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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Jelenlévők! Nagy szeretettel 
köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Köszöntöm 
bizottsági ülésünkön dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos urat, és köszönöm szépen, 
hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm alelnök urat, a bizottság tagjait, 
nemzetiségi szószóló barátunkat, Varga Szimeont és mindenkit, aki figyelemmel kíséri 
a mai ülésünket. Tájékoztatom a bizottságot, hogy Szávay képviselő úr január 31-i 
hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról. Képviselő úr 
megüresedett bizottsági helyére és képviselői helyére a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Bencsik János képviselő urat delegálta a bizottságunkba. Köszöntöm 
képviselő urat, és jó és eredményes munkát kívánok neki mind az Országgyűlésben, 
mind itt a bizottságunkban.  

Tisztelt Bizottság! Távolmaradását a bizottság üléséről előzetesen bejelentette 
Fenyvesi Zoltán alelnök úr, dr. Zsigmond Barna Pál és dr. Tilki Attila, aki jelenleg a 
Költségvetési bizottság ülésén tartózkodik. Fenyvesi Zoltán alelnök urat Szászfalvi 
László alelnök úr helyettesíti, dr. Zsigmond Barna Pált Jakab István alelnök úr, és 
megállapítom, hogy a bizottságunk így 7 fővel határozatképes.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, az 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen szavazattal a bizottság 
a napirendet elfogadta.  

Tájékoztató a diaszpórát érintő aktuális kérdésekről 

Első napirendi pontunkra rátérhetünk. Tájékoztató a diaszpórát érintő aktuális 
kérdésekről. Ismételten köszöntöm miniszteri biztos urat, és egyben fel is kérem 
tájékoztatója megtartására.  

Dr. Szilágyi Péter tájékoztatója 

DR. SZILÁGYI PÉTER miniszteri biztos: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottságának mai 
ülésén. Kérem, engedjék meg, hogy én is gratuláljak Bencsik János képviselő úrnak, és 
jó munkát kívánjak az elkövetkezendőkben. Az elmúlt időszakban számos esemény, 
program, pályázat, felhívás indult meg a diaszpóra irányába. Mondhatjuk azt, hogy a 
nemzetpolitikán belül a diaszpórapolitika egy sikerágazat a nemzetpolitikán túl is, 
hiszen soha ilyen jó kapcsolata az anyaországnak a diaszpórával, mint most, nem volt. 
Azt látjuk, hogy 2010 óta meghatványozódtak, megsokszorozódtak ezek a kapcsolatok. 
Noha a korábbi időszakban a kapcsolatfelvétel megtörtént, információáramlás volt, 
illetve egy-egy elszórt programról tudtunk, de ilyen formában, ilyen hivatalos módon 
az anyaország és a diaszpóra kapcsolata soha nem volt ennyire aktív.  

Az előadásomra egy powerpointos vetítéssel készültem, ebben szeretném 
megmutatni azt, hogy honnan is indultunk el 2010-ben, és hol is tartunk most, mit 
értünk el 2018-ig, illetve mik a terveink a 2019-es esztendőre. Hogyha rátekintünk a 
világ térképére, akkor azt kell látnunk, hogy a magyarság 2019-re, a XXI. század elejére 
világnemzetté vált, hiszen nemzettársaink nemcsak az anyaországban, nemcsak a 
Kárpát-medencében, hanem a Kárpát-medencén túl is megtalálhatóak. A 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet segítségével különböző népszámlálási, statisztikai 
adatok összeállításával úgy számolunk, azt láthatjuk, hogy körülbelül mintegy 2,5 
millióan élnek ma magyarok vagy magyar származásúak a diaszpórában.  
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Ez a szám egy hatalmas szám, hiszen tudjuk azt, hogy a Kárpát-medencében az 
anyaországon kívül is mintegy 2,5 milliós magyarsággal számolunk. Ez mindenképpen 
egy jelentős szám, és ha csak rápillantunk az észak-amerikai kontinensre, akkor 
láthatunk két számot. Az egyik az, hogy az Egyesült Államokban az utolsó 
népszámláláson több mint 1 millió 400 ezren vallották magukat magyarnak vagy 
magyar származásúnak, és ugyanez Kanadában 316 ezer fő. Ez együtt kiad már több 
mint 1 millió 700 ezer embert, akik vagy dedikáltan magyarnak vallják magukat, vagy 
magyar származásúnak. Láthatjuk azt is, hogy a világ minden szegletében 
megtalálhatóak vagyunk: Dél-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, kis 
közösségünk él Dél-Afrikában, Izraelben jelentős a magyarság létszáma, illetve 
Nyugat-Európában. Azt is fontos elmondanunk, hogy az adataink nyilván hivatalos 
statisztikákból, népszámlálásokból eredeznek, ezért nem lehetnek teljesen pontosak. 
Látjuk azt például Németországban, hogy a hivatalos statisztika szerint 178 ezer 
magyar honfitársunk él. Ez a szám a valóságban 200 ezer, akár 250 ezer is lehet. Ez az 
a közösség, amelyet az elmúlt időszakban, 2010 óta dedikáltan megcéloztunk, és 
elkezdtük a kapcsolatépítést.  

Ha megnézzük, hogy milyen állomásokon vagyunk túl, illetve melyik évben 
milyen programokkal indultunk el, illetve milyen fórumokat hoztunk létre, akkor ezt 
az ábrát kell önöknek megmutatnom vagy ezeket az évszámokat, illetve programokat 
kell önöknek bemutatnom. Mint mondtam, 2010-ben mondtuk azt ki a nemzeti 
összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényben, hogy a diaszpórában élők is 
egyenrangú tagjai a magyar nemzetnek.  

Ehhez kapcsolódóan az állampolgársági törvény módosításával lehetőség nyílt 
arra, hogy a diaszpórában élők is, akik a határon túlról hagyták el a Kárpát-medencéből 
a térséget, állampolgársághoz jussanak könnyített módon, illetve a diaszpórában, akik 
az anyaországból származnak, de valamilyen módon elvesztették az 
állampolgárságukat, visszahonosítással újra magyar állampolgárok legyenek.  

2011-ben jött létre a Diaszpóra Tanács, ekkor már a nemzetpolitikai stratégiai 
dokumentumban foglalkoztunk a diaszpórával, célokat határoztunk meg. Ennek 
eredményeképpen 2013-ban indultak el az első programjaink. Ilyen a Kőrösi Csoma 
Sándor program, a Mikes Kelemen program és a Julianus program, majd ezt követően 
2016-ban kollégáim segítségével, illetve kormányzati segítséggel sikerült egy 
diaszpóra-stratégiai dokumentumot kimondottan a diaszpórára vonatkozóan 
kidolgoznunk. Itt mintegy 40 ország diaszpóra-stratégiáját vizsgáltuk meg; 
Lengyelország, Izrael, Írország, hogy csak azokat említsem, amelyek a legnagyobb 
diaszpóraközösséggel rendelkeznek, és ennek alapján, a stratégia elfogadását követően 
tudtuk kibővíteni 2018-ban a programjainkat, amikor megindultak a 
diaszpóratáborok, kiemelt figyelmet tudtunk szentelni a cserkészekre, illetve folytatni 
tudtuk a megkezdett munkát. Ezekről a későbbiekben fogok beszélni. 

A célunk az, hogy 2018-22 között mindezeket a programokat tovább tudjuk 
működtetni, illetve új kezdeményezéseket is be tudjunk indítani. Ha a Diaszpóra 
Tanács munkáját vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy 2011 óta ülésezik ez a fórum. Ez a 
legmagasabb magyar-magyar párbeszédfórum az anyaország és a diaszpóra között. 
Most ’18 novemberében nyolcadik alkalommal kerül sor a tanács ülésére. Az elmúlt 
években szépen fejlődött a meghívotti kör, illetve a résztvevők száma. Vannak olyanok, 
akik meghívott szervezetként vesznek részt, mint alapító és közben meghívott 
szervezetek. És vannak megfigyelők, akik tanácskozási joggal vesznek részt ezen a 
rendezvényen.  

Nagyon nagy öröm számunkra az, hogy a Diaszpóra Tanács résztvevői az év 
során folyamatosan kiállnak az anyaország mellett. Gondoljunk itt csak a kárpátaljai 
magyarság megfélemlítésének és jogainak csorbítása elleni tiltakozásra, vagy 
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gondoljunk a Minority SafePack kezdeményezés kapcsán a helytállásukra, az 
aláírásukra vagy gondolok itt éppen a hétvégén kiadott Svédországi Magyarok 
Országos Szövetségének közleményére, amely kiáll a kormányzat családpolitikája, 
illetve akcióterve mellett. 

Ez a fórum azért is fontos számunkra, mert hivatalos formában a világ minden 
részéről érkezik erre a rendezvényre képviselő a magyar szervezetek részéről. Vannak 
olyan szervezetek, amelyek már több évtizede, van, amelyik már 100 éve is működik, 
és vannak olyanok, amelyek új szervezetek, tehát az elmúlt években alakultak, új 
diaszpóraközösségek jöttek létre, és ők ezeket a közösségeket képviselik. Minden évben 
a rendezvényt miniszterelnök úr nyitja meg, ahol általános tájékoztatót ad 
Magyarország helyzetéről, a Kárpát-medence helyzetéről, illetve a világban betöltött 
szerepünkről. Itt a fotó, a csoportképen, a családfotón lehet is látni mindenkit. 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere a Kőrösi Csoma Sándor program, 
amelyet 2013-ban indítottunk útjára. Mindenki számára ismert lehet ez a program. Az 
újdonságokról hadd mondjak néhány szót. A mostani ciklusban, a 2018-19-es 
ciklusban még ösztöndíjasaink májusig az északi féltekén kint vannak. Ez azt jelenti, 
hogy a teljes kontingens, a teljes csapat május végén fog hazatérni. Ezt követően tartja 
meg az államtitkárság az északi féltekéről hazatérő ösztöndíjasok beszámolóját, és 
ekkor fog lezárulni a 2018-19-es program.  

Újdonság volt a programban, hogy ebben az esztendőben külön egyházi 
ösztöndíjasokat is ki tudtunk küldeni. A százötvenes keretszámon belül 30 főt 
kimondottan az egyházaknak szántunk. Ebben együttműködtünk a magyarországi 
egyházakkal, katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal, és ezt a tervünket 
folytatni szeretnénk a 2019-20-as programban is; ugyanúgy a 150 főn belül 30 főt 
kimondottan egyházi feladatokkal fogunk megbízni, illetve az egyházaknak ajánlottunk 
fel.  

A ’19-20-as programszakaszra a programszabályzat elfogadása folyamatban 
van. A programszabályzat elfogadását követően a héten fog megjelenni, ha március 1-
je a héten van, akkor a héten fog megjelenni a pályázati kiírás. Ha jól tudom, akkor 
március 1-je talán pénteki nap, ha jól emlékszem. Pénteken fog megjelenni a pályázati 
kiírásunk. Március 1-20-a között lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor programra. 
Mint mondtam, a 150 fő most is adott. Újdonságként szerepel a programban, amire 
eddig nem volt lehetőség, hogy az 5 év alatt háromszor mehetnek ki az ösztöndíjasok 
egy-egy területre. Eddig a szabály azt mondta ki, úgy határoztuk meg a 
programszabályzatban, hogy egy ösztöndíjas maximum kétszer mehet ki 
ösztöndíjasként. Ezt felvittük három alkalomra. Tekintettel arra, hogy a szervezők, 
illetőleg a szervezetek vezetői sok esetben ezt külön kérik, hiszen annyira beválnak az 
ösztöndíjasok, hogy szeretnének velük hosszú távon is együttműködni, és szeretnék, ha 
azt a munkát, ami elkezdődött, tudnák majd folytatni. 

