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Előszó
Köszöntjük az Olvasót!
Amikor 2004-ben megkezdte tevékenységét a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), kevesen hitték, hogy reális lehet, amit a magyarországi
és határon túli parlamenti képviselők közös konzultációs fóruma célként tűzött ki:
a magyarság olyan párbeszédének megvalósítása, amely elvezet egy konszenzust
élvező nemzetpolitikai stratégia megfogalmazásáig.
Ez a kötet, amely a Fórum ékes munkáját összesíti, annak bizonyítéka, hogy a
kitűzött cél reális volt. A nemzetpolitikáról folyó, sokszor érzelmektől sem mentes
viták ellenére a magyarságnak van elképzelése arról, hogy a különböző országokban élő magyar közösségek mit tehetnek együtt a megmaradásért, a közép-európai
térség prosperitásáért.
Az itt közreadásra kerülő dokumentumok a KMKF résztvevőinek konszenzusával születtek; ezt a szempontot mindenképpen a Tisztelt Olvasó figyelmébe
ajánljuk. A valóságos nemzetpolitikai konszenzus vélhetően még szélesebb ennél,
de ez a nemzetpolitikai közmegegyezésnek mégis az a része, amely a döntések
tartalmában egyértelműen megjelenik.
A KMKF létrejöttét követő első időszakban a tárgyalóasztalhoz ülő politikusok
csak „ízlelgették” a párbeszéd perspektíváit. Később, fantáziát látva az együttműködésben, illetve a folyamatos kapcsolattartás szükségét érezve, kialakították, majd
szélesítették és mélyítették a KMKF szakmai infrastruktúráját. Létrehozták a különböző szakterületekkel foglalkozó albizottságokat, a szórvány munkacsoportot,
illetve az ezek munkáját összefogó Állandó Bizottságot és a KMKF Titkárságát.
2007-ben Románia Európai Uniós csatlakozásával a határon túli magyarság
nagy részének az Európai Unió polgárává válásakor a KMKF Plenáris ülése elhatározta, hogy a következő évben áttekinti az uniós csatlakozás hatását a magyar
közösségek együttműködésére. Az albizottságok egy éven át dolgoztak annak a
jelentésnek az elkészítésén, amely ebben a témában a 2007. évi plenáris ülés elé
került. Az így elfogadott dokumentum – amely tartalmát találóan összegző nevén
„Nemzeti Együttműködési Stratégia”-ként került be a szóhasználatba –, egyszerre
volt közös helyzetértékelés és konszenzusos nemzetpolitikai célok összegzése.
2007 őszétől újabb, már az ágazatpolitikai kérdésekkel foglalkozó munka kezdődött. A közös célok sikeres meghatározása után részletes szakpolitikai elképzelések kidolgozása indult. Első feladat a határ menti közlekedésfejlesztési elképzelések összegzése volt. Az erről szóló szakpolitikai koncepciót a 2008. évi plenáris
ülés egyhangúlag fogadta el. 2008-ban a plenáris ülés a szakpolitikai koncepciók
kidolgozásának egész sorát indította útjára.
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A Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fórumáról röviden

A 2009. évi plenáris ülésen elfogadásra kerültek a gazdaságfejlesztési, mezőgazdaság-fejlesztési és nemzetközi téren való együttműködés koncepciói, valamint a határ menti, kis költségigényű beruházásokon túlmutató, hosszú távú közlekedésfejlesztési elképzelések összegzése.
A plenáris ülés elfogadott egy rövidebb állásfoglalást is, amely meghatározza,
hogy a KMKF mit tekint a kisebbségi nyelvhasználati és oktatási jogok minimális
követelményének. Koncepcionális jellegére való tekintettel ennek szintén a stratégiai anyagok közt a helye.
2010-ben folytatódott a munka és az Állandó Bizottság egyhangúlag támogatta
a hosszú vitákban kiérlelt további stratégiai dokumentumokat, amelyek a magyarság nemzetpolitikai jövőképe, a határon átívelő kulturális nemzet és a szórványstratégia témaköreit ölelik fel. Új távlatokat jelent a fenntartható fejlődés magyar
–magyar együttműködés keretében történő előmozdításának irányairól szóló tanulmány, mely a globális világban egy új típusú metszetét adja a fenntarthatóság
és a nemzet kérdéseinek.
A fentieket komoly eredménynek tekintve, örömmel tapasztaltuk a választások utáni, nemzetpolitikai fordulatot követő hónapokban is, hogy – a MÁÉRT 
visszaállítása, illetve a határon túli szervezetek életében bekövetkezett változások
mellett is –, egyöntetű támogatás övezi, hogy a szükséges módosításokkal, de
vigyük és fejlesszük tovább azt az értéket, amelyet több száz képviselő, szakértő
munkatárs szakmai tudása, elkötelezettsége alapozott meg.
Az elmúlt húsz esztendőben sokan, sok helyütt fogalmazták meg egy egységes
nemzetpolitikai stratégia igényét. A mögöttünk álló hat év munkája ezt a közös tudást építette, amelyet a Fórum tagjainak konszenzusa hitelesít. A nemzetpolitikai
stratégia elemeiben megfogalmazódó ajánlások, javaslatok, egy nemzet akaratát
tükrözik, amelyben a közösségi ihlet a legfontosabb erő.
Budapest, 2011. február

Dr. Kövér László
a KMKF elnöke,
az Országgyűlés Elnöke

Dr. Szili Katalin
a KMKF alapító elnöke,
az Országgyűlés volt Elnöke
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A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2004 decemberében
alakult meg azzal a céllal, hogy tagjai közös tanácsaival segítsék a Magyar Országgyűlés munkáját.
A KMKF tagjai az Országgyűlés frakcióinak küldöttei, a szomszédos országok parlamentjeinek, regionális, vagy megyei közgyűléseinek azon képviselői,
akik az ott működő magyar szervezetek támogatásával szerezték mandátumukat,
valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott képviselői.
A KMKF-ben ilyen módon jelenleg képviselteti magát:
• Magyarországról a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Szocialista

•
•
•
•
•
•

Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Kereszténydemokrata Néppárt,
illetve a Lehet Más a Politika,
Romániából a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári
Párt,
Szlovákiából a Magyar Koalíció Pártja,
Ukrajnából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség,
Szerbiából a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata
Párt,
Horvátországból a Magyar Egyesületek Szövetsége, valamint
Szlovéniából a Mura-vidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a
szlovéniai magyarság parlamenti képviselője.

A KMKF évente plenáris ülést tart minden tag részvételével, amit a résztvevő
szervezetek 1-1 képviselőjéből álló Állandó bizottság készít elő.
A   magyar törvényhozás 2008. március 5-én országgyűlési határozatot fogadott el, amelyben a Statútum alapján – tehát konzultatív testületként – saját
intézményének ismeri el a KMKF-et, és ennek jegyében saját költségvetéséből
biztosítja annak működését.
A KMKF 2004-es Statútumának a 2011. március 11-i plenáris ülésen várható
módosítása az alábbiak szerint jellemzi a Fórum munkáját:
„A KMKF több állam törvényhozói közötti együttműködés. A KMKF olyan
hasonló problémákkal, egybeeső érdekekkel is rendelkező magyar szervezetek
képviselőinek konzultációs fóruma, akik között a legfőbb összekapcsoló erő a magyarsághoz tartozásuk, illetve a térség népei és országai közötti együttműködés
előmozdításának szándéka. A KMKF ajánlásokat fogalmazhat meg magyarországi intézmények számára, így létrehozásának és működésének nincs nemzetközi
jogi relevanciája.”
– 7 –

2011-ben időszerűvé vált a KMKF szervezeti megújítása tekintettel az újra működő MÁÉRT munkacsoporti rendszerének helyreállítására és a kormányzati illetve
parlamenti nemzetpolitika elkülönülésére. A napi szintű szakpolitikai ügyek vitele
helyett a nemzetpolitikai szempontból hosszútávon kiható ügyek kerülnek napirendre egyfajta tudásbázisként jelenítve meg az Országgyűlésben a magyar nemzet ös�szetartozását. Az Állandó Bizottságban megvitatott és a plenáris ülés elé terjesztett
statútum módosítási javaslat szerint annak érdekében, hogy a KMKF az eddigieknél
szélesebb társadalmi alapokon nyugodjon, a korábbi albizottsági rendszer helyére
három munkacsoport lépne: a Regionális önkormányzati munkacsoport, a Szórványdiaszpóra munkacsoport és a Társadalmi szervezetek munkacsoport. A KMKF Titkárságát a mindenkori Elnöki kabinet és a Külügyi Hivatal közösen látta el.
A KMKF munkájának eddigi fontosabb eredményei:
• 2007-ben a KMKF elemzést készített azzal kapcsolatban, hogy Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Románia európai uniós csatlakozása gyökeresen megváltoztatta a magyar kisebbség helyzetét. A  dokumentum konkretizálja a magyar külpolitikának azt a célkitűzését, hogy a magyar kisebbségek
jogainak érvényesítését az európai integráció keretei között kell megoldani.
A dokumentum címe: A   együttműködés és a magyar nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása
után. „Munkacímén” Nemzeti Együttműködési Stratégiaként is szokták emlegetni.
• Magyarországnak, Szlovákiának és Szlovéniának a schengeni övezethez történt csatlakozásával (illetve Románia várható csatlakozásával) összefüggésben a KMKF 2008. szeptember 12-én szakpolitikai koncepciót fogadott el a
határ menti régiók közlekedésfejlesztéséről. A szakmai anyagban a fejlesztési szükségletek elemzése alapján javaslatok fogalmazódnak meg arra, hogy
Magyarország és a szomszédos országok illetékes hatóságai –felhasználva
az európai uniós forrásokat – közös regionális fejlesztéseket hajtsanak végre
az Európai Unió négy alapvető szabadsága (a személyek, az áru, a tőke és a
szolgáltatások szabad áramlása) kiteljesedésének érdekében.
• A KMKF szakmai közreműködésével egy ötpárti alapítvány keretében 2009
szeptemberében állandó iroda nyílt Brüsszelben, amelynek célja tájékoztatás
nyújtása az Európai intézményeinek a magyar kisebbségek által képviselt
értékekről, törekvéseikről és érdekeikről.
• A KMKF 2009 évi ülése újabb szakpolitikai koncepciókat fogadott el. Ezek
között található a hosszú távú közlekedésfejlesztési vízió, a magyar közösségek
gazdaságfejlesztési és mezőgazdaság-fejlesztési, valamint nemzetközi téren
történő együttműködési lehetőségeinek áttekintése. Az ülés állást foglalt a kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimum-követelmények kérdésében is.
• A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülésén a nemzeti együttműködési stratégia és jövőkép, a határon átívelő kulturális nemzet és a kárpát-medencei gazdasági tér témakörben vitatott meg és fogadott el dokumentumokat.  
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Értékelések, emlékek
és javaslatok
a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumáról
Anyaország – Kárpát-medencei régió
Európai parlamenti képviselôk – Villágszórvány, diaszpóra
Országgyûlés Nemzeti Összetartozás bizottsága
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Anyaország

Ha beszélhetünk nemzetpolitikai folytonosságról történelmünknek abban az
időszakában, amely Gyurcsány-korszakként vonul be a köztudatba, az anyaország nemzetpolitikai funkciójának legalább szimbolikus fennmaradásáról a 2004.
decemberi népszavazás, a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) megszüntetése,
a nemzetpolitika szakértői jelentős részének elbocsátása és a magyar–magyar kapcsolattartás főosztályi szintre degradálása után, az leginkább a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) megalapításának és tevékenységének köszönhető.
A  nemzetpolitika (ez a fogalom, amelyet az időközben tragikus fiatalsággal
elhunyt Lőrincz Csaba alkotott meg, de amely a gyakorlatban már a fogalom megnevezése előtt is létezett, végig a kilencvenes években) nem más, mint a határok
felett létező magyar nemzeti közösség közös döntéseinek előkészítése és végrehajtása. 2004 után kormányzati szinten ebben következett be törés.
A  határon túli magyarság körében egyértelmű igény mutatkozott a magyar
állampolgárság megszerzésére, és a magyarországi népszavazáson, ha az érvényességhez nem elégséges mértékben is, de többséget szerzett ennek az akaratnak
a támogatottsága. Tehát, bár nem formálisan, mert a népszavazás erre nem volt
alkalmas eszköz, de tartalmilag mindenképpen közösségi döntés alakult ki a kérdésről. Az akkori kormány mégis hisztériapropagandát keltett az állampolgárság
ellen, és arra támaszkodva megtagadta a közösségi döntés végrehajtását.
A  népszavazást követően a MÁÉRT  felszámolásával megszűnt az a fórum,
amely „körkörösen” kínált egyeztetési lehetőséget az anyaország és a határon túli
magyar közösségek között, politikai kifejeződést adva a határok feletti nemzeti
összetartozásnak. A helyette felkínált, ún. „kormányzati egyeztetés” keretében a
Gyurcsány-kormány csak „kétoldalúan” tárgyalt az egyes magyar közösségekkel,
kizárva az egész nemzet szintjén születő döntések lehetőségét, s ebből is kihagyta
az ellenzéket.
Ebben a helyzetben szinte valószerűtlennek tűnt az Országgyűlés vezetése – és
személy szerint Szili Katalin akkori házelnök – javaslata, hogy építsük ki, erősítsük meg a határon túli magyarokkal a parlamenti együttműködést. Egy olyan
fórumot, amelyben együtt van mindenki: az összes határon túli közösség és a magyarországi politikai térkép mindkét oldala.
Az ellenzék számára dilemma volt, hogy elfogadja-e a javaslatot. Bár Szili
Katalinban személyesen tiszteltük, hogy az állampolgárság kérdésében nyíltan
szembefordult a Gyurcsány-kormánnyal, mégis az ötlet, hogy bármiféle nemzet-

politikai együttműködést kialakítsunk a szocialistákkal és a szabaddemokratákkal,
2004. december 5. után komoly erkölcsi kérdéseket vetett fel. És taktikaiakat is:
nem egy színjátékba kapunk-e meghívót, amelynek lényege, hogy egy kormányzati döntéseket nem hozó fórumon fellépve asszisztáljunk a tényleges döntésekből
való kiszorításunk elkendőzéséhez?
Végül az a ráció győzött a Fideszben, hogy ha akár 1%-nyi esélye is mutatkozik egy olyan fórum létrehozásának, amely legalább részben pótolhatja az egész
nemzet szintjén történő egyeztetés, közös jövőtervezés funkcióját, akkor ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. Ezért beszálltunk a fórumba, méghozzá aktívan: kezdeményezéseket, javaslatokat téve, majd társelnöki pozíciókat vállalva
az albizottságokban, mikor létrejöttek. Hasonlóan álltak hozzá a KMKF-hez a
határon túliak is.
Várakozásainkat meghaladó eredménye lett ennek a döntésnek. A KMKF keretében a határon túli magyarokkal és a kormányzó frakciókkal közösen olyan állásfoglalásokat adtunk ki a magyarság helyzetéről, a nemzeti közösségépítés távlatairól és a kormányzat ezzel kapcsolatos feladatairól, amelyekben mindegyik fél
egyetértett. Természetesen a mi nemzetpolitikai hitvallásunk több volt a KMKF
dokumentumaiban lefektetett céloknál, számunkra például központi kérdést jelentett az állampolgárság ügye, amit a KMKF-ben az egyetértés érdekében jó ideig
nem lehetett napirendre tűzni. De mindabban, amit mégis megtárgyaltunk, nem
kompromisszum köttetett, hanem mindegyik fél részéről engedmény nélkül vállalható egyetértés.
Néhány év alatt egy tucat dokumentumot fogadtunk el konszenzusosan a magyar–magyar együttműködés különböző szakterületeinek lehetséges fejlesztési
irányairól. A jövőnek szánt  stratégiai tervezési folyamat volt ez a magyar nemzetpolitika történetében, amelyet manapság tudunk igazán hasznosítani!
Tehát igazi közösségi döntések születtek: a kárpát-medencei magyar politikai
elit közös döntései, amelyek egyfajta nemzetpolitikai minimumot jelöltek ki. Egy
olyan standardot, amelynél többet ugyan tehet egy kormány a határon túli magyarokért, kevesebbet azonban, legitim módon, nem.
Hogy viszonyult ehhez a korabeli végrehajtó hatalom? Hol alacsonyabb, hol
magasabb szinteken képviseltette magát a fórumokon. Egy-egy minisztérium részéről szórványosan arra is akadt példa, hogy végrehajtotta a közösségi döntések
egy részét (például a Külügyminisztérium a kárpátaljai magyarság vízumai terén,
vagy az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határon túli magyarságot bemutató
tanóra-pályázat kapcsán). A  kormány nemzetpolitikai szerve, a Miniszterelnöki
Hivatal, azonban következetesen szabotálta a KMKF-et: végrehajtani egyáltalán
nem, de a folyamat kései szakaszában már meghallgatni sem nagyon volt hajlandó
javaslatait.
A KMKF és az azt működtető Országgyűlés azonban saját keretei között igyekezett pótolni a hiányt: amire képes volt, azt maga hajtotta végre a javaslatok
közül. Ebben kulcsszerepet játszott az Országgyűlés Külügyi Hivatalának EU Főosztálya, amely a KMKF adminisztrálásáért volt felelős.
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Ellenzéki részvétel a KMKF munkájában
2004–2010 között

A magyarországi pártok és a határon túli magyar szervezetek együttműködésében például létrehoztuk a határon túli magyarság brüsszeli irodáját. A frakciók
közösen zarándokoltak el Brüsszelbe és Hágába, hogy az EU és az EBESZ megfelelő szerveit tájékoztassák a szlovák államnyelvtörvényről.
Aligha lehet a frakciók brüsszeli-hágai látogatásának jelentőségét túlbecsülni
azzal összevetve, hogy ugyanekkor a szécsényi miniszterelnöki találkozón a kormány lényegében beáldozta a nyelvtörvény kérdését egy újabb látszatmegegyezésért Robert Fico kormányával. Az, hogy a frakcióknak közösen sikerült fellépni
ebben az alapvető kérdésben, annak volt köszönhető, hogy a KMKF légköre természetessé tette az ilyen fajta együttműködés lehetőségét.
A hőskorát élő KMKF tehát érdekes színfoltja volt a magyar nemzetpolitika
történetének. Olyan, mint amikor egy út egy szakaszát elmossa a víz, de egy keskeny pótláson, nagy köveken, a kellőnél zötyögősebben, s talán nem is minden
járművel, át lehet jutni az út egyik ép szakaszáról a másikra. Ami a folytonosságot
illeti: az nemcsak az út korábbi, hanem későbbi szakaszához való kapcsolódást is
jelenti. Az eredeti kerékvágásába visszatérő magyar nemzetpolitika mindig büszkeséggel fog tekinteni a KMKF-nek a nemzetrészek együttműködése terén, rendkívül nehéz időkben elért teljesítményére, és építeni fog rá.
Budapest, 2011. február
Németh Zsolt
a Külügyminisztérium államtitkára,
az Országgyűlés Külügyi és
Határon Túli Magyarok bizottsága
volt elnöke, (FIDESZ)
a KMKF Külügyi és Európa-ügyi albizottság volt elnöke
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Konszenzusteremtés a nemzet újraegyesítéséért
A  mai napig szorosan és sok személyes szállal kötődöm a KMKF megalakításához, létrehozásához és egész tevékenységéhez. Amikor Szili Katalin az
Országgyűlés akkori elnökeként az ötletet felvetette, a Miniszterelnöki Hivatal
nemzetpolitikáért felelős politikai államtitkára voltam. Tetszett   az elgondolás,
hogy együtt, közösen teremtsük meg a nemzetpolitika parlamenti dimenzióját,
hogy alakítsunk fórumot a Kárpát-medence országaiban megválasztott magyar
nemzetiségű képviselők számára. Elkötelezett támogatója lettem mind a gondolatnak, mind a megalakított szervezetnek, előbb parlamenti képviselőként, majd a
Külügyminisztérium államtitkáraként.
Mindannyiunk számára világos volt, a megvalósítás sikere azon múlik, hogy
teremthető-e konszenzus a kezdeményezéshez. Konszenzus a magyar parlamenti és
a határon túli magyar pártok és szervezetek között.  Nem volt könnyű feladat. A magyar belpolitika 2002 óta – sajnos – egyáltalán nem a konszenzusteremtés lehetőségeinek, esélyeinek növekedéséről szólt és szól, hanem éppen az ellenkezőjéről.
Hatványozottan igaz ez a nemzetpolitikára. Ha visszagondolunk 2004-re, a Fórum megalakulásának évére, szinte hihetetlennek tűnik, hogy az egyetértés megteremtődött ebben a kérdésben.
A KMKF létrehozásáról szóló javaslatot a politikai csatározások ellenére minden oldalról üdvözölték, értékesnek és hasznosnak találták. Az eltelt évek során az
is bebizonyosodott, hogy nemcsak megalakítását, hanem működését is példátlan
konszenzus jellemezte. Sok vitára emlékezhetünk vissza, de gyakorlatilag mindegyik megegyezéssel zárult. Ezek alapján kijelenthető, hogy a konszenzus megteremtése és megtartása volt, és maradt a Fórum tevékenységének legtöbb üzenetet
hordozó tanulsága és értéke.
A  saját munkámban is érzékeltem ennek a jótékony kisugárzását és hatását
akkor, amikor a délvidéki magyarok elleni sorozatos atrocitások megállításáért,
az elkövetők felelősségre vonásáért sikerült összehangolt és közös fellépést megteremteni a kormányzat, a kormányzó és ellenzéki pártok között. És a siker sem
maradt el. A kétoldalú tárgyalásokon képviselt határozott álláspont és a széleskörű
nemzetközi odafigyelés következményeként a szerb kormány és az illetékes hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, amelyek az erőszakos cselekmények
számának radikális csökkenését eredményezték.
A 2006-os év nagy előrelépést és fejlődést hozott a Fórum életében az albizottságok létrehozásával. A magyar nemzet egészének jelenét közeli és távolabbi
jövőjét érintő alapvető és meghatározó kérdésekben születtek elemzések, szakmai programok, konkrét javaslatokat tartalmazó program-csomagok. Mindezek
továbbra is a megegyezésre és közös álláspont kialakítására való törekvés szellemében történtek, azon konszenzussal vallott alapon, hogy a magyar nemzet újraegyesítésének a Kárpát-medencében csakis egyetlen sikeres útja van és lehet: az
Európai Unió keretei között, a határok megváltoztatása nélkül.
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A kormányzat a kidolgozott javaslatok közül többet is beépített a programjaiba
és tevékenységébe (határon átnyúló együttműködés, közös regionális fejlesztések,
stb.). Külön is kiemelendőnek és kiemelkedő sikernek tartom annak a KMKF
kezdeményezésnek a kormányzati megvalósítását, amely arra irányult, hogy Magyarország schengeni csatlakozását követően az EU által vízumkötelesnek tartott
szomszédaink, Ukrajna és Szerbia esetében zavartalan maradjon a magyar–magyar kapcsolattartás.
Nem maradhat említés nélkül az a munka sem, amelyet a Fórum a kisebbségi
nyelvhasználat és az oktatási minimumkövetelmények kidolgozásában végzett.
Az elmúlt másfél, két évben a kisebbségben élő magyar nemzeti közösségek, és
az anyaország számára központi kérdéssé, létkérdéssé vált ez a témakör közel és
távol. Ebben is tudtunk pártállástól függetlenül összehangolt módon cselekedni.
(Példák részletezés nélkül: A Szlovákiában módosított oktatási törvény, az államnyelvtörvény, az Ukrajnában módosított oktatási törvény, az új oktatási törvény
elfogadása Romániában, stb.)
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma a magyar nemzetpolitika meghatározó alapintézményévé, zászlóshajójává vált az eltelt hét évben. Alapintézménnyé vált, mert közös elhatározással alapvetően távol tudta magát tartani a napi
direkt politikai csatározásoktól és ezáltal nemzeti összefogást lehetett teremteni.
Hogyan tovább?  A kérdésre látszólag könnyű a válasz, hiszen a recept adott.
Egy, a résztvevők által elismerten jól működő szervezetről van szó, amelynek
a tevékenységére a jövőben is van igény. Könnyű a válasz, mert az új kormány
kinyilvánította, hogy támogatja a KMKF további működését és az Országgyűlés
elnöke, aki egyben a KMKF elnöke is, összehívja a közel jövőben az éves plenáris
ülést. És ebben természetesen konszenzus van.
Miért gondolom mégis azt, hogy csak látszólag könnyű a válasz a kérdésre?
Azért, mert az még nyitott, hogy a Fórum jövőbeni tevékenységében, működésében érvényesül-e az eddig alkalmazott, és jól bevált széleskörű konszenzusteremtés igénye és politikai gyakorlata. Nem lesz könnyű, ahogyan az alakulás évében
2004-ben, és azt követően sem volt az. Akkor sikerült, és láthatjuk ez az egész
nemzet hasznára vált. Reméljük, így lesz a jövőben is.
Budapest, 2011. 01. 31
Szabó Vilmos
frakcióvezető-helyettes (MSZP),
volt államtitkár    
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Kárpát-medencei régió
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma és
az államhatáron átívelő magyar nemzetpolitika
A magyar nemzetpolitika évtizedek óta függ a pártpolitikáktól. A rendszerváltozás előtti évtizedekben nem csak a kommunista hatalmi rendszer magyarországi
képviselőitől és a „testvérpártoktól”, előtte rövid ideig a II. világháborúban győztes szövetséges hatalmaktól, hanem főleg a moszkvai hatalmi központtól függött.
Ez a kettős, vagy többes függés azt eredményezte, hogy nem létezett, nem létezhetett nemzetpolitika, vagy csak nagyon áttételesen valósulhatott meg. Ez utóbbira
példa az 1946 februárjában megkötött csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény, aminek egyetlen erénye az volt, hogy az aláírása után a magyarok kitelepítése Csehszlovákiából ellenőrzötten zajlott – ennyi volt benne a magyar nemzetpolitikai elem, mivelhogy akkor ettől többre nem tellett, nem telhetett. Később,
1957-től a nemzetpolitika helyett a mű nemzet, a szocialista nemzet kialakítása
volt a feladat és a cél, ami nemcsak a moszkvai irányító központ elképzelése szerint történt, hanem egybe esett az ötvenhat utáni kádári konszolidációs politikával
is, aminek legádázabb ellensége a „forradalom szervező szelleme” – a nemzet,
a magyar nemzet – volt. Ebben a vonatkozásban Kádár János alig különbözött
Rákosi Mátyástól, aki a „magyar népet” egy fasiszta gyülevésznek tekintette.
A politikai rendszerhez és az adott államhoz való kizárólagos odaadást megkövetelő szocialista nemzetelv azonban ínyére volt például a csehszlovák vagy a román „nacionálbolsevikoknak” is, mert ennek a centralizált, sajátos államnemzeti
elképzelésnek az örve alatt építhették sajátos nemzetállamukat és nyírhatták az ott
élő magyarokat. Ebben a szellemi és eszmei légkörben lett létre hívva az 1956os forradalom utáni munkás-paraszt kormány pártja, az MSZMP, aminek néhány
nemzeti elkötelezettségű tisztségviselője és a pártgépezet egy-egy nemzeti érzésű
tagja csak titokban vagy körmönfontan nyilváníthatta ki nemzeti érzelmét, a nemzet iránti elkötelezettségét.
A rendszerváltozás kezdetén, 1989-ben és 1990-ben egy merőben új helyzet
állt elő, aminek fő jellemzője az volt, hogy egy időre a nemzet ügye kikerült a
pártpolitika befolyása alól.
Mondhatjuk, hogy a magyarországi rendszerváltozás az 1988-1989-ben kialakult pártpolitikai bizonytalanság miatt, nemzetpolitikai fordulattal kezdődhetett.
Az 1989 októberében, a Magyar Országgyűlés által elfogadott alkotmánymódosítás az akkor föllépő összes politikai erő hangos vagy hallgatólagos egyetértésével emelte be az ország határain kívül élő nemzetrészek iránti felelősségérzet
révén az 1949-ben kulisszaként létrehozott szovjet típusú alkotmány szövegébe
a nemzetért való felelősségérzetet. Ugyancsak nem volt pártpolitikai indíttatása
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Antall József nyolc hónappal később tett kijelentésének, miszerint lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni.
Ezzel azonban véget ért a nemzetpolitika pártok fölöttisége. Többek között
azért is, mert ismét megjelentek a külső elvárások, ezúttal nem Moszkvából, hanem a szomszéd államok újra fogalmazott állampolitikája részéről, az új európai
hatalmi központból, Brüsszelből (rövid ideig Párizsból is, a Balladure terv idején)
és az átmenetileg egypólusúvá lett világ központjából, Washingtonból. Ezek az
elvárások azonban az egyes pártok hatalmi törekvéseinek, ideológiájának vagy
tapasztaltságának vetületében közvetve esetenként közvetlenül megjelentek az
egyes pártpolitikákban. Sőt, már hamarább, mintegy két évvel a kommunista politikai-hatalmi rendszer bukása előtt (1986-87 tájékán) érzékelhető volt, hogy a
Moszkvát felváltani készülő hatalmi központok sem rokonszenveznek az államhatáron átívelő magyar nemzetpolitikával. Ennek a hatását leginkább a magyarországi, ún. „demokratikus ellenzék” köreiben lehetett észlelni, amelyből 1988
októberében az SZDSZ jött létre.
A  „demokratikus ellenzéknek” a nemzetpolitikával a leghatározottabb szakítást képviselő tagjai 1988-ig fokozatosan, de egyértelműen kinyilvánították, hogy
szemléletváltás történt. Ezeknek a köröknek ugyanis a határon túli magyarok másként gondolkodóihoz tanúsított korábbi rokonszenve átalakult. A Magyarországgal
szomszédos államokban élő magyarok másként gondolkodói, akik a politikai hatalommal nem csak annak ideológiája vagy módszerei miatt kerültek összeütközésbe, hanem magyar mivoltuk miatt és a magyar közösség jogainak a megsértése
miatt is, azonnal elvesztették ezeknek a magyarországi köröknek a támogatását,
mihelyst kiderült, hogy a rendszerváltozással a korábbi meggyőződésüket önálló,
magyar politikai keretek között akarják kinyilvánítani. A „körön belül” csak azok
maradhattak, akik az adott országok többségi nemzeteinek politikai szerkezetébe való „népfrontos” jellegű beilleszkedés hívei lettek vagy maradtak, vagy azok,
akik magyarként inkább a többségi nemzet rendszert változtató pártjaiban kerestek
maguknak helyet és nyilvánítottak hűséget az adott ország állampolitikája iránt.
A rendszerváltozás kezdetén létrejött magyarországi pártoknak – kettő kivételével – nem voltak gyökerei a változás előtti politikai rendszerben, ezért lassabban fejtették meg a sugallt elvárásokba rejtjelezett üzeneteket. Emiatt ezek az
üzenetek csak késlekedve befolyásolták politikai magatartásukat. Talán az MDF
lógott ki némileg ebből a keretből, az MSZMP nemzeti gondolkodású köreivel és
a „népi baloldallal” való kapcsolata miatt és azért is, mert a pártot ellepték a korábbi rendszer titkos ügynökei, besúgói, jelentői. A két igazi kivétel az MSZMPből hatalomátmentési okból kivált MSZP és a hatalom megszerzésére készülődő
SZDSZ  volt, amelynek kemény magjában elsősorban olyanok foglaltak helyet,
akik családjuk vagy saját korábbi elkötelezettségük, meggyőződésük által kötődtek a bukott politikai rendszerhez. Ehhez a csoporthoz tartozott a FIDESZ is
mindaddig, amíg az SZDSZ befolyása alatt állt – Orbán Viktor kivételével, aki az
1989. június 16-i újratemetési beszédével jelezte, hogy őt más fából faragták, őt
nem lehet üzenetekkel irányítani.

Volt tehát egy választóvonal a rendszerváltoztató pártok között, aminek az
egyik oldalán elsősorban az a két párt állt, amely magatartásában vagy gondolkodás módjában a kádári múlt folytatója volt, illetve egy új bolsevista szellemet
hordozott, a másik oldalon pedig, a többi új párt volt található. Ez a választóvonal
jelent meg később a magyarországi pártok nemzetpolitikához való viszonyulásában is. És ugyanez a választóvonal volt észlelhető a Magyarországgal szomszédos
országokban megalakult magyar pártok esetében, ami abban is megnyilvánult,
hogy melyik magyarországi párthoz tartották magukat közelállónak. Ha a határon
túli valamelyik magyar közösségben nem akadt az MSZP-hez vagy az SZDSZhez közelálló szervezet, létre hívtak ilyet, vagy megkeresték a velük rokonszenvező személyeket.
A rendszerváltozás első négy évében valószínűleg emiatt nem alakult ki a magyarországi parlamenti pártok között semmilyen egyetértés a nemzetpolitikával
kapcsolatban. Az MDF és a KDNP saját pártrendezésben művelte a nemzetpolitikát, a kisgazdák sajátos, olvashatatlan megközelítésben.
A  kormány elsősorban a saját hivatalának még a Németh-kormány idejének
végén erre a célra kialakított titkársága, majd a Határon Túli Magyarok Hivatala és részben a külügyminisztérium révén volt tevékeny a nemzetpolitikában.
A magyar kormány először 1992 augusztusában a magyarok III. Világkongresszusa
előtt foglalt állást abban, hogy miben támogatja a határon túli magyar törekvéseket.
Eszerint támogat minden olyan Kárpát-medencei magyar törekvést, ami összhangban áll az európai integrációval. Ekkor került megfogalmazásra a hárompilléres
magyar külpolitika is: határon túli magyarok – szomszédság politika – európai
integráció. Ennek ellenére nem történtek egyeztetések az érintett magyar közösségek vezetőivel azokban az esetekben (ukrán-magyar alapszerződés, csehszlovákmagyar kulturális és oktatási csereszerződés stb.), amikor a magyar kormány vagy
minisztérium és a szomszéd ország megfelelő szervei között készítettek elő olyan
szerződéseket, amelyek az adott országban élő magyar közösséget érintették.
A határon túli magyar politikai szervezetek közötti intézményes kapcsolat azonban csak az MDF – pontosabban: Olajos Csaba – jóvoltából működött. Ekkor
alakult meg a Közép-európai Népcsoportok Fóruma is, ami az MDF-kormány
1994-es bukása után rövidesen megszűnt, mint ahogy megszűntek a határon túli
magyar politikai szervezetek rendszeres, tematikus találkozói is.
A  Horn-kormány idején a korábbi rendszeres találkozókat alkalomszerű,
konferencia jellegű találkozók váltották fel, amelyekre – tisztességes szándékuk
mellett – már nem a kölcsönös eszmecsere és programalkotás volt a jellemző,
hanem inkább az apáskodó hang. Az alapszerződések előkészítése során viszont
rendszeres szakmai találkozókra került sor az érintett magyar közösség politikai
vezetői és a magyar kormány képviselői között. Ezeknek a szerződéseknek a használhatatlansága nem ettől, hanem a Horn-kormány álláspontjától függött, miszerint hajlandó aláírni alapszerződésként akár egy üres papírlapot is, ha az elősegíti
Magyarország európai integrációját. Ebben a négyéves időszakban egyetlen, de
nagyon fontos tematikus, a kölcsönösségre épülő találkozója volt a magyarországi
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parlamenti pártoknak és a határon túli magyar szervezetek képviselőinek – ez volt
az első magyar–magyar csúcstalálkozó 1996. július elején. Az ott elfogadott zárónyilatkozat alapozta meg az első Orbán-kormány nemzetpolitikáját is.
A rendszerváltozás kezdetétől eltelt nyolc évben a magyar–magyar kapcsolatok
esetlegessége, a szervezetlen nemzetpolitika és a nemzetstratégia hiánya pótolhatatlan károkat okozott a Kárpát-medencei magyar jövőépítésben. Ebben az időszakban
hullott darabjaira Jugoszlávia, esett szét Csehszlovákia, szűnt meg a Szovjetunió.
Ezzel párhuzamosan és ezt követően zajlott a közép-európai, a baltikumi és a balkáni térség volt kommunista országainak felkészítése az európai és az észak-atlanti
együttműködési szerkezetekbe való beépülésre. Az 1990-es évek középső harmadában (1993-1997 között) készítették elő az amerikai külügyminisztérium (NATO)
és részben Brüsszel (EK, EU) megrendelésére a romániai majd a szlovákiai magyar
politikai reprezentációt a román illetve a szlovák politikai szerkezetbe való integrálódásra. Ez leginkább azt a célt követte, hogy a kínálkozó kormányzati részvételből
származó lehetőségek és/majd a kormányban való részvételük által fékezhetők és
ellenőrizhetők legyenek – nehogy „kellemetlenséget” okozó igényekkel lépjenek
fel. A szintén az európai és észak-atlanti integrálódásra készülődő Magyarország is
egy nagy kérdés elé lett állítva: hogyan hozza összhangba integrációs törekvéseit a
határon túli magyarok iránti alkotmányos felelősséggel? A válasz erre az volt, hogy
a magyar kormány (magyarországi kormánnyá válva) a három pillére támaszkodó külpolitikájában már 1993-ban megfordította a fontossági sorrendet. Amellett
tehát, hogy nem létezett határon átívelő nemzetpolitikai kormány stratégia, a magyar kormánypolitikában is a sereghajtó mezőnybe került a határon túli magyarok
ügye. Ezen a helyzeten nem változtattak a magán személyek és civil szervezetek
kezdeményezésére szervezett paradigma és nemzetstratégiai konferenciák és az
1996-os első magyar–magyar csúcs sem. Ennek az utóbbinak a negatív nemzetközi
visszhangja még inkább megriasztotta az akkori magyarországi kormányt. Az elmarasztaló visszhangon azonban nem lehet csodálkozni, hiszen a magyar–magyar
csúcs zárónyilatkozatában megfogalmazott elképzelések – a szülőföldön boldogulás, szülőföldön maradás, az autonómia és a csúcstalálkozó intézményesítése – nem
csak a határon túli magyarokkal kapcsolatos washingtoni és brüsszeli szándékokat
ellenpontozták, hanem a két szomszéd ország, Szlovákia és Románia elképzeléseit
is. A magyar–magyar csúcs nemzetközi elmarasztalását meg lehetett volna előzni
vagy mérsékelni lehetett volna, ha a csúcs résztvevői között nem húzódott volna a
már említett választóvonal. A magyarországi kormánypártok azért egyeztek bele a
csúcsértekezlet összehívásába, mert feszültség levezetőnek tartották. A többi résztvevő pedig stratégiai jelentőséget tulajdonított a találkozónak. A határon túli magyar
szervezetek és a FIDESZ összefogásának köszönhető, hogy az első magyar–magyar
csúcs a zárónyilatkozat révén történelmi jelentőségűvé vált. A magyarországi kormánypártok vezető politikusai a nyilatkozatot nem írták alá.
A  rendszerváltozás kezdetétől számítva 1998-ban következett be a második
nemzetpolitikai fordulat. Az első Orbán-kormány határon átívelő nemzetpolitikája az első magyar–magyar csúcstalálkozó zárónyilatkozatában megfogalmazott

tételekre épült. A zárónyilatkozat teljes körű politikai legitimitással bírt, hiszen azt
elfogadta az összes résztvevő szervezet, beleértve a magyarországi parlamenti pártokat is. Ezért volt annyira visszataszító, de mindenképpen meglepő az ellenzékbe
szorult korábbi két kormánypárt ellenkezése, majd vérre menő ellenkampánya az
Orbán-kormány idején megvalósult nemzetpolitikai intézményekkel, elsősorban
a státustörvénnyel szemben. Noha az a legvalószínűbb, hogy 1996-ban még arról voltak meggyőződve, hogy a zárónyilatkozatban lefektetett elképzelések soha
sem valósulnak meg.
Az 1996-os magyar–magyar csúcstalálkozó négy paradigmájából az első Orbán-kormány hármat átültetett a gyakorlatba. A Magyar Állandó Értekezlet létrehozása nem csupán a magyar–magyar csúcs rendszeresítését jelentette, hanem az
állandó párbeszéd és egyeztetés fórumának megteremtésével jóvátette az előtte
való nyolc év vétkes mulasztását – ugyanakkor nem pótolhatta ennek akkori hiányát. Külön jelentőséget a MÁÉRT-nak az kölcsönzött, hogy abban az időben
jött létre, amikor elkezdődtek az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások.
A státustörvény pedig mindeddig legátfogóbban fogalmazta meg a nemzet egységének és a magyar alkotmányban megfogalmazott felelősségnek az elemeit
és eszköztárát. A Magyar Igazolvány a nemzeti összetartozás új jelképe lett és
megteremtette a nemzeti kataszter létesítésének alapját. Az igazolvány kérvényezésére létrehozott tájékoztatási irodahálózattal pedig egy addig nem létezett
szolgáltatási rendszer jött létre – egyfajta „alternatív közigazgatás” lehetősége.
Az oktatási-nevelési támogatás a nemzeti szellemű művelődést erősítette, a Magyar Igazolványhoz kapcsolódó pedagógus igazolvány és diákigazolvány pedig
megnyitotta a határon túli magyarok számára is a Magyarországon elérhető lehetőségeket, azaz vékonyította a magyarországi és az elszakított magyarok közötti
válaszfalat. Megszületett az elképzelés az intézményrendszer bővítésére: a határon átívelő Széchenyi Terv kidolgozására és a MÁÉRT-nak megfelelő parlamenti
testület megalakítására. Sőt, csírájában körvonalazódott egy sajátos törvény által
létrehozandó magyar világkongresszus vagy összmagyar köztestület kialakítása
is. Mindez azonban a 2002-es kormányváltás miatt már nem valósulhatott meg.
Az első Orbán-kormány bukása a nemzetpolitika folytonosságának elbukását
is jelentette. Elsősorban azért, mert Magyarország új kormányát azok a politikai pártok – MSZP és SZDSZ – alakították meg, amelyek ezt a nemzetpolitikát
elutasították. Ennek a két pártnak – a politikai származása miatt is – más volt a
viszonyulása a nemzethez, mint a velük szemben álló pártoknak. A nemzetpolitika
átrendezésére kapóra jött, hogy – elsősorban – a szlovák kormány kezdeményezésére a Velencei Bizottság némileg elmarasztaló döntést hozott a státustörvényről.
A törvényt tehát módosítani illett, de erre az Orbán-kormánynak már nem maradt
ideje. A Medgyessy-kormány azonban túlteljesítette a Velencei Bizottság ajánlásait. Kivette a törvényből a nemzet egységére utaló meghatározást, korlátozta a
Magyar Igazolványok nemzetegyesítő feladatkörét, korlátozta az oktatási-nevelési támogatásban részesíthetők körét. A végrehajtásban pedig további akadályokat
gördített a státustörvény hatékonyságának útjába, elsősorban az információs iro-
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dahálózatnak az átalakításával illetve elsorvasztásával – hol milyen beavatkozást
látott szükségesnek. A MÁÉRT  2002-ben és 2003-ban csak a státustörvénnyel
foglalkozott. Napirendjén a magyarországi kormány és a kormánypártok részéről a státustörvényt tartalmilag csonkító javaslatok és a szomszéd országokkal
való tárgyalások szerepeltek. A MÁÉRT többi résztvevője pedig azzal foglalkozott hogyan védelmezze a státustörvény eredeti eszmeiségét. Az ebben az időben
legfontosabb esemény, az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások és ezzel
összefüggően a határon túli magyaroknak a csatlakozáshoz kapcsolható érdekvédelme nem került érdemben napirendre.
Ebben a zűrzavaros helyzetben 2003-ban a zavartkeltőknek szinte kapóra – ha
nem megrendelésre – jött a Magyarok Világszövetségének az ún. kettős állampolgárságról tartandó népszavazás kezdeményezése. Az MVSZ-ben a magyar állampolgárság könnyített megadása az elszakított magyarok számára évek óta napirenden volt és 1999-ben már ez jelentette az egyik fő törésvonalat a szervezetben
Patrubány Miklós hívei és a többiek között. Az ellentét oka az volt, hogy a volt
Jugoszlávia utódállamainak kivételével Magyarország többi szomszéd országában tiltották a kettős állampolgárságot vagy valamilyen korlátozással büntették a
kettős állampolgárokat, ezért a kettős állampolgárság nem lehetett nemzetpolitikai
cél. Egy év múlva Patrubány lett az MVSZ elnöke és 2003 tavaszán útjára indították a népszavazási kezdeményezést. Miután minden törvényes akadály elhárult a
népszavazás megtartása elől, a Magyar Országgyűlés 2004. szeptember 13-ai ülésén december 5-re kiírta a népszavazást. A népszavazási kezdeményezés idejére a
kettős állampolgársághoz való viszonyulás a szomszéd országokban a fél évtizeddel korábbihoz képest megváltozott – már csak Ukrajna nem ismerte el a kettős állampolgárságot, noha hallgatólagosan elfogadta. A kettős állampolgársághoz való
viszonyulás nemzetpolitikai szempontjai ezért megváltoztak – támogathatóvá vált
a kettős állampolgárság.
Ebben az időben azonban Magyarországon a kormányzati berkekben két meghatározó belpolitikai esemény is történt. Új elnököt választott az MSZP – az Európai Unió Bizottságának egyik biztosi székébe kinevezett Kovács Lászlót Hiller
István váltotta fel, – valamint az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció leváltotta a kormány éléről Medgyessy Pétert, akit az 1980-as évek ifjú kommunistája, Gyurcsány
Ferenc követett a miniszterelnöki székben. A miniszterelnök váltással a nagyobbik
kormánypártban a nemzeteszmétől elrugaszkodott, a hagyományos értékeknek hátat fordító – bolsevik/újbolsevik és neoliberális – szemlélet került előtérbe. A két
koalíciós párt elnöke, Hiller és Kuncze – 2004 október eleji találkozójukon – megegyeztek abban, hogy mindkét párt ellenkampányt indít a népszavazással szemben.
Az új miniszterelnök és a kormány ugyancsak hadat üzent az állampolgárságról
tartandó népszavazásnak. Ezáltal végsőkig kiéleződött a viszony a kormány valamint a kormánypártok és az ellenzék között, illetve a magyarországi kormány és a
határon túli magyarok között. Ennek azonban a tartalmi okokon túl főleg magatartási oka volt. A magyarországi kormányzati körök a népszavazási kampány idején
úgy viszonyultak az elszakított magyarokhoz, mint az ellenséghez.

A népszavazás kérdése ugyan nem volt beilleszthető a nemzetpolitikát addig
meghatározó, az 1996-os magyar–magyar csúcs zárónyilatkozatának alapelvei
közé, általa mégis/vagy éppen ezért/, fel lehetett forgatni az egész nemzetpolitikát
– mintha valaki így tervezte volna.  A nemzeten belül ilyen szembenállásra Trianon óta nem volt példa. A 2004. november 11-re összehívott MÁÉRT emiatt feneklett meg. Az MSZP-SZDSZ koalíció fennállásának végéig, tehát 2010 nyaráig
a nemzetpolitikának ez az 1996-ban elvileg elfogadott, de 2002 óta betegeskedő
fóruma nem is működött.
A 2002-es kormányváltás után várható volt a korábbi négy év nemzetpolitikájának átalakítása, leépítése. Ezzel egyidejűleg előre lehetett látni, hogy ez feszültséget teremthet az MSZP-SZDSZ koalícióban, illetve mindkét koalíciós pártban
is. Az MSZP-ben korábban évekig Tabajdi Csabának okozott lelki betegséget
pártjának nemzetellenessége. De amint átirányult Tabajdi tájékozódása az európai politika felé, nem feledve korábbi elkötelezettségét, a helyét a pártban ezen a
„nemzetfigyelői” poszton Szili Katalin foglalta el. Az SZDSZ-ben addig ugyan
nem volt kiemelkedő embere a nemzetpolitikának, de a 2002-es kormányváltás
utáni kormánykoalíció nemzetellenessége és az előbbi kormányzati időszakban
kialakított együttműködési szerkezetek leépítésének szándéka ott is ellenzőkbe
ütközött. Ha nem is hangosan, Kovács Kálmán informatikai miniszter, a református egyház egyik anyaegyházának presbitere lett ennek a képviselője azáltal,
hogy saját hatáskörben kezdeményezte egy Kárpát-medencei magyar informatikai
rendszer létrehozását.
A  2002-ben Magyarországon hivatalba lépett kormány a korábbi nemzeti
együttműködési szerkezet szétverésének szándékával, legelőször a státustörvényt
vette célba, majd a MÁÉRT-et. Miután Gyurcsány először került a miniszterelnöki
székbe, megtámadta a határon túli magyar közélet és művelődési rendszer támogatására létrehozott közalapítványi rendszert is. A legfájdalmasabb az Illyés Közalapítvány felszámolása volt. Ez a beavatkozás megbénította az addig viszonylag
jól működő, a státustörvényben előírt, a támogatások nyilvántartására létrehozott,
a HTMH által működtetett informatikai rendszert. Miután a 2006-ban megtartott
parlamenti képviselő választás után ismét Gyurcsány alakított kormányt, felszámolta az 1992-ben létrehozott Határon Túli Magyarok Hivatalát és az ügyet a kormányhivatalban a kancelláriaminiszter és egy államtitkár felügyelete alá rendelte.
Ebből az állásból megkísérelték szétverni a 2003-ban létrehozott e-magyar informatikai hálózatot is,   miután megszűnt Kovács Kálmán informatikai miniszteri
tisztsége. A rombolásnak ebben az időszakában a kormányzat csupán a Szülőföld
Alapot hozta létre és működtette, ami magányos és gyatra virágszálként jelent
meg a sok rom tetején. Az alapítványi rendszer átalakításának és az addigi nyilvántartás megszüntetésének láthatóan egyetlen oka volt. A kiosztandó pályázati
támogatásokat jobban lehetett becsatornázni a politika függőségi rendszerébe, a
nyilvános pályázatokon kívüli támogatásokat pedig ki lehetett vonni az ellenőrzés alól. Így például ellenőrizhetetlenné vált, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban
működő, a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárság éveken keresztül
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miképpen használta fel a külön költségvetési tételként megjelenő közel két és fél
milliárd forint összeget, ami a határon túli magyar stratégiai ügyek rendkívüli
támogatására volt elkülönítve.
Az MSZP elnöki székében és a kormány élén 2004-ben zajló változások – mint
amolyan átmeneti állapot – alkalmas helyzetet teremtettek arra, hogy a kormánynak a határon átívelő nemzetpolitika iránti renyhesége vagy inkább kelletlensége
ellensúlyozására, létre jöjjön a magyar–magyar egyeztetés parlamenti intézménye.
Kezdeményezője Szili Katalin, akkori házelnök volt, szervezője pedig a parlament külügyi hivatala. Nyilvánvaló, hogy nem csak a két kormánypártnak a más,
fontosabb ügyek miatti figyelmetlensége miatt jöhetett létre a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma, hanem azért is, mert – úgy vélték – ezzel kifoghatják
a más vizeket hajózó Szili Katalin vitorláiból a szelet, és csillapítják a határon
túli magyaroknak a MÁÉRT  elsorvasztása és a státustörvény kiüresítése miatti
elégedetlenségét. Egyébként is, a parlamenti keretek közül nem lehet beleszólni
a kormányzati ügyekbe, ha erre nem kapható a parlamenti többség, ezért nem zavarhatja a kormány vizeit sem. A kormány ez által mentesülhet a határon átívelő
nemzetpolitika elmaradása miatti szemrehányásoktól és sikerül végleg parkoló
pályára irányítani a határon túli magyarok ügyét. A 2004. december 5-ei állampolgársági népszavazás körüli botrányos kormánypolitika, a határon túli magyarok
nyílt megalázása a magyarországi kormánypártok és a kormány részéről azonban
nyilvánvalóvá tette a kormányerők számára, hogy engedniük is kell – békülékenységet kell színlelniük. Ezzel került sínre a KMKF.
A KMKF tagjaivá váltak a Magyar Országgyűlés pártjain kívül mindazon határon túli magyar szervezetek, amelyeknek volt közlegitimitást élvező képviselője, azaz parlamenti, tartományi vagy helyi önkormányzati képviselője. Így a
megszűnt MÁÉRT  volt tagszervezetei a KMKF tagjai lettek. Egyszer sem volt
ugyan kimondva, főleg nem leírva, de a KMKF tulajdonképpen azt a feladatot
töltötte be, amit a státustörvény elfogadása után, tehát 2002-től a MÁÉRT-nek
kellett volna végeznie. Ráadásul 2004 és 2010 között a KMKF volt az egyetlen magyar–magyar egyeztetési fórum, ahol a határon túli magyar szervezetek
véleményt nyilváníthattak és közös álláspontot alakíthattak ki. A magyarországi
kormánypolitikát azonban nem lehetett innen befolyásolni, és a kormány az itt
elhangzott véleményeket rutinszerűen elengedte a füle mellett. A KMKF azonban
nem csak politikai értelemben igyekezett pótolni a MÁÉRT-et, hanem szakmailag
is. A  legkomolyabb munkát a gazdasági albizottság végezte, elsősorban a Kárpát-medencei közlekedési stratégia kidolgozásával valamint a szórvány munkacsoport, amelyik elkészítette a szórványkezelés stratégiai programját, de a többi
bizottságban is értékes szakmai elemzések születtek.
A KMKF bekerült a Magyar Országgyűlés testületei közé, ami a nemzetpolitika jelentőségének helyreállásával további előrelépésre illetve a parlamenti szerkezetben a határon túli magyarok szerepének hangsúlyosabbá tételére nyithat lehetőséget. Ez a felvetés azonban a jövőre vonatkozik. Sokkal fontosabb a KMKF
szerepének a valósághű értékelése a 2004–2010 közötti időszakban.

A KMKF megalakulásának évében gyakorlatilag megszűnt a magyarországi
kormánypolitikában a nemzetpolitikának, és nem csak a határon átívelő nemzetpolitikának a szerepe. Sőt, ettől még rosszabb történt: a kormánypolitika és ez
által a kormánypártok is szembefordultak a nemzettel. Ennek egyik első jele már
2001-ben megmutatkozott, az MSZP-nek a státustörvény ellen irányuló fellépésében. A leginkább kirívó példája az MSZP-SZDSZ- kormánynak és a koalíciós
pártoknak az állampolgárságról tartandó népszavazás elleni fellépése volt. Majd
2006-ban az ’56-os forradalom ötvenedik évfordulóján a forradalmat ünneplő
tömeg szétveretése a rohamrendőrséggel. A MÁÉRT-nak a 2004 novemberében
bekövetkezett (átmeneti) megszűnése (szüneteltetése) azt is jelentette, hogy a
Kárpát-medencei magyar politikai pártok kapcsolatai visszaeshetnek az 1990-es
évek elejének körülményei közé. Egyetlen kapcsolati keretet a Szabadkán, 2005
januárjában létrehozott Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma jelentette, majd
megalakult a KMKF. Tehát a KMKF legnagyobb jelentősége, hogy a nemzetpolitika pangásának idején nem engedte teljesen szétzilálni, széthullani a magyar–
magyar kapcsolatrendszert.
A Kárpát-medencei magyar politika szerkezetében ennek ellenére máig mutatkoznak a szétesés jelei, ami azzal magyarázható, hogy az elmúlt húsz évet tekintve  – 1993–1998 és 2002–2007 között – nem létezett egyeztetett magyar politika
a térségünkben, illetve a közös teendők mögött nem állt kormányzati támogatás.
Ennek az állapotnak a megváltoztatása egy újabb nemzetpolitikai fordulat nélkül
és az 1996-os első magyar–magyar csúcs négy paradigmájának az újragondolása
nélkül elképzelhetetlen.
					
Pozsony, 2011. január 31.
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Duray Miklós
az MKP volt stratégiai alelnöke

KMKF 2006–2010 – a bizalom újjáépítésének eszköze
Számomra a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elsősorban a magyar–magyar kapcsolatokban a kettős állampolgárság kapcsán megrendült bizalom újjáépítésének intézménye volt.
Igen fontos volt számunkra, hogy 2004-ben egy újonnan alakuló reprezentatív
intézmény, a KMKF első döntésének egyikével a magyar Kormány figyelmébe
ajánlja a kettős állampolgársággal kapcsolatos határon túli magyar véleményeket a kérdéssel kapcsolatos álláspontja kialakításához. Az elbukott népszavazás
romjain a KMKF akkor szabta meg azt az irányt, amit a folytonosság garanciáját
jelentő elnöke, Szili Katalin mindvégig képviselt: a bennünket összekötő kapcsok,
a nemzeti minimum keresését, és az egyetértésen alapuló, közös kárpát-medencei
magyar jövőkép kialakítását.
Közben a világ nagyot fordult, és 2007-ben az erdélyi magyarok is követték
magyarországi és felvidéki társaikat az Európai Unióba. A gyors integráció megteremtette lehetőségét annak, hogy a határon túli magyarok nagyobbik része immár
egy intézményi kereten belül keresse a nemzeti integráció módozatait, ugyanakkor nagyobb felelősséget viseljen az Európai Unióból egyelőre kimaradó nemzetrészek iránt. E megnyíló lehetőség, valamint e felelősség tudatában dolgoztuk ki
a Nemzeti Együttműködési Stratégiát, amely a magyar–magyar kapcsolatokban
mindmáig az egyik meghatározó dokumentuma maradt.
Számomra, a végrehajtásban is különböző szerepet vállaló politikusként fontos
volt, hogy a KMKF nem maradt meg csupán az elvi nyilatkozatok szintjén, hiszen
egy bármennyire is vonzó jövőkép csak akkor tölti be szerepét, ha cselekvésre
ösztönöz, programokat generál. Ezért tarom jelentős megvalósításnak a közös
brüsszeli lobbi irodát, vagy a határokon átívelő szakpolitikai programokat – a kárpát-medencei közös magyar jövőnk intézményei, hírnökei ők.
A KMKF albizottságai, munkacsoportjai közül talál számunkra, erdélyi magyarok számára a szórvány munkacsoport megalakulása volt a legfontosabb: közösségünk jelentős része interetnikus környezetben él, egy részük pedig szórványban. Számukra, valamint a moldvai csángó magyarok számára a nemzeti identitás
máshol természetesnek, problémamentesnek bizonyuló megőrzése, továbbadása
hangsúlyos odafigyelést, külső támogatást igényel. Örömmel töltött el ugyanakkor
az, hogy a szórványban élő közösségek iránt érzett felelősség nem csak a munkacsoportot, hanem a Kulturális és oktatási albizottság tevékenységét is áthatja.
Románia az Európai Unióban még az erőltetett menetű integráció gyermekbetegségeivel küzd, azonban az unión belüli fejlesztési politikák kiemelt jelentősége
máris meghatározó. Ezért tartom jónak, hogy a KMKF szakpolitikák terén a gazdaságot érintő, a határon átívelő gazdasági térségek újjáélesztését célzó programok kidolgozása nagy hangsúlyt kapott.
Fontos volt számomra az a nemzeti szolidaritás, amely a KMKF tagszervezetei
között spontán módon alakult ki a testület intézményesülése körüli mesterséges
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hangulatkeltés, vagy a szlovákiai nyelvtörvény elfogadása kapcsán. Fontos volt,
hiszen éreztük, hogy ez a felelősségvállalás a maga módján természetes, hiszen a
kolozsvári Szabó Dezső szavaival élve „minden magyar felelős minden magyarért”. Ezt a felelősséget éreztem akkor is, amikor a Szili Katalin elnök asszony
titkársága pályázatot írt ki a magyarországi középiskolások számára a határon túli
magyarság életének jobb megismerése érdekében tartandó rendkívüli tanórákra.
Úgy gondolom, hogy a KMKF a magyar nemzeti integráció nagyon fontos
intézményévé vált, ezért változatlan formában fenn kell tartani, tevékenységét bővíteni pedig kell.
Kolozsvár – Bukarest,  2011. február
Kelemen Hunor
az RMDSZ elnöke,
miniszter,
a KMKF Állandó Bizottságának tagja
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A Fórum
A Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a fórum szó jelentése
szabad tér (piac is) a római birodalom városaiban, (egyebek mellett) a politika és
a közélet központja.
Ma a fórum egy webes szolgáltatás. Nem valós idejű társalgásra, hosszú távú,
maradandó, olykor magán légkörű eszmecserére és üzenetküldésre való (forrás:
http://forum.lap.hu).A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumára egyaránt
ráillik az ókori és a XXI. századi definíció is. A KMKF 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy tagjai közös tanácsaikkal segítsék a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének munkáját. Rövid idő alatt a nemzetpolitika alakításának egyik
legjelentősebb központjává vált. „Szabad térré”, amelyen a magyar pártok támogatásával országos vagy regionális parlamenti mandátumhoz jutó határon túli
képviselők, anyaországi és brüsszeli nemzettársaikkal véleményt, tapasztalatot
cserélhettek. A nemzet ügyeiről gondolkodhattak.
Ugyanekkora mértékben jellemezte a Fórum munkáját a   „hosszú távú üzenetküldés” is. Főleg 2006 után, amikor megalakult a KMKF négy albizottsága.
A Gazdasági, Külügyi- és Európa-ügyi, Jogi, valamint az Oktatási és Kulturális
Albizottság olyan előremutató, kordokumentumnak is beillő stratégiákat fogadott
el, amelyeknek nemcsak ebben a könyvben és a KMKF honlapján van helyük.
A közélet központjaként működő fórumok munkáját nem feltétlenül kell szűk
keretek közé szorítani. Munkájuk eredményessége szempontjából olykor jobb, ha
fő jellemzőjükként megmarad a kötetlenség. A KMKF esetében azonban kifejezetten jót tett az albizottsági rendszer bevezetése. A Fórum nem silányult a határon túli, anyaországi és EP képviselők „elit klubjává”. A szakértők bevonásának
köszönhetően egyértelműen nyitottabbá vált, helyet kaphatott benne a Kárpát-medencén kívül élő magyarság is.
A  XXI. századi fórum-definíció értelmében a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (plenáris és albizottsági) ülésein „olykor magán légkörű eszmecserére és üzenetküldésre” is sor került. A társalgás természetesen nem egy-egy
számítógép mögül történt választott álnéven, de a kötetlenség mindvégig jellemezte
a munkát. Az összejövetelek nélkülöztek minden olyan eszközt és díszletet, amelyek a mai parlamentek árnyoldalát jelentik. Ha egy szóval kellene jellemeznem a
KMKF  hat és fél éves munkáját, azt mondanám: baráti konszenzuskeresés. A Fórum életében egyszer sem fordult elő, hogy a magyarországi pártok vagy egy-egy
határon túli régióból érkező szervezetek képviselői akár egy pillanatra is belpolitikai csatározások, egymás közötti leszámolás színterévé tették volna az Országház
Vadász vagy Delegációs Termét. Pedig voltak nehéz ügyek. Autonómia, vízum,
gazdaságfejlesztés, esélyteremtés. Olyan kérdések, amelyek fontosságát illetően
nincsenek különbségek szervezeteink közt, de a célig vezető út tekintetében már
különböző megoldási javaslatok körvonalazódnak. Itthon is és otthon is.
Példaként a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 2009. szeptember 11-ei Plenáris Ülése záró állásfoglalásának egyik bekezdését említeném,

amelynek értelmében: „Összhangban az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet állásfoglalásával a KMKF üdvözli a szerbiai törvényhozás döntését a
nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadásáról, amely fontos előrelépést jelent
a különböző nyelvű és identitású nemzeti közösségek közötti együttműködés
előmozdítása és a demokrácia megerősítése terén. E  törvény példaértékű lehet
a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak érvényesítésében.” Ez a mondat nemcsak azért marad emlékezetes a vajdasági magyarság képviselői számára, mert
a KMKF volt az első, magyar–magyar politikai fórum, amely elismerően szólt
A  nemzeti tanácsokról szóló törvényről. Azért különösen kedves számunkra az
említett záró állásfoglalás – amelyet egyébként a törvény hatályba lépésének napján fogadott el konszenzussal a Fórum –, mert a vajdasági magyarság szellemi
termékeként létrejövő szerbiai törvényt példaértékűnek nevezi (a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak érvényesítésében). Ezek után nem lehet azt mondani,
hogy a kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvései  még mindig csak elméleti síkon mozognak. Létezik egy működő modell, amely jelentőségét elsőként a
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma ismerte fel.
Különösen az ukrajnai és szerbiai magyarság számára jelentett sokat az, hogy
2007-ben és 2008-ban a KMKF kezdeményezésére és szakmai közreműködésével a
magyar Kormány az Európai Bizottsággal való konzultáció alapján kidolgozta a megoldást arra a problémára, hogy Magyarországnak a schengeni övezethez való csatlakozása után az EU által vízumkötelesnek tekintett országokban élő magyarok zavartalanul fenntarthassák családi, kulturális, gazdasági kapcsolataikat Magyarországgal.
A KMKF-et gyakran definiálták a szomszédos országok területi integritására,
létére, fejlődésére veszélyt jelentő képződményként. A  valóságtól távolabb álló
vádak nem is érhették volna a Fórumot. A 2008-ban elfogadott közlekedéspolitikai koncepció egyik megdönthetetlen bizonyítéka annak, kogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma tevékenységéből a szomszédos országokban élő
összes állampolgárnak kizárólag haszna származhat. A határ menti régiók közlekedésfejlesztéséről szóló szakmai anyagban a fejlesztési szükségletek elemzése
alapján javaslatok fogalmazódtak meg arra vonatkozóan, hogy Magyarország és
a szomszédos országok illetékes hatóságai – felhasználva az Európai Uniós forrásokat – közös regionális  fejlesztéseket hajtsanak végre az EU négy alapvető szabadsága kiteljesítésének érdekében. Erre irányultak a Fórum 2009. évi ülése által
elfogadott szakpolitikai koncepciók is. Ezek között külön említésre érdemesek a
gazdaságfejlesztésre és a mezőgazdaság-fejlesztésre vonatkozó anyagok.
Vitán felül áll, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma a mögöttünk hagyott hat és fél évben betöltötte szerepét. Hasznára vált a határon túli és az
anyaországi magyarságnak is. A szó szoros értelmében fórum volt. Eszmecserére
szolgált és a megfelelő helyekre üzeneteket küldött. Így kell lennie a jövőben is.
Szabadka – Belgrád, 2011. február
Pásztor Bálint
köztársasági képviselő, frakcóvezető, (VMSZ)
a KMKF Állandó Bizottságának tagja
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Európai parlamenti képviselõk

Az egyesülő Európában újbóli történelmi lehetőség és erkölcsi korparancs,
hogy magyarságunk magára találjon, és millenáris örökségének folytatásaképpen
– remélt jövője érdekében – talpra álljon. Biztató kezdetnek számító keretként
tekinthetünk arra a Nemzeti Összetartozásra, melynek Napját a Magyar Országgyűlés tavaly, a Nemzet Tavaszát követően nyilvánította ki, és 2010. június 4-én
első ízben tartott meg.  Éppen ideje volt a szólásnak és a kiállásnak, melynek
révén a magyar nemzet – jelképes módon – végérvényesen lezárta a vészterhes
XX. századot, és – Trianon gyógyításaképpen – belevághatott a XXI. századba,
melynek rendjén részévé válhat a Nemzetek Európájának.
December 5-e „gyalázatát” végérvényesen a magyar állampolgárság határon
túlra való kiterjesztése „mosta le”. Az ezt kimondó törvényt elsöprő többséggel
hozták meg.
A  2010. december 1-ei, korszakzáró Kempinski Sajtófogadásunkon „Magyarnak lenni jó!” címen nemzeti mozgalmat hirdettünk, melynek felhívásában
– éppen – a Trianoni Törvény Tanúságtételét idéztük: „A Magyar Köztársaság
Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok fölötti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira
irányuló természetes igényének támogatására.”
Egységes nemzet és közösségi autonómiák – erről szól Európa. Ez Európa.
Maurits Coppietersnek, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alapítójának mondása
szerint: „Légy flamand, hogy európai lehess”. Magyar olvasatban, a nemzeti ös�szetartozás klasszikus költői átfogalmazásában ez a példamondat a következőképpen
hangozhatna: „Magyarnak lenni Európában – ez a mi munkánk, és ez nem is kevés.”
Magyarnak lenni tehát: „munkát” is jelent egyben. Ahogyan nemzeti autonómiánk apostola, Kós Károly éppen kilencven évvel ezelőtt, 1921 januárjában útjára bocsátott, erdélyi önrendelkezésünk programadó nyilatkozatában, a Kiáltó
Szóban megfogalmazta: „Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát
dolgozni fogunk.”
A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) kényszerű parkolópályára állítása
után a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) hiánypótló kezdeményezésként jött létre. Utóbb viszont többé vált ennél. Szakbizottságaiban olyan
stratégiák születtek, amelyeket bízvást nevezhetünk megalapozóknak, olyan kiindulási pontoknak, amelyekre a nemzetpolitikai fordulat után is építeni lehet.

Jómagam mindenkoron amellett érveltem, hogy egészséges nemzeti (ön)rendelkezésre van szükségünk. A KMKF-ülésein többször is hangsúlyoztam: „nemzetpolitikai rendszerváltozásra” van szükség, és „a határok feletti nemzetegyesítés
szellemében kell viszonyulnunk önmagunkhoz és Európához”.
Több mint ezer évnyi múlt áll a magyarság mögött. Erre hivatkozva viszont nem
csupán valamely históriai érdemre kell hagyatkoznunk, hanem sokkal inkább az lenne a fontos, hogy az ebből fakadó időtálló következtetést levonjuk: együvé tartozunk.
Egy a nemzet. Ez ilyen egyszerű. Közös történelmünk és közös hagyományaink vannak, közösek az értékeink – építsük vissza a közös, élő emlékezetet. A nemzetegyesítéshez először az elménkben és a lelkünkben kell lebontanunk a határokat.
Éppen ezért: ha előbb azt mondottam, hogy ideje volt a szólásnak és a kiállásnak,
akkor azt is ki kell jelentenünk, hogy ideje vagyon a számonkérésnek is! Nem szabad
elfelejtenünk az elmúlt nyolc év „merjünk kicsik lenni” alapelvét, az Anyaországban lefolyt kormányzati szabadrablást, a szomszédságpolitikában a más nemzetek
érdekeihez való néha már-már kínos alkalmazkodást, az elvtelen konfliktuskerülést,
valamint a „huszonhárommillió román” nemzettagadó paradigmáját.
A kommunista diktatúráknak számtalan bűne van, de ezeket általában az egyéni szabadságjogok nyelvére fordítjuk le. Ami viszont véleményem szerint a leginkább káros volt számunkra, az az, hogy a kommunista rendszer szűk fél évszázad
alatt ezeréves szövedékeket volt képes szétvágni, az internacionálé szellemében
valóságos nemzeti öncsonkítást végrehajtani. Másképpen fogalmazva: Trinanon
traumáját eleven sebbé a kommunista diktatúra mélyítette, gyakorlatilag mentálisan és lelkileg erősítették meg a határokat. Ebben a viszonylatban még csak azzal sem menthetjük magunkat, hogy idegen hatalom, Moszkva parancsára tettük.
A  kommunisták örökösei, Kovács László és elvtársai 2004-ben éppen azt mutatták meg: parancs és Moszkva nélkül is képesek a nemzet egésze ellen tüzelni
polgártársainkat.
Ennek soha többet nem szabad előfordulnia. A hasonló „önkéntes Trianonjainkat” viszont csakis úgy tudjuk megelőzni, hogyha felelősséget vállalunk cselekedeteinkért. Egy „következmények nélküli országban” sem múltról, sem jövőről
nem lehet beszélni.
Ugyanígy a nemzetszemléletünket is meg kell változtatnunk. Amennyiben az elszakadt nemzetrészek nyűgöt jelentenek, és csupán valamiféle „szegény rokonnak”
számítanak, akiket egy homályos alaptörvénybéli felelősség-klauzula értelmében
segíteni kell, akkor ez alig több, mint a semmi. Egy ilyen felfogás mentén sem erős
Magyarországot, sem erős magyar nemzetet, sem erős Európát nem lehet építeni.
Mostanság egyre riasztóbb azt hallani, hogy Magyarország lakossága a lélektani határ, tízmillió alá süllyed. Nos, ehhez képest több millió nemzettársunkról
lemondani csak azért, mivel ez más nemzetállamok számára nem okoz gondot,
egyenesen oktalanság volna. Ráadásul az egyesülő Európában sem mindegy, hogy
tíz- vagy tizenötmillió magyar nevében léphetünk fel. A szülőföldjükön boldoguló, erős, autonóm nemzetrészek hálózata az Anyaországot erősíti. Túl azon, hogy
példának okáért az épített örökségünk közös örökség, mi az egész Kárpát-meden-
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Magyarnak lenni jó!

cében gondolkodunk. Ilyenképpen azt a rosszat is jóra fordíthatjuk, amit az elszakított nemzetrészek Trianon, illetve a második világégés után elszenvedtek.
Nekünk, külhoni magyaroknak hely- és nyelvismeretünk is van, kitapasztaltuk
a társnemzeti lét belső logikáját, éppen ezért egy új Közép-Európa kialakításában és megerősödésében is közvetítő és központi szerepet játszhatunk. Mert az
Európai Unióban Közép-Európának akkor van esélye, akkor tudjuk kivédeni azt,
hogy valamiféle másodlagos európai polgárok legyünk, hogyha képesek vagyunk
együtt, a volt szovjet tömb országaival és nemzeteivel közösen megfogalmazni magunkat, közösen képviselni érdekeinket. Nekünk a románokat, szerbeket és
szlovákokat is meg kell győznünk arról, hogy a mi autonómiánk nem ellenükben
szerveződik, hanem az adott ország fejlődése és jóléte szempontjából éppen an�nyira fontos. Ha jól érezzük magunkat a szülőföldünkön, akkor szívesebben is
dolgozunk, illetve fektetünk be, hiszen a hosszú távú elképzeléseinket nem veszélyezteti a nacionálkommunista örökség, és minden bizonnyal az állampolgári
lojalitásunkat sem kell állami fegyveres testületekkel kikényszeríteni.
Azt is látnunk kell: már rendelkezünk olyan eszközökkel – többek között az
önkormányzatainkban –, amelyekkel okosan élve megtehetjük a következő lépést
az önrendelkezés felé. Senki nem gátol bennünket abban, hogy kulturális intézményeinket hálózatba szervezzük, hogy a kulturális autonómia alappilléreit mi magunk építsük fel. Vagy ki tiltja meg, hogy térségfejlesztési stratégiákat alkossunk
és ezeket összehangoljuk? Az autonómia nem cél, hanem eszköz erdélyi magyar
közösségünk megmaradása és fejlődése érdekében.
Mindez azonban üres politikai szólam marad, ha nem készítünk cselekvési terveket, ha csak beszélünk, és nem cselekszünk. Tehát az lenne a kívánatos, hogy mindenki belássa: hosszú idő után most ismét lehetőség nyílik a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésére. Meggyőződésünk, hogy ezáltal Magyarország felzárkózása
is gyorsabb és sikeresebb lesz. A  külhoni magyarság nem adományt kér, hanem
maga is tevőleges segítséget ajánl ebben a folyamatban. Átérezzük felelősségünket
és cselekvő részt szeretnénk vállalni a Fidesz és szövetségesei által meghirdetett, a
nemzeti együttműködésre épülő program kidolgozásában és megvalósításában.
A  korszakváltozás megalapozásaként: hinnünk kell saját erőnkben, hinnünk
kell abban, hogy erőink összeadódnak, hinnünk kell abban, hogy – költőóriásunk
megfogalmazásában –: a „perc-emberkék ideje lejárt”. Ady Endre így folytatja:
„...építésre készen a kövünk, / Nagyot végezni mégis mi jövünk. / Nagyot és szépet, emberit s magyart.”
Ebben kell hinnünk! Ezért kell cselekednünk!
Hogy: magyarnak lenni ismét jó legyen.
Nagyvárad – Brüsszel, 2011. január
Tőkés László
az Európai Parlament alelnöke,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke
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A KMKF esély és lehetőség
A KMKF megalapításának gondolatát a határon túli magyar közéleti szereplők
örömmel fogadták. Mi, akik részesei voltunk ennek a kezdeményezésnek, úgy
láttuk, hogy olyan új lehetőség van kialakulóban az együttműködés terén, olyan
hiánypótló fórum, ahol a különböző országokban élő magyar kisebbség legitim
képviselői véleményt cserélhetnek, összehangolhatják a különböző igyekezeteket,
elképzeléseket. Nem utolsó sorban új lehetőséget nyitott a magyarországi és a
határon túli magyar képviselők véleménycseréjére is.
A kapcsolatteremtés és a kapcsolattartásnak olyan új formája vált hozzáférhetővé, melytől ugyan nem várható közvetlen megoldás, de elősegíthette, elősegítheti a jó megoldások keresését.
Az Európai Uniós tagság új lehetőségeket hozott– az Európai Parlamentben
három ország képviseletében jelentek meg a magyar képviselők. Az együttműködést mindenképpen elősegíti a koordináció ilyen formája is.
A nemzeti kisebbségek jogállásának kérdése ugyan nem tartozik a Európai Unió
hatáskörébe a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után sem, az uniós jog sok esetben kisebbségi jogokat is érint azokban a tárgykörökben, melyek uniós hatáskörbe
tartoznak. Az emberi jogok, melyeknek szerves részét képezik a kisebbségi jogok
is, azokban az estekben, amikor a tagállamok az uniós jogot alkalmazzák, kikényszeríthetőkké váltak. Az Európai Bíróság döntései nyomán a joganyag nemcsak
pontosabbá válik, de gyakran bővítésre is kerül. Az elmúlt évtizedek oktatáspolitikája eredményeként nyilvánvaló a szakemberhiány, a kisebbségben élő magyarok
esetében csak most van felnövekvőben egy maroknyi jogász, akik képesek követni
és értelmezni az Európai Bíróság joganyagát. Ezen a téren a koordinált együttműködés az, amely egyáltalán hozzáférhetővé teszi a jogorvoslat lehetőségét.
Az uniós tagság más kényszereket is kiváltott: nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzeti fejlesztési tervek összehangolásából adódó szinergikus hatás nagyságrendekkel magasabb lehetne, amennyiben ezeket a terveket az előkészítés folyamán az
országok kormányai összehangolnák. Ez ugyanakkor a hatékony fejlesztés feltétele is, gondoljunk itt pl. az infrastruktúra hatékonyabb kihasználására, a hálózatok
összekötésének szükségességére. Ezekre az évtizedeken keresztül „nemzetállami”
fejlesztésekből adódó megdöbbentő és irracionális hiányosságokra akkor döbbentünk rá, amikor néhány km gázvezeték, mely a rendszerek összekötéséhez hiányzott, a gázellátás válságát pillanatok alatt soha nem látott méretűvé mélyítette.
Az uniós fejlesztések újabb formája az EGTC, a regionális fejlesztések új rendszere, mely valóban új lehetőségeket teremt a régiók együttműködése szempontjából. Úgy tűnik, hogy a lehetőségek egy része itt is kihasználatlan marad, de legalábbis a lehetőségek kihasználásának hatékonysága marad el a várakozásoktól.
Igaz, itt nehéz a koordináció, hisz a források korlátozott volta  versenyhelyzetet
teremt, de gyakran vezet értelmetlen versengéshez is. A regionális fejlesztésben
a megyei képviselők szorosabb együttműködése komoly eredményeket hozhat.
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Az európai politikánál maradva a KMKF szerepe felértékelődött olyan értelemben is, hogy követni tudta a kisebbségek jogállását, helyzetük alakulását.  
Az EU-hoz való csatlakozás után több új tagországban bosszulta meg magát
a kettős mérce – míg a csatlakozó országokat a kisebbségi jogok tiszteletben tartására kötelezik a koppenhágai kritériumok, a tagországokra – jogalap híján – semmiféle belső standard nem vonatkozik.
Ennek nyomán a kisebbségi jogok területén folyamatos jogkorlátozásnak lettünk tanúi és szenvedő alanyai. Az együttműködés új szüksége fogalmazódott
meg és sajnos, ez aktualitásából a mai napig nem veszített.
Lehet, hogy a KMKF egy precedens nélküli együttműködési fórum, de pozitív
hozadéka nemcsak a kisebbségi térfélen jelenhet meg, hanem a régiók és kétségkívül a szomszédos országok is haszonélvezői lehetnek. A KMKF prioritásaiként
2004-ben a statútum nem mást, mint az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való
csatlakozás elősegítését jelölte meg.
A  szomszédos országokban megalakulását és működését mégsem fogadta lelkesedés, annak ellenére, hogy 2004-ben alkotott statútuma szerint „létrehozásának és működésének nincs nemzetközi jogi relevanciája. A KMKF konzultációs
fórum”. Azután, hogy a magyar törvényhozás 2008. március 5-én országgyűlési
határozatot fogadott el, amelyben a 2004-es (illetve 2006-ban módosított) statútum alapján – tehát konzultatív testületként – saját intézményének ismeri el a
KMKF-et, és ennek jegyében saját költségvetéséből biztosítja annak működését,
a  szlovák parlament szokatlanul éles hangú határozatban reagált:
„A Szlovák Nemzeti Tanács parlamenti határozata a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának (KMKF) lehetséges negatív hatásáról Közép-Európa politikai és társadalmi fejlődésére (2008. november 4).
a) A  szlovák parlament tudomásul veszi a magyar parlament által intézményesített Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról (KMKF), a közép-európai politikai és társadalmi fejlődést negatívan befolyásolható viszonyokról és azok következményeiről szóló jelentést, melyet a kormány
emberi- és kisebbségi jogokért, tudásalapú társadalomért és európai ügyekért felelős  alelnöke terjesztett elő.
b) Elégedetlenségét fejezi ki a magyar parlament 17/2008-as számú határozata miatt, melynek értelmében a KMKF a magyar törvényhozás állandó jellegű, tanácsadó formában működő intézményévé vált. A magyar parlament
e határozatával megengedhetetlen módon beavatkozik a szuverén Szlovák
Köztársaság belügyeibe, mely éles ellentétben áll az Európai unióban vallott eszmékkel és elvekkel.
c) Elfogadhatatlannak tartja, hogy a szlovák parlament képviselői, az említett
Fórum munkájában részt vállalva egy másik ország törvényhozási intézményének váltak az állandó tanácsadóivá.
d) Felszólítja a szlovák parlament MKP-s képviselőit, hogy a szlovák alkotmány 75. cikkelye értelmében következetesen tartsák be képviselői
esküjüket....

A bizalom teljes hiánya azt eredményezte, hogy a lehetséges szinergia, mely a  
Kárpát- medencei régió közös fejlődését segíthette volna, a minimálisra csökkent,
s nem sokat változott a kormányváltással sem. A KMKF munkájában résztvevő
képviselőket az a gyanú övezi, hogy megszegik képviselői esküjüket. Burkoltan,
de ismételten megfogalmazódik a vád, hogy saját országuk elleni tevékenységet
folytatnak, sarkítva – potenciális hazaárulók. A D. pontban ott a felemelt ujj, az
alkotmánysértés, az ország iránti hűtlenség gyanúja.
Nyilván ezen a helyzeten is majd túl lehet lépni. Előbb-utóbb a szomszédos
országok politikai vezetésének rá kell jönnie arra, hogy a többes identitás nem
az ördögtől való – lehet egyszerre nemzethez, országhoz, sőt Európához tartozni
anélkül, hogy bármely identitás frusztráltság forrása legyen, vagy bármely identitást csak a másik feladásával lehessen megélni.
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Pozsony – Brüsszel, 2011. január
Bauer Edit
az Európai Parlament képviselője
(MKP)

Világszórvány, diaszpóra
A szórványstratégia alkalmazásának
néhány aspektusa

képesek közéleti, tudományos, művészeti munkásságuk, hivatásuk mellett folyamatosan bekapcsolódni a közösségi munkába. Hasonló módon kell vélekedni a
fiatalokról is, akiknek szakmát kell tanulniuk, tanulmányaikat kell befejezniük,
egzisztenciát kell felépíteniük, így tehát alig rendelkeznek az említett értelemben
szükséges felkészültséggel.
A nyugati magyar szórványoknak egyfajta misszionáriusokra van szükségük,
akik felkészülten, időbeli megszorítások nélkül fizetett alkalmazottakként hajtják végre a közösségek vezetősége által kijelölt feladatokat. Ebben a felállításban
nagy segítségükre vannak ugyan az elektronikus hálózat által kínálkozó lehetőségek, tevékenységük mégsem képzelhető el valóságos földrajzi kötődés nélkül.
A szórványoknak szükségük van állandó jellegű központokra, otthonokra, amik
nem csupán találkozóhelynek alkalmasak, hanem egyben szellemi, továbbképzési
műhelyekként is kínálkoznak.
A világméretű kapcsolattartás szempontjából kedvező feltételek biztosíthatók
az érvényesülés terén olyan (magyarországi) fiataloknak, akik szerződéses alapon,
több éven át kapcsolódnak be egy-egy közösség ügyeinek intézésébe. Elsődlegesen mégis az érintett országokban született személyek felkészítése és alkalmazása
jöjjön számításba, vagyis minden ország magyarjai termeljék ki körükből a fenntartó feladatok ellátására legalkalmasabb személyeket.

Miután a Határon Túli Magyarok Hivatalát megszüntették és a MÁÉRT-et
nem hívták össze, a határon túli magyarság, különösképpen a „nyugati magyarság” igen árva helyzetbe került: semmilyen hivatalos kapcsolata nem volt a magyar kormánnyal. Igaz, hogy hosszabb idő eltelte után a MEH-on keresztül ismét
elindultak a támogatások, de a nyugati magyarság kormányszinti szervezetben
nem kapott képviseletet, megszűnt a hivatalos találkozások lehetősége mind a
Kárpát-medencei vezetőkkel, mind egymás között. A Kárpát-medencei magyarság vezetői részére ezt a hiányt pótolta a KMKF megszervezése. Mivel a nyugati
magyarságnak nincsenek politikai pártjai, nem lehettek képviselőik sem. Azáltal
viszont, hogy meghívott vendégekként részt vehettek a KMKF évi gyűlésein, ismét lehetőség nyílt a rendszeres kapcsolattartásra mind a kormánytagokkal, mind
a határon túli magyar képviselőkkel.
Örvendetes, hogy a Szórványstratégiai Bizottság megalakulásakor, a nyugati
magyarság képviselőit is rendes tagokként meghívták a tanácskozásokra. Így aktívan közreműködhettek a meghatározóan fontos Szórványstratégia kidolgozásában.
A KMKF Szórvány Munkacsoportja által elkészített Szórványstratégia (2010.
február 1.) olyan dokumentum, amely kellő figyelemben részesíti a Kárpát-medencén kívül létező magyar szórványokat, sajátságos helyzetükben gyakorlati javaslatokkal él fennmaradásuk érdekében. Amikor a jelenlegi kormány közvetlen
látószögébe vonja a nyugati magyar szórványokat, minden további kísérletezés
helyett erre a dokumentumra lehet és kell támaszkodni. Ennek tudatában két dolgot szükséges kiemelni: egyrészt nyugvópontra kell juttatni a korábbi ismétlődő
újrakezdéseket, másrészt a továbbiakban arra kell törekedni, mily módon és eszközökkel lehet átültetni a gyakorlatba az elképzeléseket.
Mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy a nyugati magyar közösségek öntevékenyen működnek, tagjaik minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el
feladataikat. Ez a hozzáállás nagyfokú idealizmust tételez fel, csakhogy nem hivatásszerű, azaz képzett és folyamatos munkamenet áll fenn, hanem alkalomszerűen
folyik a munkavégzés, s az érintett személyek munkájuk, hivatásuk ellátása mellett jobbára szabadidejükben igyekeznek ellátni feladatukat. Minden elismerést
megérdemel fáradozásuk, a jövőben azonban, bár lehet hatásos, mégsem lehet
eredményes ez a kettősség, hiszen virtuális közösségek megszervezése, összetartása és működtetése egész embereket kíván, akik anyagi függetlenséggel rendelkeznek, azaz nincsenek megélhetési gondjaik. A tehetséges emberek szakmájukon
belül kívánnak érvényesülni, így a többségi társadalmakban élő magyarok aligha

Az adottságok figyelembe vételével anyagi eszközök előteremtése terén változatlanul a közösségeknek kell áldozatot vállalniuk. Ahogyan a kommunizmus évtizedeiben, a jövőben sem képzelhetők el életképes közösségek megfelelő anyagi
bázis nélkül, aminek a közösségek csak egy részét tudnák saját maguk előteremteni, nagyobbrészt viszont anyaországi támogatásra szorulnak
Az említett kapcsolatrendszerben mindazonáltal fokozott mértékben számolni
kell azon személyiségekkel, akik nevükkel, tudásukkal kellő ismertséget és megbecsülést jelentenek az illető többségi társadalmakban. Ők szavatolják a közösségek
elfogadottságának mértékét oly mértékben, hogy jelen legyenek a közéletben, ismerjék, és el is ismerjék őket. Átmenetileg ugyan hasznos az elszigeteltség nyújtotta védettség, a nyugati magyar szórványoknak azonban nyíltaknak és nyitottaknak
kell lenniük, hiszen végső fokon csakis így tudnak hatásosan fellépni és cselekedni
az egyetemes magyarság érdekeiért. A tapasztalatok rége srég meggyőzhettek bárkit arról, hogy a szórványközösségek szellemi összefonódása leginkább akkor és
olyan mértékben hatásos, ha létük egyetemes magyar érdekeket szolgál. Sajátságos
kölcsönösség ez, amit a jövőben is alkalmazni kell, nem feledve, erre a feladatra
csak akkor és oly mértékben alkalmasak a szórványközösségek, amilyen mértékben megfelelő szellemi háttérrel és anyagi javakkal rendelkeznek.
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Összefoglalva tehát három tényezőn épül fel a stratégia alkalmazása:
– személypolitika,
– központok/otthonok létesítése, ill. működtetése,
– anyagi eszközök biztosítása.

Az eddigi gyakorlattól eltérően – változatlanul vallva és vállalva a nyelv fenntartó erejét – fokozott figyelmet kell helyezni a nyelvükben már elszakadt, lélekben, gondolkodásukban magyarnak számít(ha)tó személyek tízezreire. Őket is,
ugyan más nyelvi eszközökkel, a magyar történelem, kultúra részeseivé kell tenni,
hogy cselekvően vállalhassák származásukat. Nemzetmentés ez is a javából!
Bécs – Caracas, 2011. február

Deák Ernő

Kunckelné Fényes Ildikó

a Nyugat-európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetsége
(NYEOMSZSZ)
elnöke

Latin-Amerikai Magyar Országos
Szervezetek Szövetségének
(LAMOSZSZ)
elnöke
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Országgyûlés Nemzeti Összetartozás bizottsága
A nemzetpolitikai szemléletváltás
újabb mérföldköve
A Nemzeti Összetartozás bizottsága 2010. december 23-án az Országgyűlés az
évi utolsó döntéseként – a 2011. évi költségvetési törvény elfogadása után – jött
létre, 2011. január 1-i hatállyal. A parlamenti pártok és képviselők többsége támogatta a bizottság létrehozását, az MSZP viszont egyöntetűen elutasította (szavazati
arány: 314 igen, 46 nem, 3 tartózkodás).
A bizottság elnöke a fideszes Potápi Árpád János, alelnökei dr. Szili Katalin
(független) és dr. Kovács Ferenc (Fidesz) lettek. Tagjai: Ékes Ilona, dr. Hoppál Péter, Kalmár Ferenc (KDNP), Kőszegi Zoltán (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz),
dr. Stágel Bence (KDNP), Szávay István (Jobbik), majd Dorosz Dávid (LMP).    
Miután 2010-ben megalakult az új parlament, majd a kormány, annak programjában ugyancsak jelentős szerep jutott a nemzetpolitikának. Elképzeléseink
megvalósításának olyan mérföldkövei voltak az elmúlt esztendőben, mint például
az állampolgárság visszaszerzésének megkönnyítése azok számára, akik valamilyen oknál fogva az elmúlt 90 évben elveszítették azt; a nemzeti összetartozás
napjává tettük június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját; elfogadtunk
egy olyan programot, amelynek köszönhetően az érettségi megszerzéséig minden
magyarországi iskolás legalább egyszer eljuthat a határon túli magyarok által lakott, volt magyar területek valamelyikére. Ezen intézkedések sorába illeszkedik,
hogy tavaly december 23-án a magyar parlament létrehozta a Nemzeti Összetartozás bizottságát. Azt gondolom, hogy ennek a lépésnek szimbolikus jelentősége is
van, hiszen a magyar Országgyűlésben eddig a nemzetpolitikával vagy a határon
túli magyarság kérdéskörével még sohasem – sem az utóbbi 20, de az elmúlt 90
esztendőben sem – foglalkozott önálló bizottság.
A korábban említett szemléletváltás már magában a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a létrehozásában is megmutatkozik, amennyiben úgy gondoljuk, hogy
a nemzetpolitika nem a külügy része, hiszen a magyar–magyar kapcsolatokról van
szó. Ennek megfelelően élő kapcsolatot szeretnénk tartani a határon túli politikai
és társadalmi szervezetekkel. Nyilván nem lehetséges valamennyiükkel napi kapcsolatot fenntartani, hiszen a szervezeteknek egy nagyon nagy köréről van szó, de
hangsúlyozni szeretném, hogy nincs kedvezményezett oldal a bizottság előtt, szeretnénk, ha mindenkivel tudnánk találkozni, mindenkinek a szavát meg tudnánk
hallani. Szeretnénk nyomon követni a határon túli magyarság támogatását végző
legfontosabb intézmény, a Bethlen Gábor Alap működését is.
Ezen kívül vannak olyan, hamarosan az Országgyűlés elé kerülő törvénymódosítási kezdeményezések, amelyeknek a parlamenti vitájában kiemelt bizottságként
– 37 –

veszünk részt. Ilyen például az alkotmánymódosítás, vagy éppen a választójogi
törvény módosítása, amelynek keretében arról is dönteni kell – akár még ebben az
előttünk álló 2011-es esztendőben –, hogy a magyar nemzetbe történő újraintegrálódásuk keretében hogyan szerezhetik vissza állampolgárságuk mellett szavazati
jogukat is azok a magyarok, akik Magyarország határain kívül rekedtek, vagy
valamilyen okból odakerültek – hiszen itt az emigrációra is gondolni kell.
A kapcsolattartásnak már megvannak a kialakult formái. Az egyik ilyen intézmény a Máért, amelyet visszaemeltünk eredeti rangjára, a másik pedig a KMKF,
amelynek állandó bizottsága éppen az elmúlt héten tartotta meg idei első ülését.
Mindkét szervezetnek több rendszeresen működő szakbizottsága és munkacsoportja van. Ezekkel a mi bizottságunk is tartani fogja a kapcsolatot. Olymódon is
igyekszünk majd szorosabbá tenni az együttműködést a határon túli szervezetekkel, hogy meghívjuk őket a bizottsági ülésekre Budapestre, ahol kifejthetik véleményüket a készülő törvénymódosításokról, beszámolhatnak tevékenységükről,
előadhatják problémáikat. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a személyes, fizikai
jelenlétnek óriási ereje van, ezért kihelyezett bizottsági üléseket is fogunk tartani
– nyilván akkor, ha erre lesz fogadókészség. Az első ilyen kihelyezett bizottsági
ülést egyébként pont Kárpátalján szeretnénk tartani, valamikor a tavasz folyamán,
nyilván a megfelelő diplomáciai egyeztetést követően. Az ilyen ülésekre egyébként azért is szükség van, hiszen nemcsak a határon túli magyar szervezeteket kell
megismerni, hanem az ottani oktatási, kulturális létesítményeket is, s egyáltalán
– jó, ha az élet minden területére kiterjedő információikkal rendelkezünk, s ezek
birtokában megpróbálhatunk segíteni, ahol tudunk.
Budapest – Bonyhád, 2011. február  						
Potápi Árpád János
elnök
Nemzeti Összetartozás Bizottsága,
KMKF Állandó Bizottsága

– 38 –

Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma

Konszenzusos
nemzetpolitikai program
A KMKF Plenáris Ülése,
illetve az Állandó Bizottsága által elfogadott stratégiai
dokumentumok és szakpolitikai koncepciók

Budapest 2006–2010
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A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti
érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet
nagy részének európai uniós csatlakozása után
(NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIA)
Elfogadta a KMKF 2007. évi plenáris ülése
Áttekintő összegzés:

NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIA
ÉS JÖVŐKÉP

– 40 –

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) áttekintette annak az új helyzetnek a jellemzőit, amely Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és
Románia európai uniós csatlakozásával állt elő. Ennek fényében foglalkozott
Magyarország és a határon túli magyar közösségek stratégiai együttműködésének
új lehetőségeivel is.
A különböző magyar szellemi és közéleti irányzatok követőinek kapcsolatai,
valamint a közéleti kérdésektől független családi, baráti és szakmai kapcsolatok,
ahogy eddig, továbbra is együttesen alkotják Magyarország és a határon túli magyarság kapcsolatrendszerét, együtt biztosítják a magyar nemzet határok feletti
összetartozását.
A  különböző irányzatok közötti viták ellenére, a nyolcvanas évek óta látens
konszenzus tárgyát képzi, hogy a magyarság problémáit a nyugati demokráciák
emberjogi törekvéseihez kapcsolódóan kell megoldani. A kilencvenes években a
nyugati demokráciák külpolitikájának fő hangsúlya az emberjogi törekvésekről
fokozatosan áthelyeződött a stabilitás biztosítására, majd az ezredfordulón a terrorizmus elleni harcra. Az emberi jogok ügyének háttérbe szorulása megnehezíti a
magyarság nemzetpolitikai érdekérvényesítését. Ezt a problémát tetézi az a belső
körülmény, hogy 2004. december 5. után a különböző irányzatok közötti nemzetpolitikai kommunikáció mélypontra jutott.
Ugyanakkor Magyarország, Szlovénia, Szlovákia és Románia EU-csatlako
zásának, valamint Horvátország gyors integrációs előrehaladásának és Szerbia
csatlakozási perspektívájának köszönhetően az európai integráció keretében
történő új típusú együttműködés folyamata valamilyen formában – a kárpátaljai
nemzetrész kivételével – ma már a Kárpát-medence összes magyar közösségére
kiterjed, ami új lehetőségeket és új eszközöket biztosít a nemzetpolitikai érdekérvényesítés számára.
A  magyarság továbbra is fennálló problémáira a megoldást ma már nem az
európai integráció folyamatában kell keresni, hanem az integrációban rejlő lehetőségek szakszerű felhasználásában: az erre irányuló céltudatos magyar állami politika és magyar–magyar együttműködés kialakításában. A magyar nemzet
továbbra is elkötelezett amellett, hogy problémáira kizárólag az európaiság és a
jogállamiság keretei között: az általa lakott országok belső jogrendszerének és az
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Európai Unió normáinak gyakorlati érvényesítésével és a társadalmi szükségleteknek megfelelő átalakításával találjon megoldást. Általános nemzetközi érdek,
hogy a magyarságnak ez a következetes attitűdje nemzetközi precedensként igazolást nyerjen a határon túli magyar közösségek számára biztosított autonómiák
rendszerének létrejöttével.
A KMKF résztvevői egyetértenek a magyar kormánynak azzal a célkitűzésével, hogy a nemzetpolitika központi kérdését a közösségi érdekeket szolgáló fejlesztések alkossák. Fejlesztésközpontú nemzetpolitika alatt a magyar közösségeknek az olyan fejlesztések érdekében történő együttműködését kell érteni, amelyek
egyrészt hozzájárulnak a határon túli magyarság kisebbségi létből eredő hátrányos
helyzetének ellensúlyozásához, másrészt elősegítik azoknak a lehetőségeknek a
kibontakoztatását, amelyek a magyar nemzet több országban való jelenlétéből
erednek. A fejlesztési célkitűzéseket a teljes magyar nemzet szintjén összesített
szükségletek alapján kell meghatározni, különös figyelmet szentelve a határ menti infrastrukturális kapcsolatok újjáépítésének, a határt átlépő tömegközlekedési
kapcsolatok fejlesztésének, a magyarlakta régiók általános fejlesztési terveinek, a
határon túli magyarság által előállított termékek marketingjének, valamint a fejlesztésközpontú nemzeti együttműködés külpolitikai dimenziójának.
A nemzetközi téren történő nemzetpolitikai érdekérvényesítés hagyományaiból kiindulva és a folyamatban lévő nemzetpolitikai reform eredményeire építve
tovább kell erősíteni az érdekérvényesítés hatékonyságát és szakszerűségét. Biztosítani kell, hogy a nemzeti érdekek áttekinthető szerkezetben, magas szakmai
színvonalon és a teljes magyar nemzetből eredő politikai legitimitással kerüljenek
meghatározásra. Az integrációs és nemzetközi szervezeteknél történő nemzetpolitikai érdekérvényesítés koordinálását és szakszerűségének biztosítását a magyar
államnak nyilvántartási és szaktanácsadási szolgáltatásokkal kell elősegítenie.
A  nemzetközi érdekérvényesítéshez szorosan kapcsolódó feladat a nemzeti
összetartozás szimbolikus szférájának megerősítése, a magyar–magyar együttműködés rendszerének megfelelő szintű és formájú jogi eszközökkel történő alátámasztása, valamint a határon túli magyarság politikai képviseletének biztosítása
nemzetközi viszonylatban. A nemzetpolitikai érdekérvényesítés hitelessége és kiszámíthatósága érdekében az Országgyűlésnek ki kell dolgoznia egy olyan dokumentum tervezetét is, amely a magyar nemzet hosszú távú jövőképét tartalmazza.

1. A magyar–magyar együttműködés öröksége

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) ülése a 2006 őszi
ülés döntésének megfelelően a megküldött háttértanulmányok figyelembevételével
készült vitaanyag alapján áttekintette azt az új helyzetet, amelyet Magyarország,
Szlovákia, Szlovénia és Románia európai uniós csatlakozása teremtett a magyar–
magyar együttműködés, illetve a magyar nemzetpolitikai érdekérvényesítés számára. Az új helyzet jellemzőiről, valamint Magyarország és a határon túli magyar közösségek megújuló stratégiai együttműködéséről a következőket állapította meg.

A XX. század Magyarországot érintő békeszerződései és egyéb történelmi horderejű átalakulásai a kárpát-medencei magyarságot előbb öt, majd nyolc országba osztották szét, aminek következtében szinte mindegyik magyar szellemi és közéleti
áramlat, illetve vallási felekezet követőinek egy része (így a különböző irányzatok
számos meghatározó személyisége és műhelye) Magyarország határain kívülre
került. A szellemi és közéleti áramlatokon, illetve felekezeteken belüli kommunikáció, az összetartozás tudatának ápolása, sőt a közös alkotás és értékteremtés mindamellett a határokon keresztül is folytatódott, és 87 év elmúltával ma is folyik.
A  magyar társadalom 1945 után – az ausztriai magyarság és a szórványban
élők kivételével – arra kényszerült, hogy betagozódjék a szovjet irányítású, vagy
az ahhoz hasonló jellegű, titói jugoszláv hatalmi rendszerbe: a különböző áramlatok, irányzatok és felekezetek a XX. század második felében ennek realitásai
között próbálták fenntartani határon átnyúló kapcsolataikat. Eltérő helyzetük miatt az egyes szellemi és közéleti áramlatok képviselői különbözőképpen ítélték
meg a határon túli magyar közösségek legégetőbb szükségleteit, ami – az ettől
függetlenül meglévő ideológiai különbségek mellett – nemzetpolitikai téren is terminológiai problémákat és koncepcionális vitákat idézett elő köztük.
A felfogásbeli eltérések ellenére azonban a különböző áramlatok, irányzatok és
felekezetek követőinek határon átnyúló kapcsolatai, valamint a közéleti kérdésektől független családi, baráti és szakmai kapcsolatok együttesen alkották és máig is
együtt alkotják Magyarország és a határon túli magyarság kapcsolatrendszerét, amelyet a magyar nemzet határok feletti összetartozásának nevezünk.
Az említett okok miatt a nyolcvanas évek végén fokozatosan formálódó plurális magyar politikai elit egyes csoportjainak nemzetpolitikai jövőképe sok szempontból eltérően alakult, ugyanakkor látens konszenzus bontakozott ki annak az
elfogadásában, hogy a nyugati demokráciák akkori külpolitikájának kiemelt
jelentőségű elemét alkotó emberjogi törekvésekhez kapcsolódva gyökeresen
megváltoztatható a határon túli magyarság jogi helyzete, illetve megjavíthatók
életkörülményei és fennmaradási perspektívái. Az első szabad választások után
Antall József közismert „hármas prioritásával” (integráció, jó szomszédság, kisebbségvédelem) kormányciklusokon átívelő külpolitikai stratégiát alkotott,
amely a szomszédos országok integrációs törekvéseinek támogatása és az európai
integráció emberjogi vonatkozásainak érvényesítése útján, továbbá Magyarország
„integrációs előnyére” támaszkodva kívánta elérni a határon túli magyarság jogainak kibővítését, illetve az ehhez szükséges intézmények (autonóm döntéshozó
szervek, állami finanszírozású magyar egyetemek stb.) megteremtését. E stratégia
külpolitikai vetületeként a kilencvenes évek közepén Magyarország kisebbségjogi
garanciákat is tartalmazó alapszerződéseket kötött a szomszédos államokkal.
Az emberjogi törekvésekhez kapcsolódó magyar érdekérvényesítés lehetőségeinek a kilencvenes években határt szabott, hogy – a Szovjetunió és Jugoszlávia összeomlásának kísérőjelenségeként – a nyugati demokráciák külpoliti-
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Részletezett megállapítások:

kájának (és ennek részeként európai integrációs politikájának) fő hangsúlya az
emberjogi törekvésekről fokozatosan áthelyeződött a stabilitás biztosítására. Jóllehet a magyar kisebbségek politizálása, valamint a magyar külpolitika a stabilitás
letéteményesének bizonyult a kelet- és közép-európai térségben, nem igazolódott
az a várakozás, hogy ennek köszönhetően sor kerül a határon túli magyarság jogi
helyzetének érdemi javítására. Az Európai Unió bővítésének 1993-ban megfogalmazott, ún. koppenhágai követelményrendszerében a kisebbségi jogok még
kiemelt helyet foglaltak el, ezek jóhiszemű betartásának a kérdése viszont már
viszonylag kevés figyelmet élvezett az egyes országok integrációs teljesítményének számonkérése során.
A nyolcvanas évek végétől kezdve a magyar állam egyre nagyobb szerepet
vállalt a magyar–magyar társadalmi kapcsolatok – többek közt a szellemi és
közéleti irányzatok, valamint a felekezetek közötti érintkezés –, illetve a határon
túli magyar közösségépítés közvetlen támogatásában. Ennek keretében intézményeket alapított (pl. a Határon Túli Magyarok Államtitkárságát, majd Hivatalát,
a Teleki László Intézetet, közalapítványokat stb.), fórumokat szervezett (amelyek
közül kiemelkedő jelentőségű a később Magyar Állandó Értekezletté szerveződött
1996-os „magyar–magyar csúcstalálkozó”) és anyagi támogatást nyújtott (eleinte
elsősorban a közalapítványok pályázati rendszerén keresztül, később – pl. a kedvezménytörvény keretében – normatív alapon is).
2001-ben az Európa Tanács velencei bizottsága nemzetközi szinten deklarálta
a határon átnyúló közvetlen támogatások jogosságát és szükségességét, és meghatározta azokat a területeket és feltételeket, amelyek esetében e támogatások
érvényesülnek. Az együttműködés anyagi vonatkozásai számára törvényi szabályozást biztosít a kedvezménytörvény és a Szülőföld Alap működését szabályozó
törvény, a nemzetrészek politikai együttműködésének törvényi alapjai azonban
máig sem jöttek létre.
A magyar nemzetpolitika állandó dilemmáját, a szellemi és közéleti áramlatok
közötti viták egyik legfontosabb tárgyát kezdetektől fogva az a kérdés képezte, hogy
magyar részről miként kezelendő a szomszédos országok egy részében a többségi társadalom és politikai elit részéről fel-felbukkanó kisebbségellenes attitűd.
Ennek megváltoztatását, de legalábbis tompítását nagyban segítené, ha magyar
részről jól áttekinthető formában meghatározásra kerülne, hogy pontosan mi tekinthető a magyarság helyzete rendezésének.
Különleges helyzetnek tekinthető, hogy az 1990-es években a határon túli magyar szervezetek több esetben kormánytényezővé váltak. Ennek az időszaknak egész
Európa és az érintett országok szempontjából is egyértelmű politikai üzenete volt:
a magyar nemzeti közösségek szervezetei tevőlegesen járultak hozzá az adott ország európai uniós csatlakozásához, illetve integrációs folyamatához. Ugyanakkor
a szomszédos országok többségi társadalmának és politikai elitjének kisebbségellenes, illetve a kisebbségi szükségletek megértésétől elzárkózó attitűdje megakadályozta, hogy az RMDSZ, az MKP és a VMSZ kormányzati szerepvállalása érdemileg alakítsa át az erdélyi, csángóföldi, felvidéki és vajdasági magyarság jogi státusát.

