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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  megküldöm  Ungár  Péter  (LMP)
országgyűlési  képviselő  "Miért szervezi ki  az intézet a kutatásokat külsős cégeknek mikor saját
maga is kutatóintézetként működik? " című, K/7083. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.



Címzett: Ungár Péter (LMP)
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, tárca nélküli miniszter 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján a Dr.
Kásler  Miklós  miniszter  úrhoz  benyújtott,  "Miért  szervezi  ki  az  intézet  a  kutatásokat  külsős
cégeknek  mikor  saját  maga  is  kutatóintézetként  működik?”  című,  K/7083.  számú  kérdésére
válaszként mellékelve küldöm Önnek Szász Jenő, az Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke által
készített összefoglalót.
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Tisztelt Képviselő úr! 
 
Ön 2019. március 5-én – képviselői minőségében - adatszolgáltatási kérelemmel fordult a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézethez, akik – komolyan véve érdeklődését – meghívták Önt az 
intézet székházába, hogy érdemben tájékoztassák a tevékenységünkről. Úgy tűnik azonban, 
hogy ellenzéki képviselők csak hívatlanul szeretnek látogatást tenni közintézményeknél, mert 
nem élt ezzel a lehetőséggel. Ismételt adatigénylését az Infotv. 28. § (1) bekezdésére 
hivatkozva tette meg, az NSKI ezt teljesítette. Az általuk küldött adatokat aztán Ön – 
egyáltalán nem etikus módon - kiadta az érdekeltségébe tartozó azonnali.hu hírportálnak, 
akik folyó év július 31-én délben számos, többnyire szakmailag értelmezhetetlen kérdést 
intéztek az NSKI felé, válaszadási határidőnek a másnapot, azaz augusztus elsejét szabva 
meg. Legalább így megtudtuk, hogy miért hívják azonnalinak a portált! Augusztus másodikán 
reggel negyed nyolckor aztán megjelentették az előre megírt rosszindulatú, hibáktól és 
félretájékoztatásoktól hemzsegő cikküket. Az ebben az anyagban megfogalmazott kérdések 
egy részét teszi fel most nekem, illetve nem is nekem, hanem Kásler Miklós miniszter úrnak, 
hiszen Ön még azt a fáradtságot sem vette magának, hogy utána nézzen, kihez is tartozik az 
NSKI szakmai felügyelete. 
 
Mindezek ellenére megpróbálok érdemben válaszolni az Ön által feltett kérdésekre: 
 

1. Az NSKI miért szervezi ki a kutatásokat külsős cégeknek, alapítványoknak, kutatóknak, 
mikor saját maga is kutatóintézetként működik? 

 
Minden kutatóintézet - legyen az kormányzati, akadémiai, egyetemi vagy akár magán 
fenntartású - együttműködik más, az adott szervezeten kívüli kutatási szereplőkkel. Ez a 
kutatási tevékenységek természetéből adódik. Esetünkben különösen fontos ez, hiszen nem 
is lenne az alapítói szándéknak megfelelő, ha nem valósulnának meg ezek a szerződéses 
háttérrel és pénzügyi vonatkozással is bíró együttműködések. Intézetünk Alapító Okirata 
(6/b. pontja) szerint ui. a szakmai küldetésünkhöz illeszkedő más kutatási szereplőkkel 
(személyekkel, szervezetekkel) együtt kell működnünk. Ez azt is jelenti, hogy más kutatási 
szereplők bevonásával is végzünk kutatásokat vagy szervezünk tudományos fórumokat. Ezen 
esetek egy részében pedig a más szereplők erőforrás-ráfordítását részben vagy egészben 
saját erőforrásainkból biztosítjuk, együttműködési megállapodásba és/vagy szerződésbe 
foglalt egyedi megállapodások alapján. 
 
A kérdésfeltevő megfogalmazásában „kiszervezett kutatásként” említett tevékenységekre 
fordított anyagi erőforrások összhangban vannak az Intézet jogszabályban meghatározott 
éves költségvetésével. 
 
Intézetünk alapító okiratában megfogalmazottak szerint az egyik fő küldetésünk a Kárpát-
medencében (Magyarországon és szomszédos államokban) élő magyarsággal kapcsolatos 
kérdések feltérképezése és javaslatok megfogalmazása. A kiterjedt és sokszínű Kárpát-
medencei térben csak úgy lehet sikeresen kutatni, ha együttműködünk más személyekkel és 
szervezetekkel, akik egy adott térséget vagy tematikát illetően helyismerettel vagy 
tapasztalatokkal rendelkeznek. 
 



