


A magyar–magyar kapcsolatokat az intézményes fórumok 

keretében újra folyamatossá tettük 

VALAMENNYI PROGRAMUNKAT A KÜLHONI MAGYAR 
KÖZÖSSÉGEKKEL KÖZÖSEN, A RÉGIÓ SPECIFIKUS ADOTTSÁGAIT 
FIGYELEMBE VÉVE DOLGOZZUK KI 

Megadtuk a magyar állampolgárságot a külhoni 

magyaroknak:  

1 millió 172 ezer külhoni magyar vált 

közjogilag is a magyar nemzet részévé 

Megtízszereztük a nemzetpolitikai célú összkormányzati források 

összegét 



„2010 óta az a célunk, hogy Magyarországot egy gyenge országból egy 

életerős, cselekvőképes, erős Magyarországgá tegyük.” (Orbán Viktor) 

A biztos nemzetpolitika biztos alapja  

EGY ERŐS MAGYARORSZÁG 

Eredményeinket, értékeinket csak együtt, 

egységesen, cselekvő nemzetként tudjuk megvédeni, 

mert 2022 a választások éve 

Ezért a 2022 a nemzetpolitikában: 



CSELEKVŐ NEMZET VAGYUNK, 

MERT FELÉPÍTETTÜK ERŐS INTÉZMÉNYRENDSZERÜNKET 

CSELEKVŐ NEMZET VAGYUNK, 

  MERT GONDOSKODUNK KÖZÖSSÉGEINKRŐL 

CSELEKVŐ NEMZET VAGYUNK, 

  MERT MEGTARTÓVÁ TETTÜK SZÜLŐFÖLDÜNKET 



ERŐS INTÉZMÉNYRENDSZER 

Több mint 1000 Kárpát-medencei testvértelepülési kapcsolat 

kialakítását és megerősítését támogattuk 

EREDMÉNYEK 

A Kárpát-medencében és a világban 300 ezer gyerek számára tettük 

lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást 

1600 templomot és egyházi intézményt építettünk és újítottunk fel 

Felépítettük és megerősítettük a külhoni magyarság megtartó 

intézményeit 

Minden régióban az egységes, erős magyar politikai 

érdekképviseletet támogatjuk 

Számos sportberuházást valósítottunk meg, közel 1500 iskola 

gazdagodott sporteszközökkel  

Több mint 5000 intézmény és szervezet tevékenységéhez járultunk hozzá 



ERŐS INTÉZMÉNYRENDSZER 

• megtartsuk, fenntartásukat 

folyamatosan és kiszámíthatóan 

biztosítsuk 

• a világon egyedülálló magyar 

oktatási módszereket a világ 

minden magyar gyerekéhez 

eljuttassuk 

• a legkorszerűbb eszközökkel 

felszereljük 

• az egészséges életmódhoz 

szükséges mindennapos testmozgás 

lehetőségét valamennyi fiatal 

számára biztosítsuk 

FELADATOK 



ERŐS INTÉZMÉNYRENDSZER FOLYTATÁS 

 

•  az oktatási intézmények összekapcsolása a 

vállalkozói szférával (bővebben: MEGTARTÓ 

SZÜLŐFÖLD) 

• az Okos Doboz általános iskolásoknak szóló 

online tartalmának (600 feladat külhoni 

tartalommal) bővítése középiskolások számára 

• Polgár Judit  Sakktesi módszerének 

eljuttatása a külhoni magyar oktatási 

intézményekbe 

• a fiatalok egészséges életmódját, 

mindennapos testmozgását segítő programok 

elindítása 

• az oktatási intézmények legkorszerűbb 

eszközökkel való ellátása 



GONDOSKODÓ KÖZÖSSÉG 

Támogatjuk és megerősítjük a külhoni 

magyarság mindennapjait segítő 

gondoskodó közösségeket, pl.: 

Vajdaságban a Tanya- és Falugondnoki 

Szolgálatot, vagy a Pető-módszer 

külhoni alkalmazását 

A kisgyermekes családoktól az idősekig az élet minden területén a mindennapok 

problémáira valós válaszokat adunk 

A Kárpát-medence külhoni régióiban: 

 mintegy 30 ezer magyar nagycsalád 

és közel 413 ezer időskorú él 

A járványhelyzetben is bebizonyítottuk, hogy működőképes a nemzeti védőháló 

EREDMÉNYEK 



GONDOSKODÓ KÖZÖSSÉG FELADATOK 

• tovább erősítsük a 

közösségeket, számukra 

minden támogatást 

megadjunk 

• a hiányterületeket 

kijelöljük, és ezeket 

cselekvően pótoljuk 

• a váratlan helyzetekre 

azonnal reagáljunk 



GONDOSKODÓ KÖZÖSSÉG FOLYTATÁS 

• a külhoni régiókban jól működő gyakorlatok Kárpát-

medencei kiterjesztése 

• eddigi hálózatok (gyermekgyógyászok, védőnők) 