Természetesen mi is tudjuk azt, hogy ez nem életcél egy KCSP ösztöndíjas 
számára, hogy ő ösztöndíjas legyen, ezért azt gondoljuk, hogy ez a három alkalom elég 
arra, hogy eredményes munkát tudjanak végrehajtani, ha a mentoraik, a szervezet 
külön kéri egy-egy adott helyszínen.  

A kiválasztási eljárás áprilisban fog lezajlani, májusban történik majd a 
felkészítő időszak, az egyhetes felkészítő időszak, és június első hetében indulhatnak az 
ösztöndíjasaink a déli féltekére, a déli félteke országaiba, illetve az egyházi 
ösztöndíjasok és az északi félteke országaiba tartó ösztöndíjasaink pedig szeptember 1-
jével indulhatnak el a célállomásokra.  

Az elmúlt időszakban arra is lehetőségünk volt – és itt köszönöm a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet segítségét -, hogy a ’16-17. esztendőben, illetve a ’17-18. 
esztendőben kint lévő ösztöndíjasok hazaérkezését követően egy-egy felmérést tudjunk 
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végezni, hogy milyen munkát is végeztek ezek az ösztöndíjasok kint, a diaszpórában, 
illetve mire használták a szervezetek az ösztöndíjasainkat, hol kellett leginkább 
segíteni. A ’16-17-es tevékenységi ábrán az látható, hogy színek szerint, régióra 
lebontva – a zöld Nyugat-Európa, a sárga Észak-Amerika, a kékes szín a déli félteke, a 
piros szín pedig az átlagot mutatja -, hogy hol milyen feladatot láttak el az 
ösztöndíjasaink százalékos arányban, illetve hol mi volt a legmagasabb tevékenységi 
kör. 

Azt láthatjuk, hogy ’16-17-ben a rendezvényszervezés, kommunikációs 
feladatok, újságszerkesztés, rádiózás, aztán a nyelvoktatás, illetve a néptánc- és 
népzeneoktatás volt a legfontosabb tevékenységük, de kimagasló például Észak-
Amerikában a cserkészet is.  

Ha ráfordulunk a ’17-18. esztendőre, akkor hasonló az ábra annyi különbséggel, 
hogy ’17 végén jelentettük meg az első nyílt pályázatunkat a diaszpórának, így ’18-ban 
megjelent a pályázatírás lehetősége is, illetve a pályázatírás is megjelent mint feladat.  
(Dr. Tilki Attila érkezik.) Itt ’17-18-ban 109 főt tudtunk megkérdezni, az előző évben 
pedig 99 főn mértük le a tevékenységeket. Összevonva az eredményeket az látható, 
hogy leginkább a rendezvényszervezés terén, a kommunikációs tevékenység segítése, 
médiaszereplések, újságkiadás, rádiózás, műsorok vezetése, a magyar nyelv oktatása 
terén és a néptánc- és népzeneoktatás terén van a legnagyobb igény az ösztöndíjasokra. 
De kicsit azért becsapós a kép, hiszen azt láthatjuk a régiós eltérésekben, hogy Észak-
Amerikában például minden más feladatnál nagyobb jelentőséggel bír a cserkészet, a 
déli féltekén a nyelvoktatás, illetve a néptánc, míg Nyugat-Európában a 
rendezvényszervezés és a pályázatírás, ami a legkiemelkedőbb feladat az ösztöndíjasok 
számára. (Dr. Molnár Zsolt érkezik.)  

De azt is el kell mondanom, hogy azért megjelennek nagyon különleges 
feladatok is az ösztöndíjasok életében, például ebben az esztendőben sikerült 
Paraguayba ösztöndíjast küldenünk. Paraguayban eddig nem is tudtunk magyar 
közösségről, vagy nagyon kicsi magyar közösségről volt információnk. Itt az 
ösztöndíjasunknak az volt a feladata, hogy összeállítson egyáltalán egy listát, hogy kikre 
számíthat, hány magyar van Paraguayban, van-e igény közösségi életre, és már az első 
nagyobb rendezvényen, az augusztus 20-i rendezvényen a korábbi számokat jóval 
meghaladva több százan, ha jól emlékszem, 200-an vettek részt a Szent István napi, 
augusztus 20-i ünnepségen. Úgyhogy néha ilyen feladatokat is ellátnak az 
ösztöndíjasaink, amelyért nagyon hálásak vagyunk. 

Az elmúlt években a Diaszpóra Tanácson kapott információk, kérések alapján 
sikerült forrást találnunk, és dedikáltan egy nyílt pályázatot kiírnunk 2018-ra még 2017 
végén a diaszpórában működő hétvégi iskolák és magyar szervezetek részére. Az első 
próbálkozásunk volt, a szárnybontogatásunk volt, ezért a pályázatot úgy írtuk ki, hogy 
külön a hétvégi iskoláknak egy 200 millió forintos kerettel és külön a szervezeteknek 
egy 300 millió forintos kerettel.  

A pályázatok értékelését követően azt láttuk, hogy 100 millió forintot tudtunk 
szétosztani 67 magyar iskolának, illetve a 215 magyar szervezet pedig teljesen 
kimerítette a 300 millió forintos keretet. Ennek eredményeképpen a 2019-es 
esztendőre kicsit módosítottunk a pályázati kiírásokon, amelyet amúgy a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül valósítunk meg, és 2018 végén egy közös keretet 
írtunk ki a diaszpóra szervezetei számára, hiszen ebbe beletartoznak az iskolák, illetve 
a különböző szervezetek is, egyházi, cserkészszervezetek. Az 500 millió forintos 
pályázati keretet, úgy tűnik, hogy teljes mértékben ki fogják majd használni, hiszen 
január 15-vel lezárult a pályázati kiírás. Ezekre a célokra pályázhattak a szervezetek. 
Tágra nyitottuk a kapukat, tehát szinte az élet minden területéről pályázhattak, hogyha 
a szervezet működésével, az iskola működésével kapcsolatos volt a kérésük. És így most 
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azt látjuk, hogy a felhívásra összesen 360 pályázat érkezett be. A régiós felosztást lehet 
látni a táblázatban, a pályázatok feldolgozása folyamatban van. Ha jól emlékszem, 
akkor az összigény pontosan 779 millió forint. Én azt gondolom, ha a kollégák 
leválogatják a beérkezett pályázatokat, hogy melyik érvényes, melyik nem, illetve 
melyik felel meg a kiírásnak, akkor nagyjából az igényeknek a jelentős részét ki tudjuk 
elégíteni.  

Fontos azt elmondani, hogy az egy pályázati felhíváson belül 4 célt hirdettünk 
meg, és ebből kettőre pályázhattak a szervezetek, tehát egy szervezet maximum kétszer 
pályázhatott, így maximum 5 millió forintot kaphat, ha a jó Isten is úgy akarja, illetve 
szerencsés helyzetben van. Úgyhogy ilyen szempontból limitáltuk a lehetőséget, hiszen 
tavaly volt olyan szervezet, amelyik 4 pályázatot nyújtott be. Itt több lehetőséget 
szerettünk volna adni az érdeklődőknek, ezért történt ilyen formában a kiírás.  

Nagyon nagy eredmény és nagyon nagy öröm számomra a diaszpórának szóló 
táboroztatási program, amely az elmúlt esztendőben indult meg 2018-ban az egész 
esztendőre vetítve. 2017-ben voltak próbálkozások, de ott csak egy-két csoport tudott 
eljönni Magyarországra. 2018-ban találtunk forrást is és partnerszervezetet arra, hogy 
mintegy 1000 főt hozzunk haza a diaszpórából, ugyanúgy Új-Zélandtól Észak-
Amerikán át egészen Dél-Amerikáig. A Rákóczi Szövetség szakmai közreműködésével, 
az államtitkárságnak a segítségével, illetve kollégáimnak a szakmai tanácsaival a 
Rákóczi Szövetség megszervezte a diaszpóratábort. Ezer fiatal érkezett haza, 10 és 29 
év közöttiek. A célunk az volt, hogy akik még korábban nem jártak Magyarországon 
vagy csak egy-két alkalommal, nekik lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megismerjék 
Budapestet, a vidéki Magyarországot, illetve elvigyék őket egy-egy külhoni régióba, 
Szabadkára, Kolozsvárra vagy éppen a Felvidékre valahová. Nagyon nagy sikerrel 
indult el ez a program 2018-ban. Nagyon sokan összefogtunk azért, hogy a fiatalok jól 
érezzék itt magukat.  

Külön szeretném megköszönni elnök úrnak, illetve a titkárságnak a segítségét 
abban, hogy több alkalommal itt a bizottsági teremben is tudtuk fogadni a fiatalokat. 
Itt a PowerPointon éppen egy uruguayi csoportot fogadtam, itt a Nemzeti összetartozás 
bizottság termében, az Esterházy-teremben. Mintegy 23-an érkeztek Uruguayból az 
egyik csoporttal, ők csak uruguayiak voltak, hihetetlenül jól érezték magukat. A nevük: 
Vajda, Kovács, Szabó, tehát tényleg magyar származásúak, nagyon sokan jól beszélnek 
magyarul, magyar állampolgársággal rendelkeznek, és hihetetlenül jól érezték magukat 
ebben a táborban.  

A 2019-es esztendőre kicsit változtatott a Rákóczi Szövetség a kiíráson 
együttműködve kollégáimmal, illetve a javaslatainkat figyelembe véve keretszámokat 
határoztunk meg, hogy mely régiókból hányan érkezhetnek, hogy kiegyensúlyozott 
legyen a program. Február 28-ig lehet jelentkezni az éves táborokra, és a ’19-es 
esztendőben már nem hirdetett meg a Rákóczi Szövetség olyan sok tábort. Tavaly 14 
tábor volt, most kevesebbet hirdetett meg erre az esztendőre, de a cél az, hogy többen 
vegyenek részt ezekben a táborokban, és a diaszpórából érkező fiatalok találkozzanak 
Kárpát-medencei magyar táborozókkal is, így lesz összmagyar középiskolás tábor, 
anyanyelvi tábor, néptánctábor, amelyben részt vesznek Kárpát-medencei fiatalok, 
szórványból érkező fiatalok, illetve a diaszpórából érkező fiatalok.  

Egy tapasztalatról hadd számoljak be, egy érdekességről. Én tavaly több tábort 
is megnyitottam, de például a néptánctábor, ahol csak a diaszpórából érkeztek 
gyerekek, ott érezhető volt, hogy olyan gyerekek jöttek el ebbe a táborba, akik otthon is 
néptáncolnak. Legyen az, mondjuk, Buenos Aires vagy mondjuk, éppen Chicago. És 
érezni lehetett azt, hogy akik otthon is néptáncolnak, ők például sokkal jobban beszélik 
a magyar nyelvet - mert ők otthon is rendszeresen programokra járnak, és a néptánccal 
úgy foglalkoznak, hogy magyar nyelven tanulják a lépéseket, magyar nyelven tanulják 
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a szabályokat, és a közösségben is magyarul beszélnek a néptánctáborban -, mint aki 
mondjuk, egy sporttáborba jött. Tehát ez érezhető volt, hogy a néptánctábor egy kitűnő 
rendezvény volt, és ott, ahogy beszéltem a fiatalokhoz, azt is érezni lehetett, hogy sokkal 
jobban értik, amit mondunk nekik, a vezetők, az oktatók, illetve a Rákóczi Szövetség 
vezetői. Úgyhogy ezt a programot a ’19-es esztendőben folytatni fogjuk, illetve a 
Rákóczi Szövetség szervezi. Már ha jól tudom, volt egy februári csoport, aki itt járt 
Budapesten. A következő nagy ilyen rendezvény, az első nagyobb kontingens március 
15-éhez kapcsolódóan fog érkezni. 