A  magyar nemzetiségű kormányzati tisztviselők kisebbségjogi érdekérvényesítő
erőfeszítései sokszor olyan hamis megvilágításba kerültek, mintha mandátumukkal
ellentétesen nem is az adott ország állampolgárainak, hanem Magyarországnak az
érdekeit képviselték volna. Ez a közhangulat nemcsak az érintett országok demokráciadeficitjéről tett tanúbizonyságot, hanem a magyar–magyar együttműködést is
megnehezítette. Az így keletkezett problémák természetesen semmit sem vonnak le
azoknak az eredményeknek az értékéből, amelyeket a magyar szervezetek kormányzati pozícióiknak köszönhetően értek el a magyarság életkörülményeinek javítása,
illetve a szomszédos országok integrációs teljesítményének ösztönzése terén.
A rendszerváltozáskor új reményekkel indult, de az intézményes magyar–magyar együttműködés egyik sajnálatos kudarctörténetévé vált a Magyarok Világszövetsége (MVSZ), amely elveszítette súlyát, és helyébe semmi nem lépett, noha
szükség lenne rá.
A  világszórványban élő magyarság származásától, földrajzi hovatartozásától
és állampolgárságától függetlenül a nemzet egyik alkotóeleme. A világszórványban elő magyarok körében, egyes földrészeken és országokban meghatározó azon
magyarok aránya, akik az ún. trianoni területekről és nem a mai anyaországból
vándoroltak ki. Fel kell éleszteni, meg kell erősíteni a Kárpát-medencei nagyobb
magyar szervezetek irányukban végzett munkáját és a lehetséges koordinációt is
létre kell hozni ebben.
Az elmúlt 17 évben lényegében nem folyt érdemi társadalmi, politikai vita az
egységes nemzetpolitikai koncepcióról. Miközben küzdünk a szomszédos országokban élő magyarok jogaiért, politikai konszenzus híján megmaradt alkotmányos adósságunk az anyaországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletével
kapcsolatban.
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2. A magyar–magyar együttműködés megváltozott körülményei
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Románia európai uniós csatlakozásával 2004 és 2006 között a magyarság nagy része az unió polgárává vált. Ugyanebben az időszakban megerősödött Horvátország csatlakozási folyamata és megnyílt Szerbia távlati integrációs perspektívája is. Az európai integráció keretében
történő nemzetegyesítés folyamata, ha különböző szinteken is – a kárpátaljai
nemzetrész kivételével –, ma már a Kárpát-medence összes magyar közösségére kiterjed, ami korszakváltást jelent történelmünkben. Az új korszak megértése ugyanakkor nem nélkülözheti a világ olyan változásainak figyelembevételét,
amelyek közvetlenül nem részei az európai integrációnak, viszont hatnak rá, következésképpen a magyarság Európán belüli helyzetét is befolyásolják.
A korszakhatár tapasztalatai közé tartozik, hogy az uniós csatlakozással párhuzamosan nem szűntek meg egyes szomszédos országok elitjei és többségi társadalmai körében tapasztalható kisebbségellenes attitűdök korábban említett okai.
Ezeknek az attitűdöknek a kezelése továbbra is a magyar szomszédság- és nemzetpolitika dilemmáját képzi.

Kisebbségjogi téren az európai és atlanti integrációs folyamatok egyelőre
nem teljesítették teljes mértékben a magyarság várakozásait. A Szlovákiában és Romániában 2006 második felében bekövetkezett események (a szlovákiai
szélsőséges erők kormányalakítása, a Babeş-Bolyai Egyetem oktatóinak felmentése stb.) azt mutatják, hogy az Európai Unió – alapításakor lefektetett elveitől
eltérve – nem alkalmaz magától értetődően politikai szankciót az emberi jogok
ilyen jellegű sérelmeivel szemben. A szlovák, román, ukrán és szerb jogrend továbbra is nemzetállami alkotmányos alapokra épül, és ezért a kisebbségek szempontjából diszkriminatív elemeket tartalmaz.
A magyar kisebbségek közösségi alanyiságát és önrendelkezését a szomszédos országokban nemcsak nem biztosították az euro-atlanti integráció kísérőjelenségeként, hanem egyes esetekben – legnyíltabban Szlovákiában – az állam
még az erre irányuló igény megfogalmazásának jogát is elvitatja. Jóllehet teljesen
ellentétes az unió demokratikus alapértékeivel, az igényformálás jogának megkérdőjelezése – közösségi szabályozás és illetékesség hiányára hivatkozva, de
lényegében politikai okokból – a közösségi intézmények tűrése mellett történik.
Horvátország és Szerbia ugyanakkor az uniós csatlakozási folyamatoktól függetlenül alaptörvényi szinten ismerte el a kisebbségi közösségek, közöttük a magyar
közösség kulturális autonómiához való jogát.
Az európai integrációban való közös részvétel az uniós polgárokat megillető
azonos bánásmódnak köszönhetően valamelyest enyhít azon a helyzeten, hogy
a határon túli magyarok – miközben a szomszédos országok jogrendjének vis�száságai miatt szülőföldjükön sok szempontból hátrányos helyzetű állampolgárok – Magyarországon „hátrányosan megkülönböztetettnek” érzik magukat.
Mindamellett a magyarországi társadalom – beleértbe a hivatalokat is – túlnyomó
részének történelmi tájékozatlansága miatt továbbra is számolni kell ilyen érzések keletkezésével, amelyek társadalmi szinten a magyar–magyar együttműködés
egyik legsúlyosabb tehertételét és megoldandó problémáját képzik.
A  mindkét helyen hátrányokat eredményező megkülönböztetett kisebbségi
helyzetből fakadó lét következtében a magyar társadalom határon túli közösségeiben zajló leépülési folyamatok – különösen a nyelvvesztés, az asszimiláció,
az elvándorlás és a kisebbséglakta régiók etnikai arculatának eltűnése – az uniós
csatlakozási perspektíva elnyerése és a csatlakozás bekövetkezése után is folytatódnak, sőt az idő múlásával fokozatosan gyorsulnak is.
Ezekre a problémákra megoldást ma már nem az európai integráció folyamatában kell keresni, hanem az integrációban rejlő lehetőségek szakszerű felhasználásában: az erre irányuló céltudatos magyar állami politika és magyar–magyar
együttműködés kialakításában. A  lehetőségek felhasználásának szakszerűsége
elsősorban a lehetőségek korlátainak megértésétől, figyelembevételétől, illetve
lehetőség szerinti ellensúlyozásától függ. Az új helyzetben rejlő lehetőségek és
azok korlátai közül különös figyelmet érdemelnek az alábbiak:
• Az unión belüli határok jelentőségének csökkenése, a határátlépési feltételek
javulása, amelyet a schengeni övezethez történő csatlakozás belátható időn
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belül teljessé tesz. Figyelembe kell venni, hogy az ebben rejlő előnyök nagy
része nem magától értetődően, hanem tudatos állami politika és szakszerűen
összehangolt beruházások által érvényesülhet mind a határon túli magyarok,
mind a magyar gazdaság számára. A potenciális előnyökkel egyidejűleg az
unió új tagállamainak schengeni csatlakozása problémákat idéz elő az átmenetileg vagy tartósan kimaradó országok (Szerbia, Ukrajna) magyarságával
történő kapcsolattartásban, hacsak nem sikerül a problémákat megfelelő magyar állami intézkedésekkel ellensúlyozni.
A személyek szabad mozgásának unión belüli biztosítása megszünteti annak
lehetőségét, hogy a magyar politika befolyásolja a határon túli magyarok elvándorlását szűkebb pátriájukból. Ugyanez a folyamat az EU-tagállamokban
élő magyarok számára nagymértékben mérsékli a magyar állampolgárság
megszerzésének praktikus jelentőségét, ami nem föltétlenül jár együtt az állampolgárság szimbolikus jelentőségének csökkenésével.
2007 januárjától négy ország (Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) magyar nemzetiségű uniós polgárai együtt tevékenykednek az EU közösségi intézményeiben, ami együttműködésre teremt lehetőséget szakmai
és politikai kérdésekben. Nem magától értetődő azonban, hogy az uniós intézményekben dolgozó magyarok tudnak egymásról, ismerik az együttműködésre kínálkozó lehetőségeket, illetve azokat a közös magyar érdekeket,
amelyek érvényesítését megkönnyítheti együttműködésük.
Az európai integráció eszméjének a magyar érdekekkel egyik leginkább egybevágó vonatkozása a regionalizmus, ami többek között a régiók (és ezen
belül is kiemelten az egymással szomszédos határvidékek) együttműködésének közösségi támogatásában nyilvánul meg. Az EU eredetileg a gazdasági,
néprajzi vagy történelmi okoknál fogva kialakult, természetes régiókat kívánta előnyben részesíteni azáltal, hogy a fejlesztési támogatások elosztása
terén fontos hatásköröket telepített hozzájuk. Mára azonban a „pénzosztó”
szerepkör ahhoz vezetett, hogy egyes új tagállamokban az unió közösségi
intézményeinek tűrésével vagy hallgatólagos támogatásával – a természetes
régiók saját fejlesztési tervezésének útját állva – mesterséges régiók jöttek
létre, és váltak az EU regionális politikájának alanyaivá (lásd a szlovákiai
megyék, vagy a romániai fejlesztési régiók esetét).
Szlovákia és Románia európai integrációs felzárkózásának, valamint államháztartásunk túlköltekezésének következtében megszűnt (gazdaságpolitikai
tekintetben sok szempontból visszájára is fordult) hazánk egykori „integrációs
előnye”, amivel, mint érdekérvényesítési eszközzel ma már nem lehet élni.
Az elmúlt évek magyar külpolitikájának egyik legnagyobb nemzetpolitikai
sikere volt a kisebbségi jogok megjelenítése az EU alkotmánytervezetében.
Az alkotmányozási folyamat azonban megtorpant, ami a közösségi emberjogi és politikai standardok további fejlesztésének nehézségeire utal.
A világgazdaságban napjainkban különös jelentőségre tett szert a tudásalapú, információs gazdaság, amely felértékeli a kommunikációs képességeket,
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megsokszorozva minden nyelvismeret – így az anyanyelvismeret és a kisebbségi közösségekben érvényesülő természetes kétnyelvűség – gazdasági
értékét. A magyar gazdaság számára potenciális előnyök származnak abból,
hogy Magyarországot határain kívül, bár fokozatosan bomló formában, de
ma még jelentős magyar nyelvi környezet veszi körbe. Az ebből származó
előnyök azonban nem érvényesülnek és hosszabb távon nem is maradnak
fenn magától értetődően, hanem csakis tudatos nyelvpolitikai tervezés, illetve széles körű nyelvi jogok biztosítása esetén.
• A globalizáció előrehaladásával világméretekben csökken az államok és nő
a civilszféra szerepköre, ezért össznemzeti érdek a határon túli magyar civilszféra további erősítése és a civilszervezetek nemzetközi együttműködési
rendszereibe történő bekapcsolása. Erősödik a vallási közösségek közéleti
szerepvállalása és egymás közti párbeszéde is, amelyből a magyarságot elsősorban a Szentszék és az ortodox egyházak közeledési kísérletei érintik.
Mindez felerősíti annak szükségességét, hogy a magyar–magyar együttműködésben stabil partnerség alakuljon ki a politikai szféra, az egyházak és a
civilszféra között.
• A korszakváltás fontos geostratégiai összetevője, hogy az elmúlt fél évtized
folyamán a New York-i, madridi, londoni és egyéb terrortámadások következtében a demokratikus államok külpolitikájának fő hangsúlya a regionális
stabilitás biztosításáról a közvetlen biztonsági intézkedésekre és a terrorizmus elleni fellépésre helyeződött át. Ez tovább gyengítette az emberjogi törekvések világpolitikát alakító erejét, ami a magyar nemzetpolitikai érdekérvényesítés szempontjából hátrányos jelenség. Objektív okoknál fogva a
terrorizmus elleni harcban Magyarország és a határon túli magyarság sokkal
kevésbé képes meghatározó szerepet játszani és ezért jelentős nemzetközi
súlyt biztosítani magának, mint akár emberjogi téren, akár a regionális stabilitás biztosításában.
Miközben tehát a kárpát-medencei magyar nemzet nagy részének uniós tagsága adekvát stratégiával és célirányos fejlesztésekkel felhasználható lehetőségeket
nyitott meg a magyar–magyar együttműködés előtt, a magyarság nemzetközi
politikai érdekérvényesítő képessége számottevően gyengült az új körülmények között.
Az objektív (világpolitikai és integrációs) okok mellett érdekérvényesítő képességünk gyengüléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy – egy korábban indult
folyamat részeként – a 2004. december 5-i népszavazás mélypontra juttatta
a magyar szellemi és közéleti áramlatok egymás közti, illetve a kisebbségben és az anyaországban élő magyarság nemzetpolitikai kommunikációját.
Az érdekérvényesítő képesség megerősítése érdekében mára minden anyaországi
és határon túli magyar politikai erő elemi érdekévé vált a vélt és valós sérelmek
meghaladása és a konszenzuskereső együttműködés újjáélesztése.
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3. Nemzetpolitikai alapvetések az új körülmények között
A  magyar nemzetpolitika és a magyar–magyar együttműködés elsődleges
feladata, hogy az új történelmi helyzetnek megfelelő, koherens nemzetpolitikai jövőkép kidolgozásával és hiteles képviseletével helyreállítsa az anyaország és a magyar társadalom határon túli részei közötti kölcsönös bizalmat.
A magyar nemzetpolitika hosszú távú céljainak definiálásával és ennek keretében a közös érdekek feltárásával lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a magyar nemzet és a szomszédos nemzetek viszonyában tovább oldódjék a bizalmatlanság légköre.
A KMKF megítélése szerint az a tény, hogy a magyar nemzet nyolc országban és világszórványban él, ma elsősorban nem tehertétel, hanem az uniós
csatlakozás teremtette új helyzetben mindezen országok, mind a magyarság,
mind az Európai Unió számára gazdasági, Európa-politikai és kultúrpolitikai
lehetőségekre váltható érték. A magyar szomszédság- és nemzetpolitika középpontjában ezen lehetőségek kibontakoztatásának kell állnia: ennek érdekében kell
együttműködésre törekedni a magyar közösségeknek mind egymással, mind a
szomszédos országokkal, mind az Európai Unió intézményeivel.
A magyar–magyar együttműködés erkölcsi tartalma a magyar nemzetet alkotó közösségek szolidaritása. Politikai értelemben magyar–magyar együttműködés
alatt Magyarország és a magyar kisebbségek politikai képviselőinek együttműködését értjük, amelynek célja a közös érdekek minél hatékonyabb érvényesítése,
valamint egymás érdekérvényesítő törekvésének kölcsönös támogatása.
A KMKF megítélése szerint a magyar nemzet és a szomszédos nemzetek
alapvető közös érdeke, hogy az emberi jogok széles körű biztosításának, valamint a térség gazdasági prosperitásának és felzárkózásának hatására a térség
lakosai otthon érezzék magukat szülőföldjükön. Ennek a célnak az elősegítése
érdekében a magyar nemzetpolitikában – mint azt a magyar kormány nemzetpolitikai törekvései is jelzik – meghatározó szerepet kell juttatni a fejlesztésközpontú tervezésnek és pénztranszfereknek. Az erőforrások felhasználásának
nemzetpolitikai célú összehangolása és csoportosítása azonban alapvetően valamennyi nemzetrész közösen osztott identitásának és szolidaritásának megerősítését fogja szolgálni. A fejlesztésközpontú nemzetpolitika alapja a fejlesztési
tervek össznemzeti egyeztetése, az ehhez szükséges, demokratikus politikai legitimitással rendelkező fórumok fenntartása és működésük jogi alapjainak megteremtése.
A magyarság és szomszédai, illetve a magyar nemzetet alkotó közösségek időnként egymással ellentétesnek mutatkozó törekvéseit elsősorban a közös érdekek eltérő értelmezése okozza. Az egész térség fejlődése szempontjából fontos az ellentétes
törekvések összhangba hozása, amely kizárólag folyamatos és jóhiszemű párbeszéd
útján érhető el. A magyarságon belüli, valamint a magyarság és szomszédai közötti alkotó párbeszéd biztosítása a magyar szomszédság- és nemzetpolitika egyik
alapvető törekvése kell, hogy legyen. A párbeszéd akkor jóhiszemű, ha a problémák
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megoldásának azon eszközei, amelyek a demokratikus világban – így az Európai
Unióban – legitim precedenssel bírnak (pl. a kulturális és területi autonómiák), nem
képezhetnek tabut a párbeszédet folytató felek viszonyában.
A  jóhiszemű párbeszéd érdekében is ki kell mondani: a KMKF meggyőződése szerint a magyar nemzet nyolc ország közötti megoszlásában rejlő lehetőségek kibontakoztatásához hasznos és hosszabb távon nélkülözhetetlen eszköz
a legitim nyugat-európai, valamint szlovéniai, horvátországi, szerbiai és
moldovai precedensekre épülő területi, közösségi és személyi elvű autonómiák megteremtése. A magyarság politikai jövőképének alapja, hogy a magyar
nemzetet formailag a Kárpát-medencei autonómiák kapcsolati hálója alkossa, anélkül, hogy ez sértené a szomszédos országok területi integritását, amelynek tiszteletben tartását Magyarország nemzetközi kötelezettségének tekintjük.
A Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában működő kulturális autonómiaformák létrejötte példaértékű kiindulási alapot kínál a Kárpát-medencei magyar közösségek kisebbségi önkormányzati rendszerének stratégiai továbbfejlesztéséhez.
A magyar nemzet kiemelt érdeke az EU regionális politikájának erősítése és az
eredetileg kitűzött céloknak megfelelő működtetése. Az autonómiakérdés, illetve a
fejlesztésközpontú nemzetpolitika fogalmának értelmezésénél szükséges figyelembe venni, hogy a magyar nemzetpolitika az etnikai kérdéseknek az európai normák
szerinti regionális elven történő megoldására törekszik. A nyugat-európai precedensek tapasztalatai szerint az egyes régiók számára jellegüknek megfelelő, speciális
hatásköröket nyújtó autonómiák a szubszidiaritás elve alapján képesek biztosítani
az interetnikus viszonyok rendezésének regionális szintre helyezését. A fent említett
cél azt is jelenti, hogy a nemzetpolitikai céllal nyújtott fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek körét nem etnikai alapon határozzuk meg: a haszonélvezői kör
egy-egy régió teljes lakosságára kiterjed. A magyar nemzetpolitikai gondolkodásnak
magában kell foglalnia a szomszédos országokban élő, magyar identitású romák
– mint a részben vagy többségében magyar lakosságú régiók lakosai – sajátos problémáival való foglalkozást is, illetve a történelmi Magyarországról elszármazott,
a magyarsághoz kötődő kisebbségeinkkel való kapcsolatok ápolását.
Az anyaország és a határon túli magyarság közötti bizalmi légkör helyreállítása érdekében a magyar–magyar együttműködésben intézményes szerepet kell
biztosítani a civil szférának, a helyi és területi önkormányzatoknak, valamint
a történelmi egyházaknak.
A  nemzeti érdekérvényesítés objektív feltételeinek megnehezedése miatt a
nemzetpolitikában különös szükség van stratégiai gondolkodásra: érdekeink
és törekvéseink körültekintő elemzésére, legitim úton történő meghatározására,
a körülményeknek megfelelő megfogalmazására és szakszerű kommunikálására.
A nemzetpolitikai intézményrendszert ennek megfelelően kell felépíteni.
A rendszerváltás óta eltelt években tanúsított magatartását folytatva, a magyar
nemzet továbbra is elkötelezett amellett, hogy problémáira kizárólag a jogállamiság keretei között: az általa lakott országok belső jogrendszerének és az
Európai Unió normáinak gyakorlati érvényesítésével és a társadalmi szükségle-

teknek megfelelő átalakításával találjon megoldást. A KMKF megítélése szerint
az egész nemzetközi közösség érdeke, hogy a magyar törekvésekre jellemző érdekérvényesítési kultúra – mintegy nemzetközi precedensként – igazolást nyerjen
az autonómiák korábban említett rendszerének létrejöttével.
Szükséges lenne egy kiérlelt, korszerű – a kormányváltásokkor meg nem
kérdőjelezhető – nemzetpolitikai koncepció és törvény megalkotása.
Ösztönözni és segíteni kell az anyaországon kívüli magyar–magyar kapcsolatrendszert is, amely autonóm módon jól kiegészítheti az anyaországi nemzetpolitikai hálót.
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4. Az együttműködés új tartalma: fejlesztésközpontú nemzetpolitika
A KMKF résztvevői egyetértenek a magyar kormánynak azzal a célkitűzésével, hogy a nemzetpolitika központi kérdését a közösségi érdekeket szolgáló
fejlesztések alkossák. Fejlesztésközpontú nemzetpolitika alatt a magyar közösségeknek az olyan fejlesztések érdekében történő együttműködését kell érteni, amelyek egyrészt hozzájárulnak a határon túli magyar közösségek kisebbségi létéből
eredő hátrányos helyzetének ellensúlyozásához, másrészt elősegítik azoknak
a lehetőségeknek a kibontakoztatását, amelyek a magyar nemzet több országban
való jelenlétéből erednek, megerősítve a fejlesztéspolitika kiegyenlítő funkcióját.
A fejlesztésközpontú nemzetpolitika koncepciójának kidolgozásánál figyelmet
kell fordítani arra, hogy a fejlesztés nem önmagában álló cél, hanem a jólét, a felzárkózás, a szülőföldön való boldogulás és az identitás megőrzés eszköze. Helytelen irányú fejlesztéssel ezen céllal ellentétes eredményt is hozhatnak, aminek
elkerülése a fejlesztések tervezésének kiemelt szempontjává kell válnia.
A  fejlesztéseknek a nemzetpolitika fókuszába való állítása nem azt jelenti,
hogy egyes határon túli fejlesztési tervek magyar költségvetési pénzből valósulnak meg. Ennek akadályai nem elvi jellegűek, hiszen például magyar részről
senki sem ellenezné, ha Magyarország kisebbség lakta régióiban külső forrásokból legitim fejlesztések valósulnának meg. Tény azonban, hogy a határon túli magyarlakta régiók fejlesztési szükséglete sokszorosan meghaladja a magyar gazdaság teljesítőképességét. Ezért a fejlesztésközpontú nemzetpolitika főbb pilléreit
az alábbi tevékenységeknek kell alkotniuk:
• együttműködés a határon túli magyarságot érintő regionális, illetve határon
átnyúló fejlesztési tervek összeállításában,
• Magyarország és határon túli magyar közösségek fejlesztési terveinek ös�szehangolása,
• a nemzetpolitikai szinten egyeztetett tervek képviselete a kétoldalú és többoldalú nemzetközi fejlesztéspolitikai kapcsolatokban, törekvés Magyarország
és a szomszédos országok nemzeti fejlesztési terveinek összehangolására,
• együttműködés a regionális, illetve a határon átnyúló tervek menedzselése és
marketingje terén,
• a határon átnyúló fejlesztési tervek magyarországi részének kivitelezése.

Fejlesztésközpontú nemzetpolitikáról akkor beszélhetünk, ha a fejlesztések a magyar nemzet szintjén összesített szükségletekre, illetve közösségi szinten alkotott
stratégiákra és kerettervekre alapulnak. Ezért a megújuló magyar nemzetpolitika
fejlesztési dimenziójának kulcskérdése a közösségi szinten történő szakszerű
tervezés, illetve döntéshozás intézményeinek és fórumainak megteremtése.
A  fejlesztésközpontú együttműködés súlyponti témáit a magyar kormány
egyrészt a helyi infrastrukturális kapcsolatok (utak, hidak, vasutak) újjáépítésében, másrészt egyes nagy, európai infrastrukturális fejlesztések elősegítésében (észak-erdélyi autópálya, transzbalkáni vasútvonal stb.) határozta meg.
A KMKF résztvevőinek megítélése szerint ez a megközelítés célravezető, mert
tényleges társadalmi szükségletekre támaszkodik. Legalább ennyire fontos feladat a tömegközlekedés határon átnyúló fejlesztése is: a határ által megosztott régiók menetrend szerinti helyközi és távolsági autóbuszjáratokkal, kedvezményes tarifa mellett igénybe vehető nemzetközi személy- és gyorsvonatokkal
(magyar-szlovák viszonylatban emellett még komp- és hajójáratokkal) való ös�szekötése.
Az előbb említett közlekedéspolitikai célkitűzésekkel azonos mértékű figyelmet
kell fordítani a magyarlakta régiók általános fejlesztési terveinek szükségességére. A magyar diplomáciának figyelemmel kell követnie a szomszédos országok
hivatalos fejlesztési régióinak tevékenységét. A magyar–magyar együttműködésnek ki kell terjednie arra, hogy a magyarlakta régiók – amennyiben nem esnek
egybe a hivatalos fejlesztési régiókkal, akkor azoktól függetlenül, önkormányzati
társulásokként – általános regionális fejlesztési tervet készítsenek, és ezek megvalósítása érdekében nemzetközi lobbitevékenységet folytassanak. A magyar diplomáciának segítenie kell a magyarlakta régiók ilyen jellegű lobbitevékenységét,
illetve ehhez kapcsolódó régiómarketingjét. A  szakszerű tervezés és kivitelezés
érdekében – a magyar állam szakmai és anyagi segítségével – a magyarlakta régiók számára helyi fejlesztési ügynökségeket kell létrehozni.
A fejlesztésközpontú nemzeti együttműködés harmadik fő területét a határon
túli magyarság által előállított termékek marketingjének kell képeznie. A bizonyíthatóan jelentős részben magyarok által, vagy nagyrészt egy-egy határon
túli magyarlakta régióban, a munkafolyamat során a magyar nyelv egyenértékű
használatának biztosítása mellett előállított termékek (esetleg magyar jellegzetességekkel bíró, de nem Magyarországon, hanem a szomszédos országokban készülő, kvázi hungaricumok) számára létre kell hozni a „magyar jellegű termék”
minősítést és a hozzá tartozó emblémát. Az emblémahasználat jogát a magyar
nemzetrészek által kötött szerződésben rögzített kritériumok alapján a regionális
fejlesztési ügynökségek biztosíthatnák. A magyar gazdaságpolitikának és gazdasági diplomáciának hasonló segítséget kell nyújtania a „magyar jellegű termékek”
marketingjéhez, mintha azok Magyarországon készülő termékek lennének.
Meg kell emellett határozni azoknak a határon túli intézményeknek a körét,
amelyek stratégiai jellegüknél fogva, kiszámítható anyaországi támogatásban részesülhetnek, hosszú távú, többoldalú együttműködési szerződések alapján (egye-

temek, középiskolák, színházak, újságok, folyóiratok, könyvtárak, művelődési
intézmények, művészeti együttesek és műhelyek, civil és szakmai egyesületek,
szervezetek, alapítványok, szellemi és gazdasági társulások, régiós, önkormányzati társulások, stb.)
A szórványban élő magyar közösségeknek – különös tekintettel a csángókra –
a fejlesztésközpontú nemzetpolitikába való bekapcsolódása érdekében lehetőséget
kell teremteni arra, hogy az általuk lakott régiók magyar szervezetei pályázati úton
elnyert anyaországi támogatással magyar gazdasági és országimázs-ügynökségeket
hozzanak létre. Az ügynökségek feladata a régió iránt érdeklődő magyar beruházók segítése, a magyar vagy magyar jellegű termékek marketingjének helyi eszközökkel történő támogatása, a magyar országimázs építése (főként idegenforgalmi
céllal), a magyarországi kikapcsolódási lehetőségek széles körű megismertetése,
illetve a szórvány közösség kulturális életének szervezése, támogatása.
A  fejlesztésközpontú együttműködés hatékonyságát szolgálja, ha a magyar
kormány kiemelt figyelmet fordít a nemzetpolitika fejlesztési dimenziójának
külpolitikai összefüggéseire. A magyar diplomáciának mind a kétoldalú szomszédsági kapcsolatok, mind az európai multilaterális kapcsolatok terén aktívan
kell képviselnie a magyar nemzet szintjén elfogadott fejlesztéspolitikai célkitűzéseket, és arra kell törekednie, hogy a határon átnyúló fejlesztések prioritásként
jelenjenek meg Magyarország és a szomszédos országok nemzeti fejlesztési terveiben. Magyarországnak szorgalmaznia kell, hogy Kárpátalja az EU és Ukrajna, a
Vajdaság az EU és Szerbia, Dél-Baranya pedig az EU és Horvátország fejlesztéspolitikai együttműködésének mintarégióját képezze.
A KMKF határon túli tagjainak fontos felelőssége a fejlesztéspolitikák ös�szehangolása azon relációkban, amelyekben nem vesz részt Magyarország (pl.
Szlovákia és Ukrajna, Románia és Szerbia közötti együttműködés).
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5. A nemzetpolitikai érdekérvényesítés eszközrendszere
Miközben általánosságban megállapítható, hogy az elmúlt évek változásai
nyomán kialakult helyzetben megnehezedtek a magyar nemzetpolitikai érdekérvényesítés feltételei, az is tény, hogy Magyarország és három szomszédjának
uniós csatlakozása új eszközöket teremtett az érdekérvényesítés számára. Fontos
a régi és az új eszközök koordinált felhasználása. Az anyaország és a határon túli
magyarság képviselői egyenrangú félként együtt vannak jelen az EU döntéshozó
fórumain, ahol immár belülről járulhatnak hozzá a közösségi normák formálódásához, az ad hoc jellegű és stratégiai döntésekhez, és belső tagként tehetnek vagy
szervezhetnek nyilatkozatokat, nyilváníthatnak véleményt.
Az összképhez ugyanakkor hozzátartozik azoknak a román és szlovák politikai
erőknek az egyenrangú félként való megjelenése is, amelyek – saját országaik valóságos érdekeivel ellentétesen – fenntartásokkal viszonyulnak a határon átnyúló
fejlesztésekhez, illetve a határ menti együttműködés más formáihoz, és minden

eszközzel gátolni igyekeznek a kisebbségben élő magyarok állampolgári egyenjogúságának kiteljesedését, a magyar közösségek önrendelkezésének megerősödését. Mindezek a tényezők különösen szükségessé teszik, hogy a magyarság felkészülten és hatékonyan éljen az uniós csatlakozás teremtette érdekérvényesítési
eszközökkel.
A magyar közösségeknek a nemzetközi érdekérvényesítés terén való együttműködése komoly tradíciókra tekint vissza. A  nyugati emigráció és az anyaország különböző szellemi és politikai irányzatokhoz tartozó, de nemzeti elkötelezettségű értelmisége a rendszerváltás előtt is és azóta is kötelességének érezte és
érzi a nemzetközi közvélemény figyelmének felhívását a határon túli magyarság
problémáira. A rendszerváltás után a magyar közösségek együttesen több fontos
nemzetközi dokumentum elfogadását kezdeményezték, nemcsak saját, hanem az
összes európai kisebbségi közösség érdekeit szolgálva. Az elmúlt évek magyar
külpolitikájának különös jelentőségű eredménye a kisebbségvédelem, mint általános európai érték megjelenése az EU alkotmánytervezetében. Ez a siker az európai alkotmány lényeges tartalmi változás nélküli elfogadásában teszi érdekeltté
a magyarságot.
Az elmúlt évek tapasztalatait értékelve az eredmények megállapítása mellett
figyelmet kell fordítani a nemzetközi érdekérvényesítés terén folytatott együttműködés nagyrészt spontán, ezért alapvetően koordinálatlan és nem minden alkalommal szakszerű jellegére is. A koordináció hiánya, következésképpen a nemzetpolitikai információterjesztés célszerű mértékének meg nem határozása kedvezőtlen
körülmények között kontraproduktív is lehet az érdekérvényesítés eredményessége szempontjából. Ezzel együtt is tény, hogy a túlnyomóan koordinálatlan együttműködés többnyire nagyon magas szakmai színvonalon zajlott, és az időnként
mutatkozó sikertelenségek semmit sem vonnak le a segítségnyújtás erkölcsi értékéből. A magyar kisebbségeknek a nemzetközi érdekérvényesítés terén évtizedeken át nyújtott segítség olyan része nemzeti történelmünknek, amelyre méltán
vagyunk büszkék: örökségére új helyzetünkben is támaszkodni kell.
A  korábbi évek tapasztalatait az új helyzet adottságaival összevetve megállapítható: az integrációs és egyéb nemzetközi szervezeteknél tevékenykedő magyaroktól legjobb szándékuk és legmagasabb szintű felkészültségük mellett sem
várható el a Kárpát-medencei magyarság közös érdekeinek hatékony képviselete,
ha tevékenységük nem támaszkodhat egy jól szervezett koordinációra és szakmai
támogatásra. Jól szervezett együttműködést a magyar kisebbségek és Magyarország konszenzuson nyugvó, koncepciózus és áttekinthető közös fejlesztési,
jogvédelmi és politikai törekvései képesek biztosítani, amelyek összességükben
kijelölik a nemzetközi viszonylatban képviselendő magyar nemzeti érdeket. Koncepciózus és áttekinthető törekvések csak megfelelően előkészített és konszenzuson nyugvó stratégiák, illetve azok gyakorlati megvalósulására irányuló programok mentén alakulhatnak ki, ezért a jól működő „hátország” fogalma feltételezi
a magyar nemzet szakszerű és legitim közös stratégiai tervező tevékenységét,
illetve az ehhez szükséges egyeztető mechanizmusok működését.

A magyarság megváltozott helyzetéhez igazodó, új egyeztető mechanizmusként 2006-ban létrejött az ún. kormányzati konzultációs folyamat, amelynek keretében a mindenkori magyar kormány kétoldalú információcserét folytat a határon túli magyar közösségek politikai képviseletével az együttműködés aktuális
teendőiről, illetve azok végrehajtásáról. A magyar közösségek jogalkotásban tevékenykedő képviselőinek egyeztető szerve a 2004 óta működő KMKF. Mindkét
kezdeményezés érdemileg erősíti a nemzetpolitikai egyeztetések szakszerűségét. Ugyanakkor a magyarság politikai szintű közösségi döntéseinek legitimitását
biztosító Magyar Állandó Értekezlet tevékenységében az utóbbi időben működési zavarok mutatkoztak, ezért évek óta nem került sor a testület összehívására.
A működési zavarok többek között az egyeztetési folyamat megfelelő szintű jogszabályi hátterének hiányára vezethetők vissza. Mivel a magyarság megváltozott
helyzetében nélkülözhetetlenek a legitim közösségi döntések, égető szükség mutatkozik a működési zavarok elhárítására és a testület – vagy más, hasonló
jellegű, nemzeti közmegegyezést kifejező fórum – mielőbbi összehívására.
A közösségi döntések legitimációját erősíti, ha az egyeztetés politikai mechanizmusait kiegészítik a civilszféra, az egyházak és a fejlesztési együttműködésbe bevont régiók véleménynyilvánító fórumai is. A magyarság megváltozott
helyzetére való tekintettel ezeket a fórumokat is létre kell hozni, rendszeresen ös�sze kell hívni, és tapasztalataikat a magyar nemzet szintjén hozott döntések előkészítésénél fel kell használni. A gyors egyeztetést kívánó ügyek intézése érdekében
célszerű megvizsgálni a határon túli magyar közösségek állandó és intézményes
budapesti képviselete megteremtésének lehetőségét.
Fontos lenne a magyar közösségek brüsszeli lobbiirodájának létrehozása, minden fontosabb magyar külképviselet egy beosztott diplomatájának munkaköri leírásában a nemzetpolitikai érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok megjelenítése,
nemzetpolitikai ismeretek nyújtása a Külügyminisztérium belső képzési rendszerében részletesen és a köztisztviselők továbbképzésében általános formában.
Szükséges lenne, hogy felállításra kerüljön egy ún. autonómia műhely, amely
a különböző lehetséges autonómiaformákat tekintené át a már kialakított és gyakorlatban alkalmazott európai példák alapján.
Az integrációs és nemzetközi szervezeteknél történő nemzetpolitikai érdekérvényesítés koordinálását és szakszerűségének biztosítását a magyar államnak
nyilvántartási és szaktanácsadási szolgáltatásokkal kell elősegítenie.
A nemzetpolitika terén illetékes kormányszervnek olyan szolgáltató irodát kell
létesítenie, amely önkéntes jelentkezés alapján nyilvántartásba veszi az integrációs
és nemzetközi szervezeteknél nemzetpolitikai érdekérvényesítést folytatni kívánó
magyarokat, információval és iránymutatással látja el őket, és kérésükre véleményezéssel, szaktanácsadással segíti, illetve dokumentálja tevékenységüket.
Indokolt megvizsgálni egy, az MVSZ  korábbi funkcióinál szélesebb skálán
működő, köztestületi jogi státussal rendelkező átfogó, állandó képviseleti és kulturális világszervezet létrehozása igényének kielégítését, amelyet most főleg az
ún. „nyugati” és egyéb, világszórványban élők szorgalmaznak.
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A  nemzetpolitikai érdekérvényesítés fontos kiegészítője – külső imázsának
biztosítója és belső legitimitásának megteremtője – a nemzeti összetartozás
szimbolikus szférája. A magyar kormánynak ezen a téren a magyarság új helyzetére reagáló kezdeményezése a határon túli magyar közösségek kétévente megtartandó kulturális seregszemléje. További lépésként szükségesnek tűnik állami
eszközökkel olyan művészeti alkotások – főként játékfilmek – készítését ösztönözni, amelyek betekintést nyújtanak a magyar–magyar társadalmi kapcsolatok
mindennapjaiba és a magyar kisebbségek kilenc évtizedes történelmébe. A külföldi magyar intézetek programjában rendszeresen meg kell jeleníteni a határon
túli magyar közösségek kulturális teljesítményeit. Az általános és középiskolák
földrajz, történelem és irodalom tanterveiben helyet kell biztosítani az általános
műveltséghez nélkülözhetetlen nemzetpolitikai ismereteknek.
Ahhoz, hogy a nemzetközi szinten zajló érdekérvényesítés áttekinthető és kiszámítható hazai nemzetpolitikai háttérrel rendelkezzen, szükséges a magyar–
magyar együttműködés, illetve a nemzetpolitikai érdekérvényesítés rendszerét
megfelelő szintű és formájú jogi eszközökkel alátámasztani. A jogalkotó munka
terén fontos eredmény a 2001-ben elfogadott, majd módosított kedvezménytörvény és a Szülőföld Alap működéséről 2005-ben alkotott, a szükségleteknek
megfelelően szintén többször módosított törvény. A  nemzetpolitika 2006-ban
kezdődött reformja az ún. „nemzeti intézmények” finanszírozása kapcsán bevezeti a szerződéses keretek közötti együttműködést, megvetve ezzel a nemzetpolitika egyik új jogintézményének alapját. A fentebb meghatározott irányelvek
alapján törvénybe kell iktatni a nemzetpolitikai érdekegyeztetés, illetve érdekérvényesítés rendszerét. Utóbbi jogszabálynak rendelkeznie kell arról is, hogy a
magyar–magyar együttműködés két- és többoldalú, hosszú távú keretszerződések, illetve ezek teljesítését szolgáló, a költségvetési törvénnyel párhuzamosan
kidolgozásra kerülő éves szerződések alapján valósuljon meg. Megfelelő jogszabályok megalkotásával haladéktalanul fel kell készülni arra, és meg kell tenni a
szükséges lépéseket, hogy a kárpátaljai és vajdasági magyarok Magyarországnak
a schengeni övezethez történő csatlakozása után is akadálytalanul tarthassanak
kapcsolatot az anyaországgal.
A nemzetpolitikai érdekérvényesítés hitelessége és kiszámíthatósága érdekében az Országgyűlésnek ki kell dolgoznia egy dokumentum tervezetét, amely a
magyar nemzet hosszú távú jövőképét tartalmazza: tehát meghatározza azt az
állapotot, amelynek megvalósulása a jelenlegi államhatárok fennállása mellett
is megfelelő megoldást jelent a határon túli magyar közösségek kisebbségi léthelyzetéből eredő problémákra, és egyben kitér a Kárpát-medencei magyarság
migrációs stratégiájának a kérdésére. A dokumentumot a MÁÉRT, vagy másik, a
magyar nemzetrészek legitimitását biztosító fórum fogadhatja el.

• a fejlesztéspolitikai együttműködés projektjeinek megvalósítása, jogi háttere
és finanszírozása,
• a nemzeti összetartozás legfontosabb pillérei közül, a nemzeti tudat és lét,
a nyelv, a kultúra és a hagyományok örökségének továbbélésében és -vitelében kitüntetett helye van az alaptól a felsőfokig terjedő oktatási, tudományos, kulturális és művészeti intézményhálózatnak az őket erősítő, újjászületett, szakmai és civil szervezetek segítésének,
• a kisebbségek anyanyelven történő oktatásának problémái és azok megoldása,
• a területi, közösségi és személyi elvű nemzetiségi autonómiák rendszerének
kidolgozása, nemzetközi megértetése, elfogadtatása, valamint megvalósítása,
• a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülésének problémái és azok
megoldása,
• az EU területén, vagy a vele szomszédos régiók országaiban érvényben lévő,
kisebbségpolitikai értelemben közvetlenül vagy közvetetten diszkriminatív
jogszabályok feltárása, közismertté tétele és megszüntetése,
• az EU külső határain kívül élő nemzetrészeknek a magyar nemzet többi részével történő érintkezése,
• az EU és Szerbia, az EU és Ukrajna, illetve az EU és Horvátország közeledésének elősegítése, különös tekintettel Vajdaság, Kárpátalja és Dél-Baranya
ebben betöltött szerepére, és mindkét ország számára európai integrációs
perspektívák biztosítása.
Budapest, 2007. szeptember 14.

A  nemzetpolitikai érdekérvényesítés eszközrendszerének alkalmazása során
kiemelt figyelmet kell szentelni az alábbi kérdéseknek:
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FÜGGELÉK
Összegzés a KMKF 2007. szeptember 14-i
plenáris ülése elé terjesztett, A magyar–magyar együttműködés
és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái
a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása után
című koncepciójában található javaslatokról
Stratégiai alapvetések
Szükséges:
– az új történelmi helyzetnek megfelelő, koherens nemzetpolitikai jövőkép kidolgozása és hiteles képviselete az anyaország és a magyar társadalom határon túli részei közötti kölcsönös bizalom helyreállítása érdekében,
– a közös össznemzeti érdekek feltárása és a magyar nemzetpolitika hosszú
távú céljainak definiálása a magyar nemzet és a szomszédos nemzetek viszonyában fennmaradó bizalmatlanság légkörének eloszlatásáért,
– egy kiérlelt, korszerű és a kormányzati ciklusokon átívelő nemzetpolitikai
koncepció törvényi keretek közötti meghatározása,
– az anyaországon kívüli magyar–magyar kapcsolatrendszer ösztönzése és
segítése, amely autonóm módon jól kiegészítheti az anyaországi nemzetpolitikai hálót.

– Pályázati úton elnyert anyaországi támogatással magyar gazdasági ügynökségek létrehozása a szórványban elő magyar közösségek mellett az általuk
lakott régió iránt érdeklődő magyar beruházók segítése, a magyar jellegű
termékek marketingjének helyi eszközökkel történő támogatása.
A fejlesztésközpontú nemzetpolitika főbb pillérei:
• Együttműködés a határon túli magyarságot érintő regionális, illetve határon
átnyúló fejlesztési tervek összeállításában.
• Magyarország és a határon túli magyar közösségek fejlesztési terveinek ös�szehangolása.
• A nemzetpolitikai szinten egyeztetett tervek képviselete a két- és többoldalú
nemzetközi fejlesztéspolitikai kapcsolatokban.
• Törekvés Magyarország és a szomszédos országok nemzeti fejlesztési terveinek összehangolására.
• Együttműködés a regionális, illetve a határon átnyúló tervek menedzselése
és marketingje terén.
• A határon átnyúló fejlesztési tervek magyarországi részének kivitelezése.
• A Kárpát-medence magyar testvértelepülései közötti gazdasági együttműködés elősegítése és kiterjesztése.
• A helyi infrastrukturális kapcsolatok és a tömegközlekedés határon átnyúló
fejlesztése.
A magyar–magyar párbeszéd intézményi megkönnyítése
– A szükséges demokratikus politikai legitimitással rendelkező fórumok fenntartása és működésük jogi alapjainak megteremtése.
– A magyar–magyar együttműködésben intézményes szerep biztosítása a civil szférának, a helyi és területi önkormányzatoknak, valamint a történelmi
egyházaknak.
– A  határon túli magyar közösségek állandó és intézményes budapesti képviselete megteremtésének megfontolása a gyors egyeztetést kívánó ügyek
intézése érdekében.

Fejlesztésközpontú nemzetpolitika
Célkitűzések:
– A fejlesztések érdekében történő együttműködés a határon túli magyar közösségek kisebbségi létéből eredő hátrányos helyzetének ellensúlyozása érdekében.
– A magyar nemzet több országban való jelenlétéből eredő lehetőségek kibontakozásának elősegítése, valamint a fejlesztéspolitika kiegyenlítő funkciójának megerősítése.
– A fejlesztésközpontú nemzetpolitika alapja a fejlesztési tervek össznemzeti
egyeztetése.
– Regionális fejlesztési terv készítése a magyarlakta régiók – amennyiben nem
esnek egybe a hivatalos fejlesztési régiókkal, akkor azoktól függetlenül, önkormányzati társulásokként – számára és ezek megvalósítása érdekében
nemzetközi lobbitevékenység folytatása.
– A szakszerű tervezés és kivitelezés érdekében – a magyar állam szakmai és
anyagi segítségével – a magyarlakta régiók számára helyi fejlesztési ügynökségek létrehozása
– A határon túli magyarság által előállított termékek marketingjének elősegítése.
– A szórványban élő magyar közösségek – különös tekintettel a csángókra –
fejlesztésközpontú nemzetpolitikába történő bekapcsolása.

Azon határon túli intézmények körének meghatározása, amelyeknek stratégiai jelentőségük miatt kiszámítható anyaországi támogatásban kell részesülniük
hosszú távú együttműködési megállapodások alapján
– egyetemek,
– középiskolák,
– színházak,
– újságok,
– folyóiratok,
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Határon túli stratégiai fontosságú és támogatandó intézmények

–
–
–
–
–
–

könyvtárak,
művelődési intézmények,
művészeti együttesek és műhelyek,
civil érdekvédő és szakmai egyesületek, szervezetek, valamint alapítványok,
szellemi és gazdasági társulások,
régiós és helyi önkormányzati társulások.
Dialógus, kiterjesztett identitás és autonómia

– A  magyar szomszédság- és nemzetpolitika egyik alapvető törekvéseként
a magyarságon belüli, valamint a magyarság és szomszédai közötti alkotó
párbeszéd biztosítása.
– A szomszédos országokban élő, magyar identitású romák – mint a részben
vagy többségében magyar lakosságú régiók lakosai – sajátos problémáival
való foglalkozás beillesztése a magyar nemzetpolitikai gondolkodásba.
– Annak egyértelművé tétele, hogy a magyar nemzetpolitika az etnikai kérdéseknek az európai normák szerinti regionális elven történő megoldására
törekszik.
– A határon túli magyar közösségek lehetőségeinek kibontakoztatásához hasznos és hosszabb távon nélkülözhetetlen eszköz a legitim nyugat-európai és
balkáni precedensekre épülő területi, közösségi és személyi elvű autonómiák megteremtése.
Nemzetközi érdekképviseleti szereplők
– Az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban jelen lévő – hazai, valamint határokon túli – magyar képviselők együttműködése nemzetpolitikai
kérdések közös megjelenítése és előmozdítása érdekében.
– A nemzetpolitika terén illetékes kormányszervnek olyan szolgáltató irodát
kell létesítenie, amely önkéntes jelentkezés alapján számon tartja az európai integrációs és más nemzetközi szervezeteknél nemzetpolitikai érdekérvényesítést folytatni kívánó magyarokat, információval és iránymutatással
látja el őket, valamint kérésükre véleményezéssel, szaktanácsadással segíti,
illetve dokumentálja tevékenységüket.
– A magyar közösségek brüsszeli lobbiirodájának létrehozása.
– Minden fontosabb magyar külképviselet egy beosztott diplomatájának
munkaköri leírásában a nemzetpolitikai érdekérvényesítéssel kapcsolatos
feladatok megjelenítése.
– Nemzetpolitikai ismeretek nyújtása a Külügyminisztérium belső képzési
rendszerében részletesen és a köztisztviselők továbbképzésében általános
formában is.
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Kulturális kezdeményezések
– Kétévente megtartandó kulturális seregszemle szervezése a határon túli magyar közösségek számára.
– Olyan művészeti alkotások – főként játékfilmek – készítésének ösztönzése, amelyek betekintést nyújtanak a magyar–magyar társadalmi kapcsolatok
mindennapjaiba, valamint a magyar kisebbségek több mint nyolc évtizedes
történelmébe.
– A világszórványban élő magyarok magyarságtudatának erősítése és megmaradásuk elősegítése.
A nemzetpolitikai érdekérvényesítés eszközrendszerének alkalmazása
Kiemelt figyelmet kell szentelni az alábbi kérdéseknek:
• A fejlesztéspolitikai együttműködés projektjeinek megvalósítása, jogi háttere
és finanszírozása.
• A nemzeti összetartozás legfontosabb pillérei között a nemzeti tudat és lét,
a nyelv, a kultúra és a hagyományok örökségét tovább éltető, az alaptól a
felsőfokig terjedő oktatási, tudományos, kulturális és művészeti intézményhálózat erősítése.
• A kisebbségek anyanyelven történő oktatásának problémái és azok megoldása.
• A  területi, közösségi és személyi elvű nemzetiségi autonómiák rendsze
rének kidolgozása, nemzetközi megértetése, elfogadtatása, valamint meg
valósítása.
• A  kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülésének problémái és azok
megoldása.
• Az EU területén, vagy a vele szomszédos régiók országaiban érvényben lévő
kisebbségpolitikai értelemben közvetlenül vagy közvetetten diszkriminatív
jogszabályok feltárása, közismertté tétele és megszüntetése.
• Az EU külső határain kívül élő nemzetrészek érintkezése a magyar nemzet
többi részével. Az EU és Szerbia, az EU és Ukrajna, illetve az EU és Horvátország közeledésének elősegítése, különös tekintettel Vajdaság, Kárpátalja és Dél-Baranya ebben betöltött szerepére, és mindhárom ország számára
európai integrációs perspektívák biztosítása.
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A magyarság nemzetpolitikai jövőképe
A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum
Hová tart Magyarország és a vele szomszédos országokban élő magyar közösségek együttműködése, azaz a magyar nemzetpolitika? Mit szeretne elérni? Mit
tekintene olyan ideális állapotnak a jelenlegi államhatárok keretei között, amely
teljes mértékben elfogadhatóvá tenné helyzetüket?
Ezekre a kérdésekre adott válaszaink összességét nevezzük a magyarság nemzetpolitikai jövőképének. A jövőkép önmagában véve nem követeléslista, hanem
vízió, amelyből egyes országokban már jelenleg is sok minden megvalósult (ezekben az országokban a magyar közösség általában elégedett helyzetével, vagy annak fejlődési irányával), miközben más országokban éppen ellentétes folyamatok
zajlanak.
A jövőkép tehát nem arról szól, hogy jelen pillanatban az összes érintett állam
részéről minek az elfogadása tűnik reálisnak, hanem arról, hogy minek a megvalósulása esetén érezné a magyar nemzet beteljesültnek azokat a céljait, amelyek
teljesülése megmaradásukhoz és fejlődésükhöz szükséges, és amelyek a XX. századi államhatárok által megosztott helyzetéből erednek.
A jövőkép az általános emberi értékek és a nemzetközi jog szempontjából legitim javaslatok gyűjteménye, amelyeknek együttes megvalósulása a „magyar kérdés” megnyugtató kezelését eredményezné, de egyes elemeinek megvalósulása is
lépés lehet ennek irányba.
Az Országgyűlés frakcióinak képviselői, valamint a Magyarországgal szomszédos országokban tevékenykedő magyar szervezetek parlamenti és Európai
Parlamenti képviselőinek konzultatív tanácskozása, a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fóruma (KMKF) 2007-ben elfogadott stratégiai dokumentumában1
mondta ki először a nemzetpolitikai jövőkép meghatározásának szükségességét.
2009-ben a KMKF saját feladataként jelölte meg a jövőkép kidolgozását, felvetve,
hogy abban a magyar egyházak szempontjainak is meg kell jelenniük.2
A  2007-es stratégiai dokumentum abból kiindulva tett javaslatot a hosszú távú
nemzetpolitikai jövőkép meghatározására, hogy ennek hiánya bizalmatlanságot kelt a
szomszédos nemzetek, illetve a nemzetközi közvélemény körében a magyar nemzetpolitika céljait illetően. A nemzetpolitikai jövőképről 2009. november 7-én, Zánkán

tartott szakértői tanácskozáson ugyanakkor az a vélekedés kapott hangot, hogy ettől
függetlenül is szükség van a jövőkép összegzésére, mint a nemzet tagjaihoz szóló
üzenetre, a magyarsághoz való tartozás egyéni és közösségi perspektíváit illetően.
A jövőkép összefoglalóan:
A zánkai tanácskozás tanulságai alapján a magyar nemzet hosszú távú jövőképe a Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarokat érintően az alábbi,
főbb elemekre épül:
• egyenlő közösségnek és egyenlő állampolgárnak lenni, és ezáltal kiteljesíteni a demokráciát a Magyarországgal szomszédos országokban,
• ugyanakkor egyenlő magyarnak lenni a magyarországi magyarokkal,
• és mindezek folyományaként Magyarország, a vele szomszédos országok és Európa megőrzendő „közös kincsévé” válni,
azaz: a demokrácia értékein nyugvó, kölcsönös szolidaritásban élni egymással, a szomszédos nemzetekkel és Európával.

A magyar közösségek a Magyarországgal szomszédos országokban

A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós csatlakozása után. (Nemzeti Együttműködési Stratégia).
2
A KMKF 2009. évi plenáris ülésének állásfoglalása alapján 2009. november 7.-én Zánkán szakértői tanácskozás foglalkozott a magyarság nemzetpolitikai jövőképével, amelynek eredményei képzik ezen dokumentum
alapját. Ezen kívül 2009 végén és 2010 elején a jövőkép egyházi szempontjairól külön megbeszélésekre került
sor, amelyek tapasztalata a dokumentum egyházi vonatkozásainak forrásául szolgált. Ez az egyházak bevonásával, az egyetértésükkel és részvételükkel ölt végleges formát.

A magyar nemzet ténylegesen demokratikus és – integrációs elkötelezettségeik
betartása mellett – szuverenitásuk teljes birtokában lévő, prosperáló államokban
tartja elfogadhatónak saját jövőjét.
Az állam szuverenitása a demokrácia egyik feltétele, hiszen az állam cselekvőképességének korlátozottsága megkérdőjelezi a nép hatalmának érvényesülését,
azaz a demokráciát, amelynek zavartalan működése alapfeltétele annak, hogy a
magyar közösségek problémái megoldásra kerüljenek. Egyes téves hiedelmekkel
szemben tehát a magyar nemzet nemhogy nem ellenérdekelt a Magyarországgal
szomszédos országok szuverenitásában, hanem saját jövője egyik alapfeltételének
tartja ezen országok szuverenitásának érintetlenségét.
Ugyanakkor a szuverenitás szükséges, de nem elégséges feltétele a demokráciának. Mivel a demokrácia alapja, hogy minden állampolgár egyenlő, a demokrácia
kiteljesedését szolgálja, ha az állampolgárokat a jog- és esélyegyenlőségben (azaz a
tényleges egyenlőségben) testet öltő szabadság köti össze, és az általuk alkotott kulturális- és identitásközösségek viszonyát az egyenrangú partnerség határozza meg.
Az őshonosan saját szülőföldjükön élő magyar közösségek, illetve tagjaik számára a többségi nemzet tagjaival egyenlő mértékben érvényesülő szabadságjogok
és a többségi nemzettel való partnerség teheti tartósan elfogadhatóvá annak az
államnak a hozzájuk való viszonyát, amelyhez szülőföldjüket a XX. századi békeszerződések csatolták.
A  közös szabadság és a nemzeti közösségek közötti egyenrangú partnerség
együttesen leginkább az alábbiakban nyilvánulhat meg:
• A közösségi státus elismerése: az állam, amelyben a magyar közösség él,
ismerje el – lehetőleg az Alkotmányba rögzítetten – értékként és megőrzendőként, sőt ideális esetben államalkotó tényezőként a magyar közösség jelenlétét
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területén. Ennek megfelelő magyarságkép közvetítésére van szükség az oktatásban, a politikai retorikában és a közvélemény-formáló eszközökben is.
• Szólásszabadság: a magyar közösség szabadon – hátrányos jogi és politikai következmények veszélye nélkül – nyilváníthassa ki véleményét saját
helyzetével és annak az országnak a helyzetével kapcsolatban, amelyikben
lakik, illetve szabadon fogalmazhassa meg az általános emberi értékek és a
nemzetközi jog szempontjából legitim igényeit, vagy javaslatait mindezekre
vonatkozóan.
• Nyelvhasználati szabadság: mindenki érintkezhessen polgártársaival azon
a nyelven, amelyen megértik egymást, és amelyet ezen belül szabad megegyezésük szerint választanak.
• Nyelvi egyensúly: a magyar nyelvnek legalább regionálisan és helyi szinten
az államnyelvvel azonos státusú elismerése, valamint a munkahelyi anyanyelvhasználat minél szélesebb körű biztosítása. A nyelvi előírások ne tükrözzenek alá-fölérendeltséget azok között, akik valamelyiket anyanyelvként
beszélik. A másik közösség nyelvének elsajátítására vonatkozó elvárás mindig legyen kölcsönös.
• Jelképhasználati szabadság: a magyar közösség identitása szempontjából
fontos jelképek szabad használatának biztosítása, illetve – legalább regionális és helyi szinten – hivatalos jelképként történő elismerésük.
• Kapcsolattartási szabadság: a más országokban élő magyar közösségekkel, továbbá az anyaállammal (Magyarországgal), valamint nemzetközi
partnerekkel való szabad kapcsolattartási és együttműködési lehetőség minden szakterületen és minden szinten.
• Személyes és közösségi egyenlőség: a jogrendszerben a magyarsághoz tartozó állampolgárok tényleges egyenlőségének (tehát egyaránt jog- és esélyegyenlőségének) biztosítása olyan jogi struktúrákkal együtt, amelyek az általuk alkotott nemzeti közösségnek is hasonló rangot és megmaradási esélyt
kínálnak, mint az ország többségi nemzetének.
• Személyes és közösségi biztonság: annak jogi és gyakorlati biztosítása,
hogy a magyar közösséghez tartozás miatt senkit hátrány, vagy erőszak ne
érhessen, olyan politikák, támogatások megvalósításával együtt, amelyek
a magyar közösség hosszú távú fennmaradását segítik elő. Minden olyan
törekvés jogi kizárása és gyakorlati megakadályozása, amely a magyarság
asszimilációjára, vagy az általuk lakott térségek etnikai arculatának megváltoztatására irányul.
• Pozitív diszkrimináció: a nemzeti kisebbségi közösséghez tartozásból fakadó hátrányok megszüntetésére irányuló gyakorlat.
• Egyenrangúságot biztosító gazdasági feltételek: a magyarlakta régiók bevonása a fejlesztésekbe olyan módon, hogy a beruházások ne eredményezzék a magyarlakta települések és régiók etnikai arculatának megváltozását.
A gazdasági szereplők ösztönzése a munkahelyi magyar nyelvhasználat biztosítására.
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• A magyar közösség igényeit figyelembe vevő területi beosztás: olyan közigazgatási és önkormányzati beosztás kialakítása, hogy a magyarok minél
kisebb arányban váljanak regionálisan és helyi szinten kisebbséggé.
• Arányos és méltányos képviselet: helyi, regionális, parlamenti és lehetőség
szerint kormányzati szinten a magyarság arányának megfelelő, vagy – tekintettel a kisebbségi helyzetű közösség eleve hátrányos pozíciójára – azt
meghaladó mértékű képviselete. Ahhoz, hogy ez a magyarság jövőképének
tartós elemét képezze, szükséges az arányos képviseletet alkotmányos, de
legalább egyéb jogszabályi szinten biztosítani.
• A magyar közösség igényeinek figyelembe vétele: lehetőleg a magyarság
igényeinek megfelelő állami és önkormányzati döntések hozatala, de mindenképpen a magyar közösség igényeivel ellentétes döntések mellőzése. (Ez
ideális esetben megvalósulhat a magyar közösség számára biztosított vétójogok körén keresztül is.)
• Saját magyar intézményrendszer: különösen a kultúra és az óvodától az
egyetemig terjedő, magyar tannyelvű oktatás területén, de minden olyan
szakterületen, amelyen ez a magyar nemzetiségű állampolgárok tényleges
egyenlőségét, illetve a magyar közösség fennmaradását érdemben szolgálja.
• Kulturális autonómia: a közpénzekből fenntartott saját magyar intézményrendszer irányítása a magyarsághoz tartozók által választott testület hatásköre.
• Területi autonómia: a jelentős részben magyarlakta térségek, települések,
vagy településtársulások olyan sajátos közigazgatási jogállása, amely elősegíti ezek etnikai arculatának a megőrzését.
• Alkotmányos garanciák: a fenti feltételek megváltoztathatatlanságának alkotmányban történő biztosítása.

A magyar közösségek a magyar nemzetben
Annak, hogy a magyar nemzet számára teljesen elfogadható legyen helyzete,
egyik kiemelten fontos tényezője, hogy a magukat magyarnak vallók akadálytalanul élhessék meg azt a szociológiai valóságot, amelyet határok feletti összetartozásuk jelent: ne kelljen magukat másodrendű magyaroknak érezniük azokhoz a
magyarokhoz képest, akik Magyarországon élnek.
A magyar nemzet határok feletti összetartozása nem célkitűzés, nem program
és nem ideológia, hanem a történelemből örökölt szociológiai valóság, amely a
magyarok személyes és közösségi identitásának egyik meghatározó eleme.
Akik magukat egy országban magyarnak, vagy magyarnak is vallják, vagy
bármilyen értelemben identitásilag kötődnek a magyarsághoz, magyar közösséget alkotnak. E közösség identitását egymástól elválaszthatatlanul határozza meg
egyrészt a szülőföldhöz és a szülőföldet magába foglaló államhoz, másrészt a magyar nemzet egészéhez való kötődés. A magyar nemzet ezeknek a magyar közösségeknek a közössége.
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A  magyar nemzet összetartozásában sajátos szerepet játszik Magyarország,
mivel sem társadalmilag, sem alkotmányosan nem tekinthető etnikai államnak3,
ugyanakkor – kiindulva a magyar nemzet határok feletti összetartozásának szociológiai valóságából – alkotmányosan felelősséget vállal a határon túli magyarokért. Ennek mintegy tükörképeként a határon túli magyarok is értéknek tekintik
Magyarország kulturális sokszínűségét, és – már csak a kisebbségi helyzetű közösségek szolidaritása alapján is – minden rendelkezésükre álló eszközzel támogatják a magyarországi kisebbségek identitásőrzését és jogvédelmét.
Annak érdekében, hogy a magyarság helyzete a nemzet egésze számára teljesen elfogadható legyen, a magyar nemzet, a magyar közösségek és Magyarország
viszonyát a nemzeti hagyományok és a demokratikus értékek alapján való közösségvállalásnak, a szolidaritásnak, a közös érdekekért és egymás érdekeiért való
együttműködésnek kell meghatároznia.
Milyen magyar közösségek és milyen Magyarország szerepelnek abban a jövőképben, amelynek megvalósulása teljesen elfogadhatóvá tenné a magyarság
számára történelmi helyzetét?
• A magyar nyelv nem elvárás, hanem jog: a magyar nemzet önként vállalt identitás, azaz elsősorban nem nyelvismeret alapján kell, hogy tagjainak tekintse azokat, akik hozzá akarnak tartozni. Senki sem tehet arról, ha
gyermekkorában nem magyar iskolába járt, vagy ha olyan vegyes házasság
gyermekeként nőtt fel, amelyben nem érvényesült a magyar nyelv egyenrangúsága, vagy más okoknál fogva, pl. az anyanyelvhasználatot korlátozó jogi
szabályozás miatt a magyar nyelvi környezettől megfosztottan él. Ugyanakkor a magyar nemzeten belüli érintkezés elsődleges eszköze a magyar nyelv,
és a nemzeten belüli együttműködés legfőbb kerete a magyar kultúra és a
magyar hagyomány. Ezért a magyar nemzeten belüli érvényesülés szempontjából az esélyegyenlőség fontos tényezője a magyar nyelv és kultúra ismerete. A magyar nemzetnek tehát arra kell törekednie, hogy a lehetőségekhez mérten minden tagja számára biztosítsa a magyar nyelv elsajátításának
és rendszeres használatának, illetve a magyar kultúra minél szélesebb körű
megismerésének esélyét, ugyanakkor csökkentse a magyar nyelvet nem
megfelelő szinten ismerőknek a nemzeten belüli hátrányos helyzetét.
• Személyes érvényesülés, háromnyelvűség: a magyar közösségeknek
olyannak kell lenniük, hogy a hozzájuk való tartozás ne (vagy legalább ne
csak) áldozatvállalást követeljen, hanem a személyes érvényesülést is elősegítő hozzáadott értéket jelentsen. Ezért a Magyarország határain kívül élő
magyar közösségekre alapvetően a „háromnyelvűség” (az adott ország nyelve, valamint a magyar nyelv és legalább egy világnyelv megfelelő szintű
ismerete) kell, hogy jellemző legyen. A magyar közösséghez való tartozás,
illetve az általa őshonosan lakott régiókban való élet az anyagi viszonyok
A Magyar Köztársaság területén a többséget alkotó magyarok mellett még 13 másik nemzeti vagy etnikai
kisebbség él őshonosan, akik az Alkotmány szerint államalkotó tényezők.

3
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szempontjából nem jelenthet hátrányt sem az adott országon belül, de lehetőleg Magyarországhoz képest sem.
• A nemzet „kis köreinek” szánt figyelem: mivel a magyarok elsősorban
saját kisebb, helyi köreiken, települési közösségeiken, alkotóköreiken stb.
keresztül kötődnek a magyar közösségekhez és a magyar nemzet egészéhez,
a jövőkép fontos eleme, hogy a közösség egésze és a nemzet egésze, illetve
azok vezetői minél nagyobb figyelmet szenteljenek ezen „kis körök” teljesítményeinek és támogatásuknak.
• Belső szabadság, belső demokrácia: a magyar közösségeknek saját belső viszonyaikban – mind politikai szempontból, mind az összetartozás minden más
területén – biztosítaniuk kell, hogy akik hozzájuk tartoznak, ezt a kötődést ne
önkorlátozásként, hanem személyes szabadságuk (így a különböző irányzatok,
vagy ideológiai táborok közötti választási szabadságuk) erősítőjeként éljék
meg. A közösségen belüli politikai pluralitás akkor működőképes, ha nem veszélyezteti a közösség érdekérvényesítő képességeit és a parlamenti képviseletet. A közösségnek abban kell segítenie tagjait, hogy az állam által biztosított
szabadságjogokkal minél szélesebb körben és minél aktívabban éljenek.
• Otthon lenni Magyarországon: Magyarországnak minden téren arra kell
törekednie, hogy a határon túli magyar közösségekhez tartozók Magyarországon járva, illetve a magyar hatóságokkal érintkezve érezzék a nekik szentelt megkülönböztetett figyelmet, amely abból ered, hogy a magyar állam
ismeri és elismeri érzelmi kötődésüket Magyarországhoz.
• Egymás ismerete: a magyarországi társadalomnak – és különösen a határon
túli magyarokkal rendszeresen érintkezésbe kerülőknek, pl. köztisztviselőknek, tanároknak, közlekedési és egészségügyi dolgozóknak stb. – rendelkeznie
kell az országhatárokon kívül élőkre vonatkozó, alapvető ismeretekkel. A határon túli magyar közösségek tagjai számára is lehetőséget kell teremteni arra,
hogy minél alaposabb ismeretekre tegyenek szert a magyarországi életviszonyokról és a többi magyar közösségről, illetve elsajátíthassák a foglalkozásuk
és mindennapi életük szempontjából jelentős magyarországi kifejezéseket.
• Minden magyar közösség egyformán fontos: bár a kisebbségi helyzetű magyar közösségek lélekszámban jelentősen különböznek, a milliót meghaladótól a néhányezer fős közösségekig, minden közösségnek egyformán fontosnak
kell lennie a nemzet egésze számára, függetlenül lélekszámától, illetve attól,
hogy a Kárpát-medencében vagy azon kívül él. Ennek kifejeződésre kell jutnia a kisebb lélekszámú közösségek iránti megkülönböztetett figyelemben.
• Szülőföldön is magyar állampolgárság lehetősége: a magyarságon belüli
egyenlőség biztosításának egyik eszközeként kell számon tartani annak a
belátható időn belüli biztosítását, hogy – számos más nemzet tapasztalatait
alapul véve – a magyar közösségekhez tartozók szülőföldjük elhagyása nélkül is igényelhessenek magyar állampolgárságot.
• Közös intézmények: a magyar közösségek olyan közös fórumainak és intézményeinek fenntartása, amelyek segítik a magyar közösségek együttmű– 67 –

ködését és tagjaik problémáinak megoldását, valamint szimbolikusan is kifejezik a magyar nemzet határok feletti egységének szociológiai valóságát
(ilyen pl. a KMKF, az Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai
Érdekképviseletéért, a magyarigazolvány, a státusirodák hálózata, vagy a
Szülőföld Alap).
• Gazdasági, szakmai, valamint kutatásfejlesztési együttműködés: minden
szakma és szakpolitika teremtsen lehetőséget a magyarországi és a szülőföldjükön élő és dolgozó, határon túli magyar szakemberek és intézmények integrációjára. A „magyar” jelző a szakmák előtt egyaránt terjedjen ki a magyarországi
szakmára és azokra a határon túli magyar szakemberekre, akik ezt igénylik.
• Az összetartozás figyelembe vétele: a magyarországi politikai élet minden
szakterületen a döntések előkészítésénél vizsgálja meg és vegye figyelembe
azok esetleges összefüggését a határon túli magyar közösségek helyzetével,
illetve a velük való együttműködéssel.
• Közösen a világban: a magyar közösségeknek és Magyarországnak egymással együttműködve kell gondoskodniuk a magyar nemzet ismertségének
és imázsának erősítéséről a világban.

A magyar közösségek Magyarország és szomszédjai
kapcsolatában
Az elmúlt 20 évben egyértelművé vált, hogy Magyarország és a vele szomszédos országok államközi kapcsolatainak legitim és fontos területét képzik a magyar
közösségek helyzetét érintő kérdések. Kialakultak az ezt szolgáló intézmények és
nemzetközi jogi biztosítékok4, bár országonként eltér ezek alkalmazásának sikeressége, illetve jóhiszeműsége.
Nem mindegy, hogy a felek milyen kiinduló ponttal és milyen célrendszerrel vesznek részt az együttműködésben: kizárólag kezelendő feszültségforrásnak,
vagy elsősorban közös értéknek tekintik a kisebbségi helyzetű nemzeti közösségek létét és törekvéseit.
Mi szükséges ahhoz, hogy Magyarország szomszédsági kapcsolatai hozzájáruljanak a magyarság számára teljesen elfogadható helyzet kialakulásához és
fenntartásához?
• Kölcsönösen pozitív megközelítés: Magyarország és a vele szomszédos
országok kétoldalú kisebbségpolitikai kapcsolatainak alapját mindkét fél
részéről annak a meggyőződésnek kell képeznie, hogy a Magyarországgal
szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségek, valamint a magyarországi kisebbségek léte, fennmaradása és elégedettsége közös érték,
amelynek előmozdítása érdekében a két államnak együtt kell működnie.

• Reciprocitás helyett a közösségek megőrzése legyen cél: a kölcsönösen
pozitív megközelítés azt jelenti, hogy a kisebbségpolitikai kapcsolatok alapját nem képezheti a tételes reciprocitás (tehát, hogy az egyik fél pontosan azt
nyújtja a saját területén élő kisebbségnek, amit a másik fél  nyújt a sajátjának), hanem mindkét félnek külön-külön, illetve, ahol szükséges, együttműködve, a kisebbségi helyzetű közösség fennmaradásához és teljes szabadsága biztosításához szükséges intézkedéseket kell megtennie.
• A magyar közösség részvétele: a magyar közösség legitim képviseletének
meghatározó szerepet kell játszania Magyarország és szomszédjai kapcsolatainak alakításában. Ez a kisebbségpolitikai kapcsolatok esetében alapfeltétel,
de a kétoldalú kapcsolatok teljes spektrumán is célszerű annak érdekében,
hogy a magyarság számára teljesen elfogadhatóvá váljon történelmi helyzete.
• A kapcsolatépítés aktív támogatása: mindkét fél tekintse értéknek, és saját eszközeivel, illetve együtt is támogassa aktívan a kisebbségi helyzetű
magyar közösség minden szinten történő magyarországi és nemzetközi kapcsolatépítését.
• Együtt az erősebb nemzetközi elvárásokért: Magyarország és szomszédjai
kisebbségpolitikai együttműködése irányuljon többek között a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmét érintő általános nemzetközi elvárások erősítésére.
• Együtt a nemzetközi ismertségért: Magyarország és a vele szomszédos
országok kisebbségpolitikai kapcsolatai terjedjenek ki annak közös támogatására is, hogy a nemzetközi közvélemény minél több hiteles ismeretet szerezzen a különböző országokban élő magyar közösségekről. Magyarország
és szomszédjai legyenek nemzetközi viszonylatban ismertek arról, hogy a
magyar közösségek összekötik őket.

A magyar közösségek Európában

4
Magyarország a 90-es években legtöbb szomszédjával kisebbségpolitikai cikkelyeket is tartalmazó alapszerződéseket kötött, amelyek létrehozták a kisebbségpolitikai vegyesbizottságok rendszerét. Ebbe a csoportba sorolandók az ENSZ, az EBESZ, az ET keretében megkötött egyezmények, illetve a Lisszaboni Szerződés is.

Az Európai Unió 2004. és 2007. évi bővítései óta a magyar nemzet nagy része az Európai Unióban, illetve kisebb része annak szomszédságában él, ezért
az, hogy a magyarság milyen mértékben látja elfogadhatónak saját helyzetét, az
európai integráció fejlődésének irányától is függ.
Kérdés, hogy a jövő Európai Uniója mennyiben járul hozzá azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyekkel határok általi megosztottsága folytán a
magyar nemzet szembesül, és mennyiben ismeri fel az értéket és a lehetőséget a
nyolc országban őshonosan élő nemzet kisebbségi helyzetű közösségeiben?
A  magyar nemzet saját jövője szempontjából az Európai Unió átalakulásának
azt az irányát látja megnyugtatónak, amelyet a 2009-ben életbe lépett Lisszaboni
Szerződés jelölt ki az unió belső demokratizmusa, döntéshozatalának a polgárokhoz
való közelhozása és az emberi és kisebbségi jogok védelmében erősödő szerepvállalása tekintetében. Az Európai Unió ma már szerződéses szinten is értéknek tekinti
a területén őshonosan élő kulturális és identitásbeli közösségeket: a magyar nemzet
számára a jövő kérdése az, hogy mi valósul meg ebből a gyakorlatban.
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Nemzetpolitikai jövőképünk egyik alapvető eleme, hogy a magyar közösségek
tagjai az Európai Unió polgárai, vagy leendő polgárai, és az Európai Unió a polgárok Európája. Ennek részeként:
• Horvátország, Szerbia és Ukrajna a csatlakozási kritériumok mielőbbi
teljesítésével jusson be az EU-ba: a magyar nemzetpolitikai jövőkép Horvátország, Szerbia és Ukrajna részéről a csatlakozási kritériumok mielőbbi
teljesítésével és e három ország jövőbeni Európai Uniós tagságával számol.
• A csatlakozási kritériumok a csatlakozás után is érvényesüljenek: az EU 
tegye egyértelművé, hogy a csatlakozási kritériumok – köztük a koppenhágai kritériumrendszer demokratikus és kisebbségjogi szempontjai – betartása nemcsak megalapozója a csatlakozásnak, hanem a csatlakozás után is
a tagsági jogok gyakorlásának elengedhetetlen feltétele mindazon államok
számára, amelyek ezen kritériumok alapján nyertek felvételt az EU-ba.
• Legyen európai kisebbségpolitika: az Európai Unió határozzon meg kisebbségpolitikai minimális követelményeket tagjai számára, ilyen módon
biztosítva, hogy a kisebbségi helyzetű közösségekhez tartozó polgárok jogainak szintje között ne legyenek lényeges különbségek aszerint, hogy melyik tagállamban élnek. A jogbiztonság fenntartása érdekében fontos annak
biztosítása, hogy az EU a csatlakozást követően is ellenőrizze a koppenhágai
kritériumok teljesítését, amire a Lisszaboni Szerződés megteremti a jogi lehetőséget. Az EU  külkapcsolataiban is törekedjen saját kisebbségpolitikai
elveinek érvényesítésére, alapvetően általános elvként, de különösen a vele
szomszédos országok viszonylatában.
• Ténylegesen átjárható határok: ne csak a határellenőrzés szűnjön meg az
Európai Unió belső határain, hanem az infrastrukturális, tömegközlekedési,
tartózkodási és kommunikációs és feltételek is könnyítsék meg a polgárok
határok feletti érintkezését. Növekedjék a különböző tagállamokban élő európai polgárok jogainak koherenciája.
• Kulturális közösségek Európája: az Európai Unió ismerje el saját alkotóelemének az országhatárok felett létező, kulturális és identitási közösségeket,
nemzeteket, és biztosítson számukra legalább azon a szinten döntésbefolyásoló, döntés-előkészítő struktúrákat, mint a régiók számára.
• A magyar közösségek törekvéseit az EU vegye figyelembe: az Európai
Unió intézményei fordítsanak figyelmet a „magyar kérdésre”, tekintsék partnernek a kisebbségi helyzetű magyar közösségeket, és döntéseiknél vegyék
figyelembe a magyar közösségek törekvéseit és javaslatait.
A  magyar nemzetpolitikai jövőkép kapcsán megfogalmazott megoldási javaslatok abból a helyzetből indulnak ki, hogy a 20. század békeszerződései által
nyolc országba osztott magyarság együttműködésre törekszik és magyarként kíván egyenjogú állampolgára lenni illetve integráns részévé válni annak a társadalomnak, amelynek állampolgárságával bír. A magyar közösségek igényei ennek
elérésére irányulnak.
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A Kárpát-medencei
gazdasági tér
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a gazdaságfejlesztés területén történő magyar–magyar
együttműködés helyzete és perspektívái
Elfogadta a kmkf 2009. évi plenáris ülése

ron túli magyarlakta területeket figyelembe vevő tervezését érdemben elősegíteni,
kivitelezze azokat a programokat és projekteket, amelyek a határon túli magyarlakta területeket figyelembe vevő gazdaságpolitikai tervezés eredményeképpen,
a gazdaságfejlesztési együttműködés dinamizálásának fent említett szempontjai
alapján kerülnek meghatározásra, valamint képes legyen tervszerűen, koordináltan és transzparensen működni.

Áttekinthető összegzés:
Részletes megállapítások:
A magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködése a magyarországi és
a határon túli magyar politikai, illetve gazdasági szereplők azon közös tevékenysége, amely összefüggésben áll a Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta vidékei gazdasági életének fejlesztésével.
Az elmúlt 19 évben hozott kormányzati döntések összessége alapján a határon túli gazdaságfejlesztési együttműködés intézményi háttere a következő elemekből áll: a Corvinus Zrt. és a hozzá tartozó vállalkozásfejlesztési központok
hálózata, az MFB Invest Zrt. befektetés- és beruházás-ösztönzési feladatköre, a
2004 végén meghirdetett Szülőföld Program a Corvinus Zrt., az MFB Zrt., az
Eximbank Zrt. és a MEHIB Bank Zrt. részvételével, valamint az ITDH Kárpátmedencei irodahálózata.
Az intézményi háttér egyik eleme sem kezeli elszigetelten a határon túli magyar vállalkozásfejlesztést, hanem a magyar gazdaság – különösen a külgazdaság
– általános összefüggéseiben értelmezi azt. Hiányzik ugyanakkor annak meghatározása, hogy a határon túli magyar vállalkozásfejlesztés milyen stratégia mentén
kapcsolódik az általános magyar gazdaság- és külgazdaság-politikához.
Ezeknek a struktúráknak a Nemzeti Együttműködési Stratégia által felvázolt
fejlesztésközpontú nemzetpolitikai koncepcióba való illeszkedéséhez szükséges a
határon túli magyar gazdaságfejlesztés terén elérendő célok áttekinthető összegzése. Szükség van a fent említett intézmények tevékenységének stratégiai szempontok szerinti tervezésére és koordinációjára, valamint a határon túli magyar közösségek intézményes részvételének biztosítására a gazdaságfejlesztési stratégia
irányainak meghatározásában.
Az együttműködés továbbfejlesztésének általános szempontjai: a pénzügyi és
gazdasági világválság figyelembevétele, az európai uniós csatlakozás hatásának
figyelembevétele, a versenyképesség növelésének célkitűzése, paradigmaváltás a
gazdaságpolitikai tervezésben, támogatás helyett együttműködés, a magyar sajátosságok gazdasági konvertálása, kiemelt figyelem a mezőgazdaságnak, kiemelt
figyelem a szolgáltatásoknak a határ menti övezetben, az uniós szabadságok kiteljesítését szolgáló közlekedésfejlesztés, a gazdasági szereplők társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése, együttműködés a regionális szinttel és a közösségi
tervezés biztosítása.
A magyar–magyar kapcsolatok gazdaságfejlesztési dimenziójával foglalkozó
intézményeket egységes intézményrendszernek kell tekinteni, amely olyan módon fejlesztendő tovább, hogy képes legyen a magyar gazdaságpolitikának a hatá– 72 –

A KMKF Gazdasági Albizottságának 2008. október 16-i esztergomi ülésén
elfogadott állásfoglalás értelmében szükségessé vált a gazdaságfejlesztés terén
történő magyar–magyar együttműködés helyzetének és továbbépítése lehetőségeinek megvizsgálása a 2007. szeptember 12-én elfogadott „A  magyar–magyar
együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet
nagy részének európai uniós csatlakozása után” című dokumentum (továbbiakban: Nemzeti Együttműködési Stratégia) tükrében.
A magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködése a magyarországi és a határon túli magyar politikai, illetve gazdasági szereplők azon közös tevékenysége, amely összefüggésben áll a Magyarországgal szomszédos országok
magyarlakta vidékei gazdasági életének fejlesztésével. Magyarlakta vidék alatt
azok a régiók értendők, amelyek lakosságának akár többsége, akár kisebb része
hagyományosan magyar nemzetiségű. (Lásd a melléklet vonatkozó táblázatát.)
A  Nemzeti Együttműködési Stratégiában a KMKF egyetértését fejezte ki a
kormánynak azzal a célkitűzésével, amely szerint a nemzetpolitika fókuszába
a fejlesztéspolitikai együttműködést kell állítani. A KMKF megítélése szerint a
magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének a fejlesztésközpontú nemzetpolitika részét – minden bizonnyal egyik legfontosabb részét – kell
képeznie.
A Nemzeti Együttműködési Stratégia a fejlesztésközpontú nemzetpolitika fogalmát a közös célok érdekében, közösségi tervezés alapján történő fejlesztések
ösztönzésében határozta meg, és számos konkrét javaslatot is megfogalmazott,
amelyek a fejlesztésközpontú nemzetpolitika keretében valósíthatók meg. A stratégiai dokumentum felhívja a figyelmet a fejlesztési együttműködés külpolitikai
és Európa-politikai dimenziójára is.
A  Nemzeti Együttműködési Stratégia szót ejt a magyar közösségek hosszú
távú nemzetpolitikai jövőképe kidolgozásának szükségességéről. A  hosszú
távú jövőkép nyilvánvalóan elemien összefügg a magyarlakta területek – benne
Magyarország – gazdasági fejlődésével. A gazdaságfejlesztés terén való nemzeti
együttműködés koherens koncepciójának kidolgozására tehát a jövőkép meghatározását követően, annak figyelembevételével kerülhet sor.
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A gazdaságfejlesztési együttműködés kialakulása
és jelenlegi struktúrái
A rendszerváltást követő időszakban Magyarország megkezdte a határon túli
magyar közösségek támogatására szolgáló struktúrák kiépítését. Ennek keretében
közalapítványok jöttek létre, amelyek alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya
volt. A közalapítványok kuratóriumaiban a kormányzat képviselői mellett helyet
kaptak kisebbségpolitikai szakértők, illetve a határon túli magyarság iránt elkötelezett személyiségek.
1990-ben megalakult az Illyés Közalapítvány (IKA), amelynek eredeti küldetése a határon túli magyarság minden területen történő támogatása volt. Felismerve azonban a speciális szakértelmet és ismereteket igénylő gazdasági jellegű
támogatások jelentőségét, 1992-ben az IKA-tól különvált az Új Kézfogás Közalapítvány (UKKA), amelynek feladatköre a határon túli magyar vállalkozások
– elsősorban kis- és középvállalkozások – támogatására terjedt ki. Az alapítvány
létrehozta és 2007-ig (az alapítvány megszűnéséig) működtette a határon túli
vállalkozásfejlesztési központok (VFK) Kárpát-medencei hálózatát. 1998 végén
a határon túli magyarság oktatással és szakképzéssel összefüggő speciális szükségleteinek fedezése érdekében újabb önálló intézményként megalakult az Apáczai Közalapítvány, amelynek tevékenysége hozzájárult a határon túli magyar
munkaerőpiac képzettségi szintjének emeléséhez.
Az UKKA pályázati úton, magyar költségvetési források elosztása útján végezte támogató tevékenységét. Főleg kamattámogatásokat, mikrohitel-támogatásokat,
EU-pályázatokhoz önrész-támogatásokat, minőségbiztosítási rendszerek (ISO)
bevezetésével kapcsolatos támogatásokat, kiállításokon, szakmai fórumokon való
megjelenést elősegítő támogatásokat nyújtott. A közalapítvány éves szinten 400–
500 millió forintból gazdálkodott, ami a határon túli magyarság céljaira irányuló
magyar állami támogatások összértéke maximum 5%-ának felelt meg.
Az UKKA a forráskihelyezések hatékonyságát elsősorban az általuk teremtett
munkahelyek számával mérte. Ez az indikátor, indokolt fókusza mellett, ha önmagában áll, akár megtévesztő is lehet, hiszen a határon túli magyarság gazdasági
helyzete számos tényezőből tevődik össze. Az alapítványi forma miatt a döntéshozatali mechanizmus viszonylag lassúnak bizonyult. Egyes vélemények szerint
az UKKA támogatási rendszere túlságosan elaprózott volt, problémák adódtak a
támogatási célok megvalósulásának monitorizálásával és a támogatási összegek
felhasználásának ellenőrzésével.
A  nemzetpolitikai intézményrendszer átalakítása keretében a kormány, mint
alapító, 2007-ben megszüntette az UKKA-t. Tevékenységét és folyamatban lévő
ügyeinek kezelését átadta a Corvinus Rt.-nek. (Ugyanekkor az IKA-t is megszüntették, és létrehozták helyettük a törvényi háttérrel működő Szülőföld Alapot.)
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.-t a kormány a magyarországi vállalatok külföldi beruházásai („nemzetköziesedése”) elősegítésének céljából 1997ben hozta létre. A társaság alapítótőkéje 1 milliárd Ft volt, aminek megfelelően

a Corvinus elsősorban a kis- és középvállalkozások számára jelentett hatékony
segítséget. Támogató tevékenységét olyan formában gyakorolta, hogy magyarországi székhelyű befektetőkkel együtt külföldön közös projektcégeket hoztak létre.
A Corvinus Rt.-vel együttműködésre lépő befektető szerződésben vállalta, hogy a
projektcég működését követő 3-5 évben kivásárolja a Corvinus Rt. tulajdonrészét.
A  befektető társaság részesedése a projektcégben maximálisan 49% lehetett, és
nem vállalt menedzsment funkciókat.
1998 után a kormány 3 milliárd Ft-ra növelte a társaság alaptőkéjét, amelyet
a társaság ekkortól csaknem teljes egészében a szomszédos országokban – főként azok magyarlakta területein – fektetett be. 2003-ban a tőke 10 milliárd Ft-ra
emelkedett. Mindamellett a Corvinus Rt.-vel szemben számos olyan észrevétel
fogalmazódott meg, amely szerint ügylet-előkészítő tevékenysége túl bonyolultan
működött, az általa kért biztosítékok és garanciák túlságosan nagyok (többnyire a
bankok által elvárt szintnél is túlbiztosítottabbak) voltak.
2004-ben a kormány tovább bővítette a Corvinus tevékenységi körét, oly módon, hogy a cég a Kárpát-medence magyarlakta területein már magyarországi
társbefektető hiányában is végrehajthatott befektetést. Ez az ún. Kárpátok-régió
Befektetési Tőkeprogram. A programot kiegészítendő a kormány 2004 végén létrehozta az összesen 20 milliárd Ft keretösszegű Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Keretprogramot, amelyet Szülőföld Programként is emlegettek.
A  Szülőföld Program célja volt a magyar működőtőke külföldön – elsősorban magyarok lakta határon túli területeken – való befektetésének elősegítése.
A Szülőföld Programnak a Corvinus Rt. Tőkeprogramján kívül résztvevője lett a
Magyar Fejlesztési Bank (MFB), az Eximbank, valamint a Magyar Exporthitel
Biztosító (MEHIB), amelyek meglévő forrásaik átcsoportosítása által váltak a
keretprogram részévé.
A  nemzetpolitika 2006-os reformja keretében a Corvinus Rt. átvette a megszüntetésre kerülő UKKA  folyamatban lévő ügyleteinek kezelését és a határon
túli vállalkozásfejlesztési központokból (VFK) álló hálózat működtetését. Az
új működési keret tartalmi változásokat is hozott a határon túli vállalkozásfejlesztési politika terén: a korábbinál ritkábban került sor pályázatok kiírására, és
ezek elsősorban az ISO rendszerek bevezetésének támogatására irányultak, illetve
mikrohiteleket nyújtottak.
2007 elején a beruházás- és befektetés-ösztönzési tevékenységet a Corvinus Zrt.től átvette az MFB Invest Zrt., az ehhez tartozó mintegy 10 milliárd forintra tehető
tőkével együtt, amiből jelentős részt képviselt a korábbi befektetési állomány.
Az UKKA-n, a Corvinus Zrt.-n és az MFB Invest Zrt.-n kívül a határon túli
magyarokat érintő magyarországi befektetés-élénkítő, -támogató, együttműködést
serkentő intézményrendszer szereplői közé sorolható a Magyar Befektetés- és
Kereskedelem-fejlesztési Kht. (ITDH) is. Az ITDH tevékenységének központi eleme a határon túli üzleti kapcsolatok kialakítása iránt érdeklődő gazdasági
szereplők megfelelő minőségű és relevanciájú információkkal való ellátása.
Az ITDH által működtetett hálózat a világ minden kontinensére és számos or-
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Az elmúlt mintegy két évtized erőfeszítései és eredményei ellenére összességében nem sikerült megváltoztatni a határon túli magyarlakta területek gazdaságilag
hátrányos helyzetét. Az elmúlt mintegy fél évtizedben, amelyben a Magyarországgal szomszédos országok gazdasága gyors fejlődésnek indult, megmutatkozott,
hogy a magyarlakta területek a gazdasági növekedésből kisebb mértékben részesültek, mint az adott ország más vidékei.
A munkaerő lekötésében ezeken a vidékeken (még a magyar határtól földrajzilag messze eső Székelyföldön is) jelentős szerepet játszott a magyarországi munkavállalás, ami azzal a következménnyel járt, hogy a magyar gazdaság szerkezeti
átalakulásai, majd különösen a pénzügyi és gazdasági világválság magyarországi
hatásai jelentős mértékben hozzájárultak a határon túli magyarlakta területek gaz-

dasági problémáinak kialakulásához. Jelenleg a szomszédos országok magyarlakta részei a válság által különösen sújtott országrészek közé tartoznak.
A magyarlakta területek gazdaságilag hátrányos helyzete az ingatlan- (s különösen föld-) árak mélyrepülését idézte elő, ami a földek és (különösen a nagyvárosok, mint Pozsony, Kassa, Brassó stb. környékén) a lakóingatlanok tömeges felvásárlásához vezetett a régión kívülről érkezők részéről, rontva a helyi magyarság
gazdasági szereplőinek fejlesztési pozícióit, és átalakítva a vidék etnikai szerkezetét. A magyar nemzetpolitika gazdaságfejlesztési struktúráinak nem sikerült „rámozdulniuk” a korábban még magyar viszonylatban is alacsony ingatlanárakra,
míg mára olyan helyzet alakult ki, hogy a határon túli magyarlakta régiók árszínvonala legtöbb esetben meghaladja a magyarországit, viszont jelentősen elmarad
az adott ország átlagos ingatlanáraitól.
A magyarlakta területek fejlődésében – elsősorban spontán módon, de egyes feltételezések szerint irányítottan is – többnyire folytatódott az a tendencia, amely 1989
előtt a román, csehszlovák, jugoszláv és szovjet állami iparfejlesztés törekvéseit is
jellemezte, hogy a fejlesztések munkaerő-szükségletét a tőketulajdonosok jelentős
részben a magyarlakta régión kívüli térségek lekötetlen humán tőkéjéből oldották
meg, hozzájárulva ilyen módon a magyarlakta vidékek etnikai arányainak átalakulásához. A kulturális sokszínűség felszámolása ellentétes az Európai Unió elveivel,
ezért az érintett tagállamok feladata lenne a folyamat megállítására törekedni.
Míg 1990 után a gazdasági szabadság hatására a magyar nemzetiségű polgárok tulajdonában létrejövő kisvállalkozások a munkahelyi érintkezésben, illetve
az ügyfelekkel történő kommunikációban – különösen a többségében magyarlakta
településeken – a kétnyelvűség betartására és ápolására törekedtek, a gazdasági
fejlődés hatására megjelenő, többnyire az ország többségi lakosságához tartozók,
vagy külföldiek tulajdonában lévő nagyvállalatok („multik”) jóval kevesebb
figyelmet fordítanak a munkavállalók és az ügyfelek nyelvi jogainak tiszteletben tartására.
Így a gazdasági fejlődés kisebbségpolitikai hatásai szempontjából a határon
túli magyar közösségek bizonyos értelemben az „üllő és a kalapács közötti” helyzetbe jutottak: a bevándorlást és kedvezőtlen nyelvhasználati helyzeteket okozó
fejlesztések megjelenése majdnem olyan mértékben járul hozzá a magyar közösség reprodukciós feltételeinek romlásához, mint korábban a fejlesztések elvándorlást okozó hiánya.
Bár a szomszédos országok és azokon belül a magyarlakta területek az egyébként szerény mértékű magyar tőkekivitelben viszonylag előkelő helyet képviseltek, a Magyarországról kiinduló beruházások volumene összességében elmaradt
ezeknek a vidékeknek a fejlesztésitőke-igényétől, és az érintett országokba érkező közvetlen külföldi befektetéseken belül sem képviselt kiemelkedő arányt.
A munkavállalók és ügyfelek nyelvi jogainak tiszteletben tartása terén a néhány
pozitív példa ellenére sem mondható általánosnak, hogy a Magyarországról érkező nagyvállalatok messzemenően előnyösebb feltételeket teremtettek volna, mint
más külföldi vagy a belföldi befektetők.
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szágára kiterjed, azonban 2004 után – közvetlenül a magyarok lakta területeken
befektetni szándékozók információs igényeinek kielégítése céljából – speciálisan
magyarok lakta területeken működő irodákkal bővült ki.
Az elmúlt 19 évben hozott kormányzati döntések összessége alapján tehát a
határon túli gazdaságfejlesztési együttműködés intézményi háttere a következő
elemekből áll:
• a Corvinus Zrt. és a hozzá tartozó vállalkozásfejlesztési központok hálózata,
• az MFB Invest Zrt. befektetés- és beruházás-ösztönzési feladatköre,
• a 2004 végén meghirdetett Szülőföld Program a Corvinus Zrt., az MFB Zrt.,
az Eximbank Zrt. és a MEHIB Bank Zrt. részvételével, valamint
• az ITDH Kárpát-medencei irodahálózata.
A gazdaságfejlesztés terén történő továbblépés meghatározása érdekében szükséges áttekinteni és kiértékelni a jelentős forrásokkal gazdálkodó Corvinus Zrt.,
a Szülőföld Program, az MFB Invest Zrt., valamint az ITDH Kárpát-medencei
irodahálózata tevékenységét, illetve hatékonyságát, valamint felmérni a bennük
rejlő további lehetőségeket.
Az intézményi háttér egyik eleme sem kezeli elszigetelten a határon túli magyar vállalkozásfejlesztést, hanem a magyar gazdaság – különösen a külgazdaság
– általános összefüggéseiben értelmezi azt. Hiányzik ugyanakkor annak meghatározása, hogy a határon túli magyar vállalkozásfejlesztés milyen stratégia mentén
kapcsolódik az általános magyar gazdaság- és külgazdaság-politikához.
A struktúráknak a Nemzeti Együttműködési Stratégia által felvázolt fejlesztésközpontú nemzetpolitikai koncepcióba való illeszkedéséhez szükséges a határon
túli magyar gazdaságfejlesztés terén elérendő célok áttekinthető összegzése, és
ezeknek megfelelően az eredményesség mérhetőségének kialakítása. Ugyanebből a célból szükség van a fent említett intézmények tevékenységének stratégiai
szempontok szerinti tervezésére és koordinációjára, valamint a határon túli magyar közösségek intézményes részvételének biztosítására a gazdaságfejlesztési
stratégia irányainak meghatározásában.

Az együttműködés körülményei és a továbblépés szükségessége

Az új körülmények figyelembevétele. A nemzetpolitika gazdasági dimenziója kialakulásának időszakában Magyarország gazdasági teljesítménye és modernizáltsága kiugrónak számított a régió országai között, gazdaságfejlesztési téren
ezért egyoldalú, támogatói viszony alakult ki a magyar állam és a határon túli gazdasági szereplők között. A régión belül mára megindult kiegyenlítődési folyamat
következtében a korábban jelentős segítségnek számító támogatások a legtöbb
viszonylatban leértékelődtek. Figyelembe kell venni a pénzügyi és gazdasági világválság tanulságait, amelyek a térben, illetve termelési szerkezetük szempontjából a diverzifikált tevékenységet folytató („több lábon álló”) vállalkozások jobb
túlélő képességére engednek következtetni. A több lábon állás biztosítása céljából
kézenfekvő megragadni a különböző országokban tevékenykedő, magyarlakta területek gazdasági szereplőinek együttműködésében rejlő lehetőségeket.
Az európai uniós csatlakozás hatása. Tekintettel a magyarlakta területek nagy
részének EU-csatlakozására, a gazdaságfejlesztési együttműködést uniós összefüggésekben kell kezelni. A tagállamok esetében figyelemmel kell lenni az uniós
versenyszabályokra, amelyek szigorú keretek között teszik lehetővé a vállalatoknak nyújtott közvetlen támogatásokat. Az integrációs folyamaton egyelőre kívül
eső magyarlakta területeken (Kárpátalja, Vajdaság, Horvátország) meg kell vizsgálni az EU-n kívüli helyzetből fakadó előnyök (például a posztszovjet piacokra
történő vámmentes export) kihasználásának lehetőségét. A tagállamok esetében
igénybe kell venni az uniós fejlesztési forrásokat, míg az integráción kívül eső területeken élni kell az EU és szomszédai együttműködési struktúráiban rejlő lehetőségekkel (Szerbia esetében a Stabilizációs és Társulási Megállapodás, Ukrajna
esetében az Európai Szomszédságpolitika, illetve a 2009. május 8-án meghirdetett
Keleti Partnerség). Mindamellett az EU alapelveivel ellentétes lenne, ha a fejlesztési politika kizárólag azokra a területekre korlátozódna, amelyeken az EU  pályázatokat hirdet: a szükségleteknek megfelelő projekteket kell készíteni, és ezek
megvalósításának finanszírozásában célszerű – többek között – uniós forrásokra
támaszkodni.
A versenyképesség növelésének célkitűzése. A magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének célja – szem előtt tartva a magyar nemzet nagy
részének az európai integrációban való részvételét – a több országban jelen lévő
magyar nemzeti sajátosságok kamatoztatása az európai gazdaság termelékenységének, versenyképességének és külgazdasági kapcsolatainak erősítése érdekében.
A magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködését olyan módon kell kialakítani, hogy hozzájáruljon a magyar gazdaság és a Magyarországgal szomszédos nemzetgazdaságok versenyképességének növeléséhez.

Paradigmaváltás a gazdaságpolitikai tervezésben. A korábbi „szociális” jellegű, pályázati úton történő segítségnyújtás helyett a magyar gazdaságpolitika stratégiai tervezésének részeként kell kezelni a szomszédos országok magyarlakta
régióiban zajló gazdasági folyamatok figyelemmel követését, az ott jelentkező
problémák és megoldási lehetőségek elemzését. Egy olyan gazdaság keretei között kell az ágazati stratégiákat megalkotni, amely nyolc eltérő, de az európai integráció alapszabadságainak és szabályainak megfelelően átjárható jogrendszer
és államigazgatás keretei között működik. Mindez különösen fontos a 2014–2020
közötti nemzeti fejlesztési terv elkészítésénél, amelyet lehetőség szerint a szomszédos országok fejlesztési terveivel összhangban, Kárpát-medencei kitekintéssel
kell összeállítani.
Támogatás helyett együttműködés. Tekintettel a megváltozott helyzetre,
amelyben a határon túli magyarok számára Magyarország elsősorban nem egyoldalú támogatóként, hanem megbízható partnerként nyújthat érdemi segítséget,
a kölcsönös megtérülés alapján történő együttműködési formák kialakítására kell
törekedni. Az együttműködésnek nem kizárólagos célja a magyar adóbevételek
növelése (fontos célkitűzés a határon túli magyarság szülőföldön maradásának
elősegítése és gazdasági megerősödése is), de lehetőség szerint olyan együttműködési formák kialakítására kell törekedni, amelyek biztosítják a működtetésükre
fordított magyar költségvetési források adóbevétel (például áfa, vagy más adó)
formájában történő megtérülését. Az együttműködés legfontosabb területei: a
szükségletek beazonosítása és összegzése, ezek alapján a magyarlakta területek
gazdasági életének egészére kiterjedő tervezés, valamint a tervezés eredményeképpen induló projektek menedzselése.
A magyar sajátosságok gazdasági konvertálása. A gazdaságfejlesztési együttműködés súlyponti vetületeként elemezni kell a határon túli magyarság által előállított termékek magyar sajátosságait, és meg kell határozni ezek gazdasági hasznosíthatóságát.
Tőkeexport „mindkét irányban”. A határon túli magyarság megváltozott helyzetében immár nem kizárólag a magyarországi tőkének a határon túli magyarlakta
területeken történő befektetéseit szükséges elősegíteni, hanem információ közvetítésével és jogi-technikai támogatásnyújtással ösztönözni kell a határon túli magyarlakta területek tőketulajdonosainak Magyarországra, vagy más magyarlakta
területre irányuló befektetéseit. Szükséges létrehozni és működtetni egy általános
Kárpát-medencei magyar befektetési honlapot.
Kiemelt figyelem a mezőgazdaságnak. Tekintettel a határon túli magyarlakta
vidékek nagy részének rurális jellegére, tovább kell fejleszteni a Földművelési
és Vidékfejlesztési Minisztérium által indított magyar–magyar mezőgazdasági
együttműködést, elősegítve a határon túli magyarság mezőgazdasági tevékenységének vállalkozási alapra helyezkedését, valamint szaktanácsadást és technológiai
transzfert biztosítva a mezőgazdasági vállalkozások számára. (A magyar közösségek mezőgazdasági együttműködésének kérdésével a KMKF külön stratégiai
anyaga foglalkozik.)
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Mindezek a tapasztalatok időszerűvé teszik a magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének megerősítését, struktúráinak, működési mechanizmusainak, tartalmi elemeinek továbbfejlesztését.