Az együttműködést előtérbe helyező másik szempont, hogy kutatásaink interdiszciplináris 
jellegűek, vagyis többféle társadalomtudományos módszert és megközelítést elegyítenek, 
olykor egyetlen kutatási projektben is. A saját munkatársak létszáma jóval kisebb annál, hogy 
ilyen átfogó (Kárpát-medencei, illetve a diaszpórában élő magyarságra is kiterjedő, 
interdiszciplináris, jelentős empíriát feltáró és feldolgozó) kutatásainkat az elejétől kezdve (a 
tervezés szakaszától) a végéig (az adatok elemzése, kiértékelése, kutatási jelentés 
megfogalmazása) magunk végezzük. Látni kell, hogy például a nagymintás kérdőíves 
adatfelvételek - survey-k - esetében külön cégek specializálódtak arra, hogy kérdezőbiztosi 
hálózatot tartsanak fenn. A kutatóintézetek, így az MTA számos intézete is ezekkel a 
cégekkel együttműködve tudja csak kutatásait elvégezni. Jóval költséghatékonyabb 
alkalmanként leszerződni e cégekkel az adatgyűjtésre, mint állandó, Kárpát-medencei 
kérdezőbiztosi hálózatot fenntartani. A kutatóintézet az, amelyik a kutatást kezdeményezi, 
megtervezi, kidolgozza módszertanát, majd a kitöltött kérdőívek adatait adatbázisba viszi fel, 
s ez alapján elemez, publikál. 
 
Továbbá látni kell, hogy több kutatási szerződésünk uniós projektekhez kötődik. Ezekben az 
esetekben az uniós támogatások végrehajtási szabályai is meghatározzák ezek mértékét, 
azaz a beszerzett kutatási szakmai szolgáltatások pénzben kifejezett értékét. Az uniós 
projektek keretében zajló szakmai szolgáltatás beszerzéseket az ún. Irányító Hatóságok által 
elfogadott projektköltségvetés rögzíti. E projektköltségvetések előre meghatározzák a 
szakmai szolgáltatás beszerzéseinek mértékét, ezen belül a kutatásokra irányuló szakmai 
szolgáltatás beszerzéseket is. (A szakmai szolgáltatás beszerzés lehetséges mértékét 
egyébként már az Irányító Hatóság által közzétett pályázati kiírások is tükrözik, még jóval a 
pályázat megnyerését, a támogatási szerződés megkötését, így a később véglegesített 
projektköltségvetés elfogadását megelőzően.) A projektek ilyen módon előre meghatározott 
szakmai szolgáltatás beszerzéseit a projekt pénzügyi és szakmai teljesítése érdekében meg is 
kell valósítani. 
 
Az uniós projektek esetében egyébként azért van szinte minden esetben előre tervezve 
szakmai szolgáltatás beszerzés (és ennek keretében például kutatási szolgáltatás beszerzés), 
mert a kedvezményezett saját kapacitásai nyilván nem elegendők arra, hogy a projektek által 
megkövetelt határidőben a szakmai teljesítést el tudják végezni. Ugyanakkor szinte minden 
esetben az is indokolja a kutatási szakmai szolgáltatások beszerzését, hogy olyan – általában 
szűkebb – szakterületeken is kell kutatási tevékenységeket lefolytatni, amelyben a 
kedvezményezett nem rendelkezik kapacitással. Mindezt az EU kohéziós politikai 
támogatások (amelyből a projektjeink finanszírozva vannak) addicionalitási elve és szabályai 
is megkövetelik: a projektek nem a kedvezményezett egyébként is futó tevékenységeit 
finanszírozzák, hanem ahhoz képest többletet jelentenek. 
 