Azt is hadd mondjam el itt, hogy minden évben van egy olyan program, amikor 
elviszik a diákokat a csíksomlyói búcsúba. A tavalyi esztendőben is a Budapestről 
induló vonatokkal utaztak a táborozók Csíksomlyóba, részt vettek a nyeregben a 
csíksomlyói búcsún, és azt követően tértek vissza, tehát hatalmas élménnyel 
gazdagodtak.  

Egy másik programunkról hadd szóljak röviden, amely szintén a diaszpóra 
magyarságának szól, de kicsit hasonlóan az izraeli birthright programhoz, melynek a 
lényege az, hogy a Magyar Emberi Jogi Alapítvánnyal együttműködve, Hámos László 
elnök úrral együttműködve olyan fiatalokat is hazahozunk Magyarországra, illetve 
szervezünk tábort, akik már egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet vagy nagyon-
nagyon kis mértékben.  

Itt főleg másod-, de inkább harmad-negyedgenerációs magyarokról beszélünk, 
akik kevésbé csatlakoztak, kevésbé élték meg magyarságukat. Ez egy jó lehetőség arra, 
hogy bekapcsolódjanak a magyar közösségi életbe esetleg otthon, illetve itt megtalálják 
a gyökereiket, illetve találkozzanak a magyar kultúrával, és hazamenve aztán ezt tovább 
kamatoztassák.  

Ez a program több éve folyik. Az államtitkárság támogatja ezt a kezdeményezést. 
Mint látható, 2012-ben indult el, az elmúlt évben 18 másod- és harmad-, 
negyedgenerációs fiatal vett részt a programokon. Beiktattuk ebbe a programba is azt 
az elemet, hogy jussanak el a határon túlra. Az elmúlt időszakban Szabadkán és 
Kolozsváron jártak a fiatalok.  

Szintén jó az együttműködés a külföldi magyar cserkészszövetséggel. Az elmúlt 
időszakban, 2018-ban kiemelten tudtuk támogatni a programjaikat. Az látható, hogy a 
diaszpórában magyarnak való megmaradás egyik legerősebb bástyája a cserkészet, 
illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség. Ezért is támogattuk kiemelten a nyári 
iskolai táboraikat a 2018. esztendőben. Washingtonban, Kalifornia államban, 
Venezuelában és Ausztráliában tartottak táborokat. 

2019-ben mintegy 100 millió forintot tudtunk fordítani táborozásra, illetve a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség ingatlanjainak fejlesztésére: így a Sík Sándor 
Cserkészpark felújítását Filmore-ban el tudták kezdeni a segítségünkkel, Nyugat-
Európában a Kastl-Mennersberg-i cserkész közösségi ház építésében tudtunk segíteni, 
illetve nem cserkészkezdeményzés, de ifjúságot célzó kezdeményezés a svédországi 
Hällebergában az ifjúsági központnak először a megvásárlása, most pedig a SMOSZ 
segítségével, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének segítségével az 
átépítése, illetve felújítása zajlik.  

Az elmúlt héten, pénteken került megrendezésre a hétvégi magyar iskolák 
találkozója. Ez is beleillik abba a sorba, amit az elmúlt időszakban indítottunk el, illetve 
amely kapcsolódik a diaszpóraprogramjainkhoz. Második alkalommal szerveztük meg 
ezt a hétvégi magyar iskolás találkozót. Ennek az előzménye az, hogy a diaszpórában 
egyre több hétvégi iskola kezdi meg a működését, illetve egyre fontosabbak ezek az 
intézmények. Van, amelyik már több évtizedre tekint vissza, van, amelyik akár 50 éves 
is, de van, ahol csak egy-két éve működnek, hiszen mint mondtam, Nyugat-Európában 
az elmúlt időszakban sok új magyar közösség jött létre, amelyekben nem volt meg a 
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hétvégi magyar iskola. Ezért megindult itt is az oktatás ilyen formában; sok esetben 
egy-egy szülő közreműködésével, de végül ez aztán valamilyen jogi formát öltött, és 
bejegyzett iskolaként, hétvégi iskolaként funkcionált. 

Ezért fordultunk ezekhez az iskolákhoz 2016 végén, 2017 elején egy kérdőívvel. 
Több mint 200 ilyen intézményt tudtunk elérni, illetve 212-13-ról van tudomásunk 
jelen pillanatban, de ahogy államtitkár úr szokta mondani, mindig változik a szám, 
hiszen jönnek létre újak, megszűnnek, illetve mi sem vagyunk tökéletesek, hogy 
mindenkit elérjünk, de az elmúlt időszakban akit tudtunk, elértünk. Most második 
alkalommal rendeztük meg ezt a találkozót. 

Ebben az évben 27 országból több mint 100 résztvevő, 103 iskolavezető, illetve 
pedagógus vett részt ezen a konferencián. Tavaly 24 országból jöttek, idén Ciprusról, 
Csehországból, Izlandról, Chiléből és Uruguayból is érkeztek résztvevők. Ez a fotó most 
pénteken készült a találkozón. 

Nagyon nagy segítség számunkra egy magánkezdeményezés, egy Pedagógus 
Expo nevű magánkezdeményezés, amelyet most szombaton rendeztek meg a 
szervezők. Direkt úgy szerveztük a hétvégi iskolák találkozóját pénteken, hogy a 
másnapi szakmai programon a Pedagógus Expón, ahol több mint 1500 magyar 
pedagógus vett részt az anyaországból, illetve a Kárpát-medencéből, ezek a 
diaszpórából érkezett pedagógusok részt tudjanak venni, kapcsolatot tudjanak 
kialakítani, illetve tudjanak beszerezni új tankönyveket, felszereléseket, tehát szakmai 
szempontból is pozitív töltettel érkezzenek haza majd a közösségeikbe. 

Ahogy a mi rendezvényünk, tehát a hétvégi iskolás találkozó is 90 százalékban 
arról szólt, hogy szakmai továbbképzést tartunk, tehát a Hagyományok Házától vettek 
részt szakemberek, a nyelvvizsgával kapcsolatban volt több előadás, hogyan lehet a 
külhonban, hogyan lehet diaszpórában magyar nyelvvizsgát letenni, a kétnyelvűségről 
volt szó szakemberek részéről előadásban, úgyhogy a szakmai programra helyeztük a 
hangsúlyt.  

Az elmúlt időszakban nagy munkát végeztünk a Mikes Kelemen programban, 
amely 2013-ban indult. A cél az volt, hogy értékeket mentsünk meg a diaszpóra magyar 
közösségeiből ott, ahol már nem tudják őket őrizni vagy már nincs rá valamilyen oknál 
fogva szükség, illetve nem tudják már tárolni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt években 
összesen 300 ezer kötetnyi könyvet, dokumentumot hoztunk haza. Ezek feldolgozása 
folyamatban van. Csak a 2017-18. esztendőben mintegy 678 doboznyi anyagot 
gyűjtöttek össze kutatóink, ez mintegy 34 köbméternyi anyag.  

Amit 2018-ban összegyűjtöttek, köszönhetően a már sikeres közbeszerzésnek és 
a szerződéseknek, ezeknek az anyagoknak a szállítása folyamatban van, elindult úgy a 
világ északi feléről vagy Észak-Amerikából, úgy Dél-Amerikából, illetve Ausztráliából 
is várunk anyagokat. Ezek feldolgozása amúgy folyamatban van, tehát a korábban 
beérkezetteket folyamatosan dolgozza fel az Országos Széchényi Könyvtár és a levéltár. 
Itt a célunk az volt, hogy amiből nincs még, tegyük be a levéltárba, illetve az Országos 
Széchényi Könyvtár katalógusaiba. Amiből már van, azt ajánljuk ki határon túli magyar 
intézményeknek. Ez a program is folyik.  

Illetve ami nagyon különleges, és ha lehetőségünk lesz rá, akkor legyen alapja 
egy létrehozandó diaszpóramúzeumnak, illetve kutatóközpontnak. De addig is a 
hazahozott anyagokból számos kiállítás valósult már meg.  

Egyet hadd ajánljak az önök figyelmébe, illetve egy megvalósult kiállítást. A 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában került sor tavaly év végén, 
novemberben-decemberben az Óhazából újhazába, emberi és családi sorsok az 
emigrációban című kiállításra. Ez egy nagyívű kiállítás volt több tárlóval, egy tucatnyi 
tárlóval, melyben a világ minden részéről kaptunk anyagot a Mikes program keretén 
belül, ezeket állítottuk ki. Itt csak néhány érdekességről hadd számoljak be!  
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Például Szász Endrének lehetett látni egy olyan rajzát, amelyet egy kanadai 
látogatása alkalmával egy szalvétára rajzolt valakinek skicc formájában, és odaadott 
ajándékba egy honfitársunknak vagy éppen Csapó Endre bácsi hagyatékát 
Ausztráliából, aki Mindszenty látogatása kapcsán adott át nekünk eredeti okmányokat, 
fényképeket vagy éppen Antall József miniszterelnök úrnak egy levelét, amit 
Franciaországba írt egy honfitársunknak, illetve zászlókat, különböző újságokat 
lehetett ezen a kiállításon látni. Ez a munka természetesen folytatódik, ahogy 
feldolgozzák az újabb anyagokat, szeretnénk újabb és újabb kiállítást megvalósítani.  

Két új kezdeményezésről hadd számoljak be az előadásom vége felé! Régóta 
tervezett álmunk az, hogy létrehozzunk egy diaszpóraközpontot, amelyben nemcsak 
kiállítás valósul meg, hanem kutatási és tudományos műhely is meg fog valósulni.  

Államtitkár úr felkérést kapott a kormányzat részéről, hogy egy olyan 
központnak a tervét dolgozzuk ki, amely a jövőbe mutat, modern épület, illetve minden 
magyar büszke lesz erre a kiállításra, éljen akár a diaszpórában vagy az anyaországban. 
Illetve minden turista, aki Magyarországra látogat, az menjen el ebbe az intézménybe. 
Oly módon mindez megvalósul, mondjuk Dublinban, Írországban, ahol szintén van 
emigrációs múzeum vagy éppen Jeruzsálemben, ahol kitűnő emigrációs múzeum 
működik. Ennek a kidolgozása folyamatban van kollégáim segítségével, illetve egy 
másik kezdeményezésről is hadd számoljak be, illetve tervünkről hadd számoljak be.  

Egy olyan programot szeretnénk kidolgozni, amelyben lehetőséget nyújtunk a 
diaszpórában élő magyar fiataloknak, akik beszélik a magyart, vagy egy bizonyos 
felkészítő után olyan szinten beszélnek magyarul, hogy részt tudjanak venni a magyar 
felsőoktatásban, a Stipendium Hungaricum mintájára vagy ahhoz hasonlóan egy 
ösztöndíjprogramot szeretnénk meghirdetni, hogy magyar fiatalok könnyített módon 
a felsőoktatásban itthon tudjanak tanulni valamilyen formában. Ez a két program 
kidolgozás alatt van, úgyhogy erről részleteket majd a későbbiekben szeretnénk 
mondani, ha elkészültek a tervek. 