Az együttműködés továbbfejlesztésének általános szempontjai

Az együttműködés továbbfejlesztésének intézményi,
tartalmi és finanszírozási vetületei

Kiemelt figyelem a szolgáltatásoknak a határ menti övezetben. Tekintettel a
kommunális, egészségügyi, vendéglátó-ipari szolgáltatások eltérő szintjére Magyarország és szomszédai között (leginkább a már, illetve rövidesen a schengeni
övezethez tartozók esetében), komoly kiaknázatlan lehetőségek vannak a magyar–
magyar gazdasági együttműködés fejlesztésére a határ menti 50–100 kilométeres
sávban. Ezen tevékenységek egy része engedélyhez (licenchez) kötött, aminek
beszerzése nehézkes. A szomszédos országok kormányai kétoldalú egyezményben egyszerűsíthetik az eljárást vagy kölcsönösen elismerhetik a másik országban
kiállított engedélyt.
Az uniós szabadságok kiteljesítését szolgáló közlekedésfejlesztés. A magyar–
magyar gazdasági együttműködés fontos vonatkozása a magyarlakta területek
közötti közlekedési infrastruktúra, valamint az áruszállítási és tömegközlekedési
szolgáltatások fejlesztése. (A kérdéskörrel részletesen foglalkozik a KMKF 2008ban elfogadott „A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseiről” című koncepciója, valamint a nagyléptékű
infrastruktúrafejlesztési szükségletek tárgyában 2009-ben előterjesztésre kerülő
elemzés.)
A gazdasági szereplők társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése. Összhangban az erre irányuló nemzetközi törekvésekkel, a magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködése keretében is szükséges programszerűen ösztönözni
a magyarországi és határon túli magyar gazdasági szereplők társadalmi felelősségvállalásának (a kötelező előírásokat meghaladóan a társadalmi szükségletek figyelembevételével tett intézkedéseik) erősödését, ami a magyar gazdaság
modernitását, erősségét és fejlődőképességét fejezi ki. A magyar–magyar együttműködésnek ezen belül három területre érdemes koncentrálnia:
a) a munkavállalók és ügyfelek nyelvi jogainak biztosítására,
b) a környezetvédelmi és egészségügyi szempontok figyelembevételére,
c) a családbarát foglalkoztatási és szolgáltatási modellek kiépítésére.
Együttműködés a regionális szinttel. A fent említett összes szempont kapcsán releváns, hogy a gazdaságfejlesztés jelentős részben a (mikro és makro)
regionális fejlesztési tervezés keretében valósul meg, ami célszerűvé teszi a
nemzeti és regionális szinten történő tervezés közötti együttműködést. A magyar
gazdaságpolitikai stratégiai tervezésnek áttekintéssel kell rendelkeznie a határon túli magyarlakta vidékek regionális fejlesztési terveiről, illetve ezen belül
a gazdaságélénkítő programokról, és lehetőség szerint tudástranszfert, szakmai
támogatást és koordinatív segítséget kell nyújtania ezen programok kialakításához és megvalósításához. (Ennek a szempontnak a különös jelentőségére a
KMKF Gazdasági Albizottságának 2008. október 16.-i állásfoglalása is felhívja
a figyelmet.)
A közösségi tervezés biztosítása. A magyar gazdaságpolitika határon túli vonatkozásainak tervezését célszerű szakmai és politikai szinten egyeztetni a határon túli magyar közösségek érdekképviseletével. (Vö. a Nemzeti Együttműködési
Stratégia definíciójával a fejlesztésközpontú nemzetpolitikáról.)

A magyar–magyar kapcsolatok gazdaságfejlesztési dimenziójával foglalkozó
intézményeket (Corvinus Zrt., vállalkozásfejlesztési központok, ITDH irodák,
Szülőföld Program) egységes intézményrendszernek kell tekinteni, amely olyan
módon fejlesztendő tovább, hogy képes legyen:
• a magyar gazdaságpolitikának a határon túli magyarlakta területeket figyelembe vevő tervezését érdemben elősegíteni,
• azokat a programokat és projekteket kivitelezni, amelyek a határon túli magyarlakta területeket figyelembe vevő gazdaságpolitikai tervezés eredményeképpen, a gazdaságfejlesztési együttműködés dinamizálásának fent említett szempontjai alapján kerülnek meghatározásra,
• tervszerűen, koordináltan és transzparensen működni.
Az intézményrendszer ezeket a célokat akkor tudja teljesíteni, ha szakmailag a
gazdaságpolitikai tervezést végző tárca, politikailag a nemzetpolitika mindenkori
központi államigazgatási szerve egymással együttműködve irányítja.
Emellett fontos a Külügyminisztérium és a magyar külképviseletek közreműködése. Célszerű, hogy a külképviseletek gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó diplomatái munkaköri leírásához tartozzon hozzá a határon túli magyarlakta
régiók gazdasági szereplői azon érdekeinek a figyelemmel követése, amelyek a
fogadó országgal kapcsolatosak.
Figyelembe kell venni, hogy – különösen Magyarországon – a civil és üzleti
szférában is vannak kezdeményezések, amelyek közvetlenül vagy közvetetten
a magyar–magyar gazdasági együttműködés egyes területeire, tartalmi elemeire
irányulnak. A  magyar–magyar gazdaságfejlesztési együttműködés intézményrendszerének szakmai irányítását végző államigazgatási szervezeti egységnek
kapcsolatot kell tartania ezen nonprofit szervezetekkel, egyesületekkel, illetve
üzleti körökkel, a gazdaságpolitikai tervezésbe integrálva tevékenységüket, kezdeményezéseiket.
Mérlegelendő, hogy a magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének hatékonysága szempontjából az utóbbi években előnyt vagy hátrányt jelentett az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó intézményeknek a magyar nemzetpolitikán
túlmutató, általános külkereskedelmi fókusza, azaz célszerű-e visszatérni az intézményrendszer tevékenységi területének a Kárpát-medencei magyarlakta térségekre való összpontosításhoz. A határon túli magyarlakta területekre irányuló fejlesztéspolitikai figyelem növelése érdekében mindenképpen célravezető, hogy a
szélesebb profilú intézményeken belül különüljön el egy szervezeti egység, amely
speciálisan a szomszédos országokra vonatkozó gazdasági jellegű információk
gyűjtésével és kezelésével foglalkozik, tevékenységét pedig koordinálja a területen
tevékenykedő többi intézménnyel, szervezettel.
Szükséges, hogy az intézményrendszernek a határon túli magyarság körében
működő elemei (ezek jelenleg az ITDH irodái és a vállalkozásfejlesztési közpon-
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tok) állandó kommunikációs kapcsolatban és együttműködésben álljanak a
magyarlakta régiók gazdasági szereplőivel, illetve gazdasági szempontból releváns államigazgatási szerveivel. Az intézményi hálózat ennek megfelelő mértékben bővítendő.
Az intézményrendszernek a határon túli magyarság körében működő elemei,
valamint a magyar külképviseletek helyi tájékozódásuk alapján folyamatosan
naprakész információval, probléma- és lehetőségelemzéssel kell, hogy ellássák a
magyar gazdaságpolitikai tervezést végző államigazgatási szerveket, amelyek az
információk összesítése és értékelése alapján – a gazdaságfejlesztési együttműködés dinamizálása szempontjainak megfelelően – programokat dolgoznak ki. Az
intézményrendszernek a határon túli magyarság körében működő elemei jelentős
szerepet játszhatnak a programok és projektek megvalósításában, és emellett szaktanácsadással és – például a magyarországi befektetési lehetőségeket illetően – tájékoztatással láthatják el a határon túli magyarlakta régiók gazdasági szereplőit.
A  magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének keretében
induló programokat és projekteket tartalmilag a felmért és prioritások szerint
összesített problémák, illetve lehetőségek, valamint a finanszírozhatóság szerint
kell kialakítani. Célszerűnek tűnik például olyan programok kialakítására (vagy a
meglévők dinamizálására) törekedni, mint:
– Beruházás- és befektetés-ösztönzés. Magyarország és a szomszédos országok
gazdasági fejlődésének jelentős lökést adhatna, ha – mintát teremtve a középeurópai térségben – magyar kezdeményezésre létrejöhetne és a hasonló nyugati struktúrákhoz kapcsolódhatna egy olyan fejlesztésfinanszírozási intézmény
(development finance institution), amelynek tevékenysége kiemelten Magyarországra és a vele szomszédos országokra koncentrálna, figyelmet szentelve a
magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének keretében megvalósuló kezdeményezések támogatásának. Ez a célkitűzés megvalósulhat például a Corvinus Zrt. célzatos továbbfejlesztésével.
– Kis- és középvállalkozások fejlesztése. Kamattámogatási, mikrohitel, minőségbiztosítási rendszerek bevezetését támogató programok elsősorban a még
nem EU-tag országokban indíthatók, míg a már tagállam szomszédok esetében professzionális tanácsadó hálózat, valamint EU-s pályázati önrész megszerzésére, illetve az uniós standardokhoz való alkalmazkodásra irányuló pályázatok működtetésére van lehetőség. A magyarországi támogató szervezet
által működtetett határon túli vállalkozásfejlesztési központ (VFK) hálózat
felkészíthető lenne ilyen típusú tanácsadó feladatok ellátására. (A szakértők
által javasolt programelemeket lásd a melléklet vonatkozó részében.)
– Fejlesztésihitel- és garancianyújtás. A Szülőföld Program keretében kezdeményezett fejlesztési és működési hitelek rendszerének továbbfejlesztése és
a piaci feltételekhez való igazítása. A hitel- és garancianyújtást célszerű kiterjeszteni a vállalkozásokhoz szükséges ingatlanokra felvehető hitelekre is.
– A vegyesvállalatok és tőkekoncentráció támogatása. A több lábon állás, a
nemzetközi jellegből eredő előnyök és a magasabb tőkeháttér megteremtése

érdekében a különböző országokban működő magyar vállalkozások integrációjának elősegítése, támogatása.
– Kárpát-medencei elektronikus gazdasági információbázis működtetése.
A  magyar–magyar gazdaságfejlesztési együttműködés intézményrendszerének bázisán egy olyan, naprakész információkat felvonultató, interaktív kapcsolatokat is biztosító honlap létrehozása és működtetése, amely a magyarlakta területek (köztük Magyarország) gazdasági információira, befektetési
lehetőségeire, valamint a magyar–magyar gazdaságfejlesztési együttműködés
által kínált programokra, projektekre hívja fel a figyelmet.
– A határon túli termékek magyar jellegének hasznosítása. A 2007-ben elfogadott Nemzeti Együttműködési Stratégia is felhívta a figyelmet a határon
túli magyarok által előállított termékek magyar jellegzetességeiben rejlő gazdasági lehetőségekre. Az azóta folytatott tájékozódás alapján több határon
túli térségben különösen a mezőgazdasági termelők értékelnék támogatásként termékeik magyar voltának elismerését és kamatoztatását. A magyar–
magyar gazdaságfejlesztési együttműködés keretében célszerű programot
indítani annak elemzésére, hogy a termelési és értékesítési folyamat mely
szakaszai alapján ragadható meg egy termék határon túli magyar jellege, és
ez milyen megoldásokkal konvertálható gazdasági haszonná.
– A társadalmi felelősségvállalás előmozdítása. A társadalmi felelősségvállalás ideáljának programszerű terjesztése, az ezzel kapcsolatos modellek
kidolgozása és népszerűsítése, valamint a társadalmi felelősség marketingelemként való megjelenésének támogatása.
– Magyarországi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő közműtársaságok bevonása a célterületeken megvalósuló fejlesztési programokba.
– Szektorális programok. A gazdaságpolitikai tervezés folyamatában szükségesnek ítélt, ám hiányzó szektorok fejlesztésének előmozdítását célzó programok.
– Ország- vagy régióspecifikus programok. Olyan programok, amelyek az
egyes szomszédos országok sajátos gazdasági adottságaiból és eltérő integrációs helyzetéből fakadnak. Ide tartozhat például:
a) az egyes határon túli magyar közösségek helyi, regionális vagy országos
fejlesztési tervei kidolgozásának előmozdítása,
b) az ilyen módon létrejövő fejlesztési tervek ország- vagy régióspecifikus
projektjeinek támogatása,
c) a privatizációs folyamatokba való bekapcsolódás (ez pl. Szerbia esetében
különösen aktuális kérdés).
A programok megvalósításában célravezető együttműködni a határon túli
magyar gazdaság támogatásával, vagy a magyar termékek, hungaricumok marketingjével foglalkozó nonprofit, egyesületi, illetve üzleti szférával. Egyes programok vagy programelemek (akkor is, ha saját információs bázisára támaszkodva
kezdeményezőjük az állam) felkelthetik ezeknek a szektoroknak az érdeklődését,
amire a magyar–magyar gazdasági együttműködésnek támaszkodnia kell.
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Melléklet
1.
A magyar közösségek gazdaságfejlesztési együttműködésének célterületei:

Célország
Magyar
ország

10,0

Románia

Erdélyi,
partiumi és bánsági
megyék, Bákó megye

Szlovákia

Dél-Szlovákia

Szerbia

Bácska és Bánát
magyar lakosságú
körzetei

Ukrajna

Horvátország

Felső-Tisza-hát,
Felső-Tisza-völgy

Eszék-Baranya megye
és Vukovár-Szerémség
megye magyar
lakosságú részei,
valamint a tengermellék

1,7

0,55

0,3

0,17

Javasolt gazdaságés társadalompolitikai
prioritások
A határon túli területekkel való kapcsolat
erősítése, gazdasági hasznosítása, az állam
bevételeinek növelése.
Szülőföldi munkahelyteremtés,
a hazai munkahely és befektetés
jövedelmezőségének emelése, a
mezőgazdasági termelés vállalkozási
alapra helyezése, környezeti szempontok
figyelembevételének erősítése.
Dél-Szlovákia gazdaságilag
hátrányos helyzetének ellensúlyozása,
munkanélküliség csökkentése, a munkahelyi
magyar nyelvhasználati szabadság növelése.
Szülőföldi munkahelyteremtés,
a hazai munkahely és befektetés
jövedelmezőségének emelése, a
mezőgazdaság jövedelmezőségének
emelése.
A posztszovjet piacok vámmentes
megközelítésének kihasználása, az
elvándorlás és asszimiláció megállítása,
szülőföldi munkahelyteremtés, a hazai
munkavállalás jövedelmezőségének
javítása, munkahelyi nyelvi jogok
biztosítása, környezeti szempontok
figyelembevétele.

0,01

A magyarság pozícióinak erősítése a
magyar-horvát gazdasági kapcsolatokban.

A magyarság pozícióinak erősítése a
magyar-szlovén gazdasági kapcsolatokban.

Szlovénia

Muravidék

0,01

Ausztria

Magyar lakosságú
települések

0,01

Összesen
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Közigazgatási egység

Magyar
lakosság
(millió fő)

Az intézményrendszernek a beruházás- és befektetés-ösztönzést biztosító
eleme számára lehetővé kell tenni, hogy magyarországi társbefektető hiányában,
csak határon túli befektető, beruházó partnerrel is megvalósíthasson ügyleteket,
és mindezt olyan hozamelvárások és garancia-feltételek mellett tehesse, hogy
versenyképes maradjon a tisztán üzleti alapon működő pénzügyi társaságokkal, kereskedelmi bankokkal szemben. A szervezet döntéselkészítő és döntéshozó mechanizmusait a piaci elvárásoknak megfelelően kell kialakítani. Működése hatékonyságának érdekében felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani
kell az érvényben lévő jogszabályi kereteket.
Az eurokonformitás biztosítása érdekében a beruházás- és befektetés-ösztönző
szervezetnek szoros együttműködést kell kialakítania – a tagság perspektíváját
is magában foglalóan – az Európai Fejlesztésfinanszírozási Intézettel (European
Development Finance Institution: EDFI), melynek célja a fejlesztésfinanszírozási
szervezetek érdekvédelme, tevékenységük koordinációja és az uniós fejlesztésekbe való bekapcsolása.
Célszerű az intézményrendszer átalakítása esetén szem előtt tartani, hogy a
beruházás- és befektetés-ösztönzés, illetve a határon túli kis- és középvállalkozások támogatása intézményi szinten ne különüljenek el egymástól. A két funkció
közös szervezeti háttere lehetővé teszi a két egymást kiegészítő, komplementer
terület közötti szorosabb együttműködést és koordinációt. (Sok esetben például
a határon túli kis- és középvállalkozások problémái is megoldhatóak lennének
befektető bevonásával.)
Finanszírozási szempontból a magyar állami költségvetésnek állandó jelleggel csak a gazdaságfejlesztési intézményrendszer fenntartását szükséges biztosítania. A  gazdaságpolitikai tervezés keretében indításra javasolt programok finanszírozásából az állam szükség és lehetőség szerinti mértékben vállalhat részt.
A diplomácia, valamint a magyar közösségek brüsszeli érdek-képviseleti irodája
útján ugyanakkor figyelemmel kell követni az egyes programok és projektek nemzetközi finanszírozási lehetőségeit, például az uniós forrásokat, az ENSZ szakosított szervezetei, az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) és a Világbank
keretében induló programokat, vagy az Európa Tanács alapjainak (pl. az ET Szociális Alapja) tevékenységét.

12,75
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A magyarság pozícióinak erősítése az
magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokban.

2.
A Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Keretprogram résztvevői
és keretösszegei:
Szervezet
Corvinus Zrt.
MFB Zrt.

Program
Kárpátok Tőkeprogram
Partner Hitelprogram

Keretösszeg (Mrd Ft)
2
10

Eximbank Zrt.

Eximbank Hitelprogram

8

Összesen:

20

3.
A kis- és középvállalkozások támogatása terén javasolt programelemek:
• kedvezményes beruházási hitelek és tőkeprogramok biztosítása, kiegészítve
azokat hitelbiztosítási szolgáltatásokkal is,
• kkv-k által igénybe vehető, kockázati magántőke bevonását elősegítő program,
• európai uniós támogatások elérését megkönnyítő tanácsadó hálózat működtetése,
• uniós és nemzeti finanszírozású pályázatok önrészének előteremtését segítő
program,
• határon átnyúló interregionális és kistérségi szintű vállalkozói programok
működtetése,
• működést támogató információs és üzleti hálózatok szervezése,
• nemzetközi minőségbiztosítási tanúsítványok megszerzésének támogatása,
• újfajta értékesítési csatornák – virtuális piacterek (B2B, B2C) – kialakításának támogatása,
• innovációs és klaszterközpontok létrehozásának támogatása,
• üzletember-találkozók és szakmai kiállítások megszervezésének támogatása,
• világszínvonalú, nemzeti sajátosságokon alapuló, helyi kézműves termékek
nemzetközi értékesítési csatornáinak megszervezését elősegítő program,
• a magyarországi gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatos „egyablakos” ügyintézés megvalósítása és ahol lehetséges, infokommunikációs megoldások bevezetése,
• Kárpát-medencei magyar jellegű termékek (KÁRPÁTIKUM) marketingjének támogatása.
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A mezőgazdaság fejlesztésének területén történő
magyar–magyar együttműködés perspektívái
Elfogadta a KMKF 2009. évi plenáris ülése
Áttekintő összegzés:
A részben vagy egészen agrártermelésből élő határon túli magyarok gazdasága
a világtendenciáknak, az EU ezekre is reagáló mezőgazdasági politikájának és a
Magyarországgal szomszédos országok mezőgazdasági sajátosságainak, helyzetének és agrárpolitikájának a metszetében helyezkedik el. E három tényező alakulásának függvényében határozhatók meg a határon túli magyarság mezőgazdasági
helyzetével kapcsolatos modernizációs szükségletek, amelyek a magyar nemzeti
együttműködés mezőgazdasági dimenziójának kiindulópontját képzik.
Tudományos igényű felmérések híján csak becslésszerűen állapítható meg,
hogy a részben, vagy egészen mezőgazdasági termelésből élő határon túli magyarok száma 650 000 és 800 000 között lehet. Nemzetpolitikai szempontból rendkívül lényeges, hogy a magyar lakosságú községek termőterületét milyen arányban
birtokolják, illetve művelik magyarok.
A határon túli magyar agrárnépesség összességében elöregedett, ám mindenütt
rendelkezésre áll egy viszonylag kisszámú fiatal réteg, amely megfelelő perspektíva esetén kész lenne mezőgazdasági vállalkozói tevékenységet folytatni.
Miközben világviszonylatban, de különösen a mezőgazdaság területén minőségtermelésre berendezkedett Európai Unióban a versenyképesség alapvető követelménye az innovatív technológiai transzferhez való hozzáférés, az összes térségre jellemző a magyarság által folytatott mezőgazdaság kutatásának, tervezésének,
kutatás-fejlesztési hátterének majdnem teljes hiánya, vagy a rendszerváltás óta
történt lehanyatlása.
A  magyar nemzetpolitika mezőgazdasági dimenziójának szervezettebb megjelenéséről azóta beszélhetünk, hogy a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 2003-tól kezdődően szerződéses kapcsolatra lépett a határon túli
magyar mezőgazdászok egyes önszerveződéseivel, illetve érdekképviseleteivel.
Az FVM definíciója szerint az együttműködés célja, hogy a határon túli magyar
gazdák szülőföldjükön találják meg boldogulásukat, megélhetésüket. Ez a célmeghatározás megfelel az EU Közös Agrárpolitikája 1992-ben elfogadott célrendszere több elemének is.
A hatékony együttműködés kialakítása érdekében szükséges tudományos igényességgel felmérni és figyelemmel követni a határon túli magyarlakta térségek
mezőgazdasági termelésének modernizációs szükségleteit, ami az erre (is) szakosított tudományos bázis megteremtését igényli.
A  modernizációs szükségleteknek megfelelően modernizációs programokat
lehet indítani a magyar gazdálkodók több országban való jelenlétéből eredő elő– 87 –

nyök jobb hasznosítása, a sajátos problémák megoldása, a mezőgazdaságból élők
magasabb jövedelmének biztosítása, valamint a táj természeti és kulturális arculatának, termelési kultúrájának megőrzése céljából.
A magyar mezőgazdasági politika tervezésének részeként kell kezelni a szomszédos országok magyarlakta régióiban zajló mezőgazdasági folyamatok figyelemmel követését, az ott jelentkező problémák és megoldási lehetőségek elemzését.
A régióspecifikus mezőgazdasági kutatás-fejlesztés, illetve agrártervezés elősegítésére célszerű létrehozni országonként – nagyobb magyar közösségeknél esetleg
földrajzi régiónként – egy tervezési–kutatás-fejlesztési központot, amely a magyar
agrártudományi intézményrendszer határon túli partnerállomásaként működne.
Ahol erre lehetőség van, célszerű a mezőgazdasági tervezési–kutatás-fejlesztési
központokat magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények mellett létrehozni.
A mikrorégiók szintjén ki kell alakítani az országos/regionális kutatás-fejlesztési központok agrártermelési szolgáltatóirodáit. Az így kialakuló intézményi
hálózat egyik funkciója lehet az oktatási, továbbképzési formában jelenleg is
jelentkező támogatások koordinált jellegének megteremtése oly módon, hogy
az egész életen át tartó tanulás célkitűzéséhez való illeszkedéssel egészítse ki
az egyes határon túli területeken működő mezőgazdasági szakiskolai szolgáltatásokat.
A közös tervezés és a közös programok lehetővé teszik, hogy Magyarország
mezőgazdasági diplomáciájában, mind az Európai Unió, mind külső partnerek
irányában figyelembe vegye és érvényesítse a magyar–magyar együttműködés
mezőgazdasági dimenziójának érdekeit.

gok kisebb vagy nagyobb részben magyarok által is lakott régióinak mezőgazdaságáról, mintsem egy etnikai értelemben beazonosítható határon túli magyar
mezőgazdaságról lehet beszélni. A  mezőgazdasági fejlesztés terén megvalósuló
együttműködés előnyeiből tehát etnikai hovatartozástól függetlenül részesedhetnek a magyarlakta térségek őstermelői.
A magyarlakta régiók agráriuma mindamellett nemcsak a szomszédos országok általános mezőgazdasági helyzetétől elválaszthatatlan, hanem a mezőgazdaságra ható világtendenciáktól, illetve az Európai Uniónak a – jelentős részben
a világtendenciákra reagáló – Közös Agrárpolitikájától (KAP) sem. Az EUtagállamokban élő magyarok mezőgazdasági helyzete közvetlenül a KAP részeként alakul, ugyanakkor az EU közelsége miatt a KAP a Kárpát-medencének az
Unióhoz egyelőre nem csatlakozott részeiben is közvetett hatást gyakorol a helyi
mezőgazdasági termelésre.
A Közös Agrárpolitika közvetlen vagy közvetett hatásait szemlélve tekintetbe
kell venni a KAP állandósult reformszükségletét, folyamatban lévő vagy tervezett
változásait, amelyek részben az EU politikai és strukturális átformálódásával, de
még inkább a világtendenciák alakulásával állnak összefüggésben.
A részben vagy egészen agrártermelésből élő határon túli magyarok gazdasága
tehát a világtendenciáknak, az EU  ezekre is reagáló mezőgazdasági politikájának és a Magyarországgal szomszédos országok mezőgazdasági sajátosságainak,
helyzetének és agrárpolitikájának a metszetében helyezkedik el. E három tényező
alakulásának függvényében határozhatók meg a határon túli magyarság mezőgazdasági helyzetével kapcsolatos modernizációs szükségletek, amelyek a magyar
nemzeti együttműködés mezőgazdasági dimenziójának kiindulópontját képzik.

Részletes megállapítások:

A magyarlakta régiók mezőgazdasági helyzetét
befolyásoló globális folyamatok

A KMKF Gazdasági Albizottsága 2008. október 15-i ülésének állásfoglalása
megbízta az albizottság elnökségét, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának összefüggéseit figyelembe véve tekintse át azokat a javaslatokat, amelyeket
a KMKF Plenáris Ülése által 2007. szeptember 14-én elfogadott, „A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása után” című dokumentumba (továbbiakban: Nemzeti Együttműködési Stratégia) a fejlesztésközpontú nemzetpolitika
koncepciója kapcsán fogalmazott meg.
A Nemzeti Együttműködési Stratégia nem foglalkozik közvetlenül mezőgazdasági kérdésekkel, ugyanakkor konszenzust állapít meg abban a tekintetben, hogy
a nemzetpolitika központi kérdését a közösségi érdekeket szolgáló fejlesztések
alkossák. Ez értelemszerűen magában foglalja mezőgazdasági célokat szolgáló
fejlesztéseket is.
Amint a Nemzeti Együttműködési Stratégia is rámutat, a határon túli magyarság gazdasági élete nem ragadható ki azoknak az országoknak az általános gazdasági összefüggéseiből, amelyeknek a határon túli magyarok az állampolgárai.
Így a mezőgazdaság esetében is igaz, hogy sokkal inkább a szomszédos orszá-

Globális szinten a mezőgazdaságban megfigyelhető tendenciákat az utóbbi
időszakban az alábbi öt tényező határozza meg:
– a fejlett országok agrártermelési költségeinek látványos elszakadása a világ
többi részén folytatott mezőgazdasági termelés költségszintjétől,
– az energiaválság, illetve az energiaárak (s így a termelési és szállítási költségek) ingadozásának hatásai,
– a klímaváltozás egyelőre pontosan nem prognosztizálható hatásaival kapcsolatos várakozások,
– a fejlődő országokban 2007–2008-ban bekövetkezett élelmiszerválság tapasztalatai,
– a 2009-ben kirobbant pénzügyi és gazdasági világválság hatásai.
Ezen tényezők külön-külön is, de kivált együttesen negatívan befolyásolják
az élelmiszer-előállítási célú agrártermelés, illetve általában véve az élelmiszerellátás biztonságát, amely a humán erőforrás megőrzésének, s így minden egyéb
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gazdasági tevékenységnek az alapja. A világtendenciák figyelembevételével tehát
a mezőgazdaság nem pusztán gazdasági, szociális és ökológiai-tájgazdálkodási
kérdés, hanem a biztonságpolitika egyik legfontosabb dimenziójának is tekintendő. Várható tehát, hogy világszinten erősödni fog a mezőgazdasági termelés biztonsági szempontú felfogása.
A  kérdéskör ilyetén megközelítése nem teljesen előzmény nélküli, hiszen a
hidegháború alatt mindkét világrendszer biztonságpolitikai szempontokat is érvényesített saját agrárpolitikájában. A KAP kialakulásának is bár keveset emlegetett,
de kétségtelen vetületét képezték biztonságpolitikai megfontolások. A nemzetközi
viszonyok enyhülésével, majd a hidegháború befejeződésével és a globalizáció,
mint világtendencia megjelenésével mindamellett a mezőgazdaság biztonságpolitikai szempontjai – legalábbis átmenetileg – leértékelődtek, és jelenleg a KAP 
alakításában nem játszanak meghatározó szerepet.
A globális szinten kialakult helyzetet különösen problematikussá tette az élelmiszerválság és a pénzügyi válság egybeesésével kialakult „kettős válság” a mezőgazdaságban.
A jövedelmek, az energiaárak és a népesség számának emelkedése, valamint a
bioüzemanyag gyártásának fokozása növelték a mezőgazdasági termékek fogyasztását. Ugyanakkor a természeti erőforrások túlzott mértékű felhasználása miatti
aggodalom, az agrárium területén eszközölt elégtelen számú befektetés, valamint
a kedvezőtlen időjárás miatt csökkent a kínálat. A kereslet-kínálat egyensúlyának
megbomlása a legtöbb mezőgazdasági termény esetében jelentős árnövekedéshez
vezetett. Árfelhajtó hatása volt a 2007-ben kibontakozó jelzálogpiaci válságnak
is, melynek következtében a tőke egy része átvándorolt a termékpiacokra, az agrártőzsdékre.
Az élelmiszerárak robbanása következtében kialakult helyzet kezelésének elengedhetetlen feltétele lett volna a gazdaság növekedéséből származó bevételeknek a mezőgazdasági ágazatba való befektetése. A gazdasági világválság hatására
azonban megtorpant a gazdasági növekedés: 2009 során az egész fejlett világ recesszióba kerül, és a feltörekvő országok eddigi látványos gazdasági növekedése
is jelentős mértékben lelassult.
A pénzügyi válság nagymértékben megnehezítette és megdrágította a hitelhez
jutást, ami érzékenyen érintette a folyamatos beruházással, ugyanakkor egyszeri
megtérüléssel jellemezhető agrárágazatot. A beruházások és a termelés csökkenése mellett a termelők versenyképességének és hatékonyságának javítását is gátolja
a hitelválság. Várhatóan tovább fokozódik a differenciálódás üzemek, ágazatok
és régiók között, így újabb mezőgazdasági termelők és élelmiszer-feldolgozók
eshetnek ki az ágazatból. Különösen a nagyobb költséggel járó és több befektetést
igénylő minőségi élelmiszer-termelés feltételei válhatnak kedvezőtlenebbé.
Bár pénzügyi szempontból a világgazdaság fokozatos stabilizálódásának jelei
mutatkoznak, jelenleg még kérdéses, hogy az agrárium „kettős válsága” után mikor és milyen formában áll helyre, és mennyire bizonyul tartósnak a mezőgazdasági termelés stabilitása.

Tekintettel az EU világviszonylatban költségesnek számító munkaerőbázisára,
valamint az európai földingatlan magas értékére és ezért az uniós mezőgazdasági
termelés költségességére, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) tárgyalási folyamata útján előrehaladó globális kereskedelemliberalizáció hátrányos piaci helyzetbe hozza az unió agrárszektorát. A mezőgazdasági termékek csökkenő jelentőséggel bírnak az EU teljes kereskedelmén belül. Így van ez annak ellenére, hogy
az Unió a mezőgazdasági termékek legnagyobb importálója és exportálója, és a
fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékek legjelentősebb felvevője. Európa főként alapvető mezőgazdasági árucikkeket importál, exportja viszont
magas minőségű és feldolgozott mezőgazdasági termékeken alapul.
Brüsszel mégis kész a mezőgazdaság terén jelentős engedményeket tenni, mivel a tárgyalások során elsősorban az ipari termékei és szolgáltatásai minél kedvezőbb feltételekkel történő piacra jutását szeretné elérni. Az ipar és mezőgazdaság
ütköző érdekei közül az uniós külkereskedelmi politika az ipart tekinti prioritásnak. Az EU felajánlotta, hogy 2013-ig fokozatosan megszünteti a mezőgazdasági
exporttámogatásait, és 60%-kal csökkenti a vámokat. Emellett szó van a belső
támogatások 85%-os leépítéséről is. Történelmi perspektívában mindez fordulatot
jelöl ki az EU szemléletében, hiszen hagyományosan az uniós mezőgazdaság az
egyik leginkább protekcionistának számított a világon, amiért Brüsszelt korábban
számos bírálat érte a kereskedelmi partnerek részéről.
A  felajánlások megvalósulása árcsökkentő és árufelesleget előidéző hatást
gyakorolna az európai agráriumban. Általánosságban is számolni kell azzal, hogy
a kereskedelmi liberalizáció nemcsak a mezőgazdasági őstermelők számára hátrányos, hanem fokozódó importfüggőségbe hozza az európai élelmiszer-ellátást.
A  mezőgazdaság támogatásának kérdése állandó vitatéma az Unióban. Ennek részben a tagállamok eltérő gazdaságszerkezete, részben a hetvenes évek
végén kicsúcsosodó mezőgazdasági túltermelés problémája áll a hátterében.
Az EU lakosságának 56%-a vidéki térségben él és az összterület 91%-a vidéknek
tekinthető, ugyanakkor az agrárgazdaságok száma az elmúlt 20 évben 50%-kal,
a mezőgazdasági foglalkoztatottaké pedig 40%-kal csökkent. A  mezőgazdasági
és az élelmiszer-ipari ágazat együttesen mindössze a GDP 4,4%-át termeli meg,
ugyanakkor az agrárium több ipari és szolgáltató-ágazat felvevő piaca és az élelmiszeripar fő nyersanyagszállítója. A gazdasági tevékenységek 15–20%-a így az
agrobizniszbe sorolható. A  mezőgazdaság fokozott támogatását indokolttá teszi
az ágazatra jellemző nehéz munkakörülmények és az időjárás okozta kiszámíthatatlanság. A KAP kialakult támogatási rendszerének következtében az EU költségvetésének kb. 40%-a a mezőgazdaságot finanszírozza.
A viták hatására az Európai Unió fokozatosan átértékelte, illetve kiegészítette a KAP célrendszerét, amelyet eredetileg a mezőgazdaság termelékenységének
növelése, az agrárnépesség életszínvonalának biztosítása, a piacok stabilizálása,
az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása és a fogyasztóbarát árszínvonal fenn-
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tartása alkotott. Az 1992-ben elfogadott, ún. McSharry-reform előtérbe állította a
tájjelleg, a hagyományos kultúra, a családi gazdaságok megőrzésének, valamint
a népesség vidéken tartásának fontosságát, ami jelenleg is a KAP egyik legfontosabb feladatát képzi. Az új célkitűzések jegyében a 2003-as agrárreform a KAP új
pilléreként határozta meg a vidékfejlesztést, kiemelt hangsúlyt fektetett az egészségügyi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésére, és a termelőknek juttatott támogatásokat elválasztotta a termeléstől.
Mindez kedvezőtlenül érintette a 2004-ben és 2007-ben belépő új tagállamok
gazdaságait, hiszen míg a régi tagállamok termelői még egy stabil, biztonságot
nyújtó rendszerben erősödhettek meg, addig az új tagok gazdáinak a tagság elnyerését követően rögtön egy (nagyobbrészt) piaci elveken működő közegben kellett érvényesülniük. Ráadásul az új tagállamok termelői csak fokozatosan jutnak hozzá az
uniós támogatási rendszer nagy részét kitevő közvetlen kifizetések teljességéhez.
A KAP reformjaival párhuzamosan jelentős fejlődésen ment keresztül az EU
kutatás-fejlesztési politikája, amelyen belül fokozódóan került előtérbe a mezőgazdaság modernizációjával közvetlen összefüggésben álló mikrobiológiai
kutatási programok támogatása és koordinációja.
A KAP további reformja jelenleg is napirenden van. Irányai még nem láthatók
pontosan, de majdnem biztosra vehető, hogy az átalakulás az EU költségvetési tehervállalásának csökkentése és a piaci feltételek további (bár egyelőre ismeretlen mértékű) erősítése irányában fog hatni. A közösségi költségvetés tehermentesítésének
célja (akárcsak a WTO-ban tett felajánlás) mindenképpen nagy nyomás alá helyezi
a termelőknek fizetett közvetlen támogatások rendszerét. Míg a 2003-as reform de
facto a termelés visszafogásában és – amennyiben ehhez az üzemegység tulajdonosa
megfelelő innovatív és pénzügyi feltételekkel rendelkezik – a magas hozzáadott értékre irányuló modernizálásában tette érdekeltté a termelőket, a közvetlen támogatások leépülése ismét a termelés növelésének szükségességét állíthatja előtérbe.
Mint az EU-ban a reformfolyamatok általában, az agrárium reformja is az uniós
költségvetési periódusok megtervezéséhez kötődik. A 2014-ben kezdődő hétéves
időszak költségvetése összeállításának fontos szakasza esik az EU 2011 első felében esedékes magyar elnökségének időszakára. Fontos, hogy Európa-politikájának alakítása, de különösen elnökségi funkciójának betöltése során Magyarország
a határon túli magyarlakta területek mezőgazdasági helyzetének ismeretében, annak figyelembevételével alakítsa ki agrárpolitikai álláspontját.

A mezőgazdasági termelés egyike azoknak a kérdésköröknek, amelyek terén
a határon túli magyarságra vonatkozó egzakt adatok, felmérések, összehasonlító
elemzések a leginkább hiányos képet mutatják. A magyar–magyar együttműködés
agrárpolitikai dimenziójának fejlesztése szükségessé teszi a kérdéskör tudományos igényű felmérését és kiértékelését.

Ezzel együtt is tudományos együttműködéssel és diplomáciai úton gyűjtött információink lehetővé tesznek néhány, átfogó jellegű megállapítást a határon túli
magyarság mezőgazdasági helyzetéről.
Tudományos igényű felmérések híján csak becslésszerűen állapítható meg,
hogy a részben vagy egészen mezőgazdasági termelésből élő határon túli magyarok száma 650 000 és 800 000 között lehet. Mivel számarányuk az egyébként
is legnagyobb lélekszámú romániai magyar közösségen, valamint Kárpátalján a
legnagyobb, elmondható, hogy a határon túli magyar gazdálkodók túlnyomó része
erdélyi (kb. 600 000–650 000 fő). Ahol azonban alacsonyabb az agráriumból élők
lélekszáma, nemzetpolitikai szempontból ott is rendkívül lényeges, hogy a magyar
lakosságú községek termőterületét milyen arányban birtokolják, illetve művelik
magyarok. A  határon túli magyar agrárnépesség összességében elöregedett, ám
mindenütt rendelkezésre áll egy viszonylag kisszámú fiatal réteg, amely megfelelő
perspektíva esetén kész lenne mezőgazdasági vállalkozói tevékenységet folytatni.
Ha a Kárpát-medencei magyarlakta területek agráriumát fiktív egységnek
tekintjük, akkor annak kétségtelen sajátossága, hogy egy olyan rendszert alkot,
amely egyszerre van jelen az EU-ban, a posztszovjet térségben és a Nyugat-Balkánon. Ez az elhelyezkedés olyan földrajzi adottság, amely megfelelő szervezettség mellett piacilag, illetve a beruházások szempontjából hasznosíthatónak tűnik.
A jelenlegi helyzetben azonban csak fiktív egységről beszélhetünk, mert a magyar
nemzetiségű munkaerő közös nyelvén kívül semmilyen struktúra sem kapcsolja össze a magyarlakta területek mezőgazdaságát.
A mezőgazdasági termelés szempontjából a magyarlakta területek nagy része
jó, egyes vidékek kiemelkedően jó természetföldrajzi adottságokkal rendelkeznek. Bár a magyarlakta régiók mezőgazdasági helyzete országonként – sőt a nagyobb magyar közösségek esetén akár az egyes országokon belül is – jelentős
eltéréseket mutat, mégis az összes szomszédos ország esetében elmondható, hogy
a magyarlakta régió mezőgazdasága valamilyen szempontból (földrajzi adottság,
tulajdonszerkezet, termelési kultúra, termékszerkezet) jelentősen eltér az adott ország többi részétől.
Szlovákiában a magyarlakta területeken sokkal nagyobb a mezőgazdaságból
élők aránya, és sokkal inkább a szántóföldi gazdálkodás áll az agrárium előterében, mint az ország szlovákok lakta északi, hegyvidéki területein. Erdély örökölt
tulajdonviszonyai, termelési kultúrája és éghajlata egészen más, mint Ó-Romániáé. Vajdaság Szerbián belül az egyetlen komoly mezőgazdasági potenciállal rendelkező terület. Kárpátalján a szocialista nagyüzemek privatizációja törpebirtokok
létrejöttét eredményezte, mert a lakosság nagy része falun maradt, és megtartotta
földjét, ellentétben Ukrajna más részeivel, amelyekhez képest jelentős különbség
mutatkozik az éghajlati adottságok tekintetében is.
Az ausztriai Őrvidék és a volt Jugoszláviához tartozó területek kivételével az
összes magyarlakta területen a jelenlegi helyzet előzménye a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság volt. Ennek összeomlása után különböző méretű és életképességű magángazdaságok jöttek létre. A restitúcióval, földosztással, vagy privati-
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A határon túli magyarlakta területek mezőgazdasági helyzete

zációval birtokhoz jutott kistulajdonosok többsége tőke, modern termelőeszközök,
piacok, üzleti kapcsolatrendszer és szakismeret hiányában nem tud alkalmazkodni a korszerű kistermelés szervezeti, gazdasági és pénzügyi feltételeihez. Szinte
mindenütt, de Erdélyben, Kárpátalján és Dél-Szlovákia keleti részén különösen
jellemző a mezőgazdasági termelés „egy lábon állása”: a termékstruktúra diverzifikálásának, illetve az értékesítési folyamattal való kapcsolatának a hiánya.
Miközben világviszonylatban, de különösen a mezőgazdaság területén minőségtermelésre berendezkedett Európai Unióban a versenyképesség alapvető
követelménye az innovatív technológiai transzferhez való hozzáférés, az összes
térségre jellemző a magyarság által folytatott mezőgazdaság kutatásának, tervezésének, kutatás-fejlesztési hátterének majdnem teljes hiánya, vagy a rendszerváltás óta történt lehanyatlása. Burgenland és Muravidék kivételével jellegzetesség az agrártudományi technológiai transzfer elégtelensége és a gépesítettség
korszerűtlensége.
Ez különösen annak tekintetében szembeötlő, hogy Magyarország hagyományosan világszínvonalú és sok szempontból unikális, de egybehangzó értékelések szerint
nem eléggé kihasznált mezőgazdasági kutatás-fejlesztési potenciállal rendelkezik.
Területenként eltérő a magyar mezőgazdasági termelők szervezettsége (gazdaszövetségek, kamarák, szakszervezetek stb.): Vajdaságban például viszonylag
erősnek mondható, míg Dél-Szlovákiában egyáltalán nincs. A fiatal gazdák európai szerveződésén belül a magyar tagszervezet vállalta a környező országok
nagy részének képviseletét is. Az önszerveződés részben az adott országon belüli
érdekvédelem szempontjából lényeges kérdés, de azért is, mert ezen a szervezeti
formán keresztül lehet kapcsolódni számos nemzetközi struktúrához. Magyar–
magyar viszonylatban is megkönnyíti az érdekegyeztetést, ha a magyar államnak,
illetve a magyarországi gazdák önszerveződésének karakteres partnerei vannak a
határon túli magyar közösségek körében.
A Magyarországgal szomszédos országokban többnyire nincs földvásárlási moratórium, de például kivételt képez Ukrajna, ahol nem engedélyezett a termőföld
kereskedelme. Szlovákiában a magánszemélyekre vonatkozó moratórium mellett
a gazdasági társaságok vehetnek földet. Ez a külföldi földvásárlók nagyarányú
megjelenését eredményezi: szinte mindenütt olaszokét, de Felvidéken mellettük
főként dánokét, Vajdaságban görögökét is. Nagy valószínűséggel azoknak a külföldieknek egy része is a határon túli magyar vidékeken keres földingatlant, aki a
legális vásárlási lehetőség hiánya miatt nem Magyarországon teszi ezt.
A  külföldi vásárlók főként spekulatív céllal – egyes feltételezések szerint a
klímaváltozás hatásaira számítva – vásárolnak területet, és jelenleg többnyire nem
folytatnak rajta érdemi mezőgazdasági tevékenységet. A magyarlakta vidékeken
ugyanakkor a külföldiek befektetése akkor lenne kívánatos, ha magas színvonalú
termelői kultúrát honosítana meg, és – a helyi munkaerőt lekötő mennyiségben
– munkahelyeket teremtene. A magyar közösségek agrárpolitikai együttműködésének fontos feladata lehet a határon túli magyarlakta régiókban történő külföldi
tulajdonszerzés figyelemmel követése, a vásárlások céljának elemzése és lehe-

tőség szerint a munkahelyteremtő gazdálkodás ösztönzése a külföldiek kezébe
került földeken.
A romániai magyarság körében egyszerre vannak jelen nagy számban a piacra
nem termelő, önellátó családi gazdaságok és a különböző méretű, több-kevesebb
sikerrel működő mezőgazdasági vállalkozások. Utóbbiak azonban dominánsan
nem a technológiai korszerűségre és az exportra, hanem elsősorban a romániai
belső piac igényeire alapozták stratégiájukat, amely az EU-csatlakozáskor megjelenő erős konkurencia hatására erősen lecsökkent. Általánosságban elmondható,
hogy a román EU-csatlakozás nehéz feltételeket teremtett a romániai mezőgazdasági kisvállalkozások számára. A csatlakozás előnyeit kizárólag a – főként ó-romániai – nagybirtokosok tudták kihasználni.
Székelyföldön és egyes helyeken Partiumban – egyedülállóan a határon túli
magyarság körében – megjelent a regionális és/vagy etnikai sajátosságok üzleti
hasznosítására való törekvés (székely „pityóka”, szilágyperecseni hagyma, stb.).
Az erdélyi magyar gazdáknak van saját szerveződésük, ez azonban nem terjed ki a
mezőgazdasági szektor egészére, és – megfelelő források híján – viszonylag kevés
eredményt tud felmutatni a termelők érdekvédelme terén.
A szlovákiai magyarok mezőgazdasági termelése különösen az ezredforduló
óta – a többi magyarlakta területhez képest – viszonylag könnyen tart lépést a
technológiai újításokkal. Diametrálisan különbözik Csallóköz–Mátyusföld és
a Garamtól keletre eső vidékek (Palócföld, Gömör, Abaúj, Ung–Bodrog-vidék)
helyzete. Míg a nyugati részre – amelyen a szlovákiai magyarság nagyobb része
él – a friss termékeket és a fölös munkaerőt felvevő szlovákiai, magyarországi
és ausztriai nagyvárosok közelsége, a jó földminőség, magas földárak, a nagyüzemek viszonylag magas aránya, illetve a mezőgazdaságnak a munkaerőpiacból
való csökkenő részesedése jellemző, addig nagyjából a Garamtól keletre mindezeknek az ellenkezője mondható el.
A szlovákiai magyarság az egyetlen olyan magyar közösség, amely agrárszektorának semmiféle szervezettsége (gazdaszövetség, mezőgazdasági kamara stb.)
nincs. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) az utóbbi időben aktivizálni próbálja
Mezőgazdasági Tanácsát, ám politikai szempontból nehézséget jelent, hogy a párt
jelenlegi belső feszültségei éppen az agrárium egyik vezető magyar szakembere, a
volt szlovákiai magyar mezőgazdasági miniszter személye körül robbantak ki.*
Kárpátalja előnye mindenfajta – így az agrárium területén történő – befektetés szempontjából a vámmentes export lehetősége a posztszovjet piacokra.
Mezőgazdasági téren ehhez hozzájárulnak a termelés szempontjából még a Kárpátmedence összehasonlításában is kiemelkedően jó természetföldrajzi viszonyok.
A befektetéseket megnehezíti a jogbiztonságnak a posztszovjet térségre általánosan jellemző hiánya, viszont a mezőgazdasági szektorban vállalkozó magyarság
körében bőven találhatók olyan partnerek, akik kellő jártassággal rendelkeznek a
helyi viszonyokban. Tekintettel a földbirtokok elaprózottságára, illetve az agrármunkanélküliség kiugróan magas arányára, Kárpátalja esetében a magyar–magyar agrárpolitikai együttműködésnek fontos szociális dimenziója is van.
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A mezőgazdasági dimenzió a magyar közösségek együttműködésén belül viszonylag lassan bontakozott ki. Ennek ellenére az együttműködés eredményei az
elmúlt 15–20 évben számottevőek.
Az Új Kézfogás Közalapítvány (UKKA) általános vállalkozásfejlesztési támogató tevékenysége az alapítvány működésének folyamán (1992–2007) a mezőgazdasági vállalkozásokra is kiterjedt.
A nyugati magyarság és nyugati (nem feltétlenül magyar) karitatív szervezetek (pl. a Hulp Ost-Europa vagy a Dorcas Alapítvány), illetve egyházak (pl. az

amerikai unitárius egyház, vagy a holland református egyházak, német evangélikusok, többnyire magyar, vagy magyar származású híveik közvetítésével) szaktanácsadással, esetenként beruházások közvetítésével igyekeztek segítséget nyújtani a határon túli magyar mezőgazdasági vállalkozások talpra állításához.
A  nyugati magyarság kezdeményező és lobbitevékenységének köszönhetően a tagosítás és infrastrukturális modernizáció elősegítését célzó RALF-RO 
(Regrouping of Agricultural Land and Forest in Romania) projektet az Európai
Unió is felkarolta.
Az ukrajnai földosztás idején a magyar állam az UKKA révén segített a magyarlakta településeken élőknek a földhöz jutásban, oly módon, hogy a földkimérésért és az okmányok elkészítéséért kifizetendő díj kb. 80%-át átvállalta. Így
mintegy 15 ezer kárpátaljai magyar jutott földtulajdonhoz.
Megjegyzendő, hogy a még viszonylag alacsony földingatlanárak idején, a kilencvenes években határon túli magyar körök többször kezdeményezték Magyarország irányában egy Kárpát-medencei földalap létrehozását, amely azonban nem
jött létre.
Beindult viszont és ma is jellemző (részben teljesen a civil szféra keretében,
részben állami rásegítéssel) a különböző oktató, továbbképző programok, külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak formájában nyújtott támogatás. Szükséges lenne
ezeknek a nagyrészt spontán támogatási formáknak a tudományos igényű áttekintése, egyrészt abból a célból, hogy a magyar nemzetpolitika kellően átfogó
információval rendelkezzen róluk, másrészt a hatékonyságot növelő koordináció
lehetőségének perspektívájával.
A magyar nemzetpolitika mezőgazdasági dimenziójának szervezettebb megjelenéséről azóta beszélhetünk, hogy a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 2003-tól kezdődően szerződéses kapcsolatra lépett a határon túli
magyar mezőgazdászok egyes önszerveződéseivel, illetve érdekképviseleteivel.
Az FVM  céldefiníciója szerint az együttműködés célja, hogy a határon túli
magyar gazdák szülőföldjükön találják meg boldogulásukat, megélhetésüket. Ez
a célmeghatározás egybeesik a fentebb említett kezdeményezések célkitűzésével is, egyszersmind megfelel az EU Közös Agrárpolitikája 1992-ben elfogadott célrendszere több elemének is.
A szaktárca először a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével, majd 2004-ben
a Kárpátaljai Magyar Agrárvállalkozók Szövetségével, végül 2005-ben a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanáccsal kötött együttműködési megállapodást.
A  megállapodások alapján az FVM  minden partnerszervezettel külön-külön
éves munkatervet fogad el, amely magyarországi tanfolyamokon és szakkiállításokon (Hódmezővásárhely, Bábolna, FARMEREXPO-Debrecen stb.) való részvétel támogatására, tanulmányutak szervezésére irányul.
Az Európai Uniós csatlakozás előnyeinek kihasználása érdekében a magyar
külgazdasági diplomácia keretében megkezdődött a mezőgazdasági attasék
rendszerének kiépítése. 2007-ben – elsők között a hálózat kiépítése folyamatában
– a Bukaresti Magyar Nagykövetség mellett létesítettek ilyen tisztséget.
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Kárpátalja esetében egyszerre jelent hátrányt és előnyt a korábbi szovjet állami
agrár-kutatóintézetek lehanyatlott állapotban máig való fennmaradása. Hátrányt,
mert magyarlakta falvak kataszteri területének jelentős része tartozik ilyen intézményhez, s maradt emiatt állami tulajdonban. Az Ukrán Nemzeti Tudományos
Akadémia a kutatóintézetek jelentős részének felszámolását, kisebb részük modernizálását tervezi: a felszámolásra kerülő intézetek földterületének leendő sorsa
egyelőre ismeretlen. Előnyt jelenthet azonban, hogy az intézetek bázisán – ukrán–
magyar együttműködésben – beindíthatónak tűnik a kárpátaljai mezőgazdasági
tervezés és kutatásfejlesztés, ami, ha jelentős magyarországi hozzájárulással történik, kedvezően hatna a helyi magyar gazdálkodók helyzetére.
Vajdaságra és Drávaszögre jellemző a kiváló termőföldminőség, a magyar
gazdák innovatív képessége és szervezettsége. Ezeket az előnyöket jelentős részben tőkehiány miatt nem tudják kihasználni. Vajdaságban problémát jelent a
mezőgazdaság immár évtizedek óta minimálisra csökkent állami támogatása és
a tartománynak (tekintettel Szerbia helyzetére) a jobban fizető piacoktól való elszigeteltsége. A vajdasági és a horvátországi magyarság mezőgazdaságának sajátossága, hogy nagy arányban (bár Horvátországban nem nagy mennyiségben!)
termel a világban magyar specialitásként ismert javakat, például minőségi bort,
fűszerpaprikát, halat és gabonát.
Muravidéken az alacsony felvásárlási árak hátrányos helyzetbe hozzák a mezőgazdasági termelőket. A felvásárlási ár és az egész szlovén agrárszektorra jellemző elöregedés megnehezíti az innovációt, a technológiai transzfert és a géppark modernizációját.
Őrvidékre a családi gazdaságok magas aránya, a technikai fejlettség és a technológiai transzferre való innovatív nyitottság jellemző. Közvetlenül vagy közvetve mezőgazdaságból az autochton magyarság mintegy harmada, kb. 2000 fő él.
Jelentős a magyarországi agrár-munkavállalók száma (mintegy 5000 fő.) Az őrvidéki magyarság mezőgazdasági viszonyainak mélyebb tanulmányozása többek
között abból a szempontból indokolt, hogy sok szempontból mintául szolgálhat a
Kárpát-medence más magyarlakta területei számára.

A magyar–magyar együttműködés mezőgazdasági dimenziójának
kialakulása

A határon túli magyarság mezőgazdaságának
modernizációs szükségletei

• Az önellátó családi gazdaságok vállalkozói alapra helyezése.
• A szükséges strukturális átalakulások ösztönzése: termelő-értékesítő szövetkezetek kialakulásának előmozdítása, élelmiszeripar és bioenergia-ipar
megtelepülésének elősegítése, tagosítás elősegítése stb.
• Szaktanácsadói rendszerek kialakítása.
• A marketing támogatása.
• A Kárpát-medencei magyar termelők közötti információcserét elősegítő, valamint a marketingtevékenységet támogató informatikai háttér megteremtése.
• A régió adottságaitól, a piaci szempontoktól és a termelők szándékaitól függően a különböző modernizációs irányzatok – géntechnológia, biotermelés,
hagyományos gazdálkodási módok stb. – terjesztése.
• A környezetvédelmi és egészségügyi szempontok fokozott érvényesítése az
agrártermelésben.
• A termőtalaj védelmével kapcsolatos projektek.
• A mezőgazdaság energetikai hasznosításának programja.
• A mezőgazdasági termelés és a vidékfejlesztés szempontjainak összekapcsolása.
• Az uniós fejlesztési támogatások megszerzésének elősegítése.
• A géppark modernizációjának elősegítése.
• Az agrárhitelezés és agrár(-termény) biztosítás kedvező feltételeinek megteremtése.
• Infrastrukturális fejlesztések és a szállítási szolgáltatások fejlesztése.
• A vajdasági, kárpátaljai (és amíg nem tag, a horvátországi) mezőgazdasági
termelők segítése az EU Közös Agrárpolitikájával történő együttműködésben, illetve a csatlakozásra való felkészülésben.

A magyar–magyar együttműködés mezőgazdasági dimenziójának a 2007-ben
elfogadott Nemzeti Együttműködési Stratégia megállapításai, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikája figyelembevételével történő továbbfejlesztéséhez
elengedhetetlen a határon túli magyarlakta régiók mezőgazdasága modernizációs szükségleteinek tudományos igényű áttekintése, folyamatos figyelemmel követése és prioritások szerinti sorba állítása.
A modernizációs szükségleteknek megfelelően – felhasználva a magyar–magyar együttműködés struktúráit (kormányzati, parlamenti együttműködés, támogatási rendszerek stb.) és figyelembe véve a mindenkori lehetőségeket és rendelkezésekre álló forrásokat – modernizációs programokat lehet indítani a magyar
gazdálkodók több országban való jelenlétéből eredő előnyök jobb hasznosítása, a
sajátos problémák megoldása, a mezőgazdaságból élők magasabb jövedelmének
biztosítása, valamint a táj természeti és kulturális arculatának, termelési kultúrájának megőrzése céljából.
A hatékony politika kialakítása érdekében szükséges tudományos igényességgel felmérni és figyelemmel követni az érintett térségek mezőgazdasági termelésének modernizációs szükségleteit, ami az erre (is) szakosított tudományos bázis megteremtését igényli. Áttekintő tudományos és diplomáciai tájékozódásunk
alapján az alábbi szükségletekre hívjuk fel a figyelmet:
• A határon túli magyarság körében a régióspecifikus agrár kutatás-fejlesztés,
illetve az ebből eredő technológiai transzfer megszervezése; a Magyarországgal szomszédos országokkal ebben rejlő tudományos együttműködési
lehetőségek kihasználása.
• A határon túli magyar agrár-önszerveződés megerősítése és a hasonló nemzetközi struktúrákba való bekapcsolódásának elősegítése.
• A határon túli magyar közösségek mezőgazdasági viszonyai alakításának – a
földrajzi adottságokat, az egyes országok agrárpolitikai helyzetét, a piaci viszonyokat, a nemzetpolitikai szempontokat, az EU Közös Agrárpolitikáját,
valamint a globális folyamatok (felmelegedés, aszályosodás) hatásait figyelembe vevő – tudományos és agrárpolitikai tervezése.
• A határon túli magyarság által előállított termékek regionális és/vagy magyar jellegének hasznosítása (pl. a „székelyföldi”, vagy a „határon túli magyar termék”, mint kereskedelemben használható fogalom bevezetésével).
• A magyarság által folytatott mezőgazdasági termelés több országban és több
európai nagyrégióban való jelenlétének hasznosítása.
• Magyarországi és más országbeli magyar cégekkel közös vegyesvállalatok
létrejöttének ösztönzése.
• A magyarlakta régiókban folyó mezőgazdasági termelés piaci helyzetének
és lehetőségeinek figyelemmel követése és alakítása, valamint az ebből adódó következtetések eljuttatása az érdekeltekhez, a termelőkhöz.

A KAP és a magyar–magyar mezőgazdasági együttműködés kapcsolata
(„Amit a magyaroktól a KAP kap.”) Tekintettel az azonos célrendszerre (agrárnépesség szülőföldön tartása, életviszonyainak javítása, a táj hagyományos kultúrájának megőrzése, környezetvédelem stb.) a magyar–magyar együttműködés mezőgazdasági dimenziója, ha nem is de jure, mindenképpen de facto az EU Közös
Agrárpolitikájának (KAP) részét képzi. Úgy is felfogható, mint önkéntes magyar
„rásegítés” az KAP céljainak megvalósulására.
A KAP-hoz képest a magyar–magyar együttműködés sajátossága egyes olyan
régiókkal (Kárpátalja, Vajdaság, Drávaszög) történő mezőgazdasági együttműködés, amelyek kívül esnek az EU-n, de szomszédosak vele. Ezen a téren kiemelt cél
az KAP-ról való ismeretek terjesztése, a KAP-pal való együttműködésre, illetve
a csatlakozásra való felkészülés elősegítése, ami a KAP számára egyfajta „hozzáadott értéket” képvisel a magyar–magyar együttműködés részéről.
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A magyarlakta régiók mezőgazdasága és
a magyar–magyar együttműködés

A  magyar–magyar együttműködés mezőgazdasági dimenziójának egyik célkitűzése a magyarlakta régiók mezőgazdasága modernizációs szükségleteinek
folyamatos figyelemmel kísérése. Az ennek útján szerzett tapasztalatokat a magyar–magyar együttműködés megosztja az EU-val, hozzájárulva ahhoz, hogy az
európai mezőgazdaság versenyképessége növelésének tervezésénél figyelembe lehessen venni ennek – az európai mezőgazdaságon belül nem jelentéktelen szeletet
képviselő területnek – a problémáit, illetve a benne rejlő lehetőségeket.
Mindezek következtében – építve a magyar közösségek létrehozás alatt álló
brüsszeli irodájának, valamint a mezőgazdasági attaséi hálózat brüsszeli részének
közreműködésére – állandó kapcsolatot kell teremteni a magyar–magyar együttműködés mezőgazdasági dimenziója és a KAP között.
Közös tervezés. A magyar mezőgazdasági politika tervezésének részeként kell
kezelni a szomszédos országok magyarlakta régióiban zajló mezőgazdasági folyamatok figyelemmel követését, az ott jelentkező problémák és megoldási lehetőségek elemzését. Egy olyan mezőgazdaság keretei között kell az ágazati stratégiákat
megalkotni, amely nyolc eltérő, de az európai integráció alapszabadságainak és
szabályainak megfelelően átjárható jogrendszer és államigazgatás keretei között
működik.
A  tervezésbe szükséges bevonni a határon túli magyar agrár önszerveződések és a határon túli magyar érdek-képviseleti szervezetek szakembereit. A közös
tervezést elősegítheti az egyes termelési ágazatok rendszeres, Kárpát-medencei
szintű fórumainak, tanácsainak összehívása, amelyek probléma- és lehetőségkatalógusok összeállításával, szakmai ajánlások megfogalmazásával segíthetnék elő
az együttműködést.
Modernizációs programok és technológiai transzfer működtetése. Miközben a határon túli magyar mezőgazdasági termelés rendszeres, közvetlen magyarországi támogatását sem az EU versenyszabályai, sem a magyar költségvetés
mozgástere nem teszik lehetővé, Magyarország elsősorban egyfajta koordinatív
szerep vállalásával tud érdemi segítséget nyújtani a határon túli magyarlakta régiók agrárszektorának. Ez elsősorban a modernizációs szükségletek felméréséből és
az ennek alapján történő – fentebb említett – közös tervezésből, a lehetőségekhez
mérten modernizációs programok indításából, valamint a tervezést és a programok kivitelezését elősegítő intézmények hálózatának kialakításából állhat.
A régióspecifikus mezőgazdasági kutatásfejlesztés, illetve agrártervezés számára célszerű létrehozni országonként – nagyobb magyar közösségeknél esetleg
földrajzi régiónként – egy tervezési–kutatás-fejlesztési központot, amely (hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémia partnereként működő, határon túli nyelvészeti kutatóállomásokhoz) a magyar agrártudományi intézményrendszer határon
túli partnerműhelyeként működne. Ennek folyamatában támaszkodni kell a már
meglévő intézményekre és lehetőség szerint az adott szomszédos ország központi tudományos intézményeivel való együttműködésre. Ahol erre lehetőség van,
célszerű a mezőgazdasági tervezési–kutatás-fejlesztési központokat magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények mellett létrehozni. Tekintettel az így kialakuló

intézményi hálózat unikális jellegére, meg kell vizsgálni annak uniós programként
való beillesztését az EU kutatásfejlesztési politikájába.
Az országos, illetve regionális mezőgazdasági tervezési–kutatás-fejlesztési
központokban folyó kutatás-fejlesztési-agrártervezési tevékenységből származó
technológiai transzfer, valamint a szaktanácsadás és a helyi mezőgazdasági problémákról és lehetőségekről való tájékozódás érdekében a mikrorégiók szintjén ki
kell alakítani az országos/regionális kutatásfejlesztési központok agrártermelési
szolgáltatóirodáit. Célszerű, hogy a szolgáltatóirodák tevékenységi körébe tartozzék a szakmai és adminisztratív segítségnyújtás az önellátó családi gazdaságok
számára a vállalkozói alapú termelésre való áttéréshez.
A tervezési–kutatás-fejlesztési központok és az agrártermelési szolgáltatóirodák
rendszere alkalmas a modernizációs programok előkészítésére és kivitelezésére.
Emellett az intézményi hálózat további funkciója lehet a jelenleg is létező, oktatási, továbbképzési formában jelentkező támogatások koordinált jellegének megteremtése oly módon, hogy az egész életen át tartó tanulás célkitűzéséhez való illeszkedéssel egészítse ki az egyes határon túli területeken működő mezőgazdasági
szakiskolai szolgáltatásokat.
A  magyar–magyar együttműködés gazdasági dimenziójának intézményrendszere akkor működhet koordináltan és hatékonyan, ha szakmai téren a mezőgazdasági tárca, tudományos téren a Magyar Tudományos Akadémia, politikailag a
nemzetpolitika mindenkori központi államigazgatási szerve egymással, valamint
a határon túli magyar közösségekkel együttműködve segíti tevékenységét.
Gazdasági diplomáciai vetület. A közös tervezés és a közös programok lehetővé teszik, hogy Magyarország – minden téren rendkívül aktívnak mondható
– mezőgazdasági diplomáciájában mind az Európai Unió, mind külső partnerek
irányában figyelembe vegye és érvényesítse a magyar–magyar együttműködés
mezőgazdasági dimenziójának érdekeit.
A diplomáciai tevékenység fontos vetülete a nemzetközi partnerek tájékoztatása a mezőgazdaság fejlesztésének területén folytatott magyar–magyar együttműködésről, valamint a modernizációs programok kivitelezéséhez és az intézményhálózat, mint európai kutatás-fejlesztési program működtetéséhez nemzetközi
támogatások megszerzése.
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Mellékletek

1. melléklet

Általános világtendenciák az agrárpolitika területén (2009)
A melléklet válogatást nyújt „A mezőgazdaság fejlesztésének területén történő
magyar–magyar együttműködés perspektívái” című elemzéshez készített szakértői háttéranyagokból.
1.

általános világtendenciák az agrárpolitika területén (2009)

2.

az agrárkereskedelem hatása az eu mezőgazdaságára (2009-és helyzetkép)

3.

az eu közös agrárpolitikája alakulásának tendenciái

4.

a határon túli magyarlakta régiók mezőgazdasági jellemzői

5.

a székelyföldi mezőgazdaság néhány jellemzője

6.

a globális és az európai agrártendenciákból eredő lehetőségek és kockázatok a kárpát-medence mezőgazdasági termelői számára.

7.

javaslatok a határon túli magyar mezőgazdaság állapotát áttekintő
kutatás tartalmi elemeire

1. Az élelmiszer- és a gazdasági válság kirobbanása
A világ mezőgazdaságát az elmúlt időszakban a 2007–2008-as élelmiszerválság és a 2008 második felében kibontakozó pénzügyi/gazdasági válság befolyásolta számottevő mértékben. A két válság, egymást erősítve, negatívan hatottak az
élelmiszer-biztonságra és a gazdasági stabilitásra és ezáltal az agráriumra is.
Az élelmiszerválságot több jelenség szerencsétlen egybeesése okozta. A  jövedelmek, az energiaárak és a népesség számának emelkedése, valamint a
bioüzemanyag gyártásának fokozása növelték a mezőgazdasági termékek fogyasztását. Ugyanakkor a természeti erőforrások túlzott mértékű felhasználása miatti
aggodalom, az agrárium területén eszközölt elégtelen számú befektetés, valamint
a kedvezőtlen időjárás miatt csökkent a kínálat. A kereslet-kínálat egyensúlyának
megbomlása a legtöbb mezőgazdasági termény esetében jelentős árnövekedéshez vezetett. Árfelhajtó hatása volt a 2007-ben kibontakozó jelzálogpiaci válságnak is, melynek következtében a tőke egy része átvándorolt a termékpiacokra, az
agrártőzsdékre.
Az élelmiszerárak robbanása következtében kialakult helyzet kezelésének elengedhetetlen feltétele lett volna a gazdaság növekedése és a mezőgazdasági ágazatba való befektetés. A gazdasági világválság így különösen rosszkor érte az
agrárszektort, hiszen hatására megtorpant a gazdasági növekedés, fokozódó
bizonytalanság lett a jellemző. 2009 során az egész fejlett világ recesszióba
kerül, és a feltörekvő országok eddigi látványos gazdasági növekedése is jelentős
mértékben lassul.
A) A kereslet csökkenése
A gazdasági világválság visszavetette a keresletet, ami miatt csökkenteni kellett az élelmiszerválság-kezelés érdekében kiterjesztett mezőgazdasági
termelést. A kereslet főként a magasabb hozzáadott értékű ágazatokban (állattenyésztés és tejágazat) esett vissza, áttételes hatások miatt azonban az agrárgazdaság más területein is kisebb lett a fogyasztás: a takarmány iránti igény csökkenése
révén például a szántóföldi növénytermesztés területén, az alacsony olajár miatt
pedig az energianövények esetében. Ez különösen azokat érinti negatívan, akik a
magas élelmiszerárak hatására növelni kezdték termelékenységüket.
B) Hitelhez jutási nehézségek
A pénzügyi válság nagymértékben megnehezítette és megdrágította a hitelhez
jutást, ami érzékenyen érintette a folyamatos beruházással, ugyanakkor egyszeri
megtérüléssel jellemezhető agrárágazatot. A beruházások és a termelés csökkenése mellett a termelők versenyképességének és hatékonyságának javítását is
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gátolja a hitelválság. Várhatóan tovább fokozódik a differenciálódás üzemek,
ágazatok és régiók között, így újabb mezőgazdasági termelők és élelmiszerfeldolgozók eshetnek ki az ágazatból. Különösen a nagyobb költséggel járó
és több befektetést igénylő minőségi élelmiszer-termelés feltételei lehetnek
rosszabbak. Mindezek negatívan hatnak a munkaerőpiacra is, az agrárszektorban is fokozódik az elbocsátások száma.
Az EU azon tagállamaiban, amelyek belső helyzetük miatt kiszolgáltatottabbak a gazdasági válságnak, a hitelhez jutási nehézségek veszélybe sodorhatják
az uniós finanszírozású fejlesztési programokat is, mert a saját erő előteremtése
kritikus tényezővé válhat. Ennek megelőzése érdekében az EU 50%-os előlegfizetést tett lehetővé a fejlesztési típusú projektek támogatása esetén.
2. Az agrárium középtávú kilátásai, hosszú távú alakulását befolyásoló tényezők
Középtávon az agrárpolitika alakulása a jelenlegi válság elhúzódásának mértékétől függ, hiszen azon múlik a kereslet, az olajár, a munkaerőpiac vagy a hitellehetőségek alakulása. Mostani előrejelzések szerint a globális GDP növekedés
már akár 2010-re helyreállhat, a mezőgazdasági árupiac kilátásait azonban még
hosszabban beárnyékolhatják a válság okozta bizonytalanságok. Az agrárpiac
hosszú távú alakulásának elemzésekor számolni kell a fogyasztás emelkedésével
a népesség és az életszínvonal növekedése miatt. E két tendencia árfelhajtó hatása
miatt az árak emelkedésére is számítani lehet.

A jó természeti adottságú és az édesvízben gazdag országok felelőssége,
hogy saját állampolgáraik ellátása érdekében természeti erőforrásaikkal
okosan gazdálkodjanak. A  külföldi befektető nem feltétlenül veszélyezteti az
adott ország mezőgazdaságát, de a helyi gazdaságot, termésszerkezetet és munkaerőt a megfelelő szabályozással védeni kell. A  külföldi befektető és az adott
ország érdeke sok esetben nem azonos.
C) Alternatív energia
Az olaj világpiaci árának jelenlegi alacsony árszintje átmenetileg visszaveti
a növénytermesztés termékeinek energia célú hasznosítását. Az ágazatra majd
hatással lehet, hogy Obama amerikai elnök nagy hangsúlyt helyez a második
generációs bioetanol előállításának kutatás-fejlesztésére, amelynek lényege
a cellulóztartalmú növényekből (pl.: fa, szalma) történő üzemanyag-előállítás az
élelmiszernövények (pl.: kukorica) helyett. A törekvés oka az élelmiszerpiac tehermentesítése a bioetanol kereslet-kínálatának és ezáltal az érintett élelmiszernövények árainak ingadozásától.
			

A) Klímaváltozás
A mezőgazdaság alakulása szempontjából további fontos tényező a klímaváltozás. A jelenleg rendelkezésre álló előrejelzések szerint a globális átlaghőmérséklet
1 °C-kal nő 2030-ig. Ennek eltérő hatásai lesznek a világ különböző régióira. Európa délebbi területein például a mezőgazdasági termelés környezeti feltételeinek romlását, az északiakon annak javulását prognosztizálják. E tanulmány által
vizsgált területen az átlaghőmérséklet növekedésével, a csapadékmennyiség
és a vízkészletek apadásával és ezek következtében a művelés alá vonható
területek nagyságának csökkenésével számolnak. Emellett a szélsőséges időjárási jelenségek száma is megugorhat.
B) Külföldi befektetők
Az élelmiszerválság felerősítette a földért és vízkészletekért folyó versenyt.
A hitelrendszer összeomlása és így a hosszú távú befektetésekhez szükséges tőke
csökkenése szintén a természeti erőforrások felértékelődéséhez vezetett. A  termőföld ára világszerte emelkedett. A természeti erőforrásokban szegény, anyagi
javakban azonban gazdag országok elkezdtek befektetni más országok mezőgazdaságába, annak érdekében, hogy állampolgáraik élelmiszer-szükségletét biztosítsák. Egyiptom és az Egyesült Arab Emirátusok például egyebek mellett Ukrajnában fektet be, míg Kína egyik célpontja Oroszország.
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2. melléklet

Az agrárkereskedelem hatása
az EU mezőgazdaságára (2009-es helyzetkép)
A nemzetközi kereskedelem alakulásában kiemelt szerepet játszik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), melynek célja a kereskedelem liberalizációja a kereskedelmi akadályok fokozatos leépítése, illetve megszüntetése révén. A WTO 
keretében folyó tárgyalások iránya kedvezőtlen az európai gazdákra nézve, mégis
úgy tűnik, hogy Brüsszel nem áll ki belső piacának védelme érdekében. Az EU 
termelői egyre inkább ki vannak téve a harmadik országból érkező termékek által
okozott egyenlőtlen versenynek.
A) A WTO-tárgyalások várható elhúzódása
A gazdasági világválság eredményeként nem tapasztalható túlzott optimizmus
a WTO keretében jelenleg folyó tárgyalások, az ún. Dohai Forduló gyors lezárását
illetően. A válság hatására ugyanis inkább a protekcionizmus, az önellátásra
való törekvés és a kormányzati beavatkozások kerülnek előtérbe. A tárgyalások elhúzódásához az amerikai elnökválasztás, majd a 2009-ben sorra kerülő
európai parlamenti választások és az európai biztosok személyében történő változások is hozzájárulnak.
B) Az EU pozíciója a WTO-tárgyalásokon
Az Európai Unió mezőgazdasága számára nem közömbös a Dohai Forduló
kimenetele. Világosan látható, hogy az Európában az elmúlt évtized során tapasztalható permanens recesszió következtében Brüsszel a tárgyalások során
elsősorban az ipari termékei és szolgáltatásai minél kedvezőbb feltételekkel
történő piacra jutását szeretné elérni, és ezért cserébe kész a mezőgazdaság
terén jelentős engedményeket tenni. Így a Forduló lezárása az európai mezőgazdasági termelőket kifejezetten negatívan érintené.
A ’90-es évek kereskedelmi tárgyalásai gátat vetettek a protekcionista mezőgazdaságnak. A 2000 óta folyó tárgyalások pedig már kifejezetten a kereskedelem
liberalizálása irányába mutatnak. Brüsszel felajánlotta, hogy 2013-ig fokozatosan megszünteti az exporttámogatásait és 60%-kal csökkenti a vámokat.
Emellett szó van a belső támogatások 85%-os leépítéséről is. Ezeknek az intézkedéseknek árcsökkentő és árufelesleget előidéző hatása lenne Európában.

általán nem, vagy csak kevésbé terhelik. Ez különösen az új tagállamok termelőit hozza nehéz helyzetbe, hiszen a fejlődő országokból származó, alacsonyabb
technológiával előállított és kevesebb hozzáadott értékű áru elsősorban nekik jelent konkurenciát.
A  WTO-tárgyalások és a belső termékek preferenciájának feladása az európai termelőt kiszorítja a mezőgazdasági tömegtermékek piacáról, ami növekvő
importhoz, a feleslegek belső piacon való értékesítésének kényszeréhez és így az
ár-érték arányok torzulásához vezet. Ebből adódóan csökken a kiszámíthatóság az
agrárium finanszírozásában, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az EU agrárpolitikájára.
D) Az EU agrártermékeinek kereskedelme
Az EU mezőgazdaságának más ágazatokhoz képest történő háttérbe szorulását jelzi, hogy a mezőgazdasági termékek kereskedelme csökkenő jelentőséggel bír az összkereskedelmen belül. Így van ez annak ellenére, hogy az
Unió a mezőgazdasági termékek legnagyobb importálója és exportálója és a fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékek legjelentősebb felvevője. Európa főként alapvető mezőgazdasági árucikkeket importál, exportja viszont magas
minőségű és feldolgozott mezőgazdasági termékeken alapul. A kereskedelmi mérleg kiegyensúlyozott a mezőgazdasági termékek összességét tekintve, de komoly
eltérések tapasztalhatóak az egyes termékcsoportokon belül. A lábasjószág és a
gabonatermékek területén kiegyensúlyozott a mérleg, a tejtermékek esetén az EU 
kereskedelmi többletet könyvel el, míg a zöldség-gyümölcs, a trópusi és az olajos
növényeket tekintve jelentős a deficit.

C) A WTO-tárgyalások és a 3. országok importjának hatása az EU piacára
Nem kedvez az európai gazdáknak, hogy Brüsszel folyamatosan növekvő
hozzáférést biztosít a fejlődő országokból származó termékeknek. Ráadásul
miközben a belső termelővel szemben szigorú elvárásokat támaszt (környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, állatjóléti stb. intézkedések), addig a harmadik
országok termelőinek költségeit ezeknek a követelményeknek a teljesítése egy– 106 –
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3. melléklet

Az EU közös agrárpolitikája alakulásának
tendenciái
Erősen protekcionista agrárpolitikája miatt Brüsszelt korábban számos bírálat
érte a kereskedelmi partnerek részéről. A KAP eredeti céljának meghatározásakor
még csak 12 év telt el a második világháború befejezése óta, így a belső piac fokozott védelmével történő önellátás biztosítása logikusnak tűnt. Az eredeti célkitűzéseken az idő azonban túlhaladt, így a ’90-es évekre gyökeres változtatások váltak
szükségessé. Azóta szinte évente követik egymást a különböző ágazati reformok.
Az eddigi reformok hatására a természetes piaci mechanizmusok szerepe erősödött, a külső beavatkozások visszaszorultak. Emellett egyre fontosabbá váltak
olyan „jóléti tényezők”, mint például a környezetvédelem, a minőségi élelmiszer,
vagy a táj állapotának megóvása. A változtatások további hozadéka, hogy a KAP 
ma már nemcsak a szűk értelemben vett mezőgazdaságra (termelésre) koncentrál,
hanem igyekszik megteremteni a több lábon állás lehetőségét a vidéki lakosság
számára. A szükséges változtatások a tagállamok eltérő érdekei miatt csak lassan
és kompromisszumok árán valósulnak meg.
A) Pro és kontra érvek a reformok előkészítése során
A  tagállamok adottságai és berendezkedése ugyanis nagymértékben eltérő,
céljaik és érdekeik erősen különböznek. Emellett az agrárágazat igen speciális terület, számos érv szól annak fokozott támogatása mellett és ellen. Így a reformok
minden esetben komoly kompromisszumok árán születtek meg.
Míg az EU lakosságának 56%-a a vidéki térségben él és az összterület 91%-a
vidéknek tekinthető, addig az agrárgazdaságok száma az elmúlt 20 évben
50%-kal, a mezőgazdasági foglalkoztatottaké pedig 40%-kal csökkent.
A régi tagállamokban mára már csak az aktív népesség 4%-a él az agrá
riumból. A  mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari ágazat együttesen mindössze
a GDP 4,4%-át termelik meg, ugyanakkor az agrárium több ipari és szolgáltató
ágazat felvevőpiaca és az élelmiszeripar fő nyersanyagszállítója. A gazdasági tevékenységek 15–20%-a így az agrobizniszbe sorolható. A mezőgazdaság fokozott
támogatását indokolttá teszi az ágazatra jellemző nehéz munkakörülmények és az
időjárás okozta kiszámíthatatlanság. Emellett a magas minőséghez szokott európai fogyasztó igényeit elsősorban az európai termelők tudják biztosítani.
Azt is látni kell, hogy az EU költségvetésének kb. 40%-a a KAP-ot finanszírozza, ami – főleg recesszió idején – nem tartható fenn. Különösen a nettó befizető
tagállamok szemszögéből nézve.

fenntartott magas árak és az ár- és jövedelempolitikát szorosan összekapcsoló
rendszer ugyanis állandó expanziós kényszerhez, növekvő strukturális feleslegekhez és egyre nehezebben kezelhető költségvetési igényekhez vezetett.
A piaci mechanizmusok érvényesülése természetesen nagyobb felelősséget
ró a termelőre, hiszen a verseny növekedésével a megélhetése nem garantált.
Hatására a gazdaságok koncentrálódnak, és a tradicionális családi- és kisgazdaságok nehezen tudnak versenyképesek maradni. A  gazdaságok egyre inkább
társasági forma keretében működnek. A családtagok helyett pedig a fizetett alkalmazottak foglalkoztatása válik jellemzővé.
A fenti tendencia kedvezőtlen az új tagállamok gazdáira nézve, hiszen míg
a régi tagállamok termelői még egy stabil, biztonságot nyújtó rendszerben erősödhettek meg, addig az EU-12-nek a tagság elnyerését követően rögtön egy
(nagyobbrészt) piaci elveken működő közegben kellett tudni érvényesülni.
C) A közvetlen támogatás rendszere
A 2003-as agrárreform legfontosabb elemeinek egyike a gazdákat illető
ún. termeléstől független, területalapú támogatás bevezetése volt (ami egyelőre csak részlegesen valósult meg). Ez az újfajta rendszer azért vált szükségessé,
mert a korábbi támogatások a termelés mennyiségéhez kapcsolódtak, amelynek
hatására óriási termékfeleslegek keletkeztek jelentős piactorzító hatással. A  támogatás termeléstől történő függetlenítése bevált, a kifizetés mennyiségének számítási módja azonban problémákat vet fel. Ezért a 2013 utáni időszakban annak
komolyabb változtatása várható.
A 2004 óta csatlakozó tagállamok termelői lépcsős formula szerint részesülnek a támogatásban, a teljes összeget az EU költségvetéséből először 2013ban (illetve 2015-ben) kapják meg. A  tizenkettek termelői számára ez ’égből
pottyant ajándék’, hiszen a csatlakozásig nem részesültek ilyenfajta, majdhogynem automatikus pénzügyi juttatásban. A  2008-as reform (ún. állapotfelmérés)
90 millió euró támogatást ítél meg a 12 új tagállam részére, amelyet a környezet védelme és a termékek minőségének és forgalmazásának javítása érdekében
hozott intézkedésekkel kapcsolatos közvetlen kifizetések céljára fordíthatnak.
Ugyanakkor a válság nagyobb negatív hatással érinti az EU-12-ket, mivel a
közvetlen támogatásokat nemzeti költségvetésből kell kiegészíteniük.

B) A piaci mechanizmusok fokozott érvényesülése
A piaci mechanizmusok fokozott érvényesítése az ágazatot egyre jobban terhelő feszültségek miatt elkerülhetetlen volt. Az önellátás biztosítása érdekében

D) A „jóléti” tényezők
A  területalapú támogatás megítélését Brüsszel feltételekhez köti. A  termelőnek egyre szigorodó környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, állat- és növény
egészségügyi és állatjóléti szabályokat kell betartania, valamint a mezőgazdasági
területeket jó mezőgazdasági és környezeti állapotban kell tartania. A szabályok
be nem tartása a támogatás csökkentését vonja maga után.
Az európai jólét hatására a fogyasztók egyre hangsúlyosabban figyelnek a
egészségükre és a környezetükre, így a mezőgazdasági termékekkel szemben is
folyamatosan nő az elvárásuk. Egyre nagyobb a kereslet a bioélelmiszerek iránt.
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Az új tagállamok termelői számára vélhetően kihívást jelent a szigorú szabályokhoz és az újfajta életvezetési szemlélethez való adaptálódás. A keletközép-európai lakosság körében még csak most válik divattá az egészséges
életmód, ráadásul a színvonalas termékek előállítása magasabb és drágább
technológiát igényel.
E) A vidékfejlesztési politika
Újfajta szemléletet tükröz, hogy 2003-ban a KAP  második pillérévé vált a vidékfejlesztési politika. Célja, hogy a komoly kihívásokkal (alacsony jövedelmek,
alacsony szakképzettség, magas munkanélküliség, fejletlen szolgáltatási ágazat,
fiatalok elvándorlása) szembenéző vidéki közösségek gazdasági profilja bővüljön. Emellett az európai vidéki tájak értékei különösen védendőek, elég csak a természeti szépségükre, az egészségre gyakorolt pozitív hatásaikra vagy a nyersanyagban
való gazdagságukra gondolni. Az EU jelenlegi költségvetési időszaka (2007–2013)
alatt a vidékfejlesztés a versenyképesség, az életminőség és a vidéki tájak állapotának javítására valamint a vidéki gazdaság diverzifikációjának ösztönzésére koncentrál. Azaz a második pillér biztosít támogatást a fiatal gazdának, a traktort vásárlónak, a falusi turizmust szervezőnek vagy az integrált szolgáltatóterek létrehozójának.
A vidékfejlesztési politika közösségi szintre emelését támasztja alá, hogy az annak
tárgyát képező kérdések gyakran túlmutatnak egy-egy ország vagy régió határain.
Míg a közvetlen támogatásokat (KAP első pillére) az EU költségvetése biztosítja, addig a vidékfejlesztési politika finanszírozása részben az Európai Unió
központi, nagyobbrészt pedig a tagállamok nemzeti és regionális költségvetéséből
történik, számottevő hatáskört biztosítva a tagországok számára. A vidékfejlesztésre szánt pénzügyi keretből pályázat útján, projekt alapon lehet támogatást kérni,
feltétele az önrész megléte. A 2013-ig szóló KAP költségvetés kb. 4:1 arányban
oszlik meg az első és a második pillér között. A tendencia azonban az arányok
módosítása a vidékfejlesztés javára.
F) A KAP jövője
Több tagország javasolja a tagországok társfinanszírozásának kiterjesztését a
közvetlen támogatásokra is. Nemsokára napirendre kerül a jelenlegi, 2013-ig tartó
költségvetési időszakot követő KAP főbb sarokpontjainak meghatározása. Egyelőre nem látni a várható változtatások irányát vagy mértékét, a különböző elképzelések a KAP teljes piaci alapra helyezésétől a renacionalizációig terjednek. Annyi
szinte bizonyos, hogy az európai integrációs folyamat mélyülésével egyidejűleg
egy fontos, a belső piac tekintetében is megkerülhetetlen közös politika kiiktatása
aligha lenne megvalósítható. Emellett fontos üzenetet hordoz, hogy a KAP  által
biztosított közvetlen támogatások csökkentették az agrárágazat kiszolgáltatottságát
a jelenlegi gazdasági válságnak. A korábbi reformok azt mutatják, hogy az eltérő
tagállami érdekek miatt nem lehet egy radikális reformot keresztülvinni. A szűkülő
költségvetési lehetőségek ugyanakkor nagy nyomást gyakorolnak a döntéshozókra
és a jelenlegi támogatások szűkítését és szigorúbb feltételhez kötését vetítik előre.
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A határon túli magyarlakta régiók
mezőgazdasági jellemzői
Közös jellemzők:
– A magyarlakta területek agráriuma együttesen egyszerre terjed ki az EU-ra,
a posztszovjet térségre és a Nyugat-Balkánra.
– A  határon túli magyar mezőgazdasággal kapcsolatos adatok, tudományos
felmérések, összehasonlító elemzések hiánya.
– Országonként eltérő mezőgazdasági modellek.
Tulajdon:
– A  szomszédos országokban többnyire nincs földvásárlási moratórium, de
Ukrajnában általános földvásárlási tilalom van érvényben, és Szlovákiában
a magánszemélyekre vonatkozóan van, de a gazdasági társaságokra vonatkozóan nincs tilalom.
– Az EU-árviszonyokhoz hasonlítva mind a földárak, mind pedig a bérleti
díjak alacsonyak.
Termelés, kereskedelem:
– Rendszerváltás utáni kistulajdonosok többsége tőke, modern termelőeszközök,
piacok, üzleti kapcsolatrendszer és szakismeret hiányában nem tud alkalmazkodni a korszerű kistermelés szervezeti, gazdasági és pénzügyi feltételeihez.
– Az állattartás különösen nagy visszaesése (Kárpátalja kivételével)
– Technológiai elmaradottság. (Országonként különböző mértékű, de EUátlaghoz képest – Ausztria és Szlovénia kivételével – mindenütt jelentős.)
– A magyarlakta régió valamilyen szempontból (földrajzi adottság, tulajdonszerkezet, termelési kultúra, termékszerkezet) jelentősen eltér az adott ország többi részétől.
Munkaerő:
– A  részben vagy egész agráriumból élő határon túli magyarok száma kb.
750 000 ezer fő körül lehet.
– Agrárnépesség, különösen kis földtulajdonosok elöregedése.
– Hármas szociológiai tagoltság (Vajdaság, Drávaszög, Muravidék és Őrvidék
kivételével): jelentős méretű vállalkozások tulajdonosai, kistulajdonosok,
mezőgazdasági bérmunkások.
Tervezés, politika, érdekképviselet:
– Magyar közösség szintjén tervezés és kutatás-fejlesztés hiánya.
– A magyarság által végzett agrártermelés a gazdaságban egyáltalán nem jelenik meg magyarként (magyar jellegzetességek hasznosításának hiánya).
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Románia
Tulajdon:
– 1989 után tulajdoni átmenet – részben helyi elit, részben eredeti tulajdonosok,
örökösök tulajdonszerzése. Számos helyen továbbra is befejezetlen a visszaszolgáltatási folyamat. Erdők kimerítése visszaszolgáltatás előtt.
– Eredeti tulajdonosok (örökösök) 60%-a már nem helyben él.
– Külföldi (főként olasz) földvásárlás.
Termelés, kereskedelem:
– Előzmény: nagyüzemi szocialista mezőgazdaság.
– Jelentős mértékű az önellátó gazdálkodás.
– A jogbiztonság viszonylagos hiánya.
– Az ó-romániaitól eltérő tulajdonviszonyok, termelési feltételek. (Kivéve
Csángóföldön.)
– Technológiai transzfer széles körű hiányossága.
– EU-csatlakozás által teremtett versenyhelyzetből származó hátrányok.
Munkaerő:
– Agráriumból élők száma kb. 600–650 ezer fő.
– Az agráriumból élők aránya nem csökken érdemien.
– A föld tulajdonlásához való ragaszkodás (különösen Székelyföldön).
Tervezés, politika, érdekképviselet:
– Szervezettség: A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) az erdélyi
magyar gazdák egyetlen érdekvédelmi szövetsége, azonban támogatások hiányában tevékenységét csak nehézségek árán tudja ellátni.

– A csallóközi mezőgazdaság esetében: szlovákiai és magyarországi nagyvárosok közelsége. (Termékek és a lekötetlen munkaerő felvétele.) Ugyanez
nem mondható el a Garamtól keletre eső vidékekről.
Munkaerő:
– Agráriumból élő magyarok száma kb. 25 ezer fő.
– Az agráriumban foglalkoztatottak arányának eddigi gyors csökkenése. (Várhatóan lassul és megáll.)
– A tulajdonosoknak csak kis részaránya műveli maga a földet, a terület nagy
részét bérbe adják.
Tervezés, politika, érdekképviselet:
– Magyar agrár-érdekképviselet teljes hiánya. (Az MKP jelenleg próbálja aktivizálni Mezőgazdasági Tanácsát, de nehézség, hogy az MKP belső feszültségei éppen a korábbi mezőgazdasági miniszter személye körül törtek ki.)

Ukrajna
Tulajdon:
– 1991 után tulajdoni átmenet – részben helyi elit, részben eredeti tulajdonosok, örökösök tulajdonszerzése.
– Az Új Kézfogás Közalapítvány mintegy 15 000 magyar földhöz jutását segítette az adminisztratív feltételek teljesítésének támogatásával.
– A szovhozok állami tulajdonban maradása.
– Az ukrán törvények nem teszik lehetővé a mezőgazdasági földterületek eladását, de léteznek illegális zsebszerződések.

Termelés, kereskedelem:
– Előzmény a nagyüzemi szocialista mezőgazdaság.
– Bár csökkent, de megmaradt a nagyüzemek viszonylag nagy súlya.
– A mezőgazdasági termelés nagy része a magyarlakta vidékekre esik. Agráriumból
élők aránya magyar lakosság körében az országos átlag kétszerese.
– Észak-Szlovákiától jelentősen eltérő földrajzi feltételek és ezért eltérő mezőgazdasági szerkezet. (Magyarlakta vidéken inkább szántó, gyümölcsös.
Északon inkább erdő, rét, legelő.)

Termelés, kereskedelem:
– Előzmény: nagyüzemi szocialista mezőgazdaság.
– Az egyéni gazdaságok elaprózottsága (gazdaságonként kb. 1,4 hektár)
– Jelentős mértékű az önellátó gazdálkodás.
– Ezredfordulótól kitörési pont az intenzív zöldségtermelés. Közel 20 falu
foglakozik intenzíven korai zöldségfélék termesztésével, közülük 12–14 a
magyar lakosságú.
– A beruházások jogbiztonságának hiánya
– Ukrajna más részeitől markánsan eltérő tulajdonviszonyok, termelési feltételek.
– Technológiai transzfer hiánya. Korábbi kutatóintézetek megvannak, de halódnak. (Az Ukrán Tudományos Akadémia nagy részüket meg akarja szüntetni, de – országos szinten – néhánynak a modernizációját tervezi.)
– A szántók 1/3-a parlagon hever.
– Éghajlati adottsági igen kedvezőek, a primőrök termesztésére kitűnően alkalmas.
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Szlovákia
Tulajdon:
– 1989 után tulajdoni átmenet – részben helyi elit, részben eredeti tulajdonosok, örökösök tulajdonszerzése.
– Külföldi (főként olasz és dán) földvásárlás.

– Új szőlő- és gyümölcsültetvények száma 2000 óta mintegy 350–400 hektárral bővül évente (főként nagy tulajdonosoknál).
– Az állattartás – ellentétben a Kárpát-medence más részeivel – nincs csökkenőben.
– A posztszovjet piacokra történő vámmentes export lehetősége
– FÁK-on kívüli kivitelre rakott vámok  alacsony terményárak.
Munkaerő:
– Agráriumból élő magyarok száma kb. 75–80 ezer fő.
– Az agráriumból élők aránya nem csökken érdemien.
– A  magyarok elfordulási szándéka a mezőgazdaságtól, de a válság miatt
kényszerű visszatérések a mezőgazdasághoz
– Megélhetés sokszor: idénymunka vállalása Magyarországon.

Szerbia
Tulajdon:
– Magántulajdonú, kis- és középméretű üzemegységek hagyományos jelenléte. Emellett állami nagyüzemek is.
– A vajdasági magyar családok 44%-a rendelkezik földtulajdonnal. Az 5 hektárt meghaladó mezőgazdasági földterülettel rendelkezők köre Szerbiában a
magyar nemzetiségű birtokosok körében a legmagasabb.
– Az olasz, a görög és a holland befektetések volumene számottevő.
Termelés, kereskedelem:
– Szerbia egyetlen jó minőségű termőterülete.
– Előzmény: Magántulajdonú kisüzemeket támogató szocialista agrárpolitika.
1991 előtt jelentős modernizáltság, háború óta megtorpanás.
– Jelenleg is a hagyományos családi tulajdonú kisgazdaságok és magánbirtokok dominálnak.
– Technológiai transzfer hiánya
Munkaerő:
– Agráriumból élő magyarok száma kb. 25 ezer fő.
Tervezés, politika, érdekképviselet:
– A Vajdasági Statútum tervezete jelentős agrárpolitikai jogköröket biztosítana Vajdaságnak.
– Mezőgazdasági szervezetek hálózata működik (agrárkamarák, mezőgazdasági szövetkezetek, szakszervezetek és alapok), a vidéki régiókban jelentősek az etnokulturális rendezvények, vásárok.
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Horvátország
– Magántulajdonú, kis- és középméretű üzemegységek hagyományos jelenléte.
– Részben vagy egészen kb. 13–14 ezer magyar él mezőgazdaságból.
– 20 jelentősebb mezőgazdasági vállalkozás.
– A korábbi fóliázás a délszláv háborúk hatására lehanyatlott.
– Értékesítési problémák: az áruházláncok megjelenése konkurenciát jelent.
– A magyar jellegzetességek (bor, paprika) nagyarányú jelenléte a termelésben és a gasztronómiában.
– Korábbi magyar borászatok felvásárlása horvát vállalkozók által: etnikai jellegzetességek, hagyományos termelési kultúra változása.

Szlovénia
– Magántulajdonú, kis- és középméretű üzemegységek hagyományos jelenléte.
– Elöregedés: Szlovéniában a családi farmok esetében a földművesek több
mint 50%-a 55 év feletti és csupán 18% a fiatalabbak aránya.
– Muravidéken nagyon alacsonyak a mezőgazdasági termékek felvásárlási
árai (különösen búza, kukorica és tejtermékek esetében).
– Elöregedés és alacsony felvásárlási árak miatt a farmoknál az új technológiák bevezetése lassabban halad.
– Farmok elaprózottsága.
– Muravidékre vonatkozóan nincsenek külön kormányzati agrárpolitikai prioritások, intézkedések.

Ausztria
– Magántulajdonú, kis- és középméretű családi gazdaságok hagyományos
dominanciája (az átlagos birtoknagyság 18 ha). Az utóbbi 20 évben folyamatos a birtokkoncentráció, de ez sem változtatja meg a családi gazdasági
jelleget.
– Az osztrák kormány politikája megfelel ennek a birtokszerkezetnek.
– A 6000 fős magyarságból mintegy 2000 fő él az agráriumból, vagy ahhoz
kapcsolódó tevékenységből. 5000 magyarországi munkavállaló az agrárszektorban.
– Őrvidék eltérő éghajlati és termékszerkezeti jellemzői Ausztria többi részéhez képest.
– Korszerű technológiák alkalmazása.
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5. melléklet

A székelyföldi mezőgazdaság néhány jellemzője

13. Mezőség. Székelyföld – Maros és Aranyosszék – egykori peremterülete,
a mai közbeszéd nem is számítja Székelyföldnek. Kiterjedt síkvidékek,
elmaradott agrártechnika jellemző.

Az áttekintett mikrorégiók rövid mezőgazdasági jellemzése

Hogyan hat a román mezőgazdasági politika a székelyföldi mezőgazdaságra?

Székelyföld fogalma körülhatárolatlan. Alkalmas ennek a vázolásához a néprajzi kistáji felosztás áttekintése is, hiszen az az egyes régiók esetében nemcsak a
kulturális, de a természetföldrajzi körülmények figyelembevételével történt, tehát
Székelyföld belsőbb, önálló egységekre tagolódását jórészt a folyók és völgyek
határozzák meg.
1. Kis-Küküllő mente, középső folyása, Balavásártól Makfalváig. Apróbb
parcellák, gépesítés hiánya, sok a műveletlenül hagyott földbirtok, a mezőgazdaságtól való határozott eltávolodás figyelhető meg. Kibéd hagymatermesztésre specializálódott.
2. Sóvidék. Kevesebb a művelhető terület, de több a mezőgazdasági gép,
mint az 1. pont falvaiban. A hagyományteremtés és a turizmus a mezőgazdaságot is jobban lábra állítja.
3. Udvarhely környéke. A falvak egy része gyümölcstermesztésre szakosodott
(Sükő, Farcád, Hodgya stb.), jobban kötődnek az emberek a földhöz, többletjövedelmüket a gazdák a gépállomány fejlesztésére fordítják.
4. Homoródok mente. Mezőgazdaságilag erős falvak (pl. Oklánd, Lövéte,
Homoródalmás), nagy az állatállomány, sok a kaszáló, az állatok hasznából visszaforgatnak a családi gazdaságok fejlesztésébe.
5. Erdővidék. Öntudatos, erős falvak (Vargyas, Nagybacon), kiterjedt területekkel, sok az állat, amelyeket igavonásra is használnak, a földek egy
részét azokkal művelik meg. Viszonylag gépesítettek a gazdaságok.
6. Sepsiszék. Jó és nagy termőföldek, gépekkel művelik meg, bér vagy vásárlás útján egy kézben, nagyobb darabokba koncentrálódnak. A mezőgazdálkodásban a támogatásokra jobban figyelnek, követik a lehetőségeket.
7. Orbaiszék. Jellemző a földhöz való kötődés, elég magas fokon gépesített
a mezőgazdaság, amit az is jelez, hogy az emberek nemigen kapálnak,
hanem gépekkel dolgoztatnak.
8. Kézdiszék. Hasonló a 7. ponthoz.
9. Kászonok. Kiterjedt legelők a lejtős, dombos területek miatt, kevés a megművelni való föld, inkább az állattartással lehet foglalkozni. Eléggé zárt
régió, a többiekhez képest is megkésett modernizációval.
10. Alcsík. Nagy termőföldek, gépekkel műveltetik meg, intenzív terménykultúrák (burgonya).
11. Felcsík. Több a dombos, hegyes felszín, az állattartás és a mezőgazdaság
komplementer megléte, burgonyaspecializáció.
12. Gyergyó. Hideg medence, amely alig néhány növénykultúra, köztük a burgonya termesztését teszi lehetővé. Viszonylag gépesített a mezőgazdaság.

Mindenekelőtt a földek visszaszolgáltatásának ütemét befolyásolja: bár a törvény szabályozza a földtulajdon visszaszármaztatását, újabban évente büntetéseket rónak ki az egyes önkormányzatokra, mert helyi szinteken nem haladnak
kellőképpen a folyamattal.
Léteznek állami és EU-s támogatások, szubvenciók, illetve kísérletezés ezekkel, amelyeknek a hatékonysága sokszor épp a gazdák által kérdőjeleződik meg,
hisz olyanok is részesülnek ezekből, akik nem gazdálkodnak, csupán ügyeskednek. Volt pl. a 2000-es évek elején pirosra festett gázolaj egy támogatás keretében
a mezőgazdaság részére (azért piros, hogy ne lehessen kereskedni vele), újabban
a földek megművelését kívánják elősegíteni a hektárra osztott pénzbeli támogatással. Az utóbbi években lehetőség volt a mezőgazdasági géppark felújítására
is, az állam 55%-kal támogatta a gazdák traktorvásárlását. Ezt csupán azok tudták kihasználni, akik rendelkeztek a 3000–4000 eurós önrésszel, tehát a nagyobb
gazdák. A jelenlegi támogatáspolitika fenntarthatósága függvényében néhány év
leforgása alatt élesen elkülönül a települések földjeit megművelő gazdák és a földekkel rendelkező, de azokat megművelni nem képes tulajdonosok (egykori gazdák) csoportja.
Összességében pozitív tendenciákról lehet beszélni, a legnagyobb problémája a gazdáknak a megtermelt javak értékesítése, amelyre alig létezik valamiféle
szabályozás, lehetőség. A cukorrépa esetében a Brassó melletti Botfalu cukorgyárával kötött szerződések jelentik a valamennyire biztos értékesítési lehetőséget, de
a burgonya eladása lehetetlen a külföldről importált olcsó török, egyiptomi burgonya dömpingje miatt. Az lenne igazán nagy előrelépés, ha a termelők a romániai,
de legalább a székelyföldi nagyáruházakba bejuttathatnák a minőségi terméket.

2007 óta a korábbi mezőgazdasági berendezkedés felbomlásáról, átstrukturálódásáról beszélhetünk. Míg korábban csak találgatások voltak Románia EU-s
tagságának következményeit illetően, a belépést követő hónapokban már megindult a hagyományos mezőgazdaságok felszámolása.
Első érzékeny pontként az új szabályok az állatállományt érintették. A tej nyerésének és értékesítésének feltételei szigorodtak szinte kivitelezhetetlen módon:
a hírek az istállók felszereltségét illetően egyelőre nem mindenütt váltak valóra,
még mindig lehet kézzel fejni a tejet, amelyet a laboratóriumi tesztek eredményeinek függvényében fizet a felvásárló tejfeldolgozó üzem. Magától értetődő, hogy
az idősek, akik korábban az általuk tartott egy-két tehén hasznából egészítették
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Hogyan hat az EU a székelyföldi mezőgazdaságra?

ki jövedelmeiket, megrendülten értesültek arról, hogy hamarosan ettől a pénzforrástól is megfosztják őket. 2008-ban pl. a 180 lakosú Cófalván, ahol egy-két
évvel korábban mintegy 200 tehenet tartottak, több tucat állattól szabadultak meg
néhány hónap alatt. Az állattartás terén bevezetett szigorítások természetesen a
mezőgazdaságra is kihatnak: ha nincs állat, nem kell takarmányt termelni, hisz azt
eladni sem lehet, ráadásul az eddig állati erővel végzett mezőgazdasági munkálatokat is más eszközökkel kellene elvégezni. Adott tehát a helyzet: vagy parlagon
marad a föld, vagy bérbe adják. Az egyik jó gazda hírében álló család két férfi tagja például a szigorítások hírére egy hónap leforgása alatt felszámolta gazdaságát,
eladta az állatokat és a gépeket, és végképp kilépve a mezőgazdaság vonzásköréből munkakönyves állást (kamionsofőrök lettek) vállalt.
Két évvel az EU-s belépést követően még mindig rendkívül zavaros kép él a
mezőgazdasági átalakulásokat illetően a gazdák fejében: egyelőre annyit tudnak,
hogy a jelenlegi helyzet már alig mehet tovább, a gazdálkodás egyfajta letisztulása,
specializációja várható, amely egy szakkurzusokon továbbképzett, felszerelt gazdaságot működtető, nagy területeket megművelni képes dinamikus gazdálkodói
csoportra fog leszűkülni. Az eddig megtett lépések a földparcellák bérlés vagy
vásárlás útján véghezvitt koncentrációja irányába mutatnak, kezdett kialakulni az a
csoport egy-egy településen belül, amely ma már a korábban birtokolt termőföldek
többszörösét tartja megművelés alatt, általában évente megújított szerződések vagy
szóbeli megegyezések alapján. A településekhez közelebb fekvő területek utóbbi két
évben történő felértékelődése mindenképp gondolkodásra készteti a kiöregedett vagy
polgárias életformát választó tulajdonosokat, akik nem szándékoznak gazdálkodással
foglalkozni, és ilyenkor – kevés öntudatos kivételtől eltekintve – a nagyobb összeget
ajánló városi román (ingatlanpiaci) vállalkozó kerül ki a licit győzteseként
Milyen veszélyek, lehetőségek vannak a közös, székely-román agrárpolitikában?