2. Milyen kutatási tevékenységgel köthető össze Szász Jenő városában az iskolások 
focipályájának felújítása? 

 
Az adott mintaprogram célja annak nyomon-követéses vizsgálata (monitoringozása) volt, 
hogy az adott, kisléptékű sportfejlesztések vajon milyen – a sportszakmai szempontokon 
túlmutató – módon képesek befolyásolni a diákok sportolási aktivitását, motivációit, 
identitását. Korábbi tapasztalataink ugyanis azt mutatták, hogy mind az oktatásban, mind 
pedig a formális keretekben történő sportolásban, a magyar gyermekek általában 



„versenyhátrányban” vannak a román többségű területek oktatási és sportintézményeit 
látogató gyerekekkel szemben, amelyet úgy lehet csökkenteni, ha célzott, konkrét 
helyszínekre és intézményekre fókuszáló fejlesztéseket végzünk. Azért választottuk a szóban 
forgó iskolás sportklubot, mert 1) kifejezetten a fiatal diákok sportolását szervezi; 2) 
Székelyudvarhelyen, a Székely fővárosban, Erdély „legmagyarabb” városában adottak a 
kiegészítő feltételek (magyar nyelvű képzési környezet és szocializációs közeg), több 
kollégánk is székelyföldi gyökerekkel rendelkezik, amely megkönnyítette a nyomon 
követéses vizsgálatot; 3) ez az iskolás sportklub elsőként nyilvánította ki együttműködési 
szándékát az NSKI-val.  
 
A kutatás két részből állt. Az oktatók és szervezők beszámolók formájában adtak számot 
tapasztalataikról, míg a diákok egy részét külön is megkérdeztük. A kutatás végeredménye 
igazolta az előzetes várakozásainkat. Tömören, szoros és pozitív kapcsolat áll fenn a 
fejlesztések megvalósulása és a magyar környezetben végzett sportolási motiváció között. A 
kutatásból nem terveztünk önálló konferenciát és önálló publikációt, ám kutatási 
jelentéseinkbe, javaslati anyagainkba beépítettük az itt szerzett tapasztalatokat.  
 

3. Oktatási téma kutatására kapott pénzt a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK). Miről is szóltak ezek a kutatások és milyen eredménnyel 
zárultak? 

 
A HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel az egyik uniós projektünk (EFOP 
3.10.1-17-2017-00002) keretében kötöttünk vállalkozói szerződést, mivel a beszerzési eljárás 
során ez a vállalkozás adta a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződés tárgya a felsőoktatási 
hallgatói pályák feltérképezése, valamint a tanulói, hallgatói életutak feltárása és az oktatás 
társadalmi mobilitási szerepvállalásának vizsgálata volt. A HÖOK Hallgatói Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. a szerződésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett. A kutatás 
során többek között készítettek kérdőíves felmérést (603 kitöltéssel), valamint interjúkat a 
magyarországi és határon túli felsőoktatási intézményekben, továbbá esettanulmányok 
segítségével vizsgálták a hallgatói életutakat. A kutatások eredményként összeállt egy, a fenti 
témákkal kapcsolatos adatbázis, valamint elkészült több elemző tanulmány, összességében 
több mint 300 oldal terjedelemben, melyeket intézetünkben meg lehet tekinteni. Terveink 
között szerepel, hogy a formailag egységesített elemző tanulmányt az NSKI honlapján 
keresztül idén ősszel teljes egészében elérhetővé tesszük. A kérdésre kiegészítésül annyit 
tennénk hozzá, hogy a HÖOK-ra, mint az Intézet stratégiai partnerére tekintünk, mellyel évek 
óta nagyszerű a szakmai együttműködésünk, s amely a jövő értelmiségi fiataljait fogja 
szervezetileg össze, hozzánk hasonlóan a nemzeti összetartozás, a határon átnyúló magyar-
magyar kapcsolatok iránti elköteleződésből egységes Kárpát-medencei rendszert épített ki.  
 

4. A konkrét kiadásokon, kutatási eredményeken és a mintaprojektek részletein kívül 
hány állandó, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott kutatója van az 
intézetnek? 

 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakmai és tudományos tevékenysége szélesebb, mint a 
szó szoros értelmében vett kutatás (azaz új tudományos eredmények feltárása), mert 
részének tekintjük a tudomány- és a kultúraszervezést, a kultúraközvetítést vagy a kutatási 
eredmények társadalmasítását is. Az NSKI állandó státusú munkatársainak mintegy 80%-a 



(64 fő) vesz részt időszakosan vagy állandó jelleggel a kutatásokban, szakirányú 
egyetemi/kutatóegyetemi végzettséggel, illetve kutatási tapasztalatokkal rendelkezik. Az 
ezen felül, pl. az EFOP-os projektek keretében, határozott időre leszerződött munkatársaink 
100%-ban kutatók.  
 