Az elmúlt időszakban azt is tapasztalhatjuk, hogy a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium alapvetően, illetve az egész külügynek a struktúrája átalakult, és 
nagy örömmel tapasztaljuk azt, illetve halljuk a diaszpórában élő honfitársainktól - 
legyenek azok, akik akár hosszabb évek óta élnek kinn a diaszpórában, vagy akik pár 
éve mentek ki -, hogy a külszolgálataink, nagykövetségeink, főkonzulátusaink, 
alkonzulátusaink sokkal érzékenyebbek a nemzetpolitikai kérdésekre és a témákra, 
illetve sokkal több segítséget tudnak nyújtani az utóbbi időszakban. Ennek az egyik 
eredménye az is, hogy több helyen, több követségünk, illetve főkonzulátusunk 
regionális diaszpóraértekezleteket tartott az elmúlt időszakban, hogy a helyben 
működő magyar szervezeteket is meghívják egy-egy fórumra. Ezeken a fórumokon 
mindig van egy kormányzati képviselő, az elmúlt időszakban leginkább én jártam ilyen 
regionális diaszpóragyűlésekre. Így, ahol nagyobb közösségeink élnek, és akik nem 
tudnak mindannyian eljönni a Diaszpóra Tanács ülésére, mert nyilván ott van egy 
keret, egy korlát, így New Yorkban, Washingtonban, Chicagoban, Clevelandben, 
Detroitban tartottunk ilyen regionális diaszpóraértekezleteket, és mindenhol több 
tucat szervezet képviseltette magát, és ismerik meg a programjainkat, illetve a 
kormányzatnak a diaszpórapolitikáját, nemzetpolitikáját. Ezt a munkát is folytatni 
fogjuk. 

Hogyha már KKM-ről beszéltem, akkor érdemes azt is megemlíteni: az elmúlt 
időszakban Vancouverben, Houstonban, Miamiban alkonzulátus nyílt, ahol a 
honfitársaink ügyeket tudnak intézni, illetve majd, ami korábban felmerült 
problémaként, hogy sokat kell utazni a szavazáshoz, itt szavazáson is részt tudnak 
venni, ezekben az intézményekben, ezeken az alkonzulátusokon. Illetve az Egyesült 
Királyságban az elmúlt időszakban alkonzulátus nyílt Edinborough-ban, illetve 
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főkonzulátus nyílt Manchesterben. De beszámolhatok arról is, hogy Ausztráliában is a 
nagykövetségen kívül ugye Sydney-ben és Melbourne-ben is van már diplomáciai 
képviseletünk, tehát egyre több helyen jelenünk meg ott, ahol van nagyobb magyar 
közösség, és van nagyobb magyar diaszpóra.  

Röviden, tömören ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Az 
államtitkárságunk felkerült az információ-szupersztrádára, haladunk a korral, a 
közösségi oldalon mi is fenn vagyunk, Nemzetpolitikai Államtitkárság néven. (Dr. 
Molnár Zsolt távozik.) Kérem, kövessék az oldalt, sok programunkat, rendezvényünket 
itt is megjelenítünk, egyéb, más fórumokon kívül, és ha bárkinek bármilyen kérdése 
van az ülést követően, akkor kérem, forduljon hozzám vagy kollégáimhoz bizalommal. 
Mindig állunk rendelkezésre, és végül engedjék meg, hogy megköszönjem a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársainak a munkáját, illetve a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. kollégáinak a munkáját, hiszen nélkülük én sem tudtam volna mindezt 
produkálni, az eredményeink sem lennének ennyire jók. Azt gondolom, hogy nagyon 
sokat tettünk az elmúlt időszakban a diaszpóráért, úgyhogy köszönöm szépen a 
meghívást és a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak a tájékoztatóját. A 

jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy időközben a tájékoztató jó részét 
meghallgatta Molnár Zsolt alelnök úr, aki a Nemzetbiztonsági bizottság ülésére 
távozott, és köszöntöm Tilki Attila képviselő urat, aki szintén megérkezett. Kérdezem 
a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az elhangzott 
tájékoztatóhoz. Bencsik képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyrészt 
szeretném megköszönni a nagyon alapos és részletes beszámolót miniszteri biztos 
úrnak, másrészt pedig akkor megragadom az alkalmat, hogy új képviselőként, 
bizottsági tagként köszöntsem önöket, és egyben jelezzem, hogy nagyon nagy öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy itt ebben a nagyon fontos, kiemelten 
nemzetstratégiailag fontos munkát végző bizottságban Szávay István képviselő úrnak 
a munkáját folytathatom. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan terület van a 
kormány munkájában, amit ennyire összességében pozitívan látnánk, és ítélnénk meg, 
mint a nemzetpolitika és azon belül is a diaszpórával való foglalkozás. Nagy örömmel 
tapasztaljuk azt, hogy a korábbi időszakhoz képest a diaszpóra ügyeire egy sokkal 
nagyobb, megnövekedett figyelem, energia és forrás jut. Ennek nagyon örülünk. 

Ezzel együtt vagy ettől függetlenül is mint ellenzéki párt, valahol nemcsak 
jogunk, hanem kötelességünk is a saját javaslataink megfogalmazása mellett adott 
esetben kritikákat is megfogalmazni. Úgyhogy egyrészt szeretnék most kérdéseket 
feltenni, másrészt pedig javaslatokat és kritikákat megfogalmazni. Ami a 
kapcsolattartást illeti a diaszpórával, itt ugye szóba került a Diaszpóra Tanács, itt 
nagyon jó volna - ezt többször szóvá tettük már korábban is -, ha a kormány nemcsak 
a hozzá feltétlenül lojális szervezetekkel tartana intézményesített kapcsolatot, hanem 
minden olyan szervezettel, amely magyar embereket képvisel, és magyar életet szervez. 
Itt a Diaszpóra Tanács tagjainak az összeállításakor alapvetően a meghívott személyek 
választják ki a Diaszpóra Tanács regionális vezetőit, holott szerintünk ez fordítva jobb 
lenne, tehát, ha a regionális csoportok tudnák megválasztani a saját delegált 
személyüket a Diaszpóra Tanácsba. Ennek az a sajnálatos következménye van, hogy 
sok esetben, nem mindig, de sok esetben a hazai belpolitikai megosztottságot 
exportáljuk így a diaszpórába, és ez főleg, visszajelzések alapján inkább a fiatalabb 
korosztálynak a részében eredményez egy olyan hatást, hogy sokan emiatt távol 
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maradnak a közösségi élet szervezésétől. Holott tudjuk, hogy ezeket a 
diaszpóraszervezeteket, főleg első generációs kivándorolt magyarok szervezik, akik sok 
esetben egyébként már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Tehát az utánpótlás 
bevonása nekik is elemi érdekük lenne.  

Egy kritika még ide ehhez kapcsolódóan: a közösségi célt szolgáló 
magáningatlanok támogatásával kapcsolatban szeretnénk óvatosságot vagy kellő 
körültekintést javasolni. Tisztában vagyok vele, hogy sokszor, sok esetben, ha nincsen 
szervezetileg erős civil szervezet vagy egyház, akkor adott esetben magánintézmények 
is tartanak fenn, illetve a saját ingatlanjukat teszik használhatóvá közösségi 
alkalmaknak, de ez sok esetben adhat lehetőséget a visszaélésekre, illetve megoszthatja 
a helyi magyar közösséget is. 

Ami a Kőrösi Csoma Sándor programra és a Mikes Kelemen programra 
vonatkozik, itt ezeket abszolút támogatjuk, nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és azt 
látjuk mi magunk is, hogy ezek sikeres programok. Itt két felvetésünk lenne. Az egyik 
az, hogy érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy a fogadó civil szervezetek hogyan 
tudnának esetleg jobban beleszólni, vagy tudnának-e nekik esetleg valami lehetőséget 
biztosítani arra, hogy saját maguk is beleszólhassanak abba, hogy kiket fogadnak a 
programok keretein belül. Tehát valamifajta előzetes igényfelmérés és ezeknek a 
felmerült igényeknek a figyelembevételére tudnánk-e esetleg fokozottabban törekedni?  

A másik, hogy itt az előadásban volt egy prezentáció arról, hogy a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet folyamatosan statisztikát vezet arról, hogy milyen 
területen milyen ösztöndíjasok vannak. Nem tudom, hogy esetleg maguknak az 
ösztöndíjasok tevékenységének a monitorozása, tehát, hogy ezek a fiatalok, akiket 
kiküldünk, hogyan teljesítenek, mennyire vannak velük megelégedve az adott 
szervezetek, ezek intézményes formában vagy nyomon követhető módon 
megvalósulnak-e. Ez ügyben tudnánk-e esetleg valamit tenni?  

Miniszteri biztos úr említette, hogy most a 150 helyből 30 egyházi ösztöndíjas. 
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt sikeres ez a program, de az ön szavaiból azt 
vettem ki, hogy ez a program sikeresnek volt mondható. Azért is kérdezem, mert tudjuk 
egyébként - és ez visszatérő probléma -, hogy a hazai egyházak is létszámhiánnyal, 
lelkészhiánnyal küzdenek sok esetben, és adott esetben volt egy olyan félelem, ami 
megfogalmazódott, hogy mi lesz akkor, ha ezt az egyébként is szűkös létszámú 
lelkészcsapatot kell majd külföldre küldeni. De ha jól értettem, ez nem okozott 
problémát, és ez alapvetően, ha jól értem, sikeresnek mondható.  

Az oktatási rendszerről még egy pár szót! Volt egy elég alapos adatgyűjtés, amit 
végeztek. Erről azt hiszem, külön nem volt szó, de ha jól értem, akkor ezeket a 
begyűjtött adatokat a hétvégi magyar iskolák kapcsán kielemezték, és az ott 
megfogalmazott adatokat, kéréseket, információkat sikerült akkor összefésülni. Itt két 
dologra szeretnék konkrétan rákérdezni. 

Az egyik az integrált iskolai központok létrehozása. Ez célként fogalmazódott 
meg, úgyhogy arról van szó, hogy vannak sokan, akik a tanulmányaikat külföldön 
kezdik meg, de időközben visszatelepül a család Magyarországra, és ezeknek a 
diákoknak a visszaintegrálása a hazai közoktatásba nem mindig zökkenőmentes. Itt 
egészen eltérő képzési rendszerekről van szó, és ennek kapcsán merült fel, hogy esetleg 
érdemes lenne ezt kezelni, és létrehozni egy olyan ekvivalenciarendszert, amely 
lehetővé teszi, hogy ezek a diákok zökkenőmentesen vagy minél simábban tudjanak 
visszacsatlakozni a magyar oktatási rendszerbe, és adott esetben tudjanak mondjuk 
magyar érettségit is tenni. 

Ami még elvárásként vagy kívánalomként fogalmazódott meg, az a magyar 
taneszközök kijuttatása külföldre esetleg. Nem tudom, hogy ha erről egypár szót 
hallhatnánk, hogy ez a projekt hogy áll, illetve egy kérdés még itt: említette miniszteri 
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biztos úr, hogy az 500 milliós keret lesz most lehetővé téve a hétvégi magyar iskolák 
számára. Itt az lenne a kérdésünk, hogy erről a BGA saját hatáskörben fog-e dönteni 
vagy meghallgatják, kikérik az adott régiós vezetők véleményét, meglátásait is, hogy 
kiket érdemes támogatni.  

Már csak azért is egyébként, mert érkeztek hozzánk olyan visszajelzések is, hogy 
gyakran nem veszik figyelembe vagy nem veszik kellő súllyal figyelembe az üzemeltetők 
által fordított önrész mértékét, tehát azt, hogy az adott iskola egyébként milyen 
létszámú fiatalokat képez és tanít, és több alkalommal előfordult, hogy kisebb 
intézmények is ugyanakkora támogatást kaptak, mint a nagyobbak.  

Illetve még egy utolsó pont ide. Üdvözöljük, támogatjuk, és rendkívül 
örömtelinek tartjuk azt, hogy a hétvégi magyar iskolák kapcsán nemcsak a támogatás 
valósult meg, hanem egy aktív párbeszéd kezdődött el, meg tanácskozás ezekkel a 
szervezetekkel. Olyan kérdésem lenne, olyan javaslattal élnék, hogy esetleg nem 
lehetne valamilyen módon a parlamenti pártok szakértőit is akár csak hallgatólagosan 
vagy meghívottként ezeknek a hétvégi iskoláknak a találkozójára meghívni? 

