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Bazáth Zsa1t
kёpvэiselő úr részére
Magyar drвz3ggyúléa
Budapest

Tisztelt Képviselб úr!

А közigazgatási és igazságügyг miniszter úrhoz intézett, az Országgyűlésr61 szálé
2012 . évi ХХХУT. tичrwéпy 42. § (8) bekezdésében foglaltak a1арjé п irásbе1i választ
igényié „Wуеп kaтpáпyt гdуи toif az elmúlt 3 és fe1 1юп а Kormány а „csoпkдvrszйgi ”
tпrspdalom felvilйgosтtяsát illetően, aоа у hogyan segíti elá a Kormпnу az "orszяgtudat"
helу ft a nemzettudat erősítёsвt?” című, K/13280 . szúmfi kérdésére - minta téma
szеríпt feladatkörrel reтdelkezб mixtiszter - az alábbi tájékoztatást adom .

ё

Köszöлettel vettem Képviselб оr kérését, hagy számot adjak а magyar kФrтáх у
meтzetшdаtot еrбsftб iпtézkedé р1itS1, еreащёпуеyrбl, hiszen ez mindig igeim hálás
feladat а számonц
~a. А magyar korrnáпуnаk ugyanis 2010 Eta az egyik 1egfопtosabЬ
törekvése а magyar ~t határоkоп átfvelб újraegyesftése, а magyar k 2д$$ёgek
közti bizalош ЬеIуreállfta$а volta rоsszernlékü 2004. december 5-i népszavazás után .
Az elmúlt több mint hároan évben nemzetpolitikai elveinket, céljainkat, illetve a z
ezekre épűlб programokat és intézkedéseket ennQk а kiemelt feladatnak а
.
szo10аь
iьa ~Ittuk
közt а Ieg паgyobb ere атkпyгek az egyszerCsftеtt
honasftási eljárást tartom, amely 1 еheWvé tette, hogy 2017 . január 1-jét61 а kiilhoпi
magvazok szülбföldjük elhagyása nélkül feivehеssék а magyar állampolgárságot. А
mai napig félmilliбan tették 1e az állampolgársági esküt. Ez törtéпelпц sikеr, ami álfa i
val6rst vált а magvaz nemzet kичzjоgi egysége.
Ha számba vessziik а nernгettudat megеffisftése, az egységes magyar ~t
összetartozásának erбsftése érdekében tett lépéseinket, akkor egy а társadalom
szяnws szegлIе1sére ható, épitkezб folyamatot látunk . Kiemelt hangsúlyt fektetttlYtk
а gyarapоdásra az oktatás, а kultúra és а tudomány terén, de számos korsz еrá, új
megoldást is fеlvettсnk а neтzetpo1it"ikя eszköztárába, hogy minél
eredményesebben járuljunk hozzá а magyar nemzeti k Фzичsségek gyarapodásához, az
egymás közti kapcsolatok megerбsftéséhez.
Ebben а szellemiségben szitl еtеtt meg az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja
bevezetésérői, а magyarországi és а külhoni magyar fiatalok közti kapcsolato k
kialаkításár61 és erёsftésérn5 1 а közоktatásьап, valarnшt а 1аgyazország hatёrain
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kívül &S magyarság bemutatásáról sz616 101/2020. (X. 21 .) ocX határ оzat . А
Nemzeti Qsszеtartozás Napjának iskolai emlékпар$á nyilvánítása, kiegészítve а
hatájrm tГi1i taпиhпаnyi kiró dulásokxбI szбló koncepcióval а fiatalság tudáskörét
Ь~бvfti. Az önazonosság, а magyar nemzet tagjait összeköt ő szálak megeхбsítéséпеk
kiemelt teriilete az oktatás.
Ez alаpján támagatjиk а Határtala з'ul! osztálykiránсh l€isi progrаmot amelyet а
közoktдtás terén elért егedméпyek kapcsán fontos kiemelni. А program célja, hogy
valamennyi közoktatásban ~6 magyar fiatal а magyar állazп támogatásával
taпиlmалуаi során legalább egyszer eljusson а szошszё clos országok magyаr1аkta
teritlеtеyгe, valaгпhй a2, hogy а kiilhoni diákok Magyarországra tudjanak látogatni .
1Tgy vмljiik, hogy а személyes tapasztalatok, ismeretek és kapcsolatok rév ёi átélt
valósággá válik а program résztvevőiben az összetartozás érzése. Azért is fontos ezt
а murkát iskоláskarban elkezdеni, mert ebbe а korban а legfogékonyabbak а
fiatalok а közösségi élet ftmtosságára, és а gyermekek ёkаёпyei által szüleikhez,
nagyszüleikhez, аzaz egy szélesеbb réteghez is eljutnak ezek а pozitív tapаsztalatok.
А 2011 szeptеmbere és 2012 júniиsa közöni utazásokon 15 .130 diák (ebЬ~61 1 .174
ki3lhoai) és 1.702 fanár (61)61 166 kiilhoш) vett részt А 2012-2013-as tanévben и1а б
diákok száma máz elёгte а 17 ezret. jelen tanévre, azа~г а 2013 . szeptember 1 . és 2014.
jünius 30. ktzötti id őszakra 533 iskola nyert e1 támogatást, ami 17 .164 diák utаzását