további erősítése és szakmai támogatása 

• sajátos nevelésű, fogyatékkal élő, szociálisan 

rászoruló gyerekekkel való foglalkozás 

rendszerszintűvé tétele 

• az időskorúakat segítő közösségi háló további 

erősítése 

• a közösségi szolgálat elindítása a külhoni diákok 

körében 

• a megváltozott munkaképességű munkaerő 

felkarolása 

A külhoni fiatalok 25–45 százaléka 
a járványhelyzet idején aktívan 

önkénteskedett 



MEGTARTÓ SZÜLŐFÖLD 

Megerősítettük szakképző intézményeinket: 

létrehoztunk 145 tangazdaságot és tanműhelyt 

EREDMÉNYEK 

Hat éve megszervezzük a Kárpát-medencei 

Vállalkozók Találkozóját Mezőkövesden, amellyel 

300 külhoni magyar vállalkozóból álló közösség 

épült 

2019 óta a nagyvállalkozói mentorprogram 

Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, 

Horvátországban és Muravidéken 500 vállalkozó 

cselekvő együttműködését támogatja 

Anyagi és szakmai támogatásunkkal megtartóvá tettük a szülőföldet 



MEGTARTÓ SZÜLŐFÖLD FELADATOK 

• támogassuk a versenyképes szaktudást 

• a vállalkozói közösséget tovább erősítsük 

• a munkaerőpiaci igényekre valós válaszokat 

adjunk 

• a fiatalokat időben felkészítsük a munkaerőpiac 

kihívásaira 

• a szakképzést és a vállalkozókat 

összekapcsoljuk 

• a felsőoktatást és a vállalkozók összekapcsoljuk 

• a családi vállalkozásokat megerősítsük 

• a régión belüli és a Kárpát-medencei ágazati 

cselekvő együttműködést segítsük 



MEGTARTÓ SZÜLŐFÖLD 
FOLYTATÁS I. 

• régiós gazdasági fórumok 

megszervezése 

• kisrégiós gazdasági találkozók 

megszervezése (oktatás és vállalkozók) 

• ágazati régiós, majd Kárpát-

medencei találkozók megszervezése 

• Kárpát-medencei gazdasági fórum 

megszervezése 

• családi vállalkozások szakmai 

támogatása 

Vállalkozói közösség erősítése 



MEGTARTÓ SZÜLŐFÖLD 
FOLYTATÁS II. 

• szakképzős diákok gyakornoki programjának 

megvalósítása vállalkozásokkal együttműködve 

• felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

gyakornoki programjának megvalósítása 

vállalkozásokkal együttműködve 

• vállalkozói előadások az oktatási intézményekben az 

oktatás és a munkaerőpiaci igények 

összehangolása érdekében 

• általános- és középiskolás fiatalok pénzügyi 

képzése, amelyhez kapcsolódóan diákmunka 

programot tervezünk elindítani a külhoni régiók 

adta feltételekhez mérten 

Oktatás és gazdaság 

összekapcsolása 



A 2022-es országgyűlési választásokon az tud részt venni,  

aki március 9-ig  benyújtotta a regisztrációs kérelmét 

Országgyűlési választások 2022 

külhoniak levélszavazása 
REGISZTRÁCIÓ 

ADATMÓDOSÍTÁS 

• értesítési cím 

• szavazólap átvételi módjának, helyének változása (pl. korábban 

lakcímre kérte, de mégis valamely külképviseleten szeretné átvenni) 

A kérelmet postai úton vagy online kell benyújtani a NVI-hez 

• Postán: a kérelem elérhető itt: https://www.valasztas.hu/adatmodositas 

• online: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml 

• postán: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) címére: 1397 Budapest, Pf.: 547 
    a kérelem elérhető itt: https://www.valasztas.hu/regisztracio  
• online: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml  

https://www.valasztas.hu/adatmodositas
https://www.valasztas.hu/adatmodositas
https://www.valasztas.hu/adatmodositas
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
https://www.valasztas.hu/regisztracio
https://www.valasztas.hu/regisztracio
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml


Szavazási levélcsomag leadása a külképviseleten:  

2022. március 19–április 3. 

Szavazási levélcsomag eljuttatása postán: 

A válaszborítékot úgy kell visszaküldeni a Nemzeti 

Választási Irodához, hogy a szavazás napján  

19 óráig megérkezzen. 

SZAVAZÁS MÓDJA 

Országgyűlési választások 2022 

külhoniak levélszavazása 

Szavazási levélcsomag leadása 
Magyarországon, országgyűlési egyéni 
választókerületi választási irodában: 

2022. április 3-án 



A MAGYAR NEMZET ELŐRE MEGY,  

NEM HÁTRA 

KÖZÖS EREDMÉNYEINKET, ERŐS INTÉZMÉNYRENDSZERÜNKET, GONDOSKODÓ 

KÖZÖSSÉGEINKET, MEGTARTÓ SZÜLŐFÖLDÜNKET  

CSAK EGYÜTT, EGYSÉGBEN, CSELEKVŐ NEMZETKÉNT TUDJUK MEGVÉDENI 