A Hargita és Kovászna megyei mezőgazdasági szereplők között jóval nagyobb
számban vannak tehetős és versenyképes gazdák, mint a Kárpátokon túli környező román régiókban (Vráncsa, Bákó, Bodza vidéke), tehát ez a vidék viszonylag
erősnek számít a földhöz való kötöttségét és a perspektivikus, hosszú távú elképzeléseit illetően. Összességében a román régiókban kezdetlegesebb a mezőgazdasági termelés, elég ha Moldva vagy Havasalföld román falvainak mezőgazdaságát
tekintjük, mint az említett két megyében, ahol az utóbbi két évtized erőfeszítéseinek eredményeként valamennyi faluban a gépekkel felszerelt nagyobb gazdaságok
agrárszolgáltatásai az egész falu mezőgazdasági teljesítményét és hatékonyságát
számottevő mértékben megnövelték. Zabolán vagy Barátoson például nem okoz
gondot egy egyedül élő 70 éves öregnek fél hektáron burgonyát termesztenie: a
szántást, vetést, kapálást és a termény begyűjtését a falubelije géppel elvégzi, a
munka ellenszolgáltatásaként pedig mindenki más-más módot talál, de a hangsúlyos atyafisági kötődések mindenképp könnyítik a kiadások terheit. Sokan több
földdarabot is birtokolnak, s az egyes parcellák bérbe adásából tudják fedezni a
saját célra fenntartott darab megmunkálási költségeit.
Egyértelmű, hogy a román hatalomnak nem érdeke az erdélyi magyar mezőgazdaság fellendítése vagy pozitív diszkriminálása, hiszen Havasalföldön és
Moldvában is kiterjedt termőföldek vannak, amelyek elmaradottabb technológiával, szintén ad hoc módon, de jól-rosszul mégis kiszolgálják a piaci igények azt a
csoportját, amely hazai termékek fogyasztását részesíti előnyben. Talán változna
a rendszer abban az esetben, ha ezek a székely földek román nagyvállalkozók tulajdonába mennének át... Egyelőre két nagyobb tendencia figyelhető meg:
1. a nagyvárosok környékén a megvásárolt mezőgazdasági területre kereskedelmi célú befektetés kerül,
2. a felvásárolt székelyföldi terület bekebelezési célokat szolgál, különösebb befektetési tervek nélkül (például ilyen a bukaresti Gigi Becali
üzletember által felvásárolt több tucat hektár a Szentgyörgy–Barót közötti
Hatod-tetőn). Az ilyen ingatlanspekulációk sokszor politikailag is megtámogatottak, melynek az egyik lényege, hogy „legyen a miénk”.

A magántulajdonban levő apróbb földek román kézbe kerülésének inkább a román tőkével érintkező kontaktzónák sávjában van nagyobb valószínűsége. Brassó közelsége ilyen reális félelemként tételeződik, hisz már vásároltak fel magyar
tulajdonú termőföldeket Kovászna megyei településeken. A Kovászna várossal
egybeépült Vajnafalva egykor többnyire juhászattal foglalkozó román lakossága
különböző cégek alapításán keresztül a Kárpát-kanyar erdőinek fakitermelésére
és fűrészáru-kereskedelemre specializálta át magát, amelyet éppen a székely erdőkre kezet tevő román politika tett lehetővé. Ennek eredményeként az anyagilag
jelentősen meggyarapodott kovászna–vajnafalvi románság a környező falvak termőföldjeit is szívesen felvásárolja, amelyre leginkább örökösödéskor, az idősek
kihalása esetén van lehetősége. A belsőbb székelyföldi térségben (Kászon, Csík,
Menaság falvai) húzódó homogén székely falvak ilyen szempontból zártabbak,
az ottani földek helyi gazdák kezében vannak és ők dolgozzák/dolgoztatják meg,
ezek a területek nem tartanak számot a román tőke olyan arányú érdeklődésére,
mint a Marosvásárhely vagy a Brassó vonzáskörzetének településein.

Azokban a falvakban, amelyekben a termőföldek minősége miatt tradíciói vannak a mezőgazdaságnak, elsősorban a munka nehezét átvállaló 30–40 év közötti
fiatal nemzedék tagjai mutatnak fokozottabb érdeklődést és hajlandóságot a nagyobb szabású projektekbe történő bekapcsolódásra.
Háromszéken a gazdálkodó fiatal gazdák mindegyike elvégzett már különféle speciális felkészítőt, gazdatanfolyamot, sőt többen külföldön is jártak
tapasztalatcserére a LAM Alapítvány programjain keresztül. Ezeknek a tanfolyamoknak az eredményei gazdálkodói gyakorlatukban is meglátszanak, az
okszerűbb gazdálkodást, az ésszerű stratégiai lépéseket vagy a támogatások
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A humán erőforrás kérdése

sikeres becsatornázását is ezeknek az állandóan tanuló/tapasztaló mozgékony
fiataloknak tulajdonítja a lokális közvélemény. Ez a csoport igen érzékenyen
követi az EU-s gazdasági mozgásokat újabb lehetőségek, kiugrási irányok felől
érdeklődve. Receptivitásuk, adaptációs hajlamuk bizonyítéka, hogy az újabb,
gazdaságilag előnyösebb növénykultúrák (repce, energiafűz) promoválását nem
elutasítóan kezelik, hanem érdeklődéssel követik a fejleményeket, és – amen�nyiben úgy tűnik számukra, hogy megéri – bele is vágnának a kipróbálásába.
Mindenképp fel kell mérni helyi szinteken ezt a potenciált, meg kell keresni
a falusi mezőgazdaság fontosabb helyi szereplőit a nagyobb horderejű tervek összeállításakor.

Mit tehet a székelyföldi mezőgazdaság érdekében egy brüsszeli iroda?

Van-e reális igény egy mezőgazdasági „inkubátorház” vagy -központ kialakítására?

A jelenlegi feltételek közepette egyetlen fentebbi pont sem valósul meg maradéktalanul, a motivációt csupán egy mély tradícióra alapozó belső érzés jelenti,
a termékek értékesítése pedig az éppen aktuális piaci konjunktúrától függ, mert
nincs egy olyan gazdasági stratégia, amely a jórészt önerőből termelőt a forgalmazón keresztül a fogyasztóval rendszerbe kötné össze, amely kiszámítható, biztos bel- vagy külföldi felvevőpiacot jelenthetne. 2007-ben például nagy lépésnek
számított, hogy az egyik itteni mezőgazdasági vállalat által megtermelt burgonyát
a bukaresti tőzsdén keresztül értékesítették, ez azonban nem ismétlődött meg, és
nem érintette az egyes termelőket. Ám egy gazdasági érdekszervezet vagy termelői társulás elő tudná segíteni az egyes gazdaságok termékeinek gyűjtőpontokban történő összesítését, amely ilyen nagy tételben már akár exportra is alkalmas
mennyiség lehet. Mindenképpen szorgalmazni kell a székely vagy a romániai/
erdélyi magyar termék létrehozását, a médián keresztül be kell azt vinni a romániai és az európai köztudatba, ezzel egy időben pedig meg kell keresni a vállalkozó
hajlamú termelőket és egyeztetni kell velük a jövőbeni gazdaságpolitikai lépések
megtételének irányáról.

Sepsiszentgyörgyön működik egy hasonló, a megyei tanács alárendeltségébe
tartozó kezdeményezés. A megkérdezettek elégedettek ennek a munkájával, viszont a pályázati rendszer nehézkessége ellen emelnek kifogást. A  komolynak
számító gazdák azt szeretnék, ha ezek a pályázati feltételek mellett kizárólag a
bizonyíthatóan megvalósuló programok kapnának nagyobb támogatásokat, mert
a pályázatok jelenlegi formájában sokan meg nem valósított projektekre is pénz
kapnak. A gazdák tehát azt szeretnék, ha komolyabb lenne az ellenőrzés, és kizárhatnák azokat, akik éveken keresztül indokolatlanul kaptak támogatást a közös
keretből. Emlegettek egy egy-két évvel ezelőtti pályázatot, amely során a támogató képviselője a terepen ellenőrizte a program megvalósulását, és úgy emlegetik
azt a programot, mint amely konkrét, reális tartalmakat támogatott.
Olyan irodát/irodákat lenne célszerű működtetni, amelynek tevékenysége
nemcsak abban merül ki, hogy a kinyomtatott űrlapokat a gazdák kezébe adja,
hanem amelyek tényleges segítséget is tudnak nyújtani az iratcsomók összeállításában, és állandó tájékoztatással szolgálnak a lehetőségek felől.

A székelyföldi mezőgazdaság esetében néhány fontos célt kell szem előtt tartani:
a) szakirányú képzések és perspektivikus jövőkép felmutatása motivációként
szolgál a földek székely kézben tartásának biztosításához,
b) az új generációk tagjait érdekeltté kell tenni az ágazatban való megmaradásban,
c) elő kell segíteni a termelési rendszerek fejlesztését megcélzó nagyobb,
hosszú távú és átgondolt támogatások Székelyföldre juttatását,
d) a termékek értékesítési lehetőségeit kell kidolgozni és szorgalmazni.

Látnának-e a termelők fantáziát a „Székelyföldi Termék” (vagy a „Romániai
Magyar Termék”) védjegy létrehozásában?
Határozottan igen, és volna is mivel beszállniuk, csak ennek a kritériumrendszerét kell kidolgozni. Úgy érzékelem, feltétlenül igény van a Székely Termék létrehozására, amely még a Romániai Magyar Terméken belül is speciális terméket
jelentene. A saját, székely termék erősítésének szándéka felmérhető a falvakban,
a termék olyan kiemelt minőséget jelentene, amelyet véletlenül sem székelyföldi románok, hanem székelyek állítottak elő. Tehát egyféle lokálpatriotizmus és
székely csoporttudat kifejezője lenne az igények alapján, és a legtöbben szívesen
csatlakoznának egy ilyen kezdeményezéshez. Hagyományosan jellegzetes mezőgazdasági termékek: pityóka (Csík, Gyergyó, Háromszék), káposzta (Kézdi környéke), murok (sárgarépa, Nyárád mente) stb.
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6. melléklet

A globális és az európai agrártendenciákból
eredő lehetőségek és kockázatok
a Kárpát-medence mezőgazdasági termelői számára
Lehetőségek:
• A vidékfejlesztési politika erősödése (lehetőséget biztosít a több lábon állásra, a vidéki közösségek gazdasági profilja bővüljön).
• Együttműködés (ki kell használni, hogy a határ mindkét oldalán magyarok
élnek, hogy a határ két oldalán fekvő területek mezőgazdasági szempontból
szervesen egybeillenek).
• Határon túlnyúló lokális piacok létrehozásának lehetősége.
• Faluturizmus felfuttatása (a természeti adottságok megvannak, bár az infrastruktúra fejletlen).
• Víztárazás, öntözés (ki kell használni, hogy a vizsgált régiók édesvízben
gazdag területek, a víz jobb hasznosítása a mezőgazdaságban, a vizek tárolásának megoldása).

• a WTO-tárgyalások kimenetele (a mezőgazdaság beáldozása az ipar és
szolgáltatások érdekében, erősödő export, gyengülő belső védelem);
• harmadik országokból érkező import az EU-ba (különösen az új tagállamok termelőinek jelenthet konkurenciát a feldolgozatlan, kevésbé minőségi
termékek megjelenése a piacon, hiszen a nyugat-európai termelő jellemzően
magasabb technológiával, magasabb hozzáadott értékkel bíró termékeket
gyárt);
• könnyített feltételekkel érkező import fejlődő országokból (számos esetben az importált terméknek nem kell megfelelnie azon szigorú követelményeknek, amelyek az EU-n belüli termelők számára kötelezőek);
• a föld külföldi tulajdonba kerülése (teljes gépesítéssel biztosítható tőzsdei
termékek gyártására való átállás, ezáltal nagyobb munkanélküliség);
• az édesvízbázis környezeti károsodása, vagy problematikus tulajdoni viszonyok közé kerülése;
• a klímaválság hatására az időjárási viszonyok alakulásának kiszámíthatatlansága;
• klímaváltozás lehetséges következményei (növekvő átlaghőmérséklet,
csökkenő csapadék. Ezek miatt kultúraváltási kényszer, új kórokozók);
• a nehéz munkakörülmények (alacsonyabb bérek, alacsonyabb szakképzettség, szezonalitás);
• az agrármunkaerő elöregedése.

Kockázatok:
• pénzügyi/gazdasági válság (csökkenő fogyasztás, csökkenő árak, nehéz és
drága hitelhez jutás, csökkenő beruházások, növekvő munkanélküliség);
• a mezőgazdaságban dolgozók számának várható csökkenése az új tagállamokban (míg a régi tagállamokban ez a szám 4%, addig az újakban
csak 12%);
• növekvő verseny (gazdaságok koncentrációja, kisebb gazdaságok életképtelensége, hatékonyság növelésének kényszere, ágazatból való kiesés veszélye);
• az új tagállamok termelőinek versenyhátránya (ők csak a csatlakozás óta
kapnak közvetlen támogatást, lehet, hogy mire teljes összegű támogatásra
lennének jogosultak, addigra jelenősen csökkenni fog a KAP költségvetése.
Az új tagállamok termelői az EU mezőgazdasági piacába már egy olyan időpontban kapcsolódtak be, amikorra a biztonságra és a stabilitásra történő
törekvés helyett a természetes piaci mechanizmusok kerültek előtérbe. Egyre
szigorúbbak a támogatásnak történő megfelelés követelményei: élelmiszerbiztonság, környezetvédelem stb.);
• az EU-csatlakozást követő adaptáció nehézségei (felerősödik a szerkezeti
átalakulás kényszere, miközben az alkalmazkodási programokat támogató vidékfejlesztési akciókra csak korlátozott mértékben nyílik lehetőség);
• az EU rendszere nehezen átlátható (az új tagállamok gazdái számára nehéz a tájékozódás, a lehetőségek feltérképezése);
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7. melléklet

Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának
Agrártudományi Szakbizottsága által a határon túli
magyar mezőgazdaság állapotát áttekintő kutatás
tartalmi elemeire tett javaslatok:
1990-ben a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) munkacsoportja
(dr. Csapó József, dr. Csávossy György, dr. Jakab Sámuel, dr. Tamás Lajos, dr.
Vincze Mária, Antal András, Farkas Zoltán, Kovács Adorján) készítettek az FVM 
számára egy közel 90 oldalas felmérést a romániai (erdélyi) magyar lakta vidékek
mezőgazdaságáról, oktatásról, munkaerőviszonyokról.
A kutatás óta eltelt két évtizedben a viszonyok jelentős mértékben megváltoztak, ezért a magyar közösségek mezőgazdasági együttműködésének megtervezése
szempontjából szükségesnek tűnik Kárpát-medencei szinten a kutatást újra elvégezni.
Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának Agrártudományi Szakbizottsága az alábbi szakterületeket jelölte meg, amelyekre a kutatásnak föltétlenül ki kell
terjednie:
• birtokszerkezet, üzemméret nagysága, visszaszolgáltatás,
• tagosítás minimális léte, lehetőségek, hagyományok, társulások ez irányú
hozadéka,
• a mezőgazdaságban dolgozók életkori megoszlása,
• a gazdák szakmai felkészültsége,
• a piaci helyzet és a műszaki-technikai felszereltség,
• átlagtermések, termelések,
• árutermelés aránya az össztermelésből,
• értékesítési lehetőségek,
• ideális növényi kultúrák, fajták, tenyészállat-fajok,
• a mezőgazdaság turisztikai kihasználása és lehetőségei,
• az agrárképzés és -továbbképzés rendszere,
• a mezőgazdaság rendelkezésére álló infrastruktúra és géppark,
• a mezőgazdaság energetikai hasznosítása és ennek további lehetőségei,
• a mezőgazdasági termelés környezetvédelmi összefüggései.
(Lejegyezték az Országgyűlés Külügyi Hivatalának munkatársai az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága Agrártudományi Szakbizottságával 2009. július
7–8-án folytatott megbeszélésük alapján.)
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A határ menti közlekedési infrastruktúraés tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdései
Elfogadta a kmkf 2008. évi plenáris ülése

1. Bevezető
1.1. A munka stratégiai célkitűzése
Jelen elemzés stratégiai célja, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők
Fóruma (KMKF) 2007. év őszén elfogadott nemzetpolitikai előterjesztésének
megfelelően, a magyar–magyar kapcsolattartás fejlesztésének lehetőségeit javítását szem előtt tartva, felmérje és rangsorolja, a már a kormány, illetve egyéb
érintett szereplők által felvázolt, határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési projekteket. A projektek megvalósulásának fontossága
szerint az előterjesztésben a prioritási sorrendet az határozza meg, hogy az adott
projekt milyen mértékben segíti elő a határ két oldalán élő közösségek közötti
kapcsolattartás feltételeinek javulását. Ez nemcsak a magyar–magyar kapcsolattartásra, hanem a térség gazdasági fejlődésére és az etnikumközi kapcsolatokra is
pozitív hatással lehet. Ezzel a megközelítéssel e koncepció európai összefüggésbe
kerül és a térség stabilitásának egyik biztosítékaként jelenik meg.
Az elemzés elsősorban a kisléptékű, lokális, kistérségi és regionális jelentőségű
projektekre helyezi a hangsúlyt, mivel ezt tekinti annak a szintnek, ahol komoly
lehetőség nyílik helyi, elsősorban önkormányzati kezdeményezésekre.
A  kisléptékű fejlesztési elképzeléseken túl arról sem szabad megfeledkezni,
hogy a határ mentén élő közösségek érdekeit szolgálhatják a nagyobb léptékű
fejlesztési elképzelések is, azonban ezek megvalósítása a helyi közösségek erőfeszítésein túl egyértelmű központi, illetve európai uniós támogatást is igényel.
Az utóbbi projektek jelentősége abban áll, hogy a korszerű, gyors, az áruszállítás
feltételeinek javítását elősegítő fejlesztések (autópálya, gyorsforgalmi út, vasútvonal-villamosítás, kapacitásbővítés, műszaki fejlesztés) a lokális igényeken túl,
regionális, nemzeti, sőt összeurópai érdekeket is szolgálnak. Az ilyen típusú fejlesztési elképzelések, és azok megvalósítási feltételeinek részletezése nem képezi
keretét jelen elemzésünknek, azonban azok jelentősége – akár a határ menti kapcsolatok fejlesztésében is – hangsúlyozandó az illetékesek irányába. *
A dokumentum elkészítésének ugyanakkor az is célja, hogy a KMKF ösztönözze a határ két oldalán tevékenykedő önkormányzatok közötti együttműködések, partnerségek kialakulását a határon átnyúló infrastruktúrafejlesztési projektek
megfogalmazása és megvalósítása terén. A határon átnyúló közlekedési infrastruktúrafejlesztési projektek esetében, a helyi, alulról jövő kezdeményezések azért
is fontosak, mivel sok esetben minimális ráfordítással, akár csupán önerőből is
újra lehet éleszteni korábban működő infrastrukturális, közlekedési kapcsolato– 125 –

kat. Számos esetben, elsősorban közutak esetében, csupán néhány tucat méternyi
útszakasz helyreállítása, vagy egyszerűen csak a képzeletbeli, vagy valóságos sorompó „felemelése” hiányzik ahhoz, hogy a közlekedés újraindulhasson.
A  helyi kezdeményezések megfogalmazása azt is biztosítja, hogy az alulról
jelentkező és a decentralizáció elveire épülő igényeknek megfelelően lehessen
feltárni azokat az új fejlesztési szükségleteket, amelyeket a munkaerő határon átnyúló migrációja, a megváltozott kapcsolattartási és együttműködési feltételek,
valamint a gazdasági ésszerűség támasztanak.
A KMKF által megfogalmazott nemzetpolitikai törekvéseknek megfelelően
megállapítható, hogy a Kárpát-medencei magyarság csak akkor lehet Magyarország és a szomszédos országok túlnyomó része európai uniós csatlakozásának
nyertese, ha élni tud az integráció által kínált újszerű, az eddigieknél lényegesen jobb együttműködési lehetőségekkel. A határok jelentőségének EU-n belüli
csökkenése az azt megelőző időszakokhoz képest gyökeresen megváltoztatta a
kapcsolattartás, az együttműködés és a közlekedés feltételeit. A mai helyzetben
– feltéve, hogy létezik az együttműködési szándék – csupán a közlekedési infrastruktúra hiánya jelenthet akadályt a határon átnyúló együttműködések fejlődése
útjában. Az Európai Unión és főleg a schengeni határőrizeti rendszeren belül a
határon való átkelést, a személyek és gazdasági javak szabad mozgását semmiféle
adminisztratív akadály többé nem korlátozhatja.
Ugyanakkor azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy vannak olyan határszakaszok, ahol az EU-hoz, azon túl pedig a schengeni rendszerhez való csatlakozás
tartósan és jelentősen rontja a határon való átkelés feltételeit. Jelenleg közel félmillió, az EU határain kívül maradt határon túli magyar számára az anyaországgal
való puszta fizikai kapcsolattartás is nehezen leküzdhető adminisztratív akadályokba ütközik. Az ilyen esetekben Magyarország és azon belül a kormányzat
feladata és felelőssége, hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki és fogadtasson el
az Unió szintjén is, amelyek csökkentik az emiatt nehéz helyzetbe került határon
túli magyar közösségek elszigeteltségét. Ilyen megoldás lehet például a 2007. év
végén aláírt és a KMKF által is támogatott magyar–ukrán kishatárforgalmi egyezmény. A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztő
projektek kidolgozása és megfelelő színvonalú előkészítése azon határszakaszok
esetében is fontos kérdés, ahol egyelőre még nem élvezhetőek, illetve nem érvényesíthetőek az EU-tagság előnyei. Hosszú távon számolni kell mindegyik szomszédos ország integrációjával és az adminisztratív jellegű akadályok fokozatos
csökkenésével, esetleges megszűnésével.

tében történő új típusú együttműködés folyamata, valamilyen formában a kárpátaljai nemzetrész kivételével ma már a Kárpát-medence összes magyar közösségére kiterjed, ami új lehetőségeket és új eszközöket biztosít a nemzetpolitikai
érdekérvényesítés számára.” Ugyanakkor, a Kárpát-medencei magyarság meglévő problémáinak megoldását immár az integráció kínálta lehetőségek szakszerű
kihasználásában, valamint az erre irányuló céltudatos magyar állami politikában
és a magyar–magyar együttműködés hatékonyságának fokozásában kell keresni. A dokumentum azt is leszögezi, hogy a fejlesztések tervezése során kiemelt
figyelmet kell szentelni „a határ menti infrastrukturális kapcsolatok újjáépítésének, a határt átlépő tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztésének”.
1.3. Az infrastruktúrafejlesztési projektek rangsorolása
A  korábbi projekttervek fontosságát alapvetően pénzügyi-finanszírozási és
műszaki szempontok, valamint a létesítmény társadalmi fontossága alapján ítélték meg. Aszerint, hogy a beruházás több tíz-, illetve százmillió, vagy milliárdos
nagyságrendű, eltérő módon kell a beruházást tervezni, és más és más lesz a projekt időhorizontja is.
Jelen vizsgálat fő szempontja a nemzeti közösségépítés, ami természeténél fogva sokkal közelebb áll az emberek lakóhelyéhez, mint a regionális főközlekedési,
szállítási útvonalak. Természetesen fontos kölcsönhatás van az úthálózat finomés makroszerkezete között, de a humán értékek megőrzése és napi művelése a rövid, szomszédsági kapcsolatokra épülnek. További fontos szempontnak tekinthető
a települések között fennálló történelmi kapcsolat, amelynek térségszervezési vonatkozásai mélyen beágyazódnak a terület természetföldrajzi viszonyaiba.
 A személyek és az áruk szabad mozgásának biztosítása az Európai Unió egyik
alappillérét képezi. Ennek az elvnek rendelik alá a határok átjárhatóságát és a
hosszú távú térségfejlesztési koncepciók összehangolását. Amennyiben tehát a
múltban helyi összeköttetések a jelenleginél tágabb térséget átfogó, egységes
rendszerben alakultak ki, és hasznosnak bizonyultak, akkor azok visszaállítása
várhatóan szolgálni tudja majd a nagyobb léptékű uniós térszervezés céljait is.

A KMKF plenáris ülése által 2007 őszén elfogadott nemzetpolitikai stratégia leszögezi, hogy „Magyarország, Szlovénia, Szlovákia és Románia EUcsatlakozásának, valamint Horvátország gyors integrációs előrehaladásának és
Szerbia csatlakozási perspektívájának köszönhetően, az európai integráció kere-

A Kárpát-medencében élő 30 millió ember nemcsak fogyasztói szempontból
jelent komoly gazdasági értéket, hanem termelési tényezőként is, különösen, ha
a mezőgazdasági, éghajlati és vízrajzi viszonyokat értékelik. A  kereskedelem
működéséhez szükséges szállítások igényelni fogják a megfelelő közúti, folyami
és vasúti szállítás infrastruktúráját. Ezen a téren is érdemes tanulmányozni a 20.
század elején még a Kárpát-medence egészében gondolkodó közlekedésfejlesztés
megfontolásait, és szakmailag értékelni a megbontott szállítási útvonalak visszaállításának lehetőségét. Ha ebben a dimenzióban kerülnek értékelésre azok a vasútvonalak, amelyek most még esetleg kihasználatlan szárnyvonalként működnek,
akkor kimutatható, hogy azok nélkülözhetetlen elemét képezhetik a transznacionális szállítási útvonalaknak.
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1.2. KMKF Nemzeti Együttműködési Stratégiájából származó felhatalmazás

Az említett nemzetpolitikai és gazdaságpolitikai és finanszírozási megfontolások alapján első megközelítésben indokolt előnyben részesíteni azoknak a kapcsolatoknak az összekötését, amelyek az alábbi szempontoknak vagy feltételeknek megfelelnek:
• Jelentősebb számú magyar nemzetiségű lakosság között teremtenek meg
napi használatú összeköttetést.
• A létrehozott kapcsolat megvalósíthatósági vizsgálata alapján kimutatható,
hogy kölcsönösen hasznos együttműködések szervezhetők a kultúra, oktatás, munkaerőpiac, sürgősségi szolgáltatások, kereskedelem és vállalkozások terén.
• Korábban létezett közúti vagy vasúti kapcsolat, ennek infrastruktúrája, részben-egészben rendelkezésre áll, felújítását a térség műszaki erőforrásai biztosítani tudják.
• Finanszírozása helyi erőforrások, vagy célzott pályázatok útján, egy-két
éven belül biztosítható.
• Az érdekelt települések lakossága kívánja a beruházást, és valamilyen módon, például anyagi hozzájárulással vagy közmunkával hajlandó segíteni
annak megvalósulását.
A javaslatban kiemelt projektek ezeket a szempontokat veszik figyelembe azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen a végső rangsort csak az érdekelt felek
megkérdezése és együttműködése alapján lehet kialakítani.
1.4. Az Európai Unió és a határ menti együttműködés
Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának fő célkitűzése az Unió
hoz tartozó, különböző fejlettségű területek fejlettségbeli különbségeinek kiegyenlítése. Ugyanakkor az is fontossá vált, hogy ne csak az Unión belül, hanem annak
közvetlen határvidékén is járuljanak hozzá a területi fejlettségbeli különbségek
csökkentéséhez, mivel a tagokat, tagjelölteket és később csatlakozókat elválasztó határvonalak, gyakran szervesen összetartozó, funkcionális régiókat vágtak el
egymástól. Az egységes európai térszerkezet kialakításában a gazdasági, társadalmi kohézió erősítése szempontjából a határok megléte többnyire akadályozó
tényezőként jelenik meg, töréseket okozva az egységes európai térben. Ezért az
EU  kohéziós politikáján belül a határon átnyúló együttműködések és a határon
átnyúló infrastrukturális fejlesztések támogatása kiemelt konvergencia-célkitűzésként fogalmazódik meg. Ugyanakkor az is bizonyossá vált, hogy csak közel
azonos fejlettségi színvonalon álló határ menti térségek esetében képzelhető el a
kiegyensúlyozott, határon átnyúló együttműködésre alapozott fejlődés. A  nivellálás kifejezett támogatása nélkül nehezen képzelhető el a magterületekhez való
felzárkózás, a perifériális helyzet felszámolása.
Nyugat-Európában már a hatvanas évek elején a regionális politika egyik fő
kérdésévé vált, hogy miként lehet csökkenteni a határok elválasztó funkcióját.
Ekkor jelentek meg az első, alulról szerveződő együttműködési kezdeményezé– 128 –

sek és szerveződtek meg az első ún. eurorégiók. Az első eurorégiók megjelenésének színhelye a német–holland határszakasz volt, ezt követte a német–francia
határszakasz. Magyarországon az első euroregionális típusú együttműködési kezdeményezés 1994-ben jelent meg a keleti határszakaszon, a Kárpátok Eurorégió
formájában.
Amikor az EU-ban regionális különbségek vizsgálatával és azok kiegyenlítésére szánt programok kialakításával foglalkoznak, akkor elsősorban az állami
területekhez igazodó, adminisztratív határokkal körbevett régiók fejlettségbeli
különbségeit veszik figyelembe. Más a helyzet azonban, amikor nem az adminisztratív, hanem a funkcionális régiókat vizsgálják. Ezek olyan térségek,
amelyeket nem politikai kötöttségek, hanem egyéb, történelmi, gazdasági, társadalmi fejlődés, esetleg földrajzi szükségszerűségek alakítottak ki. Európa és
azon belül Közép- és Kelet Európa történelmi öröksége, hogy a nemzetállami
határok nagyon ritkán vették figyelembe a funkcionális térségek, régiók kiterjedését, ezzel súlyos károkat okozva azok harmonikus fejlődésében. Ahol nincs
lehetőség a határon átnyúló kapcsolatok továbbélésére, ott megjelenik az új
határokon belüli perifériává válás folyamata és a határral elválasztott térségek
szétfejlődése.
Nyugat-Európában az integráció kiteljesedésével párhuzamosan, illetve annak hatására az államhatárok elválasztó funkciójának fokozatos leépítése egyre
fontosabb kérdéssé vált. Ez lehetőséget biztosított az integrációs folyamatba bekapcsolódó Magyarországnak is a negatív hatások csökkentésére, felszámolására,
az esetlegesen abból adódó előnyök kihasználására. Mindez egy hosszú és lassú
folyamat, amelynek Magyarország és szomszédai még csak az elején járnak. Nem
szabad elfelejteni, hogy a funkcionális térségi kapcsolatok újraalakításának útjába
nem csupán az államhatárok gördítenek akadályokat, hanem az időközben végbement „szétfejlődési” folyamat is nehezen kiküszöbölhető nehézségeket okoz. Ez
az egymás nem ismeretéből, a kölcsönös bizalmatlanságból, a különböző adminisztratív rendszerek inkompatibilitásából, a kulturális különbözőségekből adódik. A  különböző rendszerek, intézményi eltérések, infrastrukturális hiányosságok, az együttműködések gyakorlatának hiánya és a nyelvi nehézségek is komoly
problémákat okoznak.

2. Közlekedésfejlesztés az uniós csatlakozás
összefüggésében
2.1. A határszakaszok differenciált kezelése
A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési
projektek ésszerűségét és megvalósíthatóságát alapvetően befolyásoló szempont,
hogy az adott határszakasz integrációs szempontból milyen stádiumban van. Ebből a szempontból öt kategória meghatározása indokolt.
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I.	Magyarország és EU-tagállam közötti, a schengeni rendszeren belüli 	
határszakasz;
II.	Magyarország és EU-tagállam országok közötti, a schengeni rendszeren 	
kívüli határszakasz;
III.	Magyarországot és rövidtávon EU-taggá váló országokat elválasztó 	
határszakasz;
IV.	Magyarországot és középtávon potenciálisan EU-taggá váló országokat 	
elválasztó határszakasz;
V.	Magyarországot és a hosszabb távon sem EU-tag országokat elválasztó 	
határszakasz.
Figyelembe véve a Magyarország 7 szomszédos államával közös országhatárát, azokat integrációs szempontból az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
I. Szlovén, osztrák és szlovák határszakasz
A szlovén, osztrák, szlovák határszakasz uniós belső határnak minősül, ahol
gyakorlatilag megszűnt a határellenőrzés, a határvonalat bárhol és bármikor, korlátozások nélkül át lehet lépni. Jelen állapot szerint, a korlátozás nélküli szabad
mozgás lehetőségének csupán az infrastrukturális adottságok szabnak határt. Ezért
itt egyaránt cél lehet:
a) a határt átszelő közutak és vasutak helyreállítása,
b) az új kapcsolatok feltárása és kiépítése, valamint
c) a meglévő és működő határátkelési pontok korszerűsítése és fejlesztése.
Ahol a földrajzi adottságok miatt nincs lehetőség, vagy nem lenne hatékony közúti, vasúti kapcsolatot kialakítani, helyreállítani (pl. hídépítés), ott meg kell fontolni
személyszállító kompjáratok üzembe helyezését (magyar–szlovák határszakasz)
annak mintájára, ahogyan azok a Duna és a Tisza hazai szakaszain is üzemelnek.

fejlesztési projektlehetőségeket, amelyek egy esetleges pozitív integrációs folyamat következtében előállhatnak. Ezzel párhuzamosan, a hangsúlyt azokra a fejlesztésekre kell fektetni, amelyek a jelenlegi határátkelési lehetőségek fejlesztését,
modernizációját és kapacitásbővítését teszik lehetővé. A fejlesztések célja, hogy
az adott kereteken belül mind a személyek, mind a szolgáltatások és áruk mozgása
minél gördülékenyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. Továbbá vizsgálni kell
azokat a lehetőségeket is, amelyek új határátlépési pontok megnyitását tehetnék
lehetővé, vagy amelyek – pl. Kárpátalja esetében – figyelembe veszik a létező kishatárforgalom intézményének kiszolgálását is (pl. határon átnyúló kerékpárutak).
2.2. Finanszírozási lehetőségek
A fejlesztések financiális hátterének biztosítása alapvetően két forrásból képzelhető el. Nagyobb részt EU-s forrásokból, pályázati úton, kisebb részt központi és
önkormányzati forrásokból, esetlegesen a magántőke bevonásával, PPP-projektek
keretében. A  fejlesztések szempontjából különbséget kell tenni az európai léptékű
(TEN) infrastrukturális projektekhez (autópályák, vasúti fővonalak) kapcsolódó határon átnyúló fejlesztések, valamint a lokális vagy regionális érdekeket szolgáló, kisléptékű projektek között. Az első kategóriába tartozó projekteket többnyire a Nemzeti
Fejlesztési Terveken keresztül finanszírozzák. A második kategóriába tartozó projektek finanszírozására, a határ menti együttműködést támogató, határon átnyúló (CBC)
programokból, illetve központi állami és önkormányzati forrásokból van lehetőség.
Beruházási költségek

IV–V. Szerb és ukrán határszakasz
A  határon átnyúló infrastrukturális fejlesztések meghatározásakor számolni
kell a szigorú schengeni határőrizeti rendszer kiépítésének szükségességével, ami
anyagi vonzatai okán, jelentősen korlátozza a megvalósítható projektek számát.
Mindezek ellenére, legalább a tervezés szintjén, érdemes számba venni azokat a

Az eltérő időben történő előkészítések és kivitelezések várható költségei különbözőek lehetnek hasonló léptékű beruházások esetén is. A beruházások költségigénye aszerint is változhat, hogy melyik országgal való együttműködés keretében kerül sor a fejlesztésre.
Számos projekt esetén a bekerülési összeg nem éri el a megpályázható uniós
források minimális összegét. Ezeket a néhány tízmilliós keretű projekteket állami és önkormányzati forrásokból lehetne finanszírozni. A legtöbb projekt olyan
beruházást jelent, ahol meglevő műtárgyak felújítását, vagy néhány kilométer útszakasz megépítését kell elvégezni, a járulékos adminisztratív költségek mellett.
Ezek nagyságrendje a 100 millió forintot is eléri, amely jelentős projektméret és
ezért már számíthat uniós forrásokból való támogatásra is.
Nagy költségű projektek nem valósíthatók meg központi, állami szerepvállalás
nélkül. Ide sorolhatók a nagyobb folyókon átívelő hidak vagy a gyorsforgalmi
utak és főutak beruházásai. Ezek vonatkozásában nemzetközi együttműködések
keretei között lehet forrásokat találni.
Határszakaszonként differenciáltan szükséges kezelni a fejlesztések kérdését
is. A  belső határok esetében törekedni kell mindegyik, korábban is létező kapcsolat – ésszerűségi szempontokat figyelembe vevő – újraindítására, illetve az
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II–III. Román és horvát határszakasz
Határon átnyúló infrastruktúra- és közlekedésfejlesztési szempontból indokolt
Románia és Horvátország egymáshoz hasonló módon való kezelése, annak ellenére, hogy Horvátország egyelőre még nem tagja az EU-nak, csatlakozása küszöbön
áll, és a már EU-tag Romániához hasonlóan középtávon reális esély mutatkozik
az ország schengeni rendszerhez való csatlakozására. Figyelembe véve az infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósulásának átlagos időtartamát (akár több év),
ésszerű megfontolásnak tűnik a fejlesztési terveket a már schengeni belső határok
kínálta lehetőségekhez és feltételekhez igazítani.

újonnan jelentkező igények figyelembevételével korábban nem létező fejlesztések
megvalósítására. Ugyanez érvényes a még nem, de rövid távon belső határrá váló
határszakaszok infrastruktúrafejlesztésére is.
A  hosszú távon schengeni külső határ szerepet betöltő határszakaszok esetén
minimális célkitűzés lehet a jelenleg ideiglenes jelleggel működő határátkelőhelyek
állandóvá tétele, azonban itt is célszerű megtalálni azokat a fejlesztési lehetőségeket,
amelyek hosszabb távon konkrét projektek formájában fejlesztendővé válhatnak.
2.3. A határon átnyúló (CBC) programok és azok eddigi tapasztalatai
2.3.1. Phare CBC, INTERREG IIIA
Az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló együttműködési programok
(CBC) célja az Európai Unió tagállamai közötti, illetve a tagállamokat és a harmadik országokat elválasztó határszakaszok két oldalán található területi egységek
egymás közötti együttműködésének ösztönzése, támogatása. A 2007–2013 közötti költségvetési időszakban Európai Területi Együttműködésnek (ETE) nevezett
programok előzményei a PHARE CBC (Cross Border Cooperation) és INTERREG
IIIA programok voltak. A Phare-források Magyarország EU-csatlakozásáig kínáltak finanszírozási lehetőséget, míg az INTERREG projektek már EU-tagként
2004 és 2006 között. Magyarország 1995-től vesz részt ilyen típusú programokban.
Phare CBC programok osztrák, román, szlovák és szlovén viszonylatban léteztek, míg Interreg IIIA programok mindegyik határszakaszon zajlottak. A Phare
CBC és Interreg IIIA projektek közös jellemzője volt, hogy belőlük határ menti
és határon átnyúló infrastruktúrafejlesztő projektekre is lehetett pályázni. Lehetőség adódott előkészületi, tervezési munkák pályázati úton való finanszírozására
ugyanúgy, mint néhány jelentősebbnek mondható „nagyprojekt” finanszírozására
is. A néhány megvalósult infrastrukturális fejlesztésen túl ezen programok jelentősége abban rejlik, hogy rajtuk keresztül számos infrastruktúrafejlesztési projekt
előkészítését (tervezés, engedélyeztetés) finanszírozni lehetett. Ezek a projektek
napjainkra a finanszírozási feltételek megléte esetén megvalósíthatóvá váltak.
Phare CBC és Interreg IIIA programokból finanszírozott közúti infrastruktúrafejlesztési
projekt előkészítési munkálatok (db)
Sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Határszakasz

szlovén
osztrák
szlovák
ukrán
román
szerb
horvát
Összesen:

Vizsgálat Tanulmányterv

1
2

1
4

Engedélyezési terv

Építési engedély

Összesen

6
3
10

7
3
14

6
1
2
28

1
1

13
8
27
3
9
2
4
66

2
2
1
2
1
8
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2.3.2. Európai Területi Együttműködési (ETE) Programok
A  2007–2013 közötti uniós költségvetési időszakban a Magyarország és
szomszédai között megvalósuló határ menti és határon átnyúló fejlesztési projektek finanszírozására az ún. Európai Területi Együttműködési (ETE) programok
finanszírozási lehetőségei állnak rendelkezésre. Ezek közül a kifejezetten határon
átnyúló, kisléptékű projekteket támogató együttműködési programokkal foglalkozunk részletesebben. Az ETE-programok főcélkitűzése „erősíteni a határokon
átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeményezések útján”.
Magyarország 7 határon átnyúló együttműködési programban érintett.
Ezek az alábbiak:
Viszonylat

Pénzügyi keret 2007–2013 (millió EUR)

Magyarország–Szlovákia

176,5

Magyarország–Románia

224,5

Ausztria–Magyarország

82,0

Szlovénia–Magyarország

29,0

Magyarország–Szerbia

50,0

Magyarország–Horvátország

52,5

Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna

68,5

Összesen

684,0

Pénzügyi szempontból a projektek finanszírozhatóságának összetétele a következő. A  programokat 85%-ban az Európai Unió biztosítja az Európai Regionális
Fejlesztési Alapon keresztül, 10%-ot a programban részt vevő államok kormányai
biztosítanak, míg 5% a program kedvezményezettjeinek önrésze. Ez azt jelenti,
hogy határ menti közlekedési infrastruktúra- vagy tömegközlekedés-fejlesztési projektekre elvileg 95%-os külső, pályázati úton elérhető támogatást lehet igényelni.
Az ETE-programok jellemzője, hogy abban a határ két oldalán elhelyezkedő,
a határral érintkező, NUTS 3 szintű területi egységeken belüli szervezetek vehetnek részt. Magyarország, Románia, Ukrajna és Horvátország esetében ez a határ
menti megyéket, Szlovákia és Szerbia esetében a kerületeket, Szlovénia esetében
a régiókat, míg Ausztria esetében a tartományt és néhány azzal szomszédos kistérséget jelenti.
A programok olyan határmenti kezdeményezések támogatását tűzték ki célul,
amelyek valódi együttműködésen alapulnak és előnyöket eredményeznek a határ mindkét oldalán élő közösségek számára, az operatív program célkitűzéseivel összhangban. Ezzel összefüggésben a korábbi határ menti együttműködési
programokhoz képest újdonság, hogy jelen programban kizárólag közös projektek
kaphatnak támogatást, magasabb szintre emelve ezzel a partnerség integrációját.
– 133 –

A közös menedzsmentstruktúra alkalmazása valamennyi pályázat esetében fontos
feltétel. A közös projekttípus konkrét elhatárolása az alábbi ismérvek közül minimum kettő teljesítésével történik:
– közös projektfejlesztés,
– közös finanszírozás,
– közös projektcsapat,
– közös végrehajtás.
A  pályázatok szakmai bírálati rendszerében kiemelt jelentőségű kritériumként kerül számításba a projektek határon átnyúló hatása, vagyis olyan célokat
és eszközöket kell a pályázatoknak megjeleníteniük, amelyek alapján eldönthető
az, hogy az adott fejlesztés a határ mindkét oldalán – a programterületen – meghatározható, mérhető és fenntartható előnyökkel jár, illetve ténylegesen felmerülő
igényeket elégít ki. A potenciális pályázók székhelyének a programok által érintett területi egységeken belül kell lennie, és a projektek is kizárólag azokon belül
valósulhatnak meg. Közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési
projektek esetében potenciális, egymással együttműködő pályázók lehetnek:
– a helyi önkormányzatok és intézményeik,
– kistérségi társulások,
– regionális és megyei fejlesztési ügynökségek és tanácsok,
– útgazdálkodási szervezetek, intézmények,
– vasúttársaságok és
– állami tulajdonú közlekedési társaságok.
2.3.3. Közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési lehetőségek határszakaszonként a 2007–2013 időszakban

2.3.3.2. Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Célkitűzés: Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés fejlesztése
• A határ mentén elhelyezkedő településeket összekötő, határon átnyúló utak,
kerékpárutak szélesítése, építése, felújítása.
• Határon átnyúló, közösségi közlekedés infrastruktúrájának és kapcsolódó
szolgáltatásainak fejlesztése; eszközbeszerzés; új, határon átnyúló, rendszeres
közösségi közlekedést lehetővé tévő szolgáltatások fejlesztése, menetrendek
összehangolása (határon átnyúló vasúti, busz- és légi közlekedés).
• Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, vasútfejlesztés vizsgálatára irányuló
tanulmányok készítése.
2.3.3.3. Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
Célkitűzés: A határon átnyúló forgalmi összeköttetések fejlesztése
• Kisléptékű közlekedési befektetések ösztönzése – útépítések, mellyel határ
menti településeket kötnek össze.
• A határon átnyúló tömegközlekedési rendszer fejlesztése, mely minden szinten és területen növelné a határ menti együttműködés lehetőségeit. A tömegközlekedés fokozott használatával csökkenni fog a károsanyag-kibocsátás
mértéke.
• Tevékenységek a tömegközlekedés bevezetése és népszerűsítése terén.
2.3.3.4. Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

2.3.3.1. Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Célkitűzés: A határon átnyúló közlekedés fejlesztése
• Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása, szélesítése.
• Településeket a határhoz vezető főutakra kötő, alacsonyabb rendű utak építése, felújítása, szélesítése.
• Határon áthaladó vasútvonalak egyes rövidebb szakaszainak fejlesztése a
nemzetközi vasúti személy- és teherforgalom javítása érdekében.
• Útfejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervdokumentumok, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása.
• Nagy volumenű, regionális hatású vasútfejlesztések előkészítése. Vasútfejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervdokumentumok, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása.
• Új, rendszeres, a határon áthaladó közösségi közlekedési szolgáltatások javítását célzó projektek megvalósítása; menetrendek összehangolása, információnyújtás hatékonyabbá tétele; a szolgáltatások összehangolását, javítását
vizsgáló tanulmányok kidolgozása.
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Célkitűzés: Az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetőség javítása
• A határon átjáró forgalom és a határ menti elérhetőség javítása (a határtérség
periferikus területeinek, illetve az északi–déli és keleti–nyugati területeinek
jobb összeköttetéseire összpontosítva), különös figyelemmel a tömegközlekedésre.
• Több határátkelőhely kialakítása és a határon átmenő tömegközlekedés javítása.
• A  regionális elérhetőség és a térségen belüli mobilitás javítása fenntartható
módon, innovatív megoldások, tömegközlekedés és multimodalitás által.
• A térség nagyobb városai közötti összeköttetések javítása.
2.3.3.5. Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Célkitűzés: Infrastruktúrafejlesztés
• Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása,
szélesítése.
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• Helyi tömegközlekedési járatok, menetrendek összehangolása.
• Útfejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervdokumentumok, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása.
2.3.3.6. Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átnyúló Szomszédsági Program
Határátlépési gyakorlat hatékonyságának növelése
• Határigazgatási tevékenységek és vámvizsgálatok javítása.
• Határon átnyúló közlekedés infrastrukturális feltételeinek, valamint a határellenőrzéshez szükséges eszközellátottság javítása.

elvégezték. A  közlekedéspolitikai koncepció nem foglalkozik kiemelten azzal
a kérdéssel, hogy a fejlesztések javíthatnák a határon túli magyarság lehetőségeit, ha a határátmenetek tervezése során hangsúlyosan figyelembe vennék a
határon túli magyarság szükségleteit, különösen a „Schengen” adta lehetőségek
jobb kiaknázása révén. A munka itt megállt, központilag irányított program nem
indult, bár önkormányzati kezdeményezésű és az EU által támogatott pályázatokon nyert forrásokból a magyar–osztrák határszakaszon 6 régebben működő
határátmenetet állítottak már helyre a kiemelten fontosnak ítélt 8-ból. Ezenfelül
a magyar és a szlovák külügyminiszterek két Ipoly-híd építéséről írtak alá egyezményt a közelmúltban.
Határszakaszok és határátkelők (2003–2005)

3. A határon átnyúló közúti infrastruktúrafejlesztés

Határszakasz

Hossza (km)

Határátkelők
száma

Határátkelők
átlagos sűrűsége
(km)

A KMKF magyar–magyar kapcsolattartást elősegítő, határon átnyúló közlekedési infrastruktúrafejlesztési elképzelései egybeesnek a magyar kormány azon
célkitűzéseivel, hogy az ésszerűen fejleszthető kapcsolódási lehetőségeket fel kell
tárni, és megvalósulásukat elő kell segíteni. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben, az egységes határellenőrzési rendszer megvalósításáról
szóló 2365/2002. (XII. 13.) Kormányhatározat 8. pontja előírja annak meghatározását, hogy a schengeni belső határszakaszon mely határon átnyúló utak kerüljenek megújításra a műszaki, közlekedéstechnikai, jogi, ökológiai, pénzügyi és
egyéb szempontok alapján. A Kormányhatározat meghatározza továbbá a megvalósításhoz előreláthatóan szükséges időkeretet is.
A határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól szóló 2291/2003.
(XI. 17.) Kormányhatározat alapján szükségessé vált a vizsgálatok kiterjesztése
a schengeni külső határokra is. A két feladat időbeli közelsége és átfedő munkálatai miatt a tanulmányok a vizsgálati anyaggal egy időben, 2004. év végére
készültek el. 2005. év második felében a korábbi elemek pontosítása és szakmai
értékelése készült el a „Közúti átkelési lehetőségek sűrítésének vizsgálata” cím
alatt.
Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (ma Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ) megbízásából két tanulmány készült a 2004–2005-ös
időszakban, amelyek az EU-csatlakozás utáni belső, illetve külső határvonalak
közúti átkelési lehetőségeinek sűrítését vizsgálják. A tanulmányok foglalkoznak
a már meglévő közúti határátkelési lehetőségek fejlesztésének kérdésével, valamint feltárják az ésszerűen kialakítható – történelmi hagyományokkal rendelkező, korábban működő vagy napjaink igényeihez igazított, teljesen új – kapcsolódási pontokat. A feltárt projektek mellé tervezési szintű költségbecslés és
rövid műszaki leírás is készült. A tanulmányok a projekteket három kategóriába
sorolják, úgy, mint kiemelt, másodlagos és halasztható projektek. A tanulmány
nem részletezi azokat a szempontokat, amelyek alapján a projektek rangsorolását

A határon átnyúló közúti infrastruktúra fejlesztésének témakörében az eddigi
legteljesebb, empirikus vizsgálatokon alapuló fejlesztési stratégiát a fent megjelölt két tanulmány alapozza meg, azonban a konkrét fejlesztések egyelőre még váratnak magukra. Az előbb említett vizsgálatok és projektjavaslatok felülvizsgálata
időközben megtörtént. 2008-ig összesen mintegy két tucat újabb projektjavaslat
került megfogalmazásra. Az igények nagyobbik része a schengeni belső határszakaszokon merült fel, míg a külső határszakaszokon összesen a projektjavaslatok
mintegy harmada. Egyedül a szerb határszakaszon nem fogalmazódott meg új
projektjavaslat.
Az elmúlt időszakban, különböző forrásokból, összesen 66 projekt előkészítése történt meg, ami – a feladattól függően – a szükséges vizsgálati és tanulmánytervek, valamint műszaki tervek kidolgozását jelenti.
Jelen elemzés az alábbi táblázatokba (határszakaszonként) foglalt elképzeléseket javasolja kiemelten magvalósítandó projektnek. Ezek a projektek az érintett
határ menti közösségekkel való egyeztetések kiindulópontjának tekintendők.
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Magyar–szlovén*

100

7

15

Magyar–osztrák*

356

12

30

Magyar–szlovák*

681

16

40

Magyar–román

447

10

45

Magyar–ukrán

137

5

27

Magyar–szerb

157

5

31

Magyar–horvát

346

6

58

2224

61

Összesen
* 2007. 12. 21-től teljesen megnyílt

3.1 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek(Magyarország–Szlovákia)
Projekt

Úthossza
magyaroldalon

Úthossza
szlovákoldalon

Határtelepülés a
magyar oldalon

Határtelepülésa szlovák
oldalon

Dorog/Esztergom

Párkányteherkomp

Ipolydamásd

Helemba (Chľaba) Ipoly-híd

Vámosmikola

Ipolypásztó (Pastovce)
Ipoly-híd, kerékpárút

Tésa

Ipolyvisk (Vyskovice nad
Ipl’om)

10,2 km

Drégelypalánk

Ipolyhídvég (Ipel’ské
Predmostie) Ipoly-híd

11,2 km

Újkóvár

Kóvár (Koláre) Ipoly-híd

Ipolyvece

Ipolybalog (Balod nad
Ipl’om) Ipoly-híd

Őrhalom

Ipolyvarbó (Vrbovka)
Ipoly-híd

Hugyag

Szécsénykovácsi
(Kováčovce) Ipoly-híd

Nógrádszakál

Bussa (Bušince)
Ipoly-híd

Ráróspuszta

Rárósmúlyad (Muľa)

Pöstyénpuszta
[Szécsény]

Pető (Pet’ov)
Ipoly-híd

10,1 km

Susa (Ózd)

Jéne (Janice)

11,7 km

1,3 km

6.5

Kelemér

Naprágy (Neporadza)

11,7 km

1,5 km

ép. engedély

6.6

Gömörszőlős

Naprágy (Neporadza)

11,3 km

1,3 km

ép. engedély

6.7

Szögliget

Szilice (Silica) kerékpárút

11,8 km

1,4 km

6.19

Lácacséke

Perbenyik (Pribeník)

11,3 km

0,9 km

ép. engedély

6.20

Dámóc

Bély (Biel)

11,1 km

2,5 km

ép. engedély

5.2
5.3
5.4

5.7

Státus

eng. terv
11,8 km

1,0 km

eng. terv

0,6 km

előkészítés
alatt

0,3 km

eng. terv

eng. terv
1,1 km

3.3. Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország–Románia)
Projekt

Határtelepülésa
magyar oldalon

Határtelepülésa
román oldalon

Úthossza
magyaroldalon

Úthossz a
románoldalon

Státus

10.1

Kübekháza
(hármaspont)

Óbéb (Beba Veche)

0,7 km

0,9 km

eng. terv

10.2

Kübekháza

Óbéb (Beba Veche)

0,7 km

1,8 km

10.3

Kiszombor

Óbéb (Beba Veche)

6,5 km

3,5 km

10.8

Csanádpalota

Nagylak (Nădlac)

4,5 km

4,3 km

10.10

Battonya

Kispereg
(Peregu Mic)

4,4 km

4,5 km

10.19

Geszt

Marciháza (Marţihaz)

0,4 km

3,6 km

10.20

Geszt

Cséffa (Cefa)

1,9 km

1,0 km

előkészítés
alatt

10.21

Körösnagyharsány

Körösszeg (Cheresig)

4,9 km

2,2 km

ép. engedély

11.2

Nagykereki

Nagyszántó
(Santăul Mare)

1,2 km

1,3 km

11.6

Pocsaj

Jankafalva (Ianca)

4,7 km

9,3 km

3.4. Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország–Szerbia)

ép. engedély
Projekt

Határtelepülésa
űmagyar oldalon

Határtelepülésa
szerb oldalon

Úthossza
magyaroldalon

Úthossza
szerboldalon

Státus

15

Kübekháza
(hármashatár)

Rábé (Rabe)

5,1 km

1,3 km

eng. terv

Ásotthalom

Királyhalom
(Bački Vinogradi)

1,5 km

0,2 km

határátkelő kiépítése

Bácsalmás

Bajmok (Bajmok)

határátkelő nemzetközivé tétele és 24
órás nyitva tartása

Horgos (Horgoš)

A „régi” határátkelő
felújítása és megnyitása a gyalogos-, kerékpáros-, traktorosforgalom számára

3.2. Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország–Ukrajna
Projekt

Magyar oldali
település

Ukrán
oldalitelepülés

Úthossza
Úthosszaz
magyaroldalon ukránoldalon

12.6

Beregdaróc

Beregdéda (Deyda)

1,2 km

3,2 km

12.2

Kispalád/
Nagyhódos

Nagypalád
(Velyka Palad’)

2,1 km

1,7 km
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Státus

Röszke
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3.5. Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország–Horvátország)
Projekt

Magyar
oldalitelepülés

Horvát
oldalitelepülés

Beremend

Petárda
(Baranjsko
Petrovo Selo)

Úthossza
magyaroldalon

Úthossza
horvátoldalon

Státus
jelenleg kishatár-átkelőként üzemel, de szükség
lenne nemzetközi átkelővé fejleszteni

4. A határon átnyúló vasúti infrastruktúrafejlesztés

egyik vonalon (nemcsak a fő vasútvonalakon). Ezek a minőségi fejlesztések szolgálhatnák a vasúti közlekedés vonzerejének emelkedését is. Uniós szempontból a
vasúti kapcsolatok újjáélesztése és fejlesztése mellett felsorakoztatható érv, hogy
egymástól mesterségesen elválasztott, valamikor természetes „együttfejlődésen”
átment térségeket kötne össze, a lehető leginkább környezetkímélő módon.
Elemzésünk az alábbiakban számba veszi azokat a valamikor működő, de
megszüntetett vasútvonalakat, amelyek esetében csupán néhány kilométernyi vasúti pálya felújítására és azok egymással való összekötésére lenne szükség a határ
mindkét oldalán, és amelyek működése iránt előreláthatólag jelenleg is igény mutatkozna. Az előterjesztés azokat a viszonylatokat emeli ki, amelyek azáltal, hogy
túlnyomórészt magyarok által lakott térségeket kötnek össze, jelentős szerepet
tölthetnének be a magyar–magyar kapcsolatok feltételeinek javítása terén.

A határ menti vasúti kapcsolatok fejlesztése kapcsán hangsúlyozni kell, hogy
napjainkban Magyarországon napirenden szerepelnek a vasutat érintő leépítések,
több szárnyvonal megszüntetését helyezték kilátásba, és egyéb takarékossági intézkedések is szükségesnek bizonyulhatnak. Ugyanakkor az is elmondható, hogy
az 1920 előtti állapothoz képest az ország elvesztette vasúthálózatának 62%-át.
A  közúthálózathoz hasonlóan ez is egy 50 éves modernizált, sugaras és köríves
hálószerkezet szétbontását jelentette, aminek gyűjtővonalai a határokon kívül maradtak. Ma is korszakos jelképnek tekinthetők a határszakaszon fűvel benőtt, régóta
nem használt sínpárok, vagy a pár száz méteres hosszban kivágott pályaszakaszok.
Az ipari termelés átalakulásával számos viszonylat fenntartása gazdaságtalanná vált, amit a helyi személyforgalomból származó bevétel nem képes kompenzálni. Ugyanakkor alternatív közlekedési közszolgáltatások megszervezésének
hiányában számos terület egyetlen közlekedési lehetőségét biztosítja a vasút.
A térképeken és a légi felvételeken ma is jól kivehetők a hajdani vasúti pályák
nyomvonalai. Magától adódnak a felvetések, hogy a határnyitással induljanak közös személyforgalmú járatok, amelyek nagyobb távolságok esetében
már kisebb fenntartási költségeket jelentenének. Természetesen számos ellenérv és akadályozó nehézség is felhozható az ilyen ötletekkel szemben, amelyek
kapcsolatosak lehetnek a nemzetközi vonalak helyközi utazási célú használatával
és egyéb problémákkal. Ugyanakkor más uniós országok nem siettek felszámolni a vasúti infrastruktúrájukat, különösen nem a csatlakozást követő időszakban,
amikor még kialakulatlanok a nemzetközi együttműködések.
A határon átnyúló vasúti infrastruktúrafejlesztési lehetőségeket és elképzeléseket övező bizonytalanságnak megfelelően mindeddig nem készült a fejlesztési
lehetőségeket komplex módon számba vevő, a fejlesztendő vasúti kapcsolatokat
tételesen felsoroló stratégiai dokumentum. A határon átnyúló vasúti kapcsolatok
fejlesztése nem került be az Új Magyarország Fejlesztési Terv közlekedésfejlesztési prioritásai közé sem, ami nagymértékben csökkenti a projektek finanszírozhatóságának esélyeit is. A határon átnyúló vasúti infrastruktúrafejlesztések terén elsősorban a már meglévő vasúti kapcsolatok minőségi fejlesztésére lenne szükség,
ami lehetővé tenné a korszerű vasúti közlekedés fejlesztésének kialakítását mind-

4.1. Magyar–román határszakasz
• Zajta–Szatmárnémeti vasúti szakasz. A szakasz újjáépülése esetén közvetlen vasúti kapcsolat jönne létre Szatmárnémeti, Fehérgyarmat és Mátészalka
között. Jelenleg csak jelentős kerülővel és többszöri átszállással, Nagykároly
és Ágerdőmajor érintésével van lehetőség vasúton eljutni a történelmi Szatmár
egyik településéről a másikra. A vasútvonal kiépítését az is indokolná, hogy
jelentős intézményi és gazdasági kapcsolatok kialakulásának lehetünk szemtanúi a határon átnyúló, szatmári térségben.
• Nagykereki–Biharpüspöki (Nagyvárad) vasúti szakasz. Az 1960-as évekig közvetlen vasútvonal kötötte össze Debrecent Nagyváraddal. Indokolt
lehetne a két dinamikusan fejlődő, az egymással való együttműködés terén
komoly eredményeket felmutatni képes nagyváros közötti közvetlen vasúti
összeköttetés helyreállítása. A két város törekszik a fejlesztési elképzeléseik
(pl. repülőtér) összehangolására, közös rendezvényeket szerveznek, gazdasági kapcsolataik dinamikusan fejlődnek. Jelenleg Debrecenből Nagyváradra csak jelentős kerülő árán és átszállással lehet vasúton eljutni, Püspökladány és Biharkeresztes érintésével.
• Körösnagyharsány–Körösszeg vasúti szakasz. A  vasútvonal korábban
összeköttetést biztosított Nagyvárad és az észak-békési települések (Szeghalom, Gyoma) között.
• Battonya–Pécska vasúti szakasz. A  vasúti szakasz korábban közvetlen
összeköttetést biztosított a dél-békési települések (Orosháza, Mezőhegyes,
Battonya) és Arad között. A  vasútvonal esetleges újjáépítését bonyolítja,
hogy jelenleg az Orosháza–Battonya közötti vasúti szárnyvonal megszüntetésre van ítélve, jövője bizonytalan.
• Apátfalva–Nagyszentmiklós vasúti szakasz. A vasútvonal közvetlen vasúti
összeköttetést tett lehetővé Újszeged (Szeged) és Temesvár között. A vasútvonal újjáépítése érdekében komoly lobbitevékenység indult a ’90-es évek
második felében, amelyet elsősorban a Duna–Tisza–Körös–Maros Eurorégió
vezetését adó, a fejlesztés által érintett megyék vezetői karoltak fel. A vasút-
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vonal újraindításának tervezésére Phare CBC támogatásban is részesültek
a kezdeményezők, azonban az újjáépítés kritikus pontja, hogy a II. világháború során lerombolták az összeköttetést biztosító, a Maros folyó felett átívelő Szent Gellért hidat, amelynek újjáépítése jelentős költségtényező.
• Szőreg (Szeged)–Valkány vasúti szakasz. A  vasútvonal közvetlen vasúti
kapcsolatot biztosított Szeged, Nagykikinda és Temesvár között, azonban
a szegedi, Tiszán átívelő vasúti híd a II. világháború során megsemmisült.
A vasútvonal újjáépítésére készültek tervek, indokolt lenne a dél-alföldi régió vasúti összeköttetése Délkelet-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő
és legjelentősebb fejlődési potenciállal rendelkező városával, Temesvárral.
Az a tény, hogy a vasútvonal három országot is érintene, bonyolulttá teszi a
tervezést.
4.2. Magyar–szerb határszakasz:
• Bácsalmás–Szabadka vasúti szakasz. A  vasútvonal korábban közvetlen
vasúti összeköttetést biztosított Baja, Szabadka és Szeged között, amelynek
helyreállítása annál is inkább fontos lenne, mert jelenleg nem létezik közvetlen vasúti összeköttetés a dél-alföldi régió déli részén Baja és Szeged között.
A vasútvonal része volt az Ungvár–Szatmárnémeti–Nagyvárad –Békéscsaba–
Szeged–Szabadka–Baja–Zágráb–Fiume vasúti körgyűrűnek. A vasútvonal közös használatú vasútvonalként való igénybevétele lenne tanácsos.
4.3. Magyar–szlovén határszakasz:
• Rédics–Alsólendva vasúti szakasz. A vasútvonal magyarországi szakaszának tervdokumentációja az INTERREG IIIA program támogatásával elkészült, a szlovén oldali tervek még váratnak magukra. A vasútvonal közvetlen
összeköttetést teremtene Zalaegerszeg, Lendva és a horvátországi Csáktornya között, biztosítva a Szlovéniában élő magyarság jelentős részének anyaországgal való vasúti kapcsolatát.

• Ipolytarnóc–Kalonda vasúti szakasz. A vasútvonal biztosítja a Losonccal
való vasúti kapcsolatot, azonban azt szintén csak a szlovák vasút használja
teherszállításra. A személyszállítás előtti megnyitása lehetővé tenné a nyugat-nógrádi térség jobb összeköttetését az észak-nógrádi térséggel.
• Az Ipolyság–Drégelypalánk–Balassagyarmat–Szécsény–Ipolytarnóc–Kalonda–Losonc vasúti szakasz, az ún. „Ipoly-völgyi vasút” egy 80 km-es vasútvonal (ebből 12 km halad szlovák oldalon), amelynek egységes és komplex
kezelése indokolt. Jelenleg hiányzik egy 6,3 km-es szakasz Drégelypalánk és
Ipolyság között, azonban amennyiben ez elkészül, akkor funkcionálissá válhat
az egész vasútvonal. Jelenleg a vasútvonal állapota nagyon rossz, felújításra
szorul. Ennek a vasútvonalnak szárnyvonala a Nógrádszakál–Nagykürtös vonal, amin jelenleg csak teherforgalom bonyolódik.
• Tornanádaska–Torna vasúti szakasz. A vasútvonal korábban összeköttetést teremtett Miskolc és Szepsi között. Jelenleg egyáltalán nem működik, de
helyi kezdeményezés indult annak visszaállítása érdekében. A kb. 2 km-es
szakasz helyreállítása hozzájárulhatna a Bódva-völgyi társadalmi, gazdasági
kapcsolatok erősítéséhez.
4.5. Magyar–ukrán határszakasz:
• Eperjeske–Bátyu vasúti szakasz. Jelenleg is üzemel, azonban csak széles
nyomtávú teherforgalmat bonyolít.

5. A határon átnyúló tömegközlekedés fejlesztése
5.1. Bevezetés

4.4. Magyar–szlovák határszakasz:
• Drégelypalánk–Ipolyság vasúti szakasz. A vasúti vonal helyreállítása szerepel a két ország középtávú vasútfejlesztési tervei között. Fontossága abból
adódik, hogy megépülése jótékonyan hatna az egyébként nehéz gazdasági
helyzetben lévő közép-szlovákiai és nyugat-nógrádi térségekre. A vasútvonal használatát 1963-ban szüntették meg, amikor felszedték a vasúti sínek
egy részét.
• Bussa–Nógrádszakál vasúti szakasz. A  vasúti összeköttetés napjainkban
is létezik. A vasútvonalat a Szlovák Államvasutak áruszállításra használják
PEAGE rendszerben Nagykürtös–Losonc viszonylatban, amiért bérleti díjat
fizetnek a magyar államnak. A vasútvonalat a MÁV egyáltalán nem használja, sőt a Balassagyarmat–Ipolytarnóc szakasz, amelyet a szlovák vasút is
használ a teherszállítás lebonyolítására, megszüntetésre van ítélve.

A KMKF által elfogadott nemzetpolitikai előterjesztés egyik prioritása a határon átnyúló tömegközlekedés feltételeinek folyamatos fejlesztése. A fejlesztések
elősegíthetik a határon átnyúló magyar–magyar kapcsolattartást, megkönnyítve a
családi, baráti, szakmai, kulturális típusú kapcsolatok intenzívebbé válását, valamint a jövedelemszerző célú utazásokat és az államközi gazdasági-kereskedelmi
kapcsolatok fejlesztését is.
A  rendszerváltozást követő majd két évtized során a magyar–magyar kapcsolattartás jellege és minősége jelentős változáson esett át. 1990 előtt a határon
túli magyarság anyaországgal való kapcsolattartása politikai és részben gazdasági okokból kifolyólag kevésbé volt intenzív, némely esetben pedig (Románia és
Kárpátalja) rendkívül nehéz volt. A  magyarországi rendszerváltozást, valamint
a szomszédos országokban végbement politikai változásokat követően, többnyire szabaddá és akadálymentessé vált a Magyarországra való beutazás, amely lehetőséggel nagyszámú határon túli magyar élt. A  beutazások indítéka többféle
volt, jelentős helyet foglalt el a rokoni, baráti jellegű kapcsolattartás, a kulturális,
turisztikai jellegű érdeklődés, valamint nem utolsósorban a jövedelemszerzési,
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munkavállalási célzatú utazás. A határon túli magyarok Magyarország iránti érdeklődése, kötődése, ennek következtében az oda való utazások száma és gyakorisága folyamatos, emelkedő tendenciát mutatott. Annak ellenére, hogy pontos felmérések nem állnak rendelkezésünkre, feltételezhető, hogy napjainkra az
emelkedő tendencia valamelyest lelassult. A  lassulásnak különböző, elsősorban
gazdasági és politikai okai lehetnek, a beutazások száma pedig megállapodott egy
természetesnek tekinthető, konstans szinten.
A határon átnyúló tömegközlekedési feltételek javítása ahhoz járulhat hozzá,
hogy új lehetőségek, könnyebb, ésszerűbb elérhetőségi feltételek biztosításán keresztül, kihasználva a határon való átlépés feltételeinek pozitív irányú változásait,
javítsák a magyar–magyar kapcsolattartás feltételeit. A  határon átnyúló tömegközlekedés feltételeinek javítását célzó stratégiát komplex módon, az igények,
valamint az infrastrukturális és jogi lehetőségek maximális figyelembevételével
szükséges kidolgozni.

ratok jelentenek kivételt e tekintetben. A fenti viszonylatokon kívül, Budapest–
Temesvár között üzemel még légi járat a Malév működtetésében. Határon túli
magyar szempontból jelentős, egyéb útvonalak nem léteznek, részben a nem túlságosan nagy távolság, részben az infrastrukturális adottságok hiánya miatt.
5.3. Az igények áttekintése

A határon túli magyarság Magyarországra való utazása elsősorban közúton és
vasúton bonyolódik le. Mivel erre vonatkozó kutatások nem állnak rendelkezésre,
nem ismeretes, hogy milyen arányban veszik igénybe az egyik, vagy másik közlekedési formát, minthogy az sem ismert, hogy a közúti közlekedésen belül, milyen arányt képvisel a személygépkocsival, illetve az autóbusszal történő utazás.
Az autóbusszal történő utazáson belül különösen romániai viszonylatban elterjedt forma a magántulajdonban lévő busztársaságok, utazási irodák ajánlatainak
igénybevétele, míg a hagyományos értelemben vett tömegközlekedés (Volán-társaságok, szomszédos országok köztulajdonban lévő közlekedési társaságai) szerepe viszonylag alacsony.
A vasúti közlekedés, mint utazási forma igénybevétele népszerűnek tekinthető,
azonban ezzel kapcsolatosan jelentős probléma, hogy a nemzetközi utazás esetén
a menetjegyek árai jelentősen magasabbak, mint ugyanolyan távolságon belföldi
viszonylatban. Az ún. „Kedvezménytörvény” jelentős utazási kedvezményt biztosít a magyar és magyar hozzátartozói igazolványok használóinak, azonban ezek
a kedvezmények csupán belföldi viszonylatban vehetőek igénybe. A határon való
átkelést biztosító menetjegy ebben az esetben is aránytalanul nagy megterhelést
jelent a vasúton utazni szándékozóknak, ami arra késztetheti ezeket a személyeket, hogy inkább egyéb közlekedési formákat vegyenek igénybe. A vasúti közlekedéssel kapcsolatos további probléma, hogy a menetrend még regionális, határ
menti viszonylatban sem veszi figyelembe a helyi igényeket, nem alkalmazkodik
az esetleges ingázás ésszerűségéhez és emellett a járatok száma is lényegesen alacsonyabb, mint a belföldi viszonylatokban.
A légi közlekedés nem játszik komolyabb szerepet a határon túli magyarság
Magyarországgal való kapcsolattartásában. Egyedül a Budapest–Marosvásárhely,
illetve Budapest–Kolozsvár viszonylatban működtetett Malév- és „fapados” já-

Az igények oldaláról való megközelítést bonyolulttá teszi, hogy nem, vagy
csak nagyon esetlegesen állnak rendelkezésünkre olyan felmérések, amelyek a
határ menti térségekben élők utazási, határon átnyúló kapcsolattartási szokásait
vizsgálják. Mindeddig nem készült olyan átfogó, a határon túli magyarság, Magyarországra való beutazásának közlekedési vonatkozásait és szokásait vizsgáló
felmérés, amely alapján egyértelműen kiderülne, hogy milyen közlekedési eszközöket (személygépkocsi, menetrend szerinti autóbusz, szervezett utazó csoportok, vasút stb.) és milyen gyakorisággal vesznek igénybe, illetve ezek a jellemzők
időben hogyan változnak. Annak ellenére, hogy a kedvezménytörvény a magyar
igazolványon keresztül lehetővé tette az azt birtokló személyek kedvezményes
tömegközlekedés-használatát Magyarországon, a közlekedési társaságok nem
rendelkeznek pontos adatokkal azok igénybevételére vonatkozóan. A MÁV Zrt.
Személyszállítási Üzletága csupán becsült adatokkal rendelkezik, amely szerint
a vasúti kedvezményeket kb. 200 ezer utazásra veszik igénybe az igazolvánnyal
rendelkezők. Az adat becslés jellegén túl azt is figyelembe kell vennünk, hogy
abból nem derül ki, hogy hány személy veszi igénybe a kedvezményt, mivel elvileg egy igazolványtulajdonos évi szinten 4 utazásra jogosult. A különböző Volán-társaságok még becsült adatokkal sem rendelkeznek az utazási kedvezményt
igénybe vevők számára vonatkozóan.
Az utolsó, többek között a Kárpát-medencei magyar közösségek utazási szokásait átfogóan és módszeresen kutató felmérés, 2000–2001-ben készült el. Ez a
felmérés elsősorban az utazási motivációkra és azok gyakoriságára vonatkozóan
közölt lényeges megállapításokat. A tanulmányt a Határon Túli Magyarok Hivatalának megbízásából a Balázs Ferenc Intézet készítette. A tanulmány megállapításai azonban, figyelembe véve az eltelt időt, valamint a megváltozott politikai
és egyéb körülményeket – azóta az országok zöme az Európai Unió tagja lett
– ma már nem relevánsak. Ezért a napjaink igényeihez igazodó tömegközlekedés-fejlesztési stratégia kidolgozásakor, elsősorban saját empirikus tapasztalatokra, valamint egy, a Budapesti Fókusz Intézet által, az Országgyűlés Külügyi
Hivatala megbízásából, 2008. év elején készített felmérésre hagyatkozhatunk.
Az elemzés a „Magyar–magyar kapcsolatok: Határon túli magyarok Magyarországon” címet viseli, és elsősorban a felvidéki magyarság Magyarországhoz való
viszonyát és kevésbé a Kárpát-medencei magyarság egészének anyaországhoz
fűződő viszonyulását vizsgálja. Az ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és
szlovéniai magyarság utazási szokásaira vonatkozó legfrissebb adatok 2001-ből
valók, friss adatok csupán a szlovákiai magyarságra vonatkozóan állnak ren-
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5.2. A jelenlegi helyzet áttekintése

delkezésünkre. A felmérés is ezeket az adatokat használja, azonban az ezekből
napjainkra vonatkozó következtetések levonása nem tekinthető teljes mértékben
megalapozottnak.
Az elemzés többek között megállapítja, hogy amennyiben a családi, baráti,
kulturális kapcsolatokon túl csupán a gazdasági szempontokat vesszük figyelembe, napjainkra Magyarország kevésbé vonzóvá vált, mint a rendszerváltozást
követő időszakban volt. Ezért egyre kevésbé célország a jobb kereseti lehetőségek reményében útra kelő határon túli magyaroknak. A  munkavállalási célzatú utazás a baráti, rokoni, kulturális kapcsolatok ápolásán túl, jelentős utazási motivációt kiváltó tényező volt a rendszerváltozásokat követő időszakban.
A már EU-tag szomszéd országok lakosai számára, a munkavállalás lehetősége
megnyílt az egyéb tagországokban is, míg a schengeni rendszeren kívül rekedt
magyarok számára megnehezedett az anyaországba való beutazás is. Mindezek
a hatások együttesen – célzott felmérések hiányában csupán vélhetőleg – ahhoz
vezettek, hogy folyamatosan csökkent és csökken a Magyarországra munkavállalási célzattal érkező határon túli magyarok száma. Mindezek ellenére a csak
munkavállalási célból Magyarországon tartózkodó, napi, heti vagy havi rendszerességgel ingázó határon túli magyarok száma elérheti a százezer főt. Ez a
létszám, kiegészülve a mintegy 15-16 ezer Magyarországon alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő határon túli magyar diákkal, hallgatóval, képezheti
elsősorban a határon átnyúló tömegközlekedés-fejlesztés indokát. Ez a tendencia
abban az esetben lehet előnyös a határon túli magyar közösségek szempontjából, amennyiben ennek oka az otthoni életviszonyok javulása. Így a magyar
nemzetiségű munkaerő otthon marad, és nem keres távolabbi munkavállalási
célországot.
A vizsgálat másik fontos megállapítása, hogy a határon túli magyar közösségek asszimilációjának lassítása, illetve lefékezése érdekében Magyarországnak a
közeljövőben fokozott figyelmet lenne indokolt fordítania az érintettek kulturális,
illetve identitásápolási célzatú közvetlen anyaországi kapcsolattartásának elősegítésére. A meglévő gyakorlatot (például testvérvárosi kapcsolatok, egyéb regionális együttműködési formák) kiszélesítve az utazásokat elősegítő infrastrukturális
beruházások (újabb határátkelők, határokon átnyúló regionális közlekedési fejlesztések stb.), valamint a magyarországi kulturális rendezvényekre, fesztiválokra
stb. szóló kedvezmények kiszélesítése révén szervezett programok keretei között
szükséges lehetővé tenni a határon túli magyarok jelenleg alacsony szintűnek bizonyult művelődési és kulturálódási célzatú magyarországi beutazásainak elősegítését. A megváltozott adottságok, EU-tagság, schengeni rendszerhez való tartozás
lehetőségeinek kihasználása a határok mindkét oldalán élő magyar közösségek
érdekében azon múlik, hogy miképpen tudnak élni a kínálkozó lehetőségekkel,
milyen mértékben képesek összefogni és kihasználni az előnyöket, illetve elkerülni a negatív jelenségeket.
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5.4. Infrastrukturális feltételek
A tömegközlekedés fejlesztésének lehetőségeit nagymértékben meghatározzák
a közlekedési infrastruktúra adottságai. A határ menti kapcsolatok fejlesztésében
a viszonylag rövid távolságon belüli, lokális, kistérségi, legfeljebb regionális igényeket kiszolgáló tömegközlekedés-fejlesztési projekteknek lehet szerepe. Ezek
csak abban az esetben lehetnek hatékonyak, amennyiben kiépülnek azok a határon
való átkelést biztosító útvonalak, amelyek lehetővé teszik a legrövidebb úton való,
jelentősebb kerülők nélküli megközelíthetőséget. Az ilyen típusú közúti infrastrukturális kapcsolatok kiépítése, helyrehozatala terén egyelőre komoly hiányosságok tapasztalhatóak, illetve ezek felszámolása most indult el. Egyértelműen kijelenthető, hogy a közlekedési infrastruktúra hiányosságai szűk keresztmetszetet
jelentenek a határon átnyúló tömegközlekedés fejleszthetősége szempontjából.
Az is egyértelműnek tűnik, hogy ebből a szemszögből jobb helyzetben vannak
a közúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó projektek, mint a vasútfejlesztési
projektek, mert ezek megvalósítására reális esély mutatkozik. Ennek oka, hogy
általában kisebb a költségvonzatuk, másrészt gyakran helyi önkormányzati szintű összefogáson keresztül, akár helyi forrásokból is megvalósíthatóak, kivéve az
olyan projektek, ahol hídépítésre is szükség van. Más a helyzet a valamikori, a
mai határvonalakat átszelő vasútvonalak esetében. Számos helyi, térségi és regionális szerepet játszó vasútvonal létezett 1920 előtt, amelyek jelenleg csak a határ
két oldalán üzemelnek, összeköttetésük megszűnt. Az ilyen vasútvonalak újbóli
összekötésének, még a nem oly nagy távolságok ellenére is, komoly pénzügyi
és engedélyeztetési vonzata van, amely csupán helyi összefogáson keresztül nem
teremthető meg. A Magyarországon tapasztalható vasútiszárnyvonal-megszüntetési tervek sem kedveznek a többnyire ezen megszüntetésre szánt vasútvonalak
határon átnyúló összeköttetéseinek újjáépítéséhez.
5.5. Jogszabályi feltételek
A határon átnyúló, tömegközlekedés-fejlesztési stratégiák és konkrét projektek
kidolgozásához figyelembe kell venni a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos európai uniós jogszabályi rendelkezéseket is.
Menetrend szerinti buszjáratok elindítása a határ menti területeken
A  közösségi jog lehetővé teszi, hogy egy uniós tagállamban működő vállalkozás olyan menetrend szerinti buszjáratokat üzemeltessen, amely útvonalának egy része egy másik tagállam területére esik. Magyarországi közszolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást ellátó vállalkozás indíthat olyan menetrend
szerinti buszjáratot, amelynek útvonala a magyar határtól akár 50-100 kilométeres (nincs meghatározva határérték) távolságra is kiterjed. A  szolgáltatást a
magyarországival megegyező feltételekkel nyújthatja, ami azt jelenti, hogy
– 147 –

pl. a Volánbusz olyan kedvezményes tarifákat is meghatározhat az általa lefedett menetrend szerinti járatok szomszédos országok területét érintő részeire,
mint amilyeneket Magyarországon alkalmaz. A határ menti területeket is érintő
menetrend szerinti új buszjáratok elindítása hozzájárulhat a magyar–magyar
kapcsolattartás eszközrendszerének a megerősítéséhez, az infrastrukturális kapcsolatok javításán keresztül, illetve a piaci feltételektől eltérő kedvezményes
jegyárak alkalmazásával (ez utóbbi tekintetében az 1370/2007/EK  rendelet
alapján maximált jegyárak megállapítására többek között az iskolai tanulók,
a hallgatók, a gyakornokok és a csökkent mozgásképességű személyek esetén van lehetőség). Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös
szabályait a Tanács 684/92/EGK  rendelete szabályozza. A  rendelet az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett olyan fuvarozó vállalkozásokra
vonatkozik, amely kilencnél több személy fuvarozására tervezett autóbusszal
nemzetközi személyszállítást végez.
A rendelet 3a. cikke alapján az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás végzéséhez a fuvarozónak rendelkeznie kell a letelepedés szerinti tagállam
illetékes hatóságai által kiállított közösségi engedéllyel. Az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nevére állítják ki; az engedélyek nem átruházhatóak
harmadik félre, ugyanakkor az engedélyt megszerző fuvarozó a járatot alvállalkozó bevonásával is üzemeltetheti. Az engedélykérelmeket azon tagállam illetékes
hatóságához (továbbiakban: engedélyező hatóság) kell benyújtani, amelynek a
területén az indulás helye található. Az engedélyek kiadásához szükséges minden
olyan tagállam hatóságainak az egyetértése, amelynek területén az utasok fel- és
leszállása történik. A rendelet felsorolja azokat az eseteket, amikor az engedélyt
nem lehet kiállítani. Az engedélyező hatóság, illetve az útvonal által érintett tagállamok hatóságai csak a rendeletben felsorolt feltételek nem teljesülése esetén
utasíthatják el a kérelmeket.
2000. január 1-től abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat
komolyan veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a vele összevethető
vasúti szolgáltatás életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével, a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nemzetközi
autóbuszjárat működtetésére jogosító engedélyt. Az a tény, hogy valamely fuvarozó más közúti vagy vasúti fuvarozónál alacsonyabb árat ajánl, illetve az a tény,
hogy a kérdéses útvonalat már más közúti vagy vasúti fuvarozók kiszolgálják,
önmagában még nem igazolja a kérelem elutasítását.
A rendelet alapján tehát egy Magyarországon bejegyzett vállalkozásnak, amely
Ausztriát/Romániát/Szlovákiát/Szlovéniát is érintő útvonalon kíván menetrend
szerinti buszjáratot indítani magyarországi induló állomással, a magyar hatóságoktól kell beszereznie a szükséges közösségi engedélyt. A magyar hatóságoknak
az engedélyezési eljárás keretében meg kell kérniük az útvonal által érintett ország
hatóságainak egyetértését. Az érintett hatóságoknak két hónap alatt kell döntést
hozniuk a hozzájárulásról, és csak abban az esetben utasíthatják el a hozzájárulást,
ha az ok szerepel a rendelet 7. cikk (4) bekezdésében.
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5.6. Tömegközlekedés-fejlesztési lehetőségek
Minden tömegközlekedés-fejlesztési terv, stratégia, program vagy projekt
kidolgozását meg kell, hogy előzze egy a helyi (lokális, kistérségi, regionális)
igényeket, szükségleteket felmérő kutatásnak. A  kutatásnak arra kell választ
adnia, hogy az adott határ menti térség potenciális utazóközönsége milyen viszonylatban, milyen gyakorisággal, milyen számban és milyen motivációból kifolyólag igényelné a tömegközlekedési adottságok kialakítását, illetve fejlesztését.
A megfogalmazott javaslatokat hatékonysági szempontból össze kell vetni az infrastrukturális, valamint a jogszabályok által kínált lehetőségekkel.
Mind a közúti, mind a vasúti tömegközlekedés esetében megfontolandó
lenne a határtelepülésekig, vagy határhoz közel elhelyezkedő, jelentősebb
településig, belföldi viszonylatban üzemelő, távolsági busz- és vonatjáratok
„nemzetköziesítése”. Ez annyit jelentene, hogy a járatok, vagy a járatok egy részének végállomása nem Magyarország területén lenne, hanem a határon túl található, első jelentősebb közlekedési csomópont. Természetesen, az ideális helyzet
az lenne, ha nemcsak a magyarországi belföldi járatok „nemzetköziesítése” valósulna meg, hanem a szomszédos országok, eddigi belföldi járatai, hasonló elvek
mentén alakulnának át nemzetközivé.
5.6.1. Autóbusz-közlekedés
Jelenleg a különböző Volán-társaságok, együttműködve határon túli székhelyű közlekedési társaságokkal, több határon túli, magyar szempontból jelentős
viszonylatban üzemeltetnek járatokat.

Szlovákia
Működő viszonylatok Budapest–Győr–Pozsony, Komárom–Révkomárom,
Esztergom–Párkány, Ózd–Bánréve–Rimaszombat, Tiszaújváros–Miskolc–Kassa.
A  szabad határátlépés, valamint az infrastrukturális adottságok elvileg lehetővé
tennék, hogy igények esetén, egyéb helyi jelentőségű viszonylatokban is üzemeljenek járatok, mint például Szob–Zselíz, Rétság–Ipolyság, Balassagyarmat–
Nagykürtös, Salgótarján–Fülek–Losonc vagy Sátoraljaújhely–Királyhelmec. Természetesen mindenekelőtt az igényeket kellene felmérni, azt megelőzően, hogy
ilyen viszonylatokon közlekedő buszjáratokra javaslatot lehetne tenni. A belföldi
járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Rajka, illetve Oroszvár,
Vámosszabadi, illetve Nagymegyer, Komárom, illetve Révkomárom, Esztergom,
illetve Párkány, Balassagyarmat, illetve Nagykürtös, Salgótarján, illetve Fülek,
Bánréve, illetve Tornalja, Aggtelek, illetve Pelsőc, Tornanádaska (Hídvégráró),
illetve Szepsi, Sátoraljaújhely, illetve Szlovákújhely végállomásig közlekedő Volán-, illetve szlovák távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak
esetében.
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Javasolt menetrend szerinti buszjáratok:
Rajka–Oroszvár
Mosonmagyaróvár–Rajka–Dunacsún–Vajka–Nagybodak
Győr–Bős–Dunaszerdahely
Győr–Medve–Kolozsnéma–Révkomárom–Komárom
Ipolyság–Kemence–Letkés–Ipolyszalka–Párkány–Esztergom
Budapest–Párkány–Léva
Vác–Szob–Letkés–Párkány–Esztergom
Salgótarján–Fülek–Feled–Rimaszombat
Sátoraljaújhely–Királyhelmec–Nagykapos

Ukrajna
Kárpátaljai viszonylatba jelenleg semmilyen tömegközlekedési jellegű buszjárat nem üzemel. A helyi igények, valamint jogszabályi lehetőségek felmérése
indokolt, azonban a magyar–ukrán határ átlépésének bonyolult adminisztratív feltételei, valamint a határállomásokon tapasztalható zsúfoltság és áldatlan állapotok, általában nem kedveznek a tömegközlekedés fejlesztésének.
A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Záhony, illetve Csap, Beregsurány, illetve Beregszász végállomásig közlekedő Volán-, illetve
ukrán távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak esetében.
Javasolt menetrend szerinti buszjáratok:
• Debrecen–Nyíregyháza–Beregsurány–Beregszász–Munkács
• Debrecen–Nyíregyháza–Záhony–Csap–Ungvár
• Debrecen–Nyíregyháza–Fehérgyarmat–Tiszabecs–Nagyszőlős–Huszt

Románia
Románia esetében számos járat üzemel, amelyek elsősorban Budapest és néhány
vidéki nagyváros (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Szeged) és erdélyi települések
(Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya, Zilah, Kolozsvár, Beszterce, Temesvár,
Bákó és székelyföldi települések stb.) között teremt kapcsolatot. Ezek jellemzője,
hogy többnyire nagy távolságú viszonylatok, míg a határ két oldalán lévő települések között (pl.: Nagyszalonta–Sarkad, Érmihályfalva–Nyírábrány vagy Nagykároly–
Mátészalka) nincs közvetlen, menetrend szerinti autóbuszos kapcsolat. A  belföldi
járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Csengersima, illetve Szatmárnémeti, Vállaj, illetve Csanálos (Nagykároly), Nyírábrány, illetve Érmihályfalva,
Létavértes, illetve Székelyhíd, Biharkeresztes (Ártánd), illetve Bors, Sarkad, illetve
Nagyszalonta, Magyarcsanád, illetve Nagylak végállomásig közlekedő Volán-, illetve román távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak esetében.

Szerbia
Vajdasági viszonylatokba több buszjárat is üzemel, amelyek Budapestet, Szegedet,
Békéscsabát kötik össze Szabadkával, Nagybecskerekkel, Zentával, Becsével, illetve
Újvidékkel. A közlekedésre vonatkozó igények felmérése ebben az esetben is indokolt.
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A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Tiszasziget,
illetve Gyála, Röszke, illetve Horgos, Tompa, illetve Szabadka, Bácsalmás, illetve Bajmok, Hercegszántó, illetve Béreg végállomásig közlekedő Volán-, illetve
szerb távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak esetében.

Horvátország
Horvátországi viszonylatban jelenleg nem léteznek az ottani magyarok által
lakott településekre irányuló menetrendszerű autóbuszjáratok. Pélmonostor, vagy
akár Eszék Baranya megyei településekkel való összekötése autóbuszjáratok által
kifejezetten indokolt lehetne, azonban a helyi igények vizsgálata itt is hiányzik.
A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Mohács, illetve Pélmonostor végállomásig közlekedő Volán-, illetve horvát távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak esetében.

Szlovénia
Szlovéniai (Muravidéki) viszonylatba jelenleg nem üzemel határon átnyúló autóbuszjárat. Alsólendva és magyarok által is lakott vidéke, valamint a szomszédos
Zala megyei települések közötti buszjáratok üzembe helyezése elvben indokolt
lehet. Ennek előfeltétele, a helyi igények szakszerű felmérésének elkészítése.
A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Lenti (Rédics),
illetve Alsólendva végállomásig közlekedő Volán-, illetve szlovén távolsági járatokat üzemeltető autóbusz-társaság járatainak esetében.

Ausztria
Burgenlandi viszonylatban üzemeltetett autóbuszjáratok Szombathely–Felsőőr,
Kőszeg–Felsőpulya, Szombathely–Bécsújhely, Sopron–Kismarton. További viszonylatokban a járatok beindítását, az igények felmérése kell hogy megelőzze.
5.6.2. Vasúti közlekedés
Vasúti szempontból jelenleg a következő határon átnyúló személyközlekedést
lehetővé tevő kapcsolatok üzemelnek:

Szlovákia
Rajka–Oroszvár
Komárom–Révkomárom
Szob–Párkány
Somoskőújfalu–Fülek
Bánréve–Sajólénártfalva
Hidasnémeti–Hernádcsány
Sátoraljaújhely–Szlovákújhely

Ukrajna

Záhony–Csap
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Románia
Ágerdőmajor–Nagykároly
Nyírábrány–Érmihályfalva
Biharkeresztes–Biharpüspöki
Kötegyán–Nagyszalonta
Lőkösháza–Kürtös

Szerbia
Röszke–Horgos
Kelebia–Szabadka

Horvátország
Magyarbóly–Pélmonostor
Murakeresztúr–Kotor
Gyékényes–Kapronca

Szlovénia
Zalalövő–Őrihódos

Ausztria

A  határon átnyúló vasúti tömegközlekedés fejlesztés terén fontos lépés lehetne, ún. „tarifaegyezmények” kötése a szomszédos országok vasúti társaságaival. Az egyezmények lényege a határ vasúton való átlépésének motiválása,
elősegítése, ami többek között környezetbarát közlekedési megoldást támogatna.
A  jelenlegi helyzet az, hogy az eltérő belföldi és nemzetközi tarifarendszerek,
a menetjegyek megváltásának bonyolultsága, valamint az ebből adódó, visszaélésszerű jelenségek, nem motiválják a vasút használatát ilyen viszonylatokban.
A javaslat főbb elemei: a két határállomás között térítésmentes utazás, a határt átlépő utasok mindkét oldalon válthassák meg a belföldi jegyet a kalauztól, később
a jegykiadó szoftverek integrációja, tehát annak megteremtése, hogy a szomszéd
országokkal kölcsönösen egymás összes állomására már a kiindulási állomáson
meg lehessen váltani a belföldi jegyet, illetve ingázók számára bérlet vásárlását
is lehetővé tegyék.
A helyi igények felmérését és a fejlesztési projektek megfogalmazását követően konzultálni lenne szükséges a MÁV Start Zrt., valamint a szomszédos országok
vasúttársaságainak illetékes képviselőivel.
5.6.3. Légi közlekedés

A határon átnyúló vasúti tömegközlekedés fejlesztésének területén a lehetőségek, elsősorban a meglévő viszonylatokon belül, az ésszerűbb, jobb, a helyi igényeket alaposabban figyelembe vevő szempontok érvényesítése terén adódnak.
Hasonlóan a közúti tömegközlekedés fejlesztéséhez, a projektek meghatározásához célzottan fel kell mérni a vasúti tömegközlekedés fejlesztése terén is a helyi
igényeket és lehetőségeket. A  lehetőségek kimerülhetnek a menetrendek ésszerűsítésében, illetve a különböző, a mostaninál kedvezőbb határ menti tarifarendszerek bevezetésében. Továbbá megfontolandó lenne a jelentősebb határon túli
nagyvárosok (Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szabadka,
Dunaszerdahely, Révkomárom, Kassa, Ungvár, Munkács) Budapesttel való vasúti kapcsolatának, a magyarországi IC-vonat rendszerhez hasonló fejlesztése, ami
gyorsabbá, rendszeresebbé és kiszámíthatóbbá tenné az utazást.
A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne mindegyik jelenleg működő
határátmenet esetében, mind a MÁV Start Zrt., mind a szomszédos országok vasúttársasága által üzemeltetett járatok esetében. Ennek lényege, hogy a jelenleg határállomásig közlekedő szerelvények útvonala a jövőben átléphesse az országhatárt,
és legalább, a legközelebbi, szomszédos országban található állomásig közlekedjen.

Jelenleg a légi közlekedés nem játszik jelentős szerepet a határon átnyúló
magyar–magyar kapcsolattartásban. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne olyan
fejlesztéseket végrehajtani, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi kapcsolattartási feltételek javításához. Ezt támasztja alá, a Budapest–Marosvásárhely
és Budapest–Kolozsvár légi járatok népszerűsége, amely járatok jelentősen megkönnyítik a Székelyfölddel, illetve Belső-Erdéllyel való kapcsolattartást. Marosvásárhelyen és Kolozsváron kívül, közvetlen budapesti repülőjárat közlekedik Temesvárra. Az előbbiekben jelzett helyeken kívül több, magyar szempontból fontos
határon túli város rendelkezik nemzetközi repülőtérrel: Pozsony, Kassa, Ungvár,
Nagybánya, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Nagyszeben, Bákó, Eszék. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy például az osztrák Austrian Airlines több
erdélyi városba (Nagybánya, Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár, Nagyszeben) is
üzemeltet közvetlen bécsi járatot.
A magyar–magyar kapcsolattartást elősegítő légi közlekedés fejlesztése érdekében szükség van egy, az utazási igényeket és szokásokat felmérő kutatás elkészítésére, amelynek eredményeivel lehetőség nyílna felkeresni a magyar nemzeti
légitársaságot, vagy egyéb, esetleg fapadosnak nevezett légitársaságokat is. Természetesen a légi közlekedéssel kapcsolatos igényfelmérés – a közúti és vasúti
igényfelméréstől eltérően – elsősorban a piaci alapú, fizetőképes keresletre kell
hogy összpontosuljon, nem pedig egyszerűen az utazási hajlandóságra és szokásokra. Magyarországon a két budapesti repülőtéren kívül, nemzetközi forgalom
lebonyolítására alkalmas repülőtér működik Debrecenben, Sármelléken és PécsPogányon, amelyek esetében szintén megfontolandó lenne határon túli, magyar
szempontból is fontos viszonylatok, járatok beindítása.
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Szentgotthárd–Gyanafalva
Sopron–Somfalva
Sopron–Sopronkeresztúr
Fertőújlak–Pomogy
Hegyeshalom–Miklóshalma

Nagyléptékű infrastrukturális projektek áttekintése
Elfogadta a kmkf 2009. évi plenáris ülése
A KMKF Gazdasági Albizottsága 2008. október 16-i, esztergomi kihelyezett
ülésén elfogadott állásfoglalása kezdeményezte a nagyléptékű és nagy költségvonzatú, Magyarországot és a Kárpát-medencében élő más magyar közösségeket
egyaránt érintő, határon átnyúló infrastrukturális projektek (továbbiakban: nagyléptékű infrastrukturális projektek) vizsgálatát.
Előzmények:

túli vidékek, országok lakói által használt közlekedési folyosók részét is képzik, a
szűken vett nemzeti és regionális érdekek mellett általános térségi, illetve európai
érdekekkel is összefüggésben állnak. A  nemzetközi összefüggésrendszer szempontjából ez különbözteti meg a nagy volumenű projekteket a szűken vett, kisebb
volumenű, határ menti fejlesztésektől.
A nagyobb volumenű projektek fejlesztésénél tehát a következő szempontokat
egyszerre kell figyelembe venni:
• összeurópai, nemzetközi összefüggések,
• a közép-európai térség Európán belüli fejlődésének szempontjai,
• Magyarország és a szomszédos országok bilaterális fejlesztési szempontjai,
• a magyarországi közlekedésfejlesztés szempontjai,
• nemzetpolitikai szempontok.

Természetüknél fogva az infrastrukturális fejlesztések nem csupán a magyar
közösségek, hanem a Kárpát-medencében élő összes nemzet és személy érdekében állnak. Mivel a nagyobb volumenű beruházások többnyire Kárpát-medencén

A Kárpát-medencében található államok és polgáraik számára példaként szolgálhat a nyugat-európai országok által elért integrációs szint, ahol az államhatárok
rég elveszítették hagyományos elválasztó funkcióikat. Ezek a határszakaszok napjainkra sokkal inkább dinamizáló, mint hátráltató szerepet töltenek be a határon
átnyúló társadalmi együttműködési folyamatokban.
Európa fejlettebb vidékeit a közlekedési infrastruktúra kiegyensúlyozott, megfelelő sűrűségű hálózata jellemzi, amely hálózatok – elsősorban a nagyléptékű
infrastruktúra esetében – átívelik az országhatárokat. Az Európai Unió keretei között nemcsak, hogy lehetőség van a különböző fejlesztési stratégiák – esetünkben
infrastruktúra- és közlekedésfejlesztési stratégiák – összehangolására, hanem ez
kifejezett elvárás a tagországok felé.
Meg kell állapítanunk, hogy a Kárpát-medence, úgy, mint általában egész Kelet-Európa, jelentős hiányosságokkal küzd az infrastrukturális fejlettség területén.
A  minőségi infrastruktúra sűrűsége elmarad a fejlett térségekben tapasztalható
állapotoktól és ezt tovább rontja az országhatár, mint közlekedési szempontból
is szűk keresztmetszet megléte. Annak ellenére, hogy a térség több országa már
része a schengeni egyezménynek, mások pedig jó eséllyel rövid időn belül részévé
válhatnak, a több évtizedes „szétfejlődés”, a fejlesztési stratégiák össze nem hangolása a közlekedési infrastruktúra területén is tetten érhető.
Az országhatárok átjárhatóságának hiánya folyamatos és komoly versenyképességi hátrányt okoz a régió minden országa számára, ami hozzájárul az Európai
Unión belül elfoglalt helyzetük konzerválásához is. A térség kiegyensúlyozott és
fenntartható gazdasági, valamint társadalmi fejlődése érdekében szükség van a
hiányos infrastrukturális kapcsolatok jól átgondolt és gyors ütemű fejlesztésére,
ami előfeltétele a régió Európa fejlettebb részéhez való felzárkózásának. Ennek
elősegítése érdekében bizonyos mértékig és jól meghatározott keretek között az
Európai Unió is segítséget nyújt.
Lényeges szempont, amelynek érvényre juttatását csak a térség országainak
tudatos és összehangolt fellépése teremtheti meg, hogy a fejlesztések ne csupán meghosszabbításai legyenek a nyugat-európai hálózatoknak, azaz ne
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A KMKF, mint a Kárpát-medencében élő magyar közösségek választott képviselőinek konzultatív fóruma, célkitűzésének tekinti, hogy a képviselt közösségek
érdekében saját lehetőségei szerint elősegítse minden olyan fejlesztési kezdeményezés megvalósulását, amely – rövidebb vagy hosszabb távon – a határon
túli magyar közösségek helyzetének javulását eredményezheti.
A nagyobb volumenű infrastrukturális projektekre vonatkozó vizsgálat előzménye, hogy mind a Gazdasági Albizottság, mind pedig a KMKF Plenáris Ülése
megvitatta és elfogadta a KMKF Határmenti Közlekedésfejlesztési Koncepcióját,
melynek célja volt a határon átnyúló, kisléptékű közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési projektek számbavétele és megvalósulásuk elvi támogatásról való biztosítása, valamint az európai integráció négy alapszabadsága: a
személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása megvalósulásának
elősegítése térségünkben.
A Nemzeti Együttműködési Stratégia jegyében elkészült Határmenti Közlekedésfejlesztési Koncepcióban foglalt fejlesztési projektek pilléreit képezik az új típusú, fejlesztésközpontú nemzetpolitikának, amelyben felértékelődnek az államhatárok által elválasztott közösségek közötti együttműködési formák, legyenek
azok akár gazdasági, akár kulturális, akár egyéb jellegűek.
A KMKF Gazdasági Albizottsága azért döntött amellett, hogy a nagyobb volumenű projekteket is meg kívánja vizsgálni, mert a Határmenti Közlekedésfejlesztési Koncepciót előkészítő, illetve értékelő vitákban fölmerültek olyan nagyberuházásokkal (autópályákkal, új vasútvonalakkal, Duna-hidakkal stb.) kapcsolatos
elképzelések is, amelyek meghaladták a Határmenti Közlekedésfejlesztési Koncepció alapvetően kisebb volumenű projektekre koncentráló kereteit.
A vizsgálat célkitűzései:

csak tranzitelemként szolgálják a kelet–nyugat irányú transzeurópai áruforgalmat, hanem a térség országainak és az egész régiónak a belső szükségleteit is
figyelembe vegyék. A kelet–nyugati kapcsolatok mellett nagyobb hangsúlyt kell
fektetni az észak–dél irányú fejlesztésekre is, ami elsősorban a kelet-európai
országok szükségleteinek felel meg. Csak az egész térség európai típusú fejlődési
pályára állítása biztosíthatja az itt élő népek és nemzetek jólétének fokozását,
harmonikus együttélésének és kölcsönös érdekek mentén kialakuló együttműködésének tartós esélyét.
A  magyar népesség Kárpát-medencén belüli földrajzi elhelyezkedésének sajátossága folytán a Magyarországot érintő nagy volumenű, nemzetközi beruházások szinte kivétel nélkül érintenek az országhatáron kívül magyarlakta
területeket is. Ezek a kapcsolatok képesek fejlődést generálni az érintett területeken, illetve biztosítják a Magyarországgal és Európa más részeivel való korszerű
és gyors kapcsolattartás feltételeit.
A  nagyléptékű infrastruktúrafejlesztési projektek KMKF általi vizsgálatának
célja, hogy számba vegye a magyarság által lakott régiókat érintő, nagyobb volumenű fejlesztési projekteket, de a csak körvonalazódó elképzeléseket is, és ezek
megvalósulását a magyar kormány és a szomszédos országok kormányzatainak,
szakembereinek, valamint az Európai Unió illetékeseinek figyelmébe ajánlja,
azok megvalósulását támogatásáról biztosítsa.
Tudatában annak, hogy a fent említett projektek megvalósítása – nagyságrendjükből és költségvonzatukból következőleg – kormányzati, mi több uniós szintű
tervezést és egyeztetést igényelnek, a KMKF elvi szintű támogatása hozzájárulhat
egy, a Kárpát-medencei magyarság által lakott térségek érdekeit fokozottabban figyelembe vevő szakmai rangsor, prioritáslista kialakulásához.
A Kárpát-medencét is nagymértékben befolyásoló globális folyamatok (felmelegedés, aszályosodás) hatásait figyelembe véve szükséges – ennek az áttekintésnek a keretein túlmenően – a közlekedésfejlesztés környezetvédelmi szempontjait is felmérni, és a szomszédos országok irányában egy közös Kárpát-medencei
vízgazdálkodási program keretében a vízi utak hasznosításának lehetőségét is
számba venni.