5. Hogyan lehet megismerni az NSKI által végzett összes kutatás eredményét? Milyen 
tanulságok vonhatók le a magyarság összetartozására vonatkozóan? 

 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet központi hivatalként, „kormányzati kutatóintézetként” 
működik, éppen ezért tevékenységeink egy része nem kerül a nyilvánosság el, ezek 
kedvezményezettjei a kormányzati szereplők. Az NSKI szakmai teljesítményét ugyanakkor 
nem elsősorban, illetve nem csak a publikált szövegek jelentik, több olyan kutatásunk és 
szakmai programunk is volt, amelyből nem készült záró-tanulmány vagy kiadvány, vagy ha 
készült is - azt a téma természetéből adódóan - belső anyagként kezeljük. Bizonyos 
esetekben a kutatás eredményeit szakpolitikai javaslatként fogalmazzuk meg, s így 
továbbítjuk a fenntartó felé. Ezeken kívül minden megjelent tanulmány, kiadvány vagy kötet 
elérhető, Képviselő úrnak javasoljuk – ha már nem látogatott el az NSKI székházba – a DT 
vagy MÁÉRT üléseit, ahol – megalakulása óta - az NSKI egy kiadványstanddal szerepel. A 
válaszom mellékleteként megtalálja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet  mindezidáig 
megjelent vagy megjelenés alatt állópublikációit tartalmazó listát, amely - úgy gondolom - 
önmagáért beszél. 
 

6. Mi lett a 2018-as kutatások eredménye, melyet a Kárpát-medencei magyar 
közösségek összetartozás-tudatának témájában folytattak? 

 
A 2017-2018-as évben több tucat szakmai programot valósítottunk meg. A nagyobb 
lélegzetvételű, több éven is átívelő kutatási programjaink a következők voltak: 
 
Kriza János Kutatási Program 
A világszerte tömbben, szórványban vagy diaszpórában élő magyarság kulturális, néprajzi és 
történelmi örökségének feltárása, a nemzeti integráció elősegítése és a nemzeti 
önazonosságtudat erősítése céljait támogató szakmai program főbb céljai a következők 
voltak: 
 1. A nemzeti emlékezet legfontosabb csomópontjainak kutatásával és kiemelésével az 
egységes magyar nemzet- és történettudat megerősítése, a történelmi erőforrások 
felhasználásán alapuló fejlesztések támogatása.  
2. A hagyományos magyar kultúra, a néprajzi örökség feltárására és felmutatására irányuló 
projektek a nemzeti összetartozás és a hagyománytiszteleten alapuló nemzeti büszkeség 
megteremtése céljából, a néprajzi erőforrások felhasználásán alapuló fejlesztések 
támogatása.  
 
Márai Sándor Kutatási Program 
A Kárpát-medencében, a szülőföldön, magyarként való megmaradás nemzetstratégiai célját 
támogató szakmai program, melynek fókuszában a fiatalok elvándorlásának és 
hazatérésének kvalitatív, interjúk alapján történő kutatása állt.  
 
 



Tamási Áron Kutatási Program 
Az anyaországi társadalom nemzeti integráció iránti érzékenyítését és a külhoni magyarság 
iránti elfogadást és támogatást elősegítő szakmai program, melynek keretében az MTA 
Kisebbségkutató Intézetének közreműködésével egy országos, a felnőtt lakosságra 
reprezentatív kérdőíves kutatást végeztünk (1807 fő részvételével). 
 
Cholnoky Jenő Kutatási Program 
A Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetének feltárását, tervezését és 
fejlesztését elősegítő szakmai program, melynek keretében – a KSH Népesedéstudományi 
Intézetének közreműködésével – a következők valósultak meg: 
 1. Makroszintű gazdasági és társadalmi folyamatok a Kárpát-medencében és ezek helyi 
szintű változatainak feltárása;  
2. Kárpát-medencei népesség-előrejelzések, demográfiai és migrációs folyamatok lehetséges 
következményeinek feltárása;  
3. Székelyfölddel kapcsolatos társadalmi és gazdasági kutatások a fejlesztéspolitika 
szolgálatában. 
 
