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Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Gazdaságfejlesztési és 
Önkormányzati Szakbizottsága 

Lepsényi István  gazdaságszabályozásért felelős államtitkár nyitotta meg a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért) Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati Szakbizottsága hétfői budapesti 

ülését, a Magyarság Házában. Lepsényi István felvezetőjében hangsúlyozta, hogy a Magyar 

Kormány elkötelezett a határmenti régiók fejlesztésében, fontos cél, hogy Kárpát-medence 

szintjén egységes gazdasági térség alakulhasson. Potápi Árpád János a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszámolójában kiemelte, hogy az idei évben 

Magyarországon az oktatáspolitika kiemelt területe lett a szakképzés fejlesztése, így a 

határon túl is ezt a fejlesztési irányt kellett követni. A tematikus program keretein belül 

minden külhoni magyar régióban tangazdaságok és tanműhelyek átadására és 

fejlesztésére, átjárhatósági ösztöndíj létrehozására került sor. A tréningeknek, 

programoknak, konferenciáknak és a nyári továbbképzésnek köszönhetően több ezer 

diákot, pedagógust és szakembert sikerült megszólítani. A nemzetpolitikai államtitkár 

beszámolója végén elmondta, hogy szeretnék, ha a következő év tematikus programjával a 

külhoni magyar fiatal vállalkozókra tudnának koncentrálni, erről december 3-án hozza 

meg döntését a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése. Csite András a HÉTFA 

Kutatóintézet igazgatója bemutatta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közreműködésével 

végzett kutatás eredményeit, amely a külhoni magyar szakképzés helyzetét és kihívásait 

vizsgálta. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke megemlékezett az elmúlt 

hét kivételes eseményeiről, amelyek nagyban befolyásolják majd a térség jövőjét. Átadásra 

került Újvidéken az Európa Kollégium, így intézményes keretek között történhet fejlődés 

vajdasági értelmiségi köreiben. A Magyar Kormány pedig 50 milliárd forintos vajdasági 

gazdaságfejlesztési támogatásról hozott döntést, az öt éves időszakot felölelő program 

illeszkedik mind a szerb, mind a vajdasági és mind a magyar fejlesztési elképzelésekhez. Ez 

egy olyan volumenű fejlesztési támogatás, amelyre eddig nemzetpolitikai vonatkozásban 

még nem került sor - mondta. 

 

Bizalmat kaptak Dacian Cioloş technokratái 

Nagy többséggel megszavazta a bukaresti parlament kedden Dacian Cioloş kijelölt 

miniszterelnök kormányának beiktatását. A hivatalba lépett kabinetben a tárcavezetői 

posztok többségét pártoktól független – a magánszférából, európai intézményekből és a 

civil társadalomból érkező – szakértők töltik be. A Cioloş-kormánynak és programjának a 

szükséges 274 helyett 389 törvényhozó szavazott bizalmat. A technokrata kormány 

beiktatását a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) is 

támogatta. A titkos voksoláson 115 ellenszavazat is összegyűlt, kétszer annyi, mint ahány 

mandátummal a szakértői kormány ellen nyíltan állást foglaló kisebb pártok rendelkeznek. 
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Dacian Cioloş parlamenti beszédében kifejtette: kormánya a közigazgatás hatékonyságát 

akarja javítani, valamint visszaszerezni a társadalom bizalmát az állami intézmények 

számára, és megerősíteni a román demokráciát. Azt ígérte, hogy a kabinet munkáját az 

átláthatóság, a felelősségvállalás, a párbeszédre való nyitottság fogja vezérelni. A 

technokrata miniszterelnök a jövő évi választások korrekt megszervezését, a társadalmi 

párbeszédet, a korrupció elleni harcot, a költségvetési egyensúly és gazdasági növekedés 

fenntartását, valamint az emberi erőforrások menedzsmentjének javítását nevezte 

prioritásainak. Az RMDSZ nevében felszólaló Kelemen Hunor arra figyelmeztette a 

parlamentet, hogy a társadalmi elégedetlenség a képviseleti demokráciát veszélyezteti, és 

erre nem lehet más válasz, mint azoknak a korrekcióknak a meghozása, amelyeket az 

emberek joggal kérnek számon a politikusokon. Kijelentette: a Cioloş-kormánytól a 

hatályos törvények betartatását várja. „Az RMDSZ megszavazza a Cioloş-kabinet 

beiktatását, a további támogatásról pedig az egyes tervezetekről folytatandó egyeztetések 

alapján esetenként fognak dönteni” – tette hozzá a szövetségi elnök. 

Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt mondta, ha a kormányprogramot nézzük, 

akkor az csak egy „piszkozatként” értékelhető, de ettől függetlenül megfogalmazták 

elvárásaikat. Az RMDSZ egyik legfontosabb kérése az, hogy alkalmazzák a meglevő 

törvényeket a kétnyelvűségre, és az oktatásra, illetve elsősorban Erdélyben rendeződjön a 

román-magyar viszony. Vagyis a kormányzati alárendeltségben működő intézményvezetők 

ne lépjenek túl hatáskörükön, legyen az a háromszéki prefektus, vagy a háromszéki 

fogyasztóvédelmi hatóság vezetője, akik „kötekednek” a magyar emberekkel, a magyar 

közösséggel. Kovács szerint az RMDSZ-nek az ország általános gazdasági helyzetére 

vonatkozólag is volt kérése. A szövetség egy kiegyensúlyozott költségvetést szeretne, azaz 

Erdély magyarok által is lakott területeire is legyen ugyanolyan pénzvisszaosztás, illetve 

ugyanolyan arányban jelenjenek meg a pénzügyi források és befektetések. 

 

Kihirdette Johannis a levélben történő szavazásról szóló törvényt 

Kihirdette csütörtökön a levélben való szavazásról szóló törvényt Klaus Johannis. Az 

államelnök a levélben történő szavazás törvénybe foglalását már az elnöki mandátuma 

kezdetétől egyik fontos céljának tekintette. „Az egész társadalom várta ennek a törvénynek 

az elfogadását, amely így biztosíthatja az összes román állampolgár szavazati jogát” – 

olvashatjuk az elnöki közleményben. A törvényt októberben fogadta el a képviselőház, és 

csak a parlamenti választásokon fogják alkalmazni. A törvény ugyanakkor csak azokra az 

állampolgárokra vonatkozik, akiknek külföldi bejelentett lakhelyük van és személyesen 

regisztráltak a nagykövetségen vagy a konzulátuson.  Az RMDSZ az Alkotmánybíróságon 

támadta meg a törvényt, de a testület szerdai egyhangú döntése törvényesnek ítélte azt. Az 

Alkotmánybíróság emellett azt is kimondta, hogy a szenátus és a képviselőház tagjainak a 

megválasztására vonatkozó törvény módosításai és az Állandó Választási Bizottság 

felállítását és tevékenységét szabályzó törvény is alkotmányos. 
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A kisebbségi jogok betartását fogják kérni Csíkszeredában 

Alkotmánymódosításra buzdító, illetve a Gyulafehérvári Nyilatkozatban megígért 

kisebbségi jogok hiányára rávilágító, figyelemfelkeltő megmozdulást szervez a Magyar 

Polgári Párt (MPP). A politikai alakulat a tavalyi sepsiszentgyörgyi megmozdulás után idén 

Csíkszeredába hívja az erdélyi magyarságot, hogy közösen hívják fel a figyelmet az 1918-as 

gyulafehérvári ígéretekre – közölte a párt csütörtöki sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt, a 

Magyar Polgári Párt elnöke. „Nem várhatják, hogy lojális polgárai legyünk az országnak, 

amíg nem érezzük magunkat egyenrangúnak” – nyilatkozta. Mint hangsúlyozta, az 

Európai Unióban számos tagállam kisebbségei alkotmány által elfogadott autonóm 

közösségekben élnek, ezért az erdélyi magyarság sem kér többet, csak azt, ami az EU-ban 

természetes. A november végi esemény kapcsán a szervezők már egyeztettek a történelmi 

egyházak vezetőivel, más politikai szervezetekkel és a csíkszéki Székely Nemzeti Tanáccsal 

is. A párt elnöke szerint mindenki partnerként viszonyul a rendezvényhez, egy ideje már 

elkészültek a szórólapok és plakátok, illetve gőzerővel folyik az erdélyi magyarság 

mozgósítása. „A megmozduláson nem lesznek politikai beszédek. December elsejét 

felidéző kulturális műsor lesz, illetve felelevenítjük a december 1-én elhangzott 

nyilatkozatot” – számolt be Bíró. Hozzátette, a tiltakozás során új petíciónak szeretnének 

helyet adni, hiszen a tavalyi kérvény sikertelensége után Romániában kormányváltás 

történt, és fontosnak tartja megszólítani az új kormányt. Ahogy az a megmozdulásra 

felhívó plakáton és szórólapon áll, a november 28-i demonstráció célja, hogy a tömeg 

együtt kérje: Székelyföld régió elismerését, referendum kiírását Székelyföld 

autonómiájáról, új alkotmányt Romániának, a magyar nyelv hivatalossá tételét 

Székelyföldön és a székely zászlónak az elismerését. 