I. Közúti infrastruktúra:

Szlovákia irányába:
1. Az M15-ös gyorsforgalmi út autópályává fejlesztése.
Megvalósíthatóság: A  magyarországi szakasz Hegyeshalom és Rajka között
fél autópálya, a többi rész készen van. A  fejlesztési elképzelés részét képezi a
CETC vagy AB Landbridge 2/C eurokorridor fejlesztési elképzelésnek, amely
autópálya összeköttetést teremtene az észak-lengyelországi Szczecin–Brno–
Pozsony–Szombathely–Zágráb–Fiume között.
Nemzetközi vonatkozás: A  fejlesztés összekapcsolná a magyar és a szlovákcseh autópálya-rendszert, elsősorban Pozsony és Budapest, valamint Prága, Berlin és Budapest között megteremtve a közvetlen autópálya-összeköttetést.
Nemzetpolitikai vonatkozás: Nemzetpolitikailag általában véve is, illetve a Pozsonyban és környékén lakó magyarság miatt is érdek, hogy erősödjenek a kapcsolatok Szlovákia fővárosával.
2. A dunakiliti duzzasztómű kihasználásával híd építése Dunakiliti és
Doborgaz között.
Megvalósíthatóság: Csak elképzelés szintjén létező terv. A  duzzasztóművön
lévő fél útpálya kiegészítése teljes útpályává, valamint a duzzasztóművet elkerülő, elterelt öreg Öreg-Duna szakaszán kisebb teherbírású híd építése, eleinte
esetleg ideiglenes hídként, továbbá a szlovákiai oldalon hídfő és csatlakozás a
Dunacsún–Bős útra.
Nemzetközi vonatkozás: Csak magyar–szlovák kétoldalú vonatkozása van.
Nemzetpolitikai vonatkozás: A projekt megvalósítása, közvetlen közúti összeköttetés teremtene Mosonmagyaróvár és Dunaszerdahely között, ami hozzájárulna a csallóközi magyarság nyugat-magyarországi régióval ápolt kapcsolatainak
szorosabbá tételéhez.
3. Győr–Nagyszombat (M1–D1) gyorsforgalmi út.

A  nagyléptékű közúti infrastrukturális projektek keretein belül a vizsgálat
azokat az autópálya, gyorsforgalmi autóút- és közútihíd-fejlesztési elképzeléseket veszi számba, amelyek eddig már megjelentek a különböző infrastruktúrafejlesztési tervekben, illetve javaslatot tesz olyanokra is, amelyek eddig ilyen
anyagokban nem jelentek meg, hanem „társadalmi elképzelésként” élnek az általuk érintett régiókban, illetve szakmai körökben. A tervek lehetnek az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és annak különböző módosításai, valamint az
Európai Unió és a szomszédos országok közúti infrastruktúrafejlesztés területét
érintő fejlesztési tervei.

Leírás: Győr–Nagyszombat gyorsforgalmi autóút út megépítése a jelenlegi Vámosszabadi–Medve Duna-híd felhasználásával, valamint ennek az útnak a
Győr elkerülésével (Kis-Duna-híd építésével) összekötése az M1-es autópályára
vezető 19-es úttal.
Megvalósíthatóság: Jelenleg ennek a gyorsforgalmi útnak a terve nem szerepel
sem az európai szintű TEN (Trans European Networks, helsinki-folyosók), illetve azt
kiegészítő TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) tervek, sem pedig a
magyar és szlovák közútfejlesztési tervek között. Az elképzelés Magyarországi területen a 14. számú főút fejlesztését érinti, valamint annak összekötését a 19. számú úttal, amihez szükséges lenne egy híd megépítésére a győri Kis-Dunán, Vámosszabadi
térségében. Szlovákia területén jelentős „zöldmezős” útépítést igényel.
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Nemzetközi vonatkozás: Magyarország és Szlovákia egyelőre nem teremtette meg a kapcsolatot a TEN hálózathoz tartozó V/C. (Ploče–Budapest) és VI.
(Budapest–Varsó–Gdańsk) számú észak–dél irányú helsinki-folyosó között.
A V4-es országok kiemelt célkitűzése az észak–déli irányú (azaz tulajdonképpen
magyar–szlovák–lengyel) infrastruktúra fejlesztése. A Budapest–Varsó útvonal
kijelölt nyomvonal-alternatívái a Zólyomon és Krakkón keresztül vezetendő úttal
számolnak. Ennek előnye, hogy a legrövidebb összeköttetés, viszont hátránya,
hogy nagyon kevés a kész szakasz, nehéz hegyi terepen igényel építkezéseket,
és mindezek miatt megvalósítása költséges és időigényes. A Győr–Nagyszombat
gyorsforgalmi út viszont kb. 60 kilométer síkvidéki útépítéssel meglévő (magyar
M1, szlovák R2, D1, valamint a lengyel Varsó–Bielsko Biala) vagy már fejlesztés
alatt álló (Zsolna–Bielsko Biala) autópályákat/gyorsforgalmi utakat kötne össze,
így rövid távon és viszonylag olcsón megvalósítható (nem a kijelölt nyomvonal
alternatívájaként, hanem annak rövid távú helyettesítéseként). Európai érdeket is
szolgál tehát az elképzelés nemzetközi projektté emelése.
Nemzetpolitikai szempont: A  nyomvonal Bős vagy Nagymegyer és
Dunaszerdahely, majd Galánta vagy Diószeg érintésével Nagymácséd térségében
érné el a szlovák R2-es gyorsforgalmi utat, amely Nagyszombatnál köt rá a D1es, Pozsony–Zsolna autópályára. A fejlesztés tehát minőségileg változtatná meg
a csallóközi magyarság Győr térségével, illetve Budapesttel való kapcsolattartási
lehetőségeit.
4. A Dél-Komáromot Révkomárommal összekötő új, több forgalmi sávos
Duna-híd megépítése.
Megvalósíthatóság: A hídnak – amely összekötné magyarországi oldalon az
1. számú főutat az I/63. számú főúttal Szlovákiában – az engedélyezési terveit
egy magyar–szlovák konzorcium INTERREG forrásból finanszírozva kidolgozta.
A projekt megvalósítása a továbbiakban politikai döntést igényel a két ország részéről. Az új Duna-híd megépítése indokolt, mivel a meglévő Erzsébet híd elavult,
felújítása után sem képes megfelelni a korszerű áruforgalom támasztotta elvárásoknak.
Nemzetközi vonatkozás: A jelenlegi tervek szerint csak magyar–szlovák kétoldalú vonatkozása van, de felmerülhet a magyar–lengyel összeköttetés útvonal-alternatívájaként is (M1–Komárom–Nyitra–Galgóc–D1), ez azonban költségesebb
megoldás a magyar–lengyel összeköttetésre, mint a Győr–Nagyszombat útvonal.
Nemzetpolitikai szempont: Az új híd elsősorban a gazdasági kapcsolatok elmélyülésében játszhatna kiemelt szerepet, mivel a személyforgalomból adódó igényeket a régi híd is képes kielégíteni. A híd nem része sem a TEN, sem a TINA 
fejlesztési terveknek.

5. A Zsámbéki-medencén áthaladó M11 autópálya részeként, új,
kétszer két sávos Duna-híd építése Esztergom és Párkány térségében,
vagy M2 autópálya megépülése parassapusztai határátlépéssel,
Esztergom–Párkány teherkomp.
Megvalósíthatóság: Az új párkányi híd tanulmány- és látványterve elkészült, a
további tervek valamint a megépítés politikai döntést igényel. Magyarországi oldalról elvileg lehetségesnek tűnik mind a Duna bal és jobb partján vezető útvonal
megépülése, azonban szlovák oldalról csak az egyik változat (R3 jelzésű autópálya) megépülése valószínűsíthető. Jelenleg, nagyobb valószínűsége az első alternatívának (M2 Parassapuszta–Ipolyság) van, azonban az esztergomi új Duna-híd
megépítése elsősorban gazdasági megfontolásokból lenne fontos. A Mária-Valéria
híd kapacitáskorlátai miatt gazdasági szempontból nem tényező, teherforgalom
nem halad rajta át. A híd megépítésének alternatívájaként jelenik meg az Esztergom és Párkány között üzemelő teherkomp elképzelése.
Nemzetközi vonatkozás: Magyarországon az M6 autópálya északi irányba való
meghosszabbításának két alternatívája létezik. Az eredeti elképzelés szerint az
M0 autóút érintésével, az M2 jelzésű autópálya lépné át a magyar–szlovák határt Parassapuszta–Ipolyság vonalában, és haladna tovább Zólyom érintésével
Túrócszentmárton irányába. Ezzel szemben az alternatíva, az M11-es számú autópálya terve, amely a Zsámbéki-medencén áthaladva, Százhalombatta körzetében
az M6 autópályához kapcsolódva, Esztergom–Párkány vonalában lépné át a határt, és haladna Zselíz és Léva érintésével Túrócszentmárton irányába.
Mindamellett említésre érdemes, hogy mindkét útvonal – akár egyidejűleg is
– a magyar-szlovák kétoldalú közlekedési kapcsolatok szempontjából is jelentős.
Párkányban jelentős vasúti kapacitás van kihasználatlanul, amire nagy szüksége
lenne az esztergomi ipari kapacitásnak. Ipolyság ugyanakkor egyfajta elszigetelt
helyzetben van, jóllehet a környékben mindössze – az infrastrukturálisan szintén
elszigetelt helyzetű – Balassagyarmat jöhet még szóba regionális központként. Az
M11-es megvalósulása tehermentesítené az Esztergomot Budapesttel összekötő,
jelenleg túlzsúfolt 10. számú főutat, az M2-es ugyanakkor jelentős szakaszon (Budapest–Vác) már készen van.
Nemzetpolitikai vonatkozás: A határon átnyúló magyar–magyar kapcsolattartás szemszögéből – aminek elősegítése a KMKF egyik prioritása – megállapítható, hogy az Esztergomot érintő, új Duna-híd megépülésével fémjelezett alternatíva
megvalósulása, nagyobb létszámú, míg az ipolysági változat nehezebb helyzetű
magyar közösségeket érintene közvetlenül.
6. Hatvan–Salgótarján–Fülek–Losonc közötti gyorsforgalmi út kiépülése.
Megvalósíthatóság: A  jelenlegi magyarországi fejlesztési tervekben (OTrT)
szerepel a Hatvan és Salgótarján közötti 21. számú főút kétszer két sávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése somoskőújfalui határátmenettel. A gyorsforgalmi kapcsolat
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kiépülése jótékony hatással lenne a nógrádi és gömöri térség gazdasági fejlődésére, amely térségek mindkét országon belül a legelmaradottabbak közé tartoznak.
Nemzetközi vonatkozás: A magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban van szerepe. A projekt megvalósítása nagymértékben javítana az érintett térségek közlekedési adottságain azáltal, hogy az M3-as autópályához való kapcsolódással bekötné azokat az európai autópálya-hálózatba.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása nagymértékben realizálná
Budapest gazdasági és kulturális vonzáskörzetének Nógrád és Gömör irányában
való kiterjesztését, akárcsak a határ két oldalán található területek magyarsága
közötti belső kohéziót.
7. Az M30-as autópálya kiépülése Miskolc és Kassa között.
Megvalósítás: Az M30 jelzésű autópálya országhatárig (Hidasnémeti) megépítése szerepel az OTrT-ben, ugyanúgy, mint annak Kassáig való folytatása (R4
jelzésű autópálya) a szlovák fejlesztési tervekben. A  projekt megvalósulásának
elsősorban gazdasági jelentősége lenne, szorosabbá fűzvén a két növekedési pólus
kapcsolatát.
Nemzetközi vonatkozás: A  projekt egyik változata a Baltikumot a Fekete-tengerrel összekötő Litvánia–Kelet-Lengyelország–Kelet-Szlovákia–KeletMagyarország–Észak-Erdély–Konstanca útvonalnak.
Nemzetpolitikai vonatkozás: A  projekt része lenne annak a nagyobb léptékű
tervnek, amely a hiányzó Debrecen–Nagyvárad autópálya-kapcsolat, majd pedig
az ún. Erdélyi Autópálya megépülése után, közvetlenül összekötné Kassa vidékét
a Partiummal, Belső-Erdéllyel és a Székelyfölddel.
8. Gyorsforgalmi autóút-kapcsolat létrehozása Záhony és Tiszacsernyő
(Királyhelmec) térségében.
Megvalósíthatóság: A projekt magyarországi részének (Záhony–országhatár)
jelölése M340 lenne, ami a szlovákiai 79. számú főútba torkollana Tiszacsernyőnél.
Magyarországon az M34 számú autóút (Vásárosnamény–Záhony), M3 autópálya,
majd M49 autópálya (Vaja–Csengersima) útvonalban folytatódna.
Nemzetközi vonatkozás: A fejlesztési elképzelés – amely egyes előtanulmánytervekben szerepel – része lehetne egy nagyobb léptékű, kelet-európai összeköttetésnek, amely Lengyelországot Királyhelmec, Szatmárnémeti, Nagybánya,
Suceava, Chişinău érintésével összekötné Odesszával. A projekt EU-s szintű jelentősége, hogy az EU külső határai mentén kapcsolatot teremtene Odessza és a
Balti-tenger vidéke között.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása hozzájárulna a kelet-felvidéki magyarság viszonylagos elszigeteltségének megszüntetéséhez, és lehetőséget teremt a kapcsolatok szorosabbra fűzésére a kelet-magyarországi, kárpátaljai
és észak-partiumi térséggel.
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9. Ipoly-hidak
Két híd építéséről (Ráróspuszta és Ráros, illetve Szécsény és Pető között) a
kormányközi megállapodás megszületett, az EU-támogatás biztosítva, a beruházás építési fázisa megkezdődött. A felek egyetértenek a következő két híd előkészítésének megkezdésében, Vámosmikola és Ipolypásztó, illetve Ipolydamásd és
Helemba között. Az Ipolydamásd–Helemba hídnak a megépítése egyúttal a 12. sz.
útnak a Párkány felé való meghosszabbítását is jelenti. (Távlatilag további Ipolyhidak építése is szükséges, azaz a teljes Ipoly-projekt tulajdonképpen egy nagy
projektnek tekinthető.)
Nemzetközi összefüggés: Az Ipoly-hidak építése előfeltétele annak, hogy a
nógrádi térségben megteremtődjenek az EU-nak a szabad mozgásra vonatkozó
feltételei. Az egyenként viszonylag kis költséggel járó fejlesztéseknek távolabbra
ható nemzetközi hatásai nincsenek.
Nemzetpolitikai szempont: a fejlesztés mind a dél-szlovákiai magyarság és az
anyaország kapcsolatában, mind a magyar és a szlovák nemzet egészének együttműködésében jelentős gyakorlati tényező, de ezen túl példaértékű lépés is.
Ukrajna irányába:
1. Vásárosnamény–Záhony gyorsforgalmi út kiépítése, amely összeköttetést
teremt az épülő M3-as autópálya és Záhony–Csap határátkelő között.
Megvalósíthatóság: A projekt része a magyarországi autópálya-fejlesztési terveknek, amelyeknek megfelelően a Vásárosnamény–Záhony között, az M34 jelzésű gyorsforgalmi autóút fog megépülni. Jelenleg a Záhony–Csap határátkelő
Magyarország gazdasági kapuja Ukrajna és Oroszország felé, amelyhez a jelenlegi 4. számú főút vezet. A jelenlegi helyzetben a határátkelő esetében szűk keresztmetszetet jelent a meglévő Tisza-híd, amely kapacitásproblémákból adódóan nem
teszi lehetővé a növekvő igényeknek megfelelő fejlesztést. Ezért a gyorsforgalmi
autóút megépítésének elengedhetetlen részét kell képezze egy új, nagy kapacitású
Tisza-híd megépítése.
Nemzetközi összefüggés: A fejlesztés megvalósulása esetén felértékelődhetne
Záhony „keleti kapu” szerepe, aminek nem csupán magyar–ukrán kétoldalú viszonylatban, hanem azon túlmenően Oroszország és a Távol-Kelet, főleg a kínai
áruforgalom szempontjából is meghatározó szerepe lehetne. Záhony szerepének
értékelésekor figyelembe kell venni a vasúti és közúti áruforgalom adottságaiból
fakadó szinergiahatásokat is.
Nemzetpolitikai szempont: A  projekt, nemzetpolitikai szempontból a kárpátaljai magyarság északi, Ungvár környéki részének kapcsolattartási lehetőségeire
lesz jótékony hatással.
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2. Az M3-as autópálya Vásárosnamény–országhatár (Beregdaróc)
közötti szakasza.
Megvalósítóság: Az M3 autópálya nyomvonala nem a mai útvonal (4. számú
főút) nyomvonalát fogja követni, hanem attól délre, a jelenlegi beregsurányi határátkelőtől néhány kilométerrel északabbra, Beregdaróc–Beregdéda körzetében
fogja keresztezni a magyar–ukrán határt. Ukrajnai folytatása Beregszász körzetét
fogja érinteni és úgy halad tovább Munkács, majd Lemberg és Kijev irányába.
Nemzetközi szempont: Az autópálya-szakasz részét képzi a Dél-Európa felől
kiinduló Budapest–Kijev–Moszkva közlekedési folyosónak.
Nemzetpolitikai szempont: A  projekt megvalósulása hozzá fog járulni a kárpátaljai tömbmagyarság anyaországgal való kapcsolattartási feltételeinek javulásához.
3. A 491. számú út Fehérgyarmat–Tiszabecs közötti szakaszának korszerűsítése
Megvalósíthatóság: A projekt megvalósulása tulajdonképpen a jelenleg meglévő útszakasz korszerűsítését jelentené, aminek előnye, hogy korszerű közúti
összeköttetést teremtene az országhatár, valamint az M49 és M3 autópályák között. A terv nem szerepel az OTrT-ben.
Nemzetközi szempont: A  projekt regionális jelentősége abból adódik, hogy
korszerű közúti kapcsolatot fog teremteni az északkelet-magyarországi térség, valamint mind az ukrajnai, mind pedig a romániai máramarosi térségek között.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárulna a felső-tisza-völgyi magyarság kapcsolattartási lehetőségeinek javulásához
a Kárpát-medence egyéb régióival. A  főút közvetlen kapcsolatot fog teremteni
mind az M3, mind pedig az M49 autópályával.
4. Új Tisza-híd Tiszakóród és Mezővári között

Románia irányába:
1. M49 autópálya megépítése, amely összeköttetést fog teremteni az M3-as
autópálya (Vaja) és Szatmárnémeti között.
Megvalósíthatóság: A gyorsforgalmi út megépítése szerepel mind a magyarországi, mind a romániai infrastruktúrafejlesztési tervek között. Az országhatárig
(Csengersima) eljutó gyorsforgalmi út folytatása szatmárnémeti kapcsolódással
beletorkollik a romániai tervekben szereplő Nagybánya–Szatmárnémeti gyorsforgalmi autóútba, amely útszakasz építésének előkészületei előrehaladott állapotban
vannak.
Nemzetközi vonatkozás: A tervek szerint a projekt része lesz egy Észak-, illetve
Nyugat-Európát Odesszával összekötő európai útvonalnak. Az útnak azonban ettől
függetlenül is a kétoldalú magyar–román kapcsolatokban nagy jelentősége van.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt jelentősége, hogy az észak-partiumi (szatmári), Nagybánya környéki valamint máramarosi magyar közösségek számára
jobb kapcsolati lehetőséget teremt a Kárpát-medence más régióival.
2. Nyírbátor–Vállaj–Nagykároly út kiépítése.
Megvalósíthatóság: A projekt terve, a 4915. számú út korszerűsítése szerepel
az OTrT-ben.
Nemzetközi vonatkozás: Csak a kétoldalú magyar–román kapcsolatok szempontjából.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása, figyelembe véve a romániai gyorsforgalmi útfejlesztési terveket (partiumi nyugati gyorsforgalmi (expressz)
autóút gyűrű kiépítése Nagybánya–Szatmárnémeti–Nagyvárad– Arad–Temesvár
között), nagymértékben megkönnyítené a Debrecen és a romániai szatmári térség
közötti kapcsolattartást, könnyítené a közúti megközelíthetőséget.
3. A Berettyóújfalut Nagyváraddal összekötő M4 autópálya kiépítése.

Az ország legkeletibb térsége Fehérgyarmattól keletre határok közé zárt, félszigetszerű periféria. A Tiszán Tivadar és Tiszabecs között nincsen átkelési lehetőség. A javasolt új híd, amely egyelőre csak elképzelés, Beregszász felé nyitná
meg ezt a térséget. Turisztikai szempontból is kedvező lenne.
Megvalósíthatóság: A  két kormány összehangolt politikai szándékára van
szükség már a tervezéshez is. Ezért előkészítéséhez mindenekelőtt politikai, társadalmi és gazdasági elemzésre van szükség. A híd mellett határátkelőhely is szükséges. Mindezek összehangolása bonyolult tervezési és hatósági feladat, ezért a
megvalósítás esélye csekély és időben távoli.
Nemzetközi összefüggés: A fejlesztéseknek távolabbra ható nemzetközi hatásai
nincsenek.
Nemzetpolitikai szempont: a térség magyarságának kapcsolataiban az új híd
kedvező lehetőségeket teremtene.

Megvalósíthatóság: A projekt része mind a magyar, mind pedig a román infrastruktúrafejlesztési terveknek. A tervek között szerepel egy a mai 4. és 42. számú
főutak nyomvonalához hasonló vezetésű autópálya kiépítése Budapest–Szolnok–
Püspökladány–Berettyóújfalu–országhatár (Nagykereki) érintésével, amelynek
jelzése M4 autópálya. A  tervek szerint, az M4 autópályába Berettyóújfalu körzetében fog becsatlakozni az M35 autópálya, amely Debrecen érintésével fogja
összekötni az M3 és M4 autópályákat. Az autópálya romániai folytatása lesz az
ún. észak-erdélyi autópálya, amely érinteni fogja Nagyvárad–Zilah–Kolozsvár–
Marosvásárhely–Brassó térségét. A romániai szakasz kivitelezés alatt áll. A magyarországi tervek szerint az M4 autópálya teljes hosszában 2015-re fog megépülni, azonban kiemelten fontos lenne, hogy mire az erdélyi autópálya országhatárhoz
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(Nagyszántó) közeli része elkészül, addigra a magyarországi szakasz már olyan
állapotban legyen, hogy képes legyen fogadni a csatlakozást. Ezt a célt szolgálná,
ha minél előbb elkészülne a Debrecent Berettyóújfaluval és a Berettyóújfalut az
országhatárral összekötő szakasz.
Nemzetközi vonatkozás: Az útszakasz de facto részét képzi a Fekete-tengert
Európa belső részével összekötő útvonalterveknek, és útvonal-alternatívát jelent
Chişinău és Odessza irányában. (Utóbbival kapcsolatos a Marosvásárhely és a
moldvai Románvásár, Jászvásár közötti román autópályaterv.) A  fekete-tengeri
kijárat domináns variációja azonban a dél-erdélyi autópálya.
Nemzetpolitikai szempont: Rendkívül fontos projekt, összeköttetést fog teremteni Magyarország, valamint a partiumi részek, Belső-Erdély és Székelyföld között.
4. A Szeged–Nagylak–Arad közötti M43-as autópálya megépülése.
Megvalósíthatóság: A Szeged–országhatár (Nagylak) szakasz átadására a tervek szerint 2010 őszén kerül sor. A projekt megvalósítása része a magyarországi
autópálya-fejlesztési terveknek, és mint a IV. számú helsinki-folyosó szakasza az
európai TEN rendszernek is.
Nemzetközi vonatkozás: Az útszakasz a Fekete-tenger irányában való autópálya-fejlesztés európai terveinek domináns, de megvalósulási szempontból az
észak-erdélyi autópályához képest lemaradt nyomvonala.
Nemzetpolitikai szempont: Az útvonal le fogja rövidíteni, azaz jobb kapcsolódási lehetőséget fog teremteni a Székelyföld déli része és az anyaország, illetve
egyéb kárpát-medencei régiók között.
5. Új Maros-híd Apátfalva és Nagycsanád között.
Megvalósíthatóság: Az Eurorégió a háborúban lerombolt híd pótlását tűzte ki
célul. Engedélyezési terve van. A magyar–román közlekedési szakértői tárgyalások érintőleg már foglalkoztak vele, de hivatalos kezdeményezés még nem érkezett a kormányokhoz. Politikai egyetértés esetén kormányközi egyezmény szükséges. A  híd Temes és Csongrád megye, azon belül Nagyszentmiklós és Makó
kapcsolatát szolgálná elsődlegesen.
Nemzetközi vonatkozások: A fejlesztéseknek távolabbra ható nemzetközi hatásai nincsenek.
Nemzetpolitikai szempont: a térség magyarságának kapcsolataiban az új híd
kedvező lehetőségeket teremtene.
6. „Bánáti út”
Megvalósíthatóság: Eredetileg szerbiai kezdeményezésre a Nagykikinda–
Nagybecskerek–Belgrád vonalon létesülne új út, amely a magyar–szerb–román
hármas határon lépne magyar területre, Kübekháza térségében. Onnan észak felé
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Deszknél érné el a 43. sz. főutat, majd egy új Maros-hídon át az M43 autópálya
maroslelei csomópontjába csatlakozna. Az eurórégión belül felmerült szerbiai kezdeményezéshez a román partnerek Nagybecskerek–Temesvár–Nagyszentmiklós
kapcsolat javaslatával csatlakoztak, és ezzel azt valóban térségi és nemzetközi
jelentőségűvé emelték. (Megjegyzendő, hogy a közelben jelenleg is meglévő
Tiszasziget–Gyála határátkelőhely, illetve a hozzá vezető út gazdaságosan nem
fejleszthető.) Az országos fejlesztési programokban még nem szerepel, de a kétoldalú tárcaközi tárgyalások már érintették.
Nemzetközi vonatkozások: A  fejlesztéseknek a Bánság észak és nyugat felé
irányuló kapcsolataira jelentősen kedvező hatása lenne, ezen túl a régió belső kapcsolatainak javítása révén kedvezően hatna a Duna–Tisza–Maros–Körös
Eurorégió népeinek társadalmi-gazdasági együttműködésére is.
Nemzetpolitikai szempont: a térség magyarságának kapcsolataiban és a többi
nemzethez fűződő társadalmi-gazdasági kapcsolatokban a javasolt úthálózat kedvező lehetőségeket teremtene.
Szerbia irányába:
1. Baját a hercegszántói határátkelővel összekötő 51-es számú
út korszerűsítése, bővítése.
Megvalósíthatóság: A projekt nem szerepel a magyarországi fejlesztési tervek
között. Megépülése estén gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetősége valósulna meg a majdan megépülő déli, M9 jelű autópályának.
Nemzetközi vonatkozás: A projekt megvalósulása magyar–szerb kétoldalú jelentőséggel bír.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása hozzájárulhatna a nyugatbácskai térségben élő magyarság és a dél-alföldi régió kapcsolatainak szorosabbá
válásához.
2. Bánáti út.
Lásd a román viszonylatú 6. pontot.
3. Ásotthalom–Bácsszőlős új határátkelőhely.
Az egyeztetés alatt álló magyar–szerb határforgalmi egyezmény tervezetében
szerepelt, de a szerb fél forráshiányra hivatkozva nem támogatta. Napirenden tartása indokolt.

– 165 –

Horvátország irányába:
1. Az M6 autópálya Bóly–Pélmonostor szakaszának megépítése.
Megvalósíthatóság: A  projekt szerepel az autópálya-fejlesztési tervekben,
Pécsig 2010-es megvalósítással. Az autópályának a határig történő meghosszabbítása folyamatban van.
Nemzetközi vonatkozás: Az autópálya-szakasz része a TEN hálózathoz tartozó
V/C. (Ploče–Budapest–Helsinki) közlekedési folyosónak, amely észak felé a VI.
számú helsinki folyosóban folytatódva teremt összeköttetést a Balti- és az Adriaitenger, Ploče és Gdańsk között.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósulása jótékony hatással lenne a horvátországi magyar tömb (Drávaszög) anyaországgal való kapcsolattartási lehetőségeire.
2. Új Dráva-híd Zaláta és Čadavica között.
Megvalósíthatóság: Országosan is támogatott helyi kezdeményezés, hogy a
67. sz. Szigetvár–Kaposvár–Balatonlelle főutat az Ormánságon keresztül a Dráváig meghosszabbítva létesüljön új kapcsolat Horvátország felé egy új Dráva-híd
építésével. Az új híd közvetlen kapcsolatot nyújtana Sellye és Szlatina (Slatina)
között. Ez a kapcsolat jelentősen oldaná a sokszorosan hátrányos helyzetű Ormánság elzártságát. Az út- és hídépítésre tanulmányterv készült, a híd helyének
kijelölése megtörtént. Az országos fejlesztési programokban még nem szerepel,
de a kétoldalú tárcaközi tárgyalások már napirendre tűzték. Megvalósításához
kormányközi egyezmény szükséges.
Nemzetközi vonatkozások: A fejlesztéseknek távolabbra ható nemzetközi hatásai nincsenek.
Nemzetpolitikai szempont: Magyar részről az egyik, országosan is leghátrányosabb helyzetű térség, az Ormánság periférikus jellegének oldása, hátrányos
viszonyainak megszüntetése szempontjából kiemelt jelentőségű fejlesztésnek minősül. Ezen túl a térség magyarságának kapcsolataiban, illetve a magyar–horvát
kapcsolatok fejlesztésében is kedvező lehetőségeket teremtene az új híd.

Nemzetpolitikai szempont: Az új híd javítaná Zala és Muraköz megye belső
kapcsolatait, és különösen a Dráva és a Mura között elterülő horvát térségre lenne
kedvező hatása.
Ausztria irányába:
1. Az M8-as gyorsforgalmi út kiépítése Rábafüzes (országhatár)
és Körmend között.
Megvalósíthatóság: Az M8 autópálya egy távlati gyorsforgalmiút-fejlesztési
elképzelés, amelynek egyes elemei (pl. pentelei Duna-híd) már elkészültek.
A projekt szerepel az OTrT-ben, egyelőre a környezetvédelmi hatástanulmányok
készítése van folyamatban. Az autópálya magyarországi szakasza Veszprémet,
Dunaújvárost, Kecskemétet és Szolnokot érintené, Budapest elkerülésével kelet-nyugat irányú kapcsolatot teremtve a már meglévő, vagy jövőben kiépítendő
gyorsforgalmi utak között.
Nemzetközi vonatkozás: A projekt egy nyugat–kelet irányú autópálya-fejlesztési terv, amely kapcsolatot teremtene a kelet-ausztriai autópálya-hálózat és Magyarország keleti szomszédai – Románia és Ukrajna – között.
Nemzetpolitikai szempont: A projekt megvalósítása elsősorban a Burgenlandban élő magyarság Magyarországgal való kapcsolattartási feltételeire lenne kiemelten pozitív hatással.

II. Vasúti infrastruktúra:
Magyar–szlovák viszonylat:
Győr–Dunaszerdahely vasútvonal kiépítése.

Megvalósíthatóság: Országosan is támogatható helyi kezdeményezés, hogy
a vasút révén egymással szoros kapcsolatban álló két község és térsége között
közvetlen közúti kapcsolat is létesüljön. A hídra engedélyezési terv készült, a magyar–horvát tárcaközi megbeszéléseken már érintették a javaslatot, de a kezdeményezés hivatalosan még nem jutott el a két kormányzathoz. Megvalósításához
kormányközi egyezmény szükséges.
Nemzetközi vonatkozások: A fejlesztéseknek távolabbra ható nemzetközi hatásai nincsenek.

Megvalósíthatóság: Győr és Dunaszerdahely között sosem létezett közvetlen
vasúti összeköttetés, azonban elsősorban helyi szinten fölmerült az igény ezzel
kapcsolatban. A bősi vízlépcső építése idején kiépült a Dunaszerdahely–Bős vasútvonal, azonban ezen csupán teherforgalom és nem személyforgalom zajlott.
A vágányok az építkezés befejezését követően felszedésre kerültek. Ennek a vonalnak az újbóli kiépítése és egy Bős magasságában felépítendő dunai vasúti híd,
lehetőséget teremtene a Győr–Hegyeshalom vasútvonalba való közvetlen becsatlakozásra.
Nemzetközi vonatkozások: A projekt megvalósulása elsősorban kétoldalú, magyarországi és szlovákiai érdekeket szolgálna.
Nemzetpolitikai szempont: A  projekt megvalósulása a Csallóközben élő magyarság Magyarországgal, elsősorban Győr környékével való kapcsolattartási le-
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3. Új Mura-híd Murakeresztúr és Kotoriba között.

hetőségeit javítaná. A csallóközi magyarság számára Győr jelenleg is a kulturális,
oktatási központ szerepét tölti be, de emellett gazdasági jelentősége sem lenne
elhanyagolandó.
Magyar–román–ukrán közös projekt:
A felső-tisza-völgyi (Debrecen–Érmihályfalva–Szatmárnémeti–Királyháza–
Huszt–Máramarossziget–Rahó–Csernovci) vasútvonal revitalizációja.
Megvalósíthatóság: 80–100 km/h vontatási sebesség lehetőségének biztosításával, villamosítással, illetve az ukrán szakaszokon az európai nyomköz használatát lehetővé tévő kettős vágány lerakásával, az átrakodás-mentesség biztosításával. A projekt csak elképzelés szintjén szerepel.
Nemzetközi jelentőség: A  vasútvonal fejlesztése hozzájárulna Nyugat-Ukrajna bekapcsolásához a nyugat-európai gazdasági vérkeringésbe. Részét képezné
Odessza és Európa vasúti összekötésének.
Nemzetpolitikai jelentőség: A projekt megvalósulása hozzájárulhatna a FelsőTisza-vidék, valamint a máramarosi és szatmári térség elszigeteltségének megszüntetéséhez, valamint a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez.

III. Vízi infrastruktúra:
1. A  kompközlekedéshez szükséges infrastruktúra megteremtése Gönyű és
Kolozsnéma (Kližska Nema) között.
2. A kompközlekedéshez szükséges infrastruktúra megteremtése Lábatlan és
Dunamocs között.
Összefoglaló táblázat
Infrastruktúratípus

Autópálya

Románia irányába:
A Püspökladány–Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal villamosítása és két nyomvonalúvá fejlesztése.
Megvalósíthatóság: A  vasútvonal Püspökladány–Nagyvárad–Kolozsvár közötti szakasza nincs villamosítva és csak helyenként dupla nyomvonalú. A vasúti
kapcsolat gyorsabbá, biztonságosabbá és vonzóbbá tétele érdekében, a két ország
döntéshozói irányába kezdeményezni lenne szükséges, a vasúti szakasz villamosításának és két nyomvonalúvá tételének tervbe vételét.
Nemzetközi jelentőség: A projekt megvalósulása esetén esély lenne az útvonal
európai gyorsvasúti hálózatba való bekerülésére.
Nemzetpolitikai jelentőség: Erdély és a Székelyföld Magyarországgal való
vasúti forgalmának döntő része a Budapest–Szolnok–Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonalon bonyolódik le.

Gyorsforgalmi
autóút

Főút
korszerűsítés

Vasútfejlesztés
Kompközlekedés

Hídépítés
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Viszonylat
M15 Hegyeshalom–Rajka
M11 Százhalombatta–Esztergom–Párkány
M2 Vác–Parassapuszta–Ipolyság
M30 Miskolc–Kassa
M3 Nyíregyháza–Beregdaróc–Beregszász
M49 Vaja–Csengersima–Szatmárnémeti
M35 Debrecen–Berettyóújfalu
M4 Budapest–Szolnok–Berettyóújfalu–
Nagykereki–Nagyvárad
M43 Szeged–Nagylak–Arad
M6 Bóly–Ivándárda–Pélmonostor
M8 Körmend–Rábafüzes
M14 Győr–Vámosszabadi–Nagymegyer
M21 Hatvan–Salgótarján–Somoskőújfalu–Fülek
M340 Záhony–Tiszacsernyő–Királyhelmec
M34 Vásárosnamény–Záhony–Csap
M44  Kecskemét–Békéscsaba–Gyula (–Arad–
Nagyvárad)
491. Fehérgyarmat–Tiszabecs
4915. sz. Vállaj–Nagykároly
51. sz. Baja–Hercegszántó
Győr–Bős–Dunaszerdahely
Felső-Tisza-völgyi vasút
Püspökladány–Nagyvárad–Kolozsvár
Szolnok–Lökösháza–Arad
Gönyű–Kolozsnéma
Lábatlan–Dunamocs
Duna-híd: Dunakiliti–Doborgaz
Duna-híd: Komárom–Révkomárom
Duna-híd: Esztergom–Párkány
További Ipoly-hidak
Tisza-híd: Tiszakóród–Mezővári
Maros-híd: Apátfalva–Nagycsanád
Dráva-híd: Zaláta–Čađavica
Mura-híd: Murakeresztúr–Kotoriba
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Hivatalos projekt-e? / várható
átadás
Igen OTrT / 2013 után
Igen OTrT / nincs információ
Igen OTrT / nincs információ
Igen OTrT / 2013 után
Igen OTrT / 2013 után
Igen OTrT / 2013 után
Igen OTrT / Nincs információ
Igen OTrT / Nincs információ
Igen OTrT / 2013
Igen OTrT / Nincs információ
Igen OTrT / Nincs információ
Nem / –
Igen OTrT / 2013 után
Nem / –
Igen / 2013 után
Igen/2010
Nem
Igen OTrT / Nincs adat
Nem / –
Nem
Nem / –
Nem / –
Igen/megkezdve
Nem
Nem
Nem / –
Igen / 2014
Igen OTrT / 2018
Igen / fokozatosan
Nem
Nem / bizonytalan
Nem / bizonytalan
Nem / bizonytalan

Település neve magyarul
Alsólendva
Apátfalva
Arad
Ásotthalom
Bácsalmás
Bácsszőlős
Baja
Balassagyarmat
Battonya
Bátyu
Békéscsaba
Bély
Beregdaróc
Beregdéda
Beregsurány
Beregszász
Beremend
Berettyóújfalu
Bóly
Bős
Budapest
Bussa
Čađavica
Cséffa
Csanád
Csanádpalota
Csap
Dámóc
Debrecen
Deszk
Doborgaz
Dorog
Drégelypalánk
Dunacsún
Dunakiliti

Az adott ország hivatalos nyelvén
Lendava

Batyovo
Biel
Deyda
Berehove

Gabčikovo
Bušince
Cefa
Cenad
Chop

Dobrohošť
Čunovo
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Sorszám
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  18
  19
  20
  21
  22
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  24
  25
  26
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  30
31
  32
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  34
  35

Dunamocs
Dunaszerdahely
Eperjeske
Érmihályfalva
Esztergom
Fehérgyarmat
Feled
Fülek
Geszt
Gömörszőlős
Gönyü
Győr
Gyula
Hatvan
Hegyeshalom
Hercegszántó
Hugyag
Ipolydamásd
Ipolyhídvég
Ipolypásztó
Ipolyság
Ipolytarnóc
Ipolyvece
Kalonda
Kassa
Kecskemét
Kelemér
Kemence
Királyhelmec
Kispalád
Kispereg
Kiszombor
Kolozsnéma
Kolozsvár
Komárom
Kotoriba
Körmend
Kőrösnagyharsány
Kőrösszeg
Kübekháza
Lábatlan
Lácacséke
Letkés
Léva
Losonc
Medve
Mezővári
Miskolc
Mosonmagyaróvár
Munkács
Murakeresztúr
Nagybodak
Nagykapos
Nagykároly
Nagykereki
Nagylak

Moča
Dunajska Streda
Valea lui Mihai
Jesenské
Fiľakovo

Ipeľské Predmostie
Pastovce
Šahy
Kalonda
Košice

Kráľovský Chlmec
Peregu Mic
Klížska Nemá
Cluj Napoca

Cheresig

Levice
Lučenec
Medveďov
Vary
Mukačevo
Bodíky
Veľké Kapušany
Carei
Nagylak / Nădlac
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Oroszvár
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Pető
Pocsaj
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Rárósmulyad
Ráróspuszta
Rédics
Révkomárom
Rimaszombat
Röszke
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Susa
Szabadka
Szalka (Ipolyszalka)
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Rimavská Sobota
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Satu Mare

Turňa nad Bodvou
Užhorod
Vojka nad Dunajom
Vălcani

– 172 –

92
93
94
  95
96
  97
  98
  99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

a fenntartható fejlődés magyar–magyar együttműködés
keretében történő előmozdításának irányairól
A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum

I. A fenntartható fejlődés mint a fejlesztésközpontú nemzetpolitika
új iránya
I.1. A Nemzeti Együttműködési Stratégia prioritásai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (a továbbiakban: KMKF)
2007 szeptemberében fogadta el „A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti
érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós
csatlakozása után” című előterjesztést (a továbbiakban: Nemzeti Együttműködési
Stratégia), amely új alapokra kívánja helyezni a magyar–magyar együttműködés
irányait és kereteit.
A Nemzeti Együttműködési Stratégia felhívja a figyelmet a nemzetpolitika kereteit és irányait érintő főbb globális és európai politikai, társadalmi tendenciákra.
Ilyen többek között a regionalizmus, a régiók együttműködésének és támogatásának megerősödése, a civil szféra szerepe és aktivitása, valamint az egyházak
közéleti szerepvállalása. Ezen jelenségek új típusú összefogást, új típusú partnerséget kívánnak meg a nemzetpolitikai állami és nem kormányzati szereplői
között is. Az új típusú partnerség része kell hogy legyen a stratégiailag kiemelt
fontosságú határon túli magyar intézmények stabil és kiszámítható anyaországi
pénzügyi támogatása.
A  Nemzeti Együttműködési Stratégia a magyar–magyar együttműködés új
prioritásaként határozza meg a fejlesztésközpontú nemzetpolitika megvalósítását. Ennek célja, hogy hozzájáruljon a határon túli magyar közösségek kisebbségi
létéből eredő hátrányos helyzetének ellensúlyozásához, továbbá hogy elősegítse
azoknak a lehetőségeknek a kibontakoztatását, amelyek a magyar nemzet több
országban való jelenlétéből erednek, megerősítve a fejlesztéspolitika kiegyenlítő funkcióját. A Nemzeti Együttműködési Stratégia aláhúzza, hogy „a fejlesztés
nem önmagában álló cél, hanem a jólét, a felzárkózás, a szülőföldön való boldogulás és identitás megőrzés eszköze. Helytelen irányú fejlesztéssel ezen céllal
ellentétes eredményt is hozhatnak, aminek elkerülése a fejlesztések tervezésének
kiemelt szempontjává kell válnia.”
A  nemzetpolitika eszköztárának jogi, intézményi és főleg pénzügyi korlátaira
tekintettel a fejlesztésközpontú nemzetpolitika megvalósításának tételezett fő pilléri
az alábbiak: együttműködés a fejlesztési tervek összeállításában, illetve ezen tervek
összehangolása, az egyeztetett fejlesztési tervek közös képviselete, menedzselése
és marketingje. A hatékony fejlesztési koordináció előfeltétele a szakszerű tervezés, illetve a döntéshozatal intézményeinek és fórumainak megteremtése.
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I.2. Megváltozott körülmények: a fenntartható fejlődés
mint új fejlesztéspolitikai paradigma aktualitása
A Nemzeti Együttműködési Stratégia 2007-es elfogadása óta világszerte, így
a Kárpát-medencében is radikálisan megváltoztak a fejlődés, a fejlesztéspolitika
lehetőségei, külső adottságai. 2008 közepétől válságjelenségek olyan egymást
erősítő sorozata (pénzügyi, gazdasági, erőforrás-, élelmiszer-válság) bontakozott
ki, amelyek lehetővé és szükségessé teszi az uralkodó fejlesztési paradigma teljes körű felülvizsgálatát.
Ezen elvi felülvizsgálat végső célja egy olyan fejlődési modell meghatározása, amely a lehetőségekhez mérten maximálisan biztosítja Magyarország és a
kárpát-medencei magyar közösségek hosszú távú fennmaradását, biztonságát és
prosperitását. Mivel ezen paraméterek nem csak, illetve nem elsősorban gazdasági jellegűek, ezért a fejlesztéspolitika, így a fejlesztésközpontú nemzetpolitika új
irányait a gazdaságpolitika terrénumát, eszközrendszerét és időhorizontját meghaladó keretek közt kell megfogalmazni.
Ezen keretek intellektuális alapját a fenntartható fejlődés* eszmerendszerébe
sorolt megoldások és módszerek jelenthetik, amelyek a fejlődést a gazdasági, a
szociális és a környezeti célkitűzések harmonikus, a jövő generációk fejlődési
lehetőségeit nem veszélyeztető, hosszú távú együttes megvalósítását célozzák.

Bár a fenntarthatóság eszméje alapvetően a környezetvédelmi gondolatiságból
nőtt ki, a fenntartható fejlődés sem általában, sem magyar–magyar kontextusban
nem azonosítható a környezetvédelemmel, főleg annak radikális fejlesztés-ellenes irányzataival. Semmiképpen nem törekvése tehát a határon túli magyar közösségek ipari forradalom előtti technológiai és életszínvonalon, skanzen-településekben történő konzerválása. A fenntarthatóságra törekvő fejlesztéspolitika
mindazonáltal maximálisan támaszkodik a még meglévő természeti környezet,
természeti erőforrások, hagyományos tudás megőrzésére és a XXI. századi kihívások közötti hasznosítására.
A jelen összefoglaló a Kárpát-medence sorsát erőteljesen meghatározó globális
válságjelenségek és az ezekre adott válaszok tükrében tárja fel a fenntartható fejlődés nemzetpolitikai kontextusban történő megvalósításának lehetséges irányait.
A  fenntartható fejlődés érdekében folytatott magyar–magyar együttműködés
akkor lehet eredményes, ha a fenntartható fejlődési politikát nem kezeljük elszigetelt területként, hanem a magyar–magyar együttműködés szakterületeinek
horizontális szempontjaként értelmezzük, és javaslatait, szellemiségét minden
szakterületen érvényesítjük. Összességében: célszerű a Nemzeti Együttműködési
Stratégia fejlesztésközpontú nemzetpolitikai vezérelvét „fenntartható fejlődésközpontú nemzetpolitikának” tekinteni.

ii. a globálizált világ új kihívásai:
a gazdasági, erőforrás és éghajlati válság

I.3. A fenntartható fejlődés és a fejlesztésközpontú nemzetpolitika
Nem képzelhető el tehát felelős nemzetpolitika anélkül, hogy az a megváltozott
és a várhatóan folyamatosan változó természeti, társadalmi és gazdasági körülményekre és kilátásokra reagáló fenntarthatósági eszmerendszert ne integrálná fejlesztési célkitűzései közé. Azonban a fenntartható fejlődés általános célkitűzései különös és fontos többlettartalmat nyernek a speciális magyar–magyar együttműködés
kontextusában. A  nemzetpolitikának ugyanis egyidejűleg kell elősegítenie a globális válságjelenségek helyi kezelését és a határon túli magyar közösségeket sújtó
sajátos kisebbségi problémák (elszegényedés, asszimiláció, humán és természeti
erőforrások eróziója, a magyar közösségi vagyon elvesztése) megoldását. Mindezt
meglehetősen szűkös politikai, intézményi eszköztár és korlátozott pénzügyi források mellett.
A  fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló nemzetpolitika tehát fokozottan kell, hogy támaszkodjék a helyi emberi és természeti erőforrásokra, az
alulról jövő társadalmi kezdeményezésekre. A fenntartható fejlődés – integratív
elvi alapjaiból fakadóan – elsősorban nem újabb szakpolitikai dokumentumok elkészítésében, specifikus pályázati források megteremtésében kell, hogy manifesztálódjék, hanem a fejlesztéspolitika már meglévő intézményei, kezdeményezései,
szakterületei mindegyikének felülvizsgálatában és adott esetben irányváltásában.
*

II.1. Bevezetés

Az összefoglaló keretei között a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság elnevezéseket szinonimaként használjuk.

A  2008 közepén térségünk több országát majdhogynem összeomlásszerűen
maga alá temető pénzügyi és gazdasági világválság csak egyike a kárpát-medencei régiót veszélyeztető globális léptékű válságjelenségeknek. Drámaisága és erős
szimbolikus jellege azonban más problémakörök kapcsán is rávilágított a tágabb
közép-európai régió sebezhetőségére, függőségére és saját eszközrendszerének
elégtelenségére.
A gazdasági válság mellett az egyre látványosabban kibontakozó éghajlatváltozás és néhány természeti erőforrás leromlása, illetve nyersanyag fokozódó
hiánya fogja a Kárpát-medence fejlődési lehetőségeit radikálisan befolyásolni.
Az éghajlati problémák intenzifikálódása már középtávon is erősen bizonytalanná teheti a térség mezőgazdasági termelésének, élelmiszerbiztonságának alapjait.
Az erőforrások növekvő szűkössége (elsősorban a víz) új regionális konfliktusforrássá válhat, amely nemcsak a kibontakozás, hanem a békés kapcsolattartás
kereteit is megkérdőjelezhetik.  
A  világ azonban nem rendelkezik a fenti válságjelenségek sem önmagukban, sem összességében történő kezelésének politikai, gazdasági eszköztárával.
A 2008–2009-es évek látványos csúcstalálkozói töredékes vagy éppen semmilyen
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kézzel fogható eredményt nem hoztak a fenti válságjelenségek tartós kezelésében.
Az ENSZ 2009 decemberében megtartott koppenhágai klímakonferenciája élesen
világított rá a nemzetközi közösség strukturális tehetetlenségére a sürgető éghajlati kérdés megoldására. Azaz a globális válság előidézésének képessége nem párosul egy hatékony, globális problémakezelő intézményrendszerrel.
A XXI. század nyitányát tehát olyan egymásba fonódó, globális eredetű válságjelenségek uralják, amelyek helyi, regionális kezelésére – a lehetőségekhez
képest – minden nemzeti közösségnek fel kell készülnie, és azokat megelőző és
alkalmazkodási stratégiák kidolgozása és megvalósítása útján kell fennmaradását
és gyarapodását biztosítania.  
II.2. A gazdasági világválság és egy alternatív fejlődési modell szükségessége
A 2008 második felében kataklizma-szerűen kibontakozó gazdasági világválság egy több évtizedes gazdaságfejlesztési modell csődjét demonstrálta. Ezen
modell célkitűzése a GDP  egyoldalú, bármi áron történő növekedése. Az olcsó
hitelekre épülő (azaz valós gazdasági teljesítmény nélküli), a kereslet „előrehozását” előidéző, azaz mesterségesen felpörgetett fogyasztás olyan termelési és
fogyasztási mintákat hozott létre, amely ciklikusan ismétlődő válságokba torkollik, s amelynek gazdasági következményei csak igen markáns állami beavatkozás
mellett, környezeti és társadalmi következményei pedig gyakran egyáltalán nem
is reparálhatók.
A  GDP  „mindenhatóságával” kapcsolatos problémák orvoslására a közgazdaságtudomány számos új mutatót dolgozott ki, de ezek sem feltétlenül terjednek ki olyan „növekedésen túli” szempontokra, mint például a növekedés területi
eloszlása (amelynek problémái igen jellegzetesek a Kárpát-medencében) vagy
arra, hogy a növekedés hátterében álló gyakorlati tartalom esetleg kifejezetten
kontraproduktív lehet.
Az egyoldalú GDP-növekedésre alapuló kurrens fejlődési modell tehát többszörösen is megalapozatlan: annak sem pénzügyi, sem valós szükségleti, sem környezeti szempontból nincsenek hosszútávon fenntartható fundamentumai. Bár a
globális válságkezelés első közelítésben a kapitalizmus ciklikusságára adott szokásos válaszok mentén alakul (bár sokkal nagyobb léptékben), a válság dimenziói,
a válságkezelés pénzügyi és társadalmi költségei, valamint a választott gyógymód várható mellékhatásai markánsan felerősítették az alternatív fejlődési modell
megvalósítását sürgető hangokat.
A fenti, valós fundamentumok nélküli gazdaságfejlesztési modell instabilitása
látványos bizonyítást nyert a közép-kelet-európai régióban. Mind Magyarországon, mind jellemzően a szomszédos átalakuló gazdaságú országokban a GDP növekedés motorja az export-vezérelt, multinacionális eredetű feldolgozóipar (volt).
Az olcsó munkaerőre épülő, jelentős állami támogatás mellett működő ipar
importált alapanyagból, importált energiahordozókat felhasználva állít elő
olyan alapvetően kivitelre készülő termékeket, melyek kevés helyi hozzáadott
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értékkel bírnak. A kérdéses iparágak legtöbbször alacsony helyi foglalkoztatás
mellett vagy/és elhanyagolható helyi szellemi tőke felhasználásával üzemelnek,
egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben járulnak hozzá a régió természeti,
humán erőforrásainak megőrzéséhez és gyarapodásához.
A térség, így különösen Magyarország nem vagy csak csekély mértékben tudta kihasználni kedvező mezőgazdasági adottságait, tartósult egy monokultúrás,
alacsony foglalkoztatási és alacsony feldolgozottsági szintet képviselő agráralapanyaggyártó modell.
A magas (növekvő) fogyasztási szintet a régió több országában támogatták az
olcsó devizahitelek, amelyek széleskörű lakossági és vállalati (és állami) eladósodáshoz vezettek. A globális pénzügyi és gazdasági krízis az extrém módon
nyitott, honi erőforrásokkal, tartalékokkal nem rendelkező, súlyosan eladósodott
(vagy eladósodó) lakossági, vállalati és kormányzati szektort a régió legtöbb országában az összeomlás szélére, várhatóan hosszú távon is tartósan periférikus
helyzetbe sodorta.
II.3. Természeti erőforrás- és éghajlati válság: a növekedés fizikai korlátai
A világ és ezen belül a Kárpát-medence természeti erőforrás-eróziója jól
dokumentált tény. Még az etikai szempontoktól megfosztott gazdasági megközelítésben is, a kizárólag anyagi értelemben vett gyarapodás korlátját jelenti azoknak a természeti erőforrásoknak a megújuló képességet meghaladó leromlása,
amelyek ezen fejlődés fizikai alapját jelentik. Ezen az ún. ökoszisztéma-szolgáltatások – jó levegő, a termékeny talaj, elegendő és tiszta víz, a megfelelően sokféle élővilág, az erdők által nyújtott sokféle szolgáltatás – nélkül semmiféle emberi
társadalom nem létezhet.
A fenntarthatósági irodalom több évtizedes kiindulópontja: egy fizikailag korlátozott világban az egyre növekvő erőforrás- és energia-bevitelre, illetve növekvő környezetterhelésre épülő növekedési modell szükségképpen teremti meg saját
összeomlásának a feltételeit.
A  növekedés természeti korlátai immáron globális szinten, a legtöbb ország
számára egyre markánsabban jelennek meg. Ez egyrészt a nem megújuló erőforrások kimerülésében, másrészt – az ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából
leginkább releváns – megújuló természeti erőforrásoknak a megújulási képesség feletti (túl)használatában mutatkozik meg. Több tudományág kutatási eredményei igazolják, hogy a Föld alapvető természeti nagyrendszerei közül több már
átlépte a visszafordíthatatlan pusztulás küszöbét (pl. a biológiai sokféleség tekintetében) vagy ahhoz nagyon közel állnak (éghajlat, talaj, tengeri halállomány,
óceánok savasodása). A természeti rendszerek tartós túlterhelése modellezhetően
a fent hivatkozott összeomlásra vezet, amely alapvetően fogja megváltoztatni az
emberi élet eddig ismert körülményeit.
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A  Kárpát-medence és ezen belül Magyarország szintén része ezeknek a
tendenciáknak. A regionális és globális természeti válságjelenségek közül a régió számára meghatározó, leginkább kritikus kérdés az éghajlat megváltozása
lesz. Irányadó éghajlati modellek szerint ez egyrészt az évi középhőmérsékletnek a világátlagot meghaladó növekedését, másrészről a csapadék mennyiségének csökkenését, eloszlásának kedvezőtlenebbé válását, illetve az extrém
időjárási jelenségek számottevő növekedését hozza magával. Ez értelemszerűen fokozza az aszály-jelenségeket, ezen belül különösen a Duna-Tisza közi
hátság kiszáradását, csökkenti a Kárpát-medence rendelkezésre álló felszíni és
felszín alatti vizek mennyiségét. A  csapadék-maximumok tenyészidőszakon
kívülre történő elmozdulása (téli esők) és a hőmérsékleti ingadozás növekedése (gyakori nyári extrém hőhullámok) alapjaiban alakítják át a mezőgazdaság
termelési feltételeit.
A régió számára adottságként megjelenő, részben „importált” negatív környezeti hatások mellett meg kell említeni a hasonlóan fontos, a Kárpát-medencében
keletkező káros környezeti jelenségeket is. Az egy adott népesség környezetterhelésének általánosan elfogadott mutatója: az ökológiai lábnyomra vonatkozó
adatok térségünk valamennyi állama meghaladja (Ukrajna kivételével: jelentősen
meghaladja) a világátlagnak minősülő 2.7 globális hektár/főt, amely pedig önmagában 30%-kal haladja meg a még fenntarthatónak minősülő 2,1 hektár/főt.
Régiónk tehát az irányadó nyugati mintához képest alacsonynak ítélt fogyasztási
szintje mellett is nettó környezetterhelő, azaz a rendelkezésére álló szintet meghaladó mértékben használ fel és szennyez természeti erőforrásokat.
S bár a 80-as évek végétől a szocialista nehézipar összeomlása, majd a gazdasági szerkezetváltás és a technológiai modernizáció sok fontos mutató tekintetében jelentős javulást eredményezett (kén-dioxid, ólom kibocsátásának, veszélyes
hulladék keletkezésének csökkenése), a környezetterhelés – elsősorban a fenntarthatatlan modell irányába elmozduló fogyasztási és közlekedési szokások
eredményeképp – átalakult szerkezete új és korábbiaknál nehezebben kezelhető
problémákat eredményez. Ezek: a megnövekedett háztartási és közlekedési energiafogyasztás, a robbanásszerű motorizáció, a csökkenő népesség ellenére növekvő területfelhasználás/beépítés és a települési zöld területek fogyatkozása,
növekvő kommunális hulladéktermelés, továbbá a termőföld és a természeti
területek csökkenése.
A fenti válságjelenségek nemcsak a kárpát-medencei magyar közösség egészségének, jól-létének és anyagi gyarapodásának a korlátait fogják a következő évtizedekben kirajzolni, hanem átrendezik a biztonságpolitika hagyományos kereteit
is. A katonai értelemben vett biztonsági prioritásokat a Kárpát-medencében is –
hasonlóan pl. a Közel-Kelet vagy Közép-Ázsia több országához – fokozatosan
felülírhatják a romló erőforrás-feltételek. Az élelmiszerbiztonság, a vízhez való
hozzáférés, az energiabiztonság, továbbá a határon átnyúló környezetterhelések akár régión belül is új típusú feszültségeket eredményezhetnek, amelyek alapjaiban befolyásolhatják a magyar–magyar együttműködés politikai feltételeit.
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II.4. Egy különleges kihívás: az olajcsúcs
A fejlett világ jelenlegi jólétének meghatározó ipari alapanyaga és energiaforrása a kőolaj. Kőolajon alapul a világ közúti, légi és vízi közlekedése, a petrolkémiai ipar, az olaj az eredője az erősen gépesített és kemizált mezőgazdaság
magas hozamainak. A közlekedés és szállítás globális szinten 96%-ban a kőolajtól
függ, mely szektor önmagában felelős az összes kitermelt olaj közel 60%-ának a
felhasználásáért.
Az olaj nem megújuló és nem (vagy nehezen) helyettesítő erőforrás. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a kőolaj kitermelésének tetőzése folyamatban van és mivel a 70-es évek óta nem tártak fel könnyen hozzáférhető, a korábbi kínálat gerincét adó, nagyméretű olajmezőt (ún. super-giant), a kínálat várhatóan
csökkenni fog. A csökkenő kínálat és a növekvő kereslet az olajárak radikális és
gyors növekedését idézheti elő (olajcsúcs-jelenség), amely egyszerűen pénzügyileg
finanszírozhatatlanná teszi a mai magas energia-input mellett működő gazdasági
modell fenntartását. S  bár a kőolaj-származékok még hosszú ideig rendelkezésre
állnak, magas ára és a kitermelés bizonytalanságai miatt az olaj már középtávon
sem töltheti be az univerzális energiahordozó és ipari alapanyag szerepét.
A 2008 őszéig tartó radikális olajár-emelkedés, amelynek a pénzpiaci összeomlás vetett véget, intő jel volt a tekintetben, hogy milyen széleskörű és mély
gazdasági, társadalmi válságjelenségekhez vezet az olaj hozzáférhetőségének
mégoly időszakos korlátozottsága is (Európában: gazdasági és politikai instabilitás, a fejlődő világban: éhséglázadás). A prognosztizálható tartós olajhiány – alternatív, helyi és megújuló energiaforrások nélkül – azonban a meglévő társadalmi
szervezettség és technológiai színvonal sokkal alacsonyabb szintjét teszi lehetővé.
Az olajkor utáni időszakra való korai áttérés alapvető gazdaságpolitikai, környezetpolitikai és biztonsági kérdés.

III. Válaszok és jövőkép: a fenntartható fejlődés eszmerendeszere
III.1. Bevezetés
A  fenti válságjelenségek már a XX. század utolsó harmadában elérték azt a
kritikus szintet, amely immáron átfogó intellektuális és politikai válaszokat sürgetett. A korlátozás nélküli ipari fejlődés által generált – a 60-as évektől egyre nyilvánvalóbb – globális környezeti, egészségügyi problémák és társadalmi egyenlőtlenségek új fejlődési paradigma kidolgozását tették szükségessé. Ennek formális
keretét az ENSZ által 1983-ban létrehozott Környezet és Fejlődés Világtanácsa
(az ún. Bruntland Bizottság) jelentette, amelynek 1987-ben kiadott Közös jövőnk
című jelentése az emberiség új és soha nem látott léptékű kihívásainak kezelésére
kívánt átfogó válaszokat adni. A gazdasági, környezeti és szociális igények szintézisét célzó új fejlődési paradigma megnevezése fenntartható fejlődés lett.
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III.2. A fenntartható fejlődés meghatározása
Általános ismérvek
A Közös jövőnk jelentés a fenntartható fejlődést olyan fejlődésként definiálta, amely „kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteit”. Az 1987-óta
született meghatározások a generációk közti igazságosság mellett hangsúlyozzák a környezet eltartó- és megújuló képességének mint abszolút fejlődési korlát figyelembevételének szükségességét, illetve a méltányos anyagi szükségletek
kielégítésének és az emberi jól-lét (well-being) megteremtésének fontosságát.
A  Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa által 2009 novemberében elfogadott,
Magyarország fenntarthatósági esélyeit elemző, Jövőkereső című jelentés a fenntarthatóságot olyan viszonyrendszerként írja le, „amelyben az emberek közötti és
a természetes környezetükkel való viszonya megteremti a harmónia lehetőségét”,
amely mellett „az embert is éltető környezeti folyamatok képesek megújítani a
környezeti rendszert”.
A  fenntartható fejlődés tehát leginkább egy viszonyrendszerként, semmint
egy közgazdasági paraméterekkel egzaktul leírható fejlesztési-útmutatóként ragadható meg. S bár rugalmassága okán nem szorítható egyszerre részletes és átfogó definíció közé, a kiterjedt hazai és nemzetközi szakirodalom alapján megfogalmazható néhány olyan kritikus szakterületi ismérve, amelyek segítséget nyújt
a fenntartható fejlődés magyar–magyar együttműködés számára releváns célkitűzésének meghatározásában.
A fenntartható fejlődés gazdasági értelmezése

Tekintettel a természeti javak szűkösségére a fenntartható gazdaság nem a fogyasztás bármi áron történő bővítését, hanem elsősorban a társadalmi szükségletek kielégítését szolgálja. Prioritása a rövid életciklusú, valós társadalmi igényt nem
jelentő termékek gyártása és beruházások megvalósításának finanszírozása helyett
a hosszú távú és méltányos megélhetést biztosító gazdasági ágazatok fejlesztése.
A fenntarthatóság egyik alapvető ismérve, hogy mind az igénybe vett nyersanyagok és energia, mind a felhasznált munkaerő, mind pedig a fogyasztás tekintetében a lehetőségekhez mérten maximálisan figyelembe veszi a helyi és térségi
adottságokat. Ezáltal csökkenthető a szállítás energia és infrastruktúra igényéből
származó környezetterhelés, növelhető a helyi gazdasági és társadalmi haszon,
valamint csökkenhető a külső erőforrásoktól és döntéshozóktól való függés.
A fenntartható fejlődés etikai, szociális és politikai értelmezése
A fenntarthatóság sajátos etikai tartalommal bír, melynek kiindulópontja a
jelen és a jövő generációk számára biztosítandó méltányos megélhetés. Ennek
megfelelően a fenntarthatóság középpontjában nem a befektetések pénzügyi megtérülésének elsőbbsége, hanem az ember jól-léte és a környezetével fennálló
harmóniája áll. Ez feltételezi a társadalmi igazságosság, esélyegyenlőség és a
felzárkózás lehetőségének mint etikai zsinórmértéknek az elfogadását.
A  fenntarthatóság átfogó céljainak megvalósítása nem képzelhető el aktív,
együttműködő, erős helyi közösségek nélkül. A helyi, szubszidiárius döntéshozatal és általában a fenntartható fejlődés motorja az aktív civil társadalom, illetve
azok az ún. társadalmi vállalkozók, akik a társadalmi tőke építésében olyan helyi
kezdeményezéseket valósítanak meg, olyan intézményeket hoznak létre, amelyek
tartósan és rendszerszerűen segítik elő a társadalmi kohézió megszilárdulását, a
helyi politikai akarat artikulálását.
A valódi szubszidiárius döntéshozatal előfeltétele az alapvető természeti és
gazdasági erőforrások (víz, termőföld, erdő, helyi hitelintézetek) feletti fokozottabb helyi, közösségi kontroll.
A gazdasági, etikai és szociális célkitűzések megvalósítása során támaszkodni
kell a helyi, felhalmozott kulturális tudásanyagra, amennyiben az elősegíti a
fenntartható erőforrás- és tájhasználatot, a társadalmi kohézió erősítését, stb.
A sajátos fenntarthatósági gazdasági, környezeti, szociális ismeretek átadásában, illetve feltárásában kiemelt szerepet az iskolai oktatás, tudatformálás, továbbá az önképzés, a civil társadalom felvilágosító tevékenysége.

A  fenntarthatóság gazdasági értelemben semmiképpen nem azonosítható a
GDP folyamatos növekedésével. Ellenkezőleg, fenntartható fejlődés csak az abban az esetben valósítható meg, ha a gazdaságpolitika tudomásul veszi azt a tényt,
hogy egy fizikailag korlátos világban a rendelkezésre álló természeti erőforrások,
illetve a környezetterhelés befogadására használt környezeti elemek kapacitásai –
így az ipari és mezőgazdasági termelés lehetőségei – végesek. Ennek megfelelően
akkor tartható fenn tartósan egy termelési modell, ha az a környezet eltartó és
megújuló-képességének korlátaira tekintettel használ fel nyersanyagokat, energiát, illetve bocsát ki szennyező anyagokat.
A fenntarthatóság fontos ismérve a folyamatos műszaki és eljárási innováció, azonban a fejlődés kulcsa nem önmagában az új (energia és anyagtakarékos
stb.) technológiák létrehozása és alkalmazása. A  világ jelenlegi válságjelenségeinek jó részét pontosan a természeti korlátok rövid távú meghaladását jelentő
technológiák hozták létre. A technológiai megoldások tehát csak akkor vezetnek a
környezetterhelés csökkenéséhez, ha a fajlagos hatékonyságjavulás nem jár együtt
ennek a környezeti hasznokat ellensúlyozó fogyasztásnövekedéssel.

Az ENSZ  1992-ben Rio de Janeiro-ban megtartott „Környezet és Fejlődés”
címet viselő világtalálkozóját követően a kormányok, régiók, önkormányzatok
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III.3. A fenntartható fejlődés megvalósítása
Globális sikertelenség

jelentős számban fogadtak el fenntarthatósági stratégiákat. Hasonlóképpen jelenetős volt a nemzetközi stratégia- és jogalkotás léptéke, amely a fenntarthatóság
egy vagy több pillére kapcsán kívánta a nemzetközi cselekvés kereteit, illetve
konkrét céljait lefektetni. A jelentős mennyiségű politikai deklaráció, stratégia stb.
ellenére az elmúlt két évtized általában globálisan a fenntarthatóság valamennyi
lényeges paramétere tekintetében lényeges romlást eredményezett. Nőtt az üvegházhatású gázok kibocsátása, folytatódott a talajállapot romlása, illetve a beépítés,
fokozódott a fajok kipusztulása, nem mérséklődött a nem megújuló erőforrások
kiaknázása, nem csökkentek a fejlettebb és a legkevésbé fejlett országok közti
jövedelmi különbségek.
A fenntartható fejlődési stratégiák implementációs kudarcát vizsgáló kutatások
feltárták, hogy a sikertelenségnek számos olyan strukturális oka van: a legtöbb
fenntartható fejlődési stratégia nem integrálódott az adott ország fő fejlesztési,
illetve meglévő egyéb stratégiáiba, adott esetben nem is a fő döntéshozó szerv
fogadta el; a stratégiák hiányos információkon alapultak, kevés kapcsolatuk volt
a társadalmi, gazdasági realitásokkal; a stratégiák jelentős része nem tartalmazott
konkrét prioritásokat és megvalósítható célkitűzéseket; az előkészítés és az elfogadás során bevont társadalmi bázis igen szűk volt; a megvalósításnak nem voltak
meg az intézményi feltételei; a stratégiaalkotás gyakran külső (nemzetközi) nyomásra történt, ami hátráltatta az elfogadott stratégiák szervesülését, stb.

élő családok nőtagjai számára nyújtott a felemelkedéshez szükséges alaptőkét.
A  Grameen Bank nemcsak pénzintézet, hanem etikai elveken alapuló, komoly
társadalmi missziót teljesítő közcélú intézmény.
Összefoglalva, a fenntartható fejlődés irányába való elmozdulást mindez idáig
szisztematikusan akadályozta a politikai akarat krónikus hiánya. A  fenntarthatóság megvalósítása tehát új típusú megközelítést igényel, melynek kiindulópontja nem a politikai stratégia-alkotás, hanem az alulról jövő kezdeményezések.
A politikai akarat hiánya szempontjából ugyanakkor kedvező lehet, hogy a magasabb hozzáadott értékű technológiák alkalmazói a globális versenyben de facto érdekeltek a fenntartható fejlődés standardjainak világszintű terjedésében, és minél
több helyi kezdeményezésben való megjelenésében.

IV. a fenntartható fejlődés a magyar–magyar kapcsolatokban:
lehetőségek, prioritások
IV.1. A fenntartható fejlődés sajátos kihívásai magyar–magyar kapcsolatokban

Az általános sikertelenség ellenére világszerte számos helyi fenntarthatósági
sikertörténet ismert. Ezek általános jellemzője, hogy a fenntartható fejlődés egy
vagy több aspektusa iránti meglévő társadalmi igényre (pl. mélyszegénység felszámolása, a faluközösség erdeinek védelme stb.) alapítva egy-egy helyi csoport
vagy karizmatikus személyiség – ún. társadalmi vállalkozó – olyan kezdeményezéseket indított, amelyek tartós, adott esetben intézményesülő társadalmi változást tudtak elérni környezetükben. Ezek a kezdeményezések eredményességük,
hitelességük és alulról építkező jellegük okán példaként szolgáltak más közösségek, illetve társadalmi vállalkozók részére, lehetővé téve a kezdeményezés széles
körű elterjedését.
A „vállalkozó” elnevezés indoka, hogy ezen személyiségek általában megfelelnek a gazdasági szektorban tevékenykedő vállalkozókra jellemző meghatározó
ismérveknek. Az új megoldások iránti fogékonyság jellemzi őket, rendelkeznek
ezen megoldások megvalósításához szükséges kezdeményezőkészséggel, továbbá hajlandóak ezen célok megvalósításáért kockázatot vállalni. Lényeges különbség a gazdasági és a társadalmi vállalkozó között, hogy az utóbbi motivációja
a közérdek, célja nem pénzügyi, hanem társadalmi tőke megteremtése.
Korunk talán legismertebb társadalmi vállalkozója Muhammed Yunus, Nobel békedíjas közgazdász, a szegények bankjaként ismertté vált Grameen Bank
alapítója. Az általa megteremtett mikrohitelezési rendszer a mélyszegénységben

A III. fejezetben megfogalmazott gazdasági, környezeti és szociális célkitűzéseket a Kárpát-medencei kontextusban hozzá kell igazítani a határon túli magyar
közösségek sajátos kihívásaihoz és a nemzetpolitika korlátozott eszköztárához.
Így, a nemzetpolitikának lehetőségként kell támaszkodnia arra a tényre, hogy
a Kárpát-medence egyedi és összefüggő természeti, vízrajzi egységet képez (pl.
uniós csatlakozásunk eredményeként az EU természetvédelmi nómenklatúrája új
elemmel: az ún. Pannon-biogeográfiai régióval bővült), amely Európa szerte mintaként szolgálhat a határokkal osztott természeti erőforrások integrált kezelésére
(pl. a készülő Duna-stratégia keretében).
A magyar–magyar fenntarthatósági együttműködésnek egyszerre kell továbbá
a II. fejezetben bemutatott világjelenségek szülőföldön való kezelésére eszközt
nyújtani, másrészről megállítani és visszafordítania a határon túli magyar közösségek nyelvvesztését, az asszimilációt, az elvándorlást, a kisebbséglakta régiók
etnikai arcának elvesztését.
Ennek megfelelően magyar–magyar kontextusban fenntartható fejlődés kiemelt prioritása kell, hogy legyen az közösségépítés, a társadalmi kohézió helyi
erősítése. Másodsorban, meg kell teremteni a helyi erőforrásokhoz és a hagyományos szakértelemhez leginkább kapcsolódó fenntartható helyi megélhetés feltételeit. Ennek során előnyben kell részesíteni az olyan könnyen megvalósítható
megoldásokat, amelyek lehetőleg kevés tőkeberuházást igényelnek, helyi bevételt termelnek és ezzel egyidejűleg a lehető legkisebb környezeti igénybevétellel
járnak. (Ezek elvárásoknak együttesen leginkább az ún. ökoszociális vidékfejlesztési paradigma felel meg).
Sajátos kihívás továbbá a meglévő táj, tér- és településszerkezet megőrzése. A  sok száz év óta megvalósított hagyományos területhasználat olyan ún.
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Helyi sikerek

kultúrtájakat hozott létre, amelyek a magyar természeti és kulturális örökség kiemelt fontosságú alkotóelemei. A  városiasodás asszimilációs hatásainak csökkentése érdekében támogatni kell a hagyományos térszerkezet (így elsősorban
a falvak) fennmaradását elősegítő törekvéseket, illetve az etnikai tömbként való
fennmaradáshoz szükséges hagyományos településszerkezet megőrzését.
A kisebbségi helyzet és a relatív gazdasági fejletlenség nemcsak nehézséget,
hanem egyúttal a fenntartható fejlődés megvalósításában sajátos kitörési pontot
is jelenthet. A fenntartható fejlődés alapjai ugyanis sok határon túli magyar közösség esetén igen erősek. A szocialista nagyiparosításig, illetve a mezőgazdaság
erőszakos kollektivizálásáig a határon túli magyar közösségek jelentős része modellszerű megvalósítója volt a fenntartható tájhasználatnak. Ezt több helyen,
így különösen a Székelyföldön, a természeti erőforrások kollektív, tartamos kezelését biztosító helyi normarendszer támogatta, amelyek fontos kulturális alapot nyújtanak a fejlődés kiindulópontját jelentő helyi erőforrások XXI. századi
igényeknek megfelelő menedzseléséhez. Végül, a határon túli magyar közösségek
körében az anyaországinak sokkal számottevőbb és látványosabb a társadalmi
vállalkozók, s az ezek egyik fő bázisát adó történelmi egyházak társadalmi
aktivitása (pl. Böjte Csaba ferences szerzetes áldozatos és intézményesített gyermekmentő tevékenysége).
IV.2. Intézményes előzmények

továbbá a magyar–magyar fejlesztési, vállalkozói és civil kapcsolatok erősítését.
A Magyar–magyar ÖkoFórum jelenleg nem aktív, néhány találkozó után a minisztérium kurrens vezetése megvonta a kezdeményezéstől a politikai és pénzügyi
támogatást.
IV.3. A fenntarthatósági együttműködés lehetséges célterületei
A fenntarthatóság mint a fejlesztésközpontú nemzetpolitika horizontális
célrendszere
A fenntarthatóság par excellence integratív eszmerendszer: akkor tud érvényesülni, ha bizonyos elvárásait valamennyi, a társadalmi, környezeti és gazdasági
állapotot lényegesen befolyásoló szakpolitika érvényre juttatja. Ebből következik,
hogy a nemzetpolitika kardinális területei, úgymint mezőgazdasági, gazdaságfejlesztési, közlekedési együttműködés, oktatáspolitika stb. meg kell, hogy feleljenek bizonyos fenntarthatósági minimumoknak, illetve fő irányainak összhangban
kell lenniük egy általános fenntarthatósági célfüggvénnyel.
Fejlesztéspolitikai megközelítésben ez minimálisan azt jelenti, hogy a nemzetpolitika lépjen fel a természeti, társadalmi és kulturális környezet jelentős pusztulását eredményező óriás-beruházásokkal szemben (pl. színesfémbányászat), ne
támogassa a hagyományos tér- és településszerkezet eróziójára vezető gazdasági
tevékenységeket (pl. falusi illetve a városközpontok kiskereskedelmét elsorvasztó
városszéli bevásárlóközpontok építése), helyezze előtérbe a helyi erőforrásokra
épülő, helyi jövedelmet termelő vállalkozások előmozdítását stb.
A  fentiek megvalósítása érdekében szükséges a magyar–magyar gazdaságfejlesztés eszköztárába – az uniós támogatások vagy a nemzetközi fejlesztési
bankok (Világbank, EBRD, EBB) által nyújtott finanszírozás igénybevételéhez
hasonlóan – előzetes fenntarthatósági szűrőt beépíteni (erre példa az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz készült útmutatók).

Specifikus, a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló magyar–magyar
programokat mindezidáig elsősorban a civil környezetvédő szervezetek folytattak. Több, jelentős magyarországi környezetvédelmi ernyőszervezetnek vannak
határon túli magyar tagszervezetei. Léteznek emellett kifejezett a határ menti régiók összefogására épülő, a fenntartható fejlődés széleskörű előmozdításáért fellépő
civil kezdeményezések (pl. Ipoly Unió). (A  magyar–magyar környezetvédelmi
kapcsolattartásra, egyedi projektekre – pl. tanulmányi verseny – számos hazai
és uniós forrásból lehet kis léptékű támogatást nyerni). Intézményes kapcsolatot jelent továbbá a Kárpát-medencében működő civil szervezetek között néhány,
Közép-Kelet Európára szakosodott nem-kormányzati szervezet (pl. CEEweb a
Biológiai Sokféleségért, CEE Bankwatch Network), illetve a nemzetközi/európai
NGO-szövetségek, irodák.
Kormányzati szinten a magyar–magyar környezetvédelmi kapcsolatok kiépítését, intézményesítését 2007-ben kezdeményezte a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, melynek keretét az e célra létrehozott Magyar–magyar ÖkoFórum
adta. Az ÖkoFórum meghívott résztvevői magyarországi kormányzati szervek,
felsőoktatási intézmények, civil szervezetek, továbbá határon túli magyar politikai szervezetek, civil szervezetek és oktatási intézmények voltak. A kezdeményezés célul tűzte ki a környezetvédelmi oktatás, képzés, szakképzés megerősítését,
különös tekintettel a határon túli magyar középiskolákra, a fiatalok bevonását, elsősorban egyetemi öko-klubok segítségével, egy tematikus adatbázis kialakítását,

Fenntarthatósági oktatás, képzés a helyi viszonyokra tekintettel
Az oktatási-képzési célú nemzetpolitikai együttműködés kereteit ki kell bővíteni fenntarthatósági modulokkal. A fenntarthatósági/környezeti nevelés ma-
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A fenntartható fejlődés első célterülete: a társadalmi tőkeépítés
A  magyar–magyar fenntarthatósági együttműködés elsődleges prioritása a
társadalmi kohézió erősítése, a közösségépítés és a humánerőforrás-fejlesztés kell, hogy legyen. Meg kell erősíteni a helyi közösségekben a gazdasági és
szellemi autonómiaigényt, támogatni kell az öntevékenység kibontakozásának
lehetőségét. Ennek legfontosabb eszközei: (a) az oktatás és képzés, valamint (b) a
szubszidiaritást erősítő kezdeményezések támogatása és az (c) inkulturáció.

gyarországi eredményeinek megosztása érdekében (pl. erdei iskola program) – elsősorban a határon túli magyar középiskolai hálózat bázisán – meg kell szervezni
az iskolai szintű tapasztalatcsere fórumait.
Mind a politikai, közigazgatási és üzleti döntéshozók, mind pedig – a lent
megjelölt gazdasági célterületek kapcsán – a vállalkozók és gazdák vonatkozásában fenntarthatósági képzéseket kell szervezni. Ezen programok megvalósítása során maximálisan támaszkodni kell a régióra jellemző, a vízgazdálkodásra, a
tájhasználatra, a mezőgazdaságra, a természeti erőforrások közös kezelésére vonatkozó hagyományos közösségi tudásra, amelynek nemcsak gyakorlati, hanem
helyi identitásképző szerepe is van.
Új intézményi és társadalmi kapcsolatok: a szubszidiaritás felé
Fenntarthatósági kezdeményezések akkor szervesülhetnek a határon túli magyar közösségekben, ha azok az életüket leginkább meghatározó döntéseket minél
nagyobb számban maguk hozzák meg (szubszidiaritás). A Kárpát-medence valamennyi régiója számára fontos követelmény tehát a politikai, igazgatási decentralizáció támogatása. A fenntarthatóság intézményi szempontból azonban sokkal
többet kíván meg, mint a régóta célzott területi autonómiát. Fel kell éleszteni vagy
építeni a korábban szervesen meglévő intézményi és társadalmi hálózatokat a különböző az egyházi közösségektől, az önképző körökön, fogyasztói klubokon át a
települési önkormányzati szövetségekig. Az új intézményi és társadalmi kapcsolatrendszer központi szereplői a helyi társadalmi tőke kovászai: (i) az öntevékeny
társadalmi szereplők, valamint (ii) a helyi politikai hatalom letéteményesei: a
helyi önkormányzatok.
(i) Az öntevékenység, a társadalmi kezdeményezek támogatása
A fenntarthatósági célkitűzéseket leghatékonyabban az alulról jövő egyházi és
civil kezdeményezések keretei között, a legkisebb szervezeti és infrastruktúrabefektetés mellett lehet megvalósítani. Az öntevékenység a legnagyobb hatékonyságú közösségszervező erő és a fenntartható fejlődés megvalósításának
társadalmi motorja. Ki kell alakítani, illetve ahol már megvannak: meg kell
erősíteni azokat az inkubációs jellegű jogi, pénzügyi, pályázati stb. támogatási
lehetőségeket, amelyek katalizálják a meglévő és alakuló civil, egyházi kezdeményezéseket, valamint a társadalmi vállalkozók munkáját. Támaszkodni kell
a keresztény egyházak egyre fokozódó, a Katolikus Egyház által egyenesen
missziós célkitűzéssé emelt környezetvédelmi tevékenységére.
(ii) Helyi önkormányzati kezdeményezések támogatása
Fenntartható fejlődés nem valósítható meg a helyi önkormányzatok ez irányú elkötelezettsége nélkül. Meg kell teremteni ezért a helyi önkormányzatok
fenntarthatósági törekvései intézményes támogatásának feltételeit. Pályázati/
képzési támogatást kell biztosítani a helyi fenntarthatósági tervek létrehozásához („local agenda 21”), ki kell terjeszteni a magyarországi fenntarthatósági
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önkormányzati kezdeményezéseket (pl. klímabarát települések szövetsége),
illetve kutatási programokat (pl. a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
által folytatott „A fenntarthatóság előőrsei” című kutatás).
Inkulturáció
A fenntarthatóságnak általában véve is fontos szempontja a gazdasági szereplők
megfelelő kommunikációja a termelési és értékesítési folyamatot biztosító kulturális közeggel. Ennek különösen nagy a jelentősége a magyar–magyar gazdasági
együttműködésben, hiszen kisebbségi helyzete és más állami keretek közötti szocializációja miatt a határon túli magyarság a magyarországi társadalomhoz képest
eleve a széles értelemben vett magyar kultúra (a „mindennapok kultúrája”) eltérő
alrendszerét képzi, nem is szólva arról a körülményről, hogy az országhatáron
kívüli magyar közösségek nagy része erősen multikulturális jellegű régiókban él.
Ezért ebben a viszonylatban különös jelentősége van a sajátos (multi)kulturális
közeg megértésének, az ebből fakadó nyelvi és egyéb kulturális szükségletek figyelembe vételének, és a munkahelyi, a szolgáltatói és a reklámkultúrában történő
érvényesítésének.**
Fenntartható gazdaság
A fenntartható fejlődés megvalósításának kulcsa egy olyan gazdasági modellre
való átállás, amely – a fent kifejtetteknek megfelelően – maximálisan támaszkodik a helyi erőforrásokra, a helyi termelési és fogyasztási hagyományokra, nem
terjeszkedik túl a természeti környezet eltartó képességén és biztosítja a helyi jövedelemtermelést. A termelés és a fogyasztás minél nagyobb fokú biztosítja a
helyi gazdasági autonómia megerősödését és az asszimilációt gátló hagyományos
tér- és településszerkezet megőrzését. A határon túli magyar kontextusban ezek
elérése érdekében meg kell teremteni, illetve meg kell erősíteni:
– a legfontosabb természeti erőforrások feletti helyi magyar tulajdont és közösségi ellenőrzést;
– a tőke feletti helyi rendelkezést;
– a helyi vállalkozók és gazdálkodók közti szövetkezést;
– a külső fosszilis energiaforrásoktól való fokozatos függetlenedést;
– közlekedési infrastruktúra fejlesztését.
a) A természeti erőforrások feletti közösségi ellenőrzés
A fenntartható gazdaság alapja a természeti erőforrások és a megújuló energiaforrások (föld, víz, erdő) feletti minél nagyobb arányú magyar tulajdon és közösségi ellenőrzés. A nemzetpolitikának hangsúlyosan támogatnia kell az alapvető
Ezekre a kérdésekre a kultúra és a gazdaság összefüggésében kitér „A határokon átívelő magyar kultúra öröksége és a magyar közösségek kulturális együttműködésének további lehetőségei” című szakpolitikai koncepció
tervezete is, amelyet a KMKF 2010. március 4-i Állandó Bizottsági ülése a KMKF plenáris ülésén való előterjesztésre javasolt.
**
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természeti erőforrások tekintetében egy minél szélesebb körű magyar tulajdonosi
réteg kialakulását. Meg kell teremteni vagy meg kell erősíteni továbbá a közösen
által használt természeti erőforrások (erdő, legelő, víz), illetve infrastruktúra (öntözési csatornák, belvízelvezető árkok) feletti közösségi felügyelet és használat
intézményeit (erdőbirtokosság, legelőbirtokosság, vízközmű társulások, stb.).

(i) fenntartható mezőgazdaság;
(ii) turizmus;
(iii) megújuló-energiatermelés;
(iv) anyag- és energiatakarékos építőipar
(v) hungaricumok védelme.

b) A tőke biztosítása
A tőke közösség által felügyelt, a helyi vállalkozók számára hozzáférhető,
hosszú távú megtérülését biztosítandó meg kell erősíteni a helyi és regionális
takarékszövetkezetek pénzügyi és intézményi helyzetét. A  globalizált pénzpiacoknak való kitettség csökkentése érdekében támogatni kell az alternatív elszámolási vagy kereskedelmi rendszerek (helyi pénz, barter-hálózatok) elterjedését.
A gazdaságilag legkiszolgáltatottabb, társadalmilag leginkább elesett rétegek, illetve régiókban elő kell segíteni a mikrohitelezés megindítását.

(i) Fenntartható mezőgazdaság
A támogatandó fenntartható mezőgazdasági modell olyan többfunkciós,
alkalmazkodó és versenyképes agráriumot eredményez, amely a vidék szociális, gazdasági, tájfenntartási, környezetvédelmi kihívásaira együttesen
nyújt komplex válaszokat. Jellemzője a termőföld, víz, táj és biológiai sokféleség védelme, a magas foglalkoztatás és az alacsony külső energia-bevitel. Magas agrártermelési potenciálú területeken, környezetileg kevésbé
sérülékeny területeken a termelés célja a minőségi, magas feldolgozottságú
és diverzitású élelmiszerek előállítása. Ezeken a területen támogatni kell a
modern ökológiai gazdálkodást, a nagy élőmunkát igénylő, speciális helyi
termékek, így különösen a hungaricumok előállítását.
Alacsony agrártermelési potenciállal bíró, illetve környezetileg sérülékeny
területeken előtérbe kerülnek a tájfenntartó és szociális funkciók. Itt különösen a természeti adottságoknak megfelelő, lehetőleg hagyományos gazdálkodási formák elterjedését kell elősegíteni (extenzív gyepre alapozott
extenzív gazdálkodás, vizes élőhelyek extenzív mezőgazdasági hasznosítása, stb.). Az erdőgazdálkodás során törekedni kell a tartamos, az éghajlatváltozás helyi hatásainak mérséklésre képes természet közeli erdők létrehozására és fenntartására.
A termelési mód és a művelési ág megválasztása (megváltoztatása) az önellátást igényét is szem előtt tartva a változatos, a tájfajtákra épülő termékszerkezet kialakítását kell, hogy célozza. A mező- és erdőgazdálkodási gyakorlatot
arra figyelemmel kell át vagy kialakítani, hogy alkalmas legyen a helyi biomasszára épülő megújuló energiatermelés alapanyag-igényét kielégíteni.
Az energia- és vegyszerárak várható növekedése, továbbá ezek használatának súlyos negatív környezeti hatásai miatt előtérben kell helyezni a helyi,
regionális piacokra való termelést. Az ökológiai, illetve a hagyományos
gazdálkodási formák elterjesztése érdekében kiterjedt fenntarthatóság képzéseket kell tartani.

c) Szövetkezés
Szükség szerint aktív külső részvétellel (oktatás, mediáció, jogi tanácsadás)
fel kell gyorsítani a határon túli magyar vállalkozók és elsősorban a gazdák szövetkezését. A szövetkezeti forma megkönnyíti a helyi termékek piacra jutását, a
termelés eszköz- és anyagigényének optimalizálását, a tőkéhez való hozzáférést,
általában növeli a tagok érdekvédelmi potenciálját. Támogatni kell a termékek
helyi, regionális védelmét szolgáló, illetve piacra jutását megkönnyítő együttműködéseket (pl. védjegyek).
d) Energiafüggetlenség
A magyar közösségek energiabiztonságának és gazdaság fejlődésének alapvető feltétele a külső, elsősorban fosszilis energiaforrásoktól való minél szélesebb
körű függetlenedés. Mivel valamennyi határon túli magyar területen fennállnak
a megújuló biomassza alapú hő és energiatermelés feltételei, prioritásnak kell tekinteni a helyi energiatermelés támogatást. Ezzel egyidejűleg – elsősorban a lent
ismertetett építőipari beruházásokon keresztül – lényegesen csökkenteni kell az
energiaigényt. A két – az Európai Unió jogszabályai által egyébként is gyorsított – párhuzamos folyamat szinergiája egy-két évtizeden belül közösségek széles
körének tudja biztosítani az energetikai autonómiát.
e) Közlekedési infrastruktúra
A fenntartható gazdasági fejlődés egyik alappillére a határon átnyúló kis- és
nagyléptékű közlekedési infrastruktúra és a – környezetvédelmi szempontból különösen jelentős – közösségi közlekedés (ld. a KMKF vonatkozó dokumentumai),
amely a határon innen és túl élő magyarság kapcsolattartásának egyik leghatékonyabb eszköze, a határ menti gazdasági felemelkedésének mozgató rugója.
f) Javasolt támogatási célterületek: a kitörési pontok
A fenntarthatósági kritériumnak leginkább megfelelő és a határon túli magyar
közösségek természeti, gazdasági, kulturális lehetőségeihez és adottságaihoz az
alábbiak a támogatásra javasolható gazdasági célterületek:
– 188 –

(ii) Turizmus
A fenntartható turizmus jellemzője a természeti környezet védelme, a kis
léptékű beruházási igény, a szolgáltatási szektorban a helyi tulajdonosok és
munkaerő dominanciája. El kell kerülni a természeti értékek pusztulását,
túlhasználatát eredményező szükségtelen közlekedési igényeket generáló
turisztikai óriás-beruházások támogatását.
A Kárpát-medence legtöbb magyar lakta régiója kiváló természeti és kulturális lehetőségeket biztosít a falusi, illetve ökoturizmus fejlesztésére.
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A turisztikai marketing során különös hangsúlyt kell fektetni az egyetemes
magyar táji és kulturális örökség megismerésének lehetőségére.
(iii) Megújuló-energiatermelés
Megújuló-energiatermeléshez a legtöbb határon túli, illetve határ menti
magyar régió jelentős, ki nem aknázott potenciállal bír. Ennek elsődleges
formája a korlátozott távolságon belül termelődő mezőgazdasági hulladékra (nem rönkfákra!) alapított biomassza kiserőművek telepítése, amelyek képesek egy-egy kisebb régió energiaellátását, a környező település
fűtését, illetve jelentős léptékű üvegházi termelés hőigényét biztosítani.
A Kárpát-medence alföldi régióiban emellett jelentős a geotermikus, a
hegyvidéki régiókban pedig a szélenergia-potenciál.
(iv) Anyag- és energiatakarékos építőipar
Az anyag- és energiatakarékos, lehetőleg a helyi erőforrásokra és hagyományos technológiákra alapuló építőipar világszerte több gazdaságilag
leszakadó régióban bizonyult a méltányos megélhetés forrásának. A helyben elérhető, természetes alapanyagok (fa, vályog, kő) használata, továbbá
tradicionális tudás ismerete feltételezi a relatíve kis üzemméretet, a családi
tulajdon dominanciáját, valamint a képződő jövedelem helyben maradását.
A reneszánszát élő hagyományos építési technikák és mesterségek felélesztése szükséges továbbá a még meglévő népi épületállomány fenntartáshoz,
illetve az egy-egy régióra jellemző falukép fokozatos helyreállításához.
A hagyományos építőipari tevékenység kiterjesztésével karöltve kell támogatni a modern energiatakarékos technológiák és módszerek elterjedését (hőszivattyúk alkalmazása, meglévő épületállomány szigetelése, napkollektorok és napelemek alkalmazása).

dedikált támogatási programot kell indítani, illetve a magyarországi támogatási
programokban elkülönítetten és kiemelten kell forrásokat biztosítani a határon túli
partnerszervezetekkel való kapcsolat felvételére és ápolására.
Jogi, műszaki, pályázati tanácsadással és képzéssel kell támogatni a határ
menti települési önkormányzatokat közös környezetvédelmi projektek megvalósítása érdekében (pl. Ipoly menti települések szennyvíz és hulladékkezelése).
A határ menti földrajzi és infrastrukturális szinergiák jelentősen csökkenthetik a
nagy környezetvédelmi beruházások költségét és csökkenthetik ezek ökológiai
hatékonyságát.
A lokális környezettudatosság előmozdítása mellett a magyar közösségeknek
politikáik alakításánál szükséges figyelembe venniük a Kárpát-medence ökológiai egységének tényét, tehát azt, hogy ennek a térségnek minden részében a látszólag helyi jellegű ökológiai folyamatok kisebb vagy nagyobb mértékben, de a
térség egészét érintik.
Ebben az értelemben a Kárpát-medence a teljes Duna-vízgyűjtő egyik
szubrégiójának tekinthető, s mint ilyen, az ökopolitikai egységet alkotó Dunamedence egyik ökopolitikai alrendszereként kezelendő.
A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésének fontos
feladata erre a tényre felhívni a Duna-stratégia alkotóinak figyelmét.

V. A magyar–magyar fenntarthatósági együttműködés keretei
és eszközei

Kiemelendő, hogy az Európai Uniós számos támogatási programja biztosít
jelentős forrásokat a fenntartható mezőgazdasági tevékenységekre, a megújuló
energiatermelésre továbbá az épületek energiatakarékosságának javítására.
Fenntartható környezeti és természeti erőforrás
A fenti társadalmi és gazdasági célkitűzések nem valósíthatók meg a környezet
egyidejű markáns és szisztematikus védelme nélkül. A magyar–magyar kapcsolatokban elsődleges feladat a határon túli (illetve határokon átnyúló) civil és önkormányzati környezetvédelmi együttműködés szervezett formáinak támogatása,
illetve létrehozása. A határon túli civil környezetvédelmi civil szervezetek részére

Mint láttuk, a fenntartható fejlődés megvalósításának leghatékonyabb gyakorlati
példáit az alulról jövő, a helyi közösség által támogatott kezdeményezések jelentik, melyek motorja gyakran egy-egy karizmatikus társadalmi vállalkozó vagy ezek
köré szerveződő csoport. A politikai fellépés tehát leginkább ezen fenntarthatóságot
szolgáló társadalmi energiák kibontakozási feltételeinek megteremtésében, illetve egy kezdeti támogató, inkubátor szerepben bontakozhat ki leginkább.
Ezen társadalmi kezdeményezések felismerése és megfelelő támogatása megkívánja a fenntartható fejlődés megvalósítását feladatuknak tekintő állami és civil
szervezetek közti legszélesebb partneri kapcsolatok, együttműködési formák
megteremtését, adott esetben intézményesítését. Az alulról jövő, széles partnerségben megvalósítandó kezdeményezések létrejöttét és a megvalósítás sikereit
aktív kommunikációval kell népszerűsíteni, hogy azok a társadalom legszélesebb
rétegei számára követendő mintául szolgáljanak. Végül, a fenntartható fejlődés
integratív megközelítéséből következően a nemzetpolitika kiemelt célkitűzésévé
emelt fejlesztéspolitikai tervezési együttműködés valamennyi fázisában, továbbá valamennyi fejlesztési szakterületén (oktatás, kutatás, mezőgazdaság, gazdaság-fejlesztés, közlekedés) meg kell jeleníteni a fenntarthatóság kritériumait.
A konkrét kezdeményezések megfogalmazásához mindenféleképpen szükséges további, lehetőleg régió-/kistérség-specifikus kutatások lefolytatása. Elkü-
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(v) Hungaricumok védelme
A fenntarthatóság egyik dimenziója a termékek kulturális hátterének figyelembe vétele, őrzése és hasznosítása. Az utóbbi időben egyre intenzívebb
gondolkodás kezdődött a hungaricumok törvényi védelmének megerősítéséről, szükséges azonban ezt a kérdést kárpát-medencei összefüggésben
(különösen a határon túli magyarok által előállított, de facto hungaricumnak
tekinthető termékek kapcsán) is áttekinteni.

lönült magyar–magyar fenntartható fejlődési stratégia elkészítése azonban annak várhatóan csekély hozzáadott értéke és jelentős anyagi vonzatai okán jelenleg
nem tűnik indokoltnak.
A fentiek tükrében az alábbi lépések javasolhatók:
a) közösségenkénti stratégiák kidolgozása: szükséges felmérni az egyes
magyarlakta régiók fejlődésének fenntarthatóságát, azaz a régió környezetigazdasági-társadalmi állapotát és a fejlődés ezekre gyakorolt hatását, beleértve a fenntarthatóságot szolgáló „jó gyakorlatokat” is, és ezek alapján
minden magyar közösségre nézve ajánlásokat kidolgozni a fenntartható fejlődés előmozdítása céljából, a helyi jog figyelembe vételével;
b) kormányzati struktúra: a fenntartható fejlődéssel foglalkozó magyarországi kormányzati struktúrán belül szükséges létrehozni olyan szervezeti
egységet vagy referatúrát, amely kifejezetten a határon túli magyar közösségekkel e téren történő együttműködés lehetőségeivel foglalkozik;
c) magyar–magyar fenntartható fejlődési kerekasztal megalakítása: a
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa mintájára és közreműködésével létre kell hozni egy magyar–magyar fenntartható fejlődési kerekasztalt, amely
véleményezi (adott esetben: meghatározza) a határon túli magyar közösségekkel való együttműködés konkrét irányait és feladatait. Ezzel párhuzamosan támogatni kell a határon túli magyar közösségek, illetve kisebb földrajzi
egységek fenntartható fejlődési tanácsainak, kerekasztalainak a létrejöttét;
d) fenntartható fejlődési célalap: a magyar–magyar együttműködéssel kapcsolatos támogatási rendszeren belül egy olyan speciális pénzalap elkülönítése, amely kifejezetten a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szempontok
érvényesítését szolgálja,
e) a meglévő fenntarthatósági kezdeményezések, projektek, illetve fő társadalmi szereplők feltárása: mind Magyarországon, mind a magyar–magyar relációban, mind pedig a határon túli magyar közösségekben számos
olyan meglévő sikeres példa van, amely a fenntarthatóság egy vagy több
aspektusának megvalósításában úttörőnek tekintendő. Ezen kezdeményezések, illetve szereplők eredményeinek bemutatása, propagálása kell, hogy a
magyar–magyar fenntarthatósági együttműködés alapját képezzék. Értelemszerűen a sikeres példák ismertetése során külön figyelmet kell szentelni a
megvalósítás helyi társadalmi és személyi körülményeire, így elsősorban
azokra a kiemelt személyiségekre (társadalmi vállalkozók), akik egy-egy
fenntarthatósági kezdeményezés motorjai voltak. Átfogó kárpát-medencei
kutatás a tárgyban nem ismert, de a tényfeltárás számos területen megkezdődött és mintának lehet tekintetni a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
Irodájának a „Fenntarthatóság előőrsei” című kutatási projektjét;
f) néhány meglévő kezdeményezés aktív támogatása: tekintettel a nemzetpolitika eszköztárának szűkösségére – legalábbis kezdetben – a társadalmi
– 192 –

hatás maximalizálása érdekében a fentiek szerint feltárt kezdeményezések
közül ki kell emelni néhány ún. zászlóshajó projektet, amely megvalósítása várhatóan (vagy már jelenleg is) inspiráló és modellszerűen máshol, más
magyar közösségek által is megvalósítható mintát nyújt. A projekt kiemelésénél nem a méretből, az elért vagy elérendő gazdasági teljesítményből kell
kiindulni, hanem annak fenntarthatósági (közösségi támogatottsága, tartóssága, intézményesíthetősége) és kommunikációs értékéből. Ezen kiemelt
projektek sikeres megvalósítását a nemzetpolitika valamennyi rendelkezésre
álló eszközével támogatni kell (jogi, pályázati, kommunikációs tanácsadás,
pénzügyi támogatás);
g) regionális projektek: a határmenti regionális együttműködéseken belül a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos projektek kialakításának ösztönzése;
h) aktív kommunikáció: a fenntartható fejlődés összetett eszmerendszere csak konkrét, meggyőző, sikeres példákon keresztül mutatható be a
társadalom szélesebb rétegeinek. A  magyar–magyar fenntarthatósági
együttműködés kiemelt eszköze kell, hogy legyen a fentiek szerint kiemelt zászlóshajó projektekre épülő aktív kommunikáció. A kommunikáció során törekedni kell a lakosság és a környezet minőségére gyakorolt
közvetlen pozitív hatások, illetve lehetőség szerint az inspiráló egyéni
sikerek plasztikus bemutatására. A  belső kommunikáció mellett ki kell
használni a fenntarthatóság marketingerejét: a határon túli magyar régiók imázs-építésben markánsan kell támaszkodni a fenntartható fejlődés
eredményeire, így a természetes környezet megőrzésére, a fenntartható
és hagyományos tájhasználat során előállított egészséges tájjellegű termékekre, stb.;
i) oktatás, képzés, tanácsadás: a meglévő hazai és külhoni tapasztalatok,
továbbá a zászlóshajó projektek megvalósításának tapasztalatai alapján fel
kell építeni azokat az általános és ágazat-specifikus főbb fenntarthatósági
oktatási, képzési, tudományos kutatási és tanácsadási modulokat, amelyek eligazítást nyújtanak a fenntartható fejlődés általános követelményei
között, illetve gyakorlati támogatást jelentenek az egyes fenntarthatósági
projektek megvalósítása során. Ezen modulok kifejlesztését, megvalósítását,
illetve a konkrét tanácsadási tevékenységet a nemzetpolitika oktatási, kutatási és fejlesztési eszköztárába (így különösen a Nemzeti Együttműködési
Stratégia által tételezett magyar fejlesztési ügynökségek tevékenységébe)
kell integrálni. Kiindulva a Régiók Európája elvből, szükség van a hagyományos regionális identitások gondozására, helyreállítására. A nem pusztán
adminisztratívan létező, hanem történelmileg kialakult régiók területfejlesztéséhez kapcsolódó humánerőforrás biztosításának hatékony eszköze lehet
az oktatás, képzés határon túl nyúló összehangolása, illetve regionális megosztása szakáganként;
j) intézményi támogatás: a fenntarthatósági kezdemények kritikus tömegű
sikere után azonosítható lesz, illetve több ízben már most is azonosítható,
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hogy melyek a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek újratermelésében kiemelt szerepet játszó szervezetek, intézmények (civil szervezetek,
iskolák, egyházi közösségek, helyi fenntartható fejlődési tanácsok). Ezen
szervezeteknek, intézményeknek a fenntarthatóság érdekében nyújtott
teljesítményét az összmagyarság javára végzett közhasznú szolgáltatásként
kell elismerni, amely ezen a jogon a nemzetpolitika intézményi támogatására jogosult;
k) a fenntartható fejlődés szempontjainak megjelenítése más politikákban: célszerű, hogy a magyar közösségek működjenek együtt annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szempontjai horizontális elvként jelenjenek meg azoknak az országoknak a szakpolitikáiban, amelyekben a magyar
közösségek élnek, illetve az Európai Unió szakpolitikáiban és stratégiáiban,
különös tekintettel a Duna-stratégiára.
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A határokon átívelő magyar kultúra öröksége
és a magyar közösségek kulturális együttműködésének
további lehetőségei
A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum
Áttekintő összegzés:
Bár a XX. század békeszerződései a kárpát-medencei magyarságot előbb öt,
majd nyolc országba osztották szét, az összetartozás tudatának ápolása és a közös
alkotás és értékteremtés a határokon keresztül is folytatódott, és évtizedek múltán,
ma is folyik. A közös kultúrának a határok feletti összetartozás fennmaradásában
játszott meghatározó szerepe okán a magyarság kultúrnemzetnek tekinti magát.
Az előterjesztés célja rámutatni azokra a közös nevezőt képző értékekre, amelyek a rendkívül tagolt és éppen ezért sokszínű magyar kultúrából építkezve nemzeti közösségként tartják össze a nyolc országban őshonosan élő magyarságot,
egyszersmind meghatározni a különböző országokban élő magyar közösségek
kulturális együttműködésének további lehetőségeit. A magyar közösségek kulturális együttműködésének többek közt arra kell irányulnia, hogy saját lehetőségeik
keretei között minél hatékonyabban mozdítsák elő az Európai Unió kulturális célkitűzéseinek megvalósulását.
A  magyar nemzeti együttműködés kulturális dimenziójáról beszélve magyar
kultúrának a magyarok önértelmezését és világértelmezését, valamint ezek kifejezését és az ezekkel kapcsolatos mindenfajta diskurzust tekintjük. A  magyar
kultúra országhatárok szerint tagolt, és számos egyéb tényező is tagolja.  Vannak
viszont olyan magyar kulturális értékek, amelyek közös nevezőnek tekinthetők,
mert a magyarság viszonylag széles körei számára kellően fontosak ahhoz, hogy
értékítéletet alkossanak róluk, kérdéseket tegyenek fel velük kapcsolatban, és ütköztessék álláspontjaikat. A közös nevezők értelmében lehet „egységes” magyar
kultúráról és magyar kultúrnemzetről beszélni.
Figyelmet kell fordítani a kultúra gazdasági összefüggéseire, nem szűkítve le
azokat kizárólag a kultúrafinanszírozás kérdéseire: különösen fontos a kultúra,
mint munkaerő-piaci tényező, a munkahelyi kultúra, a kereskedelem és reklámipar kultúrája, a termékek magyar kulturális hátterének gazdasági értéke és a kultúra idegenforgalmi értéke is. Problémafelvetésként arra célszerű összpontosítani, hogy a kulturális kommunikációban, mi nem jelenik meg, pedig kellene. Ez
programok szervezésével, támogatásokkal, kulturális diskurzusok generálásával
legalább részben pótolható. A kulturális együttműködés azt tűzheti ki célul, hogy
erősítse a magyar közösségek kulturális esélyegyenlőségét, minél szélesebb rétegekre kiterjessze a kulturális párbeszédet, és kapcsolódási pontokat teremtsen
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a magyar nemzet belső kulturális kommunikációjából kiszakadóban lévő magyarok számára.
Ennek érdekében egy stratégiai szemléletű, közös kulturális politika intézményes feltételeinek megteremtése kívánatos, amely alkalmas a kulturális kommunikáció problémáinak megoldását szolgáló szakmai programok kezdeményezésére
és megvalósítására. Alapvetően nem az egyes kulturális ágazatok új szakmai intézményeinek létrehozására van szükség, hanem a meglévő intézmények munkájának segítésére, illetve fokozott mértékű bekapcsolására a magyarságot alkotó közösségek közötti és a kifelé irányuló magyar kulturális kommunikációba.
A  magyar kulturális diplomácia intézményei a teljes, határokon átívelő magyar
kultúra kommunikációjának segítői.
Részletes megállapítások:
A KMKF 2007. évi plenáris ülésén konszenzussal elfogadott Nemzeti Együttműködési Stratégia5 kiindulópontként jelölte meg, hogy bár a XX. század békeszerződései a kárpát-medencei magyarságot előbb öt, majd nyolc országba
osztották szét, „a szellemi és közéleti áramlatokon, illetve felekezeteken belüli
kommunikáció, az összetartozás tudatának ápolása, sőt a közös alkotás és értékteremtés a határokon keresztül is folytatódott, és 87 év elmúltával ma is folyik”.
A kommunikációnak, az identitásnak, a közös alkotásnak és értékteremtésnek,
tehát a közös kultúrának a határok feletti összetartozás fennmaradásában játszott
meghatározó szerepe okán a magyarság – az államnemzet fogalma ellenében –
kultúrnemzetnek tekinti magát.
2005-ben a KMKF, saját albizottsági rendszerének kialakulásakor, a Kulturális és Oktatási Albizottság létrehozásával is elkötelezte magát amellett, hogy a
különböző országokban élő magyar közösségek együttműködésén belül kiemelt
figyelmet fordít a kulturális jellegű kapcsolatokra.
A  2007-ben elfogadott Nemzeti Együttműködési Stratégia a magyar nemzet
nagy részének Európai Uniós csatlakozását figyelembe véve és a magyar kormány
nemzetpolitikai célkitűzésével összhangban azt javasolta, hogy a különböző országokban élő magyar közösségek együttműködésének középpontjába a fejlesztéspolitikai kérdések kerüljenek. Ennek részeként ugyanakkor rámutatott a „nemzeti összetartozás szimbolikus szférájának” fontosságára is, amelynek gondozása
a fejlesztésközpontú nemzetpolitikának is feladata.
A Nemzeti Együttműködési Stratégia alapján a KMKF 2008-ban és 2009-ben
elsősorban a közlekedés-, gazdaság-, és mezőgazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó
szakpolitikai koncepciókat dolgozott ki.6 A kiindulópontot jelentő stratégiai doku5

„A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós csatlakozása után”
6
Ezeket összegzi „A KMKF Nemzeti Együttműködési Stratégiája és szakpolitikai koncepciói 2004-2009” című
dokumentumkötet (KMKF Titkárság, Budapest, 2009.)
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mentum fejlesztéspolitikai hangsúlya mellett ez abból is következett, hogy a korábbi évtizedek – bizonyos korszakokban spontán, más időszakokban politikailag
is segített – nemzeti együttműködésében a fejlesztéspolitikai területekre kisebb,
míg a kulturális életre, az oktatásra és a szimbolikus szférára nagyobb hangsúly
esett. A gazdasági hangsúlyú szakpolitikai koncepciók ugyanakkor számos területen mutattak rá a gazdasági élet kulturális és nyelvpolitikai vonatkozásaira.
A KMKF 2009. évi Plenáris Ülése felkérte a fórum Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságát, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Együttműködési
Stratégia alapján készülő nemzetpolitikai programcsomag kulturális együttműködési koncepcióval történő kiegészítésére.
Az albizottság a Gazdasági Albizottsággal együtt tartott, 2009. december 4.-i
ülésén tájékoztatást hallgatott meg a kulturális együttműködéssel kapcsolatos
jelen előterjesztés előkészítéséről, és egyetértését fejezte ki annak fő irányaival.
Az előterjesztés célja rámutatni azokra a közös nevezőt képző értékekre, amelyek
a rendkívül tagolt és éppen ezért sokszínű magyar kultúrából építkezve nemzeti
közösségként tartják össze a nyolc országban őshonosan élő magyarságot, egyszersmind meghatározni a különböző országokban élő magyar közösségek kulturális együttműködésének további lehetőségeit.