Karácsony Sándor Kutatási Program 
A Kárpát-medencei magyar köz- és felsőoktatás fejlesztésének nemzeti integrációs célját 
támogató szakmai program, melynek keretében több külhoni partnerrel összefogva 
megvizsgáltuk: 
1. az erdélyi szórvány területekre (Szeben és Beszterce-Naszód) fókuszálva megvizsgáltuk a 
tanulói útvonalakat;  
2. kérdőíves vizsgálatot végeztünk az érettségi felkészítő projektjeinkben részt vett 
tanulókkal;  
3. kidolgoztuk javaslatainkat a Kölcsey Ferenc Szórvány és Diaszpóra Ösztöndíj Program 
címszó alatt. 
 
Az EFOP-1.12.1-17 - 00003 - Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, 
egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence 
szomszédos országaival a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarság 
közösségeinek helyzetét és társadalmi állapotát egységes rendszerben vizsgálja meg és tárja 
fel. Az így előállított tudás és a létrejövő kapcsolatok az egységes, rendszerbe foglalt, 
társadalmi felzárkózást és felelősségvállalást, közösségépítést generáló humánerőforrás-
fejlesztések alapját jelenthetik Magyarország konvergencia régiói számára.  
 
Az EFOP-3.10.1-17 - 00002 - Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és 
felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival a magyarországi köznevelési 
és felsőoktatási struktúrákban tapasztalható hiányok és fejlesztési szükségletek orvoslását 
tűzte ki célul, Kárpát-medencei és külhoni magyar kitekintésű műveletekkel. A felmérések 
során megtörténik a bemeneti demográfiai paraméterek azonosítása, a várható tanulói és 
hallgatói létszámok becslése. Kataszterbe vesszük az oktatási struktúrák infrastrukturális és 
humánerőforrás feltételeit, valamint vizsgáljuk az oktatási rendszerekkel szemben várható 
kimeneti elvárásokat. 
 
 
 



Wass Albert Kutatási Program 
A magyarság nemzeti emlékezetének, a múltról alkotott képének megerősítését támogató 
emlékezetpolitikai szakmai program, melynek keretében 2018-ban, az Ablonczy Balázs 
vezette MTA – Trianon100 Lendület Programmal összefogva, interjús, online kérdőíves és 
fókuszcsoportos kutatás keretében mértük fel az anyaországi középiskolásokat és 
történelem tanárokat Trianon, az ahhoz vezető út és következményeinek a közoktatásban 
betöltött szerepéről, jellemzőiről.  
 
Erdélyi János Kutatási Program 
A Kárpát-medencei falvak és kistelepülések népességének megmaradását, a szülőföldön való 
boldogulását elsősorban a vallásosság és a felekezetek oldaláról vizsgáló kutatási program, 
melynek keretében a következő helyszíneken zajlott és zajlik terepkutatás:  

- Udvarhelyszék falvai (Fenyéd, Felsőboldogfalva, Bőgöz, Kányád, Székelyderzs, 
Nyikómalomfalva, Székelyszentmihály, Lövéte, Homoródalmás) a Kós Károly 
Honismereti és Szülőföldkutató Tábor keretében a Károli Gáspár Református 
Egyetem Szociológiai tanszékével együttműködve;  

- az Ipoly-mente falvai, a Selye János Egyetem, a Soproni Egyetem és a Rákóczi 
Szövetséggel együttműködve. 

 
 

7. Miért nem jelennek meg 2016 óta az NSKI-nek olyan, rendszeres kiadványai, mint a 
Kárpát-Haza Szemle és a Kárpát-Haza Napló? 

 
A Kárpát-Haza Szemle és a Kárpát-Haza Napló nem állandó kiadványai az Intézetnek, hanem 
egy-egy adott szakmai téma, konferencia, érdekesebb nemzetstratégiai kérdés kapcsán 
megjelenő összefoglaló kötetek sorozata. (Kárpát-Haza Szemle 2017-ben is jelent meg, 
Történetek a magyar nemzet múltjából főcímmel.) A két sorozat nem szakadt meg, hanem 
inkább úgy fogalmazhatunk, hogy a hangsúly a harmadik szakmai kiadványsorozatunkra, a 
nagyobb lélegzetvételű szakmai anyagokat bemutató Kárpát-Haza Könyvekre tevődött át. 
 
A rövidebb lélegzetű szakmai tanulmányok az NSKI rendszeresen, évkönyvként 
megjelentetett ANNALES kiadványaiban találhatóak meg 2015 óta. A 2014 és 2017 közötti 
évek számai megjelentek, az ANNALES 2018 tartalma összeállt, a szerkesztés jelenleg is 
folyik, az év végig megjelenik. 
 