 

MKP-petíció: már 12 ezer aláírás gyűlt össze 

A Magyar Közösség Pártja október eleje óta aláírásokat gyűjt a migránsok befogadását 

szabályozó kvóták ellen, valamint annak érdekében, hogy a helyi népszavazások 

eredménye döntő érvényű legyen. Berényi József, az MKP elnöke a révkomáromi András-

napi vásárban tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy már 12 ezer aláírás gyűlt össze. 

A Magyar Közösség Pártja eredeti célja az volt, hogy Szlovákia magyarlakta vidékein 

legalább 10 ezren aláírják a petíciós íveket. Ennyi aláírás kell ugyanis ahhoz, hogy a 

belügyminisztérium az MKP képviselőivel köteles legyen konzultálni a kezdeményezést 

illetően. Minél több aláírás gyűlik össze, a felvidéki magyar párt annál nagyobb súllyal 

tudja képviselni ezt a közös ügyet a belügyi tárcánál, illetve azt reméli, hogy a 2016. 

március 5-ei parlamenti választások után pedig a törvényhozásban. Berényi elmondta: 

„Örvendetes, hogy sikerült összegyűjteni több mint 10 ezer aláírást, azaz rekordidő alatt 

már 12 ezer aláírásnál tartunk, ami szép eredménynek számít. Ettől kezdve a törvény 
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feljogosít bennünket arra, hogy konzultációt folytassunk a belügyminisztériummal a 

vonatkozó törvénymódosítást illetően. Három témát fogalmaztunk meg: az egyik a 

bevándorlási kvóták elutasítása, a másik a környezetvédelmi beruházásoknak a helyi 

népszavazások általi befolyásolása, a harmadik pedig hasonlóképpen a referendumok 

útján a névhasználat befolyásolása.” A pártelnök szerint egy demokratikus társadalomnak 

nem lehet az alapja az, hogy a kormány a népszavazásokat elutasítsa. „Ha az emberek úgy 

döntenek, hogy környezetvédelmi beruházást nem akarnak azért, mert az esetleg 

szennyezné a levegőt, vagy olyan névhasználatot szeretnének, ami hozzájuk közelebb álló, 

illetve nem értenek egyet a menekültek befogadását szabályozó kvótákkal, akkor az ilyen 

ügyekben megrendezendő népszavazás eredménye legyen érvényes!“ – hangsúlyozta az 

MKP elnöke. A petíciós bizottság november utolsó hetében ellenőrzi az eddig aláírt 

petíciós íveket, illetve azt, hogy valamennyi aláírás és lakhelycím hiteles-e, majd azokat 

azzal a kéréssel adják át a belügyminisztérium képviselőinek, hogy a törvénymódosítás 

ügyében mielőbb létrejöjjön az MKP által indítványozott konzultáció. „Természetesen azt 

előre nem tudom megmondani, hogy a belügyminisztérium mit lép majd. Éppen ezért még 

nem fejezzük be az aláírásgyűjtést, hanem azt a nagy érdeklődésre való tekintettel 

december 15-ig folytatjuk. Célunk az, hogy minél több aláírást gyűjtsünk, s ezzel még 

nyomatékosabbá tegyük a témát. Remélem, hogy az MKP a március 5-i parlamenti 

választások után már parlamenti pártként tud benyújtani majd törvénymódosítást az 

említett három témában. Bízom abban, hogy ez sikerülni fog, és a polgárokat arra kérem, 

hogy a továbbiakban is támogassák az aláírásgyűjtésünket“ – mondta el Berényi József. 