Egypár mondatot mondanék a BGA-val kapcsolatban is. A BGA végzi ezeknek a 
diaszpórában működő szervezeteknek a támogatását. Alapvetően nagyon jó 
visszajelzéseket kaptunk a BGA-val kapcsolatban. Az általános benyomás az, hogy az 
ügyintézők kellően rugalmasak, segítőkészek, úgyhogy ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ebben részt vesznek. Annyi megjegyzést 
tennék ide, hogy egypár helyről kaptunk olyan visszajelzést, hogy a pályázatokkal 
kapcsolatban a papírmunka még mindig sok időt és energiát von el főleg azoktól az 
emberektől, akik nem profi pályázatírók, hanem kvázi szabadidőben, hobbiból vagy 
önkéntes alapon csinálják. 

Egy apróság még, de talán fontos apróság: az elnyert pályázati pénzt, ha jól 
tudom, az egyes költségvetési sorok között 30 százalékot lehet átcsoportosítani, de 
ezzel a pályázók sokszor csak akkor szembesülnek, amikor a pályázati elszámolás van 
már, esetleg érdemes lenne felhívni a figyelmüket már a tervezéskor is, hogy ezzel a 30 
százalékkal számoljanak, ha időközben a projekten változtatni kell.  

Szintén egy apróság, de fontos, hogy jelenleg az elszámolás vegyesen zajlik, 
postai és emailes formában van lehetőség elszámolni. Szeretnénk javasolni, hogy 2019-
et írunk és a postai megoldáson, jó lenne, ha túl tudnánk lendülni és az egész pályázati 
ügyintézést elektronikusan tudnánk végezni és minden szervezet digitálisan el tudna 
számolni a pályázataival. Illetve azt is szeretnénk javasolni, hogy az informatikai 
felületen, amely ennek a pályázatnak van, érdemes lenne egy tesztüzemet lefolytatni, 
mert számos hiba csak akkor derül már ki, amikor az adott pályázó ezt az elszámolást 
végzi, és adott esetben akkor szembesül azzal, hogy valamilyen gikszer beüt. Ha lenne 
esetleg egy ilyen pályázati tesztüzem, akkor ezek a hibák már korábban kiderülnének. 

Egy utolsó konstruktív javaslatunk ehhez: itt rendkívül sok országról van szó, 
ahol ezek a szervezetek működnek, rendkívül sok jogszabályi környezet meg 
szokásmód. Azt szeretnénk kérni, hogy tudjuk, hogy ez egy nagyon komplett és nagyon 
nagy kihívás elé állítja önöket, de érdemes lenne figyelembe venni a helyi 
sajátosságokat olyan módon is, hogy ha például adott esetben nyilván a magyarországi 
pályázati szokásjog alapján mindenkitől elvárjuk a pecsételt, aláírt dokumentumokat, 
de egy adott országban a pecsételés abszolút nem szokás és nem is adnak pecsétet egy 
bizonyos dokumentumra, hanem mondjuk adnak egy kódszámot, akkor esetleg 
legyenek vagy próbáljanak kellő rugalmassággal ehhez úgy viszonyulni, hogy 
egyszerűsíteni ezen a pályázati elszámolási módon.  

A végére még két olyan téma, amiről nem esett szó a beszámolóban, de talán 
fontos lehet. Az egyik a Brexit ügye. Szintén nagy örömmel látjuk, hogy a kormányzat 
figyelmet fordít a Nagy-Britanniában élő és munkát vállaló magyarokra. Azt gondolom, 
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hogy lélekszámban egy nagy közösségről van szó, ráadásul az ő helyzetük most 
rendkívül bizonytalan. Csak szeretném hangsúlyozni azt, hogy akár lesz megállapodás, 
nyilván a kedvező esetben lesz megállapodás, a rosszabb forgatókönyv az, ha no-deal 
Brexit lesz és nem lesz megállapodás, hogy próbáljuk ezt az ott élő és dolgozó magyar 
közösség ügyét kiemelten továbbiakban is szem előtt tartani és mindent megtenni 
annak érdekében, hogy őket információval ellássuk, illetve adott esetben az ő speciális 
helyzetüket kezelni tudjuk. 

A másik pedig a venezuelai magyarok kimentésének ügye. Erről a sajtóban is 
lehetett olvasni. Szeretném leszögezni, hogy mi a Jobbik részéről alapvetően 
pozitívnak, támogathatónak és nagyon helyesnek tartjuk azt, hogy Magyarország 
ezeket a magyar gyökerekkel rendelkező embereket segítette kimenteni ebből a 
háborús, polgárháborús zónából.  

Azt már viszont rendkívül szerencsétlennek tartjuk, hogy főképp a kormányzati 
kommunikációnak köszönhetően minderre egy olyan, háborús, mármint 
kommunikációs értelemben háborús légkörben kerül sor, hogy ezt nagyrészt, félig-
meddig titokban kellett megtenni. Úgy gondolom, hogy ebben semmilyen 
szégyellnivalója vagy kivetnivalója nem kell hogy legyen a magyar kormánynak. Ezeket 
a dolgokat teljesen transzparens és átlátható módon kéne szervezni, és adott esetben 
nem generálnának ilyen nagy társadalmi vitát.  

Összefoglalva vagy összességében még annyit szeretnék mondani, hogy volt itt 
szó más olyan országokról is, amelyek jelentős diaszpórával rendelkeznek. Szóba került 
Írország, Izrael, talán még az örményeket lehet idekapcsolni. Látjuk és értékeljük azt, 
hogy nagyon komoly munka folyik ezeknek az országoknak a kulturális és oktatási 
területen való munkájának megismerésére, allokálására és valamilyen szempontból 
magyar másolására is. 

Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy legalább ennyire fontos lenne vagy talán 
még fontosabb, hogy ha meg tudnánk nézni, hogy ezek az országok milyen gazdasági 
programokat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy ezek az emberek a saját 
környezetükben, a saját országukban, illetve talán még annyira fontos, hogy 
visszatelepülve, tehát adott esetben visszatérve az anyaországba hogyan tudják azt a 
gazdasági kapcsolatrendszert, azt a felhalmozott tőkét, azt a tudást és know how-t, amit 
ott megszereztek, valahogy a magyar állam vagy Magyarország számára is 
kamatoztatni.  

Tehát nagyon erősen javasolnánk azt, hogy nagyon jó külföldi minták vannak,  
mint a ConnectIreland például, hogy ezek mintájára próbáljuk összekötni a hazai 
befektetőkkel ezeket a visszatérő, visszatelepülő magyar munkavállalókat.  

Ami pedig úgy általánosságban a diaszpórát érinti, itt szeretnénk azt is 
hangsúlyozni, hogy itt az utóbbi években azért jelentős kivándorlási hullám volt. A 
németországi magyarság lélekszámára külön kitért a prezentáció, de itt meg kell 
említeni Németország mellett az ausztriai és nagy-britanniai magyarság lélekszámának 
a növekedését is, illetve szerte a világban gombamód szaporodnak a más magyar 
közösségek.  

Nem tudom, hogy fel vagyunk-e arra készülve, hogy ezeknek a nagyon gyorsan 
megjelenő magyar közösségeknek az igényét hogyan tudjuk kielégíteni. Itt az 
alkonzulátusoknak és a főkonzulátusoknak a nyitása egy üdvözlendő és előremutató 
jelenség, de itt azért azon is el kell gondolkozni, hogy az adminisztratív ügyintézésen 
túl ezeknek az új magyar közösségeknek segíteni, akik tényleg a semmiből jelentek 
meg, és adott esetben több ezres vagy több tízezres létszámúak, és nincsen 
hagyományos, XX. században kialakult olyan egyházi civil szervezet, ami őket egyben 
tudná tartani; hogyan tudnánk ezeknek az újonnan kialakult, új diaszpóráknak 
segíteni, és őket összefogni, megszólítani, és a magyar életnek a szervezését segíteni.  
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És tényleg csak egy legutolsó pont, és bocsánat, hogy egy kicsit hosszúra 
nyúltam, de ez tényleg annyira fontos terület volt, hogy fontosnak tartottam, hogy több 
észrevételünk is legyen. Nem tartozik a tárgyhoz, de ilyen ceterum censeo jelleggel 
mindig elmondjuk évek óta, hogy rendkívül rossz gyakorlatnak tartjuk, és 
méltánytalannak tartjuk, hogy a diaszpórában élők számára a magyar kormány nem 
biztosítja a levélben szavazásnak a lehetőségét. Tehát a lakcímmel nem rendelkezők 
szavazhatnak levélben, a lakcímmel rendelkezők nem szavazhatnak levélben. Nem 
gondolom feltétlenül, hogy most itt kell ezt a vitát újranyitnunk egymással, mert nem 
biztos, hogy ennek ez a megfelelő fóruma, csak szerettem volna jelezni, hogy ha már a 
diaszpóra ügyéről volt szó, akkor számunkra ez továbbra is egy prioritás, és továbbra is 
kérjük, és követeljük azt, hogy a magyar kormány tegye meg azt, hogy biztosítson 
lehetőséget a magyarországi lakcímmel rendelkező diaszpórában élő magyaroknak is a 
levélszavazásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? Tilki Attila képviselő 

úr!  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én is gratulálni 

szeretnék a miniszteri biztos úrnak a beszámolójához. Egy kérdésem lenne és két 
véleményem. Az egyik kérdés: a hétvégi magyar iskolák találkozója éppen a hétvégén 
zajlott le, engem az érdekelne, hogy milyen volt a benyomás. Azt láttuk a 
prezentációban, hogy már második alkalom, növekszik az iskolák száma, de egyáltalán 
a miniszteri biztos úrnak a benyomása milyen volt. Szeretnék gratulálni a Mikes 
Kelemen programhoz, ami, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és örülök annak, hogy 
a KCSP-sek is segítenek abban, hogy esetlegesen minél több irathoz vagy minél több 
dokumentumhoz jussunk hozzá. Az pedig tényleg egy kiváló dolog, hogy a 
diaszpóraközpont nem csupán csak kiállításokról szól majd, hanem kutatásokat 
tudományos kutatók is végezhetnek majd ott.  

Nem értek egyet a Jobbik képviselőjével, természetesen most mindent fel kellett 
sorolni, mindenféle észrevételt, véleményt. Mindig elmosolyodok azon, hogy ilyen 
kizárólagos igazságot mindig szeret megfogalmazni a Jobbik. Csak visszakérdezek: 
alulról szerveződés. Ugye, arról volt szó, hogy a diaszpórában bizonyos regionális 
vezetőknél talán jó lenne figyelembe venni a fiatalok véleményét. Miért nem a fiatalok 
véleményét vesszük figyelembe? Csak fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy valós 
eset sajnos… Ugye, érdekes kérdés ez a diaszpóra magyarságának, magyar oktatásának 
a kezelése. Sosem lehet csak a) és csak b), kontinensenként, kontinenseken belül is 
változó. Az is egy alapvető kérdés, hogy mi mit tartunk fontosnak. Fontos-e az, hogy a 
magyar házakat annak idején, mondjuk ’56-os kivándoroltak, esetlegesen az utána 
kivándoroltak alapították és azok leszármazói, vagy akár még a második világháború 
után kiment harmadik generációs magyarokkal foglalkozzunk-e vagy sem, vagy az ő 
véleményüket milyen súllyal vegyük figyelembe? Hogy milyen súllyal vegyük 
figyelembe, éppen két éve abba az adott városba, abba az adott országba kiment illető 
véleményét, aki mondjuk, visszakérdez egy vasárnapi magyar iskolán, mondjuk egy 
KCSP-s irányába, hogy miért marad el a vasárnapi tanítás, mert éppen mondjuk 
október 23-a volt, de kit érdekel már október 23., mert az emberek ezt elfelejtik. Már 
nem fontos. Tehát nem lehet kizárólagosan a) és b)-ként megoldani ebben a 
diaszpórával való foglalkozásban, és ezért is szeretnék külön gratulálni miniszteri 
biztos úrnak, hogy mindenféle véleményt figyelembe kell venni. 

