat intézményeivel
kapcsolatba lépve felmérte azok befogadóképességét,
vizsgálta a szülői attitűdöket, motivációkat az óvodaválasztás folyamatában.
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A kutatás módszertanát tekintve a demográfiai prognózisok mellett, a négy nagy régióban (Erdély, Felvidék,
Vajdaság és Kárpátalja) reprezentatív kérdőíves felmérésre (1977 szülő), a két kisebben (Szlovénia és Horvátország) fókuszcsoportos beszélgetésekre került sor a szülők
körében.
A kárpátaljai magyar szórvány 2018
A tavalyi évben megvalósult SUMMA 2017 kutatás folytatásaként a Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia CSFK Földrajztudományi Intézete, valamint a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke idén a kárpátaljai magyar
szórvány asszimilációs folyamatait vizsgálta. A kutatás
célja, hogy feltárja, milyen mechanizmusok vezetnek a
szórványban élő egyének és közösségek életében asszimilációhoz, és mely tényezők gátolják azt. A kutatás vizsgálja azt is, hogy a magyar állam nemzetpolitikája hogyan
befolyásolja a szórványmagyarság etnikai identifikációját és az etnikai szocializáció egyes lépcsőit.
Attitűdkutatás a Felvidéken
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet koordinálásával – a
somorjai Fórum Intézettel együttműködve – zajlik a felvidéki magyarok körében tapasztalható nagymértékű
asszimiláció és nemzetiségváltás okainak vizsgálata. A
kutatás kiemelt figyelmet fordít a nyelvhasználat kérdésére a különböző színtereken, valamint az oktatás terén az
intézményválasztás motivációinak kérdésére.

RENDEZVÉNYEK
• 2018. május 11. – Kárpátaljai mindennapok kutatások
tükrében
• 2018. június 4. – Nemzet és közösség
• 2018. március 19. – Kisebbségvédelmi kezdeményezés
a határon túli magyar közösségekért és a magyarországi
nemzetiségekért
• 2018. január 19. – Függetlenség vs. integráció – A katalán autonómia kérdése

NYÁRI EGYETEMEK
2018. július 25–27. Bálványosi Szabadegyetem és
Diáktábor – Bethlen Gábor Sátor
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet – a Nemzetpolitikai
Államtitkársággal, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel
és a Magyarság Házával közösen – 2014 óta működteti a
Bethlen Gábor Sátrat, mely minden évben színes programokkal várja a nemzetpolitika és a kisebbségkutatás
iránt érdeklődő táborozókat Tusnádfürdőn.

2018. július 8–13. Kisebbségvédelem Európában
A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2018-ban immár hetedik alkalommal rendezte
meg a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet.
A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat,
doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt
kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük
során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog-és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni.

KIADVÁNYOK
Az NPKI idén is folytatta folyóirat-szerkesztői tevékenységét. A Kutatóintézet saját, 2016-ban indított, negyedévente megjelenő Kisebbségi Szemle című folyóirata,
valamint az először 2017-ben megjelent, angol nyelvű
Hungarian Journal of Minority Studies című évkönyve
online is elérhető honlapjukon: www.npki.hu.
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MAGYARSÁG HÁZA
A Magyarság Háza a rendelkezésre álló jelenlegi épület,
a Duna Palota adottságai mellett végezte 2018-ban a külhoni magyar kultúra megjelenítését és népszerűsítését.

MEGVALÓSULT PROGRAMOK:
Magyar Kultúra Napja – 2018. január 21.
A Palóc Társasággal együttműködve szervezték meg. A
rendezvényen a kulturális műsort az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Fokos zenekar adta.
Böjti beszélgetések – 2018. február 14.
A program Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére
való felkészülésben segítette a közönséget a hitben való
elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén.
Nemzeti ünnep – 2018. március 15.
Gyermek számára tartottak foglalkozásokat, melyeket a
Zsapka Trió megzenésített versei színesítettek, valamint
a Váci Huszárezred tagjai mutatták be a huszárok életét.
Húsvéti kavalkád – 2018. március 25.
Lendvai és gyimesi tojásfestő asszonyok mutatták be a
tojásfestés tudományát, a gyermekek pedig interaktív
mesefoglalkozáson vehettek részt a gyerekek.
Felvidéki kitelepítettek emléknapja – 2018. április 12.
Hollós László az „Emberek az embertelenségben” című
dokumentum filmjének vetítésére került sor a Szent Benedek iskolában és a Magyarság Házában. Az évfordulón a Szövetség a Közös Célokért, a Pozsonyi Magyar
Galéria és a Magyarság Háza szervezésében képzőművészeti kiállítás nyílt.
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Kétnapos rendezvény a Nemzeti Összetartozás
Napján – 2018. június 3–4.
A gyermekprogramok mellett könnyűzenei koncertek,
színdarab, humorest és táncház, valamint tudományos
konferencia színesítette a programot. A külhoni ételek és
italok vásárán külhoni méhészek, lekvár- és sajtkészítők,
borászok, kézműves csokoládé-készítők, bőrdíszművesek
mutatkoztak be.
Magyar Népmese Napja – 2018. szeptember 30.
A rendezvényen a külhoni magyar mese- és mondavilág
megjelenítésén túl megemlékeztek az idén elhunyt Kányádi Sándorról.
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján – 2018. október 24.

TERVEZETT PROGRAMOK:
• Magyar Szórvány Napja – 2018. november 15.
• Adventi programok

RENDEZVÉNYSOROZATOK
A Magyarság Háza 2018-ban elindította új sorozatát
Útikalauz Magyaroknak címmel, amely különböző
területek, tájegységek kultúráját mutatja be. A többnapos
programsorozat alkalmával átfogó képet kap az érdeklődő közönség az adott tájegység kultúrájáról, gasztronómiájáról, mindennapjairól.
A Magyarság Háza adott otthont Takaró Mihály irodalomtörténész nemzetünk nagy íróinak, költőinek életútját bemutató előadássorozatának.

Film és irodalmi sorozataik alkalmaival a közönség
megismerkedhet a külhoni magyar irodalom és a 20–21.
századi filmalkotók jeles képviselőivel.
Idén is több, külhoni magyar színtársulatnak biztosítottak bemutatkozási lehetőséget.
Az intézmény több civil szervezet, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjainak biztosított helyszínt.
A Magyarság Háza lebonyolításában valósul meg a
Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Mátyás király Emlékév.
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FOLYTATJUK!

Támogatásaink és programjaink révén 2019-ben is a külhoni
magyar közösségek gyarapodását kívánjuk szolgálni.
Az előttünk álló év fókuszában a külhoni magyarság
erőforrásainak összpontosítása áll: az előző években
megszólított célcsoportok, támogatott szervezetek, intézmények
és vállalkozások együttműködésével kívánunk továbblépni
nemzetpolitikai céljaink megvalósítása felé.