 

Nagyszabású gazdaságfejlesztési program indul a Vajdaságban 

A kormány ötvenmilliárdos gazdaságfejlesztési programot indít a Vajdaságban - jelentette 

be Magyar Levente, a külgazdasági és külügyi tárca gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Az államtitkár kifejtette: a keret nagy 

részét hitelprogram teszi ki, közel harmincmilliárdos összeggel, a maradék húszmilliárd 

vissza nem térítendő állami támogatás. A program elsődleges célja, hogy a világ legjobb 

termőföldjeivel rendelkező Vajdaságot és az ottani gazdákat hozzásegítsék, hogy távoli 

piacokra is el tudják juttatni termékeiket - közölte, és további célként jelölte meg 

mezőgazdasági integrációs és értékesítési intézményrendszer felállítását is. A programmal 

a turizmust is szeretnék támogatni, minthogy a Vajdaság kihasználatlan turisztikai 

potenciállal rendelkezik. Ezt szeretnék bemutatni először Magyarországon, a magyar 

közönségnek, majd szerte a világon - jelezte. A célok között említette még a kis- és 

középvállalkozások fejlesztését, támogatását kedvezményes hitelkonstrukciókkal. 

Hozzátette: a programot a Vajdasági Magyar Szövetséggel közösen hajtják végre, és azt 

várják tőle, forduljon meg az a tendencia, hogy a vajdasági fiatalok külföldön keresik a 

boldogulásukat. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta: ez egy 
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olyan gazdaságfejlesztési program, amely ötéves időszakot ölel fel, és illeszkedik a szerbiai, 

a vajdasági és a magyarországi fejlesztési elképzelésekhez egyaránt. A program a 

vállalkozásokat, a mezőgazdaságot és a turizmust emeli a támogatás fókuszába, 

munkahelyet teremthet, beszállítói köröket generálhat. A kezdeményezés fő célja, hogy a 

vajdasági magyaroknak és a velük élőknek ráadásos kapaszkodási lehetőséget biztosítson a 

mindennapi egzisztenciális problémáik megoldására - rögzítette. A vajdasági magyar 

vezető azt mondta: a szerb kormány tudja, hogy a VMSZ dolgozik egy ilyen fejlesztési 

programon, és semmiféle ellenvetésre nem volt példa idáig. Meggyőződése, hogy ezután 

sem kell ezzel számolni. Szerbiának is az az érdeke, hogy a polgárai boldogulni tudjanak, 

ezek a vállalkozások Szerbiában valósulnak meg, ott járulnak hozzá az össztermék 

növeléséhez, ott lesznek adófizetők.  

 

Megnyílt az újvidéki Európa Kollégium 

Az újvidéki Európa Kollégium nagyon fontos intézménye a vajdasági magyar közösségnek, 

hiszen teljes kapacitásában 450 magyar ajkú diáknak tud majd szállást biztosítani, 

emellett szakkollégiumként is működik majd - jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár az intézmény megnyitóján. A politikus ünnepi 

beszédében elmondta, hogy az elkészült intézmény lelki és szellemi otthonául kell, hogy 

szolgáljon a jövő vajdasági értelmiségének. Potápi Árpád János az összefogás fontosságát 

kiemelte a magyar kormány történelmi lépést tett a külhoni magyarság boldogulása 

irányában azáltal, hogy a VMSZ gazdaságfejlesztési programjára 50 milliárd forintot 

biztosított. „Közös felelősségvállalásunk által vezérelve támogatjuk évek óta a Magyar 

Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjrendszerének működését és az ösztöndíjak általi 

segítségnyújtást a magyar kormány az új kollégium korszerű berendezéseinek és működési 

költségeinek biztosításával is kiegészíti”. Hihetetlen nagy beruházást sikerült létrehozni, 

amely elsősorban a rendeltetése miatt fontos - fogalmazott a megnyitót követően Pásztor 

István, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke. „Segíteni tudunk azoknak a 

családoknak, amelyek úgy döntöttek, hogy a gyerekeik itthon tanulnak, másrészről olyan 

közösségi teret alakít ki ez a kollégium, ahol életre szóló értékrendbeli barátságok és 

kapcsolatok alakulhatnak ki” - tette hozzá. Bojan Pajtić tartományi kormányelnök 

beszédében Vajdaság sokszínűségének fontosságát emelte ki, valamint elmondta, hogy a 

tartományi kormány már évek óta támogatja az oktatást, hiszen mind a többség, mind 

pedig a kisebbség számára az értelmiség léte a megmaradás kulcsa. A pénteken átadott 