Еoltja 1ehebбvé tenni.
А magyar nemzeti kintára gyazapftásа érdekében шеgalaрitottuk а Magyarság
~t, aг~ iеiу Ieg Bbb feladatének az бssznnagy arság megmaradásának szo1g31atá4 а
fiatаlak ПеШzе tцс aаUпak
magyar identitás mеgегбső'1éséпеk e1áseg~ít ёs
ёt,~~~a
Slakftását, а ксíгрk IпedеlZсéЬeli éS а dВавZрбгaVtц ~ ~C1 б Iпügуaгsаg éitékеiпFk,
kultúrájának, értének, kiemelkedő teljesítményeinek а ЬеШиtаtását tekinti. А
Magyarság Háza alakítja és erбsftí а pоziily щаgyarságképet, szolg ilja а nemzeti
összetartozást . А Magyarság Háza ennek ёrdekéьеа többek közi havonta tartott
olyan 1<и1tuxális estieket, ismеretberjesгtб programokat, kiállftásokat, konferenciákat,
amelyek reвд ezvéлу11л lat$Ь~аn kiemelten szerepelnek а magyaх kпltuкális
teljesftmёгyeket, hagуonláпуokat bemutató esemётyek, а külhoni magyar
közösségek kulturális életével kapcsolatos mifsoros estek .
2011 novemberében ~tkazotk be а Neтлzetpоlitíkai Kutat6imtéz4 amely а
nemzetpolitika tudományos mеgalapozásábaп végez kier'elk еdб munkát Az Intézet
iеiаааta, hogy kutatásaival, а külhoni kutatбíntézetekkei való együttműki сlёssеl,
folyóiratok, elemzések és egyéb kiadványok készftésével, ko лЕетел ciák szervezésével
szakrпailag septtsе а Nemzetpolitikai Адamtitkáгság munkáját. Az Intézet
megalakulása óta közel 20 koпferencíát, műhelybeszélgetést szervеzett, ezek közül
négy nепizеt1cözí konferenciát. TCieшеllсе ó mur kát végez továbbá az érintet t
tisztségvisel ők йemzetpоlitikai ismereteinek bбvitésébeз. А KКtatбiпtézet
szorgацпиzására és kftгетйkбдёsével megindulta nemzetpolitikai okt аtás, а
Nemzeti Közszolgálati Bgyetem еn önálló tagtárgy 1еtt а nemzetpolitika. А
летхеЁpоlitikai isпteretaпyag estellett részévé válta közszolgálati alapvizsgának é s
пеrnzetpalitikai to иáЬbkéрzéselc szervezésére is sor derült а kózigazgatásьап
clolgoz бk számára. 2013 ло еxnt егёЬеп ~szült а Nernzetpnlitt^ alяpismeretek címit
tankönyv .
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Ami а nemzetpolitika eszköztárának új megoldásokkal vаlб óvítését illeti ,
faпtos ki елiеirui а Nemzeti regisztert, amely 20 11 . október 17-e бta eléхЬеЮ a z
iгterneteп. А Nemzeti Кеgiszteгt Magyarország а viIág magyarsága közti
mindennapi párbeszéd, az egуmásrбl való tudás Ьóvftése jegyében ind йоtta utjára.
Megalkotásának célja, h юgy közvetlenül I ~ kарсsа~latbа lépni а világ száк~хos
pontján é1ó valaпtenпуi mаgyaгal. Ez а hопlap hasznos infа
~гmáciбkat tаrtаlnnаz а
magyarság közéleti kérdéseir ől, illetve közös teret texemt az egyпdstól távol é1 6
magyar közösségek számára . А nyugati dia5zpáга szervezetek itt megoszthatjuk
еgymással és az oldalra Iátogatбkkal az általuk szervezett pгogгаmоkat,
beszámа
~lбkat, illetve képit és videбt is feitölthe #пek. А honlapon folуamatosan
frissülve olvasьаtбak а legfrissebb, nemzetpolitikai voIatkа
~zású káгkleti, politikai,
kпltuxális ltiгеk . Eтellеtt rendszeresen #elkerülnek а hoпlаprя Magyarország
„ iizeлetei”, illetve аz eseméhyпар tár fuлkciá segitségévеl hetekkel eió гe infol'má бt
Iehet kapni az elkövetkező eseméпyekxől. А Nemzeti Regiszter а magyarság azon
tagjaiig is szárít, akik már kevésbé ьeszélxk а magyar nyelvet, а honlap ezért angol
nyelven is elёrhеtó. А Kбrösi Csorna Program öszt őпdfjasаinаk beszámolбi, valarniпt
а Jц1ianus Program keretében beérkezett magyar értékek adatlaр^ai is а honlaрoт
olvaзnatбak. А honlap mellett т>xködik а NQmzeú Regiszter Facebook-o1dа1, azпelу а
fejti célokat а közösségi média inteгаktivab eszközeinek és 1ehetбsё е псk
feiltаszctálásáva1 támogatja.
Remёleт, Képvisel ő Úr is egyetért azzal, hogy emutett programok jeleлtбös
• érbékbeп erбsítették és erC►sitik mind а magyarországi társadаlorn nemze ttudatát,
mind pedig az egész magyar nemzet ősszetaтto74.'4t
Budapest, 2013. december 20.
Tisztelettel:
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