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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „A Petőfi Sándor Program hiányosságairól” című, K/11692.
számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A Kőrösi Csoma Sándor Program idén már negyedik, a Petőfi Sándor Program
második alkalommal indult, és örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét programo t
egyre nagyobb érdekel ődés övezi .

A nagy népszerűségnek köszönhetően a 150 ösztöndíjas hely betölthető lett volna
nagyrészt az egykori ösztöndíjasok soraiból is, ez esetben azonban idén nem lett
volna valós pályázati lehet őség. Idén már közel hétszeres volt a túljelentkezés, ezér t
szükségesnek láttuk olyan pályázati feltételeket szabni, miszerint öt éven belül egy
pályázó legfeljebb kétszer vehet részt ugyanabban a programban . A
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: Államtitkárság)
mindenekelőtt új ösztöndíjasoknak kíván lehetőséget nyújtani. A legjobban teljesítők
részére átjárást biztosítunk a két ösztöndíjprogram között : a szórvány élethelyzet és a
diaszpóra világának megtapasztalására is .

Az Ön által említett politikai szempontok a fogadószervezetek, illetve a z
ösztöndíjasok kiválasztásánál nem játszanak szerepet . A fogadószervezetek
kiválasztása során a kulturális életben való szerepvállalást vettük alapul .
Ösztöndíjast minden esetben olyan szervezetek kaptak, akik jelezték az
Államtitkárság felé az igényüket . Kárpátalja esetében a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség nem politikai, hanem szakmai szervezet, amely megfelelő
módon osztotta el az ösztöndíjasokat a hozzá tartozó oktatási intézmények között .
Az Államtitkárság nem utasított el fogadószervezetnek jelentkez ő civil, oktatási vagy
egyházi intézményt . Kárpátaljához hasonlóan sem a Vajdaság, sem Horvátorszá g
esetében nem került elutasításra egyetlen jelentkező szervezet sem. Szerbiában a
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: MNT) a magyar kulturális autonómia
legfőbb szerve. A szervezetek a délvidéki szórvány igényeinek megfelel ően,
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központi felkészítést követően osztották el az ösztöndíjasokat a helyi szervezetekhez .
A 2015/2016-os programban a Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúság i
Központ (Kisorosz), a Nagybecskereki Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók
Egyesülete (Muzslya), a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
(Hertelendyfalva), a Temerini Kertbarátkör (Temerin) és a Dunatáj Egyesülés
Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért (Doroszló) töltött be fogadószervezeti szerepkört ,
az MNT ernyőszervezeti feladatot látott el . Az ösztöndíjasok a fogadószervezete k
mellett együttműködtek a kistérségek számos más oktatási, egyházi és civil
szervezetével is.

A pályáztatás során a kiválasztási szempontok között nem szerepel az ifjúsági
szervezeti tagság . Az ilyen tagság megléte vagy annak hiánya nem jelent sem előnyt,
sem hátrányt, az nem is képezi a felvételi beszélgetés részét . Az Államtitkársá g
ugyanakkor nem tekinti hátránynak, ha egy pályázó közösségi szerepet vállal
valamely ifjúsági szervezetben, ez a körülmény azonban nem befolyásolja a
kiválasztást. A kiválasztás két fő kritériuma, hogy a pályázó rendelkezzen a
fogadószervezetek által fontosnak tartott képességekkel és a megfelel ő
rátermettséggel. Ezeken felül bizonyos helyszíneken (például Fogarason és
Daruváron) a többségi nyelv ismerete is elvárás .

A Petőfi Program honlapja teljes nyilvánosságot biztosít, és minden információ t
tartalmaz a 2015/2016. évi programról, az idei ösztöndíjasok, szervezetek anyaga i
pedig a felkészít ő hét során (2016. augusztus 22-26 .) kerülnek fel a honlapra . A
hiányosságok pótlását az érintett szervezetek segítségével folyamatosan végezzük . A
Petőfi Program indulásáig a Kőrösi Csoma Sándor Program honlapján a már
szolgálatot teljesítő 23 ösztöndíjas munkája követhető figyelemmel.

Bízom benne, hogy mindkét program továbbra is nagy sikerrel járul hozzá a
diaszpóra, illetve a Kárpát-medence szórványmagyarsága identitásána k
megőrzéséhez .

Budapest, 2016. augusztus 23 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szávay István (Jobbik) országgyűlési képviselő „A Petőfi Sándor Program hiányosságairól”

című, K/11692 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2016 . augusztus 23 .

Tisztelettel:

dr. Se j Zsolt
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