És az is egy elméleti kérdés, és nem bántva senkit, de itt nyilván természetesen 
vitázunk, és vitázhatunk, hogy szerencsére azért már Angliából szerintem talán egyre 
többen érkeznek vissza. De ez egy érdekes elméleti kérdés, hogy, aki kimegy munkát 
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vállalni, és hirtelen alakul egy adott közösség, és a magyar kormánynak az a célja 
különböző programok segítségével, hogy visszahívó cél legyen a szerencsére fejlődő 
magyar gazdaság, de kiérkezik az adott bizonyos közösség, és egyből megjelenik a 
kormány felé ilyen igénnyel, hogy nincs lelkészünk, akkor legyen lelkész. Tehát ez egy 
kicsit bonyolultabb vita, hogy mintsem itt is a) és b) jelentjük ki, hanem mindent 
árnyaltabban kell vizsgálni. Nyilván, ahogy gratulált a bizottság munkájához, illetve 
ehhez a területhez, amit a Jobbik talán elismer, hogy nemzetpolitikai szinten jó munkát 
végez a kormány, hogyha ilyen konstruktív hangnemben tudunk együtt gondolkodni, 
akkor erre is megtaláljuk a normális, talán köztes megoldást. Köszönöm szépen. És a 
venezuelai magyarokkal kapcsolatban semmilyen háborús dolog nem volt, senki nem 
akart eltitkolni semmit. Aki ismeri a venezuelai magyarok helyzetét, az tudja, hogy 
milyen állapotok voltak. A sajtó reagálta így. A háborús hangulatot nem mi generáltuk, 
itt semmiféle ilyen mögöttes dolog, összeesküvés elmélet nem kell. Tudjuk jól, hogy a 
Jobbik szeret ilyen összeesküvés-elméletekben gondolkodni, de semmi nincs mögötte, 
tehát nyugodjon meg képviselő úr, minden rendben van ebben az ügyben, és köszönjük 
szépen ebben is a támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Akkor a 

felmerült kérdésekre nagy tisztelettel várnánk miniszteri biztos úrnak a válaszait, 
reagálását.  

Dr. Szilágyi Péter válaszadása 

DR. SZILÁGYI PÉTER miniszteri biztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
a kérdéseket, illetve a hozzászólásokat, véleményeket. Szorgalmasan jegyzeteltem, 
mindenre szeretnék válaszolni. Hogyha valamit kihagyok, akkor kérem, 
figyelmeztessenek.  

Magyar Diaszpóra Tanács összetétele, illetve a meghívotti kör. A munkáját ez a 
tanács 2011-ben kezdte el, 2011-ben meghívást kapott rá jó néhány szervezet, olyan 
szervezetek, akik már régebb óta tevékenykedtek az adott közösségben, illetve 
megfelelő múlttal, tapasztalattal rendelkeztek, főleg olyan közösségekből, ahol nagy 
magyar közösségek vannak, tehát régóta élnek magyarok, sokan vagyunk. Az elmúlt 
években próbáltuk kiegészíteni a tanács működését olyan új közösségekkel, ahonnan 
nem volt képviselő. Ilyen volt például San Francisco, ahonnan most először érkezett 
képviselője a San Franciscó-i magyarságnak. Most először volt jelen itt a Diaszpóra 
Tanács ülésén. Tehát én azt gondolom, hogy mindig arra törekedtünk, hogy az egész 
diaszpóramagyarságot, -közösséget képviseltessük, illetve képviselje magát a 
Diaszpóra Tanácsnak az ülésén. Azt gondolom, hogy most ez 2018-19-re nagyjából 
megvalósult. Azt is látni kell, hogy sokkal több szervezet van nyilván a diaszpórában, 
mint amennyi a Diaszpóra Tanácsban részt vesz. Tehát az fizikailag lehetetlenség, hogy 
mindenkit meghívjunk erre a gyűlésre, ezért is tartunk regionális diaszpóragyűléseket, 
és ezért is próbálunk különböző csatornákon elérni minden szervezetet, de én azt 
gondolom, hogy ebben kiegyensúlyozott a Diaszpóra Tanácsnak a működése.  

Az, hogy a regionális elnököknek a választása hogyan és milyen módon történik, 
itt mi átadjuk a lehetőséget a különböző régiókból érkező regionális tanácsnak, és a 
tanácson belül maguk a képviselők vagy az érkezett szervezeti képviselők választják 
meg a régiós elnököt, mi ebbe nem szeretnénk beleszólni.  

Minden régióban működik egy-egy fórum több tucat résztvevővel vagy 
tucatnyinál több résztvevővel. Ők maguk közül választják ki a vezetőt, és lesznek két 
évre régiós elnökök. Itt van egyházi és cserkészszekció is, csak mondom külön, illetve 
van Észak-Amerikának külön, Kanada és Egyesült Államok, Dél-Amerika, van Nyugat-
Európa, illetve van az ausztráliai-új-zélandi, illetve izraeli dél-afrikai szekció. 



19 

A fiatalok bevonásán mi is gondolkodtunk, illetve próbáltunk keresni, 
próbálunk keresni egy olyan fórumot, ahol a diaszpórában működő ifjúsági fórumokat 
tudjuk megszólítani, illetve fiatalokat tudunk bevonni ebbe a munkába. Ebben még 
nem jutottunk dűlőre, de ez a fejünkben megvan, illetve tervezünk egy fiataloknak szóló 
fórumot mindenféleképpen, akik tovább fogják vinni majd azt a munkát, amit az 
idősebbek elkezdtek.  

Sajnos azt látjuk ebben a közegben, hogy nagyon sok esetben a 
diaszpóraszervezetek vezetői nem gondoskodtak arról, hogy legyen utánpótlás, illetve 
legyen egyáltalán olyan személy, akinek átadják ezt a munkát, mert egyszerűen úgy 
alakult az élethelyzet, sokan elmentek a közösségből, és nem tudnak utódot 
megnevezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe mi beleszólni nem szeretnénk, ez 
mindig a helyi közösség döntése, hogy hogyan történik az utódlás, illetve kik veszik át 
a vezetést. De mi gondolkodunk abban, hogy fiataloknak szóló fórumot létrehozzunk 
valamilyen módon. 

A közösségi célokat szolgáló ingatlanberuházásoknál én is elismerem és 
egyetértek a képviselő úrral abban, hogy nagyon fontos ezeknek a jogszabályoknak 
megfelelő szerződéskötése, lepapírozása. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. köti meg a 
szerződéseket a támogatottakkal mindig a jogszabályoknak megfelelően és mindig 
olyan biztosítékokat kikötve, hogy ezek az ingatlanok, ingatlanfejlesztések, ahol nagy 
értékű beruházás történik, megfelelő ideig a magyar közösséget szolgálja. 

Ha a magyar közösség valamilyen oknál fogva ott megszűnik vagy megszűnik 
éppen egy református gyülekezet, akkor mindig törekszünk arra, hogy ilyen esetben mi 
fog történni az adott ország jogszabálya szerint, és ha azt látjuk, hogy ez nem megfelelő, 
akkor mindig valamilyen kikötéssel élünk, hogy a szervezet, akit támogatunk, 
garantálja vagy szerezzen be olyan papírokat, amelyben garantálják azt, hogy vagy 
visszafizetik a támogatás egy részét vagy pedig egy adott időszakig, évtizedekig, akár 
20-30-40 évig – vagy akár van másra is példa – magyar közösségi célt szolgáljon 
valamilyen formában, de köszönöm, hogy erre külön felhívta a figyelmemet. 

A KCSP és a Mikes program sikerei kapcsán köszönöm a szavakat. Minden 
évben úgy indulunk neki az adott ciklusnak, az adott évnek - mondhatom így -, hogy 
kollégáim felmérik a régiós diaszpóraelnökök segítségével, illetve külön is felmérjük 
azokat a szervezeteket, ahol már korábban voltak ösztöndíjasok, illetve azon 
szervezeteket, amelyek a látókörünkben vannak, hogy hol szeretnének ösztöndíjast 
fogadni. Hol úgy, hogy egy ösztöndíjast egyedül tudnak foglalkoztatni vagy hol 
megosztva.  

Kitérünk arra is a felmérésben, hogy ezek a civil szervezetek, ezek a magyar 
szervezetek milyen tudással rendelkező ösztöndíjast szeretnének foglalkoztatni vagy 
fogadni. Törekszünk arra, hogy a legjobb tudásunk szerint és a kéréseknek megfelelően 
tudjunk ösztöndíjast kiválasztani. 

El kell azt is mondanom, hogy elegendő mennyiségű cserkészt, néptáncost, 
magyar mint idegennyelv-tanárt vagy magyar származású nyelvtanárt nagyon nehéz 
találni ma Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Kollégáimat én is kértem, de 
ők is tudják már maguktól: kimondottan most, hogy meghirdetjük március 1-jén a 
programot, felhívásokkal, plakátokkal, külön kigyűjtettük azokat az intézményeket, 
ahol vannak ilyen fiatalok, néptánccsoportok, cserkészetek, néprajzos tanszékek, 
egyetemeken különböző karok, hogy be tudjuk vonzani azokat a fiatalokat, akik ilyen 
területen dolgoznak. Tehát ez a fajta együttműködés megvan a szervezetek, az 
államtitkárság és a különböző magyarországi szervezetek között, ahol ilyen fiatalokat 
fel lehet lelni. 

Köszönöm, hogy rákérdezett az ösztöndíjasok monitorozására, illetve a 
munkájuk monitorozására. A programunk úgy működik, hogy minden hónapban az 
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ösztöndíjasoknak is, illetve az ösztöndíjasokat felügyelő mentoroknak minden 
hónapban egy beszámolólapot kell beküldeni az államtitkárságra, ezt követően állítjuk 
ki csak az igazolást, hogy megkaphatja az ösztöndíjas az ösztöndíját. 

Ezen a formanyomtatványon eddig is, ha jól tudom, 8 vagy 10 kérdés volt, de 
ettől az esztendőtől kezdve dedikáltan 10 kérdést teszünk fel, és azt osztályozza az 
ösztöndíjas is, illetve a mentor is, hogy hogy vannak megelégedve egymás munkájával, 
illetve hogy van megelégedve a mentor az ösztöndíjas munkájával. Ehhez képest az 
ösztöndíjas mit érez, hogy ő hogy van megelégedve a munkájával. 

Nyilván ha probléma van, akkor megkeressük a mentort, megkeressük az 
ösztöndíjast, és megtaláljuk a megoldást. Nyilván ha kell és eredménytelen az 
együttműködés, akkor az ösztöndíjast haza tudjuk hívni vagy tudunk neki keresni új 
szervezetet is. Tehát van, amikor a mentoron bukik a sikeres munka, van, amikor az 
ösztöndíjason bukik a sikeres munka.  

Ezenkívül az ösztöndíjasoknak minden harmadik hónapban kötelező beadni egy 
háromhavi beszámolót, illetve amikor hazaérkeznek az ösztöndíjukat követően, 6 vagy 
9 hónapot követően – most az utolsó ciklusban a déli féltekén 7 hónapig voltak kint az 
ösztöndíjasok, tehát – 7 vagy 9 hónapot követően, amikor hazaérkeznek, van egy 
kötelező beszámolási hét, és kell írniuk egy nagyobb ívű, nagyobb terjedelmű 
beszámolót a kinti munkájukról. Ezt követi egy tudományos igényű felmérés, amit a 
kutatóintézet folytat le, amelyben számos dologra rákérdeznek, nemcsak a 
munkájukra, hanem nyilván a szervezettel kapcsolatban, illetve a közegre, hogy milyen 
volt a közeg, ahol dolgozott, mit tapasztaltak, milyen a közösség összetétele, egyebek.  