 

8. Mire költi az intézet az uniós pályázatok keretében lehívott többszázmillió forint 
fennmaradó részét? 

 
A projektek költségvetését az Irányító Hatóság hagyja jóvá, a költségvetés fő paramétereit 
már az Irányító Hatóság által közzétett pályázati felhívás is rögzíti (ez még a 
kedvezményezett – esetünkben Intézetünk – kiválasztását és a vele való támogatási 
szerződéskötést megelőzően megtörténik). A projektköltségvetés alapján kell a 
kedvezményezettnek megvalósítania a projekt szakmai és a pénzügyi teljesítését. A 
projektköltségvetés a szokásos költségvetési költségnemek szerinti bontást is tartalmaz, pl. 
hogy mi fordítható szakmai szolgáltatás beszerzésre (köztük pl. kutatási szakmai 
szolgáltatások beszerzésére), mi fordítható bérekre stb. Az ilyen jellegű uniós projektekben – 



amelyek közé tartozik az Intézetünkben futó két említett projekt is – már a pályázati 
felhívásban közölt eljárásrendi szabályok rögzítik, hogy mekkora hányad fordítható pl. 
szakmai szolgáltatások beszerzésére. Utóbbi pl. jellemzően 50%-nál kisebb hányad, és ez alól 
nem kivétel egyik projektünk sem. Szintén meghatározott rész fordítható pl. a projektek 
menedzselésének költségeire is. 
 

1. Melléklet 
 
Kárpát-haza Könyvek 

Sas Péter: Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága (2014)  Ismeretterjesztő kiadvány 

Kozma Mihály: Pléhkrisztus (2015) 
 

Ismeretterjesztő és művészeti kiadvány  

Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl (2015) Magyar identitás a diaszpórában 

Gerencsér Balázs: „Nyelvében él…” (2015) Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok 
hivatalos anyanyelvhasználati jogairól 

Kortárs Magyar Művészet 2014 (2015) A Kárpát-haza Galéria határon túli művészeinek 
alkotásait bemutató katalógus 

Kortárs Magyar Művészet 2015 (2016) A Kárpát-haza Galéria külhoni művészeinek 
alkotásait bemutató katalógus 

Kortárs Magyar Művészet 2016 (2017) A Kárpát-haza Galéria külhoni művészeinek 
alkotásait bemutató katalógus 

Kortárs Magyar Művészet 2017 (2018) A Kárpát-haza Galéria külhoni művészeinek 
alkotásait bemutató katalógus 

Kortárs Magyar Művészet 2018 (2019) A Kárpát-haza Galéria külhoni művészeinek 
alkotásait bemutató katalógus 

Boldogasszony (2016) Kiállítás-sorozat katalógus  

Boldogasszony – magyar, olasz, angol (2019) A római és brüsszeli kiállításokra utánnyomás 

Zászlók, ha lengenek (2017) Rajz- és esszépályázat a magyar címer és zászló 
megünneplésére katalógus 

Zászlók, ha lengenek (2018)  

Hazatalálók és hazát találók (2017) Tanulmányok a külhoni magyar ifjúság 
helyzetéről 

Csillagok közt fényességes csillag (2017) A Szent László emlék-év keretében  

Te vagy a fény nekünk (2017) Ifjúsági gitáros énekeskönyv  

Lőrincz György: Bécs fölött a Hargitát (2017) Székelyföldi sorsregény   

Testvéred minden magyar I. (2017) Interjúkötet a magyar közélet kimagasló 
egyéneivel a magyar nemzeti identitásról 

Testvéred minden magyar II. (2019) Interjúkötet a magyar közélet kimagasló 
egyéneivel a magyar nemzeti identitásról 

Hit és megmaradás (2017) Kárpátaljai nagycsaládok interjúkötet 

Burgenland (2017) A Kárpát-medence régiói 14.  