A magyar közösségek kulturális együttműködését
meghatározó körülmények
A  közép-európai rendszerváltások előtt a különböző országokhoz tartozó
magyar közösségek kulturális élete és az akkori lehetőségekhez mért kulturális
együttműködése fontos közéleti szerepet is játszott, mintegy helyettesítve a hiányzó politikai képviseletet. A rendszerváltások után a magyar–magyar kapcsolatok
politikai és társadalmi dimenziója szervezeti értelemben külön vált egymástól, és
mindkét területen jelentős intézményes fejlődés következett be. 7
A  kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális intézményrendszere tehát részben a rendszerváltás előtti, megörökölt intézményekből és szervezetekből,
részben az újonnan létrejöttekből áll össze. Több magyar közösségben egyszerre
működik egy nagy, országos szervezet (pl. Erdélyben az EMKE, Felvidéken a
Csemadok, Vajdaságban a Magyar Művelődési Szövetség, Kárpátalján a Magyar
Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége), amelyekkel részben karöltve, részben párhuzamosan helyi vagy regionális és szakági szervezetek (írószövetségek, egyéb
művészeti szövetségek stb.) tevékenykednek.
Az országos kulturális szervezetek (Horvátország kivételével) a kulturális élet
számára módszertani és szervezési segítséget nyújtó közművelődési intézeteket
hoztak létre, amelyek Kárpát-medencei szinten gyümölcsöző együttműködést
7

A KMKF Állandó Bizottságának 2010. március 4-i ülése kívánatosnak nevezte a határon túli magyar
kultúrával foglalkozó magyarországi intézmények felsorolását. Mivel az illetékes kormányszerveknek nem áll
rendelkezésére ilyen nyilvántartás, szükségesnek tűnik egy ilyen regiszter elkészítése.
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alakítottak ki. Az első, kulturális és tudományos tevékenységet egyaránt felkaroló, jelentősebb határon túli közszolgálati intézet a Muravidéken, Alsólendván
jött létre 1994. január 1-vel, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, amelynek hatására és mintájára, a határon túli magyar közösségek gyümölcsöző együttműködése révén, a következő esztendőkben hasonló jellegű intézetek jöttek létre
Zentán, Dunaszerdahelyen, Erdélyben az EMKE égisze alatt és Beregszászon. Ez
a hálózat manapság rendkívül fontos határon túli, szorosan együttműködő magyar
kulturális intézményrendszert képez, jelentős együttműködéssel.
Erdélyben és Felvidéken erős kulturális jelleggel létrejöttek a civilszervezetek
közös fórumai (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Szlovákiai Magyar Kerekasztal). Az egyházak hagyományosan szintén a magyar kulturális élet
meghatározó szereplői.
2008 szeptemberében öt országos közművelődési intézet8 részvételével létrejött a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal, amelynek célja többek közt
a regionális sajátosságok megőrzése mellett a Kárpát-medencei magyar identitástudat erősítése a közművelődés eszközeivel, együttes gondolkodásmód és közös
cselekvés kialakítása képzésekben, művelődéskutatásban, jövőtervezésben, módszertani központok létrehozásában.
Az országos magyar kulturális és közművelődési szervezetek, illetve intézmények egyes országokban (Románia, Szlovákia, Ukrajna, Ausztria) teljes mértékben civil alapon működnek, míg más országokban (Szlovénia, Szerbia) kulturális
autonómiára, vagy annak lehetőségét hordozó közjogi státusra tettek szert. Mind
a szervezetek és intézmények működése, mind az ezeket fenntartó közösségek
identitása szempontjából az utóbbi modell a kedvező, ezért a magyar közösségek
– többek között kulturális – autonómiatörekvése támogatásra érdemes.9
A rendszerváltásokat követően megalkotásra kerültek az első olyan nemzetközi
jogi dokumentumok (alapszerződések, a Velencei Bizottságnak a határon átnyúló
támogatásokkal kapcsolatos véleményei, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának
bolzanói ajánlásai stb.), amelyek az anyaországok és a határaikon túl élő, kisebbségi helyzetű közösségek kapcsolatával foglalkoznak. Ezek, ha nem is kizárólagosan, de elsődlegesen a kulturális jellegű kapcsolatokat állítják a különböző
országokban élő, ám azonos nemzeti identitású közösségek kapcsolatának
középpontjába, ami indokolttá teszi, hogy a magyar nemzetpolitika továbbra is
megkülönbözetett figyelmet szenteljen a kulturális kérdéseknek.
8
az erdélyi, a szlovákiai, a vajdasági, a Mura-vidéki és az egyik kárpátaljai intézet (horvátországi tagja azért
nincs az együttműködésnek, mert ott nincs ilyen intézmény)
9
Szlovákiában a rendszerváltás után ezzel éppen ellentétes folyamat zajlott le. A Csemadok, amely korábban –
természetesen a kommunista rendszer korlátaival értelmezett – kvázi kulturális autonóm státussal rendelkezett, a
rendszerváltás és a Szlovák Köztársaság kikiáltása után nemcsak ezt a státusát vesztette el, hanem állandó állami
támogatását is. Törvény született ugyanakkor a magyarlakta vidékeken a szlovák kultúra terjesztését felvállaló
Matica slovenská állandó állami támogatásáról. Az így kialakult jogi és gyakorlati helyzet éppúgy hozzájárul az
államnyelv és a kisebbségi nyelvek védelme közti egyensúly felborulásához, mint a súlyos kötelezettségeket előíró államnyelvtörvény és kizárólag megengedő jellegű kisebbségi nyelvtörvény közötti ellentmondás, amelyet az
EBESZ kisebbségügyi főbiztosa is szóvá tett.
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Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió is növekvő figyelmet fordított polgárai kulturális szükségleteire, a közös európai kulturális örökségre, a kultúra és a
gazdaság összefüggéseire, illetve a polgárok és a tagállamok kulturális együttműködésére. A kulturális politika 1992-ben a Maastrichti Szerződésben jelent meg
először közösségi szinten, amely szerint a közösségnek úgy kell segítenie a tagállamok kultúráinak virágzását, hogy közben tiszteletben tartja a nemzeti és regionális különbségeket, és előtérbe emeli a közös európai kulturális örökséget. Ezzel
a megfogalmazással az Európai Közösség, bár máig hatóan alapvetően tagállami
hatáskörben hagyta a kultúrpolitikát, alapvetően hitet tett a tagállamokon belüli,
hagyományos kulturális sokszínűség, mint megőrzésre méltó érték mellett.
Az utóbbi szempontot még világosabban kristályosította ki a Lisszaboni Szerződés, amely az európai integráció alapjai között kiemelten említi meg a kisebbségi jogok védelmét, és az unió céljai között felsorolja a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.10
Ugyanakkor – bár a sokszínűség tiszteletben tartásából ténylegesen kikövetkeztethető, de –szövegszerűen az uniós kultúrpolitika alapdokumentumaiban eddig nem került kimondásra, hogy a különböző országokban élő, de azonos kulturális értékek körül szerveződő (azonos kultúrkörhöz, vagy kulturális nemzethez
tartozó) közösségek kapcsolata, együttműködése, illetve összetartozási tudata
az európai kulturális örökség része. Ennek uniós szinten történő megfogalmazását célszerű a magyar közösségeknek közösen szorgalmazniuk.
Az EU gyakorlati kulturális politikáját jelentő kulturális keretprogram legfőbb
célkitűzése a kulturális szektorban dolgozók tagállamok közötti mobilitásának
elősegítése, a kulturális javak és műalkotások tagállamok közötti áramlásának támogatása és a tagállamok közötti kulturális párbeszéd ösztönzése, amely célok
szintén egybeesnek a nyolc országban élő magyar nemzet érdekeivel.
A Maastrichti Szerződésnek a kulturális politikával foglalkozó és a Lisszaboni
Szerződésbe is átemelt cikkelye11 előírja, hogy az EU-nak a kulturális szempontokat egyéb tevékenységei során is figyelembe kell vennie, méghozzá a kulturális
sokszínűség tiszteletben tartása és megőrzése érdekében. Ezzel az EU egyértelműen állást foglal amellett, hogy a kultúra nem egy elszigetelt rendszert alkotó
szakpolitikai kérdés, hanem az élet minden részét – így az uniós együttműködés középpontjában álló gazdasági életet is – átható emberi szükséglet, és
ezért a kulturális politikának is célszerű ebben az összefüggésben tekintenie rá.
Figyelembe véve, hogy a magyarok túlnyomó többsége uniós polgár, a különböző
országokban élő magyar közösségek kulturális együttműködésének – amellyel kapcsolatban az alábbiakban teszünk javaslatokat – többek között arra kell irányulnia, hogy a
magyar közösségek saját lehetőségeik keretei között minél hatékonyabban mozdítsák
elő az Európai Unió feljebb említett kulturális célkitűzéseinek megvalósulását.

A kulturális magyar nemzet fogalmának tartalmi elemei
A kultúra fogalma a tudományos életben régi vita tárgyát képzi, amelynek során
különböző tartalmú és megfogalmazású definíciók születtek.12 Számos országban
a kultúra tartalmával, filozófiájával és gyakorlatával foglalkozó tudományt külön
tudományágnak tekintik.
Kulturális élet, kulturális érték, kulturális kommunikáció
Az általános politikai szóhasználat általában a művészi alkotásokat, illetve
azok előadását és befogadását nevezi kultúrának, és ezek szervezett formáját kulturális életnek. A kulturális élet egyik legfontosabb jellemzője az önkéntesség.
(Szemben például a közoktatással, amely alapszinten kötelező jellegű, vagy a gazdasággal, amelynek mozgatója a megélhetési kényszer.)
A  magyar közösségek kulturális együttműködési stratégiája kapcsán célszerű –
éppen a kulturális élet önkéntességének fényében – feltenni a kérdést, hogy mi a kulturális életet alkotó jelenségeknek a funkciója, milyen szerepet töltenek be az ember
és a közösség életében, és ennek jegyében meghatározni a magyar kultúra fogalmát.
Anélkül, hogy a tudományos vitákban állást foglalnánk, a magyar nemzeti
együttműködés kulturális dimenziójáról beszélve magyar kultúrának a magyarok önértelmezését és világértelmezését tekintjük (ideértve az önépítésnek és a világ alakításának személyes, illetve közösségi koncepcióit is), valamint ezek kifejezését és az ezekkel kapcsolatos mindenfajta (tudományos, művészeti, politikai,
szakmai vagy éppen hétköznapi) diskurzust.
Az ön- és világértelmezés céltudatos kifejezése kulturális érték. A kifejezés
közvetítő közegét, tehát a kulturális élet anyagi megjelenését különféle jelrendszerek biztosítják: nyelv, zene, formavilág, mozgáskultúra, vagy akár az ízvilág
is. A közvetítő közegek közül a nyelv a nemzeti önmeghatározásban kiemelkedő
szerepet játszik, ezért a KMKF külön nyelvtervezési szakpolitikai koncepció kialakítását határozta el13, amelyet jelen anyagunk nem helyettesít.
Amennyiben a különféle közvetítő közegek igénybevétele művészi igénnyel
történik, akkor művészi alkotásról beszélhetünk. A művészi alkotás fogalmának
elkülönítése azért fontos, mert a kulturális értékek fogalmát sokszor a művészeti
alkotásokra szűkítjük le, a nemzeti együttműködés kulturális dimenziója szempontjából azonban az ön- és világértelmezés minden céltudatos kifejezését célszerű értéknek tekintenünk, függetlenül annak művészeti attraktivitásától.  Egy
közösség fennmaradt kulturális értékeinek összességét kulturális örökségnek
nevezzük.

A Lisszaboni Szerződés részét képző EU Szerződés 2. és r. cikkelye.
A Maastrichti Szerződés Kultúra című, 151. cikkelyével azonos a Lisszaboni Szerződés részét képző EU 
Működési Szerződés 167. cikkelye. Elvi szinten a Maastrichti Szerződés 3. cikkelye fogalmazta meg, hogy az
Európai Közösségnek hozzá kell járulnia a tagállamok kultúráinak virágzásához.

Az angolszász és a német uralkodó felfogás alapvetően külön kategóriaként beszél anyagi és szellemi kultúráról, azzal a különbséggel, hogy a kultúra általános definíciójában az előbbi inkább az anyagi, míg az utóbbi
inkább a szellemi vetületekre helyezi a hangsúlyt. Magyar akadémiai értelmezés szerint kultúra az emberiség
által létrehozott anyagi és szellemi javak összessége.
13
 Ld. a KMKF 2009. évi plenáris ülésének záró állásfoglalását, http://kmkf.hu/index.php?q=hu/akmkf2009sze
ptember11iplenarisulesenekzaroallasfoglalasa
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A magyar kultúra tagoltságának valósága és egységének kérdése
Az emberek ön- és világértelmezésére rányomja bélyegét személyes élethelyzetük, illetve azoknak a közösségeknek a helyzete és öröksége, amelyekhez
tartoznak. Ez igaz a különböző országokban élő magyar közösségekre is: ön- és
világértelmezésük magától értetődően integrálja azoknak az országoknak a sajátosságait, amelyekhez szülőföldjük tartozik, így a Magyarországon kívül élő
magyarok kultúrája reagál kisebbségi élethelyzetükre, és kölcsönhatásban áll a
többségi nemzet világértelmezésével, illetve annak kifejezési módjaival, így nyelvével is. (A kölcsönhatás általában aszimmetrikus, hiszen a gazdasági és politikai
súlykülönbségek többnyire a többségi társadalom hatását teszik összehasonlíthatatlanul erősebbé.)
A  magyar kultúra tehát országhatárok szerint tagolt, így az anyaországon
kívüli részeinek sajátosságát – az amúgy is meglévő regionális sajátosságok mellett – döntő mértékben határozza meg a többségi néppel való együttélés. (Vagy
több nép kultúrájával történő intenzív érintkezés is, hiszen például Csehszlovákia
szétesése nem szüntette meg a felvidéki magyarok kiemelt figyelmét Csehország
és a cseh kultúra irányában, illetve a kárpátaljai magyarok továbbra is nagyobb
mértékben élnek az orosz kultúra hatása alatt, mint a magyarság többi része.)
A magyar kultúrának ez a sokszínűsége (az „ötágú síp” jelleg – amely ma már a
valóságban nyolcágúnak tekinthető) akkor is értékes sajátosság, ha nem a magyar
nép jószántából alakult ki, hanem történelmi adottság.

Az országhatárok szerinti tagoltság következtében a magyar kultúra egy része
kisebbségi helyzetű közösségek kultúrája, amelynek sajátosságai nem maguktól értetődőek a többségi helyzetű közösségek kultúrái számára, legyen szó akár a
magyarországi magyarokról, akár a Magyarországgal szomszédos országok többségi nemzeteiről, akár a világ más népeiről.
Az államhatárok szerinti tagoltság mindamellett nem az egyetlen olyan tényező, amely sokszínűvé teszi a magyar kultúrát. Az emberek ön- és világértelmezését számos egyéb tényező is tagolja, például a társadalmi helyzet, az
iskolázottság, a foglalkoztatás, vagy éppen szellemi és közéleti irányzatokban
való részvételük. Ez a tagoltság többnyire átnyúlik a határokon. (Amint arra a
Nemzeti Együttműködési Stratégia is felhívja a figyelmet, különösen a szellemi
és politikai irányzatokra jellemző, hogy megvan a határokon túl a saját „megfelelőjük”, amellyel fő szabályként élénk kapcsolatot ápolnak.) A különböző országokban élő, de hasonló szociális helyzetű, vagy hasonló szellemi, közéleti irányzatokhoz tartozó magyarok ön- és világértelmezése sok szempontból közelebb
áll egymáshoz, mint az ugyanabban az országban élő, de eltérő helyzetű, vagy
világnézetű magyaroké.
Tekintettel a magyarság felekezeti pluralitására, számon kell tartani a magyar
kultúra vallási tagoltságát is, amely szintén átlépi a határokat. Emellett bizonyos
mértékben a magyar kultúra etnikai, származástudati tagoltságáról is beszélhetünk: a magyar kultúrának (is) része a magyar zsidó, a magyar örmény, vagy
a magyar cigány kultúra (ideértve az összes olyan roma népcsoport kultúráját,
amely valamilyen módon vállalja magyarságát). Szintén önálló kulturális közeget
képeznek a különböző országokban élő székelyek, csángók és más közös származástudattal rendelkező magyar közösségek.
A fentiek alapján nyilvánvaló kérdés, hogy mennyire lehet ennek a mátrix-szerű (államhatárok szerinti és ezzel egyidejűen az államhatárokat átszelő) tagoltságnak a tükrében „egységes magyar kultúráról” beszélni, amely „kultúrnemzetté”
teszi a magyart?
Semmiképpen sem egy mindenki számára közös ismeretanyag, vagy „kötelező”
értékítéletek kánonja értelmében, amelyet az élethelyzetek szerinti, rendkívül gazdag
tagoltság eleve kizár. Minden olyan törekvés, amely az ilyesmi erőltetésére irányul,
megnehezíti a kommunikációt a különböző élethelyzetekből eredő magyar ön- és
világértelmezések között, és inkább szétfeszíti, mintsem egységesíti a nemzetet.
Vannak viszont olyan magyar kulturális értékek (tehát a magyar ön- és világértelmezés fennmaradt, vagy jelenlegi megnyilvánulásai), amelyek közös nevezőnek tekinthetők, de nem azért, mert a magyarok feltétlenül azonos értékítéletet
alkotnak róluk, hanem azért, mert a magyarság viszonylag széles körei számára
kellően fontosak ahhoz, hogy értékítéletet alkossanak róluk, kérdéseket tegyenek
fel velük kapcsolatban, ütköztessék az ezzel kapcsolatos álláspontjaikat, tehát
foglalkozzanak velük. Ezeknek a közös nevezőknek az értelmében lehet a határok és más választóvonalak felett is „egységes” (vagy legalábbis összefüggő)
magyar kultúráról és a hozzá kötődő magyar „kultúrnemzetről” beszélni.
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A  kulturális értékek megismerése és megismertetése, valamint a rájuk történő hivatkozás kulturális kommunikáció formájában történik. A kulturális kommunikáció a kultúrpolitika szempontjából azért kiemelkedő jelentőségű, mert a
kultúrával kapcsolatos problémák jórészt a kulturális kommunikáció zavaraira,
tehát az ezen a téren jelentkező, de betöltetlen szükségletekre vezethetők vissza.
A  kulturális kommunikációnak alapvetően két síkja különböztethető meg:
egyik a kulturális értékek nemzedékek közötti átörökítése, ami elsősorban az oktatás-nevelésben ölt testet (ezzel a területtel anyagunk szintén nem foglalkozik,
nyitva hagyva a lehetőséget egy külön pedagógiai együttműködési koncepció
megalkotására), míg az egy nemzedéken belüli kommunikáció színtere elsősorban
a már említett kulturális élet.
A magyar ön- és világértelmezésbe magától értetődően beletartozik saját nemzetünk (tehát a „mi” és a „miénk”) fogalmának személyes, illetve közösségi körülhatárolása is, ám a nemzeti kultúra semmiképpen sem szűkíthető le erre a fogalomra, hanem kiterjed a világörökségnek a „saját” nemzeti örökségünk tükrében
történő, annak fogalmi rendszerét is felhasználó befogadására, illetve alakítására
(tehát a globális kultúrával folytatott kommunikációra). A kultúra mindezeken a
tényezőkön keresztül együttesen alakítója a nemzeti azonosságtudatnak.
A személyes és közösségi ön- és világértelmezés akkor árnyalt és stabil, ha
minél több forrásból táplálkozva alkotja meg azt, ami egy ember, illetve az általa
alkotott közösségek „sajátja”.

A közös nevező szerepének betöltése a kulturális értékek egyik legfontosabb
olyan funkciója, amely miatt a nemzeteknek (de többnyire a nemzetnél kisebb
és nagyobb közösségeknek is) elemi törekvése, hogy megőrizzék kultúrájukat.
Ugyanakkor – különösen a XX. századi történelemben – számos példa mutatkozott meg a kulturális értékek ápolásának akadályozására, vagy az ellenük elkövetett kifejezett agresszióra (könyvégetés, falurombolás, temetők beszántása, cenzúra, az anyanyelvhasználat tilalmának különböző fajtái stb.), amelynek célja szinte
mindig egy nemzet, vagy egy kisebbség közös nevezőinek a megszüntetése volt.
A kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális jelenléte
A Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar közösségek kulturális élete (értve ezalatt elsősorban a művészi alkotások előadásának és befogadásának szervezett formáját), az egyetemes magyar kulturális kánonba tartozó értékeket hoz létre, illetve annak értékvilágát közvetíti, ugyanakkor, már csak fizikai
okoknál fogva is, a szomszédos országok kulturális életének részét képzi.
Ennek következtében a magyar kultúra közös nevezői nyolc ország kulturális
életében vannak jelen „őshonosan”, függetlenül attól, hogy egy-egy ország milyen
mértékben veszi fel ezeket az értékeket saját kulturális kánonjába, és ha felveszi,
milyen mértékben ismeri el magyar jellegüket.
Ennek tükrében megalapozottnak tekinthető az az állítás, miszerint a magyar
kultúra egyik sajátossága, hogy (Magyarországgal együtt) nyolc országban van
„otthon”.
Ugyanakkor a magyarországi kulturális életnek is fontos eleme a határon
túli magyar kultúra iránti érdeklődés, sőt a határon túli magyar kulturális értékek
integrálása. (Egyes magyarországi kulturális értékek, vagy irányzatok kifejezetten
határon túli forrásúak). A határon túli magyar kulturális élet tehát egyszerre képzi
részét az adott szomszédos ország és Magyarország kulturális életének.
Logikus lenne, hogy a határon túli magyar közösségek kulturális értékei
egymás kulturális kánonjában is ugyanúgy jelen legyenek, mint Magyarországéban, ez azonban – a kulturális élet szervezőinek ilyen irányú törekvései (például
az öt kárpát-medencei régió magyar közművelődési intézetét tömörítő Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal közös programjai) ellenére viszonylag kevéssé van így.  Az elmúlt mintegy két évtized nemzetpolitikai támogatási rendszer a
határon túli magyar közösségek közötti közvetlen kapcsolattartásra és kulturális
programcserére aránytalanul kevés forrást fordított.14
Tekintve, hogy – amint ez az Európai Unió kulturális politikájának feljebb említett, szerződéses hátterében is kikristályosodott – az európai kulturális örökség
az európai államok kulturális örökségének összessége, a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kultúrája az általános európai kultúra elidegeníthetetlen értéke is,

amelynek elérhetővé tétele és megőrzése európai szempontból is fontos kellene,
hogy legyen. (Az EU-Szerződés 2. és 3. cikkelye az EU részéről lényegében emelletti hitvallástételnek tekinthető.) Ezzel azonban ellentétben áll, hogy a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális értékei – hasonlóan a legtöbb őshonos
európai kisebbségek kultúrájához – szinte egyáltalán nem jelennek meg a közös
európai kulturális kánonban.

A nyolc országban jelenlévő magyar kultúra gazdasági
vonatkozásai
Tekintettel a nemzetpolitika fejlesztésközpontú víziójára, valamint az Európai
Uniónak arra a megközelítésére, amely – legalábbis deklaratívan – többek között a
gazdasági életben is meg kívánja jeleníteni saját kultúrpolitikai értékeit, szükséges
figyelmet fordítani a kultúra gazdasági összefüggéseire, nem szűkítve le azokat
kizárólag a kultúrafinanszírozás (a kulturális élet önfinanszírozása és gazdasági
szereplők által történő szponzorálása) kérdéseire.

Más országok nemzetpolitikája sokkal nagyobb figyelmet szentel ennek a kérdésnek. Szlovénia például az
ilyen jellegű határon túli szlovén kapcsolatokra arányosan jelentősen többet biztosít, és ezt a kérdést fontos
nemzeti érdekként kezeli.

A kulturális élet gazdasági jelenség is
Tekintettel a kulturális élet finanszírozási szükségleteire, célszerű a Kárpátmedencei magyar kultúrát egyfajta „kulturális gazdaságnak” felfogni, amelynek
vannak közvetlenül jövedelemtermelő, vagy részben jövedelemtermelő, és vannak
közvetlenül ráfizetéses, azonban hosszú távon, vagy a gazdaság más szektoraiban,
esetleg a társadalom harmonikus működésében megtérülő ágazatai.
A „kulturális gazdaság” magában foglalja mindazokat a gazdasági egységeket
(vállalatokat és egyéneket), amelyek a művészi alkotás, a kultúraközvetítés vagy
a médiaterjesztés területén tevékenykednek, azaz termékeket hoznak létre, értékesítenek és szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek részeként számon tarthatunk például
zenegazdaságot, irodalom, könyv- és sajtópiacot, képzőművészeti piacot, audiovizuális gazdaságot, előadó művészetet és szórakoztató ipart stb. Különbséget
tehetünk a szűken értelmezett kulturális gazdaság (például önálló művészek vagy
magánszínházak), illetve a tág értelemben használt kulturális gazdaság (könyvkötészetek, régiségkereskedések) és a kiegészítő ágazatok (mint például a reklám, az
iparművészet, építőművészet stb.) között.
A kisebbségi helyzetű közösségek kulturális életében emellett számolni kell a
semmiképpen sem önfinanszírozó, de a nemzeti identitás megtartása szempontjából meghatározó jelentőségű országos, regionális és helyi, illetve általános és
szakági kulturális szervezetekkel. Ezeket mind országos, mind helyi szinteken
(ez utóbbiba értve az országos szervezetek helyi közösségeit is) általában olyan
emberek tartják fenn, akik erre tették fel az életüket. Sokszor egy-egy település
magyar jellegének megmaradása az ilyen elszántságú kulturális szervezőtől lényegben egy személyben függ. A kulturális szervezetek és intézmények támogatása egyszersmind ezeknek az embereknek az egzisztenciáját is biztosítja (részben
vagy egészen), ami nélkül kénytelenek lennének tevékenységükkel felhagyni.
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14

A kultúrafinanszírozók régi „álma” a kulturális élet önfinanszírozásának megteremtése, tehát annak elérése, hogy saját bevételeiből tartsa el önmagát, ami nyilvánvalóan illúzió. Célszerű azonban stratégiailag arra törekedni, hogy a kulturális
értékek lehetőleg minél nagyobb mértékben nyújtsanak közvetlen bevételt fenntartóiknak.
Az önfinanszírozás, de az eltérő, illetve összességében korlátozott mértékű
állami támogatások is azzal járnak, hogy a kulturális gazdaságon belül a reálgazdasághoz hasonló konkurenciaharc jelentkezik. Tekintve, hogy a piac törvényszerűségei nem segítik elő a hosszú távon szükséges, ám rövidtávon veszteséges
kulturális ágazatok fennmaradását, szükség van a kulturális közösség (tehát a magyar nemzetpolitika, vagy, amennyiben ilyen van, a magyarság autonóm önkormányzata) támogató beavatkozására. A támogatások elősegíthetik a kultúra önfinanszírozó mechanizmusainak erősítését is. Ugyanakkor figyelmet kell szentelni
a támogatások versenytorzító hatásainak is, amelyek a kulturális gazdaság egyes
piacorientált szereplői részéről éles ellenérzéseket kelthetnek a magyar nemzetpolitikával szemben.
A gazdasági szereplők szponzori szerepe
A  kulturális élet általános elvárása a gazdasági szereplőkkel szemben, hogy támogassanak kulturális eseményeket, illetve intézményeket. A  kisebbségi helyzetű
magyarság körében különösen nagy volt a várakozás ezen a téren a magyarországi
befektetőkkel szemben, amit számos csalódás követett, mert a magyarországi tőke jelentős része vagy egyáltalán nem szponzoroz kultúrát, vagy nem a remélt mértékben.
Ha igen, akkor nem elsősorban a kisebbségi kultúrában jelenik meg befektetőként.
A  gazdasági szereplők kultúratámogatási tevékenysége általában háromféle
indítékra vezethető vissza: a remélt megtérülésre, presztízsokokra és a közjóról
való meggyőződésre. Célcsoportjuk szempontjából meg kell különböztetni a saját ügyfélkörüknek és munkavállalóiknak, illetve a kívülállóknak nyújtott szolgáltatásokat. Míg a társadalmi kulturális kezdeményezések részéről elsősorban a
közjóról való meggyőződés okán a kívülállóknak nyújtott szolgáltatásokra mutatkozik a legnagyobb igény, a vállalkozások támogatáspolitikájában nyilvánvalóan
túlnyomó súlyt képeznek a remélt megtérülés vagy presztízsszempontok alapján a
(legalább potenciálisan) saját ügyfélkörnek nyújtott szolgáltatások.
A gazdasági szereplőkre ezért célszerű a nemzetpolitikának nemcsak, sőt nem
elsősorban, mint kulturális programok és intézmények finanszírozóira tekinteni,
hanem úgy is megközelíteni őket, mint saját belső kultúrával rendelkező, illetve
alaptevékenységük révén is a magyar közösségek kultúráját döntően befolyásoló
tényezőket.
A kultúra, mint munkaerő-piaci tényező
Az, hogy egy közösség tagjainak az ön- és világértelmezése több forrásból
táplálkozik-e, és ennek következében mennyire stabil és árnyalt, mennyire képes önmagát kifejezésre juttatni, és mennyire tesz képessé kérdések feltevésére,
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szoros összefüggésben áll mind az egész közösség, mind tagjai kreativitásával,
kiszámíthatóságával és munkamoráljával, azaz – gazdasági szempontból nézve –
munkaerő-piaci versenyképességével.15
Ezt figyelembe véve kisebbségi helyzetű magyar közösségek kultúrája (ön- és
világértelmezése, illetve ennek kifejezésére való képessége) egyrészt az általuk
lakott térségek gazdasági felvirágoztatása szempontjából fontos, de azért is, mert
a határon túli magyarság a magyar (és az európai) gazdaság egyik munkaerőforrása, amely nem mindegy, hogy milyen képességekkel rendelkezik.
Az a tény, hogy a kisebbségi helyzetű közösségek világszerte „fő szabályként”
gazdaságilag és szociálisan hátrányos helyzetűek, többek között ön- és világértelmezésük, tehát kultúrájuk zavaraival hozható összefüggésbe. Ezek a zavarok
eredhetnek mesterséges korlátokból (tehát a kisebbségi jogok érvényesülésének
deficitjéből), de a közösség természetes védekezési mechanizmusaiból (például a
szülőföldön maradás ethoszából, a többségi kultúrától való elzárkózástól) is, amelyek szűkítik kulturális kommunikációjuk lehetőségeit, és így ön- és világképük
forrásbázisát is.
A határon túli magyarság stabil ön- és világértelmezése, illetve ennek szabad
kifejeződése útjából a mesterséges korlátok teljes körű elhárításának rövidtávon
többnyire kevés az esélye, közösségi védekezési mechanizmusaik gyengülése pedig káros folyamat, hiszen gyorsítja közösségeik felbomlását és így összeurópai
értéket is képző kultúrájuk megszűnését. Ezért a nemzeti együttműködés kulturális dimenziójának a kedvezőtlen adottságok figyelembe vételével kell eszközrendszert teremtenie a kisebbségi helyzetű magyar közösségek minél stabilabb és
minél több forrásból táplálkozó ön- és világértelmezésére, illetve ennek kifejeződési lehetőségeire.
Munkahelyi kultúra
A  termelékenységgel szoros összefüggésben áll a munkahelyi légkör, amely
általánosságban is elválaszthatatlan a munkahely belső kulturális viszonyaitól (a
munkavállalók önképétől, világképétől, ennek kifejezési módjaitól, illetve a különböző kifejezési módok összeegyeztetésének képességétől), de különösen fontos
tényező ez a kulturálisan sokszínű („multikulturális”) humán erőforrás esetében.
A  kisebbségi helyzetű magyarság köréből toborzódó munkaerő esetében a
kulturális sokszínűség kérdése otthoni és magyarországi munkavállalásuk során
egyaránt felmerül. Az otthoni munkavállalásnál ez elsősorban nyelvhasználati
kérdéseket vet fel. A  magyarországi munkavállalásnál mindenekelőtt az jelent
problémát, hogy a magyarországi munkahelyek többnyire nem fordítanak kellő
figyelmet munkavállalók határon túliságából és a kisebbségi élethelyzetéből eredő sajátos kultúrájára. (Ennek viszonylag látványos esete, hogy „szlovák” és „román” munkavállalónak nevezik őket, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a határon
15
Alapvetően erre a felismerésre épül a „zenei anyanyelv” és a zenei önkifejezés terén Kodály Zoltán zenepedagógiai módszere.
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túli magyarság kulturális jelrendszerében ez – a magyarországi munkaadó részéről nem feltétlenül rossz szándékkal alkalmazott – megjelölés a durva kirekesztés
jeleként értelmeződik.)
Az olyan munkahelyi kultúra befolyásolja kedvezően a munkavállalók teljesítményét, amely minél nagyobb mértékben lehetővé teszi számukra a saját nyelvük,
saját kultúrájuk jelrendszerében való önkifejezést, és ez által az otthonosság és
biztonság érzetét nyújtja számukra munkájuk során. Számítani lehet tehát a munkahely harmonikus kulturális viszonyaiba – így a kulturális sokféleség harmonikus kezelésébe – való befektetés megtérülésére.
A munkahelyi kultúra ugyanakkor visszahat a munkaerőforrást jelentő közösség kultúrájára: amennyiben a munkahelyi előmenetel, illetve konfliktusmentesség feltétele a többségi kultúrához való alkalmazkodás, az a kisebbségi kultúrák
leépülését mozdítja elő, míg a kulturális sokféleség munkahelyi szintű tiszteletben
tartása hozzájárul a társadalom hagyományos sokszínűségének megőrzéséhez.
Egyes nacionalista törekvések állami adminisztratív előírásokkal, vagy informális elvárások útján igyekeznek a gazdasági szereplőket arra ösztönözni, hogy
a munkavállalók sokszínű kulturális háttere szempontjából minél kedvezőtlenebb
belső munkahelyi kultúrát alakítsanak ki. A  sokszínűségnek – így elsősorban a
kisebbségi nyelvhasználatnak – kedvező munkahelyi kultúra megteremtése ugyanakkor a gazdasági szereplők társadalmi szerepvállalásának keretében ösztönözhető
(amint erre a KMKF gazdaságfejlesztési együttműködési koncepciója16 is utal).
A kereskedelem és reklámipar kultúrája
A fogyasztók megszólítása általában véve is kulturális kérdés, aminek a kulturálisan sokszínű fogyasztói közösségek esetében szintén különös jelentősége van.
Ebből a szempontból problémát jelenthet mind a kereskedő és reklámcégek
tájékozatlansága a fogyasztói háttér kulturális jellemzői terén, mind a többségi
társadalomban uralkodó nacionalista közhangulat. A  gazdasági szereplők egyes
magyarlakta területeken azzal kalkulálnak, hogy a magyar kultúra (különösen a
nyelv) megjelenítése elriaszthatja a többségi társadalomhoz tartozó fogyasztókat,
akik értelemszerűen – legalábbis országos méretben – többen vannak.
A kereskedelmi és reklámkultúra szintén erősen visszahat a kisebbségi kultúra
megmaradására, ugyanis alapvetően meghatározza az embereknek a korszerűségről
alkotott fogalmát és ennek a fogalomnak a kisebbségi kultúrához való viszonyát.
A termékek magyar hátterének gazdasági értéke
A kiaknázatlan gazdasági lehetőségek közé tartozik, hogy a kisebbségi helyzetű
magyar közösségek által (részben, vagy egészen) előállított termékek értékének részét képzi előállítójuk kulturális háttere. A magyarok által külföldön előállított termék
bizonyos értelemben „magyar termék”, ami forgalmazásuk során előnyt jelenthet.

A  kisebbségi helyzetű közösségek kultúrájának fennmaradását ugyanakkor
segítheti, ha az általuk biztosított kulturális háttérhez korszerű termékek előállítása kapcsolódik. A folyamat védjegyek és azok marketingjének kialakítása által
ösztönözhető. (Erre már korábban javaslatot tett a KMKF gazdaságfejlesztési és
mezőgazdaság-fejlesztési koncepciója is.)
A magyar kultúra idegenforgalmi értéke
Az elmúlt két évtizedben jelentősen megerősödött a magyar–magyar
kultúrturizmus, elsősorban Magyarországról Erdélybe, de kisebb-nagyobb mértékben szinte minden magyar közösség részéről minden magyar közösség irányába. A Magyarországra irányuló magyar kulturális turizmust a kedvezménytörvényben biztosított lehetőségek is ösztönzik.
A Magyarországon kívül található magyar kulturális örökség attraktív elemei
ugyanakkor nemcsak a magyar turisták számára lehetnek vonzóak. Az ebben rejlő
lehetőségek kihasználását azonban nehezíti idegen nyelvű, de magyar szempontú
leírásuk, kitáblázásuk és marketingjük hiánya, illetve általában véve a határon
túli magyarság idegenforgalmi potenciáljának alacsony nemzetközi ismertsége.
A kulturális örökség attraktivitása annak menedzseléséből is következik.
A magyarlakta régiók, illetve a határon túli magyarok tulajdonában lévő vállalkozások idegenforgalom-vonzó, de főként idegenforgalom-megtartó képességét
jelentősen befolyásolják olyan helyi kulturális sajátosságok, mint a világnyelvtudás elterjedtsége, amely általában alacsony, a vendégekhez való viszonyulás kultúrája és a gasztronómiai kultúra, amelyek inkább kedvezőnek mondhatók, vagy a
magyarlakta települések helyi kultúrája által teremtett általános miliő.
A kultúra a gazdaság „márkajegye”
A kulturális presztízs a hozzá köthető termékek marketingjének részét képzi.
Ez indokolttá teszi a magyar kulturális és gazdasági diplomácia integrációját és
nemzetpolitikai feladatokkal történő ellátását (a magyarországi és határon túli magyar kultúra és gazdaság közös információs rendszerévé tételét).
Ugyanakkor ez a szempont azt is jelenti, hogy egy-egy határon túli magyar
kulturális régió imázsának a korszerű szempontok szerinti megteremtése és megismertetése javítja a bennük előállított termékek forgalmi lehetőségeit, amennyiben az adott régió, mint származási hely feltüntetésre kerül a termékeken.

Kulturális kommunikációnk főbb jellemzői

16
„A gazdaságfejlesztés területén történő magyar–magyar együttműködés helyzete és perspektívái.” Elfogadta
a KMKF 2009. évi plenáris ülése.

Figyelembe véve, hogy a kulturális élet a kisebbségi helyzetű magyar közösségek önszerveződésének és a határok feletti magyar–magyar kapcsolatoknak hagyományosan az egyik legvirágzóbb területe, a nemzeti együttműködési politika
kulturális dimenziójának azokra a szükségletekre célszerű összpontosítania, amelyeket a magyarság belső és külső kulturális kommunikációja a jelenlegi struktúrák között nem elégít ki.
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Lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy a kisebbségben élő magyarok minél
kevésbé szenvedjenek hátrányt a magyarországiakhoz képest a kulturális szolgáltatások kínálata, elérhetősége terén. Ennek kapcsán, ha nem is alaptalan, de
feltétlenül eltúlzott nézet, hogy az elektronikus kommunikáció világa alapvetően
elérhetővé teszi bárki számára a magyar kultúra értékeit. Példának említhetjük a
magyarországi zenepedagógiai rendszer európai viszonylatban is impozáns fejlettségét, amelyből a kisebbségi helyzetű magyar közösségek szinte egészen kimaradnak.
A kultúrpolitikával kapcsolatos diskurzus számos esetben a kulturális kommunikáció tartalmával kapcsolatban fogalmaz meg különböző irányú kritikákat,
például a dekadenciát, vagy nemzeti gőgöt vetve az alkotások szemére. Mind-

amellett a kulturális élet önkéntessége és a kultúra ebből következő szabadsága
jegyében a nemzeti együttműködés politikájának problémafelvetésként nem arra
célszerű összpontosítania, hogy mi jelenik meg a kulturális kommunikációban,
pedig nem kellene, hanem arra, hogy mi az, ami nem jelenik meg, pedig kellene.
A  nemzethez tartozóknak joga hozzáférni egyes olyan kulturális tartalmakhoz,
illetve azokra reagálni, amelyeket a kulturális kommunikáció természetes folyamatként nem juttat el hozzájuk. A magyar kultúra fennmaradásának biztosítása,
illetve a különböző helyzetű magyar közösségek párbeszédének előmozdítása céljából szintén kívánatos lehet egyes tartalmi elemek megjelenítése, vagy megerősítése. A hiányzó tartalmak programok szervezésével, támogatásokkal, kulturális
diskurzusok generálásával legalább részben pótolhatók.
A magyar kulturális kommunikációban az indokoltnál kisebb mértékben jelenlévő tartalmat képeznek például a családbarát és gyermekvállalás-barát ideálok, a
magyarországi társadalom és a határon túli magyarság kapcsolatrendszerének művészi megörökítése, vagy a határon túli, (részben vagy egészen) magyar anyanyelvű
cigányság élete. (A hiányzó tartalom fogalmát jól illusztrálja, hogy ritkaságszámba
mennek és viszonylag kevéssé ismertek az olyan játékfilmek, amelynek középpontjában az elmúlt 90 év magyar–magyar kapcsolatainak dilemmái, élményei, megrázkódtatásai állnának, jóllehet mindez több nemzedékben többszázezer magyarnak
volt meghatározó, de nem feltétlenül mélyen feldolgozott élettapasztalata.)
A kulturális nemzetfogalom következményeképpen a nemzet és a hozzá tartozók viszonyát az az értelmiségi szemléletű megközelítés jellemzi, amely de facto
elvárásként támasztja a magyar nyelvismeretet és a magyar kultúra értékeinek ismeretét a nemzethez tartozókkal szemben. Különösen az „identitáshatáron”
élő, tehát az asszimilációs kihívásoknak erősen kitett közösségek tagjai esetében
fogalmazódik meg ez az elvárás a nemzethez való tartozás egyik kritériumaként.
Ez a jelenség ellentmondásban áll azzal a ténnyel, hogy távolról sem egyenlő
mértékben biztosított minden magyar számára a magyar kultúra értékeihez való
hozzáférés, tehát a magyar ön- és világértelmezés fő áramlataiba való beilleszkedés lehetősége, és az identitáshatáron élő magyarok körében az értelmiségiek aránya alacsonyabb a magyarországi átlagnál. Ebből a szempontból leginkább hátrányos helyzetben pont azok a szórványhelyzetű közösségek vannak, akik esetében
az említett elvárás legélesebben fogalmazódik meg.
A  nemzeti együttműködés kulturális dimenziójának ösztönöznie kell, hogy
minél kevésbé elvárásként vagy a nemzethez tartozás feltételeként, és minél
inkább a magyar nemzethez tartozók jogaként jelenjen meg a magyar kultúra
értékeinek ismerete és a magyar kulturális kommunikációban való részvétel.
 A magyar szórványközösségekben – különösen világszórványban – a magyar
nyelv mindennapi használata is akadályokba ütközik. A magyar kultúrához tartozás joga azonban nem vitatható el azoktól, akik sajátjuknak érzik a magyar kultúrát, törekszenek értékei megismerésére és lehetőségeik keretei között szeretnének részt venni a magyar kulturális kommunikációban, de nem tettek szert magas
szintű magyar nyelvtudásra. A magyar kultúra értékei elsősorban magyar nyelven
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A  kulturális kommunikáció kapcsán jelentkező szükségleteket számba véve
megjegyzésre méltó, hogy – mint lényegében minden nemzeti kultúrának – a magyar kultúrának is van:
• belső kommunikációja, amely egyrészt az egész nemzet és a magukat hozzá
tartozónak vallók (a magyar kultúrát sajátjuknak tekintők) között, másrészt
a nemzetet alkotó különböző közösségek között (a feljebb említett, belső tagoltság törésvonalait átívelően) folyik, és
• kifelé történő kommunikációja, amely más nemzeti kultúrákkal, illetve a
globális kultúrával folytatott párbeszédre irányul. Magyar szempontból –
a magyar kultúra nyolc országbeli jelenlétéből eredően – a külső kommunikáció kiemelten fontos elemeként kell számon tartani a szomszédos („többségi”) nemzetekkel való kulturális kapcsolatokat.
A magyar nemzet belső kulturális kommunikációja
a.) A nemzet és a hozzá tartozók közötti kommunikáció
A  magyar kulturális kommunikációnak azt kell biztosítania a magukat magyarnak vallók számára, hogy:
– a magyar és a globális kulturális értékek minél szélesebb forrásbázisából
merítve alakíthassák ki és frissíthessék folyamatosan saját ön- és világértelmezésüket (beleértve ebbe a magyar nemzethez és a magyar kultúrához való
tartozásuk megélését is),
– ezt a folyamatosan frissülő ön- és világértelmezést minél szavatosabb módon legyenek képesek kifejezni,
– minél több lehetőségük legyen ön- és világértelmezésük kifejezésére, többek között a hozzájuk eljutó kulturális értékekre reagálva, ami a kulturális
élet interaktivitását feltételezi,
– és amit kifejeznek – különösen, ha ezt művészeti vagy tudományos alkotás
formájában teszik – minél nagyobb mértékben épüljön be a magyar, az európai és a globális kulturális kánonba (azaz váljon, akár feldolgozott formában
is, mások által befogadhatóvá).

b.) A nemzetet alkotó közösségek egymás közti kommunikációja
Bár a magyar kultúra tagoltsága és ebből eredő sokszínűsége érték, a különböző élethelyzetekből eredően eltérő magyar ön- és világértelmezések találkozása
ugyanakkor frusztrációkat is előidéz: a másik közösséggel szembeni megalapozatlan elvárásokat, egymás viselkedésével és elvárásaival szemben értetlenséget,
illetve indokolatlan alsóbb- és felsőbbrendűségi érzéseket okoz.
Ezért a magyar nemzetet alkotó közösségek egymás közti kulturális kommunikációjának legfőbb társadalmi funkciója: egymás ön- és világértelmezésének (benne
a magyar nemzettel kapcsolatos felfogásának) minél alaposabb megismerése
és megértése, illetve az értelmezési különbségekben rejlő értéknek és a – nem egy
esetben eltérően megítélt – közös nevezők fontosságának a felismerése.

A határokon átívelő magyar kulturális élet – részben programszerűen, részben
akaratlanul is – minden kétséget kizáróan gyakorolja ezt a funkciót. Ennek köszönhető például, hogy a közép-európai rendszerváltások óta eltelt két évtizedben
a kulturális érintkezés felerősödésével Magyarországon jelentősen – bár távolról
sem a szükséges mértékben – megerősödött a társadalomnak a határon túli magyar
közösségekkel és kulturális értékekkel kapcsolatos ismerete.
Az, hogy ez nem a szükséges mértékben történt meg, jelentős részben a kulturális kommunikációnak azzal a deficitjével függ össze, hogy a közvetített értékek elsősorban a magas intellektuális igényű művészeti alkotások befogadására fogékony rétegeket célozzák meg, s így a társadalom más rétegei jórészt
kimaradnak a kommunikációs folyamatból. Ez különösen így van a határon túli
magyarság kulturális értékeinek magyarországi megjelenésével, s valamivel kisebb mértékben történik így a magyarországi értékeknek a határon túlra történő
eljutása kapcsán. Tekintettel arra, hogy a tömegkultúrára való igény a klasszikus
kultúra iránti kereslet kárára folyamatosan növekszik, ennek a jelenségnek a további erősödésével kell számolni.
A magyar közösségek egymás közti kulturális kapcsolataiban fontos szerepet
játszik, hogy az elmúlt két évtizedben robbanásszerűen növekvő testvértelepülési
és testvériskolai kapcsolatokban az együttlét tartalmául túlnyomóan a kölcsönös
művészeti fellépések kínálkoztak. Ezen belül rendszerint viszonylag esetlegesen
alakult, hogy a partnerek milyen tartalmakat és milyen formában – azaz a befogadó fél számára mennyire adekvát módon – vonultattak fel.
A magyar közösségek kulturális kommunikációjának fontos közvetítője a média, amelynek orgánumaiban a különböző országokban élő magyar közösségek
kultúrájának bemutatásának terén az elmúlt két évtized szintén jelentős, de nem
kellő mértékű fejlődést hozott. Létrejöttek kifejezetten erre a kérdéskörre összpontosító orgánumok (különösen a Duna TV), de nem alakult ki egy közös magyar médiatér, amelyre az lenne jellemző, hogy a másik magyar közösségeket
nem kívülállóként kezeli. Szükségesnek tűnik a közös magyar médiatér kialakítása érdekében a KMKF-nek külön médiastratégiát alkotnia, és folytatnia az ezen a
téren megkezdett szervező munkát.
A magyar közösségek egymás közti kommunikációja is felvet tartalmi kérdéseket. Jellegzetes és teljesen indokolt bírálat, hogy a magyarországi média,
de jórészt a kulturális élet is a valóságosnál sokkal archaikusabb, népiesebb és
a nemzeti kérdésekben öntudatosabb képet közvetít a határon túli magyarokról.
Az összképen belül háttérbe szorulnak a szórványok, illetve a magyarságon belül
kisebbséget alkotó különböző csoportok, például a határon túli magyar cigányság,
zsidóság, vagy örmények kultúrája.
Ezzel párhuzamosan a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális életében az anyaországnak a kilencvenes években sokáig idealizált imázsát különösen a 2004. évi állampolgársági népszavazás után felváltotta a határon túli nemzetrészek iránt közömbös, elzárkózó és kicsinyes magyarországi társadalom képe,
ismét mellőzve a valóság árnyalatait és összetettségét.
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sajátíthatók el, de ez nem zárja ki, hogy valaki más nyelven fogadja be azokat,
sajátjaként. A magyarul nem tudó magyaroknak is joga a magyar kultúrában való
részvétel. Ebben az értelemben a magyar kultúra dominánsan magyar nyelvűnek,
de potenciálisan többnyelvűnek tekintendő.
A kisebbségi helyzetű magyar közösségeken belül az egy tömbben élő (saját
szűkebb pátriájukban többséget alkotó) magyarok jellegzetes problémája, hogy
Magyarország határain kívül a jelentősebb magyar kulturális központok jelentős része olyan településeken található, amelyeken a magyarság az elmúlt
90 év folyamán szórvánnyá vált, vagy szórványközeli helyzetbe jutott (ld.
Kolozsvár, Marosvásárhely, Kassa, Pozsony, Újvidék, Szabadka). Ez egyrészt a
kulturális igényekhez mérten alacsony szintű kulturális ellátottságot idéz elő a
tömbmagyarság körében, másrészt – főként a kulturális intézményrendszer fejlesztését illetően – ellentétet ébreszt a hagyományos kulturális központok és a
tömbmagyarság feltörekvő, többnyire viszonylag új központjai között.
Ide sorolható a Szórványstratégiának az a megállapítása is, hogy a magyar kulturális örökség jelentős része az abszolút szórványhelyzetben élő magyar közösségek lakóhelyén található, ami különösen fontossá teszi az egész magyar kultúra
szempontjából ezeknek a közösségeknek a kulturális életét.
Végül a nemzet egésze és a hozzá tartozók közötti kommunikáció sokat emlegetett problémája a határon túli magyar kulturális élet és a magyar–magyar kulturális kapcsolatok szűkös finanszírozása mind a magyar állam, mind a vele szomszédos államok, mind a gazdasági szereplők részéről.
A kulturális gazdaság legtöbb szektorára jellemző rövidtávú veszteségtermelés, egyszersmind a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kultúrájának értékgazdagsága miatt természetesen az elégségesnek tekinthető finanszírozás megteremtésének célkitűzése illúzió lenne, ami azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne
indokolt növelni az erre fordított forrásokat, mind a magyar kultúra egészéhez,
mind a szomszédos országok teljes kulturális élete finanszírozásához viszonyított
arányát tekintve. Kívánatosnak tűnik az is, hogy a források minél kevésbé esetleges jelleggel, azaz minél világosabb stratégiai megfontolások alapján kerüljenek
elosztásra.

Szükséges mindezek mellett elemezni azokat a magyarországi adminisztratív előírásokat, amelyek a határon túli magyar közösségek tagjai és intézményei
számára megnehezítik, hogy egyenlő esélyű partnerként (a hosszú távú nemzetpolitikai jövőképre vonatkozó előterjesztés17 szóhasználatával: „egyenrangú magyarként”) vegyenek részt a magyarországi kulturális életben.
A magyar kultúra kifelé történő kommunikációja
a.) A szomszédos népek irányában való kommunikáció
A  magyar kultúra erős jelenlétének köszönhetően államhatáraikon belül, világviszonylatban a szomszédos országok többségi nemzetei rendelkeznek a legtöbb ismerettel – bár korántsem feltétlenül elégségessel – a magyar kultúráról18,
és leginkább ezeknek az országoknak a kulturális életében folyik valamiféle (még
ha nem is mindig barátságos) diskurzus a magyarsággal és a magyar kultúrával
kapcsolatban.
Mindamellett „főszabályként” a szomszédos nemzeteknek a magyar kultúrával
kapcsolatos ismereteit és értékítéletét elsősorban nem a magyarság, hanem saját
elitjeik – bizonyos esetekben azok nacionalista körei – alakítják ki. Az elmúlt
évtizedekben jellemző volt, bár országonként különböző mértékben, és jelenleg
a legtöbb szomszédos országban enyhülő tendencia, hogy a többségi kulturális
életnek a magyar kultúrával kapcsolatos diskurzusát döntően határozta meg annak
az államrezonnak az indoklása, amelynek alapján a magyarlakta területek az adott
országhoz kerültek.
Részben ennek következményeképpen is a szomszéd országok többségi társadalmának a magyar kultúra iránti érdeklődése jellemzően a magyarországi kultúrára irányul, kevesebb figyelmet szentelve (ha egyáltalán) az adott országon
belüli magyar kulturális értékeknek.
A szomszédos nemzetek irányában folytatott kulturális kommunikációnk egyik
fő célkitűzése tehát az lehet, hogy a szomszédos országok többségi társadalma
a magyar szempontok szerinti értelmezésben is megismerhesse kulturális értékeinket, és ezáltal meggyőződjön annak értékességéről, hogy a magyar kultúra
részét képzi az adott ország kulturális életének, illetve a magyar közösség meg
kívánja őrizni az adott országhoz tartozó szülőföldje etnikai arculatát.
A szomszédos országok többségi nemzete és a kisebbségi helyzetű közösség
jellemzően aszimmetrikus viszonyának egyik legfontosabb tényezője, hogy miközben – a nemzetállami létből eredően – a kisebbségi helyzetű közösség irányá„A magyarság nemzetpolitikai jövőképe.” Elfogadta és a KMKF Állandó Bizottsága elé terjesztette a KMKF
Jogi Albizottságának, valamint Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának 2010. február 4-i ülése.
18
Általában ez az ismeret bőségesebb, mint a magyarországi társadalom ismeretanyaga a szomszédos országok
többségi nemzeteinek kultúrájáról. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy a magyarországi kulturális elitre lényegében egyoldalúan jellemzőek az olyan körök és csoportosulások, amelyek nagyon aktívan érdeklődnek a szomszéd népek nyelve és kultúrája iránt. A magyarság és a vele szomszédos népek kulturális kapcsolatrendszere
tehát többsíkúan aszimmetrikus.
17
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ban számtalan kommunikációs csatorna juttatja el a többségi nemzet kultúráját, a
többségi népnek viszonylag korlátozott a lehetősége a vele együtt élő magyarok
kulturális értékeinek megismerésére. Ez a nagyobb és a kisebb lélekszámú közösségek közötti természetes súlykülönbség mellett számos más okra is visszavezethető: például nyelvi korlátokra, mert a kisebbség kötelezően tanulja a többség
nyelvét, és ez nem kölcsönös, továbbá az – egyes országokban állami eszközökkel
is keltett – előítéletekre stb.)
A kisebbségi helyzetű közösségek kultúrájában megkülönböztetett jelentősége
van a szimbolikus térmegjelölésnek19, amelynek célja, hogy otthonossá tegye a
kisebbség számára saját szülőföldjét, amelyet a kisebbségi élethelyzet – az adott
ország kisebbségpolitikájától függően kisebb vagy nagyobb mértékben – megfoszt otthonosságától. A kisebbségi magyar közösségek szimbolikus térmegjelölési törekvésének mindamellett nemcsak a magyarok számára van jelentősége: az
ország többségi társadalmához tartozók jogának is tekinthető, hogy tudatosíthassák a környezetükben élő magyarok jelenlétét, kulturális értékeit és megmaradási
szándékát.
Ezért célszerű figyelmet fordítani arra, hogy a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális értékeinek a többségi nemzet nyelvén is(!) hozzáférhetővé tétele (például az emlékhelyeknek a magyar mellett többségi nyelven, illetve világnyelveken való feliratozása) – amennyiben nem adminisztratív nyomásra, hanem
önként történik – a magyarságnak is érdeke.
A  kultúra feljebb említett gazdasági vonatkozásaiból következően a magyar
kultúrának a szomszédos országok többségi társadalma viszonylatában történő
kommunikációja szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a munkahelyeken, a
kereskedelemben és a reklámiparban uralkodó viszonyok. Ezek megközelítése
az elmúlt időszakban háttérbe szorult a szomszédos országok irányában folytatott
magyar kultúrdiplomáciában, aminek részben az lehet az oka, hogy a gazdasági
szereplőknél sokkal nehezebb eredményeket elérni, mint az állami és kulturális
intézményeknél. A nemzeti együttműködés kulturális dimenziójának azonban erre
a szektorra a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítania.
A  legtöbb szomszédos ország kulturális igazgatása, nemzetközi elvárásoknak is engedve, elkülönített forrásokat a kisebbségi kultúrák finanszírozására,
amelyből a helyi magyar kulturális élet is részesül. Azokban az országokban azonban, ahol a helyi magyar közösség nem rendelkezik kulturális autonómiát biztosító struktúrákkal, ezeknek a forrásoknak az elosztása nem feltétlenül a magyar
közösség szempontjai szerint történik, hanem az adott ország politikai elitjének
A kulturális antropológia a kisebbségek „szimbolikus térfoglalása” kategóriát szokta használni, amely azonban az őshonos kisebbségek, mint a kárpát-medencei magyar közösségek esetében pontatlan kifejezés, hiszen
a korábban vagy még jelenleg is magyar többségű területeken az adott ország többségi nemzete részéről zajlik
– tudatosan irányított vagy spontán – térfoglalás, míg a magyarok részéről inkább „szimbolikus térmegtartásról”
beszélhetünk. Az ezzel kapcsolatos tudományos viták érintetlenül hagyásával a térmegjelölés fogalmát használjuk. A fogalmat sokszor csak a szobrokra, emlékművekre, emléktáblákra szűkítik le, jelen esetben a magyar
ön- és világértelmezés mindenfajta megjelenését értjük alatta.
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érdekeinek megfelelően (amelynek részét, de csak kisebbségi részét képzi a helyi
magyar politikai elit), vagy „esetlegesen”, azaz a magyar kulturális intézmények
vezetőinek fővárosi érdekérvényesítő képességétől függően.
A  szomszéd népekkel való kulturális kapcsolatok szempontjából stratégiai
kérdés, hogy a kulturális kommunikáció nemcsak értékek prezentációját, hanem
megismerését, befogadását, saját ön- és világértelmezésünk szerinti feldolgozását,
illetve abba való integrálását is jelenti. A szomszédos országok többségi nemzetei
is igénylik – általában is, de magyar (ezen belül főként magyarországi) részről
legtöbb esetben kiemelt mértékben – saját ön- és világértelmezésük „meghallgatását”. Ezért a Magyarországgal szomszédos országok többségi társadalmában
a magyar kultúra presztízse legalább annyira függ az ő kulturális értékeik magyarországi bemutatkozási lehetőségeitől, mint a magyar kultúra ottani
megismertetésétől.
Különösen fontos magyarországi meghívásban részesíteni a szomszédos országoknak azokat az alkotóit, akik nem ismertek világszerte, viszont saját otthoni környezetükre meghatározó hatást gyakorolnak, a világszerte ismert alkotókat
ugyanis a magyarországi közönség eleve nagyobb eséllyel ismerheti meg, és a
nemzetközileg kevésbé ismert alkotók számára nagyobb jelentőséggel bír a magyarországi bemutatkozás. Ez különösen így van a jelentős magyar lakosságú településeken, illetve régiókban tevékenykedő alkotókkal.
Egyes szomszédos országok esetében a többségi nemzettel folytatott kulturális
kommunikáció fontos problémája az adott ország nacionalista körei (olykor az
ezek által irányított államhatalom) által a kisebbségi helyzetű magyar közösség
ellen folytatott kultúrharc magyar részről történő lereagálása.
A  magyar kultúra védelmében elengedhetetlen a magyar politikai fellépés a
magyar kultúra olyan adminisztratív korlátozása, illetve visszaszorítása ellen,
mint például a magyar anyanyelvhasználat bizonyos eseteit pénzbüntetéssel sújtó
szlovák államnyelvtörvény. A kultúrharcot folytató politikai, illetve nem egyszer
kulturális körök a magyar jogvédelmi törekvéseket rendszerint a többségi nép kultúrája elleni magyar támadásnak állítják be. Szükséges ezért stratégiával rendelkezni annak az üzenetnek a hiteles eljuttatására, hogy a magyar közösség elleni
jogkorlátozással szemben való fellépésünk nem érdeklődésünk és megbecsülésünk hiányának jele azzal a kultúrával szemben, amelynek a nevében (de amelyet
éppen ezáltal megalázva) a kultúrharcot vezetik.
Hasonló dilemmákat vet fel a kisebbségi helyzetű magyar közösség elleni
kultúrharc kifinomultabb formája, a kulturális élet diszkriminatív finanszírozása,
amely részben a forrásoknak a magyar lakosság létszámbeli arányait el nem érő
szinten tartásában nyilvánul meg, részben pedig a vegyes lakosságú területeken
tevékenykedő többségi kulturális szervezeteknek előnyben részesítésében a magyar kulturális intézményekhez képest. (Ld. például a Matica Slovenska törvényi
hátterét, amelyet nem egészít ki a Csemadok hasonló törvényi alapja, vagy Romániában az ortodox egyház és a magyar történelmi egyházak állami finanszírozásában és restitúciójában mutatkozó különbségeket.)

További probléma a magyar kulturális értékeknek a többségi nemzet részéről
történő kisajátítása, amelynek kezelését bonyolulttá teszi, hogy számos esetben
ténylegesen közös kulturális örökségről van szó. Ilyen kulturális értékeinkre megkülönböztetett figyelmet célszerű fordítani.20 Magyar szempontból ugyanakkor akár
előnyös is lehet, ha kulturális értékeinket a többségi nemzet saját kulturális kánonjának is(!) részeként kezeli. Ezekben az esetekben kívánatos a túlreagálástól való
tartózkodás, és a kulturális érték közös jellegének megjelölésére való törekvés.
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b.) Más viszonylatokban való kommunikáció
Ellentmondás, hogy az európai és a globális kulturális kánonban elsősorban a
magyarországi kultúra jelenik meg magyar kultúraként, miközben a magyar
kultúrának éppen nyolc országbeli egyidejű jelenléte egyik legattraktívabb sajátossága és európai, illetve globális szinten „hozzáadott értéke”.
Ennek az ellentmondásnak számos vesztese van. A kisebbségi helyzetű magyar
közösségek tagjait megfosztja annak lehetőségétől, hogy ön- és világértelmezésükkel formálják, illetve magyarként formálják az európai és a globális kultúrát.
Az európai és globális kultúrának korlátozza egyik forrásához való hozzáférésében (ami akkor is veszteség, ha ezt a hiányt az európai kulturális kánon „fogyasztó” a közös kultúra számtalan jól működő forrásának köszönhetően nem érzékelik). De vesztes a magyar kultúra egésze, mert nemzetközi viszonylatban veszít
attraktivitásából.
Bizonyos értelemben a szomszédos országok is vesztesei ennek a folyamatnak,
hiszen saját kulturális életük egyik értékét, sokszínű jellegét kevésbé tudják nemzetközileg bemutatni, ami akkor is értékveszteség, ha a kulturális homogenitás
ideálját követő nacionalista köreik politikai nyereségként élik meg.
Az ellentmondás egyik fontos oka, hogy a magyar kultúrdiplomácia tevékenységében a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális értékeinek
megjelenése esetleges. Tekintettel arra, hogy a külföldi megjelenés biztosítása az
állam részéről de facto támogatás az alkotók számára, és – mint feljebb említettük
– a kulturális élet egyfajta gazdasági rendszerként működik, az államigazgatás természetéből eredően minden állam hajlamos saját „termelőit” (ez esetben: alkotóit)
támogatni. A  kultúrdiplomáciában dolgozóknak a magyar kultúra tagoltságával
kapcsolatos ismeretei és értékrendje ugyanakkor ennek valamilyen mértékben ellensúlyát képzi. Szükségesnek tűnik azonban, hogy a magyar kultúrdiplomácia
irányítása rendelkezzen stratégiával a magyar kultúra nyolc országban való jelenlétének, mint európai értéknek a bemutatására.
További probléma, hogy a kisebbségi helyzetű magyar közösségekre sem országos, sem helyi szinten nem jellemző kultúrájuk világnyelveken való elérésének lehetővé tétele: világnyelvű kiadványok és honlap-változatok készítése, kulturális emlékhelyeik világnyelvű feliratozása, magyar szempontú, de világnyelvű
20
A KMKF Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságának 2010. február 25-i ülésén javaslat hangzott el
az ilyen kulturális értékek külön regiszterbe vételére.

idegenforgalmi információs szolgáltatások biztosítása. Ide sorolható a más nemzetekhez is kötődő magyar kulturális emlékhelyeknek az adott nemzet nyelvén
és szimbólumaival történő megjelölése (pl. Bem vagy Báthori lengyel vonatkozásai, az aradi vértanúk német, szerb stb. vonatkozásai, a magyar zsidóság emlékhelyeinek héber nyelvű feltüntetése stb).
A kérdéskör része a kommunikáció másik irányára is: a közös európai és globális kulturális értékek (tehát mind a kulturális örökség, mind a jelenleg zajló
alkotó folyamatok és diskurzusok) megjelenése a kisebbségi helyzetű magyar
közösségek kulturális életében. Amennyiben a magyar közösségek kulturális
együttműködése nem fordít kellő figyelmet ezeknek az értékeknek a naprakész,
magyar nyelvű, illetve a magyar kultúra gondolkodási rendszerében feldolgozott
közvetítésére, akkor mindez vagy a többségi kulturális élet közvetítésével jut el
a határon túli magyarsághoz, vagy – a többségi kultúra asszimilációs hatásaival
szembeni természetes közösségi védekezés folyományaképpen – egyáltalán nem,
vagy csak részlegesen jelenik meg kulturális kommunikációjukban, ami provincializmust eredményez.
A  határokon átívelő magyar kultúra külső kommunikációjának mindkét irányában – tehát a magyar kulturális értékek külföldi bemutatásában, illetve más
nemzetek kulturális értékeinek a magyarság belső kulturális kommunikációjában
történő megjelenítésében – hagyományosan kiemelkedő szerepet játszanak a magyar világszórványok szervezetei. A  világszórvánnyal történő kapcsolattartásban, amelynek megerősítésére a KMKF Szórványstratégiája tesz javaslatot, szükséges tervezett figyelmet fordítani a kulturális kommunikációra annak azoknak az
országoknak a kulturális életével, amelyekben a magyar szórványok élnek.
A magyar közösségek kultúrpolitikai együttműködése
Magyarország és a különböző országokban élő magyar közösségek együttműködése kulturális téren azt tűzheti ki célul, hogy
– erősítse a magyar közösségek kulturális esélyegyenlőségét mind egymás,
mind a szomszédos országok többségi társadalma, mind az európai társadalom viszonylatában,
– minél szélesebb rétegekre és a szükséges, ám feldolgozatlanul maradt tartalmi
kérdésekre kiterjessze a magyar közösségek közötti kulturális párbeszédet, és
– kapcsolódási pontokat teremtsen a magyar nemzet belső kulturális kommunikációjából kiszakadóban lévő magyarok számára.
Ennek érdekében egy stratégiai szemléletű, közös kulturális politika intézményes feltételeinek megteremtése szükséges, amely alkalmas a kulturális kommunikáció problémáinak megoldását szolgáló, illetve a magyar kultúra gazdasági
vonatkozásaival összefüggő, szakmai programok kezdeményezésére és megvalósítására. A határokon átívelő magyar kultúra kifelé történő kommunikációja
érdekében célszerű növelni a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális
értékeinek jelenlétét a magyar kulturális diplomácia tevékenységében.
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A kulturális együttműködési politika intézményi vetülete
A  kárpát-medencei magyarság kulturális intézményrendszere – alulfinanszírozottsága ellenére – viszonylag széles intézményi kört (alkotó műhelyt, szervezetet, kulturális szolgáltatásokat, közösségeket) foglal magába, amelyek releváns
értékteremtő, értékközvetítő tevékenységet folytatnak.
Ezért alapvetően nem az egyes kulturális ágazatok új szakmai intézményeinek
létrehozására van szükség (bár eseti jelleggel ennek lehetősége sem zárható ki),
hanem a meglévő intézmények munkájának segítésére, illetve a magyarságot alkotó közösségek közötti és a kifelé irányuló magyar kulturális kommunikációba
való, fokozott mértékű bekapcsolására.
Kívánatos, hogy a magyarországi államigazgatás ne csak anyagi támogatások
formájában segítse a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális életét, hanem a kulturális kommunikáció össznemzeti szempontú stratégiai tervezésének
megszervezésével, összehangolásával is.
Ezért szükség van a határon túli magyarság országos kulturális szervezeteinek,
valamint civilszféráját tömörítő fórumainak részvételével egy olyan állandó kárpát-medencei magyar kulturális tanácsadó testület („civil MÁÉRT”21) létrehozására, amely kultúrpolitikai kérdésekben mind a kormánynak, mind az Országgyűlésnek, mind a nemzetrészek politikai együttműködését szolgáló fórumoknak
konzultatív partnere. A testületben célszerű képviseletet biztosítani a kisebbségi
helyzetű magyar közösségekkel állandó együttműködést folytató magyarországi
kulturális intézményeknek, szervezeteknek is.
A tanácsadó testületet leginkább a kulturális tárca nemzetpolitikai szervezeti
egysége tarthatja fenn, amely a magyar államigazgatáson belül – a központi nemzetpolitikai kormányszervvel együttműködve – magától értetődően a nemzetpolitika kulturális kérdéseinek elsődleges összehangolója. Célszerű, hogy szakmailag
ez a szervezeti egység kísérje figyelemmel a kulturális együttműködés szakpolitikai koncepciójának megvalósulását.
A kisebbségi magyar közösségek kulturális értékeinek könnyebb megközelíthetősége és áttekinthetősége céljából szükséges létrehozni egy olyan informatikai bázist, amely a határon túli magyarság teljes kulturális örökségének, illetve
a magyarság határok feletti teljes kulturális kapcsolatrendszerének felölelésére
törekszik, és folyamatosan frissül az újonnan keletkező kulturális értékekkel,
szakágak, régiók és időrend szerint egyaránt rendszerezve azokat. Célszerűnek
tűnik, hogy az államigazgatás részéről a kulturális tárca nemzetpolitikai szervezeti egysége legyen az információs bázis fenntartója (ami nem jelenti azt, hogy a
bázis és a hozzá értelemszerűen kapcsolódó honlap tényleges működtetőjének is
államigazgatáson belülinek kell lennie).
A kulturális tárca nemzetpolitikai főosztályának és az államigazgatás központi
nemzetpolitikai szervének is közre kell működnie abban, hogy a magyar kultuEnnek létrehozására – a funkciók pontos körülírása nélkül – 2007-ben a Nemzeti Együttműködési Stratégia is
javaslatot tett.
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rális diplomáciát irányító szervezeti egységek (a kulturális tárca ezzel foglalkozó titkársága, valamint a Külügyminisztérium kulturális szervezeti egysége) rendszeresítsék a magyar kulturális diplomácia tevékenységében a kisebbségi helyzetű
magyar közösségek kulturális értékeinek, tehát a határokon átívelő magyar kultúrának a közvetítését.
Tekintettel ugyanakkor a kultúra kiemelten fontos gazdasági vonatkozásaira,
szükségesnek tűnik, hogy a gazdasági tárcánál – amennyiben a KMKF gazdaságfejlesztési együttműködési koncepciójának megfelelően létrejön a gazdasági tárca
nemzetpolitikai szervezeti egysége, akkor annak keretében – működjön egy olyan
referatúra, amely a határon túli magyarság helyzetét is figyelembe véve a gazdasági
élet kulturális és nyelvtervezési vonatkozásaira összpontosítja tevékenységét.
Az intézményi háttér határon túli részét illetően célszerű a KMKF Külügyi és
Európa-ügyi Albizottsága és Jogi Albizottsága 2010. február 4-i együttes ülésén
elfogadott Szórványstratégia intézményfejlesztési javaslatából kiindulni. A szórványstratégia a „nemzeti együttműködési központok” kárpát-medencei (és világszórványra is kiterjedő) hálózatának létrehozását kezdeményezi, amelynek
helyi elemei, a „nemzeti együttműködési központok”, egy szakmai modulkínálatból válogatva a helyi szükségleteknek megfelelő modulokból épülhetnének fel.
A  magyar közösségek kulturális együttműködése szempontjából kívánatosnak tűnik, hogy a hálózat kialakításának egyik szempontja legyen a kialakítandó
központoknak a történelmileg kialakult kulturális mikrorégiókhoz való hozzáigazítása és ennek megfelelő elnevezése (csíki, gyergyói, erdővidéki, alsó- és felsőháromszéki, érmelléki, zoboraljai, gömöri, észak-bácskai, felső-tiszavidéki, stb.
központ).
A KMKF Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottsága által hangsúlyosan
ajánlott szempont a moduloknak – a Szórványstratégia által is említett módon
– nem „zöldmezős’, hanem meglévő intézményeket továbbfejlesztő létrehozása. (Így például a kulturális modul telepítéséhez alapul szolgálhatnak Erdélyben
az EMKE magyar házai, Felvidéken a Csemadok hálózata, vagy Vajdaságban a
Vajdasági Magyar Közművelődési Szövetség hálózatában résztvevő egyesületek.)
Célszerű a modult olyan helyen kiépíteni, ahol az otthont adó magyar intézménynek saját tulajdonában álló ingatlanja van.
A központok rendelkezésére álló szakmai modulkínálaton belül kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a lehetőleg minden „nemzeti együttműködési központban” kialakítandó kulturális modulnak, amely különösen az alábbi feladatok
ellátását foglalhatná magában22:
– a kárpát-medencei magyar kulturális informatikai bázis adatokkal való ellátása: a központ hatókörében lévő magyar kulturális örökség összegyűjtése
és digitalizálása (a már ilyen módon összegyűjtött és közkinccsé tett örökA KMKF Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságának 2010. február 25-i gödöllői ülésén elhangzott,
hogy az alábbi felsorolás egybeesik a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tevékenységi körével, ezért
célszerű a kerekasztalt számításba venni a modulrendszer szakmai koordinációjának megszervezésénél.

séghez link teremtése), valamint a keletkező új kulturális értékek (a kulturális élet eseményei) bevitele az informatikai bázisba,
– a teljes informatikai bázis hozzáférhetővé tétele és figyelemmel követése,
a helyi kulturális élet szereplői figyelmének felhívása a fontosabb információkra, beleértve a teljes magyar, illetve európai és globális kultúra szintjén
zajló folyamatokat is; interaktivitás (az információkra és folyamatokra való
reagálás lehetőségének) biztosítása, ezzel kapcsolatos előadások, viták szervezése és eredményeik közzététele az informatikai bázisban,
– magyarországi és határon túli magyar sajtótermékek előfizetése, olvasóterem-szerű rendelkezésre bocsátása, valamint előfizetésük közvetítése,
– könyvtár-, hangtár és videotékafejlesztés (szükség szerint),
– a kulturális mikrorégió magyar, többségi és világnyelvű turisztikai honlapjának megszervezése és frissítése (illetve, amennyiben ez külön modulként
működik, részvétel a kulturális információk összeállításában),
– helyi kultúrdiplomáciai funkció: közbenjárás annak érdekében, amit a magyar kulturális kommunikáció zavartalansága érdekében a helyi hatóságoknál lehet elérni (emlékhelyek megörökítésének engedélyezése, magyar
nyelvű és szempontú feliratozása, a kulturális intézmények és rendezvények
támogatása),
– kulturális menedzser: a központ régiójában élő alkotók rendszeres helybeli és vendégfellépéseinek szervezése, vendégművészek helyi fellépéseinek
szervezése, mindezekhez támogatások szerzése,
– magyarországi, határon túli magyar, adott országbeli és nemzetközi pályázatok, vetélkedők figyelése, és ezekben a régió kulturális alkotói, illetve
szolgáltatói részvételének ösztönzése (az információ eljuttatása hozzájuk,
részvételükhöz támogatás szerzése, fordítások biztosítása),
– a központhoz tartozó kulturális régió magyar oktatási intézményeivel való
együttműködés.
A nagyobb városokban működő kulturális moduloknak célszerű megkapniuk
az adott országban működő Magyar Intézet helyi kirendeltségének státusát, ami
a „nemzeti együttműködési központ” számára nagyobb presztízst jelenthet a helyi
hatóságokkal fenntartott kapcsolatokban.23 A Magyar Intézet helyi kirendeltségéhez eljutna az ország fővárosában az intézet által szervezett összes program. Az
ilyen státussal rendelkező központok ugyanakkor fokozott figyelmet fordítanának
a helyi és az általános magyar kultúrának a többségi társadalom irányában való
kommunikálására.
A „nemzeti együttműködési központok” létrehozásakor a kulturális modulok
telepítése, majd később fejlesztése kérdésében meghatározó szerepet kell játszania az állandó Kárpát-medencei magyar kulturális tanácsadó testületnek, valamint a magyar közösségek politikai együttműködési fórumainak.
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Ilyen lehetőség irányába mutat, hogy a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kulturális intézeti funkciókkal való felruházásáról magyar–szlovén államközi megállapodás született.
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A kulturális kommunikációt ösztönző programok
A kulturális tárca nemzetpolitikai szervezeti egységének koordinálásában a fent
leírt intézményi háttér – többek között a Kárpát-medencei magyar kultúra informatikai bázisa alapján – folyamatosan figyelemmel követheti és elemezheti a magyar
kulturális kommunikáció tendenciáit, és a felmerülő szükségletek alapján, illetve a
finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével szakmai programokat indíthat.
A  programok indításánál különös figyelmet célszerű szentelni a kulturális
kommunikációban háttérbe szoruló, ám szükségesnek tűnő tartalmaknak, illetve a
kommunikáció különböző viszonylataiban jelentkező zavarok elhárításának. Megfontolásra ajánlhatónak tűnik az alábbi programok lehetőségének áttekintése:
– Munkahelyi kultúrafejlesztés elismerése: a – többek közt magyar kisebbségi – munkavállalók kulturális sokféleségének munkahelyi tiszteletben
tartásával kapcsolatos pályázatok és ezzel kapcsolatos elismerések, címek
adományozása.
– Kereskedelmi és reklámkultúra fejlesztése: a – többek közt magyar – befogadó közeg kulturális sokszínűségének tiszteletben tartásának elismerése,
címek adományozása.
– Családbarát tartalom megjelenítése: a családbarát és gyermekvállalás-barát ideálokat kifejező művészeti alkotások és – részben vagy egészen magyar
nyelvű – reklámok támogatása, ezek rendszeres, fesztiválszerű bemutatása,
a kérdéskörrel kapcsolatos szakmai viták rendezése.
– Magyar–magyar nagyjátékfilm: olyan játékfilmek forgatása, amelyek tematikus középpontjában a határon átnyúló magyar társadalmi kapcsolatok állnak.
– A közös európai és globális kulturális örökség hozzáférhetővé tétele: a világörökség értékeinek – különös tekintettel az európai örökségre – helyi szinten történő, magyar nyelvű bemutatása, és interaktív lehetőségek biztosítása
vele kapcsolatban (előadások, viták szervezése, illetve azok összegzése).
– A magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele idegen nyelveken: a magyar emlékhelyek és kiállítások világnyelveken történő feliratozása, a magyar
kulturális élettel kapcsolatos ismertető információs anyag készítése és nyomtatott, illetve elektronikus közzététele világnyelveken és a szomszédos országok
többségi nyelvein, irodalmi alkotások és zenemű-szövegek fordítása.
– A kulturális turizmus fejlesztése: olyan magyarul, a szomszédos országok
többségi nyelvein és világnyelveken elérhető turisztikai szolgáltatások kialakítása, amely magyar kulturális szempontok figyelembe vételével teszi
attraktívvá, illetve mutatja be a magyarlakta régiók kulturális értékeit.
– Honlap-fejlesztés: a kulturális régiók, illetve a települések kulturális örökségét és életét, kulturális idegenforgalmi lehetőségeit bemutató, magyar,
többségi és világnyelvű honlapok kialakításának támogatása.
– Múzeumfejlesztési program: a gyűjtési tevékenység szakmaiságának és a
kiállítási stratégia korszerűségének, idegenforgalmilag látványossá tételének, propagandájának, világnyelveken történő feliratozásának támogatása.
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– Fordítói program: előző programokhoz szükséges fordítások támogatása.
– „Kétszeres kisebbségben” lévő kultúra támogatása: a határon túli magyar cigányság, zsidóság és örmények kulturális kommunikációjának, az
általános magyar kulturális kánonba való bekapcsolódásának támogatása.
– Határon átnyúló kulturális régiók támogatása: a regionális identitás erősítése a magyar kultúra mindkét oldalon és a régióban működő, nem magyar
kultúrának a magyarországi oldalon történő bemutatkozásával.
– Városok kulturális vonzáskörzetének gondozása: rendezvények propagandája a határ túloldalán, tájolás, a kulturális szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fejlesztések (tömegközlekedés, infrastruktúra, belépő díjak
saját pénzben megfizethetősége).
– Magyar Házak Hálózata: A Kárpát-medencei magyar szórványokban,
vagy a magyar világ-szórványban működő Magyar Házak hálózatának megszervezése.
– A kulturális csere támogatása: kulturális értékeink magyar–magyar viszonylatban, illetve a nagy európai kulturális központokban való bemutatásának támogatása.
– Multifunkcionális könyvtár-program (leírását ld. a Szórványstratégiában).
– A Kárpát-medencei magyar kultúra napja (vagy összetartozás napja): az
év valamelyik, lehetőleg szimbolikus napjának megjelölése, amikor különösen az iskolák, de a kulturális intézmények is korszerű programok keretében ismertetik a különböző országokban élő magyar közösségek életét és
kulturális értékeit.
– Művészetági programok: az irodalmi, zenei, képzőművészeti, építőművészeti stb. kommunikáció fejlesztése.
– Zenepedagógiai program: a határon túli magyar ének-zene tanárok magyarországi továbbképzése, valamint a magyarországi ének-zene oktatási
funkcióknak a határon túli magyar közösségek körében történő biztosítása.
– Könnyűzenei program: a magyar nyelven éneklő határon túli magyar kön�nyűzenei alkotók tevékenységének, adásba kerülésének, rendszeres találkozásának és (kiemelten magyarországi) rendezvényeken történő fellépésének
támogatása.
A magyar kultúrdiplomácia nemzetpolitikai tevékenységének erősítése
A határokon átívelő magyar kultúra külső kommunikációjában kiemelkedő
– bár nem kizárólagos – szerepe van a magyar kultúrdiplomáciának: a külföldi
Magyar Intézetek hálózatának és a külképviseletek kulturális hatáskörű diplomatáinak, illetve a tevékenységüket felügyelő államigazgatási szervezeti egységeknek.
Kultúrdiplomáciánk irányításában szükséges szem előtt tartani, hogy a magyar kulturális diplomácia intézményeinek a teljes – tehát a határokon átívelő – magyar kultúra külső, illetve részben belső (tehát a magyar közösségek
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egymás közti) kommunikációját segíteniük kell. Ez a gyakorlatban elsősorban
a kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális értékeinek a kulturális diplomácia tevékenységében való tervszerű megjelenítését jelenti. A tervezésnél és
a kivitelezésnél is célszerű támaszkodni – amint létrejön – a Kárpát-medencei
magyar kulturális informatikai bázis adattárára.
A kisebbségi helyzetű magyar kulturális értékek megjelenítésének tervezésénél
figyelmet kell fordítani arra, hogy ez kiterjedjen a határon túli magyar cigány,
zsidó és örmény kultúrára is.
A magyarországi kultúra bemutatásánál külön színfoltot jelenthet a magyarországi kultúra határon túli forrásainak, illetve kapcsolódásainak, mint magyar
sajátosságnak a felmutatása.
Az uniós és nemzetközi szervek mellé rendelt magyar külképviseletek számára
javasolt arra törekedni, hogy az EU, illetve a nemzetközi szervezetek kultúrpolitikai dokumentumaiban jelenjék meg védendő értékként a különböző országokban
élő, de azonos kulturális értékek körül szerveződő (azonos kultúrkörhöz, vagy
kulturális nemzethez tartozó) közösségek kapcsolata, együttműködése és összetartozási tudata.
A  határon átívelő magyar kultúra kapcsolatépítésének hatékonysága szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a Magyar Intézetek összes munkatársa,
de különösen vezetői részesüljenek képzésben a kisebbségi helyzetű magyar
közösségek kulturális életét és politikai viszonyait illetően. A KMKF 2009. évi
plenáris ülésén elfogadott nemzetközi együttműködési koncepció24 előirányozza
az ilyen jellegű képzést a magyar külképviseletekre kikerülő összes diplomata
számára. Célszerűnek tűnik, hogy ebben a – már 2009-ben gyakorlati szinten
megkezdett – képzésben részt vegyenek a kulturális intézetek munkatársai is. Ezt
kiegészítendő a kulturális tárca szervezzen képzést saját munkatársai számára
kifejezetten a határon túli magyar közösségek kultúrájából, amelyben vegyenek
részt a külképviseletekre készülő, kulturális feladatkörű diplomaták is.
A  kisebbségi helyzetű magyar közösségek kulturális értékeinek bemutatása
terén a Magyar Intézeteknek és a külképviseletek kulturális diplomatáinak – a
lehetőségek keretei között – együttműködésre kell törekedniük a Magyarországgal szomszédos országok ugyanoda akkreditált kulturális diplomatáival
és intézeteivel, a két ország „közös kincseként” vonultatva fel a magyar kultúra
adott országba eső részét, valamint az érintett magyarországi kisebbségi közösség
kultúráját.
A  kulturális diplomácia akkor működhet hatékonyan, ha szélesen értelmezve a kultúra fogalmát, egyszersmind oktatáspolitikai és tudományos diplomáciaként is működik. Ez utóbbi funkciót a magyar diplomácia – legalábbis a
magyarországi oktatási és tudományos élet viszonylatában – jelenleg is ellátja.
A tudományos együttműködést számos külképviseletünkön külön ezzel a feladat-

körrel ellátott diplomaták segítik. Kultúrpolitikai szempontból nagyon fontos az
ő különösen szoros együttműködésük a Magyar Intézetekkel és a külképviseletek
kulturális diplomatáival.
A gazdasági és kulturális kapcsolatok egymást erősítő hatásainak biztosítása,
illetve a kulturális élet önfinanszírozó képességének javítása érdekében kívánatos a kulturális és a gazdasági diplomácia integrációja: a Magyar Intézeteknek célszerű egyszersmind külgazdasági funkciókat is ellátniuk, így többek
között egyszerre gazdasági és kulturális tematikájú rendezvények keretében
építeni a Kárpát-medencei magyar kulturális és gazdasági szereplők nemzetközi
kapcsolatait.
A Magyar Intézetek és kulturális diplomaták fontos feladata két síkon is
együttműködni a fogadó országban élő magyarság kulturális szervezeteivel:
egyrészt bevonni általuk a helyi magyar közösséget a magyar nemzet belső kulturális kommunikációjába, másrészt együttműködni velük a magyar kultúra külső
kommunikációjának előmozdításában, azaz különösen a fogadó ország kulturális
életével történő kapcsolatépítésben.
Bár nemzetpolitikai szempontból az egész magyar kultúrdiplomácia nagyon
fontos, ám a szomszédos országokban működő Magyar Intézetek és kulturális
diplomaták tevékenysége ezen belül is különálló szakterületet képez. (Ld. feljebb
a szomszédos országok többségi nemzete irányában folytatott kulturális kommunikáció kiemelt jelentőségét.)
A szomszédos országok fővárosaiban működő magyar intézetek tevékenységében egyformán fontos súllyal kell, hogy megjelenjen a magyar kultúra belső (tehát
a magyar közösségek egymás közti) és külső (tehát a többségi nép irányában történő) kommunikációja. A kultúrdiplomáciai intézményeknek mindkét viszonylattal
kapcsolatban stratégiával kell rendelkezniük, és mindkét viszonylatban rendszeres eredményeket kell felmutatniuk. Emellett ezek az intézetek is folytatnak általános külső kommunikációt, amely elsősorban a fogadó országok fővárosában
működő diplomáciai testületek és harmadik országban honos gazdasági szereplők
irányában érvényesül.
A szomszédos országok viszonylatában célszerű magyar részről – a lehetőségek keretei között – olyan egyezmények kötésére törekedni, amelyek a valamilyen szempontból közös kulturális örökség közös jellege mindkét fél részéről
történő kiemelésére, bemutatására irányulnak.
A  szomszédos országokba akkreditált külképviseleteknek és Magyar Intézeteknek kiemelt figyelmet érdemes szentelnie a gazdasági szereplők kulturális
tevékenységének, például saját hatáskörben elismerésben részesítve a kedvező
munkahelyi kulturális viszonyokat teremtő vállalkozásokat és egyéb munkaadókat (pl. önkormányzatokat), illetve a kulturális sokszínűséget kiemelkedően tiszteletben tartó kereskedelmi intézményeket és reklámpiaci szereplőket.

24
„A  magyar nemzeti közösségek nemzetközi téren történő együttműködése.” Elfogadta a KMKF 2009. évi
plenáris ülése.
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Szórványstratégia
A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum
Áttekintő összegzés:
A KMKF szórványstratégiájában összekapcsolódik az őshonos szórványokra, a kivándorlással keletkezett szórványokra („diaszpórára”), valamint a
szórványközeli helyzetekre irányuló magyar nemzetpolitika. A szórványstratégia
nem külön szakpolitika, hanem lényege a magyar nemzetpolitika egésze figyelmének és érvényesülésének egyenrangú kiterjesztése a szórványokra.  Célja, hogy
a tömbökből ne váljanak szórványok, illetve a szigetmagyarságból és a saját belső
társadalmi élettel rendelkező magyar városi közösségekből ne váljanak abszolút
szórványok.
A „templom és iskola” kiszámítható támogatása kiemelten fontos szerepet
játszik ennek a célnak az elérésében, akárcsak az is, hogy a magyarság anyanyelvi kommunikációs tere a szórványban se korlátozódjék kizárólag erre a két
intézményre, hanem minél szélesebb körben gyakorlati funkciót adjon a magyar
nyelvűségnek és a magyarsághoz való tartozásnak.
A minden magyarra kiterjedő figyelem megteremtése érdekében szükséges
létrehozni a „szórványbiztos” intézményét, valamint ösztönözni a magyarországi
megyék és megyei városok nemzetpolitikai szerepvállalásának önkéntes alapon
megvalósítandó intézményesítését és összehangolását. Biztosítani kell, hogy a
társadalom körében jelentkező segítőszándék a leginkább szükséges helyen és a
leghatékonyabban hasznosuljon. A  nemzetpolitika „belső kommunikációjában”
megfelelő helyet kell biztosítani a szórványokban rejlő értékek megjelenítésének.
Szükséges a nemzethez való tartozás kritériumaival kapcsolatos diskurzus tudatos
alakítása, úgy, hogy a nemcsak nyelvileg összetartozó nemzet koncepciója kerüljön előtérbe.
A szórványpolitika eszközrendszere terén:
a) Az intézményfejlesztés fő irányaként olyan intézményhálózat kialakítása
tűnik célszerűnek, amelynek – a meglévő szórványintézmények továbbfejlesztésével létrejövő – helyi elemei az adott közösség szükségleteihez mérten, modulszerűen épülnek fel a nemzeti együttműködés egyes szakpolitikáit, valamint a szórványgondozás sajátos funkcióit alkalmazó elemekből.
b) A problémamegoldó és identitásőrző programok egyrészt a nemzeti együttműködés szakpolitikáinak általános (szórványban is alkalmazható) programjai, másrészt kifejezetten szórványprogramok. Utóbbiak kapcsán a
szórványstratégia komplex közösségfejlesztési, valamint oktatási, informatikai, kulturális és mobilitási téren vet fel javaslatokat.
– 226 –

A magyar diaszpórának (világszórványnak) a nemzetpolitikai döntéshozatalban való részvétele érdekében szükség van a világszórványokat képviselő
szervezetre, továbbá a világ országaiban parlamenti, szövetségi állami, vagy regionális mandátummal rendelkező képviselőket egybefogó, országgyűlési ciklusonként legalább egyszer ülésező KMKF-es struktúrára és a szórványstratégia megvalósulásának segítése céljából a Szórvány Munkacsoport további fenntartására.
A magyar diplomácia fontos szerepet játszik a Kárpát-medencei szórványmagyarsággal és a magyar diaszpórával történő kapcsolattartásban, valamint annak
feltárásában, hogy a fogadó országok politikája és jogrendszere miként hat a szórványok jog- és esélyegyenlőségére, illetve megmaradására.
Részletes észrevételek:
A magyarországi, majd határon túli magyar szórványok és a Kárpát-medencéből a világba különböző okoknál fogva kivándorolt magyarok kérdése több mint
100 éve a magyar politikai gondolkodás egyik központi ügye. A szórványkérdés
kapcsán ezért mára jelentős kutatási és szakmai tapasztalatok halmozódtak fel.
Átfogó, politikai konszenzussal megerősített nemzetpolitikai stratégia azonban
nem épült ezekre az eredményekre.
A kivándorlással létrejött szórványokon belül számbeli fölényben lévő „nyugati magyarság” 1989-ig a Kárpát-medencei magyarok egyoldalú támogatójaként
jelent meg. A  közép-európai változások nyomán ugyanakkor fokozottan merült
fel annak szükségessége, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek, így Magyarország is vállaljon szerepet a világszórványok megmaradásának, identitásőrzésének támogatásában.
1989-et követően a Kárpát-medencei szórványok helyzete is megváltozott: eleinte elsősorban az önszerveződés jellemezte, a szórványközösségek saját maguk,
többnyire egymástól függetlenül fogtak intézmények létrehozásába, identitásőrző
programok kialakításába. A mai napig hiányzik azonban a különböző területeken
induló és különböző irányú kezdeményezések és cselekvések közötti koordináció,
a szakmai tanácsadás és a támogató magyar Kormány részéről a szükséges mértékű pénzügyi felügyelet, ami sok próbálkozás kudarcához vezetett. Tapasztalati
tény, hogy a rendszerváltások a nem kifejezetten szórvány jellegű magyar közösségekben sem feltétlenül fékezték le, sőt bizonyos esetekben tovább gyorsították
a szórványosodás folyamatát.
Ezeknek a tapasztalatoknak a következtében az utóbbi évek során a magyar
nemzetpolitikai gondolkodásban felerősödött egy átfogó szórványstratégia kidolgozásának igénye.
A  Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2007 szeptemberében „A magyar–magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása után” címmel
elfogadott stratégiai dokumentumában (továbbiakban: Nemzeti Együttműködési
Stratégia) hitet tett amellett, hogy a magyar szórványok – függetlenül lakóhely– 227 –

üktől és állampolgárságuktól – a nemzet részei, és kiemelt célként jelölte meg a
szórványmagyarság bekapcsolását a „fejlesztésközpontú nemzetpolitikába”.
Ennek részletes kidolgozása érdekében a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága Szórvány Munkacsoportot hozott létre, amely 2009. március 25-én tartotta alakuló ülését. 2009. július 15-én Bécsben szakértői tanácskozás tekintette át
a Szórvány Munkacsoport alakuló ülésének eredményeit, a munkacsoport tagjai
részéről időközben beérkezett tájékoztatásokat, valamint az elkészítendő koncepcióval kapcsolatos legfontosabb elvárásokat.
Ugyanebben az időszakban más jelentős nemzetpolitikai műhelyek is kiemelt
figyelmet szenteltek a szórványkérdésnek. A Köztársasági Elnöki Hivatal 2006.
november 30-án „Identitás-megőrzés tömbben és szórványban” címmel műhelybeszélgetést szervezett magyarországi és határon túli szakértők számára, többek
között a szórványok kérdéséről és a lehetséges megoldási javaslatokról. Egy operatív szórványpolitika kialakítása érdekében a Miniszterelnöki Hivatal 2008. októberében létrehozta a Szórvány Tanácsot, amely alakuló ülésén azt a feladatot tűzte
ki maga számára, hogy támogatások révén hozzájáruljon a szórványközösségek
magyar nyelvhez és kultúrához való kötődésének erősítéséhez. Ezen kívül számos
kutatás és szakértői elemzés készült ebben az időszakban, amelyek eredményeit a
KMKF szórványstratégiája is figyelembe veszi.
A szórványstratégia nem új tényeket kíván bemutatni, hanem a rendelkezésre
álló eredmények alapján politikai konszenzus megalapozására törekszik a nemzeti
együttműködés szórványdimenziójának feladatait illetően.
I. Kiinduló pontok
A  magyar nemzetpolitikában a szórvány, mint fogalom értelmezésének két
alaptípusa honosodott meg: a.) az egyik szerint szórvány minden, ami nem tömb
(tehát tulajdonképpen a határon túli magyarság nagy része), b.) a másik szerint
csak a nemzet többi részétől egészen elszigetelt helyzetű közösségek tekinthetők
szórványnak.
A szórványkérdés kapcsán fontos fogalomként merül még fel a szórványosodás folyamata, amely vagy a többségében magyar lakosságú régiók, illetve települések etnikai arculatváltását jelöli, vagy a még saját, önálló, belső társadalmi
életet élő közösségeknek a többségi közegbe történő beolvadását, nyelv- és identitásváltását jelenti.
A szórványpolitika alanyai
A KMKF szórványstratégiája mindezekre az elemekre kiterjed, tehát a szórványpolitika alanyainak az alábbi élethelyzetben lévő magyar közösségeket tartja:
a) abszolút szórvány: ahol a magyarsághoz való tartozás elsősorban a származástudaton alapul, és a nyelvőrzés – ha még van mit őrizni – inkább ennek
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a származási tudatnak a fenntartása szempontjából, mintsem tényleges napi
szükségletek miatt fontos,
b) kárpát-medencei nagyvárosi magyar kisebbség: a nagyobb településeken
arányaiban ugyan már abszolút kisebbséget képző, de ma még jelentős,
önálló, belső társadalmi élettel rendelkező magyar közösség, amelyben a
magyar nyelvnek a közösség belső élete, azaz a közösséghez való tartozás
mindennapi funkciót ad,
c) szigetmagyarság: olyan település, vagy kistérség, amelyben még helyi
szinten többséget alkot, vagy legalább a település, illetve kistérség irányításában meghatározó pozíciókkal rendelkezik a magyar lakosság, és ez – az
identitási vonatkozások mellett – mindennapos funkciót kölcsönöz a magyar nyelvnek,
d) szórványközeli helyzet: a tömbmagyarság azon települései vagy térségei,
amelyek – akár tudatosan tervezett és állami, vagy más (pl. egyházi) eszközökkel elősegített, akár „természetes”, azaz főként gazdasági alapú migrációs folyamatok következtében – etnikai arculatváltáson esnek át, és amelyekben ezért a magyarság helyi többségi helyzetének közeljövőben történő
elvesztése várható.
Őshonos szórvány és világszórvány (diaszpóra)
A szórványok keletkezésének négy alaptípusa határozható meg:
a) határmódosítással (a Kárpát-medencén belül: vagy amiatt, mert a határmódosítás előtt a helyi kisebbséget képző közösség országosan többséget alkotott, és ezt az államváltás miatt elvesztette, vagy a határmódosítás utáni
szórványosodás miatt vált „maradékszórvánnyá”),
b) őshonosan a Kárpát-medencén kívüli megtelepedéssel (csángókérdés),
c) kivándorlással (az őshonos magyar lakosságú területek egészéről, tehát a
Kárpát-medencéből és Csángóföldről a világ összes többi területére),
d) erőszakkal kikényszerített migrációval (főként a volt szovjet területekre,
bár ezekre a területekre irányult önkéntes kivándorlás is).
A kárpát-medenceiek és a szülőföldjükön élő csángók tehát őshonos szórványok, míg a világszórvány kivándorlással keletkezett, azaz migráns kisebbségnek
tekinthető.
Bár az őshonos és a kivándorlással keletkezett magyar szórványok jellege, értékei, problémái és szükségletei jelentősen eltérnek, a KMKF döntéseinek értelmében a KMKF szórványstratégiájában összekapcsolódik a rájuk irányuló politika.
Mindemellett fontos figyelemmel lenni különbségekre is.
– Lényeges különbség, hogy a migráns szórványokat általában közömbös, illetve egyes helyeken (pl. Ausztria, Németország, Lengyelország) számos
kedvező attitűdöt felmutató többségi közeg veszi körül, míg az őshonos
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szórványok sok esetben a magyarnak maradás, vagy a szülőföldön maradás
szempontjából – igaz, nagyon különböző mértékben – kedvezőtlen többségi
közeggel szembesülnek. Nem egy esetben azonban az őshonos szórványok
is országosan kedvező, vagy a kedvezőtlen országos mellett kedvező helyi
többségi környezetben élnek. Egyes Kárpát-medencei országokban ugyanakkor a magyar közösségek a többségi társadalom részéről, vagy nevében
elkövetett erőszakos cselekményekkel, illetve az erőszakos cselekmények
részrehajló igazságszolgáltatási megítélésével szembesülnek („magyarverések”). Ezek túlnyomó részére általában szórványvidékeken kerül sor, már
csak azért is, mert a szórványok különösen védtelenek az ilyen jelenségekkel szemben.
– További különbség, hogy „főszabályként” az őshonos szórványok jelenleg
fogyóban és leépülőben vannak. Ezt árnyalja, hogy a részleges hazatelepülési folyamatok (főként Magyarországról Erdélybe) elsősorban a Székelyföldet, a határmenti szigetmagyarságot, valamint a nagyvárosi magyar
kisebbségeket érintik, ami azonban egyelőre nem olyan mértékű jelenség,
hogy érdemi javulást eredményezne ezen magyar közösségek népesedési
adataiban. Ezzel szemben az utóbbi években az uniós munkalehetőségek
megnövekedésével a nyugat-európai és észak-amerikai migráns magyar
szórványok gyorsuló mértékben kaptak utánpótlást Magyarországról, Erdélyből, Vajdaságból, Csángóföldről és Felvidékről, ami létszámbeli növekedésük mellett belső átalakulásukat eredményezheti, és lehetőséget teremt
közösségi életük fejlődésére.

