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A határokon átívelő nemzetegyesítés 
közjogi megalapozása

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

• A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről 
szóló 2010. évi XLV. törvény 

• A kettős állampolgárság (honosítás) 2010. évi XLIV. 
törvénye

• Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
2011. évi CCIII. törvény





A Kárpát-medence egy kulturális tér

- Márai Sándor (Kassa, Felvidék)
- Munkácsy Mihály (Munkács, Kárpátalja)

- Ady Endre (Érmindszent, Partium)
- Arany János (Nagyszalonta, Partium)

- Kölcsey Ferenc (Sződemeter, Partium)
- Bartók Béla (Nagyszentmiklós, Bánság)
- Tamási Áron (Farkaslaka, Székelyföld)

- Orbán Balázs (Székelylengyelfalva, Székelyföld)
- Kosztolányi Dezső (Szabadka, Délvidék)



Kultúra és gazdaság

Prof. Dr. Csath Magdolna: „A kultúra megőrzése és 
erősítése nemcsak azért fontos, mert erősíti a 

nemzeti indentitást és az összetartozást, hanem a 
hosszú távú gazdasági sikernek is feltétele.”

Ernst F. Schumacher: "A fejlődés nem a javakkal 
kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek 

tanultságával, szervezettségével és fegyelmével.”



A kulturális hálózatépítés és a 
gazdaságfejlesztés összehangolásának 

pillérei

- Kulturális hálózati együttműködés a Kárpát-
medencében (EFOP projektek, kulturális 

közfoglalkoztatás kiterjesztése)

- Hagyományokra épülő, kulturális és közösségépítő 
szerepet is betöltő gazdasági ágazatok újraindítása, 

illetve továbbfejlesztése



Kárpát-medencére kiterjeszthető, új 
munkahelyeket létrehozó ágazatok, iparágak

- ipari növényekre épülő feldolgozóipar

- őshonos állatok és növények hasznosítása

- ökológiai gazdálkodás

- energiahatékonysági követelményeknek megfelelő 
építőipar

- megújuló energia



Az ipari kenderre épülő gazdaságfejlesztés 
előkészítése

- A téma felvetése: Kárpát-medencei szintű szakmai 
konferencia az Országházban, zárónyilatkozat

- Kormányhatározat tervezet kezdeményezése az 
állami szerepvállalás érdekében

- Összehangolt forrásszerzés kezdeményezése: 
költségvetési támogatás kérése, valamint fejlesztési 

projektek kezdeményezése uniós források 
felhasználása érdekében





Kárpát-medencei felnőttképzési hálózat
www.pannonforras.hu



Magyarország – 128 főMuravidék – 11 fő

Drávaszög, 
Kelet-Szlavónia – 17 fő

Délvidék – 52 fő

Partium és Erdély – 108 fő

Felvidék – 60 fő Kárpátalja – 38 fő

110 szervezet – 414 szakértő

Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat



Javaslat a közös cselekvésre: 
EFOP - Transznacionális együttműködések

- Témakör: Kulturális civil szervezetek és intézmények 
hálózati együttműködése a multikulturális 

sokszínűség megóvása és ápolása, az 
együttműködések tartalmának kibővítése, 

tapasztalatcserék erősítése érdekében

- Igényelhető támogatás: 30-100 millió Ft

- Partnerség: magyarországi egyházi, vagy civil 
közhasznú szervezet és legalább négy külhoni partner



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.nski.hu
www.karpathaza.eu

gyorgy.molnar@nski.gov.hu
+36-30-9282-331