„…a népek ajkiról eltanulva…”(2018) Válogatás Erdélyi János gyűjteményéből  

150 éves a Székely Dalegylet (2018) Évfordulós almanach 

Felvidéki és Kárpátaljai VárakI.-II. (2019) Kétkötetes almanach a felvidéki és kárpátaljai 
várak és erődítményekről 

Homoródmente Népviseletben (2019) Népviseleti fesztiválok almanachja 

Elvetélt éveimet siratom (2019) Hadifogoly visszaemlékezések a nagy háborúból 

 

Évkönyvek 

Annales 2014 (2015) Válogatás az NSKI tanulmányaiból 

Annales 2015 (2016) Válogatás az NSKI tanulmányaiból 

Annales 2016 (2017) Válogatás az NSKI tanulmányaiból 

Annales 2017 (2018) Válogatás az NSKI tanulmányaiból 

Annales 2018 (2019) Válogatás az NSKI tanulmányaiból 

 



 

A Nemzeti integrációs és Kárpát-medencei hálózatfejlesztési Igazgatóság szakmai kiadványai 

Kárpát-medencei felnőttképzési és hálózatfejlesztési stratégiajavaslat a nemzeti 
integrációért (2013) 
 

Kárpát-medence kiterjedésű, jövőkép központú, 
képzési foglalkoztatási és hálózatfejlesztési 
stratégiajavaslat.  

Kárpát-medencei képzési, foglalkoztatási és hálózatfejlesztési stratégiajavaslat. 
(2014) 
 

Kárpát-medence kiterjedésű, jövőkép központú, 
képzési foglalkoztatási és hálózatfejlesztési 
stratégiajavaslat. (Átdolgozott, második kiadás) 

Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében. (2014) 
 

A szórványkollégiumi, tehetséggondozási és 
pályaorientációs hálózatfejlesztés lehetőségei a 
szórványkollégiumok helyzetének tükrében.  

Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása. (2014) 
 

Az NSKI által szervezett Kárpát-medencei 
fejlesztési fórumsorozat fejlesztési szakértői és 
szervezeti adatbázisa.    

Mangalicatenyésztők első Kárpát-medencei találkozója – Kárpát–Haza 
Fejlesztési Műhely – Kárpát-Haza Napló (2014) 

A magyar őshonos állatfajták megőrzése, 
génmegőrzés.  

EU, Quo Vadis? A The Global Round Table 2014. május 8-9-én megrendezett 
budapesti konferenciája. Kárpát–Haza Fejlesztési Műhely- Kárpát-Haza Napló 
(2014)  

A Globális Kerekasztal 2014. május 8-9-én 
megrendezett budapesti konferenciájának 
kötete 

Kárpát-medencei fejlesztési hálózat. Kárpát–Haza Fejlesztési Műhely- Kárpát-
Haza Napló (2014) 
 

A Kárpát-haza Fejlesztési 
Rendszer részeként egy Kárpát-medencei szintű 
fejlesztési és együttműködési hálózat 
létrehozásának stratégiája, lehetőségei.  

Mozaikok az erdélyi fül-orr-gégészet történetéből. Kárpát–Haza Fejlesztési 
Műhely- Kárpát-Haza Napló (2014) 

A erdélyi orvosképzés alakulása a két világháború 
között 

Az ipari kenderre épülő gazdaság fejlesztési programjának lehetősége 
Magyarországon és a Kárpát-medencében (2016) 
 

Az ipari kenderre épülő gazdaság fejlesztési 
programjának lehetősége Magyarországon és a 
Kárpát-medencében. 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében (2017) Kulturális és közösségi alapokon működő 
gazdaságfejlesztési mintaprogram a Kárpát-
medencében  

 

A Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság szakmai kiadványai  

Kárpát-haza Szemle 1. Rozsály és Túristvándi (2014) 

Önfenntartó falu-fenntartható vidék – jó 

gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében 

című műhelykonferencia-sorozatának első 

konferenciáján elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 2. Átány (2014) 

Önfenntartó falu-fenntartható vidék – jó 

gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében 

című műhelykonferencia-sorozatának második 

konferenciáján elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 3. Változó éghajlat (2014) 

Önfenntartó falu-fenntartható vidék – jó 

gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében 

című műhelykonferencia-sorozatának harmadik 

konferenciáján elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 4. Kisebbségek és nemzeti közösségek (2014) 
A nemzetstratégia legfontosabb kérdéseivel, a 

külhoni magyarság jogvédelmével foglalkozó 

konferencián elhangzott előadások 



tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 5. Pro Énlaka (2014) 

Önfenntartó falu-fenntartható vidék – jó 

gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében 

című műhelykonferencia-sorozatának negyedik 

konferenciáján elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 6. Metszetek I. (2014) 

A külhoni magyar ifjúságkutatás témakörében 

rendezett első konferencián elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 7. Metszetek II. (2014) 

A külhoni magyar ifjúságkutatás témakörében 

rendezett második konferencián elhangzott 

előadások tanulmánykötete.  