Tehát ez a fajta monitorozás működik, és erre mi is nagy figyelmet fordítunk, és 
szeretném,ha ez egyre jobban és jobban működne, hiszen az a célunk, hogy olyan 
ösztöndíjasokat küldjünk ki, akik valóban jó munkát tudnak végezni, minőségi munkát 
tudnak végezni.  

Kérdésként merült fel, hogy az egyházi ösztöndíjasok szereplése sikeres volt, 
illetve hogyan tudtunk ösztöndíjasokat ebben az esztendőben kiküldeni. A 30 helyre 14 
ösztöndíjast tudtunk kiküldeni ebben az esztendőben, főleg a reformátusok vitézkedtek 
ebben. Azt el kell mondanom, hogy mind a református, mind a katolikus egyház 
részéről, illetve az evangélikusok részéről is megvolt az igény lelkészek, illetve papok 
kiküldésére a diaszpórába, de a lebonyolítása ennek a programnak nehézkesen ment 
náluk vagy nem tudták ezt megoldani, megugrani, ekkor álltunk össze ’17-18-19-re, 
hogy biztosítsunk lehetőséget az egyházi ösztöndíjasok számára.  

Azt nagyon fontos elmondani, hogy mi a pályázati felhívásban lehetőséget 
biztosítunk egyházi ösztöndíjasok részvételére a programban, de ebbe bevontuk vagy 
ebbe bevonjuk a magyarországi egyházakat is, tehát püspöki ajánláshoz kötjük a 
lelkészek, illetve a teológusok kiküldését.  

Ha a püspök, illetve az egyházkerület nem ért vele egyet, akkor itt ez a mutatvány 
megbukik, mert a célunk az, hogy egyrészt az egyházat se - idézőjelben - károsítsuk 
meg, hogy innen mennek el a lelkészek és itt marad a gyülekezet lelkész vagy pap 
nélkül, másodsorban pedig ha olyan a pályázó, akit a püspök nem tart megfelelőnek, 
akkor ne küldjünk ki a diaszpórába olyan egyházi ösztöndíjast, aki mondjuk ott sem 
tud majd akkor segíteni. Ilyen szempontból az egyházakat bevonjuk ebbe a programba, 
és az egyházak pozitív döntése után indul meg az, hogy bekapcsoljuk ebbe az 
ösztöndíjprogramba. Nyilván neki is ugyanúgy, olyan formában kell pályázni, csak a 
püspöki ajánlást csatolni kell. 

Mi nagyon szeretnénk azt, hogy ez a harmincas létszám kitöltésre kerüljön 
ebben az esztendőben. Múlt héten vettem részt a Református Generális Konvent 
elnökségi ülésén Berekfürdőn, ahol jelen voltak az anyaországi, illetve a határon túli 
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magyar püspökök. Mivel a református egyház a legaktívabb ebben a programban, ott 
is eszmét cseréltünk erről a programról, illetve a diaszpóralelkészi hálózatról.  

Azt gondolom, hogy több jelentkező lesz és reményeim szerint több ajánlás lesz 
a püspökök részéről ebben a programban most, 2019-20-ra. Katolikusok és 
evangélikusok is vannak kinn, de van most már baptista érdeklődés is.  

Az integrált iskolai oktatás kapcsán, illetve hogyan valósul meg a hazaérkező 
fiataloknak a beiskolázása az általános iskolákba, illetve a gimnáziumokba? A hétvégi 
iskolás konferencián ez többször is felmerült kérdésként. Voltak pozitív példák, és 
voltak negatív példák is. Alapvetően mindig ahová költözik a család, illetve ahol állandó 
lakcímmel rendelkeznek, abba az iskolába kell jelentkeznie a gyermeknek, illetve a 
szülőnek, és ott az iskola dönti el, hogy az adott bizonyítvány alapján kell-e különbözeti 
vizsgát tennie a gyermeknek, vagy csak beveszik egyszerűen valamelyik évfolyamba. Itt 
a gyakorlat eltérő, mivel az oktatási rész az EMMI-hez tartozik, illetve mi foglalkozunk 
a nemzetpolitikával, abban maradtunk, éppen a hétvégén, a Pedagógus Expón Maruzsa 
államtitkár úrral tudtam erről beszélni, hogy erre a kérdésre vissza fogunk térni, és 
szeretnénk valamilyen közös álláspontot kialakítani, illetve egy egységes struktúrát 
kialakítani erre, hogy hogyan és mint tudjuk megoldani ezt a kérdést. Felmerült az is, 
hogy biztosítsunk lehetőséget, ahogy más ország már próbálkozik ezzel, hogy 
külföldön, főkonzulátuson vagy nagykövetségen vagy egy-egy nagyobb közösségi 
központban nyíljon lehetőség vagy vizsgára vagy pedig érettségire. Ilyenre van példa a 
világban, ez a kérdés is napirenden van.  

Magyar tankönyvek, illetve taneszközök kijuttatása. Ebben a pályázati 
struktúrában, amit kiírtunk – hadd egészítsem ki képviselő urat -, nemcsak iskoláknak 
szól ez, hanem bármilyen diaszpóra civil szervezetnek szól ez a pályázat. Általában mi 
odaadjuk nekik a forrást, pályáznak valamilyen céllal, és ők szerzik be ezeket a 
taneszközöket, a tananyagot, ők vásárolnak meg tableteket, nyilván a pályázati célnak 
megfelelően és a pályázatnak megfelelően. Erre kitűnő példa volt a hétvégi Pedagógus 
Expó, ami szombaton valósult meg. A diaszpórának szóló tankönyvek, taneszközök 
mennyisége fokozatosan nő, úgyhogy mi azt látjuk, hogy minden iskola, minden tanár 
a maga közösségének megfelelő taneszközt be tudja szerezni. Itt, ha csak a hétvégi 
eseményeket nézem, illetve az azt követő Facebook-bejegyzéseket, mindenhol azt 
láttam, hogy a pedagógusok, akik itt voltak, tankönyvekkel megrakodva utaznak haza, 
és nagyon sok taneszközt beszereznek, és várják a következő pályázati kiírás 
eredményét, hogy újabbakat tudjanak beszerezni. Tehát ezek mennek, azt tudom 
mondani, hogy ez hála Istennek, sikeres.  

Az már egy másik kérdés, hogy felmerült annak az igénye is – és erről is Maruzsa 
államtitkár úrral beszéltem szombaton -, hogy legyen egy olyan központi tananyag, 
amit tudnak követni a diaszpórában működő iskolák, ha kedvük tartja, vagy akarnak 
hozzá csatlakozni, és ha ezt a tanmenetet követik, akkor ennek végén kaphatnak 
valamifajta igazolást, hogy ezt a kurzust vagy ezt a képzést elvégezte a diák, ami majd 
valahová később be is számítható, ha hazajönnek. Tehát ezek napirenden vannak.  

Az 500 milliós keret felosztása hogyan történik? Nyilván a pályázatok 
beérkeztek, ezt a BGA-ban a kollégák leválogatják, a Bethlen Gábor Alapnak van egy 
döntéshozó testülete, egy négytagú bizottsága, amelyben miniszterelnök-helyettes úr, 
a nemzetpolitikáért felelős államtitkár vesz részt, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter által kijelölt személy vesz részt, illetve a Pénzügyminisztérium egyik 
képviselője vesz részt. Ez a legmagasabb döntéshozó fórum, és ezt megelőzően ülésezik 
a Bethlen Gábor Alapnak a Kollégiuma, amely dönt, kiválogatja, átnézi a pályázatokat, 
és a pályázatok közül, illetve a pályázatokat mérlegelve dönt arról, hogy milyen listát 
terjeszt a döntéshozó bizottság elé, így születik meg a döntés a pályázatok kapcsán. 
Nyilván itt, ami felmerült, hogy mérlegelni, hogy melyik iskolába hányan járnak, 
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ugyanolyan összeget kapott-e az az iskola, amelyikben, mondjuk,m csak tízen vannak 
meg amelyikben, mondjuk, 250-en. De köszönöm a figyelemfelhívást, figyelni fogunk, 
illetve a kollégáimat kérem arra, akik a BGA Kollégiumában részt vesznek, hogy erre 
figyeljünk, és megfelelő módon osszuk el a keretet.  

A parlamenti pártok szakértőinek meghívása a hétvégi iskolák találkozójára, 
illetve bekapcsolása a nemzetpolitikai programokba. Én azt tudom erre mondani, hogy 
2014 óta Potápi államtitkár úr vezeti a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, én azt 
gondolom, hogy egy nagy nyitást hajtott végre államtitkár úr a különböző 
rendezvényekre történő meghívások kapcsán: akár a Diaszpóra Tanács, akár más egyéb 
fórumok, legyen az a Külhoni Magyarságért Díj-átadón való részvétel, illetve különböző 
szakmai fórumok. Én azt tudom ígérni képviselő úrnak, hogy mivel dedikáltan a 
diaszpórával és az államtitkárságnak a pénzügyeivel foglalkozom, hogy ezt a kérést 
jelzem államtitkár úr felé, illetve magasabb fórumokon, és ebben reményeim szerint 
döntésre fogunk jutni, illetve meg tudjuk találni a közös nevezőt.  

Köszönöm szépen a BGA Zrt. részére adott pozitív visszajelzést, illetve a BGA 
Zrt. szerződéskötéséhez kapcsolódóan a javaslatokat: a 30 százalékon belüli mozgás, 
illetve a pénzeknek a célhoz képest az átcsoportosítása. Figyelni fogunk erre, illetve a 
kollégáimat kérem a BGA Zrt.-nél is, hogy erre figyeljünk, és ezt megfelelő módon 
jelezzük a szervezeteknek.  

A pályáztatásnak a rendszeréről, illetve az ügyintézésről azt tudom mondani, 
hogy valóban az elmúlt időszakban kialakult egy jó csapat, kimondottan a 
diaszpórapályázatok kezelésére. Hozzám is az a visszajelzés érkezett, hogy nagyon 
rugalmasak a kollégák, és nagyon lelkiismeretesek. Kimondottan az ilyen diaszpórát 
érintő rendezvényekre mindig kérjük, kérem azt, hogy a diaszpórával foglalkozó 
kollégák a zrt.-ből, illetve az államtitkárságról mindig vegyenek részt ezeken a 
fórumokon, hogy személyesen is tudjanak találkozni a diaszpórából érkező szervezetek 
vezetőivel. A tesztüzemet - én is azt gondolom, hogy - érdemes többször lefuttatni, mert 
valóban, amikor pályázati időpont végéhez közeledünk, akkor előfordul az, hogy 
akadozik a rendszer, vagy megáll a rendszer, de azért azt is engedje meg nekem, 
képviselő úr, hogy elmondjam, hogy néha napján hozzám is érkeznek jelzések, hogy 
nem működik a rendszer, és én azonnal küldöm a BGA Zrt. megfelelő kollégájának, és 
visszaírnak nekem, hogy ne haragudjak, de lépésről lépésre magyarázzák el a 
diaszpórában élő református lelkészasszonynak, hogy hogyan működik a rendszer, és 
hogy azért nem tud továbblépni, mert nem írja be azt az információt, amit kér a 
rendszer. Ha nem írja be, akkor nem fog tudni továbblépni. Ilyen egyszerű. Tehát, 
higgye el, képviselő úr, hogy pro és kontra vannak azért néha félreértések. De tényleg 
az informatika az elmúlt időszakban azért sokat fejlődött, én azt látom. 