Mindamellett a fővárosokban lakó magyar közösségek – függetlenül attól,
hogy a világ melyik részéről van szó – különösen jelentős szerepet játszanak a
magyarság és az adott állam kapcsolatában.
A szórványstratégia alapvetései és célkitűzései
A szórványhelyzet – akárcsak a magyarság határok általi megosztottságának
teljes kérdésköre – egyszerre képez értéket és problémát. A szórványpolitika célja
az értékek megőrzése és ennek érdekében a problémák megoldása, vagy legalább kezelése.

E  két alaptípus „között” azonban – a kialakítandó politika szempontjából –
számon kell tartani átmeneti kategóriákat is. Ilyenek alapvetően a jelenlegi utódállamok, vagy a korábbi utódállamok fővárosai, amelyekbe magától értetődően,
mint fővárosba, számos magyar települ be. De ezekben sem teljesen egyforma a
magyarság helyzete. Pozsony a Kárpát-medencéhez tartozik: a benne élő magyarság szinte egyáltalán nem különbözik a kolozsváritól, ungváritól, vagy kassaitól.
Bukarest (és általában az ó-romániai városok), Zágráb (és számos más horvátországi település, pl. Fiume), illetve Belgrád évszázadok óta a magyarság – s alapvetően a ma ezekhez az országokhoz tartozó régiók magyarsága – migrációjának
célpontja. Bukarestbe és Zágrábba jelenleg Magyarországról is számottevő az
áttelepülés, és várható, hogy Szerbia EU-csatlakozása után, illetve a szerbiai gazdasági fellendülés megkezdődésével ez Belgrád irányában is felerősödik. Kijev
és Ljubljana viszont elsősorban a kárpátaljai és muravidéki magyarság kisebbségi
helyzete folytán vált a magyar letelepedés célpontjává, bár Ljubljanába irányul
kisebb egzisztenciális indíttatású kivándorlás Magyarországról is. Külön kategória Bécs (és általában az ausztriai városok), mint a Kárpát-medencéből történő
magyar kivándorlás tradicionális iránya, ahol a burgenlandi magyarságot meghaladó lélekszámú magyar él. További külön kategóriát alkotnak az egyes magyar
közösségek „korábbi fővárosai” is: Prága és Moszkva.

Az értékek és problémák három, különböző szempontú megközelítésből következnek:
– Az egyén szempontjából érték a többnyelvűség lehetősége és a többes kötődésből származó előnyök: ez az, amiért többségi közegben megéri magyarnak lenni. Viszont hátrány lehet, hogy valamelyik kötődését (az adott
országhoz, vagy a magyar nemzet egészéhez) a másik kötődés következtében, illetve – főként az adott ország többségi társadalma részéről jelentkező
– stigmák és kizárólagos elvárások miatt nehezebben tudja érvényesíteni,
tehát az adott közösségen (sőt akár egyszerre mindkét közösségen) belül
hátrányos helyzetbe kerül. Ezek azok a tényezők, amiért nem éri meg magyarnak lenni a többségi közegben.
– Az őshonos szórvány szülőföldjét, a diaszpóra lakhelyét magába foglaló
államon belüli helyzet szempontjából a szórványhelyzet az asszimilációnak
való fokozott kitettséget jelent, amely az esetek többségében a nemzedékváltásokkal párhuzamosan megy végbe. Ezt bizonyos államok kívánatos, azaz
támogatandó folyamatként kezelik, más államok közömbösen viszonyulnak
hozzá, míg vannak olyan államok is, amelyek – a magyar közvéleménnyel
azonos módon – problémát látnak benne, és a lehetőségek keretei között fel
kívánják tartóztatni az asszimilációt.
– A magyar nemzeten belüli helyzet szempontjából a szórványlét:
• érték, mert a.) a szórvány közvetítő közeg az őt körülvevő többségi társadalom és a magyarság egésze között (a szórványok a „magyarság nagykövetei”), és b.) a szórványközösségek sok esetben egyedülálló értékek
őrzői, gondozói (azaz, ha valahol „meghal az utolsó magyar”, akkortól
kezdve kizárólag a többségi társadalomtól függ, hogy a magyarság által
korábban teremtett kulturális örökséggel mi történik),
• probléma, olyan értelemben, hogy a.) a szórványok általában félreesnek
a magyar nemzet általános figyelmében, illetve a nemzetpolitika érvényesülésében, és ezért hátrányos helyzetűek a magyarságon belül (ez alól
kivétel például a viszonylag nagy társadalmi érdeklődést élvező csángókérdés), illetve b.) anyanyelvük vesztése következtében kerülnek kommunikációs hátrányba a magyar nemzet egészén belül.
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A szórványlétben a magyar nemzet egésze számára rejlő értékek azt jelentik,
hogy a szórványok problémáinak megoldása, illetve a szórvány helyzetű magyar
közösségek megőrzése Magyarországnak és a szórvány szülőföldjével azonos államhoz tartozó egész magyar közösségnek legalább annyira érdeke, mint magának a szórványnak. Kétségtelen, hogy e három tényező közül Magyarország rendelkezik a legnagyobb cselekvőképességgel, és ezért Magyarország – a magyar
közösségekkel együttműködve – tehet legtöbbet a szórványok érdekében.
Mint a fenti észrevételekből látható, a szórványok alapvetően hasonló értékeket
hordoznak, és hasonló kihívásokkal szembesülnek, mint a „nem szórvány” helyzetű magyarok, mindezek mértéke, intenzitása azonban eltérő, nemcsak a tömbben
élő magyarokhoz képest, hanem az egyes szórványok viszonylatában is.
Ezért a szórványstratégia nem tekinthető a nemzeti együttműködés különálló szakpolitikájának, hanem lényege:
a) a nemzetpolitika egésze figyelmének és érvényesülésének lehetőség szerint egyenrangú kiterjesztése a szórványokra (mind az őshonos, mind a
világszórványra),
b) illetve a szórványvidékeken megkülönböztetett hangsúlyok és bizonyos
esetben sajátos szükségleteket ellátó programok kidolgozása.
Ennek megfelelő szórványstratégiára és szórványpolitikára azért van szükség,
mert a magyar nemzet számára minden magát magyarnak, tehát a magyar nemzethez tartozónak valló ember egyformán fontos, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján él.
Mint a szórványstratégia céljainak indoklásából következik, a szórványmagyarság önmagában véve is érték. Mivel azonban az egy tömbben élő magyarság
is az, ezért a szórványpolitika célkitűzése, hogy a tömbökből ne váljon szórvány,
illetve a szigetmagyarságból és a saját belső társadalmi élettel rendelkező magyar városi közösségekből ne váljon abszolút szórvány. Ez az intézményfejlesztés és a szakpolitikai programok megvalósítása terén különös odafigyelést indokol
a szórványközeli helyzetű és a szigetmagyarságra.

II. A „templom és iskola” megmaradásának kérdésköre
A szórványosodás feltartóztatásával és a saját belső társadalmi élet megőrzésével kapcsolatos célrendszer valóra váltásának egyik legfontosabb kérdése, hogy
rendelkezésre állnak-e a nyelvőrzés, illetve az identitásápolás és átörökítés intézményei és kulturális életterei. A másik – ezzel szorosan összefüggő – kérdés, hogy
a közösség tagjai részéről van-e, illetve meddig van rájuk igény: a szórvány helyzetű magyaroknak személyesen megéri-e magyarnak lenni, azaz a magyarnak
maradás és a szülőföldön maradás kizárólag áldozatvállalás-e, vagy a személyes
egzisztencia szempontjából előnyt is jelenthet?
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Az identitásőrzés, illetve átörökítés intézményei és kulturális életterei között
hagyományosan megkülönböztetett helyet foglalnak el a magyar nyelvű oktatási és egyházi intézmények: előbbiek elsősorban a nyelv és az identitás átörökítésének eszközeiként, utóbbiak elsősorban közösségi kommunikációs térként.
Kiemelt jelentősége miatt e két intézmény szimbolikus erővel is bír: meglétüket
a szórványközösség életképessége mértékének szokták tekinteni. Éppen ezért a
szórványkérdés egyik leginkább nyomasztó jelensége napjainkban egyes helyeken a magyar oktatási és egyházi intézmények megszűnése, máshol fennmaradásuk kérdésének problémássá válása.
Mindkét intézménytípus fennmaradási esélyét mindenekelőtt a népesedési
folyamatok befolyásolják: a magyar közösség elöregedése együtt jár a magyar iskola iránti igény hanyatlásával, míg a magyarok teljes elvándorlása, vagy kihalása
megszünteti a templomok, az egyházi ingatlanok és a bennük működő intézmények funkcióját.
Ezen kívül megkülönböztethetjük külön-külön az oktatási és az egyházi intézmények sajátos problémáit is.
A szórvány oktatási intézmények főbb problémái
– A  magyar nyelvű továbbtanulás korlátozott lehetősége (magyar szakiskolák, gimnáziumok, főiskolák hiánya a régióban), ami az alapszintű képzés
magyar nyelvűségének praktikus funkcióvesztését okozza.
– A magyar nyelven megszerzett tudás helybeni felhasználásának korlátozott
lehetősége: nincsenek magyar nyelvű munkahelyek, és korlátozott a magyar
nyelvű ügyfelek, fogyasztók száma, illetve szaknyelvi ismerete is.
– A magyar nyelvű iskola-előkészítés (főként óvoda, bölcsőde) hiánya.
– A  magyar oktatási intézmény megközelítésének problémái: megfelelő tömegközlekedés, illetve kollégiumi elhelyezés hiánya, vagy szociális okoknál
fogva elérhetetlen árai, továbbá a többségi nyelvű intézmények közelsége.
– A kellő számú és képzettségű, magyarul oktató pedagógus hiánya. Ez különösen súlyos probléma, ha a helyi többségi intézmények jobban képzett
pedagógusgárdával rendelkeznek.
Számos esetben a többségi környezet kedvezőtlen hozzáállása a magyar oktatási intézményt látogató diákhoz és szüleihez.
– A  többségi iskolák keretében működő „magyar osztályok” kiszolgáltatottak az iskola vezetésének, illetve az ezekben tanuló diákok csak korlátozott
mértékben élnek magyar nyelvű környezetben. (Ez arra enged következtetni, hogy lehetőség szerint az önálló magyar iskolák fenntartására célszerű
törekedni.)
– A magyar oktatási ingatlanok állapota általában rosszabb a többségi intézményeknek helyet adó ingatlanokhoz képest.
– 233 –

Utóbbi probléma kapcsán megjegyzés, hogy az ingatlanok állapota fontos, de
nem kizárólagos szempont: számos magyar szülő akkor is a többségi nyelvű oktatást választja, ha az adott településen (többnyire a magyar állam támogatása, vagy
a helyi állam által érvényesített pozitív diszkrimináció révén) a magyar oktatási
intézmény ingatlanja a korszerűbb.
A szórványoktatás sok vitát keltő dilemmája a magyar nyelvű oktatás és a magyar nyelvoktatás ellentéte: miközben az erősebb identitású szülők magyar tannyelvű osztályt akarnak, a nyelvi asszimilációban előrehaladottabb családok csak
magyar nyelvoktatásban lennének hajlandóak részesíteni gyermeküket, de ennek
híján teljesen elfordulnak a magyar oktatástól. (Csángóföldön például elképzelhetetlen magyar tannyelvű iskolák létrehozása, a magyar nyelvórára viszont növekvő igény mutatkozik.) Az erősebb magyar identitású szülők, illetve a magyar
szervezetek jelentős része – évtizedes tapasztalatokra alapozva – attól tartanak,
hogy a magyar nyelvoktatásnak a többségi iskolában történő beindítása ürügyet
kínálhat a magyar tannyelvű oktatási intézmények elsorvasztására.
Az egyházak magyar szórványközösségeinek főbb problémái
– A szekularizációs folyamatok miatt – főként a fiatalság körében – csökken
az egyházi eseményeken való részvételi igény, azaz csökken az egyház tényleges közösségszervező és identitás-átörökítő képessége.
– Számos felekezet magyarsága a saját egyházán belül is kisebbséget alkot,
ezért az egyházi elöljáróktól függ a magyar nyelvű szolgálatok és közösségi
élet biztosítása. Csángóföldön például az elmúlt évtizedekben az egyház kifejezetten tiltotta a magyar nyelvű misézést.
– A magyar nyelvű felekezetek az asszimiláció előrehaladásának hatására válaszút elé kerülnek, hogy vagy híveiket vesztik el (vagy a szekularizáció,
vagy a többségi egyház javára), vagy a magyar nyelvű igeszolgálat részbeni,
esetleg teljes feladására kényszerülnek.
– Az elöregedés, elvándorlás, kihalás szekularizáció és asszimiláció hatására
a gyülekezetek lélekszáma elmarad attól, amely még alkalmas lenne saját
lelkészük, illetve családjuk eltartására. A kihaló gyülekezetben szolgáló lelkészek – az anyagi gondok mellett – maguk is lelki támaszt (pl. a nemzet
részéről szolidaritást) igényelnek.
– A zsugorodó gyülekezet, vagy egyházközség alkalmatlanná válik saját ingatlanjai – főként a templom (nem egy, de nem minden esetben rendkívüli
értékű műemléképület) – karbantartására és üzemeltetésére. Ez különösen a
sikeres ingatlan-restitúció esetén vet fel problémákat.
A közeljövőben sürgős magyar kormányfeladat lesz a szórványban etikai-missziói feladatokat (a hitélet mellett oktatást, művelődés- és közösségszervezést) is
ellátó lelkészek normatív anyagi támogatása.
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A szórványkérdés komplex megközelítésének szükségessége
A teljesség igénye nélkül áttekintett oktatási és egyházi problémák arra utalnak, hogy megoldásukhoz nem elégséges pusztán az oktatási intézmények (illetve
kiegészítő háttérintézményeik), valamint a hitélet támogatása. Ezek leépülési folyamatai mögött ugyanis csak részben áll saját korszerűtlenségük, vagy alulfinanszírozottságuk.
Legalább ennyire fontos tényező a magyar nyelvűség és a magyarsághoz való
tartozás funkciójának kérdése: a magyar nyelvűségen keresztül történő egyéni
érvényesülés biztosítása (beleértve egy olyan magyar nyelvű közösségi élet meglétét is, amelyben érdemes részt venni), valamint a minél szorosabb bekapcsolódás
a magyarság egészének életébe és belső folyamataiba. Szintén fontos tényezőt jelentenek a magyarsághoz tartozásból származó praktikus előnyök, mint például a
kedvezménytörvényben biztosított utazási, szakmai, tanulmányi kedvezmények.
A  „templom és iskola” hosszú távú megtartásának tehát előfeltétele, hogy a
magyarság anyanyelvi kommunikációs tere a szórványban se korlátozódjék kizárólag erre a két intézményre, hanem minél szélesebb körben gyakorlati funkciót
adjon a magyar nyelvűségnek és a magyarsághoz való tartozásnak.
A kiszámítható finanszírozás szükségessége
A szórványmagyarság intézményei – így az oktatási és egyházi intézmények
is – alapvetően három forrásból jutnak finanszírozáshoz: a szórványközösség lakóhelye szerinti állam költségvetéséből, magyarországi költségvetési fejezetekből
(közvetlenül, vagy közvetetten) és közadakozásból. Az egyházi intézményeknél
tényező saját bevételük is, amely azonban a hívek számának fogyatkozásával fokozatosan apadó forrást jelent.
A  támogatásoknak három alaptípusa különböztethető meg: a.) az intézmény
(vagy háttérintézményei) támogatása, b.) személyi elvű támogatás, amely a diákot, szülőt, híveket közvetlenül segíti a magyar nyelvű szolgáltatások/szolgálatok
igénybe vételében (pl. az ingázás finanszírozásának megkönnyítése) és c.) kapcsolattartási támogatás (anyaországgal, tömbmagyarsággal, illetve szórványintézmények egymással.
„Főszabályként” az az állam, amelynek területén a szórvány él (valamint az
egyházak saját bevétele), az oktatási és egyházi intézmények alapfunkcióit finanszírozza, vagy támogatja, míg a magyar állami támogatás és a közadakozás
elsősorban az intézmények sajátos kisebbségi, illetve szórványhelyzetéből fakadó
funkcióira irányul (amelyeknek a helyben jelenlévő állam részéről való támogatása, ahol ilyen van, alapvetően a kisebbségi létből eredő hátrányokat ellensúlyozó
pozitív diszkrimináció megjelenése.)
A szórvány lakóhelye szerinti államtól eredő finanszírozás általában (bár ezen
belül az adott állam működőképességétől függően) kiszámítható, viszont önmagában véve nem elégséges ahhoz, hogy az intézmények eleget tudjanak tenni a
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szórványhelyzetből eredő sajátos szükségleteknek. A  pályázati úton elnyerhető
magyar állami támogatás, valamint a közadakozás ezzel szemben hosszú távon
kiszámíthatatlan, ami megnehezíti a hosszú távú tervezést és az ezzel kapcsolatos
fejlesztéseket.
A szórványintézmények hatékony működéséhez hosszútávon kiszámítható
anyaországi támogatásokra van szükség. Ebből a felismerésből eredően jött létre
a normatív támogatású „nemzeti intézmények” rendszere. A „nemzeti intézmények” köre azonban, illetve ezen belül a normatív támogatás nagysága is korlátozott, miközben szinte minden szórványközösségnek szüksége lenne hosszútávon
kiszámítható finanszírozású intézményekre.
Az őshonos magyar szórványok iskolái az adott ország állami oktatási hálózatának részét képzik. Ezért viszonylag korlátozott annak a lehetősége, hogy a
szórványközösség maga, vagy az anyaország hozzájáruljon a szórvány megmaradása szempontjából szükséges működés (pl. az oktatás tartalma, korszerűsége
stb.) biztosításához. Ezek alapvetően a fenntartó – szórványban többnyire nem
magyar többségű – önkormányzat, illetve az állami politika és szabályozás jóindulatának függvényei.
Ezért az őshonos szórvány közösségek viszonylatában a magyar nemzetpolitika elsősorban az oktatást kiegészítő háttérintézmények (kollégium, iskolabusz
stb.) megteremtésén és korszerűsítésén keresztül tudja, ha nem is orvosolni, de
legalább részben ellensúlyozni a feljebb említett problémákat. Ennek megszervezése kapcsán azonban dilemmát jelent, hogy melyik szórványközösségben képesek a nagy költséggel létrehozott háttérintézmények megfordítani a demográfiai
hanyatlást. A szórványoktatás támogatásának racionalizálása érdekében a politikai és szakirodalom egy része felméréseket szorgalmaz. Kétséges azonban, hogy
a népesedési és iskolaválasztási folyamatok milyen pontossággal jelezhetők előre,
és kétségtelen, hogy az esetleg központilag megalkotásra kerülő racionalizálási
tervek ellenére minden szórványközösség továbbra is saját oktatási intézményének, illetve háttérintézményeinek fenntartását fogja szorgalmazni.
A diaszpóra oktatási intézményei – általában vasárnapi iskolák és nyelvtanfolyamok – a magyar közösség önszerveződésének köszönhetően jönnek létre, ezért
Magyarország saját hatáskörben tud számukra közvetlen támogatást nyújtani. (Például vilászórványban működő hétvégi iskoláknak, tánccsoportoknak, énekkaroknak, színjásztó köröknek, cserkészcsapatoknak kiszámítható, inkább csak gesztus
értékű támogatásra lenne szüksége, ami nagyságrendben megközelítőleg sem lenne
azonos a határon túli magyar szervezeteknek nyújtott támogatások összegével.)
Az oktatási intézmények többségével ellentétben az egyházak az őshonos magyarság körében is mindenütt autonóm intézmények. Ez a magyar nyelvű egyházak esetében lehetőséget teremt arra, hogy a magyar közösség, illetve az anyaország közvetlenül támogassa szórványgondozói tevékenységüket. A  dominánsan
nem magyar nyelvű egyházak (pl. görög katolikus, evangélikus, illetve egyes országokban a római katolikus egyház) esetében ugyanakkor szintén a kiegészítő
háttérintézmények támogatása tűnik célszerűnek.
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III. A minden magyarra kiterjedő figyelem erősítése
Kiindulva abból, hogy a szórványok egyik jellemzője félreeső helyzetük a
magyar nemzetpolitika figyelmén belül, a szórványpolitika alapvető feladata az
„egyenlő mértékű nemzetpolitikai figyelem” megteremtése.
Az eltérő mértékű figyelem oka egyrészt a határon túli közösségek és az általuk lakott régiók eltérő attraktivitása, másrészt magyarországi fellépésük eltérő
intenzitása. Magyarország részéről– intézményes értelemben – az okok között
megemlítendő, hogy „országos” szempontok alapján csak központi szervek (alapvetően a kormány és az Országgyűlés) fejtenek ki nemzetpolitikai tevékenységet.
Ezen kívül a megyéknek és számos településnek is van saját határon túli kapcsolatrendszere, amiben azonban nem érvényesül semmiféle „országos” szempontú
munkamegosztás, vagy koordináció. A központi szerveknél ugyanakkor nem különül el a szórványokra és a saját szülővidékén helyi többséget alkotó magyarság
ügyeinek intézése.
A „szórványbiztos” intézményének létrehozása
A szórványokra egyenlő mértékben kiterjedő nemzetpolitikai figyelem biztosítása érdekében célszerűnek tűnik, hogy a központi nemzetpolitikai kormányszerv,
vagy az Országgyűlés keretében alkalmazzanak szórványbiztost, akinek feladata a
szórványkérdés szempontjainak érvényesítése a nemzetpolitika minden területén.
Megyék és megyei városok nemzetpolitikai szerepvállalása
Javasoljuk a megyék és megyei jogú városok nemzetpolitikai szerepének
megerősítését, illetve a köztük lévő nemzetpolitikai munkamegosztás és együttműködés kialakítását. Ez két elemből állhat:
a) A központi költségvetési törvény keretében támogatás nyújtása a megyéknek és megyei jogú városoknak saját megyei, illetve városi nemzetpolitikai
irodájuk létrehozására és működtetésére, amelynek konkrét programjaira
egy minimális normahatáron belül a kormány nyújtana támogatást, nagyobb részt viszont a megye teremtene elő saját keretet.
b) A központi nemzetpolitikai kormányszerv szervezésében rendszeres egyeztetés a megyék, illetve megyei jogú városok nemzetpolitikai munkamegosztásáról és tapasztalatairól. A  munkamegosztás keretében a magyarországi megyék között „felosztásra” kerülnének egyrészt a Kárpát-medence
Magyarországon kívüli részeiben, illetve Csángóföldön lévő, regionális
közigazgatási egységek (megyék vagy járások), másrészt a világ azon régiói, amelyekben kisebb, vagy nagyobb számban magyarok laknak.
A  munkamegosztás elve, hogy ne maradjon anyaországi kapcsolódási
pont nélkül egyetlen olyan régió sem, amelyben magyarok élnek. A Kárpát-medencén és Csángóföldön kívüli régiók tekintetében való munkameg– 237 –

osztásnál célszerű arra törekedni, hogy a fejlettségi hátrányban lévő magyarországi megyék vállalják a fejlettebb, míg a fejlettségi előnyben lévő
megyék a fejletlenebb világrégiók magyarságával történő kapcsolattartást.
A megyei nemzetpolitikai irodák funkciói:
– Kapcsolatépítés a megye által vállalt, Kárpát-medencei regionális közigazgatási egységgel, nemcsak nemzetpolitikai téren (hiszen többnyire nem magyar többségű régiókról van szó), általánosságban erősítve a régió magyarországi kapcsolatait, ugyanakkor az adott régióban élő magyarok helyzetét
is szem előtt tartva.
– Kapcsolattartás az adott regionális közigazgatási egységben élő magyarság
szervezeteivel: a rájuk eső figyelem biztosítása, helyzetük elemzése, támogatások megszerzése, közös programok szervezése.
– Kapcsolatteremtés az adott régióban működő, helyi (települési, kistérségi) magyar közösségek, magyar szervezetek és magyarországi települések, illetve civilszervezetek között, arra törekedve, hogy lehetőség szerint
egyetlen helyi magyar közösség, szervezet, vagy intézmény ne maradjon
magyarországi partner nélkül. A megyei nemzetpolitikai iroda feladata ezen
kapcsolatok működésének ösztönzése is.
– Kapcsolatteremtés a megye vagy megyei város által vállalt világrégió magyar szervezeteivel és intézményeivel.
A társadalmi aktivitás koordinálása
Magyarországon rendszeresen jelentkeznek egyéni vagy közösségi kezdeményezések, amelyeknek célja segítséget nyújtani a határon túli magyaroknak, esetleg kifejezetten a szórványoknak, de amelyek elindítói számos estben nem tudják
pontosan, hogy miben és kinek segítsenek. Célszerűnek tűnik az ilyen segítő szándéknak – a lehetőségek szerint – a szórványok felé történő irányítása.
Ezért a szórványkérdés szempontjából is kiemelten szükségesnek tűnik – a
2007-ben elfogadott Nemzeti Együttműködési Stratégia értelmében – a határon
túli magyarok budapesti irodájának létrehozása, amelynek egyik funkciója lehet a
segítő szándékok számon tartása, és kapcsolatba hozása azokkal a pontokkal, ahol
legnagyobb szükség mutatkozik rájuk, azaz elsősorban a szórvány közösségekkel.

A szórványoknak a nemzeten belüli helyzetét megnehezíti a magyarsághoz való
tartozás feltételeit illető látens közmegegyezés is, amely szerint a „nyelvében élő
nemzet” elsősorban a jó magyar nyelvtudást, valamint a magyar kultúra és a magyarországi életviszonyok alapos ismeretét feltételezi. A szórványhelyzet ugyanakkor éppen ezen elvárások teljesítésének a fokozott nehézségekbe való ütközését jelenti, és így a nemzet – akaratlanul is – saját maga diszkriminálja, illetve saját maga
taszítja el magától az amúgy is leszakadáshoz közeli helyzetben lévő tagjait. Nem
mindegy tehát ebben a kérdésben a magyarságon belüli kommunikáció tartalma.
A magyar nemzetpolitikának ezért kiemelt figyelmet kell fordítania a szórványkérdés kommunikációs összefüggéseire. Ennek két legfontosabb dimenziója:
a) A nemzetpolitikai kérdések magyarországi „belső kommunikációjának”
stratégiai alakítása (ami leginkább a központi nemzetpolitikai kormányszerv feladata lehet), oly módon, hogy ezen belül megfelelő helyet kapjon a
szórványokban rejlő értékek és a szórványok problémáinak megjelenítése.
b) A nemzet fogalmával, azaz a nemzethez való tartozás kritériumaival kapcsolatos diskurzus tudatos alakítása, amelyben a nemcsak nyelvi értelemben összetartozó koncepciójának kell előtérbe kerülnie. A  magyar nyelv
ismeretének nem elvárásként kell megjelennie, hanem a magyarsághoz
tartozók jogaként, amely a magyar nemzeten belüli érvényesülés esélyegyenlőségének biztosítéka. A központi nemzetpolitikai kormányszervnek
arra kell törekednie, hogy ez az elv tükröződjék a politikusok beszédeiben,
ünnepi üzeneteiben, és célszerű párbeszédet folytatnia a közvélemény-formáló értelmiségi körökkel is, javasolva ennek a felfogásnak a terjesztését.

IV. A diaszpóra (világszórvány) részvétele a nemzetpolitikai
döntéshozatalban

A szórványokra eső aránylag kisebb figyelmet többek között az is okozza, hogy
a nemzetpolitikai kérdések magyar „belső kommunikációja” az összes nemzetrész
közül kiemelten Erdélyre és Erdélyben belül is elsősorban a Székelyföldre, a legnagyobb magyar kulturális központokra (Kolozsvár, Marosvásárhely), a népművészetileg különösen érdekes régiókra (Szék, Kalotaszeg, Torockó, Csángóföld)
koncentrál, és aránytalanul kevés figyelmet fordít más magyar közösségekre.

A rendszerváltás óta a magyar nemzetpolitika elvileg mindig is kvázi „nyolcadik” határon túli nemzetrészként kezelte a kivándorlással létrejött magyar
szórványokat. Ennek az elvnek a gyakorlati érvényesítése azonban, tehát a világszórványoknak a Kárpát-medencei magyar közösségekéhez hasonló bevonása a
nemzetpolitikai döntéshozatalba, mindig is kérdőjeleket vetett fel.
A rendszerváltáskor létrejött intézményrendszeren belül a világmagyarság képviseletére elvileg a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) lett volna hivatott, amely
azonban a Kárpát-medencei magyar civilszféra kapcsolatépítése elősegítését is
magára vállalta, és így kettős profilú szervezetként működött. A kilencvenes évek
második felében létrejött MÁÉRT-ban nyugati magyar szervezetek is képviseltették magukat, ám nem a teljes világszórvány, hanem saját nevükben.
A KMKF Szórvány Munkacsoportjának keretében a világszórvány ugyan alanyi jogon kapott beleszólást a nemzeti együttműködés egyik meghatározó politikai műhelyének munkájába, de csak egy albizottság ad hoc jellegű, és kizárólag a
szórványkérdésre összpontosító munkacsoportja szintjén.
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Kommunikációs feladatok

A világszórványoknak a nemzetpolitikai döntéshozatalban való részvétele érdekében az alábbi lépések tűnnek célszerűnek:
a) A  döntéshozók partnereként egy olyan gyűjtőszervezet megteremtése,
amely kizárólag a magyar világszórványok szervezeteit tömöríti. További
megfontolások tárgyát kell, hogy képezze ezen szervezetek pontos körének
meghatározása. Értelemszerű szempontnak kell tekinteni, hogy a résztvevők a Kárpát-medencén kívül fejtsék ki tevékenységüket. (További kritérium lehet esetleg az ebben a dokumentumban leírt szórványpolitika megvalósításában történő részvétel.)
b) A KMKF kiegészítése egy olyan struktúrával, amely – a görög nemzetpolitika hasonló fórumának mintájára – a világ országaiban parlamenti, szövetségi állami, vagy regionális képviselőtestületi mandátummal rendelkező
magyarokat fogná egybe, és minden magyarországi törvényhozási ciklusban legalább egyszer ülésezne („Világ-KMKF”).
c) A Szórvány Munkacsoport további fenntartása a szórványstratégia megvalósulása segítésének céljából.

V. Diplomáciai feladatok

– elemezzék a szórványközeli magyarság által lakott régiók gazdasági és infrastrukturális ellátottságát, és tegyenek javaslatot ennek a szempontnak az
érvényesítésére a határmenti együttműködésre és infrastruktúrafejlesztésre
vonatkozó magyar politikában,
– kövessék figyelemmel a magyarokat – különösen szórványban – érő erőszakcselekményeket, illetve az erőszakcselekményekkel kapcsolatos igazságszolgáltatási eljárást, saját hatáskörben hívják fel a fogadó ország hatóságainak figyelmét az ennek kapcsán felmerülő problémákra, és tegyenek
javaslatot Magyarország számára a magas szintű fellépés módozatait és célszerűségét illetően,
– gondoskodjanak a magyar szellemi tőke „begyűjtéséről“, a fogadó országban tevékenykedő magyar tudósok, művészek, gazdasági szakemberek
számbavételéről, és törekedjenek magyar szellemi műhelyek létesítésére és
működtetésére.

VI. A szórványpolitika javasolt eszközrendszere
A szórványkérdés kapcsán a szakirodalomban és a politikai diskurzusban felmerülő problémamegoldó javaslatok két csoportba sorolhatók:
a) egyrészt a szórványok körében (vagy ott is) működő intézményrendszert érintik: annak továbbfejlesztését, átalakítását („racionalizálását”), vagy bővítését,
b) másrészt problémamegoldó, illetve az identitásőrzést segítő programok lehetőségét vetik fel.
A szórványpolitika javasolt eszközrendszerét a kérdést érintő közgondolkodásnak ez a két iránya együtt alkotja. Valóban szükség van olyan szervezett, globális,
Kárpát-medencei, vagy egy-egy szórványvidékre irányuló programokra, amelyeket a nemzet egésze kezdeményezésére az anyaország, vagy a tömbmagyarság
közösségei indítanak a szórványok problémáinak kezelése, identitásőrzésük, valamint tagjaiknak magyarságuk megtartása melletti személyes érvényesülése elősegítésének érdekében. Ezek összehangoltságához, hatékonyságához és minden
érintetthez való eljuttatásához ugyanakkor szükség van a szórványok körében (is)
tevékenykedő, átgondolt nemzetpolitikai intézményrendszerre, amely a programokat de facto megvalósítja. (Hasonlattal élve: „szoftverek” futtatásához szükség
van „hardverre”.) A programok tartalma természetesen igazodik a változó körülményekhez, azok folyamatos továbbfejlesztése szükségszerű.

A  szórványkoncepció céljainak megvalósulása érdekében kívánatos, hogy a
magyar külképviseletek:
– tartsanak aktív kapcsolatot a fogadó országban élő magyarokkal, és azokban az országokban, ahol egyes régiókban helyi többséget képez a magyarság, megkülönböztetett figyelmet szenteljen a szórványhelyzetű, illetve a
szórványközeli helyzetű magyarságnak,
– tartsanak aktív kapcsolatot azokkal a régiókkal és településekkel, ahol magyar szórványok élnek, és törekedjenek a magyar szórvány megbecsültségének és helyi pozícióinak erősítésére,
– ennek érdekében – lehetőség szerint – rendelkezzenek kirendeltségekkel (pl.
konzuli irodával) azokban a régiókban, amelyekben a fogadó ország területén jelentős magyar közösségek élnek,
– elemezzék a fogadó ország politikáinak és jogrendjének hatását a szórványhelyzetű, vagy szórványközeli helyzetű magyarság jog- és esélyegyenlőségére, valamint megmaradási esélyére,
– saját hatáskörükön belül igyekezzenek a fogadó ország hatóságainak figyelmébe ajánlani a politikáknak vagy a jogrendszernek a szórványmagyarság
számára kedvező alakítása lehetőségeit,
– tegyenek javaslatot Magyarország számára, hogy a fogadó országgal fenntartott kapcsolataiban mit tehet a szórványmagyarság megbecsültségének
erősítéséért és jogi, illetve politikai helyzete javításáért,
– fordítsanak különös figyelmet a szórványközeli helyzetű magyarságra, elemezzék a szórványosodás folyamatát előmozdító, illetve megakadályozni
képes tényezőket,

Az intézményekkel kapcsolatos politika kiindulópontja az elmúlt 20 év figyelemre méltó intézményfejlesztési eredményeinek figyelembe vétele: az intézményekkel kapcsolatos újabb lépések nem „légüres térben” történnek, hanem számos
hosszú távra megalapozott – sokszor több évtizedes elidegenítési tilalommal terhelt – működőképes intézmények világában. A további intézményfejlesztés kér-
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dése nem ezeknek az intézményeknek a helyettesítése, hanem hatékonyságuk növelése, főként együttműködésük megerősítése, rendszerbe foglalása a szükséges,
ám még hiányzó funkciók megteremtése által.
Az intézmények kérdésében a szórványokkal foglalkozó politikai és szakirodalmat az utóbbi időben három kérdés foglalkoztatja: intézményszükség (bizonyos szükségletekre nincs megfelelő intézmény), fejlesztési szükség (a meglévő
intézmények elégtelen vagy bizonytalan finanszírozása, korszerűtlensége, befogadási képességeik elégtelensége), valamint a „racionalizálási” szükség (egyes
szórványközösségek elhalásával vagy elöregedésével csökken, vagy átalakul az
intézményi szükséglet).
Ezek alapján a szórványkérdésről való gondolkodásban különböző javaslatok
fogalmazódnak meg: egyrészt új intézmények alapítására, másrészt a „most már
nem új intézmény kell, hanem meglévőket kell továbbfejleszteni” koncepció, illetve a demográfiai folyamatok előrejelzésének és az intézményrendszer ennek
alapján történő átalakításának („racionalizálásának”) víziója. (Utóbbi kapcsán
kérdés, hogy mennyire lehet pontos előrejelzéseket készíteni.) Tény, hogy ezeknek az egymást nem egy esetben kizáró megközelítéseknek az indokoltsága régiónként, illetve szórványközösségenként, vagy az idő múlása miatt is különbözhet,
ezért nem javasolható egyiknek sem az általánosítása.
Célszerű olyan rugalmas intézményrendszer kialakítására törekedni, amely
képes megfelelni a régiónként és közösségenként eltérő szükségleteknek, tehát az
említett intézményfejlesztési / racionalizálási javaslatok valamelyikének, vagy értelemszerű kombinációjuknak.
Ugyanakkor kívánatos, hogy – az erőfeszítések koncentrációja érdekében –
több kisebb, egymással is versengő intézmény helyett egy szórvány közösségnek
lehetőleg egy, viszont erős és többfunkciós magyar intézménye legyen. Ahol jelenleg több intézmény van, ott ez az elv semmiképpen sem jelentheti a meglévő
intézmények valamelyikének megtartását és fejlesztését, míg a többi elhanyagolását, hanem intézményes együttműködésük megteremtése értendő alatta.
A  kialakuló intézményrendszernek mindenképpen alkalmasnak kell lennie
arra, hogy a közös magyar nemzetpolitika, illetve az ennek szakpolitikáit átható
szórványpolitika konkrét programjait a helyi szórvány magyar közösségek igényeinek, szükségleteinek megfelelően kivitelezze.
A  szórványpolitika eszközét képző intézményfejlesztés elvileg két irányban
képzelhető el: a.) irányulhat kifejezetten a szórványokra (ilyen volt például a magyar ház program), vagy b.) lehet egy általános magyar nemzetpolitikai fejlesztés
(nagyjából ilyen volt a státusirodák hálózatának létrehozása), amelynek tervezése
és kivitelezése során kiemelt figyelmet kap a szórványkérdés összes dimenziója.
Tekintettel arra, hogy a szórványkoncepció nem önálló szakpolitika, hanem az
egész nemzetpolitika figyelmének megerősítése a szórványkérdés irányában, intézményi téren célszerűbbnek a tűnik egy általános nemzetpolitikai intézményrendszernek a szórványszempontok figyelembe vételével történő kialakítása, illetve továbbfejlesztése.

Ajánlott az intézményfejlesztést összefüggésbe hozni azzal a ténnyel, hogy
az utóbbi években számos nemzetpolitikai műhelyben – köztük kiemelten is a
KMKF keretében – jelentős eredmények születtek a nemzeti együttműködés
(Magyarország és a magyar közösségek együttműködése) szakpolitikai koncepciói megalkotásában.25
Ezek az eredmények, illetve jelenleg is készülő szakpolitikai koncepciók akkor hozhatnak a magyar szórvány közösségek számára kézzelfogható eredményt,
ha az intézményfejlesztés alapvetően a nemzeti együttműködés szakpolitikáinak
megvalósítására irányul, és mind a tömbmagyarságra, mind az őshonos, mind a
migráns magyar szórványokra kiterjed.
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A magyar együttműködési központok
Erre olyan intézményhálózat tűnik alkalmasnak, amelynek helyi, szolgáltató
jellegű elemei – munkanéven: magyar együttműködési központok – az adott közösség szükségleteihez mérten, modulszerűen épülnek fel a nemzeti együttműködés szakpolitikáit, valamint a szórványgondozás sajátos funkcióit (pl. az oktatás
kiegészítő háttérintézményeinek fejlesztését) megvalósító elemekből. A funkcionális modul jelenthet az adott kérdéskörrel foglalkozó irodai munkatársat,  az iroda
vezetőjének, illetve más munkatársainak az adott kérdéskörből való kiképzését.
A központok funkcionális modulja lehet például (a jelenleg működő struktúrákat, valamint a kész, vagy készülő szakpolitikai koncepciókat figyelembe véve):
a) általános (szórványban is alkalmazható) modulok:
– státusiroda,
– agrárfejlesztési iroda,
– vállalkozásfejlesztési központ,
– a leendő nyelvpolitikai koncepciónak megfelelő nyelvi intézmény,
– e-magyar pont,
– az ország fővárosában működő Magyar Intézet helyi „kirendeltsége”,
– a régió magyar közösségének „hírügynöksége” (elektronikus és írott média helyi tudósítója)
– turisztikai információs pont (amely magyar nyelven, az ország többségi
nyelvén és világnyelveken nyújt szolgáltatásokat),
– tudományközvetítés: a magyar tudomány eredményeinek helyi megismertetése és a helyi tudományos élet figyelemmel kísérése, annak kezdeményezéseire, eredményeire a magyar tudományosság (elsősorban az
MTA) figyelmének felhívása,
A KMKF 2007 és 2009. közötti szakpolitikai koncepcióit – a Nemzeti Együttműködési Stratégiát, a közlekedésfejlesztési, a gazdaságfejlesztési és mezőgazdaság-fejlesztési és nemzetközi együttműködési koncepciókat,
valamint a kisebbségi nyelvhasználati és oktatás minimális követelményéről való állásfoglalást – 2009-ben a
„Nemzetpolitikai konszenzus dokumentumokban” című dokumentumkötet adta közre. Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium 2008-ban határon túli oktatási koncepciót bocsátott vitára, készültek koncepciók a Köztársasági
Elnöki Hivatalban és számos nem állami jellegű nemzetpolitikai műhelyben, közösségben is.

25

– az ország fővárosában működő magyar kereskedelmi iroda, vagy ITDH
helyi „kirendeltsége”,
– „Hungarian aid” – a magyar szociális-fejlesztési segély helyi intézője,
– magyarnyelvű EU, NATO információs pont (pályázatsegítési feladatokkal),
– a magyarországi testvérrégió, testvértelepülés együttműködési irodája,
b) sajátosan szórvány modulok:
– szórvány-iskolaközpont,
– szórványkollégium (a magyar iskolát kiegészítő diákszállás, vagy elhelyezést és kulturális szolgáltatásokat egyaránt nyújtó kollégium olyan
többségi nyelvű középiskolák és egyetemek mellett, amelyek mellett
nem működik magyar nyelvű intézmény, de amelyekben sok magyar tanul),
– „iskolabusz”, amely alapvetően a magyar iskolába járókat szállítja, de
ezen kívül a nemzeti együttműködési központ más szükségleteit – például az anyaországgal való csoportos kapcsolattartást – is segítheti,
– felnőttoktatási és távoktatási központ,
– „magyar ház” – fizikai értelemben vett találkozási tér a magyar közösség
számára
– kulturális szolgáltatásokat nyújtó könyvtár,
– egyházak magyar nyelvű híveinek közösségi, esetleg liturgikus helyisége,
– „nemzetimázs-központ” – a magyarul is beszélő, beszélni akaró, illetve a magyarság és Magyarország iránt érdeklődő többségieknek nyújtott
szolgáltatások.
Ezek a modulok bármely szórványhelyzetben annak sajátos körülményekhez
igazítva alkalmazhatók.

szórványközeli helyzet és világmagyarság, 2. szigetmagyarság, 3. Kárpát-medencei abszolút szórvány, 4. nagyvárosi szórvány, 5. tömbmagyarság.
A központokat a magyarság valamely szórványközösségének körében működő szervezetek közösen hozhatják létre és közösen működtethetik a magyar nemzetpolitika finanszírozó intézménye (jelenleg a Szülőföld Alap) támogatásával.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott szórványközösség körében működő szervezetek közös szervezetet alkotva egy általuk kidolgozott országos vagy
regionális terv alapján együtt pályáznak a nemzetpolitikát finanszírozó intézménynél egy szerződésre, amely a magyar együttműködési központ létrehozására és fenntartására irányul. A pályázók és a finanszírozó folyamatos tárgyalásos
kapcsolatba lépnek a nemzeti együttműködési központ létrehozása, moduljainak
kialakítása, működtetése és fejlesztése tárgyában, és tárgyalásaik eredményeképpen előbb megalkotják a szerződést, majd a központ továbbfejlesztése (további
modulok létrehozása, vagy feleslegesek megszüntetése) érdekében módosítják
azt. A  szerződés megvalósulása a pályázók nemzeti együttműködési központjának létrejötte és a szerződésben meghatározott feltételek szerinti működése.
A szerződésnek biztosítania kell, hogy a központ alkalmas legyen a nemzetpolitika szakpolitikai koncepcióinak megvalósítására.
Problémamegoldó és identitásőrző programok

A szórványokban – így a nyugati magyarságban is – jelenleg működő intézmények (például: színházak, színjátszó csoportok, kultúregyesületek, dalárdák, cserkészcsapatok, egyesületek, civil szervezetek, szórványkollégiumok, egyházak mellett működő intézmények és szervezetek, stb.) tekintetében arra kell törekedni, hogy
azok a magyar együttműködési központ alapját képezzék (tehát a központ azok – eredeti funkciójukat megtartó – továbbfejlesztéséből jöjjön létre). Ha egy helyi magyar
szórványközösségnek több intézménye is van, akkor az intézmények ideális esetben
a magyar együttműködési központ moduljait kell, hogy alkossák, vagy a modulok
támogatottjaként kell, hogy működjenek. Tekintettel arra, hogy a státusirodák létezésének magyar törvényi alapja van, célszerű lehetőség szerint – ahol ilyenek működnek – ezeket tekinteni a magyar együttműködési központok alapjának.
A szórványok esetében mindenképpen célszerű arra törekedni, hogy ahol van
hagyományos „magyar ház”, vagy annak tekinthető ingatlan, ott a központ létrejötte egyszersmind ennek az ingatlannak a fejlesztését is magával vonja: a központ funkciói lehetőleg ebben az ingatlanban egyesüljenek.
A  magyar együttműködési központok létrehozásának sorrendjében a szórványszempontoknak prioritást kell élvezniük. Javasolt prioritási sorrend: 1.

A  nemzeti együttműködés szakpolitikai koncepciói (pl. a közlekedésfejlesztési, mezőgazdaság-fejlesztési, gazdaságfejlesztési, nemzetközi együttműködési
és egyéb koncepciók) a szórványhelyzetű magyarság problémáinak megoldását
éppúgy hivatottak szolgálni, mint a tömbmagyarságét. Az ezekbe foglalt modernizációs, problémamegoldó és identitásőrző programok tehát a szórványstratégia
részét képzik, ám kifejtésre a szakpolitikai koncepciókban kerülnek.
Emellett szükség van olyan programokra is, amelyek kifejezetten a szórványhelyzetekre, illetve szórványközeli helyzetekre vonatkoznak. Ezekre vonatkozóan
az alábbiakban ismertetünk javaslatokat. A programok kínálata magától értetődően nem kell, hogy szükségszerűen az itt leírtakra korlátozódjék: az időközben
felmerülő, vagy átalakuló szükségletek szerint bővíthető, vagy szűkíthető.
Az intézményrendszer moduljaihoz hasonlóan a problémamegoldó és identitásőrző programok tekintetében beszélhetünk tehát
– általános (szórványban is alkalmazható) programokról
– és sajátosan szórványprogramokról.
Mivel a nemzeti együttműködés szakpolitikai koncepciói elsősorban az őshonos magyarság szükségleteinek figyelembevételével készültek, „fő szabályként”
elmondható, hogy az általános (szórványban is alkalmazható) programok, illetve
modulok elsősorban a Kárpát-medencei magyarokra (szórványra és tömbmagyarságra), valamint a csángómagyarságra irányulnak, míg a sajátosan szórványprogramok egyaránt igénybe vehetőnek tűnnek mind az őshonos, mind a világszórványok részéről.
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A programok megvalósításának beindításáról a nemzeti együttműködés egyeztető fórumai a rendelkezésre álló anyagi források ismeretében dönthetnek. Ugyanezek a fórumok határozhatják meg a programok megvalósítását koordináló intézményt, amely jelentős magyar állami finanszírozás esetén nagy valószínűséggel a
központi nemzetpolitikai kormányszerv lehet.
Az általános (tehát szórványban is alkalmazható) programok terén a szórványpolitika számára különös jelentősége van a nyelvtervezési és a régiófejlesztési
szakpolitikai koncepciók megalkotásának, amelyek előkészítésének felgyorsítását javasoljuk.

értékes hagyatékokat célszerű lenne külön kezelni, ezért ezekre az MTA írhatna ki
pályázatot, míg minden más jellegű hagyaték megmentésére a központi nemzetpolitikai kormányszerv hirdetné meg a pályázatot.
Oktatási téren:

Régió-, vagy település-specifikus, komplex közösségfejlesztési tervek. Egyegy nagyváros, vagy kisrégió magyar közössége belső életének, kapcsolatainak,
helyi és nemzetközi imázsának komplex fejlesztésére irányuló, több éves programterv. (Pl.: Kolozsvár-terv, Zoboralja-terv, moldvai magyar közösségfejlesztési
terv, stb.) A terv például irányulhat arra, hogy egy közigazgatási értelemben nem
létező kisrégió (pl. Kalotaszeg, vagy Ung-Bodrog-vidék) magyar szervezetei,
vagy önkormányzatai közösen valamilyen módon formalizálják kistérségüket, és
megteremtsék annak marketingjét. Az ilyen programterveket elsősorban az adott
közösség nemzeti együttműködési irodája állíthatja össze, de megvalósításukat a
magyar nemzet „közös ügynek” tekintené. A programok kivitelezéséhez szükséges igénybe venni az EU határmenti együttműködésre irányuló támogatásait.
Testvértelepülési, testvérközösségi kapcsolatok fejlesztése. A  megyék és
megyei városok összehangolt nemzetpolitikai tevékenysége, valamint a határon túli magyar közösségek egymás közti kapcsolatainak fejlesztése keretében
testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése a szórványhelyzetű, vagy szórványközeli
helyzetű magyarság által lakott településekkel. A programnak ki kell terjednie azokra az esetekre is, amelyekben a szórványhelyzetű magyarok által lakott település
önkormányzatának a kapcsolattól való elzárkózása miatt a magyarországi önkormányzat a magyar közösség helyi képviseletével (szervezetével, vagy szervezetei
közösségével) létesít testvérközösségi, azaz kvázi testvértelepülési kapcsolatot.
A magyar szellemi örökség megmentésére irányuló „Rodostó–program”,
amelyet a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága indított el együttműködve az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságával, a Balassi Intézettel, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával
(Anyanyelvi Konferencia), az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, valamint
az Országos Széchényi Könyvtárral, annak érdekében, hogy a „fölöslegessé vált”
magyar könyvek, dokumentumok, és különösen a magyarság számára értékes levelezések ne menjenek veszendőbe.
Az örökségmentés összetettsége, pénz, idő és szakember hiányában nehéz és
bonyolult folyamat a hagyatékok kezelése és felleltározása. A tudomány számára

„Minden magyar joga magyarul tudni” program. A magyar nyelv- és kultúra oktatása és távoktatása. Ez elsősorban a meglévő távoktatási programok fejlesztése útján jöhet létre annak érdekében, hogy a magyar nemzet biztosítsa saját
tagjai számára a magyar nyelv és kultúra ismeretéhez, illetve a magyar nyelven
történő érintkezéshez való jogot. A program keretében szükség van:
a) egy több modulos (idegen nyelvként, vagy hátrányos helyzetű anyanyelvként, kezdő és különböző szintű haladó kezdettel, valamint készségfejlesztő
modulokkal) távoktatási rendszer kifejlesztésére,
b) erős központ létrehozására, amely személyes kommunikációt tesz lehetővé
a távoktatásban résztvevőkkel, illetve a konzultációs pontok hálózatának
igazgatására szolgál,
c) helyi konzultációs pontok hálózatának kialakítására (lehetőleg a fent vázolt
a magyar együttműködési központok rendszerének keretében).
Általános távoktatás. Az oktatási és a szakképzési, illetve szakintézményi
rendszer működésének segítése a modern technika nyújtotta lehetőségek kihasználásával annak érdekében, hogy
a) magyar nyelvű képzési modulok álljanak rendelkezésre ott is, ahol a helyi
iskola-, vagy felnőttképzési rendszer ezt nem biztosítja,
b) elérhetővé váljanak a magyar oktatási rendszer szolgáltatásai, eredményei,
c) könnyebbé váljék az elvégzett tanulmánynak megfelelő magyarországi bizonyítvány megszerzése.
A távoktatás feltételez egy központi adatbázist, amely begyűjti az információkat (a tananyagot), és azt továbbítja a területi intézmények irányába. Az információ-áramlás ideális esetben többirányú, a terület korrekciós mechanizmusokkal
javíthatja a tudástranszfer minőségét.
Ösztöndíjak létesítése. Olyan országos vagy regionális ösztöndíjrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a világszórványban élő magyarság, illetve a kettős
állampolgárok számára is az oktatási mobilitásba történő bekapcsolódást.
Alternatív anyanyelvi oktatási formák. Önálló iskolák (hétvégiek, egyháziak
stb.) megkeresése és megteremtése a teljesen sajátos helyzetű nyugati migrációban.
Testvériskolai kapcsolatok támogatása. Iskolák támogatása a kulturális, reprezentatív és oktatási együttműködés érdekében. Pedagógusok tapasztalatcseréjének, osztályok időleges „helycseréjének” támogatása.
Továbbképzés szórványközegben működő pedagógusok számára. A szórványközegben tevékenykedő tanítók és szaktanárok rendszeres magyarországi találkozója, tapasztalatcseréje és a szórványokra irányuló kutatási eredményekkel
való megismertetése.
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Sajátosan szórványprogram lehet:
A közösségfejlesztés terén:

Informatikai és médiafejlesztési téren:
Szórvány informatikai bázis. A szórványstratégia megvalósításának előfeltétele az állapotfelmérés, majd azt követően az átgondolt tervezés. Az ennek során felhalmozódó ismeretanyagot (adatok, nevek, elérhetőségek, perspektívák) adatbázisba
rendezése fontos intézménykatasztere lehet a szórványmagyarságnak, amely segít a
folyamatok értelmezésében és a további tervezésben. Az informatikai bázis a későbbiekben kiegészíthető, így például a távoktatás során felhasznált tudásanyaggal.
Az eMagyar program folytatása. A nagy sikerrel kiépített, a szórványban is
jelen lévő eMagyar program, hálózat fenntartása, a rendszer bővítése a továbbiakban is kívánatos – fokozott figyelemmel a szórványterületekre. Az internetes
honlapokból és adatbázisokból álló eMagyar Program tapasztalatai, már kiépített
hálózata hasznosítható az informatikai hálórendszer működtetése során is. Megfontolandó a kettő partnersége, esetleg valamilyen szintű összekapcsolása, mivel
az eMagyar Hálózat a Kárpát-medencei szórványmagyarsággal és a magyar diaszpórával történő kapcsolattartásban eddig is jelentős szerepet töltött be.
Szórványokra irányuló médiafejlesztés. Az egész Kárpát-medencére kiterjedő tematikájú és vételi lehetőségű, magas szakmai színvonalú rádió és TV-adó
létrehozása/fejlesztése. A szórvány-tudósítóhálózat kiépítése. A kisebbségek körében működő, magyar nyelvű rádió- és tévéadók támogatása. Az említett orgánumok, valamint a magyar kisebbségek körében működő egyéb elektronikus és írott
média internetre helyezése, interaktív szolgáltatások biztosítása. A szórványorgánumok nagyobb rendszerekhez való kapcsolódásának támogatása.
„Virtuális szórványok” program. A magyar szórványközösségek támogatása saját honlapjaik és közösségi portáljaik megteremtésében és frissítésében, valamint ezen honlapok és közösségi portálok rendszerbe foglalása és egymás közti
kommunikációjának megteremtése.
Kulturális és egyházi téren:
Könyvtárak, kultúrházak létesítése. A könyvtárfejlesztés céljából az Országos Széchenyi Könyvtár (vagy más, magyarországi szakmai intézmény) kaphatna támogatást határon túli könyvtárfejlesztési szervezeti egység létrehozására,
amelynek feladata:
a) a különféle profilú kulturális szolgáltatásokat nyújtó, globális magyar könyvtárhálózat kialakítása (lehetőleg nemzeti együttműködési irodák keretében),
b) az adott közösség szükségleteinek megfelelő könyvekkel történő folyamatos ellátása,
c) a kulturális programok biztosítása,
d) a magán- és intézményi felajánlások koordinált elhelyezésének biztosítása.
A program keretében létrehozandó könyvtárak az Országos Széchényi Könyvtár (vagy más magyarországi szakintézmény) kirendeltségeit képeznék, tehát a
magyarországi intézmény tulajdonában maradnának.
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Lelki gondozás támogatása. a.) Támogatási programok és ösztöndíjak annak
előmozdítására, hogy a saját lelkészüket (illetve, amely egyház esetében ez adott,
a lelkész családját) eltartani nem képes gyülekezetek egyházi funkciókon túlmenő
közösségszervezési feladatokat ellátó lelkészei (illetve családjuk) megélhetése és
így a szórványok lelki gondozása biztosított legyen. b.) Különösen a világszórványban az elmúlt évtizedekben akut paphiány figyelhető meg, ami jelentős problémát jelent a szórványmagyarság közösségi élete szempontjából. Célszerű ezért
annak megvizsgálása, hogy az egyházak során hogyan ösztönözhetők a felmerülő
magyar paphiány megoldására.
Kiemelkedő jelentőségű magyar műemlékek védelme. A magyar történelem
és kultúra szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a szórványmagyarság által lakott vidékeken található műemlék-jellegű épületek közül számos nem szerepel az
adott ország műemlékvédelmi listáján. Ezeknek az épületeknek a megóvásában,
felújításuk előmozdításában Magyarországnak – az érintett magyar közösségekkel együtt – szerepet kell vállalnia.
Kulturális együttműködés támogatása: táncházak, színházak, csereprogramok. Szórványokban jelenleg a magyarság megélésének legfőbb területei a
kulturális tevékenységek, amelyeket az érintettek hobbi szinten folytatnak. Ennek
szervezetei kapcsolattartásának, vendégszerepléseinek, továbbképzéseinek illetve
az együttműködés egyéb módozatainak támogatása.
A mobilitás terén:
Értelmiségi mobilitás a szórványok irányába. Olyan programok és ösztöndíjak létesítése, amelyek előmozdítják a helyi szinten hiányzó magyar értelmiségiek állandó letelepedését, átmeneti tartózkodását, vagy rendszeres látogatását a
szórványközösségek körében.
„Minden magyar gyermek legalább egyszer járjon Magyarországon!”
A magyar szórványintézmények munkájában résztvevő gyermekek számára tanulmányaik során legalább egyszer magyarországi látogatás biztosítása. A szórványok szempontjából előnyös lenne, ha ez a program csere formájában valósulna
meg, tehát magyarországi gyermekek is rendszeresen látogatnák a szórványokat,
esetleg kölcsönös családi elhelyezéssel.
Turizmusfejlesztés. A szórványok magyar jellegű turisztikai szolgáltatásainak
fejlesztése. A magyar közösség által fenntartott magyar, többségi és világnyelvű
szolgáltatásokat nyújtó turisztikai információs pontok fejlesztése. A szórványlakta
települések magyar emlékhelyei magyar nyelvű feliratozásának elősegítése.
Turisztikai marketing támogatása. Turisztikai régiók kialakításának támogatása.
Megjegyzés: a fenti programjavaslatok figyelembe vételével célszerű részletesen kidolgozásra kerülő programcsomagot összeállítani a kormányzati végrehajtás megkönnyítése érdekében.

– 249 –

A határon túli magyar közösségekhez tartozó vagy velük
együtt élő romák és cigányok26 identitási szabadságának és
a közösség felemelkedéséből való részesülésének kérdései

26
A kérdéskör határon túli vonatkozásainak kezelését megnehezíti az erre vonatkozó szakterminológia kialakulatlansága. Magyarországhoz hasonlóan a határon túli magyarlakta térségekben is vannak, akik romának, és
vannak, akik cigánynak tartják magukat, elutasítva a másik megnevezést, ami a határon túli, magyar kötődésű
romák vagy cigányok körében sokszor fokozott súllyal esik latba. Ezért – az identitás-meghatározás szabadságából kiindulva – roma és/vagy cigány közösségekről beszélünk, anélkül, hogy tartalmilag különbséget tennénk e
két népnév között.

Identitási összetevők
Ezzel együtt figyelembe kell venni ezeknek a közösségeknek (a roma/cigány
népnévtől függetlenül) erősen differenciált jellegét. Jelentős különbségeket rajzolnak ki a roma és cigány közösségek belső struktúrái: például anyanyelv szerinti,
etnikai származás szerinti, hagyományos (immár nem föltétlenül gyakorolt) foglalkozási ágak szerinti, szociális helyzet szerinti különbségeik, helyzetük regionális különbözősége, az ennek kapcsán létező – vagy kölcsönösen feltételezett
– alá-fölérendeltségek és belső ellentétek stb.
Magyar szempontból különös figyelmet kell szentelni a magyarsággal együtt
élő cigány közösségek között a magyar identitáshoz és a magyar nyelvhez való
viszonyuk terén mutatkozó különbségeknek, amelyek alapvetően az alábbi csoportokat rajzolják ki:
• roma vagy cigány származású magyarok, akik (elsődleges anyanyelvüktől
függetlenül) kizárólag magyarnak vallják magukat, akkor is, ha környezetük
romának vagy cigánynak tartja őket őseik vagy saját maguk hagyományai,
életvitele, foglalkozása, kapcsolatrendszere stb. alapján,
• magyar és roma/cigány kettős identitású közösségek, amelyek valamilyen
mértékben mind a magyarsághoz, mind a roma vagy cigány kultúrához tartozónak (a cigányságon belül magyar cigányoknak, a magyarságon belül cigány magyaroknak) tekintik magukat,
• magyar anyanyelvű romák és cigányok, akik elsődleges magyar anyanyelvhasználatuk ellenére kizárólag romának vagy cigánynak tekintik magukat,
• a nem magyar anyanyelvű romák és cigányok, akik nemcsak anyanyelvük,
hanem önmeghatározásuk szerint sem kötődnek a magyarsághoz
• és a szomszédos országok többségi népéhez tartozók, vagy a többségi néphez
kötődő kettős identitással rendelkezők.
Amint a körükben végzett tudományos felmérések mutatják, a határon túli magyarlakta területeken élő roma és cigány közösségek körében ezek között az identitási kategóriák között viszonylag gyors átmenetek zajlanak, általában a magyar
nyelvtől és identitástól való elszakadás irányában.
Az átmeneteket részben érdekek, részben kényszerek mozgatják. Érdek olyan
értelemben, hogy a magyar közösségek létszámbeli és befolyásbeli gyöngülésével
a roma és cigány közösségeknek saját megélhetésük és érvényesülésük biztosításához egyre kevésbé van szüksége a magyar közösséghez, illetve a magyar nyelvhez való kötődésre. Az identitási átmentet keltő kényszert ugyanakkor két tényező
is előidézheti: egyrészt egyes szomszédos országok kisebbségpolitikája a magyar
nyelv hátrányos helyzetbe hozásával az élet különböző területein háttérbe szorítja
a magyar nyelvhasználatot, másrészt az együttélésnek a kulturális és társadalmi
különbségekből eredő problémái is a disszimilációt gerjesztik. (Utóbbira példák
az olyan iskolai szegregációs helyzetek, amikor – az ország többségi nemzetéhez
tartozó gyermekek híján – a többségi nyelvű iskolába a roma gyerekek kerülnek, s
így egy-két generáció alatt a roma vagy cigány közösség megváltoztatja korábban
dominánsan magyar nyelvhasználatát és önmeghatározását).
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A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 2009. őszi Plenáris Ülése vitát folytatott a határon túli magyar közösségek körében a romák
és nem romák együttélésével kapcsolatosan jelentkező kérdésekről, és megállapította, hogy a magyar nemzetpolitika megkülönböztetett figyelmet kell, hogy
szenteljen ennek a kérdéskörnek. A Plenáris Ülés célul tűzte ki, hogy 2010 őszéig készüljön szakpolitikai előterjesztés a magyarság és a roma közösségek harmonikus együttélésének és együttműködésének előmozdítására vonatkozóan.
A határon túli magyar közösségekhez tartozó, vagy velük együtt élő romák és
cigányok helyzete iránt fokozatosan növekszik a magyar tudományos és közélet
érdeklődése. A magyar nemzetpolitika intézményei sosem zárkóztak el a kérdéskör felkarolásától, és eseti jelleggel mindig is foglalkoztak ezzel kapcsolatban
felmerülő konkrét problémákkal. A magyar történelmi egyházak és a civilszféra is
jelentős erőfeszítéseket tesznek a magyarlakta területeken élő romák és cigányok
lelki gondozása, illetve szociális és oktatási helyzetének javítása érdekében.
Ennek ellenére a rendszerváltás óta nem alakult ki a magyar nemzetpolitikának olyan ága, amely kifejezetten a határon túli magyar roma és cigány kérdéskörre összpontosított volna. A KMKF plenáris ülése azzal a céllal formált
igényt egy erre vonatkozó szakpolitikai előterjesztésre, hogy az anyag alapját
képezhesse a magyar nemzeti közösségek közötti együttműködés roma- és cigánypolitikai dimenziója kialakulásának.
Mint a Plenáris Ülés záró állásfoglalásának megfogalmazásából is kitűnik, a
kérdéskörnek alapvetően két vonatkozása van:
• egyrészt a Magyarországgal szomszédos államokban élő és a magyar identitáshoz és/vagy nyelvhez részben vagy egészen kapcsolódó (továbbiakban:
magyar kötődésű) romák és cigányok helyzete, beleértve a nem roma vagy
cigány magyarok velük fenntartott kapcsolatait is,
• másrészt a határon túli magyar közösségek és a magyar identitáshoz nem kötődő, de a magyarokkal azonos településeken, illetve azonos régióban lakó
romák vagy cigányok együttélése.

Bár hitelesnek elfogadható számadatról nehéz beszélni, a népszámlálási adatok és tudományos becslések alapján vélelmezhető, hogy a Magyarországgal
szomszédos országokban a magyar nyelvet anyanyelvként beszélő romák és cigányok, magyar és roma/cigány kettős identitású emberek, valamint roma vagy
cigány származásúak száma 100 és 125 ezer fő között lehet, akiknek több mint
fele Szlovákiában él.
Az anyanyelv tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a magyar anyanyelvű romák és cigányok nyelvhasználata számos esetben – alapvetően magyar jellege ellenére – jelentős eltéréseket mutat a nem roma vagy cigány magyarok
nyelvhasználatához képest, ami értelemszerűen a nyelvi szükségletek terén is
különbségeket jelöl ki. (Ez ugyanígy van a szomszédos országok többségi nemzetének nyelvét anyanyelvként használó romák és cigányok, illetve a többségi
társadalom viszonylatában is.)
Az identitási és nyelvi különbségek szempontjából kiindulópontnak tekintendő, hogy a magyar nemzetpolitikának a határon túli magyar közösségek részét
alkotó, vagy velük együtt élő roma és cigány közösségek kérdéskörét az identitás
szabadságának tiszteletben tartása alapján kell megközelítenie. Ez egyrészt tartózkodást jelent bármiféle identitási elvárás ráerőltetésétől az említett közösségek
tagjaira, másrészt annak biztosítását is feltételezi, hogy akik valamilyen módon a
magyarsághoz tartozónak vallják magukat, azok ezt az általuk igényelt szinten és
formában szabadon élhessék meg.27 Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni,
hogy a magyar kötődésű romák a szomszédos országokban ún. „kettős kisebbségi helyzetben” vannak: egyrészt magyarként alkotnak kisebbséget a szomszédos
országok többségi társadalmához képest, másrészt roma vagy cigány (származású) közösségként alkotnak kisebbséget a magyar közösségen belül.
Ez egyfajta kisebbségpolitikai felelősséget ró irányukba a magyar közösségekre és az egyenlő bánásmód kötelezettségét a magyar nemzetpolitikára, amelynek
származási különbségek nélkül ki kell terjednie minden határon túli magyarra.
A  romák és cigányok „kettős kisebbségi helyzetéről” beszélhetünk olyan
– egyre inkább jellemzővé váló – esetekben is, amikor egy-egy településen a
részben vagy egészen magyar kötődésű roma vagy cigány lakosság Balkot, és a
nem roma vagy cigány magyarok válnak helyi kisebbséggé. Az ilyen településeken élő romák vagy cigányok ettől továbbra is kisebbségi helyzetben vannak,
és különös figyelmet igényelnek az egész magyar közösségen, illetve a magyar
nemzetiségi intézményrendszeren belül. Természetesen ugyanakkor az együttélés kérdéseinek elemzésénél nem hagyhatók figyelmen kívül az ilyen településeken élő nem roma vagy cigány lakosok helyi kisebbségi élethelyzetéből eredő
problémák sem.
27
Bár a legtöbb európai roma integrációs politika viszonylag kevés figyelmet szentel az identitási kérdéseknek,
az identitási viszonyoknak a diszkriminációmentesség biztosításában betöltött szerepe nem ismeretlen nemzetközi szinten. Egyedülállóan nagy teret szentel például ennek a kérdésnek a Roma Integráció Évtizede Program
szerb akcióterve.
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A nem roma vagy cigány társadalommal – így a nem roma vagy cigány magyarokkal – mindegyik identitási kategóriához tartozó roma és cigány közösségnek
egyformán kölcsönös szükséglete a harmonikus együttélés.
Ugyanakkor a magyar nyelvhez és magyar identitáshoz való kötődés sajátos kulturális és érzelmi szükségleteknek (általában többletszükségleteknek)
forrása a szomszédos országok ilyen kötődéssel nem rendelkező („többségi”)
roma és cigány közösségeihez képest. A  magyar nyelvhez és kultúrához kötődőknek ugyanis sajátosan magyar szükségleteik is vannak a többi romához és
cigányhoz képest, illetve sajátos roma vagy cigány szükségletei a többi magyarhoz képest.
A speciális szükségletek teljes körű megválaszolását a szomszédos országok
kisebbségpolitikája és a magyar nemzetpolitika csak egymást kiegészítve képes biztosítani: a kettős kisebbségből származó különleges szociális hátrányok28
például alapvetően nem oldhatók meg Magyarországról, viszont a szomszédos
országok nem tudják pótolni az anyaország figyelmét, amelyre a részben vagy
egészen magyar kötődésű romáknak és cigányoknak is szüksége, illetve joga van.
Szükséges lenne, hogy a „kettős kisebbségi létből” eredő többletszükségletekre
mind a szomszédos országok kisebbségpolitikája, mind a magyar nemzetpolitika
egyaránt – ideális esetben egymással együttműködve – figyelmet fordítson.
A határon túli, magyar kötődésű roma és cigány közösségek sajátos szükségleteinek betöltését megnehezíti formális szervezeti életük viszonylag gyér jellege.
Kifejezetten magyar kötődésű roma szervezet – ismereteink szerint – csak Kárpátalján működik. Szintén ritkaságszámba megy, hogy a magyar kötődésű cigányság
képviseltetné magát az országos roma vagy cigányszervezetekben. A határon túli
magyar közösségek politikai, illetve kulturális szervezeteire sem jellemző, hogy
saját kereteik között cigány vagy roma struktúrákat hoznának létre, bár a politikai
szervezetek elvi szinten a magyar anyanyelvű romákat és cigányokat, kettős identitású polgárokat, illetve a roma vagy cigány származású magyarokat is szavazójuknak tartják, és képviselik.
A formális szervezeti élet hiánya mellett ugyanakkor, ha regionálisan és közösségenként eltérő mértékben is, de a magyar kötődésű romák és cigányok körében
is működnek a hagyományokra és a közösség belső tekintélyviszonyaira épülő, informális szervezeti struktúrák.
Kulturális és szociális összetevők
A  magyar kötődésű romák és cigányok „kettős kisebbségi helyzetéből” eredő sajátos többletszükségleteit figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a határon
túli magyar közösségek egyszerre szembesülnek a roma/cigány és nem roma/cigány népesség együttélésének általános és a „kettős kisebbségi helyzetből” ereTudományos felmérések szerint pl. Romániában a magyar anyanyelvű roma közösségek az ország többi roma
közösségéhez képest is a legrosszabb – és a leginkább romló – szociális körülmények között élnek.

28
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dő sajátos kérdéseivel. Az általános kérdések tipológiailag a határokon túl sem
különböznek gyökeresen attól, mint ahogy Magyarországon (vagy a szomszédos
országokban a többségi társadalom és a romák vagy cigányok együttélése kapcsán)
megjelennek.
Ennek kapcsán ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a határon túli magyar közösségek ezekkel a kérdésekkel saját maguk is kisebbségi helyzetből
szembesülnek: gyakorlatilag két kisebbség együttéléséről van szó, ami egyszerre
lehet gyökere a közös kisebbségi létből fakadó kölcsönös megértési készségnek,
de a fokozott társadalmi frusztrációk találkozásának is. (Az elmúlt években mindkét jelenség gyakorlati esetei megmutatkoztak.)
Ez indokolttá teszi a magyar és – bennük vagy velük élő – roma és cigány
közösségek kapcsolatainak további tudományos kutatását és elemzését a sajátos
problémamegoldási minták feltárásnak igényével. A sajátos helyzetre vonatkozó
problémamegoldási javaslatok megalapozhatják a határon túli magyar közösségek
„saját” – az adott ország kisebbségvédelmi rendszerére a helyi szükségleteknek
megfelelően rásegítő – „kisebbségpolitikáját”.
A határon túli magyar közösségek kisebbségi helyzete azt is jelenti, hogy nem
feltétlenül állnak rendelkezésükre az együttélés előmozdításának ugyanazok az
eszközei és módszerei, mint amelyeket Magyarországon a tudományos élet, a civilszféra, az állam és az önkormányzatok biztosítanak. Ugyanakkor – attól függően, hogy mennyire fejlett saját kisebbségvédelmi rendszerű országról van szó
– rendelkezésükre állhatnak olyan eszközök, amelyek a szülőföldjüket magába
foglaló állam kisebbségvédelmi rendszerére jellemzőek, viszont a magyarországi
roma- és cigányintegrációs politika számára ismeretlenek.
Mivel a különböző származású lakosok harmonikus kapcsolatainak feltétele az
együttélés kultúrájának elsajátítása, a magyar közösségek határon átívelő roma- és
cigánypolitikai együttműködésének is kiemelkedően fontos területe a roma/cigány és
nem roma/cigány közösségek együttélési kultúrájának a fejlesztése és terjesztése.
A  magyar közösségek természetes anyaországi kapcsolatai – mind a közösség
egésze és a magyar állam közötti kapcsolatok, mind a magyarlakta települések önkormányzatainak együttműködése, nem is beszélve a civilszféra tapasztalatcseréjéről – lehetővé teszik, hogy egyszerre profitáljanak a szülőföldjüket magába
foglaló állam és Magyarország roma- és cigányintegrációs tapasztalataiból.
A magyar közösségek roma- és cigánypolitikai együttműködésének kiemelt figyelmet
kell fordítania az ilyen együttműködési lehetőségek feltárására és hasznosítására.
A részben vagy egészen magyar identitású roma és cigány közösségek elsősorban kulturálisan – saját magyar-cigány vagy cigány-magyar kultúrájukon keresztül – kapcsolódnak a magyarsághoz, így sajátos többletszükségleteik túlnyomóan kulturális jellegűek.
A határon túli, részben vagy egészen magyar kötődésű roma és cigány közösségek egyik – bár látens, de nagyon is valóságos – igénye mind az adott országban élő
magyar közösség, mind az egész magyar nemzet iránt, a rájuk való elismerő odafigyelés, amely különösen a kulturális teljesítmények területén valósulhat meg.

Fontos figyelembe venni ugyanakkor ennek szociális összefüggéseit is. A széles (nemcsak művészeti) értelemben vett kultúra – tehát az ön- és világértelmezés forrásbázisának szélessége, illetve kifejezésének képessége, módjai és
lehetősége – szoros kapcsolatban állnak egy-egy közösség és tagjai munkaerő-piaci és ez által szociális helyzetével. A kisebbségek Európa-szerte jellemzően (bár nem szükségszerűen) hátrányos gazdasági és szociális helyzete részben
kulturális kommunikációjuk akadályaira vezethetők vissza.29
Ez alól nem képeznek kivételt a Magyarországgal szomszédos országokban élő,
részben vagy egészen magyar nyelvű és identitású romák és cigányok sem. Hátrányos helyzetük egyik tényezője, hogy megoldatlan saját – széles értelemben vett –
kultúrájuk harmonikus kapcsolódása az őket körülvevő társadalom kultúrájával.
Természetesen a határon túli, magyar kötődésű romák és cigányok szociálisan
hátrányos helyzetének vannak nem sajátosan magyar, illetve nem sajátosan határon
túli összetevői is. Így például egész Közép- és Kelet-Európára jellemző az elmúlt
száz évnek az a gazdasági fejlődése, amely piacképtelenné tette a hagyományosan
a roma és cigány közösségekre jellemző szakmákat, és az így keletkező munkaerőfelesleget a szocialista nagyiparban kötötte le, majd annak a közép- és kelet-európai
rendszerváltások hatására bekövetkezett összeomlása után nagyrészt szélnek eresztette. Az így kialakult szociális válsághelyzet kezelésére való képtelenségben mindamellett fontos szerepet játszanak a kulturális kapcsolódás említett problémái.
A magyar–magyar együttműködés elsősorban a részben vagy egészen magyar
kötődésű cigány és roma közösségek kulturális hátrányainak enyhítésével járulhat hozzá szociális felemelkedésük megalapozásához.
Emellett nem szabad szem elől téveszteni, hogy a szomszédos országokban élő,
részben vagy egészen magyar kötődésű cigány közösségek sajátos, magyar-cigány
vagy cigány-magyar kultúrája nemcsak problémák forrása, hanem érték is: az
adott ország, a magyarság, valamint Európa kulturális örökségének egyedülálló színfoltja. Ebből a szempontból az a feljebb említett folyamat, amely a magyarlakta területeken élő cigányoknak és romáknak a magyar nyelvtől és identitástól való elszakadása irányában mutat, a kulturális örökség szempontjából veszteségként értékelhető.
A kulturális értékeknek szentelt figyelem lehetővé teszi, hogy a határon túli magyarság és a roma vagy cigány közösségek együttélését ne csak mint megoldandó
problémák körét, hanem mint alapvetően megőrzendő értéket közelítsük meg.
Az Európai Uniónak a hagyományos kulturális sokszínűség iránt elkötelezett
kultúr- és (amennyiben ilyenről beszélni lehet) kisebbségpolitikájához illeszkedve
tehát – az identitás- és a belőle fakadó kultúraválasztás szabadságának tiszteletben
tartásával – arra kell törekedni, hogy a határon túli, részben vagy egészen magyar
kötődésű cigány és roma közösségek saját kultúrájukon keresztül emelkedhessenek fel és kerülhessenek harmonikus érintkezésbe környezetükkel.
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29
Ezt a kérdést kifejti a KMKF kulturális együttműködési előterjesztésének a kultúra és a gazdaság összefüggéseivel foglalkozó alcíme. (A határokon átívelő magyar kultúra öröksége és kilátásai Szakpolitikai előterjesztés a
KMKF Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottsága számára. Megtárgyalás alatt.)

Oktatási összetevők
A  kettős kisebbségi létből eredő sajátos szükségletek, illetve a harmonikus
együttélés igénye oktatási kérdéseket is érintenek, különös tekintettel arra, hogy a
magyar kötődésű roma vagy cigány (származású) gyermekek többnyire a magyar
tannyelvű iskolákba járnak.
Akárcsak Magyarországon, a határon túli magyar közösségek körében is általános várakozás, hogy hosszú távon a közoktatás hozhat jelentős eredményeket a
roma és cigány gyermekek társadalmi integrációjában. Kérdés azonban, hogy a
magyar kisebbségi iskolahálózatokban zajló folyamatok a gyakorlatban mennyire
igazolják ezt a várakozást?
Általános jelenség az alapfoknál magasabb végzettség elenyésző aránya,
amelynek következtében általában véve a roma és cigány közösségekre, de a magyar kötődésűekre különösen is jellemző a saját értelmiség hiánya. (Ez azonban
nem feltétlenül jelenti saját elit hiányát, hiszen a már említett, informális szervezeti élet, amely a roma és cigány közösségek belső szervezeti viszonyaira alapul, magától értetődően kijelöli a saját vezető rétegét, például – ahol van ilyen –
a vajdák vagy „cigánykirályok” rendszere keretében.)
A  tudományos kutatások számos esetben nehézségeket jeleznek az alapfokú
intézmény tényleges elvégzésében, illetve a mindennapos iskolalátogatás biztosításában is. Mindez az iskolai folyamatokba való beilleszkedés motivációjának
megteremtése terén mutatkozó, betöltetlen szükségletekre utal, ami közismerten
az iskola tannyelvétől függetlenül, általánosan jellemző a romák és cigányok egy
részénél jelentkező iskolai integrációs problémákra, de ez alól a magyar kisebbségi iskolák sem képeznek kivételt.
Azokon a határon túli magyarlakta vidékeken, ahol viszonylag nagy számban
élnek romák, a legtöbb magyar tannyelvű alapfokú intézménynek vannak roma
vagy cigány kulturális hátterű diákjai. Általános tendencia a magyar iskolákban a
roma vagy cigány tanulók arányának és abszolút számának növekedése.
Tekintettel a fejkvóta szerinti iskolafinanszírozás terjedésére, illetve az elsős
osztály indításához szükséges minimális tanulói létszámokra, számos településen
verseny alakult ki a többségi és a magyar tannyelvű iskola között a roma és
cigány szülők megnyeréséért.
A képet azonban árnyalják olyan helyzetek, amelyekben a magyar vagy a többségi tannyelvű intézmények ellenérdekeltekké válnak abban, hogy a cigány
és roma kulturális hátterű diákokat befogadják. Egyes ide vonatkozó kutatások
eredményei szerint a magyar szülők egy része (és ez lokálisan akár többségük
is lehet) úgy értékeli, hogy ha a magyar tannyelvű iskolákban sok a roma vagy
cigány gyermek, akkor ott csökken az oktatás színvonala.
Ezek a szülők, ha van a településen (általában városokban), akkor a másik magyar iskolába, vagy a többségi tannyelvű iskolába, illetve osztályba íratja gyermekét, de előfordul így motivált ingázás is egy távolabbi magyar iskolába. Szintén
jellemző reagálás, hogy a nem roma vagy cigány szülők és a diákhiánnyal küzdő

többségi iskola között hallgatólagos megállapodás jön létre a roma gyermekeknek
a többségi tannyelvű intézménybe való irányításáról.
Ezek spontán szegregációs folyamatoknak tekinthetők. Következményük,
hogy tendenciává vált az olyan magyar tannyelvű iskolák kialakulása, amelyekbe
többségében, vagy majdnem kizárólag roma vagy cigány gyermekek járnak. Városi környezetben fokozatosan megjelennek a hivatalosan nem, de a helyiek által
ténylegesen „cigányiskolának” minősített intézmények, illetve azok az iskolák,
amelyekbe a nem roma vagy cigány magyaroknak és a roma és cigány társadalom elitjének a gyermekei járnak. Kárpátalján emellett két olyan magyar iskola
is működik, amely – még a szovjetrendszer időszakában – hallgatólagosan eleve
magyar tannyelvű „cigányiskolaként” jött létre, anélkül, hogy hivatalosan sajátos
módszertanú cigány vagy roma oktatási intézménynek minősültek volna.
A hivatalosan nem, de helyiek által ténylegesen „cigányiskolának” tartott
intézmények általában (még) nagyobb fejlesztési szükségletekkel szembesülnek,
mint a magyar oktatási rendszer többi intézménye. Kiindulva abból, hogy származásra való tekintet nélkül felelős minden határon túli magyarért, figyelmének
értelemszerűen ezekre az iskolákra is ki kell terjednie, méghozzá – hátrányos
helyzetük miatt – prioritásosan.
A kárpátaljai tudományos kutatások érdekes adata, hogy a „cigányiskolák” diákjai körében sokkal kedvezőbbek az iskolalátogatottsági adatok, mint más oktatási intézmények roma vagy cigány kulturális hátterű tanulói körében. Ezt a kutatók
részben az ilyen iskoláknak a romák és cigányok lakóhelyéhez való közelségével,
részben a saját közösségben való otthonosabb érzéssel magyarázzák, de tényező
az is, hogy az ilyen iskolák, jellegükből fakadóan, leginkább alkalmaznak – akár
spontán módon is – a roma és cigány diákok kulturális hátterének megfelelő oktatói-nevelői módszereket.
A jelenség mindenképpen a kulturális háttér figyelembe vételének szükségességére és az ezzel kapcsolatos, pozitív pedagógiai megközelítések és módszerek fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezek elsajátítását a Magyarországgal
szomszédos országok közül nem mindegyikben teszi lehetővé a pedagógusképzési, illetve továbbképzési rendszer, ezért a magyar–magyar együttműködésben
célszerű hangsúlyt fektetni a határon túli magyar pedagógusok romaintegrációs
módszertani továbbképzésére.
Úgyszintén probléma, hogy a Magyarországgal szomszédos országok közül
nem mindegyiknek az oktatási rendszere nyújt teret a magyar nyelvű cigányság
sajátos szükségleteivel kapcsolatos pedagógiai programokra Ezekben az esetekben az oktatás háttérintézményeit működtető civilszféra számára célszerű lehetőséget kínálni ilyen jellegű programok végrehajtására.
A sajátos oktatási szükségletek közé tartozik a roma és cigány kulturális hátterű diákok sajátos magyar anyanyelvi helyzetének figyelembe vétele a pedagógiai munkában, ami elsősorban azokban az iskolában képez kihívást, ahová többségében nem ilyen gyermekek járnak. (Célszerűnek tűnik, hogy ezzel a kérdéssel
részletesebben is foglalkozzon a KMKF készülő nyelvpolitikai koncepciója.)
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A roma és cigány diákoknak az oktatásban való integrált részvétele szempontjából tehát a határon túli magyar iskolák alábbi típusait tarthatjuk számon:
• ahol csak roma és cigány gyermekek tanulnak,
• ahol a magyar osztályokban tanulók többsége roma és/vagy cigány,
• ahol egyes magyar osztályokban már többségben vannak a roma és/vagy
cigány tanulók,
• ahol a roma és/vagy cigány tanulók minden osztályban kevesebben vannak,
mint a magyar gyerekek,
• és ahol gyakorlatilag nincs cigány tanuló.
A roma vagy cigány tanulók jelenlétének teljes hiánya egyaránt lehet következménye annak, hogy az iskola vonzáskörzetében nem laknak romák vagy cigányok,
vagy annak, hogy nem magyar anyanyelvűek. Utóbbi esetben a helyi magyarság akkor is együtt él a roma vagy cigány közösséggel, ha az iskola nem érintkezési pontjuk, ezért az ilyen iskolák is fontos szerepet tölthetnek be a felnövekvő nemzedékeknek felkészítésében a roma és cigány közösséggel való harmonikus együttélésre.
Nemzetközi összefüggések

A  programhoz kapcsolódó több nemzeti akcióterv – különösen a magyar, a
szerb és a bolgár – jelentős hangsúlyt fektet a kulturális szükségletek biztosítására, nemzetközi szinten igazolva, hogy a romák és cigányok számára az egyenlő
bánásmód biztosításának, illetve szociális felzárkóztatásuknak számos esetben
fontos kulturális vonatkozásai vannak.

A roma és cigány kérdéskör
a magyar közösségek együttműködésében
A  magyar–magyar együttműködés célja saját lehetőségeinek keretei között
hozzájárulni a magyar közösség részét képző, vagy vele azonos településeken,
régiókban élő romák és cigányok bekapcsolódásához a magyar közösség egészét
érintő felemelkedésbe.
Szervezeti értelemben a határon túli magyar közösségek részét képző vagy
velük együtt élő romákkal és cigányokkal kapcsolatos magyar politika úgy is felfogható, mint a magyar nemzetpolitikának kifejezetten őrájuk irányuló figyelme,
és úgy is, mint a magyarországi roma- és cigánypolitika határon túli dimenziója.
Ezért célszerűnek tűnik mindkét területnek kialakítani a határon túli magyar
roma és cigány kérdéskört érintő funkcióit. Szükséges együttműködésre törekedni
a határon túli romák és cigányok felemelkedésének támogatásában már jelenleg is
fontos tapasztalatokkal rendelkező történelmi egyházakkal, valamint – tekintettel
a kérdéskörnek a magyar szuverenitáson kívül eső jellegére – a magyar diplomácia és kultúrdiplomácia lehetséges szerepvállalásának átgondolása.

A határon túli magyar közösségek részét képző vagy velük együtt élő romák
és cigányok helyzetének felkarolása szempontjából előnyös, illetve azt sürgeti is a
nemzetközi élet általános érdeklődésének növekedése a romák helyzete iránt.
2003-ban az EBESZ akciótervet, az Európa Tanács ajánlásokat fogadott el a
romák helyzetét illetően, és számos előzményt követően 2008-ban – magyar EPképviselői indítványra – az Európai Parlament is részletekbe menő határozatot
hozott egy európai roma stratégia megalkotásának szükségességéről.
Ezen dokumentumok egyaránt rávilágítanak a romák-cigányok helyzetének határokon átívelő jelentőségére, ugyanakkor viszonylag kevés figyelmet szentelnek a
kérdés kulturális dimenziójának, pedig a határon túli, magyar kulturális hátterű roma
és cigány közösségek sajátos többletszükségletei szempontjából kívánatos lenne.
A hiányt az EU szintjén de facto pótolja a kisebbségvédelem és a kulturális sokszínűség megemlítése a Lisszaboni Szerződés részét képző EU-Szerződés 2. és 3.
cikkelyében, az Európai Unió értékei és céljai között. Tekintettel a roma és cigány
kultúra összeurópai jellegére, amelynek a magyar-cigány, illetve cigány-magyar
kultúra is részét képzi, magától értetődő, hogy a Lisszaboni Szerződés ezzel az újítással jelentős előrelépést hozott a roma és cigány közösségek kulturális örökségének európai szintű elismerése és védelme terén. Az utóbbi évek egyik legfontosabb
magyar kezdeményezése a 13 országot magába foglaló Roma Integráció Évtizede
Program, amelynek résztvevői a Szófiai Nyilatkozatban meghatározott közös célok: a diszkrimináció megszüntetése és a felzárkóztatás előmozdítása érdekében országos akcióterveket alkotnak és viteleznek ki. A Roma Évtized olyan nemzetközi
struktúra, amelyben Magyarország közösen vesz részt Szlovákiával, Romániával és
Szerbiával, tehát Ukrajna kivételével az összes olyan országgal, amelyben a magyar
közösség részeként vagy vele együtt jelentős számban élnek romák és cigányok.

A magyarországi roma- és cigánypolitika meghatározó vezérfonala a feljebb
említett Roma Integráció Évtizede Program keretében az Országgyűlés 68/2007.
(VI. 28.) számú határozatával megerősített Stratégiai Terv (továbbiakban: Roma
Évtized Stratégiai Terv), amely, tekintettel a Szófiai Nyilatkozatra, bizonyos értelemben nemzetközi vállalásnak is tekinthető.
Bár a Roma Évtized Stratégiai Terv kifejezetten a magyarországi roma és
cigány közösségek megsegítésére irányul, néhány olyan kezdeményezést is tartalmaz, amelynek megfontolható a határon túli magyarság számára történő megnyitása. Ez ideális esetben – a programban való közös részvételből kiindulva –
az érintett szomszédos országokkal való együttműködés keretében is történhet.
(A határon túli magyar közösségek részét képző vagy velük együtt élő romákkal
és cigányokkal kapcsolatos magyar–magyar együttműködés szándéka amúgy is
magyar részről történő rásegítés kíván lenni a szomszédos országok roma- és cigányintegrációs politikájára.)
A határon túli magyar közösségek számára való megnyitás lehetősége leginkább a Roma Évtized Stratégiai Terv kulturális és egyes oktatási kezdeményezéseinek esetében jöhet szóba. Ilyen például:
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A magyarországi roma- és cigánypolitika határon túli dimenziója

• az esélyegyenlőség, az emberi jogok, illetve a roma népismeret és kultúra
megjelenítése az oktatásban,
• a roma és cigány közösségek kultúrájának értékként kezelt megismertetése
a társadalom széles körével itthon é külföldön egyaránt – ez a pont, külföldi vonatkozásai miatt, eleve magában foglalja a nemzetpolitikai alkalmazás
lehetőségét,
• a roma és cigány közösségek kulturális értékeit őrző és közzétevő intézmények létrehozásának és működtetésének elősegítése,
• a romákról és cigányokról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a
médiában,
• az információs technológiához való hozzáférés a romákat (is) oktató intézményekben,
• valamint a sporttevékenység támogatása.
A Stratégiai Terv oktatásra vonatkozó passzusainak a határon túli magyarság
előtt történő megnyitása esetében figyelmet kell fordítani arra, hogy a szegregáció
megszüntetésére irányuló célkitűzések nem értelmezhetők a nagyrészt vagy kizárólag roma és cigány gyermekeket oktató iskolák szempontjából hátrányosan.
A Roma Évtized Stratégiai Terven túlmenően a magyarországi kisebbségpolitika államigazgatási intézményrendszerének a romák és cigányok helyzetével
foglalkozó szervezeti egységén belül célszerű létrehozni egy olyan referatúrát,
amely – a nemzetpolitika központi kormányszervével együttműködve – figyelemmel követi a romaintegrációs programok határon túli alkalmazásának, valamint a
magyarországi roma és cigány közösségek határon túli kapcsolatépítésének lehetőségeit, és javaslatot téve a kínálkozó lehetőségek kihasználására, koordinálja az
ezzel kapcsolatos támogatásokat.
Amennyiben az Országos Cigány Önkormányzat célszerűnek látja, hogy saját
programot alakítson ki a magyarországi és határon túli, magyar kötődésű cigányság amúgy is meglévő kulturális kapcsolatainak erősítésére, ezt célszerű támogatásban részesíteni.
Megfontolásra javasolt a magyarországi roma és cigány közösségek hagyományos, belső szervezeti struktúráinak vezetőivel együtt is rendszeresen áttekinteni a
határon túli, magyar kulturális hátterű romák és cigányok helyzetét és a velük való
együttműködés lehetőségeit.
A magyarországi roma és cigány civilszféra határon túli kapcsolatépítésére elsősorban a hazai kisebbségi támogatási rendszerhez kapcsolódóan, annak jelenlegi forrásait kiegészítve lehet támogatást biztosítani.
Javasolt rendszeres tapasztalatcsere lehetőségét biztosítani a magyarországi
roma- és cigánypolitika, valamint a roma- és cigányintegrációval foglalkozó civilszervezetek számára a szomszédos országok hasonló tevékenységet folytató
szakembereivel, illetve a roma vagy cigány népesség által is lakott, jelentős részben vagy többségében magyar nemzetiségű települések önkormányzataival.
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A nemzetpolitika roma és cigány kérdéskörre irányuló figyelmének erősítése
A határon túli, magyar kötődésű romákra és cigányokra eső figyelemnek a magyar–magyar kapcsolatokon belül történő megerősítése részben az egyenlő bánásmódnak a nemzetpolitika területén való következetessé tételét szolgálja (ezt a Roma
Évtized Stratégiai Terv VI. fejezete tulajdonképpen kötelezettségként írja elő a magyar államigazgatás számára), részben segítségnyújtás a határon túli magyar közösségeknek ahhoz, hogy hatékonyan segíthessék elő a roma vagy cigány és nem roma
vagy cigány lakosság harmonikus együttélésének hosszú távú fenntartását.
Ezeknek a szempontoknak a gyakorlatba ültetése céljából szükségesnek tűnik
létrehozni a nemzetpolitika központi államigazgatási szervének roma és cigány
vonatkozású kérdésekkel foglalkozó szervezeti egységét vagy referatúráját.
Javasolt a magyar–magyar kapcsolatok politikai egyeztető fórumain a határon túli, magyar kötődésű roma és cigány közösségek képviseletének biztosítása.
(Ez, mint célkitűzés, összhangban áll a Roma Évtized Stratégiai Program VI. fejezetének 3. pontjával.) Ez többféleképpen történhet. A határon túli, részben vagy
egészen magyar identitású roma és cigány közösségek szervezeteinek kialakulása
esetén alapvetően az ő részvételük lenne kívánatos. Elképzelhető ugyanakkor a
határon túli magyar szervezeteken belül is a roma és cigány közösségek képviseletének létrejötte és kárpát-medencei szintű együttműködése is. Ezek híján szintén
szóba jöhet egyfajta kvázi ombudsmani rendszer megszerveződése: tehát olyan
személyiség felkérése a magyar–magyar együttműködési fórum részéről, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a határon túli, magyar kötődésű romák és cigányok helyzetét, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket megjeleníti a magyar–magyar
együttműködés fórumain.
A romákra és cigányokra irányuló nemzetpolitikai figyelem intézményi háttérének határon túli részét illetően célszerű a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága és Jogi Albizottsága 2010. február 4-i együttes ülésén elfogadott Szórványstratégia intézményfejlesztési javaslatából kiindulni. A  szórványstratégia a „nemzeti
együttműködési központok” (nemcsak szórványokra, hanem a többségében magyarlakta területekre is kiterjedő) hálózatának létrehozását kezdeményezi, amelynek helyi elemei, a „nemzeti együttműködési központok”, egy szakmai modulkínálatból válogatva a helyi szükségleteknek megfelelő modulokból épülhetnének fel.
Kívánatosnak tűnik ebben a rendszerben a roma és cigány közösségekkel kapcsolatot tartó modul létrehozása, amelynek javasolt neve – a roma és cigány jelképvilágból kiindulva – a „közös út” modul lehetne.
A „közös út” modul funkciókat láthatná
• rendszeres kapcsolattartás a nemzeti együttműködési központ vonzáskörzetében élő roma és cigány közösségek vezetőivel,
• a romák vagy cigányok és nem romák vagy cigányok együttélésének figyelemmel követése és elemzése az együttműködés lehetőségeinek feltárása és
konfliktushelyzetek megelőzése céljából,
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• kulturális menedzserként a nemzeti együttműködési központ vonzáskörzetében élő romák kulturális életének figyelemmel követése és segítése (többek
között magyarországi) fellépéseik megszervezésével, vendégművészek helyi fellépésének biztosításával, a médiában történő megjelenés elősegítésével és támogatások szerzésével,
• helyi szintű „kvázi ombudsman”: a magyar közösség figyelmének felhívása
a részben vagy egészen magyar identitású romák és cigányok sajátos többletszükségleteire, annak az előmozdítása céljából, hogy a magyar közösség
eredményesen lépjen fel a hozzá tartozó romák és cigányok problémáinak
megoldásáért mind a közös szülőföldjüket magába foglaló állam, mind Magyarország irányában,
• javaslattétel a magyar nemzetpolitika roma- és cigány vonatkozásainak alakítására.
Figyelembe véve, hogy a határon túli magyar-cigány és cigány-magyar kultúra
is az egyetemes magyar kultúra részét képzi, lehetőséget kell biztosítani (meghívások és támogatások formájában) a határon túli, magyar kulturális hátterű roma
és cigány művészeknek, hogy fellépjenek a határon túli magyarság kultúráját bemutató rendezvényeken.
A nemzetpolitikai támogatások rendszerén belül javasolt külön programokat
indítani, például:
• a jelentős számú roma diákot tanító, határon túli, magyar tannyelvű iskolák
felújításának, beruházásainak és anyaországi kapcsolatépítésének, kulturális
programjainak támogatására,
• az oktatás háttérintézményei romaintegrációs pedagógiai programjainak kialakítására és fenntartására,
• az önkormányzatok és a civilszféra kapcsolattartására a helyi roma és cigány
közösségekkel,
• a különböző országokban lévő, magyar és roma vagy cigány lakosságú települések önkormányzatai közötti tapasztalatcsere és együttműködés előmozdítására.
A határon túli magyar pedagógusoknak felkínált továbbképzési programokon
belül rendszeresen kell biztosítani a roma és cigány kulturális hátterű gyerekek
sajátos pedagógiai szükségletével kapcsolatos ismeretek és módszertan elsajátításának lehetőségét.
Előmozdítandó, hogy a testvértelepülési kapcsolatot ápoló magyarországi és
határon túli magyar helyi önkormányzatok együttműködése terjedjen ki a romák
és cigányok helyzetével kapcsolatos erőfeszítések egyeztetésére, valamint a roma,
illetve cigány közösségek kapcsolatának megteremtésére is.
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Együttműködés a történelmi egyházakkal
a határon túli romák és cigányok érdekében
Tekintettel az egyházak hagyományosan jelentős szerepére a hátrányos helyzetű, határon túli romák és cigányok szociális gondozásában, valamint kulturális
és oktatási szükségleteinek ellátásában, a határon túli, magyar kötődésű romákkal kapcsolatos politikának magától értetődően építenie kell az egyházakkal való
együttműködés lehetőségére.
Figyelembe véve, hogy a határon túli, magyar kötődésű romák és cigányok
szociális helyzetével a magyar állam közvetlenül nem tud foglalkozni, a hátrányos
helyzetű közösségeknek elsősorban az egyházakkal való együttműködésben, karitatív tevékenységük támogatása útján nyújthat segítséget.
Az egyházi kapcsolattartással foglalkozó kormányzati szervnek célszerű megvizsgálnia a történelmi egyházak határon túli roma- és cigánymissziós tevékenysége támogatásának lehetőségeit.
Javasolt, hogy az egyházi kapcsolatokkal foglalkozó, valamint a nemzetpolitika koordinációját ellátó kormányzati szervezeti egységek szervezésében rendszeresen kerüljön sor konzultációra a határon túli, magyar kötődésű cigányság
helyzetéről a történelmi, valamint a határon túli magyar cigányság körében tevékenykedő más egyházakkal. Megfontolandó a kérdéskör napirendre tűzése a határon túli egyházvezetőknek a magyarországi közjogi méltóságoknál tett látogatásai
alkalmával is.
Diplomáciai és kultúrdiplomáciai vonatkozások
Kívánatos, hogy a magyar külképviseletek a fogadó országban élő magyar közösség politikai és kulturális szervezeteivel rendszeresen konzultáljanak a magyar
kötődésű romák és cigányok helyzetéről, valamint a magyarlakta régióban élő
roma vagy cigány és nem roma vagy cigány közösségek közötti kapcsolatok alakulásáról.
A külképviseletek szenteljenek kiemelt figyelmet a fogadó ország olyan magyar oktatási intézményeivel történő kapcsolattartásnak, amelyekben jelentős
számban tanulnak roma vagy cigány kulturális hátterű gyermekek. Törekedjenek
kapcsolattartásra a magyar kötődésű roma közösségek szervezeteivel, ide értve az
informális, tradicionális szervezeti formákat is.
Mindezekkel kapcsolatos benyomásaikat a külképviseletek használják fel
rendszeres jelentőmunkájukban, és folyamatosan elemezzék a határon túli magyar
romák és cigányok kérdéskörének alakulását. Ennek alapján a magyar külpolitika
– együttműködésben a határon túli magyar közösségekkel – törekedjen konfliktus-megelőzésre és általában véve a problematikus helyzetek megoldásának elősegítésére.
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A külképviseletek javaslata alapján, ha szükséges, a magyar külpolitika tegyen
lépéseket a szomszédos országok hatáságainak irányába az ott élő, magyar kötődésű roma és cigány közösségek sajátos többletszükségleteinek betöltése érdekében.
A kulturális diplomácia törekedjen kapcsolatra a fogadó országban élő, magyar
kulturális hátterű roma és cigány közösségek kulturális szervezeteivel és intézményeivel. Térképezze fel e közösségek kulturális értékeit és teljesítményeit, és
lépjen fel kezdeményezően azok magyarországi bemutatkozásának érdekében.
A szomszédos országokban tevékenykedő Magyar Intézetek számára javasolt
a „magyar cigány kultúra napjának” rendszeres megrendezése a fogadó ország
magyar kötődésű roma és cigány közösségeinek körében és velük való együttműködésben. Szintén szükséges a magyar-cigány, vagy cigány-magyar kultúra fontosabb emlékhelyeinek és nagy személyiségeinek megörökítésére, illetve a nagy
személyiségekről és jelentős eseményekről való rendszeres megemlékezések hagyományának – a helyi roma és cigány közösségekkel közösen történő –kialakítására törekedni.
A nemzetközi szervezetekhez akkreditált magyar külképviseleteknek célszerű
arra törekednie, hogy a romák jogvédelmével és helyzetük javításával kapcsolatos nemzetközi dokumentumokban – a Lisszaboni Szerződés értékrendjével összhangban – megjelenjen azon értékek védelmének a szükségessége is, amelyek a
roma közösségeknek az európai és globális kulturális örökséghez való hozzájárulását képzik.
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A magyar nemzeti közösségek nemzetközi téren történő
együttműködése

A Kárpát-medencében élő magyarság célja a felzárkózás Európa fejlett részéhez, illetve az ehhez szükséges stabilitás és biztonság megteremtése. Mindez
alap- – de nem elégséges – feltétele a kárpát-medencei magyar kisebbségek fennmaradásának, identitásuk megőrzésének.
Alapvető magyar érdek, hogy a felzárkózás és az ennek útját biztosító európai
integráció elmélyülése ne járjon a nemzeti értékek feladásával, azaz a Kárpát-medencei magyarság önazonosságának, nyelvi, kulturális értékeinek, nemzeti hagyományainak megőrzése mellett menjen végbe.
Az elmúlt évtizedek jogfejlődése Európában új perspektívát nyitott a kisebbségvédelem területén a korábbi évtizedekhez képest. Annak ellenére, hogy a vonatkozó jogszabályok megalkotása és gyakorlati betartása tagállami kötelezettség,
az Európa Tanácsban jelentős egyezmények születtek meg, amelyek széles körű
elterjedésükkel hozzájárultak térségünk demokratizálódásához és a kisebbségi
jogok szintjének növekedéséhez. Jelenleg vannak tendenciák, amelyek ezeknek
az egyezményeknek uniós joggá tételére törekszenek, amit a KMKF hasznos és
jogfejlesztő iránynak tart.