"Kincses Kolozsvár 2015" Erdélyi magyar fiatalok. Kutatási jelentés (2016) 

Kolozsvári magyar egyetemisták körében végzett 

kérdőíves vizsgálat eredményeit bemutató 

kiadvány.  

Kárpát-medencei magyar ifjúságkutatás: Kutatási jelentés és kitekintés az 

amerikai diaszpórára (2015) 

A kiadványban a Kárpát-medencei magyar 

ifjúságot vizsgáló kutatás lett kiegészítve a 

diaszpóra közösségi életének és ifjúságának 

helyzetét, a magyarsághoz való kötődését, 

valamint identitásuk kérdését taglaló 

tanulmánnyal. 

A Gyergyói-medence gazdaságfejlesztési lehetőségei - 2015. Kutatási jelentés 

(2015) 

A tömbmagyar közösségek autonóm 

gazdaságszervezési mintázatainak komplex, 

hosszú távú kutatási programjának első állomása 

a Gyergyói-medence fejlesztési lehetőségének 

feltárása. 

Kárpát-haza Szemle 8. Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában (2016) 
Válogatás a Székelyföld turisztikai lehetőségeinek 

kapcsán rendezett konferencia előadásaiból. 

Kárpát-haza Szemle 9. Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi 

gazdaságfejlesztés (2016) 

A helyi gazdaságfejlesztés témakörében rendezett 

két napos konferencián elhangzott előadások 

tanulmánykötete.  

Kárpát-haza Szemle 10. Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és 

nemzetpolitikáról (2016) 

A nemzet ügyével foglalkozó kormányzati 

háttérintézmények számára 2015. június 11-én 

Veszprémben került megrendezésre az első fórum 

– a kötet válogatás az előadásokból. 

Kárpát-haza Szemle 11. A Kárpát-haza jövője (2016)  

Konferencia, melynek célja lehetőséget teremteni 

a Kárpát-medencei régió politikusainak, 

szakembereinek, oktatóinak, közgazdászainak, 

kamaráinak és fiataljainak a gazdasági 

helyzetelemzésre, az információcserére és az 

együttműködés kereteinek bővítésére.  



Merre tovább? Felvidéki magyar fiatalok – 2015. Kutatási jelentés (2015) 

Felvidéki magyar középiskolás fiatalok körében 

végzett kérdőíves kutatás eredményeit bemutató 

kiadvány.  

Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer 

vizsgálata (2018)  

 

Válogatás Felvidék turisztikai lehetőségeinek 

kapcsán szervezett kutatási eredményekből  

A Csíksomlyói búcsú turisztikai vizsgálata (2017)  
Válogatás Felvidék turisztikai lehetőségeinek 

kapcsán szervezett kutatási eredményekből 

Maradj itthon! Gyere haza! A Kárpát-medencei magyarok elvándorlásának és 

hazatérésének vizsgálata. Kutatási jelentés (2016) 

A Márai Program – a Kárpát-medencei elvándorlás 

sajátosságainak feltárását, illetve a kivándorlás 

megfékezését célzó komplex kutatási program – 

keretében született jelentés. 

„Menjek vagy maradjak?!” (2017) 

A Kárpát-medencei elvándorlás sajátosságainak 

feltárását, illetve a kivándorlás megfékezését 

célzó katalógus 

Történetek a magyar nemzet múltjából (2018) 
Az NSKI történeti tárgyú konferenciáinak 

tanulmánykötete 

Tanulói útvonalak (2018) Oktatás a szórványban  

 

 

Kárpát-haza Füzetek – InVictus 

Orbán Balázs (2015) A magyar történelem meghatározó személyének 
történelemformáló szerepe és életútja   

Keresztutak (2015) Felvidéki magyar papi sorsok a hontalanság és 
kommunizmus időszakában 

Kratochvil Károly (2016) A magyar történelem meghatározó személyének 
történelemformáló szerepe és életútja   

Mécs László (2016) A magyar történelem meghatározó személyének 
történelemformáló szerepe és életútja   

Esterházy János (2017) A magyar történelem meghatározó személyének 
történelemformáló szerepe és életútja   

 