Helyi sajátosságok figyelembevétele. Folyamatosan törekszünk erre, és azt 
tudom mondani, hogy ez a jövőben is így lesz. Valóban egy-egy közösség nagyon eltérő 
egy más közösségtől. Van, ahol  - ahogy képviselő úr mondta - 2-3 éve jelentek meg 
magyarok, és már aktívak, és elkezdenek közösen dolgozni, gondolkodni közösségi 
életben, van, ahol pedig csak kérdeznek, és elvárnák a segítséget, pedig nem mozdulnak 
meg. Vannak nagy magyar közösségek, ahol magyar házak vannak, magyar egyházak 
vannak, ott ők viszik a vállukon ezt a munkát, és mi is figyelünk ezekre a közösségekre. 
Mindenhol próbálunk segíteni, legyen az akár Manchester vagy Edinborough vagy 
éppen mondjuk Írország valamelyik része vagy Németország valamely része. 
Mindenhol próbálunk megfelelő módon segíteni.  

Brexit kapcsán kevésbé vagyok érintett, úgyhogy ebben nem tudok választ adni 
képviselő úrnak, illetve a felvetést köszönjük, törekszünk arra, hogy az ott élő magyarok 
megkapjanak minden lehetőséget, segítséget. A venezuelai magyarok ügyében Tilki 
képviselő úr elmondta a megfelelő választ, úgyhogy ehhez nem fűznék én kiegészítést.  
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Gazdasági programok a diaszpórában. A diaszpórastratégiánk, amely a 
nemzetiregiszter.hu oldalon elérhető, elég masszív anyag, 60-70 oldalas, ha jól 
emlékszem, 4 célt határoztunk meg ebben a stratégiában. Az egyik az oktatás, a másik 
a diaszpóradiplomácia erősítése olyan országokkal, ahol van komoly diaszpóra és 
működteti ezeket a programokat. A harmadik ilyen célunk a diaszpóramúzeum és a 
kutatóközpont, a negyedik pont a diaszpórán belül a gazdasági jellegű együttműködés 
a diaszpórával.  

Tehát ez is dedikált célunk, hogy egyrészt valamilyen módon, akik sikeresek a 
diaszpórában, illetve vállalkozást működtetnek a diaszpórában, magyarok, valamilyen 
módon segítsük őket, hogy itthon is ruházzanak be vagy a Kárpát-medencében 
ruházzanak be könnyített módon valamilyen lehetőséget adni nekik. Másodsorban 
pedig, akik hazatelepülnek - ahogy Tilki képviselő úr is mondta -, egyre többen Nyugat-
Európából vagy van példa nyilván Amerikából is, valamilyen program segítségével, ami 
jól kidolgozott és rugalmas program, ennek segítségével lehetőséget biztosítsunk a 
vállalkozás beindítására vagy éppen az ügyek könnyített intézésére, úgyhogy ez is 
tervben van és ezen is - mondhatom azt -, dolgozunk és dedikált cél ez is mindannyiunk 
számára.  

Az új közösségek, igények kielégítése, szintén, amit Tilki képviselő úr mondott, 
hogy nagyon nehéz azonnal reagálni az ilyen jellegű igényekre vagy azonnal felmérni 
az ilyen jellegű igényeket. Ezért vannak azok a stratégiai partnerei az 
államtitkárságnak, illetve az elmúlt években jó együttműködés alakult ki a nagy 
ernyőszervezetekkel. Ilyen például a MAOSZ, a BUOD, illetve a SMOSZ.  

Mindegyik egy-egy ernyőszervezetet takar, akik ernyőszervezetként 
funkcionálnak az adott régióban, és összegyűjtik a magyar szervezeteket. Nyilván ehhez 
nem kötelező csatlakozni egy-egy új szervezetnek, de ha csatlakoznak, akkor sokkal 
könnyebb nekik is a közösségi életüket megszervezni és sokkal több információt tudnak 
kapni, de mi is törekszünk arra, hogy mindenhol, ahonnan igény jelentkezik, 
támogassuk őket és elindítsuk a programjainkat.  

Egy mostani jó példa. Éppen Izlandról jelentkezett egy hölgy, hogy elindult 
Izland fővárosában talán egy új hétvégi magyar iskola. Soha semmilyen segítséget nem 
kaptak. Kihez tudnak fordulni? Kollégáim felvették felük a kapcsolatot, ha jól tudom, 
itt is voltak a hétvégi magyar iskolák fórumán, elindult az együttműködés, úgyhogy azt 
gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. 

A levélben szavazás kérdése: azt gondolom, hogy erről már többször volt szó. Itt 
is államtitkár úr is és miniszterelnök-helyettes úr is erre a kérdésre többször is 
válaszolt. Köszönöm, hogy képviselő úr felvetette. A helyzet adott. Erről a 
véleményemet; magánvéleményem van, a hivatalos véleményemet államtitkár úr is 
elmondta, úgyhogy azzal, hogy több főkonzulátust, több alkonzulátust nyitunk, 
szerintem sokat javult a helyzet. Úgyhogy több és több lehetőség nyílik arra, hogy akik 
személyesen szeretnék a szavazatukat leadni, arra mód és lehetőség nyíljon ezeken a 
diplomáciai képviseleteken. 

Tilki képviselő úr kérdésére válaszolva: milyen volt a hétvégi magyar iskolák 
találkozóján a hangulat, illetve mi volt a benyomásom? Azt gondolom, azt láttuk, 
mindenki azt látta, hogy ezek a pedagógusok nagyon hálásak voltak ezért a 
rendezvényért, hiszen hosszú évekig senki meg sem szólította őket, illetve nem volt 
lehetőségük egyáltalán arra, hogy találkozzanak egymással, illetve nem volt olyan 
fórum, ahol információt tudtak volna cserélni, és nem is érezték azt, hogy az anyaország 
számít rájuk. 

Azt tapasztaltam, hogy ez változóban van, megváltozott, és egyre erősödik az a 
fajta kapcsolódás, amire korábban nem volt példa. Ezek a pedagógusok tovább tudják 
vinni a programjaink hírét. Látom a Facebookon, hogy már megosztották a Rákóczi-
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táborok időpontjait, megosztották a különböző szakmai anyagok elérhetőségeit a 
fórumainkon, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz harmadik ilyen hétvégi magyar iskolás 
találkozó is, és szeretnénk bővíteni a repertoárt, szeretnénk bővíteni a szakmai 
programot. 

A Mikes program és a KCSP kapcsán köszönöm a gratulációt. Folytatni 
szeretnénk mind a két programot. A KCSP dedikáltan folyik, és a Mikes programban is 
azt látom, hogy vannak még bőven értékek, van még mit hazahozni a diaszpórából. 
Most az a cél az, hogy amit már eddig hazahoztunk, azokat kategorizáljuk, és elosszuk 
a levéltár, a Széchenyi Könyvtár, illetve a különböző könyvtárak között, és ezt követően, 
ha hazaszállítottuk azt, ami még kint van, azt követően újraindulhat a munka, és 
újraindulhatnak a gyűjtések. Ebben a KCSP-sek segítségünkre vannak, és hasznos 
munkát végeznek.  

Azt gondolom, hogy minden kérdésre tudtam válaszolni. Köszönöm szépen a 
kérdéseket, illetve a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak mind a tájékoztatóját, mind 

a kérdésekre adott részletes válaszát. Általában az szokott előfordulni, hogy a 
vezetőknek köszönik meg a legritkábban a munkáját, úgyhogy most itt ez alkalom arra, 
hogy a bizottság elnökeként köszönetet mondjak miniszteri biztos úrnak a 
munkájához, természetesen az ő munkáját segítő kollégáknak is. Hiszen dr. Szilágyi 
Péter mint helyettes államtitkár, most mint miniszteri biztos a nemzetpolitikán belül 
leginkább a diaszpóráért felelt, és azt gondolom, hogy elmondhatom a bizottság 
nevében is azt, hogy örömmel tapasztaljuk, hogy a nemzetegyesítés területén a 
diaszpóra felé irányuló politikánk is egyre hatásosabb és egyre elmélyültebb, és be 
tudtuk a nemzetegyesítésbe húzni a diaszpórát is.  

Nem volt ez mindig így, hiszen miniszteri biztos úrnak talán esetleg a szülei vagy 
nagyszülei mesélhették, hogy Magyarországon sokáig nem volt szabad beszélni 
nemcsak az elszakított országrészek magyarságáról, hanem különösen a bűnös nyugati 
magyarságról, akik disszidensnek és sok mindennek el lettek mondva.  

Ehhez az időszakhoz képest, ami 2010 óta történik a nemzetegyesítésben, 
hangsúlyos szerepet kapott a diaszpóra is. Miniszterelnök-helyettes úr állandó példája 
a háromlábú szék: az anyaország magyarsága, a Kárpát-medencei magyarság és a 
harmadik lábként a diaszpóra magyarság, amely létszámában is meghatározó. És ha 
bármelyik lábat kivesszük, akkor ez a szék elborul. 

Köszönjük szépen az ez irányban végzett munkát és még egyszer: a tájékoztatót. 
További jó munkát kívánunk önnek, miniszteri biztos úr. Köszönöm az ittlétét. 

A bizottság 2019. évi munkatervének megvitatása és elfogadása 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, a bizottság 2019. évre vonatkozó 
munkatervének megvitatására és elfogadására. A munkatervet előzetesen megküldtük. 
Erre írásos reakció, módosítási javaslat nem érkezett. Az ülésen is ezt kiosztottuk. 
Kérdezem, hogy van-e ehhez kapcsolódóan vélemény, kiegészítés, hiszen itt is 
módjukban áll a bizottsági tagoknak javaslatot tenni. (Jelzésre:) Brenner képviselő úr, 
tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Azt 
szeretném tisztelettel a bizottságnak javasolni, hogy a tervezett ülések témái közé 
vegyünk fel egy tájékoztatót a hazai nemzetiségek ügyéről. Talán az 
ombudsmanhelyettes asszonyt javasolnám ennek a felkérésére, hiszen megítélésünk 
szerint a hazai nemzetiségek ügye nem elválasztható a nemzetpolitika ügyétől. 
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Ha jól látom, szószóló úr megerősít, hogy ma például 1-kor a nemzetiségi 
bizottságban a nemzetpolitikáról hangzik el egy tájékoztató, és amennyiben a tisztelt 
bizottság ezzel egyet tud érteni, akkor ezt így megfordítva is pozitívnak tartanám. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat, kérdés a munkatervvel 

kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy én magam is 
támogatom a képviselő úr felvetését, ugyan egy határmezsgye ez.  

Mivel, ha jól tudom, az ombudsmannak és helyettesének októberben jár le a 
megbízatása, ezért még mindenképpen itt az első félévben javasolnám az ő meghívását. 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes tájékoztatóját 
vegyük fel a munkatervünkbe. Ezzel a kiegészítéssel kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e a munkatervet. Aki igen, az, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 6 igennel elfogadtuk a munkatervet.  

Albizottsági tagváltozások 

Harmadik napirendi pontunk: albizottsági tagváltozások. Amint azt az ülés 
elején is jeleztem, és köszöntöttem Bencsik képviselő urat, akkor elmondtam, hogy 
Szávay képviselő úr helyére ő érkezett a bizottságba, a képviselő úr lemondásával 
megüresedett Autonómia albizottságunk egyik tagsági helyére javaslom képviselő urat. 
Illetve az Ellenőrző albizottság elnöki pozíciójába is. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor úgy erről kérem, hogy szavazzunk. 
Kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy az Autonómia albizottság 
egészüljön ki Bencsik János képviselő úrral. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 6 igen.  

És kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy az Ellenőrző albizottsági 
elnöki pozícióját Bencsik János képviselő úr töltse be. Aki igen? (Szavazás.) 6 igennel 
ezt is elfogadtuk. 

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk. Van-e bárkinek bármi kérdése? (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a mai részvételüket. A bizottsági ülést 
bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Barna Beáta  