Az Európai Unióhoz tartozó magyar közösségek és Magyarország meghatározó fontosságú közös érdeke az EU sikeres fejlődése és intézményeinek hatékony
működtetése, ami – a nemzetközi téren történő közös fellépés kiemelt területeként
– Európa-politikai együttműködést tesz kívánatossá a magyar közösségek között.
A nemzeti célok megvalósítása szempontjából kedvező körülmény, új történelmi helyzet, hogy a bővítési folyamat eredményeként a kárpát-medencei magyarság túlnyomó többsége már az Európai Unió polgára, azaz élhet az EU nyújtotta
előnyökkel.
Tekintettel azonban arra, hogy több magyar közösség továbbra is az Európai
Unión kívül él, kiemelt, közös magyar érdek a csatlakozni szándékozó országok
felzárkózásának segítése oly módon, hogy a teljes Kárpát-medencei magyarság belátható időn belül az Európai Unión belül élhessen, és a nyolc országra
széttagolt kárpát-medencei magyarság közös nemzeti érdekei mind a gazdasági
fejlődési, mind a demokratikus átalakulási folyamatban megjelenjenek, illetve a
lehetőségek keretei között érvényesüljenek. A magyar külpolitika nem mondhat
le azoknak az országoknak az EU-csatlakozásáról, amelyekben határváltozással
kisebbségi helyzetbe került magyarok élnek.
Tudatosítani kell mindamellett, hogy az Európai Unió nyújtotta lehetőségek
önmagukban és automatikusan sem a gazdasági felemelkedés, sem a kisebbségi jogvédelem területén nem biztosítják e célok megvalósítását. A magyar
közösségek Európa-politikai együttműködésének az általános európai fejlődés
előmozdításának segítése mellett ki kell terjednie az európai integrációs folyamatban rejlő lehetőségeknek ezeken a területeken való közös kihasználására és
bővítésére is.
Figyelembe kell venni a kisebbségi jogvédelem Európai Unión belüli lehetőségeinek korlátait is. A  nemzeti kisebbségek helyzetének rendezésére, a
kisebbségi kérdések megoldására az EU-n belül nincs általánosan elfogadott
norma és gyakorlat. A  tagállamok gyakorlata széles skálán mozog: a kisebbségek területi és kulturális önrendelkezésének kimondott vagy kimondatlan,
de gyakorlatban történő érvényesítésétől a kollektív kisebbségi jogok elvi és
gyakorlati elutasításáig, illetve a nemzeti kisebbségek elismerésének megtagadásáig. A kisebbségvédelmet az egyelőre még bizonytalan sorsú Lisszaboni
Szerződésben is csak az egyéni jogok megközelítésében lehetett (jelentős magyar sikerként) rögzíteni.
Ennek kapcsán fontos leszögezni: az EU, bár nem kellő mértékben ösztönzője, de semmilyen értelemben sem akadálya annak, hogy azok az országok,
amelyekben a magyar közösségek laknak, ezen közösségek hosszú távú fennmaradását és egyenjogúságát biztosító intézményeket építsenek ki.
A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésének prioritása nem az, hogy az Európai Unió „ráerőszakoljon” bizonyos kisebbségvédelmi
normákat a Magyarországgal szomszédos országokra, hanem az, hogy ezek az
országok a magyaroknak, mint saját állampolgáraiknak a lehető legelőnyösebb
nemzeti fejlődési feltételeket önérdekből teremtsék meg.
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Elfogadta a KMKF 2009. évi plenáris ülése
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) által 2007. szeptember 14-én elfogadott, „A magyar–magyar együttműködés és nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása
után” című dokumentum (továbbiakban: Nemzeti Együttműködési Stratégia)
Magyarország és a határon túli magyarság fontos együttműködési területeként
jelölte meg a nemzetpolitikai érdekérvényesítés nemzetközi téren történő előmozdítását.
A KMKF 2008. évi Plenáris Ülése ismét állást foglalt egy ezzel kapcsolatos
koncepció kidolgozásának szükségessége mellett, majd ez alapján a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának 2008. október 15-i ülése szakmai-politikai
vitát folytatott a nemzetközi téren történő együttműködés perspektíváiról, különös
hangsúlyt fektetve az együttműködés alapját képző nemzeti konszenzus kialakításának fontosságára, valamint azokra a szakterületekre, amelyeket az együttműködés fókuszába kell állítani.
Az albizottsági vita eredményei, egybevetve a Nemzeti Együttműködési Stratégia megállapításaival, valamint kiegészítve szakértői véleményekkel és konzultációkkal, az alábbiakban foglalhatók össze:

I. Az együttműködést meghatározó körülmények

A szomszédos államok és az ott lakó magyar közösségek, illetve Magyarország
kisebbségpolitikai párbeszéde szempontjából előnyös, hogy az összes szomszédos ország, ha különböző szinteken is, de működtet kisebbségjogi, kisebbségvédelmi struktúrákat, kisebbségpolitikai intézményrendszereket.
A  párbeszédet ugyanakkor több szomszédos országban megnehezíti, hogy a
bennük működő politikai és jogrendszer nem ismeri el közösségként a kisebbségeket (köztük a magyar közösséget), így a párbeszédre de facto partner magyarság
nem jelenik meg de iure partnerként (kivéve, ha az adott ország belpolitikai és
külpolitikai érdekei megkívánják).
A  szomszédokkal való párbeszéd, mint prioritásos célkitűzés, mindamellett
nem csökkenti annak jelentőségét, hogy az Európai Unió minél magasabban határozza meg tagjai számára a minimális kisebbségvédelmi szintet. Ez ugyanis:
– növelné Európa belső stabilitását, megerősítené demokráciáját,
– közelebb hozná az EU polgárait a jog- és esélyegyenlőség állapotához, mivel a polgárok jogai és esélyei kevésbé különböznének aszerint, hogy kisebbségi vagy többségi helyzetűek, illetve melyik államban élnek,
– előmozdítaná a népek, nemzetek együttműködését, kiteljesítené egymás
megismerésének és elfogadásának lehetőségét,
– valamint erősítené az EU hitelességét mindazon esetekben, amelyekben saját határain kívül fellép az etnikai békéért, a kisebbségi jogokért, a demokráciáért és a stabilitásért.
A  minimális kisebbségjogi védelemi szint magasan történő meghúzása
„európaibbá tenné az EU-t”. Ezért a magyar nemzet saját helyzetétől függetlenül,
azaz helyzete reménybeli pozitív változásainak bekövetkezése esetén is elkötelezett ezeknek a normáknak a fejlesztése mellett.

csolataikban figyelembe veszik a külhoni (Kárpát-medencei és azon kívüli) magyar
közösségek érdekeit, álláspontját, igényeit és törekvéseit, és ez utóbbiak számára
– a lehetőségek és a nemzetközi jog keretei között – támogatást nyújtanak.
Tekintettel a nemzetközi szinten történő nemzeti érdekérvényesítés „többszereplős” jellegére, szükségesnek tűnik a látensen eddig is létező közös elvek megfogalmazása, valamint stratégia kidolgozása az egy irányban ható érdekérvényesítési törekvések közötti együttműködés és összhang megteremtésére.
A magyar nemzetpolitikai érdekérvényesítés alapdoktrínája, hogy a jelenlegi
államhatárokat, az államok szuverenitását és a nemzetközi jog alapelveit tiszteletben tartva meg kell oldani az egyes magyar közösségek saját, illetve közös
problémáit. Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:
– a problémák beazonosítását a magyar állam, a határon túli magyar közösségek, illetve a tudományos és a civilszféra együttműködésében;
– a problémák „kimondását”: azaz a szakmai feltárás eredményeinek nyilvánosságra hozását, a problémák politikai konzultáció útján történő, nyilvános
meghatározását és a szomszédos országok, valamint más nemzetközi partnerek aktív tájékoztatását,
– megoldási javaslatok megfogalmazását szakmai szinten, majd politikai konzultációra bocsátásukat,
– a megoldási javaslatok gyakorlatba ültetését, elsősorban a kétoldalú államközi kapcsolatok, illetve a kisebbségek közreműködése útján, valamint –
amennyiben erre szükség mutatkozik – nemzetközi kapcsolatrendszerünk
más területeinek igénybevételével.

A KMKF a Nemzeti Együttműködési Stratégiába foglalt, nemzetközi téren történő együttműködési célkitűzések megvalósítását eddig is elősegítette a határon
túli magyar közösségek helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a megoldást igénylő problémák feltárásában való aktív részvétel, a magyar törvényhozó és
kormányzati szervek irányában megfogalmazott javaslatai, kezdeményező lépései
útján. Különös hangsúlyt fektetett a közös véleményalkotásra, az érintett magyar
közösségek véleményének közösségi véleménnyé emelésére, a nemzetpolitikai
konszenzus munkálására, valamint a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek feltárására.
A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködése alatt azt
értjük, hogy a Magyar Köztársaságban működő szervezetek és intézmények a
szomszédos országokkal, valamint más országokkal, az ezekben működő szervezetekkel és intézményekkel, valamint a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kap-

Fontos szempont, hogy mindezek során törekedni kell a nemzeti konszenzus
munkálására. A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésének
– már csak a fellépés hitelessége és hatékonysága érdekében is – olyan kérdésekre és célokra kell fókuszálnia, amelyek a magyar politikum széles konszenzusát
élvezik.
A KMKF a kisebbségpolitikai problémák megoldását alapvetően a kisebbségi
közösség és a lakóhelye szerinti állam párbeszédében és az erre épülő együttműködésben látja, amelyet kiegészít Magyarország és a szomszédos országok
kétoldalú kapcsolatrendszere és együttműködése.
A  kétoldalú együttműködésben és párbeszédben rejlő lehetőségek kihasználásának preferenciát kell élveznie a problémák nemzetközi síkon történő felvetésével szemben, melyet azonban szintén számon kell tartani a szükség szerint
igénybe vehető lehetőségek között.
A  kétoldalú párbeszéd és együttműködés preferenciája természetesen nem
zárja ki, sőt magában foglalja a „harmadik partnerek” (pl. a nemzetközi szervezetek, különösen is az EU) folyamatos és hiteles tájékoztatását mind a határon túli magyar közösségek által képviselt kulturális és egyéb értékekről, mind
a megoldásra szoruló problémákról, mind a megoldási javaslatokról és erőfeszítésekről.
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II. A nemzetközi téren történő magyar–magyar
együttműködés alapelvei

III. A nemzetközi téren történő magyar–magyar
együttműködés öröksége
A  magyar közösségeknek a nemzetközi érdekérvényesítés terén való együttműködése komoly tradíciókra tekint vissza. A nyugati emigráció és az anyaország
különböző szellemi és politikai irányzatokhoz tartozó, de nemzeti elkötelezettségű
értelmisége a rendszerváltás előtt is és azóta is kötelességének érezte és érzi a nemzetközi közvélemény figyelmének felhívását a határon túli magyarság problémáira.
A rendszerváltást közvetlenül megelőző évektől kezdve ezek a törekvések jelentős anyaországi szakmai támogatást kaptak, és a magyar közösségek együttesen több fontos nemzetközi dokumentum elfogadását kezdeményezték, nemcsak
a magyarság, hanem az összes európai kisebbségi közösség érdekeit szolgálva.
Az elmúlt évek tapasztalatait értékelve, az eredmények megállapítása mellett
figyelmet kell fordítani a nemzetközi érdekérvényesítés terén folytatott együttműködés nagyrészt spontán, ezért alapvetően koordinálatlan jellegére is. A koordináció hiánya, következésképpen a nemzetpolitikai információterjesztés célszerű
mértékének meg nem határozása kedvezőtlen körülmények között kontraproduktív
is lehet az érdekérvényesítés eredményessége szempontjából. A nemzetközi téren
történő együttműködés intézményrendszerének ezért lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a nemzetközi szintű érdekérvényesítésben részt vevő szereplők –
amennyiben munkájuk hatékonysága érdekében ezt igénylik – koordinált szakmai
támogatásra és az érdekérvényesítő tevékenység egészét átfogó információs bázisra támaszkodhassanak.
Ezzel együtt is tény, hogy a túlnyomóan koordinálatlan együttműködés többnyire nagyon magas szakmai színvonalon zajlott. Nem hanyagolható el mindennek
az erkölcsi értéke sem: a magyar kisebbségeknek a nemzetközi érdekérvényesítés
terén évtizedeken át nyújtott segítség olyan része nemzeti történelmünknek, amelyre méltán vagyunk büszkék: örökségére új helyzetünkben is támaszkodni kell.

IV. A nemzetközi téren történő magyar–magyar
együttműködés intézményrendszere
A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésének a jövőben
is építenie kell mindazokra a szervezetekre és intézményekre, amelyek meghatározó szerepet játszottak és játszanak ebben a folyamatban.
A) Ide tartoznak a nem kormányzati szférából:
– Azok a külföldi magyar, illetve magyarországi civil szervezetek, egyházak,
amelyek tevékenységének fő iránya vagy jelentős része a magyar nemzeti
érdekek – és különösen a határon túli magyar közösségek érdekeinek – külföldi tényezőkkel együttműködésben történő érvényesítésére irányul. A magyar közösségek nemzetközi téren való együttműködését jelentős mértékben
elősegítheti, ha a magyar állam mindezen szervezetek és intézmények nem– 270 –

zetközi szintű nemzeti érdekérvényesítési tevékenységét – igényeikhez mérten – szakmailag és lehetőség szerint anyagilag is támogatja. Célszerű, hogy
évente egyszer sor kerüljön a határon túli magyarság nemzetközi politikai
támogatása kérdésében tevékenységet kifejtő szervezetek és intézmények
közös találkozójára az államhatalmi szféra nemzetpolitikai érdekérvényesítő
tevékenységet folytató szerveivel.
– A Magyarországgal szomszédos országokban működő, határon túli magyar
szervezetek, egyházak, amelyek saját külkapcsolatai értelemszerűen részét
képzik a nemzetközi szinten történő nemzeti érdekérvényesítésnek.
– A magyarság problémáinak feltárásában és szakmai kommunikálásában, megoldási javaslatok kidolgozásában közreműködő tudományos fórumok, mint
például a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), annak intézetei, illetve az
ilyen tevékenységet folytató hazai és külföldi egyetemi tanszékek. Különös jelentősége lenne a magyar államigazgatás nemzetpolitikai feladatai, kapcsolatrendszere tudományos kutatásának, elemzésének és a szükséges fejlesztések,
illetve az ehhez szükséges tudástranszfer tudományos megalapozottságú meghatározásának. Ezért célszerűnek tűnik, hogy a Magyar Közigazgatási Intézet,
mint a köztisztviselők továbbképzését is biztosító intézmény – együttműködve
a határon túli magyarsággal foglalkozó, említett tudományos körökkel – végezzen kutatásokat és elemzéseket a magyar államigazgatás nemzetpolitikai
feladatairól, kapcsolatrendszeréről, ezek fejlesztésének szükségességéről, és
jelenítse meg a témát a köztisztviselői továbbképzés segédanyagában, valamint a közigazgatásban dolgozó határon túliakat vonja be a képzésekbe, továbbképzésekbe. Szükséges emellett biztosítani, hogy a nemzetpolitikával kapcsolatos tudományos kutatások nagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar
közösségek nemzetközi téren történő együttműködésben. Ezt előmozdítaná az
együttműködésben részt venni kívánó tudományos intézmények és fórumok,
mint a nemzeti érdekérvényesítés információs bázisának nyilvántartásba vétele.
(Ennek az államigazgatás részéről való vezetésére leginkább a később megemlítésre kerülő nemzetpolitikai szolgáltató iroda tűnik alkalmasnak.)
– A magyarországi politikai pártok. A  parlamenti pártok jelentős külkapcsolati hálózattal rendelkeznek (elsősorban saját pártcsaládjukban), és ezt
mindegyik párt felhasználja a határon túli magyarság politikai támogatására is. A magyarországi pártok nemzetpolitikai együttműködésének példája
mutatkozott meg 2009 januárjában és februárjában a Magyar Országgyűlés
és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa közötti, bizottsági szintű konzultációsorozat kapcsán.* A  nemzetközi szintű nemzetpolitikai érdekérvényesítés hatékonyságát és hitelességét erősítheti, ha a magyarországi pártok
a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának keretében rendszeresen
információt cserélnek a határon túli magyarság politikai támogatása érdekében kifejtett tevékenységükről, valamint egyeztetik az ezen a téren közösen
képviselendő céljaikat és törekvéseiket. Ennek eredményeiről évente tájékoztatják a KMKF plenáris ülését.
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B) Az államhatalmi szféra intézményei közül:
– A Határon Túli Magyarok Hivatalának megszüntetése óta központi nemzetpolitikai államigazgatási szervnek – hatáskörei alapján – a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) tekinthető, amelynek értelemszerűen a nemzetpolitika
nemzetközi vonatkozásai is felelősségi körébe tartoznak.
– A nemzetpolitikával kapcsolatos operatív diplomáciai feladatok terén mindamellett meghatározó a Külügyminisztérium, illetve a felügyelete alá tartozó külképviseletek szerepe. A KMKF üdvözli, hogy 2009-ben a szaktárca
saját nemzetpolitikai szervezeti egységet hozott létre, ami összhangban áll
a Nemzeti Együttműködési Stratégia ezen a téren megfogalmazott ajánlásaival. Ugyanennek megfelelően a KMKF célszerűnek látja, hogy a minisztérium belső képzési rendszerében szenteljen figyelmet a határon túli
magyarsággal kapcsolatos politikai és kulturális ismeretek átadásának.**
Javasolja, hogy ennek során kerüljenek ismertetésre a KMKF javaslatai a
magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésére. A kormány
nemzetpolitikai tájékozódását érdemben szolgálná, ha – a Nemzeti Együttműködési Stratégia javaslatának megfelelően – a fontosabb magyar külképviseleteken egy beosztott diplomata státus munkaköri leírásába bekerülne a
nemzetpolitikai diplomáciai feladatok ellátása, és ezen diplomaták évente
egyszer a központban kicserélhetnék tapasztalataikat és megvitathatnák az
aktuális kérdéseket.
– Tekintettel az oktatás és a kultúra kiemelkedő jelentőségére a kisebbségi
helyzetű közösségek identitásőrzésében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) is a nagy horderejű nemzetpolitikai kormányszervek közé sorolható. Az OKM saját nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül – például a
szomszédos országokkal közösen fenntartott oktatási vegyesbizottságokban
való részvétele, vagy a külföldi magyar intézetek hálózata által – szintén
folyamatos tevékenységet folytat a nemzetpolitika nemzetközi érdekérvényesítési szférájában. Mivel a határon túli magyarság kultúrája az egyetemes
magyar kulturális örökség részét képezi, szükséges, hogy a külföldi magyar
intézetek programjában fokozottan és tervszerűen jelenjen meg a határon
túli magyarok kulturális teljesítményének bemutatása, lehetőség szerint ennen során biztosítva az általuk lakott országok kulturális intézeteinek közreműködését is.
– Kisebb vagy nagyobb mértékben, de az összes szaktárca tevékenységének
van, illetve lehet összefüggése a határon túli magyar közösségek életével.
A szaktárcák kapcsolatban állnak a szomszédos országok partnertárcáival, illetve a legtöbb esetben a határon túli magyarság szakmai szervezeteivel is, és
szintén kiterjedt, általános nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. A KMKF
javasolja a szaktárcáknak, hogy a határon túli magyarsággal és a szomszédos
országokkal fenntartott kapcsolataikon keresztül mérjék fel a határon túli magyarság érdekeit saját szakterületükön, és ezeket képviseljék mind a magyarországi államigazgatási koordinációban, mind nemzetközi kapcsolataikban.
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A nemzetközi kapcsolatoknak a szaktárcák részéről a nemzetpolitikai érdekérvényesítés terén történő kihasználása érdekében szükséges növelni a köztisztviselők általános tudásszintjét a határon túli magyarsággal kapcsolatban.
Szükséges ezért, hogy a köztisztviselők továbbképzésében minden szinten és
minden szakágban jelenjen meg a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek átadása.
– A nemzetpolitikai vonatkozású jogszabályok megalkotása kapcsán az Országgyűlés szintén hagyományos szereplője a magyar nemzetpolitikának.
Ezen a téren történő feladatvállalását különösen megerősítette a KMKF
létrehozása. Az Országgyűlés saját nemzetközi kapcsolatait – különösen a
szomszédos országok törvényhozásaival folytatott párbeszédét – többek között a nemzetpolitikai érdekérvényesítésre használja fel, aminek kiemelkedő
példáját nyújtotta a szlovák parlamenttel 2008. december 3. és 2009. március 12. között folytatott konzultációsorozat.
C) A Nemzeti Együttműködési Stratégia javaslatai:
– A  Nemzeti Együttműködési Stratégia javaslatainak figyelembevételével
megkezdődött* Brüsszelben az Iroda a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért (továbbiakban: brüsszeli iroda), valamint az ezt
működtető, budapesti székhelyű a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai
Érdekképviseletéért Alapítvány (továbbiakban: a brüsszeli irodát működtető
alapítvány) létrehozása. A brüsszeli iroda tájékoztatást nyújt az EU intézményei számára a magyar nemzetpolitikáról, és a nemzetpolitika szempontjai
alapján figyelemmel követi az EU  döntéshozatalát, felhívja az irodát működtető alapítvány és általa a határon túli magyar közösségek figyelmét a
számukra kínálkozó lehetőségekre.
– A Nemzeti Együttműködési Stratégia említést tesz egy budapesti szolgáltató
iroda létrehozásáról, amely önkéntes jelentkezés alapján nyilvántartásba veszi
az integrációs és nemzetközi szervezeteknél nemzetpolitikai érdekérvényesítést
folytató magyar szervezeteket, információval és iránymutatással látja el őket, és
kérésükre véleményezéssel, szaktanácsadással segíti, illetve dokumentálja tevékenységüket. Szükséges egyeztetést folytatni, hogy melyik kormányzati szerv
keretében tűnik célszerűnek az iroda felállítása.
– A Nemzeti Együttműködési Stratégia iránymutatását figyelembe véve szükséges, hogy a KMKF Állandó Bizottsága vizsgálja meg a gyors egyeztetést
kívánó ügyek intézése, valamint reprezentatív feladatok ellátása érdekében a
határon túli magyar közösségek állandó és intézményes budapesti képviselete megteremtésének lehetőségét és kereteit.
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V. A nemzetközi téren történő együttműködés tematikus fókuszai
A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködése során célszerű kiemelt figyelmet szentelni az alábbi kérdéseknek.
a) Nemzetközi kapcsolataink teljes spektrumán:
– a világ más országai, de különösen az Európai Unió tagállamai kisebbségpolitikai és nemzetpolitikai modelljeinek figyelemmel kísérése, a nemzetközi
kisebbségpolitikai precedensek elemzése,
– a nemzetközi szervezetek kisebbségpolitikai témájú vagy vonatkozású dokumentumainak előkészítése, elfogadása és alkalmazása,
– az Európa Tanács vonatkozó dokumentumai és jelentései vizsgálata, a jogfejlődés irányainak figyelemmel követése,
– a nemzetközi kisebbségvédelem további fejlesztése iránt elkötelezett országok szakmai és diplomáciai együttműködésének erősítése,
– nemzetközi partnereink szakszerű tájékoztatása a magyar nemzetpolitika törekvéseiről, a szomszédos országokkal folytatott kisebbségpolitikai együttműködésről, valamint a határon túli magyarság kulturális értékeiről, politikai helyzetéről és érdekeiről,
– a fogadó országok társadalmi előismereteinek és gondolkodási modelljének
megfelelő, idegen nyelvű tájékoztató anyagok készítése a magyar nemzetpolitikáról,
– a 2011-ben esedékes magyar EU-elnökséggel, illetve Magyarország esetleges 2012-es ENSZ BT-tagságával kapcsolatos lehetőségek.
b) Az Európai Unióban:
– a magyarság számára fontos fejlesztési projektek lehetőségeinek figyelemmel követése, támogatása, az érintett magyar közösségek figyelmének felhívása és a projektekben való részvételük elősegítése,
– a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos, határon átnyúló magyar érdekek beazonosítása és képviselete,
– az európai kisebbségvédelem alakulása, továbbfejlesztési lehetőségeinek
elemzése,
– a multikulturalizmus, mint a nemzetek kölcsönös közeledését elősegítő érték támogatása,
– a határ menti együttműködés európai szabályozása,
– az EU és a vele szomszédos, magyar kisebbség által is lakott országok (Ukrajna, Szerbia, Horvátország) viszonyának vizsgálata, alakítása, az Európai
Szomszédságpolitika és a Keleti Partnerség figyelemmel követése és kisebbségpolitikai szempontból történő elemzése,
– az EU Alapjogi Ügynökségének tevékenysége és hatásköreinek alakulása,
– a magyar EU-elnökségben a kisebbségpolitika számára rejlő lehetőségek
vizsgálata,
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– az EU támogatói hatáskörének kiépítése a hagyományos multikulturalizmus
megőrzése és revitalizálása területén,
– az Európai Unión belüli finnugor együttműködés erősítése és a határon túli
magyar közösségeknek a finnugor együttműködésben önálló résztvevőként
való megjelenítése; a határon túli magyar közösségek és a finnugor államok
kapcsolatainak támogatása.
c) A Magyarországgal szomszédos országok irányában:
– a kétoldalú kisebbségpolitikai párbeszéd mechanizmusainak működése és
hatékonysága,
– a nyelvhasználati jogok törvényi szabályozása és annak végrehajtása,
– a magyar nyelv regionális nyelvi státusának megteremtése,
– a kisebbségi kulturális intézmények, illetve média működésének és tevékenységének finanszírozása, a velük kapcsolatos irányítási, felügyeleti hatáskörök alakulása, valamint a mindezzel kapcsolatos jogszabályi keretek és
joggyakorlat kérdése,
– a magyar nyelvű oktatási intézményrendszer (tanintézmények, továbbképzési lehetőségek stb.) finanszírozásának, kompetenciáinak, felügyeletének
alakulása, valamint az ezekkel kapcsolatos jogszabályi keretek és joggyakorlat kérdése,
– az önkormányzati jogok és közigazgatási határok alakulásának a magyar
kisebbségek érdekei és törekvései szempontjából történő elemzése,
– a problémák és megoldási javaslatok nyilvánosság előtti kimondásának,
képviseletének szabadsága,
– a szomszédos országok fejlesztéspolitikájának és egyéb szakpolitikáinak a
magyar kisebbség szempontjából való figyelemmel kísérése,
– a határ menti együttműködés lehetőségének jogi és adminisztratív vetületei,
– a diszkriminációs problémák és az egyes országok diszkriminációellenes
politikájának figyelemmel kísérése,
– a magyar közösségnek a többségi társadalom körében való megítélése kérdésének figyelemmel kísérése, pozitív irányban történő befolyásolása.
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Állásfoglalás
a kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimálstandard
kérdéséről
Elfogadta a KMKF 2009. évi plenáris ülése
A KMKF Kulturális és Oktatási Albizottságának 2009. április 28-i ülése kimondta a kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimálstandardok meghatározásának szükségességét. Tekintettel a kérdéskör aktualitására, a KMKF Jogi
Albizottsága 2009. május 27-i ülésén saját állásfoglalásaként a következőket állapította meg ezen a téren.
A kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimálstandard meghatározását az
tette szükségessé, hogy egyes szomszédos országok, miután a kisebbségi jogokat radikálisan korlátozó jogszabályok elfogadását, illetve intézkedések foganatosítását helyezték kilátásba, később a valamivel kisebb mértékű jogkorlátozások
felajánlását engedményként állítják be, és ezen „kompromisszumos megoldások”
elővezetésével a bár kisebb mértékű, de szintén jogkorlátozó döntések diplomáciai legitimálását kívánják elérni a magyar félnél.
Kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimálstandard az a jogszabályi és
joggyakorlati állapot, amelynél bármely – kisebbségvédelmi szempontból – kedvezőtlenebb helyzet magyar részről elfogadhatatlan.
Kiindulva abból, hogy a demokrácia elve kizárja a kialakult kisebbségi jogok
szűkítését akár jogszabályi korlátozás, akár a jogszabályoknak vagy jogszokásoknak ellentmondó gyakorlat útján, minimálstandardnak alapvetően az egyes országok aktuális kisebbségi nyelvhasználati és oktatási jogi viszonyai tekintendők,
amennyiben azok nem ütköznek az adott ország nemzetközi kötelezettségvállalásaiban (a vonatkozó kétoldalú, valamint európa tanácsi, európai uniós, ENSZ- és
EBESZ-vállalásokban), vagy alkotmányában biztosítottakba.
Az európai integrációval eleve ütközik a kisebbségi jogok korlátozása (hiszen
az új tagállamok nem is léphettek volna be az EU-ba az ún. koppenhágai kritériumok teljesítése nélkül). Amennyiben egy európai uniós tagállamban kisebbségvédelmi szempontból kedvezőtlen változás következett be a csatlakozáskori
nyelvhasználati és oktatási helyzethez képest, akkor a csatlakozáskori állapot tekintendő minimálstandardnak.
A minimálstandardnál kedvezőtlenebb állapotok kialakulása, vagy ennek perspektívája magyar részről szükségessé teszi aggályaink egyértelmű kifejezését és
fenntartását az érintett szomszédos ország irányában, valamint a probléma folyamatos kommunikálását nemzetközi partnereink irányában.
A kisebbségi nyelvhasználati és oktatási minimálstandardtól való eltérés történhet kisebbségvédelmi szempontból kedvező (jogkiterjesztő), vagy kedvezőtlen
(jogkorlátozó) irányban. Ennek megítélésénél szükséges figyelembe venni:
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– a kisebbségi anyanyelvhasználat szabadságának szintjét,
– a kisebbségi anyanyelvhasználat intenzitásának biztosítását,
– a kisebbségi (elsősorban oktatási és kulturális) intézmények önigazgatási
szabadságának szintjét,
– a kisebbségi nyelvhasználat és oktatás, illetve az ezeket biztosító intézmény
finanszírozásának kérdéseit,
– a nyelvhasználati és oktatási jogokat biztosító intézmény megközelíthetőségét,
– a nem önigazgató, de a kisebbségi oktatással és a nyelvhasználat kérdésével
összefüggő intézmények személyzeti politikáját.
Annak meghatározásánál, hogy ezekben a kérdésekben mi jelent a korábbi állapothoz képest – kisebbségvédelmi szempontból – kedvező vagy kedvezőtlen
változást, iránymutatásnak tekintendők a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, illetve az ET Kisebbségi Keretegyezmény által felkínált jogi és
intézményrendszeri opciók.
Magyar részről eleve támogatandó a minimálstandardoktól történő minden
olyan eltérés, amely kisebbségvédelmi szempontból kedvező (jogkiterjesztő)
irányban történik, és semmilyen kedvezőtlen (jogkorlátozó) hatással nem jár.
A  szomszédos országokban eltérő kisebbségpolitikai rendszerek működnek
abban a tekintetben, hogy egyes országok elfogadják és biztosítják a kisebbségek
kollektív jogait, így a kisebbségek autonóm önigazgatási struktúráinak fenntartását, míg más országok kizárják ezt. A kisebbségi autonómia alkalmas arra, hogy
kifejezze a kisebbségi helyzetű magyarság közösségi akaratát.
Azoknak az országoknak a viszonylatában tehát, ahol biztos jogi alapokon
nyugvó és tiszta körülmények között megválasztott magyar kisebbségi autonóm
struktúra működik, az ottani autonóm magyar döntéshozatal szabadon kifejezett
egyetértése önmagában véve elégségesnek tekinthető ahhoz, hogy Magyarország
elfogadhatónak tekintse a nyelvhasználati és oktatási viszonyok változását.
A  Jogi Albizottság javasolja ezen észrevételeknek a KMKF Állandó Bizottsága, majd Plenáris Ülése elé terjesztését, módosítás, vagy megerősítés céljából.
Az albizottság felkéri az Országgyűlés és a kormány illetékeseit, hogy a szomszédos országokkal a magyarság nyelvhasználatáról, illetve oktatási helyzetéről
folytatott egyeztetések és – szükség esetén – a nemzetközi szervezetekkel történő
tárgyalások során vegyék figyelembe a minimálstandarddal kapcsolatos politikai
állásfoglalást.
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A határon túli magyar közösségek jogi környezete
A KMKF Állandó bizottsága 2010. március 4-i ülése által elfogadott
dokumentum

Részletes észrevételek:
A  kisebbségi helyzetű magyar közösségek életének jogi környezetét Magyarország, a vele szomszédos országok és az Európai Unió azon jogszabályai,
illetve joggyakorlata alkotják, amelyek akár közvetlenül, akár közvetetten, de érdemien érintik a magyar közösségek tagjainak jog- és esélyegyenlőségét, illetve a
magyar közösségek fennmaradásának és az általuk lakott régiók etnikai arculata
megőrzésének esélyeit.
Mivel a szomszédos országok jogrendszerének a magyar közösségek életére
gyakorolt hatása mindig is a magyar nemzetpolitika kiemelt érdeklődési területét
képezte, és az utóbbi 20 évben egyre nagyobb figyelem terelődött a magyarországi és az Európai Uniós jogrendszer ilyen vonatkozásaira is, célszerű az alábbiakban egy ezekre irányuló szakpolitika megalapozásának igényével összegezni
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ezen a téren folytatott
vizsgálataiból, illetve ezt a kérdéskört érintő állásfoglalásaiból levonható következtetéseket.
Figyelembe véve, hogy – a magyarországi jogszabályok kérdésének kivételével – Magyarország joghatóságán kívül eső kérdésekről van szó, a jogi környezettel kapcsolatos következtetések kiegészítik a magyar közösségek nemzetközi
téren folytatott együttműködésére vonatkozó szakpolitikai koncepciót, amelyet
a KMKF 2009. évi plenáris ülése fogadott el. Ezt azért is indokolt figyelembe
venni, mert diplomáciai téren a magyar nemzetpolitika elsősorban a magyar közösségek jogi környezetére tud összpontosítani.

Áttekintő összegzés:
A magyar közösségek életének jogi környezetét Magyarország, a vele szomszédos országok és az Európai Unió azon jogszabályai, illetve joggyakorlata alkotják,
amelyek akár közvetlenül, akár közvetetten, de érdemien érintik a magyar közösségek tagjainak jog- és esélyegyenlőségét, illetve a magyar közösségek fennmaradásának és az általuk lakott régiók etnikai arculata megőrzésének esélyeit.
Szükséges, hogy a magyar nemzetpolitika egyaránt figyelmet szenteljen a kisebbségpolitikai céllal készült és a közvetetten kisebbségpolitikai hatású jogszabályoknak. A jogi környezet további fontos tényezője, hogy a magyar közösség és
tagjai milyen mértékben képesek élni jogaikkal, illetve milyen korlátokba ütközik
aktívan részvételük a jogi környezet alakításában.
A magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos szakpolitika célja alapvetően a jelenleg kidolgozás alatt álló, hosszú távú nemzetpolitikai jövőképben
meghatározásra kerülő „ideális állapot” jogi feltételeinek megteremtése, illetve
jogszabályi úton történő elősegítése. A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika
diplomáciai, tudományos és részben jogalkotói tevékenységek összessége: ezek
összehangolása és együttműködésük megteremtése.
Célszerűnek tűnik a magyar államigazgatásban létrehozni a határon túli magyarság jogi környezetével foglalkozó szervezeti egységet. Javasolt, hogy a
magyar külképviseletek a Külügyminisztérium útján egyrészt elősegítsék a jogi
környezettel foglalkozó szervezeti egység tájékozódását, másrészt szerepet vállaljanak a szükséges magyar külpolitikai fellépés kivitelezésében.
Kívánatos, hogy a szomszédos országokba akkreditált magyar külképviseletek a fogadó országban élő magyar közösséget képviselő politikai szervezettel/
szervezetekkel rendszeresen közösen értékeljék a fogadó országban élő magyar
közösség jogi környezetét.
Fontos, hogy a magyar EU-missziók gyűjtsenek információt az EU tervezett
jogalkotásának azon vonatkozásairól, amelyekben lehetőség rejlik a magyar közösségek jogi környezetének kedvező alakítására, vagy amelyek a jogi környezet
kedvezőtlen átalakulását eredményezhetik.
Célszerű a Külügyi Intézet koordinálásában ösztönözni, hogy a tudományos
szféra – különösen a jogtudományi kutatóintézetek és egyetemi tanszékek, valamint a kisebbségkutató intézmények – tudományos megközelítésben elemezzék
a magyar közösségek jogi környezetét. Előmozdítandó, hogy a felsőoktatási intézmények folytassanak magyar nyelvű kutató és elemző munkát a szomszédos
országok jogrendszerével kapcsolatban, végezzenek összehasonlító elemzéseket
Magyarország és szomszédjai jogrendszeréről, és tanterveikbe illesszenek be
alapismereteket mind a nyolc ország jogrendszeréről.

A KMKF megalakulása óta kiemelt figyelmet szentel a Magyarországgal
szomszédos országokban élő magyarság kisebbségjogi helyzetének, amellyel
kapcsolatban a KMKF plenáris ülése és albizottságai állásfoglalásaikban számos
alkalommal nyilvánították ki észrevételeiket, véleményüket.
A fórum 2008. évi plenáris ülésén fogalmazódott meg annak az igénye, hogy a
jogalkotási és jogalkalmazási eseményekkel kapcsolatos állásfoglalásokra ne csak
ad hoc jelleggel, hanem stratégiai megközelítésben kerüljön sor, és ennek érdekében, mintegy viszonyítási alapként, készüljön áttekintés a szomszédos országok
kisebbségjogi szabályozásáról, illetve a bennük élő magyar közösségek közjogi
státusáról.
A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága 2008. október 15-i ülésén foglalkozott a kérdéssel. A vita egyik eredményének a jogi környezet feljebb ismertetett fogalmának meghatározása tekinthető, de ekkor fogalmazódott meg a jogi
környezetre vonatkozó szakpolitikai koncepció igénye is. Az albizottsági ülés
szakértői elemző munkát kezdeményezett a jogi környezet tárgyában. A KMKF
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I. A magyar közösségek jogi környezetének kérdésköre
a KMKF munkájában

Jogi Albizottsága 2009. május 29-i ülésén tájékozódott a jogi környezettel kapcsolatos szakértői munkáról, és javasolta, hogy annak eredményei lehetőség szerint kerüljenek a plenáris ülés elé.
A  2009. évi plenáris ülés „A  szomszédos országok kisebbségjogi szabályozásában mutatkozó tendenciák áttekintése a romániai, szlovákiai és ukrajnai helyzet
alapján” című dokumentumban (továbbiakban: Áttekintés) tájékoztatást kapott az
elemző munka addigi eredményeiről és tervezett irányairól. Az ülés szorgalmazta a
többi szomszédos ország jogrendszerének áttekintését is, és egyetértett a szakpolitikai következtetések levonásának szükségességével. A plenáris ülést követően elkészült a szerbiai, horvátországi és szlovéniai kisebbségpolitikai jogrendszer elemzése
(előbbivel kapcsolatban összehasonlítás készült a romániai kisebbségi jogokkal is).
A 2009. évi plenáris ülés által elfogadott Áttekintés tizenhárom kisebbségjogi kategória szerint csoportosította és hasonlította össze a benne tárgyalt három
ország kisebbségjogi szabályozását. Megállapította, hogy magyar közösségek
tagjainak jog- és esélyegyenlősége, illetve ezen közösségek fennmaradási esélyei
jogi értelemben elsősorban attól függenek, hogy a többi jog milyen mértékben
járul hozzá a tényleges egyenlőséghez való jog (tehát az identitási és anyanyelvi
különbségek miatti hátrányokat kiegyenlítő a jog- és esélyegyenlőség), valamint a
hazához és identitáshoz való jogok érvényesüléséhez.

II. A magyar közösségek jogi környezetének főbb jellemzői
A magyarság olyan nemzet, amely, történeti okoknál fogva, saját szülőföldjének különböző régióiban nyolc eltérő jogrendszer keretei között él.  Ezért
fejlődése szempontjából meghatározó jelentősége van a jogrendszerek kölcsönös
ismeretének, tiszteletben tartásának, és általában véve a nyolc jogrendszer keretei
között való gondolkodásnak.
a) A nyolc jogrendszer eltérő vonásai
Mint a KMKF felkérésére végzett szakértői vizsgálatok is rávilágítanak, a
nyolc állam jogszabályi környezetének kisebbségpolitikai vonatkozásai teljesen
eltérőek, akárcsak joggyakorlatuk is.
• Az egyes jogrendszerek jellege erősen különbözik a felsőbb szintű jogszabályokban deklarált elvek és az alsóbb szintű jogszabályokban előírt gyakorlat, vagy
éppen a nemzetközi vállalások és nemzeti jog közötti összhang tekintetében is.
• A jogalkalmazás terén az egyes államok szintén erősen differenciáltak, részben a jogalkalmazói függetlenség és pártatlanság biztosítása, részben a törvények betűjének azok szellemével, illetve a többi jogszabállyal összhangban történő értelmezése terén.
• A Magyarországgal szomszédos hét állam közül egyesek alkotmányos szinten ismerik el a magyarság közösségi alanyiságát, míg mások nem érintik,
vagy jogi értelemben kifejezetten tagadják azt.
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• A  nyolc ország között vannak olyanok, amelyek kollektív jogokat biztosítanak, és előírják, vagy lehetővé teszik a kisebbségi létből eredő hátrányok
pozitív megkülönböztetés általi ellensúlyozását, míg vannak olyanok is,
amelyek alkotmányos, vagy alsóbb szinten kifejezetten elzárkóznak ettől.
b) A nyolc jogrendszer közös vonásai
Vannak kisebbségpolitikai céllal alkotott jogszabályok
A nyolc jogrendszer közös vonása, hogy valamilyen szinten mindegyik tényként kezeli a magyar kisebbséghez tartozók jelenlétét saját keretei között.
(Ez alapvetően pozitívumnak tekinthető, hiszen vannak – bár elenyésző számban
– olyan jogrendszerek is Európában, amelyek ideologikusan eleve nem létezőnek
tekintik a kisebbségeket, vagy valamelyik de facto jelen lévő kisebbséget.)
A magyar kisebbségek jelenlétének tényként való elismerése:
• Magyarország esetében abban testesül meg, hogy a rendszerváltozás óta egyfajta „nemzetpolitikai jog” alakult ki (Alkotmány VI. cikkely, státustörvény,
Szülőföld Alap-törvény, az állampolgársági törvény vonatkozó részei stb.).
• A Magyarországgal határos országokban abban ölt testet, hogy jogrendszerük valamilyen szinten ún. kisebbségi jogokat (azaz kifejezetten kisebbségpolitikai céllal alkotott jogokat) biztosít. Ez általában pozitív, tehát kisebbségvédelmi jogszabályokat jelent, de távolról sem minden esetben: a szlovák
jogrendszer például már az alkotmányban is előírja a nemzeti többségnek a
kisebbségtől való védelmét, és ennek elsőbbségét a kisebbségvédelmi jogokkal szemben.
Ezeket a kisebbségvédelmi, vagy kisebbségellenes jogi normákat – tekintettel
arra, hogy kifejezetten a kisebbségi helyzetű nemzeti közösségekre irányuló céllal
készültek – formális kisebbségpolitikai jogszabályoknak nevezzük.
Az elmúlt évtizedekben a magyar nemzetpolitikai gondolkodás, sőt a kisebbségkutatás is döntően a formális kisebbségi jogra összpontosított, tehát általában
ezeket értette a kisebbségi jogok fogalma alatt. Alapvetően ebből a szemszögéből
készült a KMKF 2009. évi plenáris ülésén elfogadott Áttekintés is.
Vannak közvetetten kisebbségpolitikai hatású jogszabályok is
Tapasztalati tény ugyanakkor, hogy a Magyarországgal határos országokban
élő magyarok helyzetét nemcsak a kifejezetten kisebbségpolitikai céllal készült
jogszabályok (formális kisebbségi jogok) érintik.
A nemzethez való tartozás az ember életének szinte minden területén valamilyen módon megjelenik, ezért az élet szinte minden területének jogi szabályozása
kisebb, vagy nagyobb mértékben, de befolyásolja az egyénnek és a közösségnek a
nemzethez való tartozásból származó, vagy azzal összefüggő helyzetét. A magyar
közösségek jogi környezetének ezért – a formális kisebbségpolitikai jogszabályok
mellett – részét képzik a közvetetten kisebbségpolitikai hatású jogszabályok is.
(Például: a gazdaságpolitikai szabályozások akaratlanul is eredményezhetik egy
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kisebbségi helyzetű közösségre jellemző tevékenységek elsorvadását, és így a kisebbség elvándorlását szülőföldjéről. Vagy fordítva: akaratlanul is ösztönözhetik
– jellemzően például az ingatlanpiaci viszonyok – a többségi társadalom tagjainak
nagyarányú bevándorlását a kisebbséglakta régióba. A magyarországi jogszabályok is számos esetben akaratlanul hozzák hátrányos helyzetbe a Magyarországon
tartózkodó határon túli magyarokat.)
A magyar közösségek jogi környezetét tehát alapvetően a jogszabályok négy
típusa (illetve azok alkalmazása) teremti meg:
– formális kisebbségpolitikai jogszabályok a kisebbségek védelmének céljával,
– formális kisebbségpolitikai jogszabályok a kisebbségek (vagy kifejezetten a
magyarság) esélyegyenlősége és megmaradási esélyei korlátozásának céljával,
– közvetetten kisebbségpolitikai hatású jogszabályok, amelyek akaratlanul is
kedvezőek a magyarok esélyegyenlősége és a magyar közösség megmaradása szempontjából,
– közvetetten kisebbségpolitikai hatású jogszabályok, amelyek akaratlanul
is korlátozzák a magyarok esélyegyenlőségét és/vagy a magyar közösség
megmaradási esélyeit.
A fenti beosztást árnyalja, hogy a gyakorlatban előfordulnak olyan – általában
a magyarság jogegyenlőségét és/vagy megmaradási esélyeit korlátozó – jogi normák, amelyek deklaráltan nem kisebbségpolitikai céllal készültek, a valóságban
azonban egyértelműen tetten érhető (többnyire a kapcsolódó politikai deklarációkban egzakt módon is) a kisebbségpolitikai szándék. (Ld. a szlovák államnyelvtörvény példáját.) Ezeket magyar részről – célszerűség szerint – vagy közvetetten
kisebbségpolitikai hatású jogszabályként kell kezelni, vagy rá kell mutatni a mögöttük meghúzódó, európai normákat, sokszor az adott állam alkotmányát vagy
nemzetközi jogi vállalásait sértő, kisebbségellenes, magyarellenes indítékra.
Szükséges, hogy a magyar nemzetpolitika egységben közelítse meg a magyar
közösségek jogi környezetét, tehát egyaránt figyelmet szenteljen a kisebbségpolitikai céllal készült jogszabályoknak és a közvetetten kisebbségpolitikai hatású
jogszabályoknak.

– A másik a jog igénybevételére való képesség hiánya. Különösen a nyelvi
jogok kapcsán érhetők tetten a szükséges szakterminológia meglétének (például az adott ország jogrendszerében alkalmazott fogalmak magyar változatainak), de főként ismeretének hiányosságai. Itt szintén a jogokat formálisan
biztosító államé az elsődleges felelősség a képességeknek – különösen az
oktatáson és a tájékoztatáson keresztül történő – biztosítása terén. Ugyanakkor a magyarság össznemzeti szinten is kiépít problémakezelő rendszereket,
amilyen például a nyelvi irodák hálózata.
– Fontos korlátot jelent a célszerűség problematikája: a jogokkal való élés több
országban de facto hátrányt jelenthet az ügyintézés sikeressége szempontjából.
(Például a kisebbségi anyanyelvét használni kívánó fél csak fordítás útján tudja közölni álláspontját a bíróval, akit ez eleve kelletlenné tehet irányában stb.)
A magyarországi jogrendszerben rejlő lehetőségek kihasználását a határon túli
magyarok számára – az ismeretek és a képességek hiányossága mellett – megnehezítik a magyarországi és a szomszédos országokban működő jogrendszerek
eltérő vonásai, fogalmi rendszere. Ez különösen szükségessé teszi összehasonlító
tudományos elemzések készítését, és ennek alapján ismeretterjesztés folytatását.
A jogi környezet alakítására való törekvés korlátai
Demokratikus országokban magától értetődő kellene, hogy legyen az állampolgárok aktív fellépése jogi környezetük alakítása érdekében. Ezzel szemben a
magyar közösségeket a jogi környezet alakítására irányuló társadalmi törekvés
csökkenő intenzitása jellemzi, alapvetően a következő okok miatt:
– a kisebbségi pozíció – legalábbis látszólag – eleve kilátástalanná teszi a tényleges egyenlőséggel és a közösség megmaradásával kapcsolatos célok társadalmi kezdeményezés, illetve nyomásgyakorlás útján történő érvényesítését,
– egyes szomszédos országokban a politikai élet és a többségi média rendszeresen megbélyegzi a tényleges egyenlőséggel és a közösségi megmaradással kapcsolatos igények (különösen a területi alapú nemzetiségi autonómia
szándékának) felvetőit,
– erősen befolyásolja a közösségi érdekérvényesítést Magyarország presztízsének az alakulása abban az országban, amelyben a magyar közösség él.

A jogi lehetőségekkel való élés korlátai
A  jogszabályokon és a jogalkalmazáson kívül a jogi környezet további fontos tényezője még, hogy a magyar közösség és tagjai milyen mértékben képesek
élni jogaikkal. Tapasztalati tény, hogy – ha országonként különböző mértékben is,
de – a meglévő jogi lehetőségek kihasználása korlátokba ütközik, alapvetően
három ok miatt.
– Egyik a jogokkal kapcsolatos ismeretek hiánya, amelyet elsősorban a jogokat biztosító állam képes orvosolni felvilágosítással, de szinte minden
magyar közösség saját maga is kiépített – többe-kevesebb sikerrel működő
– tájékoztató, ösztönző mechanizmusokat (honlapokat, rendszeres publicisztikákat, rádió- és tévéadásokat stb.)

c) Az uniós jogi környezet jellemzői
A fenti szempontok alapvetően igazak az EU-jogra is, azzal a különbséggel,
hogy az unió belső jogrendje – összehasonlítva azzal a nyolc országgal, amelyben
a magyarság őshonosan lakik – sokáig csak elenyésző mértékben tartalmazott formális kisebbségpolitikai jogszabályokat.
2009-ig az EU formális kisebbségpolitikai jogszabályai elsősorban az egyenlő
bánásmódra vonatkozó normákban öltöttek testet (különösen a 2000. évi 43. számú antidiszkriminációs irányelv elfogadása óta), de azok is csak az EU hatáskörébe tartozó szakterületeken érvényesültek. A többi kisebbségi jog biztosítása – jogi
értelemben – tagállami hatáskörbe tartozik.
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A jogi státus értelmében áttörésnek tekinthető a Lisszaboni Szerződés 2009.
december 1-i életbelépése, mivel az EU-Szerződés 2. cikkelye az egyenlő bánásmódon túlmenő uniós szintű formális kisebbségpolitikai jogszabálynak tekinthető. (Megjegyzésre méltó, hogy ez magyar kezdeményezésre alakult így, ami
az elmúlt évek magyar nemzetpolitikai érdekérvényesítésének egyik legnagyobb
sikere.)
Bár a kisebbségpolitikai kérdések nagy része így is tagállami hatáskörben maradt, mostantól az egész uniós jogrend hitelességének egyik alapkérdése, hogy az
EU milyen mértékben tudja elérni a tagállami politikák összhangba hozását a 2.
cikkellyel.
Az EU formális kisebbségpolitikai jogi szabályozása tehát fejlődő stádiumában van. Közismert magyar érdek ennek a folyamatnak az előrehaladása,
tehát az uniós hatáskörökön belül formális kisebbségi jogszabályok alkotásának
kezdeményezése, illetve hosszabb távon a kisebbségpolitika uniós hatáskörbe
emelése.
Figyelembe véve ugyanakkor, hogy az EU 2007-es bővítése óta nemcsak a magyar nemzet, de a határon túli magyarság nagy része is az unió polgára, a formális
kisebbségpolitikai szabályozás fejlődésével azonos mértékűen fontos a közvetetten kisebbségpolitikai hatású uniós szabályozásnak, tehát annak figyelemmel követése, hogy a nem kisebbségpolitikai céllal alkotott uniós jogszabályok
milyen hatást gyakorolnak a magyar közösségek és megmaradási esélyeire, illetve
a hozzájuk tartozók jog- és esélyegyenlőségére.

III. A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika alapvetései
Mivel a jogi környezet meghatározó jelentőségű a magyar közösségek és tagjaik helyzete szempontjából, szükségesnek tűnik, hogy Magyarország és a magyar
közösségek együttműködése tudatosan törekedjen a jogi környezet olyan alakulásának elősegítésére, amelynek nem esetlegesség, vagy kisebbségellenes attitűdök
szabják meg irányait, hanem a tényleges egyenlőség biztosításának, illetve a kisebbségek, így a magyar közösségek megmaradásának célkitűzése.
a) A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika céljai
A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika szempontjából figyelembe veendő,
hogy a KMKF 2007. évi ülésén elfogadott és a szakpolitikai koncepciók számára
kiindulópontként szolgáló Nemzeti Együttműködési Stratégia kimondta a hosszú
távú nemzetpolitikai jövőkép kidolgozásának szükségességét. A 2009-es plenáris
ülés állásfoglalásának értelmében a KMKF Jogi Albizottsága megkezdte a dokumentum összeállítását, amelynek elfogadására várhatóan a közeljövőben sor kerül.
A magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos szakpolitika célja alapvetően
a hosszú távú nemzetpolitikai jövőképben meghatározásra kerülő „ideális állapot”
jogi feltételeinek megteremtése, illetve jogszabályi úton történő elősegítése.
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Jogi értelemben a hosszú távú jövőképet összefoglaló dokumentum tervezete a
jogok három fő csoportjának kategóriái között mozog. Ezek:
• a magyar közösséghez tartozók személyes szabadságai (egyértelműen egyéni jogok),
• a tényleges egyenlőség kérdésére (alapvetően szintén egyéni jog),
• valamint a szülőföldhöz („hazához”) és identitáshoz való jog (olyan egyéni
jog, amelyet kollektív jogok útján lehet biztosítani).
Mindhárom kategória elemien érinti a nyelvi jogok kérdéskörét, amely mind a
kisebbségi helyzetű közösségekhez tartozók szabadsága, mind a tényleges egyenlőség és egyenrangúság biztosítása, mind a közösségként való megmaradás szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A KMKF már korábban alapvető célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a magyar nyelv részesüljön minden érintett országban
a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája által biztosított maximális
védelemben, és az Európai Unió ismerje el minden gyermek jogát arra, hogy 10
éves koráig lakóhelyén saját anyanyelvén részesüljön oktatásban. A KMKF terveiben szerepel egy nyelvtervezési szakpolitikai stratégia kidolgozása, amelynek
részletesen ki kell térnie a nyelvi jogokkal kapcsolatos érdekérvényesítés kérdéseire is.
b) A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika tartalma
A fentiek alapján a magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos szakpolitika tartalma:
• a magyarországi, a szomszéd országi, az uniós jogszabályok és a kisebbségi jogok nemzetközi garanciáit jelentő dokumentumok vizsgálata annak
tekintetében, hogy milyen hatást gyakorolnak a kisebbségi helyzetben lévő
magyar közösségek megmaradására és a tagjaik szabadságjogainak, illetve
tényleges egyenlőségének érvényesülésére,
• lobbizás a) a tényleges egyenlőséget és megmaradást elősegítő, hiányzó jogszabályok megalkotása,
b) a tényleges egyenlőséget és megmaradást elősegítő, meglévő jogszabályok megtartása,
c) a tényleges egyenlőséget és a megmaradási esélyeket korlátozó jogszabályok eltörlése, vagy megváltoztatása érdekében.
c) A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika résztvevői
A magyar közösségek jogszabályi környezetének alakítása:
– a magyarországi jogszabályok tekintetében magyarországi törvényalkotási,
a jogalkalmazás tekintetében kormányzati feladat,
– a szomszédos országok jogi környezete és az uniós jogi környezet tekintetében a határon túli magyar közösségekkel együttműködésben megvalósítandó diplomáciai feladat,
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– mindezek irányának meghatározása, illetve szakjogi kezelése szempontjából tudományos (elsősorban jogtudományi és politológiai) feladat.
A jogi környezettel kapcsolatos szakpolitika tehát diplomáciai, tudományos és
részben jogalkotói tevékenységek kezdeményezése, vagy folytatása, illetve mindezek összehangolása, együttműködésük megteremtése, aminek koordinációja alapvetően a magyar államigazgatás központi nemzetpolitikai szervétől várható el.

IV. A nemzeti együttműködés feladatai a jogi környezet kérdésében

A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködésére vonatkozó,
a KMKF által 2009-ben elfogadott szakpolitikai koncepció (különösen a kiküldöttek nemzetpolitikai képzése, nemzetpolitikai munkaköri leírású diplomaták kiküldése) megvalósulásának esetén a Külügyminisztérium és a magyar külképviseletek megfelelően képzett és megfelelő hatáskörökkel felruházott munkatársakkal
fognak rendelkezni ennek a feladatnak az ellátására.
Ennek keretében fontos odafigyelni arra, hogy a kihelyezésre kerülő diplomaták nemzetpolitikai képzése, amelyre a szakpolitikai koncepció utal, terjedjen ki a
magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos alapismeretek elsajátítására is.

A  magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos magyar nemzetpolitikai
fellépés esetlegességének megszűntetése céljából célszerűnek tűnik a magyar államigazgatásban – például az igazságügyi tárcánál, vagy az államigazgatás központi nemzetpolitikai intézményének keretében – létrehozni a határon túli magyarság
jogi környezetével foglalkozó szervezeti egységet, amelynek feladata lenne:
– a magyarországi, szomszéd országi és Európai Uniós jogszabályok, illetve a
nemzetközi jogi dokumentumok elemzése a határon túli magyar közösségek
jogi környezetének szempontjából, valamint a változások hatásainak folyamatos figyelemmel követése,
– a magyarországi és szomszéd országi jogalkalmazással kapcsolatos információk gyűjtése és elemzése a magyar közösségek jogi környezetének alakulása szempontjából,
– információk gyűjtése és elemzése azokkal a tényezőkkel kapcsolatban, amelyek korlátozzák, hogy a magyar közösségekhez tartozók éljenek kisebbségi
élethelyzetükből eredő jogaikkal,
– az egyes magyar közösségek jogi környezetével kapcsolatos magyar érdekek meghatározása és az elérendő célok tekintetében a prioritási sorrend
felállítása,
– a jogi környezettel kapcsolatos teendők egyeztetése az államigazgatás központi nemzetpolitikai intézményével,
– szükség esetén magyarországi jogalkotás kezdeményezése (ideértve a jogszabályok módosítását is),
– a jogi környezettel kapcsolatos külpolitikai természetű lépések egyeztetése
a Külügyminisztériummal,
– együttműködés a jogtudományi és kisebbségkutató intézményekkel,
– az intézményesített magyar–magyar együttműködés fórumain rendszeres tájékoztatás nyújtása és konzultációs lehetőség biztosítása a jogi környezettel
kapcsolatos politikáról.
A Külügyminisztérium vonatkozásában:
Javasolt, hogy a magyar külképviseletek a Külügyminisztérium útján egyrészt
elősegítsék a jogi környezettel foglalkozó szervezeti egység tájékozódását a magyar közösségek jogi helyzetéről, másrészt szerepet vállaljanak a szükséges magyar külpolitikai fellépés kivitelezésében.

Célszerűnek látszik, hogy a Külügyminisztérium a szomszédos országokba
akkreditált külképviseletek nemzetpolitikai faladatokkal kiküldött diplomatáinak
tájékoztató munkája alapján gyűjtsön információt:
– azokról az eseményekről, amelyek a fogadó ország jogszabályainak, valamint
– EU-tagállamok esetében – az EU-normáknak a fogadó országban élő magyarok tényleges egyenlősége és a magyar közösség megmaradása szempontjából kedvezőtlen, vagy kiemelkedően kedvező elemeire világítanak rá,
– a jogalkalmazásnak azokról a vonatkozásairól, amelyek – akár kedvező,
akár kedvezőtlen módon – összefüggésben állnak a fogadó országban élő
magyar közösség jogi környezetével,
– a tervezett jogszabály-módosításoknak azokról a vonatkozásairól, amelyek
kedvező vagy kedvezőtlen módon befolyásolhatják a fogadó országban élő
magyar közösség jogi környezetét,
– azokról a jelenségekről, amelyek elősegítik, vagy akadályozzák, hogy a magyar közösséghez tartozók éljenek kisebbségi helyzetükből származó jogaikkal,
– azokról a jelenségekről, amelyek elősegítik, vagy hátráltatják a magyar közösség és tagjai aktív hozzáállását jogi környezetük formálásához, kedvezőbbé tételéhez,
– a fogadó országban élő magyarok olyan magyarországi problémáiról, amelyek a magyarországi jogszabályokból, vagy jogalkalmazásból erednek.
A nemzetközi szervezetekhez akkreditált nagykövetségek azon diplomatái által, akik feladatköréhez a nemzetpolitikai feladatok tartoznak, ajánlatos információ gyűjtése:
– a magyarság jogi környezetét közvetlenül, vagy közvetetten meghatározó
nemzetközi jogi dokumentumokról,
– a tervezett nemzetközi jogi dokumentumok tartalmáról abban a tekintetben
(is), hogy milyen lehetőségeket, vagy veszélyeket rejtenek a magyar közösségek helyzetének és érdekérvényesítési lehetőségeinek szempontjából,
– a nemzetközi partnereknek a tervezett dokumentumokkal kapcsolatos olyan
törekvéseiről, amelyek kedvezőek, vagy kedvezőtlenek lehetnek a magyar
közösségek jogi környezetének alakulása tekintetében.
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A szomszédos országokba akkreditált külképviseletek útján szükségesnek tűnik, hogy a Külügyminisztérium végezzen lobbimunkát a következők érdekében:
– a magyar közösség jogi környezete szempontjából a) kedvezőtlen jogszabályok kerüljenek eltörlésre, vagy módosításra, b) a kedvező jogszabályok
módosítása esetén azok kedvező vonatkozásai ne sérüljenek, és c) a jogi környezet előnyös alakulása szempontjából szükséges, hiányzó jogszabályok
kerüljenek kidolgozásra és elfogadásra,
– a jogalkalmazás alakuljon a magyar közösség jogi környezete szempontjából kedvezően,
– az államigazgatás és – saját lehetőségeinek keretei között – a magyar közösség tegyen meg mindent azon akadályok elhárítása érdekében, amelyek
korlátozzák a magyar közösség tagjait jogaik igénybe vételében.
Kívánatos, hogy a szomszédos országokba akkreditált magyar külképviseletek
a magyar közösséget képviselő politikai szervezettel/szervezetekkel rendszeresen
közösen értékeljék a fogadó országban élő magyar közösség jogi környezetét, és
készítsenek együttműködési terveket a jogi környezet kedvező alakulásának előmozdítása érdekében.
Javasolt, hogy a szomszédos és más országokba akkreditált külképviseletek
útján a Külügyminisztérium járjon el annak érdekében, hogy a fogadó ország a
nemzetközi fórumokon – általánosságban és az ad hoc jelleggel felmerülő kérdésekben – képviseljen a magyar közösségek szempontjából kedvező álláspontot.
A nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletek útján a Külügyminisztérium lépjen fel annak érdekében, hogy az elfogadásra kerülő új nemzetközi dokumentumok kedvezően befolyásolják a magyar közösségek jogi környezetét és
érdekérvényesítési lehetőségeit.
Fontos, hogy a magyar EU-misszióknak azon diplomatái, akinek munkaköréhez a nemzetpolitikai feladatok tartoznak, gyűjtsenek információt az EU tervezett
jogalkotásának azon vonatkozásairól, amelyekben lehetőség rejlik a magyar közösségek jogi környezetének kedvező alakítására, vagy amelyek a jogi környezet
kedvezőtlen átalakulását eredményezhetik. Ennek keretében fontos, hogy a diplomaták tegyenek javaslatot a lehetőségek kihasználására és a veszélyek elhárítására.
Kívánatos az uniós szintű, formális kisebbségpolitikai jogszabályok megalkotásának figyelemmel kísérése és elősegítése, illetve javaslatok megfogalmazása a
magyar kormány más szerveinek ezzel kapcsolatos feladatai tekintetében.

A  nyolc jogrendszer keretei között való gondolkodás kialakítása érdekében
kívánatos, hogy a jogtudományi és politológiai felsőoktatási intézmények (a magyarországiak és a határon túliak egyaránt) folytassanak magyar nyelvű kutató és
elemző munkát a szomszédos országok jogrendszerével kapcsolatban, végezzenek összehasonlító elemzéseket Magyarország és szomszédjai jogrendszeréről, és
tanterveikbe illesszenek be alapismereteket mind a nyolc ország jogrendszeréről.
Kívánatos a szomszédos országok jogrendszerében való specializáció lehetőségét
is biztosítani. Ennek a javaslatcsomagnak a teljesülése nemcsak nemzetpolitikai,
hanem például gazdaságpolitikai szempontból is előnyös lenne.
Célszerű lenne, ha a tudományos szféra – nyugati emberjogi nem kormányzati szervezetek mintájára – egy elemző intézet figyelemmel kísérné és éves
országjelentésekben értékelné a magyar kisebbségek (vagy általában a kisebbségek) jogi környezetének alakulását.
A magyar államigazgatás központi kormányszervének a tudományos szférával
együttműködve támogatnia célszerű azokat a kezdeményezéseket, amelyek – elsősorban felvilágosítás és nyelvtervezés útján – erősítik a magyar közösségekhez
tartozók képességét kisebbségi helyzetükből eredő jogaik igénybevételére.

Javaslatok a tudományos szféra és az oktatás vonatkozásában:
Célszerű a Külügyi Intézet koordinálásában ösztönözni, hogy a tudományos
szféra – különösen a jogtudományi kutatóintézetek és egyetemi tanszékek, valamint a kisebbségkutató intézmények – tudományos megközelítésben elemezzék a
magyar közösségek jogi környezetét, és eredményeikről bizalmas feljegyzésekben, publikációkban, illetve konferenciákon tájékoztassák a nemzeti együttműködés fórumait.
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KMKF 2004–2010
Időrendi áttekintés
2004. szeptember 11.	A KMKF megalakulása, első plenáris ülése,
		
a Statútum elfogadása
2005. szeptember 16.	A KMKF második plenáris ülése
2006. szeptember 8.	A KMKF harmadik plenáris ülése módosítja
		
a Statútumot, létrehozva a KMKF Állandó Bizottságát 	
és albizottságait. Az ülés elhatározza a magyarság nagy 	
részének Európai Uniós csatlakozásával előállt
		
új történelmi helyzet áttekintését.
2007. első féléve 	Megalakulnak a KMKF albizottságai, és megkezdik az
		 EU-csatlakozással előállt új helyzetet elemző
		
dokumentum összeállítását.
2007. szeptember 14. A magyar nemzet nagy részének EU-csatlakozásával
		
összefüggésben a KMKF negyedik plenáris ülése
		
elfogadja a később Nemzeti Együttműködési Stratégiának
		
nevezett dokumentumot.
2007. október 9. 	A KMKF Gazdasági Albizottsága a Nemzeti
		Együttműködési Koncepció alapján elhatározza,
		
hogy a kormány tájékoztatására támaszkodva áttekinti
		
a közvetlenül határmenti, valamint a távolsági közlekedési
		
infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés lehetőségeit.
2008. szeptember 12. 	A KMKF ötödik plenáris ülése elfogadja a Gazdasági
		Albizottság előterjesztését a határmenti közlekedési
		
infrastruktúra és tömegközlekedés fejlesztési lehetőségeiről,
		
és ennek mintájára további szakpolitikai koncepciók
		
kidolgozását határozza el.
2009. szeptember 11. A KMKF hatodik plenáris ülése az Állandó Bizottság
		
előterjesztése alapján elfogad négy szakpolitikai koncepciót
		
(gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság-fejlesztés, távlati
		
infrastruktúra-fejlesztés, nemzetközi téren történő együtt
		
működés), valamint egy állásfoglalást a kisebbségi oktatási
		
és nyelvhasználati jogok minimális követelményeiről.
2010. március 4. 	A KMKF Állandó Bizottságának a 2006-2010.évi ciklusát
		 záró ülése, amely a következő plenáris ülés elé javasolta
		
az alábbi szakpolitikai dokumentumokat: jövőkép,
		
kulturális koncepció, szórványstratégia, romastratégia,
		
a fenntartható fejlődés stratégiája és jogi koncepció.  
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A KMKF eddigi plenáris,
Állandó Bizottsági és albizottsági üléseinek időpontjai
(2004–2011)
A plenáris ülések időpontja:
2004. szeptember 10.
2005. szeptember 16.
2006. szeptember 8.
2007. szeptember 14.
2008. szeptember 12–13.
2009. szeptember 11.
2011. március 11.

Kulturális és Oktatási albizottság:
2007. február 21.
2007. október 10.
2008. április 23.
2008. június 24. 	
(Kisvárda)
2008. december 10. 	 (Jogi és Kulturális együttes ülés)
2009. április 28.
2009. december 3.	 (Kulturális és Gazdasági együttes ülés)
2010. február 25. 	
(Gödöllő, Kulturális és Gazdasági együttes ülés)
Gazdasági albizottság:

Az Állandó Bizottsági ülések időpontja:
(2007 előtt is voltak a KMKF plenáris üléseit előkészítő ülések,
különböző elnevezésekkel)
2007. május 22.
2008. június 18.
2009. június 17.
2009. december 17.
2010. március 4.
2011. január 19.

2007. április 10.
2007. október 9.
2008. május 27.
2008. október 16. 	
(Esztergom)
2009. május 27.
2009. december 3.	 (Gazdasági és Kulturális együttes ülés)
2010. február 25. 	
(Gödöllő, Kulturális és Gazdasági együttes ülés)
Jogi albizottság:

Külügyi és Európa-ügyi albizottság:
2007. február 20.
2007. december 12.
2008. május 26.
2008. október 15.
2009. március 25.
2009. július 15.
2010. febuár 4. (Jogi és Külügyi együttes ülés)

2007. április 11.
2007. december 12.
2008. április 22.
2008. december 10. 	 (Jogi és Kulturális együttes ülés)
2009. május 27.
2009. december 4.
2010. február 4. 	
(Jogi és Külügyi együttes ülés)

Szórvány Munkacsoport
2009. március 25.
2010. február 1.
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Állandó Bizottsági, albizottsági és munkacsoport tisztségviselők
és tagok
A. Nagy László 	
(Magyar Koalíció Pártja Szlovákia)
Alföldi Albert 	
(Kulturális és sajtóbizottság – MSZP)
Ambrus Pál 	
(Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség)
Andócsi János 	
(Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége)
Avarkeszi Dezső 	KMKF jogi albizottság elnöke (MSZP)
Babák Mihály 	
(Fidesz)
Balog Zoltán 	KMKF jogi albizottság társelnöke (Fidesz)
Baráth Etele 	KMKF gazdasági albizottság elnöke(MSZP)
Bárdos Gyula 	
(MKP)
Berényi József 	
(MKP)
Bessenyei-Somorjai Ágnes 	(Észak-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége)
Botka Lajosné 	KMKF Kulturális és oktatási albizottság társelnök(MSZP)
Brenzovics László 	
(Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)
Bús Ottó 	
(Vajdasági Magyar Szövetség)
Csáky Pál elnök 	
(MKP)
Csapody Miklós 	
(MDF)
Cseresnyés Péter 	
(Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság – Fidesz)
Csiha Judit 	
a Jogi albizottság elnöke (MSZP),
Daku Magdolna 	
(Országgyűlés Főtitkársága)
Deák Ernő 	
Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége elnöke
Dulka Andor 	
(Vajdasági Magyar Szövetség)
Dupka György 	
(Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség)
Duray Miklós 	
(MKP)
Ékes Ilona 	
(Fidesz)
Ékes József 	
(Fidesz)
Eörsi Mátyás 	
(SZDSZ)
Farkas Iván 	
(MKP)
Friss László 	
(Vajdasági Magyar Demokrata Párt)
Göncz László 	
(Szlovénia)
Gulyás Dénes 	KMKF Kulturális és oktatási albizottság elnöke (Fidesz)
Jakab Sándor 	
(Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége)
Jámborné Benkei Ildikó 	 (Vasárnapi Iskola Alapítvány)
Juhászné Lévai Katalin 	 (Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság – MSZP)
Kalmár István 	
(Holest Tanácsadó és Szolgáltató Kft.)
Katona Kálmán 	
(MDF)
Kel József 	
(MESZ)
Kelemen András 	
(Fidesz)
Kelemen Hunor alelnök 	 (Romániai Magyar Demokrata Szövetség)
Klement Kornél 	
(Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége)
Kocon József 	
(Szlovénia)
Kocsi László 	
KMKF Külügyi és Európa-ügyi albizottság társelnöke (MSZP)
Kokes János 	
(Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége)
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Koncz Gábor 	
(Magyar Kultúra Alapítvány)
Kovács Elvira 	
(VMSZ)
Kovács Kálmán 	
(SZDSZ)
Kovács Miklós 	
(KMKSZ)
Kovács Tibor 	
az Állandó Bizottság elnöke (MSZP)
Kozma József 	
(MSZP)
Kőszeghy Elemér	 (UMDSZ)
Kötő József 	
(RMDSZ)
Ladányi Lajos 	
(MKP)
Lakatos András 	
(RMDSZ)
Lakatos Péter 	
(RMDSZ)
László Gyula 	
(VMDP)
Márton Árpád 	
(RMDSZ)
Matolcsy György 	KMKF Gazdasági albizottság társelnöke (Fidesz)
Nagy Ágnes 	
(Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársága)
Németh Zsolt 	KMKF Külügyi és Európa-ügyi albizottság elnöke (Fidesz)
Ódor Ferenc 	
(Fidesz)
Papp Adriánna 	
(Magyar Koalíció Pártja, Szlovákia)
Pásztor Bálint 	
(VMSZ)
Pogány Erzsébet 	
(MKP)
Pogár Laci
a Moldvai Csángó Magyar Szövetség alelnöke
Pozsonec Mária 	
(Szlovénia)
Révész Máriusz 	
(Oktatási és tudományos bizottság – Fidesz)
Sós Tamás 	
(MSZP)
Surján László 	
(Fidesz-KDNP)
Szántó Tibor 	
(Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége)
Szászfalvi László 	
(KDNP)
Szenn Péter 	
(Magyar Egyesületek Szövetsége, Horvátország)
Szent-Iványi István 	
(SZDSZ)
Szigeti László 	
(MKP)
Szili Katalin
az Országgyűlés és a KMKF, majd az Állandó Bizottság elnöke
Szombathy Zoltán 	
(VMSZ)
Talpai Sándor 	
(VMSZ)
Tóth István 	
(KMKSZ)
Tóth Tivadar 	
(VMSZ)
Varga Attila 	
(RMDSZ)
Varga László 	
(VMSZ)
Varga Zoltán 	
(Puskás Tivadar Közalapítvány)
Vetési László 	
(RMDSZ)
Zubánics László 	
(UMDSZ)
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Az Állandó Bizottság, illetve az albizottságok ülésein
egyes napirendi pontok előadói
Bacskai József 	
Becsey Zsolt 	
Bodnár Zoltán 	
Burány Sándor 	
Czukor József 	
Csepi Lajos

Nagy Ferenc 	
főkonzul (Szabadka)
Nagy Margit elnök 	
(Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Németh Zsolt 	
a Külügyi és Európa-ügyi albizottság elnöke (Fidesz)
Orosz Ildikó 	
elnök (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség)
Orosz Tivadar 	
elnök (Magyar-Román tagozat,
	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Pék László 	
elnök (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Radetzky Jenő 	
elnök (Kárpátia Magyar-Román
	Kereskedelmi és Iparkamara)
Rajnai Gábor 	
osztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal,
	Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság,
Saslics Elemér 	
vezérigazgató (Volán Egyesülés)
Somssich Gabriella 	
főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Szabó Antal 	
elnök (Magyar-Szlovén tagozat,
	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Szabó Endre 	
osztályvezető (Külügyminisztérium)
Szabó Mihály Gizella
a Gramma Nyelvi Iroda vezetője (Dunaszerdahely)
Szabó Vilmos 	
államtitkár (Külügyminisztérium)
Szakács Tibor 	
vezérigazgató (Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.)
Szaló Péter 	
területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár
(Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium)
Szantner Viktor
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli
	Magyarok Titkárságának titkárságvezetője
Sziklavári Vilmos 	
főkonzul (Ungvár)
Tényiné Stark Mária 	
nemzetközi igazgató (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Tóth Ágnes 	
igazgató (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Tölgyesi Viktória
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezető-helyettese
Törzsök Erika
főigazgató, Miniszterelnöki Hivatal
Varga Attila 	
főtanácsos (OKM határon túli magyarok titkársága)
Végh Zsuzsanna
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója
Vetési László 	
elnök (szórvány munkacsoport)
Zilahi László
főigazgató-helyettes, Miniszterelnöki Hivatal
Zongor Attila
a Kultúrpont Iroda vezetője

főkonzul (Beregszász)
(Hét Határ Önkormányzati Egyesület), EP-képviselő
vezérigazgató (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
államtitkár (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
szakállamtitkár (Külügyminisztérium)
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
szakállamtitkára
Csepregi András 	
titkárságvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium,
	Egyházi Kapcsolatok Titkársága)
Demeter Tamás 	
határőr őrnagy (Határőrség Országos Parancsnoksága)
Dombi András 	
elnök (Magyar-Szlovák tagozat,
	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Dunai Péter 	
főtitkár (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Duray Miklós 	
(MKP), a KMKF tagja
Elekes Botond
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési
Főosztályának szakmai tanácsadója
Gazda László
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
Gémesi Ferenc
a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára
Gilyán György
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
Goldschmied József
az Égtájak Iroda programigazgatója
Gőgös Zoltán 	
államtitkár
(Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Győrvári Márk 	
elnök (Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamara)
Hámory Jenő 	
főtanácsadó (
Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya, Miniszterelnöki Hivatal)
Hegyeli Attila 	
oktatási referens (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)
Iván Gábor 	
szakállamtitkár, (Külügyminisztérium)
Jójárt Miklós 	
elnök (Magyar-Szerb-Montenegrói tagozat,
	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Katona Tamás
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja
Klemm József 	
igazgatóhelyettes (Újvidéki Rádió)
Komlóssy József 	
alelnök, Európai Népcsoportok Föderális Uniója, szakértő
Kovács Pál 	
ügyvezető igazgató
(OTP Bank Kereskedelmi Banki Igazgatósága)
Kőrösi Csaba
főosztályvezető, Külügyminisztérium
Lászlófy Pál István 	
elnök (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Lupták Zoltán
főosztályvezető-helyettes
(Külügyminisztérium, nemzetpolitikai diplomáciai osztály)
Miklóssy Ferenc 	
általános alelnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Molnár Csaba 	
államtitkár (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
Molnár József 	
igazgatósági elnök (Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.)
Mosóczi László 	
üzletági általános vezérigazgató-helyettes (MÁV Zrt.)

Az albizottsági elnökök, tagok és előadók, valamint egyes meghívottak, munkatársak között átfedések vannak, de áttekinthetőségi okokból egy személy csak egyszer szerepel a listán (kivéve, ha
más alkalommal más tisztsége okán volt jelen). A nevek mellett az adott időszakban viselt titulusok,
munkakörök, szervezetek és intézmények szerepelnek.

– 296 –

– 297 –

A szerkesztő megjegyzése:

Az Állandó Bizottság, illetve az albizottságok üléseinek egyes
témáihoz meghívottak, illetve a testületek munkáját segítő szakértők
Ágh Magdolna
Aladics Sándor 	
Albert Álmos 	
Albert Sándor
Arató Gergely
Babák Mihály
Bagi Gábor 	
Bajnai Gordon 	
Balog Zoltán
Baranyai Gábor
Bárdi Nándor

vezérigazgató-helyettes (Magyar Fejlesztési Bank Rt.)
polgármester, Sepsiszentgyörgy, a Szövetség
a Székelyföldért egyesület, önkormányzati társulás elnöke 	
a Selye Egyetem rektora, megbízott vezetője
az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára
képviselő (Költségvetési, pénzügyi, számvevőszéki bizottság)
szakértő		
fejlesztéspolitikai kormánybiztos
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)
a Jogi albizottság társelnöke
(Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája)
kutató-munkatárs
(MTA Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézete)

Békési Péter
Bélik György	Ipolyság alpolgármestere
Bene Béla
Benedek László 	
(Latin-amerikai Magyar Szervezetek Szövetsége)
Brassói Sándor 	
főosztályvezető-helyettes
(Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály)
Brenzovics László 	
képviselő (KMKSZ)
Csegzi Sándor 	
alpolgármester (Marosvásárhely)
Cseresnyés Péter 	
(Fidesz)
Csernicskó István 	
nyelvészprofesszor
Csete Örs 	
(Apáczai Közalapítvány)
Dáné Tibor Kálmán
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
Dávid László
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora
Diószegi László
a Teleki László Alapítvány igazgatója
Dombi András 	
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Domokos László 	
(Költségvetési, pénzügyi,számvevőszéki bizottság – Fidesz)
Dudás Nándor
Dunai Imre főtitkár 	
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Dupka György 	
képviselő (HMDK)
Égeni Attila 	
ügyvezető igazgató (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
Farkas László
Fogarasiné Deák Valéria 	 országgyűlési képviselő (MSZP)
Fojta Georgina 	
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)
Gaál József 	BKKM-i Kereskedelmi és Iparkamara
Gazda László
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
Gémesi György
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
Gérnyi Gábor 	
főosztályvezető-helyettes
(Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
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Görömbei András 	
Gulyás Dénes 	
Gyabronka Tibor 	
Győrvári Márk elnök 	
Hajnal Jenő
Halmai László 	
Hámos László 	
Haraszti Zsuzsa 	

akadémikus, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosság 	
bizottságának elnöke
országgyűlési képviselő (Fidesz)
elnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
magyar-ukrán tagozat)
(Magyar–Horvát Kereskedelmi és Iparkamara)
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója
(Miniszterelnöki Hivatal)
(Magyar Emberi Jogok Alapítvány)
fejlesztőmérnök
(Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ)	 

Horváth Ákos
Hrubík Béla
a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési
	Szövetség (Csemadok) elnöke
Íjgyártó István 	
főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Iván Gábor 	
szakállamtitkár, (Külügyminisztérium)
Jeges Zoltán 	
tartományi oktatási és művelődési titkár,
a szabadkai Műszaki Főiskola tanára
Jójárt Miklós 	
elnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
magyar-szerb-montenegrói tagozat)
Karácsony Mihály
a Miniszterelnöki Hivatal politikai tanácsadója
Katona Kálmán 	
országgyűlési képviselő (Környezetvédelmi bizottság)
Kiss Gábor
Komlóssy József 	
szakértő
Kondorosi Ferenc 	
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár
Kunckelné Fényes Ildikó 	Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek
	Szövetségének (LAMOSZSZ) elnöke
Kvarda József
Csenke polgármestere
Magyari Tivadar,
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának 	
rektorhelyettese
Matolcsy György
a KMKF Gazdasági albizottságának társelnöke
Medvácz Lajos,	Balassagyarmat polgármestere
Mesterházy Szilvia 	
(Külügyminisztérium)
Miklóssy József 	
szakértő
Mohácsi Béla
a Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet igazgatója
Molnár György
a PannonForrás Hálózat igazgatója
Morován Zsolt 	
(Külügyminisztérium)
Németh Attila 	
szakértő
Orosz Ildikó
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke
Orosz Sándor 	
országgyűlési képviselő (Környezetvédelmi bizottság)
Orosz Tivadar 	
elnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
magyar-román tagozat)
Őszi István 	
szakértő
Palotás József 	Pannon Forrás Hálózat, projektvezető
Pándics Márton 	
(Médiatisztás)
Páskándiné Sebők Anna
szakértő
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Pásztor Bálint 	
köztársasági képviselő (VMSZ)
Pázmány Péter 	
polgármester (MKP)
Péntek János
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára
Pozsonec Mária 	
képviselő (Szlovénia)
Radetzky Jenő	MKIK-alelnök, RMKIK-elnök
Radnainé Fogarasi Katalin 	 szakértő
Rák János Zoltán 	
tagozati titkár (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
	Magyar–Román Tagozat)
Répás Zsuzsanna 	
külügyi referens
(Külügyi és Határon Túli Magyarok Munkacsoport)
Révész Máriusz 	
(Fidesz)
Révész T. Mihály 	
ügyvezető igazgató (Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft.)
Rományik Ferenc
Rudicky László
Sipos Zsolt
titkár (Bács-Kiskun m. Kereskedelmi és Iparkamara)
Solomon Adrian 	
(Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)
Soós Kálmán
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora
Szabadi Edit
Szabó Béla
mb. elnök (Határon Túli Magyarok Hivatala)
Szabó Vilmos 	
államtitkár (Külügyminisztérium)
Szakács Tibor 	
vezérigazgató (Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.)
Szakáli István Lóránd
Szaksz Ferenc
Szántó Tibor 	
képviselő-helyettes (HMDK)
Szép Rudolf
Szilágyi Pál
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektora
Szili Katalin
a KMKF Állandó Bizottságának elnöke
Szoó György
Tarnóczy Mariann
a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok 	
	Titkárságának osztályvezetője
Tényiné Stark Mária 	
nemzetközi igazgató (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Toró T. Tibor szakértő 	
(Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács)
Toroczkay Zsolt 	
főosztályvezető-helyettes (Közlekedési, 	
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)
Török György 	
alelnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
	Magyar–Szerb Tagozat)
Tusják György
Vincze Gyula
Jéne polgármestere
Wurst Erzsébet 	
(NYEOMSZSZ, majd a Latin-amerikai Országos
	Magyar Szervezetek Szövetsége képviseletében is)
Zacharias István
Zákonyi Botond
kmkf  Brüsszeli Képviseleti Iroda vezetője
Zólyomi Károly
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Az Országgyűlés Hivatala részéről a KMKF munkáját
szervezők és segítők
Altorjai Anita
Ambrus János
Bakos Emil 	
Balázs Katalin

az Országgyűlés sajtófőnöke
az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója
az Országgyűlés gazdasági főigazgatója
a KMKF Kulturális albizottságának titkára
(Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Barlanginé Kelemen Ida
osztályvezető  (Országgyűlési Könyvtár)
Bordács Csaba
gazdasági igazgató
Daku Magdolna
főosztályvezető (Országgyűlés, Bizottsági Főosztály)
Esze Katalin
munkatárs, (Országgyűlés Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Gyurcsíkné Holop Zsuzsa 	 tanácsadó (Külügyi Hivatal)
Haraszti Pálné
osztályvezető, (Országgyűlési Könyvtár)
Hottó István 	
tanácsadó (Országgyűlés Elnöki kabinet)
Kerényi György 	
elnöki kabinetfőnök, főtanácsadó
(Országgyűlés Elnöki Kabinet)
Kishegyi Viktória 	
elnöki főtanácsadó (Országgyűlés, Elnöki Kabinet)
Kovács Krisztián
a KMKF Gazdasági albizottságának titkára
(Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Kövér Tibor 	
osztályvezető  (Országgyűlési Könyvtár)
Major Csanád
munkatárs, (Országgyűlés Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Manzinger Krisztián
(Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Ódor Bálint
főosztályvezető, (Országgyűlés, Külügyi Hivatal,
	EU Főosztály)
Őszi István 	
szakértő (Elnöki Kabinet)
Pappné Farkas Klára 	
igazgató (Európa Tanács Információs
és Dokumentációs Központ)
Páskándiné Sebők Anna 	 szakértő (Külügyi Hivatal)
Redl Károly
tájékoztatási igazgató (Országgyűlési Könyvtár)
Sárdi Péter
hivatalvezető, (Országgyűlés, Külügyi Hivatal)
Soltész István 	
az Országgyűlés főtitkára
Sőregi Éva
főosztályvezető (Országgyűlés, Elnöki Kabinet)
Szekrényes Éva
munkatárs, (Országgyűlés Külügyi Hivatal, EU Főosztály)
Szesztay Ádám
a Külügyi Hivatal EU Főosztályának
főosztályvezető-helyettese
Takács Éva 	
főmunkatárs (Elnöki Kabinet)
Tóth Gábor,
hivatalvezető-helyettes (Külügyi Hivatal)
Törő Csaba
a Külügyi Hivatal EU Főosztályának osztályvezetője
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Utószó
Ritkán adódik arra lehetőség, hogy a nemzet közéletében nem hivatásos politikusként részt vevő, hanem inkább csak közvetve, jórészt háttérben munkálkodó,
szervező, előkészítő, javaslattevő munkatársaknak ténylegesen az az  érzésük lehessen: a maguk kis jelképes téglája is szilárdan benne van abban az építményben,
amelyet nemcsak hivatali kötelességből, de teljes szívükkel is építettek. Nekünk
ilyen volt és marad a KMKF!
Mi – szerkesztő és lektor – sok felkészült és kedves munkatársunk véleményét, mi több, érzéseit is tolmácsoljuk, amikor – szerepünkből némileg kilépve
– tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki nemzeti közösségünket itthon és a
határokon túl szolgáló politikusoknak (főleg képviselőknek, de más közéleti vezetőknek, szervezeteknek is), hogy ebben ilyen alkotó módon részesek lehettünk.
Biztatást, jó szándékot és példát látva, szívvel és örömmel, minden tudásunkkal törekedtünk nemcsak jó színvonalú szakmai munkát, előkészítést végezni, de
néha még akár közvetítőként is részt venni olyan helyzetekben, amikor ezzel segíthettünk.
Sokszor, sokan mondták a KMKF-re – sőt, az ekörül szorgoskodókra is -, hogy
a nemzet és a haza bizony nem könnyű éveiben egyfajta békés és alkotó munkát
jelentő szigetet alkothattak a magyar–magyar közélet egyébként rendesen hullámzó tengerén.

A  kötet keresztmetszet egy nehéz időszakról, fontos pillanatfelvételekkel.  
Emellett reményeink szerint, akár évtizedes távú megvalósításokhoz is alapot
nyújtó, témáiban sokszínű, szakmapolitikai alapú koncepciókkal, stratégiákkal
egybefűző kordokumentum.
A mellékletekből (kronológia, közreműködők listája, stb.) is kitűnik, milyen
széles kör, milyen alapos szakmai, civil és politikai egyeztetéssel terjesztette az
Állandó Bizottság elé azokat a dokumentumokat, amelyek csak időhiányban nem
kerülhettek a Plenáris ülés elé. Így ezeket is teljes felelősséggel nyújthatjuk át a
Kedves Olvasónak.
A borító képe egy ősi szimbólum, a címerünkben is látható hármashalom kettős kereszttel, amely itt és most az anyaország, a Kárpát-medence és a világszórvány magyar nemzeti közösségeinek együvé tartozását jelképezi.
Őszintén reméljük, a címlap szép kifejezése, a nemzetpolitikai konszenzus a
kiteljesedés és megvalósulás útján, dokumentumokon túlnyúló közös cselekvéssé
is változik a közeli években. Mi a jövőben is ezt szeretnénk szolgálni!
Budapest, 2011. február

Dr. Sárdi Péter

Kerényi György

Különös érték és ajándék – egy több, mint ciklusváltást hozó időszakban –,
amikor az újonnan hivatalba lépő vezetők a tényekre alapozva, bizalmat adnak
a beváltan működő intézményeknek (és az azokat működtetőknek), majd csak
ezután döntenek bármi, nyilván indokolt változtatásról.
A  meghirdetett nemzeti együttműködés tényleges, folyamatosságot és változást harmóniában érzékeltető példáját éljük meg, amikor azt a szellemi, erkölcsi,
politikai, szervezeti és személyes kapcsolati tőkét, amely a KMKF révén gyökeret
eresztett még a Kárpát-medencén túl is, továbbfejlődni tapasztaljuk. Ehhez kellettek őszinte kéznyújtások és olyanok is, akik ezt gyanakvás nélkül elfogadják.
E sorok íróinak, az idetárt dokumentumok – nem csak e könyvben, de egyben
már születésükkor is – szerkesztőinek sokéves munkájuk, igyekezetük és szívügyük egyik legnagyobb elismerése is, hogy a közös nemzeti éthosz egy szelete
összefoglalójára lehetőséget kaptunk és ebben a formában is most átnyújthatjuk.
Különös köszönettel tartozunk mindazoknak, akik személyükben, vagy szervezetüket, intézményüket képviselve, alkotó módon segítettek bennünket. (Jó részüket talán név szerint is sikerült itt felsorolnunk, egyúttal elnézést kérünk mindazoktól, akik esetleg - szándékaink ellenére – itt most nem jelenhettek meg.)
– 302 –

– 303 –

A short description of the Forum of Hungarian
Representatives from the Carpathian Basin

The Forum of Hungarian Representatives from the Carpathian Basin was founded
in December 2004; its members provide joint recommendations to the Hungarian
National Assembly.
The Forum comprises MPs delegated by factions of the Hungarian National
Assembly, members of the parliaments or regional/county-level legislative
bodies of neighbouring countries mandated by Hungarian organisations in those
countries, as well as Hungarian members of the European Parliament. The current
membership of the Forum thus includes
• from Hungary: Fidesz Hungarian Civic Union (Fidesz Magyar Polgári Szö-

vetség), the Hungarian Socialist Party (Magyar Szocialista Párt), Jobbik
– Movement for a Better Hungary (Jobbik Magyarországért Mozgalom),
Christian Democratic People’s Party (Kereszténydemokrata Néppárt) and
Politics Can Be Different (Lehet Más a Politika)
• from Romania: the Democratic Alliance of Hungarians in Romania (Romá-

niai Magyar Demokrata Szövetség) and the Hungarian Civic Party (Magyar
Polgári Szövetség)
• from Slovakia: Party of the Hungarian Coalition (Magyar Koalíció Pártja)
• from Ukraine: the Cultural Association of Hungarians in Subcarpathia

(Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) and the Democratic Alliance of
Hungarians in Ukraine (Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség)
• from Serbia: the Alliance of Vojvodina Hungarians (Vajdasági Magyar Szö-

vetség) and the Democratic Party of Vojvodina Hungarians (Vajdasági Magyar Demokrata Párt)
• from Croatia: Alliance of Hungarian Associations (Magyar Egyesületek

Szövetsége)
• from Slovenia: the Pomurje Hungarian Self-Governing National Community

(Mura-vidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség) and the Hungarian
member of the Slovenian Parliament
The Forum has an annual plenary session with each member in attendance,
the preparations for which are made by the Standing Committee consisting of one
representative per participating organisation.

– 304 –

On 5 March 2008, the Hungarian National Assembly, based on the Statutes
of the Forum, adopted a Parliamentary Resolution recognising the Forum as an
organisation of the Assembly and as a consultative body, and agreeing to finance
the Forum’s operation from its own budget.
The amendment of the 2004 Statutes (expected to be passed at the plenary
session on 11 March 2011) describes the activities of the Forum as follows:
“The Forum is a form of cooperation between legislators of different states. The
Forum of Hungarian MPs in the Carpathian Basin is a consultative forum bringing
together the representatives of Hungarian organisations with similar problems
and coinciding interests. The common link between the representatives is their
Hungarian identity and the intention to promote cooperation between the peoples
and countries of the region. The Forum has the right to make recommendations
to institutions in Hungary. As a result, its formation and activities have no
international law relevance.”
In 2011 it is now time to reorganise the structure of the Forum with regard to
the restoration of the system of working groups of the revived Hungarian Standing
Conference and due to the separation of governmental and parliamentary national
policies. Instead of daily policy issues, long-term issues with relevance to national
policy will be on its agenda, and thus it will represent the close ties between the
parts of the Hungarian nation in the Hungarian National Assembly in the form of a
knowledge base. According to the proposed amendment of the Statutes that has been
discussed in the Standing Committee and has now been submitted to the plenary
session, to enable the Forum to broaden its social base, the sub-committee system
will be replaced by three working groups: the Regional Government Working
Group, the Diaspora Working Group and the Non-Governmental Organisations
Working Group.
The Secretariat has been provided by the Cabinet of the Speaker and the Office
for Foreign Relations in a joint effort.
The Forum’s major achievements to date:
• In 2007, the Forum carried out an analysis of the fundamental changes in

the situation of Hungarian minorities caused by the accession of Hungary, Slovakia, Slovenia and Romania to the EU. The document specifically
proclaims as an objective of Hungary’s foreign policy that the issue of
asserting the rights of Hungarian minorities must be addressed within the
framework of European integration. The title of the document is: “Prospects
of Cross-border Cooperation between Hungarians and the Promotion of
National Interests after the Accession of the Majority of the Hungarian
Nation to the European Union”. Its working title, National Cooperation
Strategy, is also frequently used.
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• In relation to the accession of Hungary, Slovakia and Slovenia (and with the

anticipated accession of Romania) to the Schengen Area, on 12 September
2008 the Forum adopted a policy concept regarding the development of
the transportation infrastructure in border regions. The material contains
recommendations (formulated on the basis of the analysis of developmental
needs) on common regional development projects that should be undertaken
by the competent authorities of Hungary and its neighbouring countries
using EU funds to promote the four fundamental freedoms of the European
Union (free movement of persons, goods, services and capital).
• With the Forum’s professional contribution and through the funding of a

five-party foundation, a permanent office was established in Brussels in
September 2009 to keep the institutions of the European Union informed on
the values, efforts and interests of Hungarian minorities.
• The Forum’s 2009 session adopted more policy concepts. These include

a long-term vision for transportation infrastructure development, and the
analysis of the opportunities of Hungarian communities for cooperation in
the fields of economic and agricultural development as well as international
relations. The session addressed the issue of minimum requirements for
minority language use and education.

Képek a KMKF testületeinek üléseiről,
valamint a KMKF-hez kapcsolódó eseményekről
2004–2011

• At its 4 March 2010 meeting, the Forum’s Standing Committee discussed

and adopted documents about the issues of strategy for national cooperation,
national vision, the cross-border nature of the cultural nation and the
economic area of the Carpathian Basin.
(A kötet elején szereplő „Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról röviden” szöveg
angol nyelvű fordítása)
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2004. szeptember 10. – A Magyar-Magyar Parlamenti Partnerség plenáris ülése
az elnöki asztalnál: Szili Katalin, Szabó Vilmos, Kovács László, Mádl Ferenc
Sárdi Péter, Bálint-Pataki József

2004. szeptember 10. – A Magyar-Magyar Parlamenti Partnerség plenáris ülése
Németh Zsolt, Kövér László, Balla Mihály
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2006. szeptember 8. – A KMKF plenáris ülése
Surján László, Bauer Edit, Duka-Zólyomi Árpád

2005. szeptember 16. – A KMKF plenáris ülése
Szili Katalin, Szabó Béla, Szabó Vilmos, Somogyi Ferenc

2006. szeptember 8. – A KMKF plenáris ülése
Farkas Iván, Duray Miklós, Csáky Pál, Berényi József, Andriskó Imre
(háttérben) Benedek László, Kunckelné Fényes Ildikó
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2007. április 11. – A Jogi albizottság alakuló ülése
Avarkeszi Dezső, Szili Katalin, Balog Zoltán, Soltész István, Daku Magdolna

2007. május 22. – Az Állandó bizottság ülése
Kelemen Hunor, Duray Miklós, Tóth Tivadar, Brenzovics László
Dupka György, László Gyula, Pozsonec Mária

2007. május 22. – Az Állandó bizottság ülése
Ódor Bálint, Sárdi Péter, Szili Katalin, Kovács Tibor, Kerényi György

2007. szeptember 14. – A KMKF plenáris ülése
Kövér László, Szili Katalin, Simicskó István, Balla Mihály
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2007. szeptember 14. – A KMKF plenáris ülése
Szabó Ilona, Sógor Csaba, Németh Csaba, Fekete Szabó András, Eckstein-Kovács Péter
Pete István, Markó Béla képviselők, szenátorok
a háttérben Komlóssy József, Őszi István, Bagi Gábor szakértők

2007. szeptember 14. – A KMKF plenáris ülését követő sajtótájékoztató
Kőszeghy Elemér, László Gyula, Tóth Tivadar, Csáky Pál, Markó Béla, Szili Katalin,
Kozma József, Szászfalvi László, Béki Gabriella, Csapody Miklós, Tabajdi Csaba, Gál Kinga

2007. szeptember 14. – A KMKF plenáris ülése
Gedei József, Németh Zsolt, Kövér László, Balla Mihály

2007. október 9. – A Gazdasági albizottság ülése
Törő Csaba, Sőregi Éva, Ódor Bálint, Baráth Etele, Matolcsy György
Soltész István, Daku Magdolna
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2008. szeptember 12. – A KMKF plenáris ülése, családi fotó

2009. október 23., Kolozsvár.
Az Erdélyi 56-osok
emlékművének avatása.
Nagy Benedek,
Páskándiné Sebők Anna,
Szili Katalin, Dávid Gyula

2010. január, Beregszász
Tisztelgés a kommunizmus kárpátaljai
egyházi mártírjainak emlékművénél.
Szili Katalin, Zán Fábián Sándor,
Bacskai József

2006. szeptember 9.
A KMKF plenáris ülése
Wurst Erzsébet, Németh Zsolt

2007. április 10. – A Gazdasági albizottság ülése
Baráth Etele, Szili Katalin, Matolcsy György
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2008. szeptember 12. – A KMKF plenáris ülése
Winkler Gyula, Sógor Csaba, Tőkés László, Duka-Zólyomi Árpád
2008. szeptember 12. – A KMKF plenáris ülése
Duray Miklós, Gál Kinga, Pásztor Bálint

2008. szeptember 12. – A KMKF plenáris ülése
(jobbról balra) Kovács Miklós, Kőszeghy Elemér, Dupka György, László Gyula, Bús Ottó

2008. szeptember 12. KMKF plenáris ülése
Pásztor Bálint, Ágoston András, Csáky Pál, Markó Béla, Szili Katalin, Kovács Tibor
Németh Zsolt, Kovács Kálmán, Szászfalvi László, Tőkés László
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2009. március 24. – Az Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai
Érdekképviseletéért kuratóriumi ülése – Sárdi Péter, Szesztay Ádám, Szenteleki Judit,
Traser Sára Ódor Bálint, Szili Katalin, Bordács Csaba, Sőregi Éva, Kerényi György

2009. szeptember 11. – A KMKF plenáris ülése
Répás Zsuzsanna, Toró T. Tibor, Szabó Tibor, Hámos László, Pappné Farkas Klára

2009. szeptember 11. – A KMKF plenáris ülése
Burány Sándor, Szabó Vilmos, Szili Katalin, Sárdi Péter
a háttérben: Kerényi György, Sőregi Éva, Komlóssy József, Zákonyi Botond

2009. szeptember 11. – A KMKF plenáris ülése
Gál Kinga, Göncz László, Kovács Miklós, Dupka György, Kőszeghy Elemér
Kovács Elvira, Tóth Tivadar, háttérben két oldalon: Páskándiné Sebők Anna és Tóth Ágnes

– 12 –
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2006. április, Budapest
Találkozó a NYEOMSZSZ
vezetőivel
Bagi Gábor, Wurst Erzsébet,
Klement Kornél, Bihari Szabolcs,
Szili Katalin

2005. december, Budapest, Parlament
Adventi találkozó és gyertyagyújtás a határon
túli magyar püspökökkel
Tőkés László, Szili Katalin, Jakubinyi György

2011. január 19. – Az Állandó bizottság ülése
Szili Katalin, Semjén Zsolt, Kövér László

2009. Bécs, találkozó nyugati magyar
szervezetek vezetőivel
Wurst Erzsébet, Szili Katalin, Deák Ernő,
Kunckelné Fényes Ildikó,
(mögöttük) Sárdi Péter, Kulmann Ernő,
Kerényi György

2010. március 4.
Az Állandó bizottság ülése
Németh Zsolt, Duray Miklós,
Szili Katalin
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2011. január 19. – Az Állandó bizottság ülése
Szávay István, Kovács Miklós, Harangozó Gábor, Berényi József, Kelemen Hunor
Rubovszky György, Tóth Tivadar
– 15 –

– 16 –

2011. január 19. – Az Állandó bizottság ülése
Tóth Gábor, Veress László, Potápi Árpád, Semjén Zsolt, Kövér László, Szili Katalin, Sárdi Péter, Kelemen András, Kerényi György