épület összértéke mintegy hatmillió euró (1,86 milliárd forint). Az összegből mintegy 

ötmillió eurót Vajdaság biztosított. A magyar kormány egymillió euróval járult hozzá a 

berendezés megvásárlásához, a katolikus egyház pedig 2,5 millió euró (775 millió forint) 

értékű telket adományozott. A kollégium célja elősegíteni a vajdasági magyar fiatalok 

szülőföldön maradását és boldogulását. 
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Szolyvai megemlékezés: az összefogás fontosságát hangsúlyozták a 
szónokok  

„Sokat jelent az emlékezés, és szeretném azt hinni, hogy itt, a mártírok nyughelye fölött 

igazán össze tud fogni a kárpátaljai magyarság” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes szombaton Szolyván, a kárpátaljai magyar férfilakosság szovjet lágerekbe történt 

elhurcolásáról való megemlékezésen. A deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén 

létesített emlékparkban Semjén Zsolt hangsúlyozta: „A hely, ahol állunk, temető, 15 ezer 

ártatlan honfitársunk tömegsírja. Erről negyven esztendőn keresztül beszélni sem lehetett, 

holott nincs olyan kárpátaljai magyar család, amelyet a háború utáni megtorlás ne érintett 

volna” – tette hozzá, megjegyezve, hogy változik a világ, s a Szovjetunió a történelem 

szemétdombjára került. Semjén Zsolt kifejtette, az elmúlt húsz évre visszatekintve az 

eredményeket kell hangsúlyozni: a kárpátaljai magyarság önszerveződését, a kulturális és 

karitatív szervezetek megalakulását és áldozatos munkájukat. „De nem mehetünk el szó 

nélkül az ellentétek mellett sem, mert a megosztottságnak az egész magyarság látta kárát” 

– mondta. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: az októberi ukrajnai önkormányzati 

választások mindennél ékesebben bizonyították, hogy csak összefogással lehet 

eredményeket elérni. „Nagy siker ez a kárpátaljai magyar közösség számára: a két 

kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet összefogásának köszönhetően kiemelkedő 

eredmény született. A kárpátaljai magyar közösség megmutatta erejét, és bebizonyította, 

hogy képes kiállni saját érdekeiért” – hangoztatta. Úgy vélte, ezáltal sikerült megállítani, 

sőt visszafordítani az elmúlt tíz évben kialakult negatív tendenciát, hiszen a kárpátaljai 

magyar közösségeknek lesz érdekképviseletük a megyei, járási, városi és helyi 

önkormányzatokban, és a magyar képviselők nélkül ezek a testületek nem hozhatnak 

döntést. „A magyar kormány kezdettől fogva kezdeményezője és támogatója volt a két 

magyar szervezet összefogásának, s a kárpátaljai magyar közösség az összefogással 

megragadta a történelmi lehetőséget” – mondta Semjén Zsolt. Kifejtette: ismerve az 

áldatlan ukrajnai állapotokat, a magyar állam segítő kezet nyújt a kárpátaljai 

magyaroknak, így a magyar kormány külön pályázati támogatásban részesíti a kárpátaljai 

magyar pedagógusokat, lelkészeket, hitoktatókat, egészségügyi dolgozókat, valamint az 

óvodai gyermekétkeztetést. A magyar kormány számára fontos az egész kárpátaljai magyar 

közösség segítése, így például a magyarországi önkormányzatok által felajánlott 

támogatások, illetve a kárpátaljai gyerekek magyarországi táboroztatása. Brenzovics 

László, az ukrán parlament képviselője, a KMKSZ elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a 

kárpátaljai magyar mártírok áldozata nem volt hiábavaló. Utalva a 70 évvel ezelőtti 

háborús eseményekre a kelet-ukrajnai háborús konfliktus mihamarabbi békés rendezését 

szorgalmazta. Zubánics László, az UMDSZ elnöke emlékezésében kifogásolta, hogy az 
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ukrán állam még mindig nem rehabilitálta a 71 évvel ezelőtti kárpátaljai deportálások 

ártatlan magyar áldozatait. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ukrán parlament 

hamarosan megszavazza azt a törvénytervezetet, amelyet képviselőként még Gajdos István 

terjesztett a törvényhozás elé a bolsevik terror ártatlan kárpátaljai magyar áldozatainak 

hivatalos megkövetéséről. 
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