
 
 

 

Magyar Diaszpóra Tanács 

III. ülés  

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Diaszpóra Tanács két éve dolgozik a világ magyar közösségeinek gyarapodásáért. 

A Tanács az egységes magyar nemzet szerves részét képező diaszpóra magyarsága 

képviseletében, a Magyar Állandó Értekezlettel szoros együttműködésben tevékenykedik a 

diaszpóra és az anyaország kapcsolatának szorosabbra fűzéséért, valamint a magyar közösség 

identitásának megerősítéséért. Ennek érdekében több program indult útjára, amelyek további 

eredményes működtetése és fejlesztése mellett továbbra is számos kihívásnak kell közös 

munkánk során megfelelni, hogy növeljük a magyarság megbecsültségét a világban, és a XXI. 

század sikeres nemzetévé válhassunk.  

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban állapodnak meg: 

- Az egyetemes magyarság történelmi sikereként értékelik az egyszerűsített honosítási 

eljárást, amelynek köszönhetően az Alaptörvény által is deklarált egységes magyar 

nemzet valóban közjogilag is egyesült. Kiemelten fontos eredménynek tartják a 

magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás egyszerűsítését, amelynek 

folytán az állampolgárság megállapításának folyamata sokkal egyszerűbb és rövidebb 

lett. A tagok munkájuk során segítik a pontos és hiteles információk eljuttatását az 

érdekeltekhez. 

- Üdvözlik, hogy a Magyar Országgyűlés 2012 novemberében elfogadta a választójogi 

törvény módosítását, miszerint a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni 

magyarok is részt vehetnek a magyarországi választásokon. A tagok közös 

meggyőződéssel vallják, hogy a magyarság közjogi egysége akkor lesz teljes, ha a 

közügyek alakítása a gyakorlatban is teljes mértékben közös ügy. Fontos feladatnak 

nevezik, hogy a külhoni magyar állampolgárok széleskörű tájékoztatást kapjanak a 

sikeres regisztráció, valamint a minél nagyobb választási részvétel érdekében, 

kiteljesítve ezzel a magyar nemzet közjogi egységét és a magyarság ünnepévé alakítva 

a választás napját.  

- Üdvözlik, hogy 2014-ben folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma 

Sándor ösztöndíjprogram. A program keretében magyarországi fiatalok látogattak el a 



 
 

diaszpóra közösségeihez, ahol közösségépítő tevékenységükkel segítették a diaszpóra 

szervezetek hagyományápoló és identitásőrző munkáját, valamint erősítették a 

Magyarországhoz való kötődésüket. A tagok eredményesnek tartották az ösztöndíjat 

elnyert 47 fiatal munkáját, amely nagy segítséget jelentett a diaszpóra magyar 

közösségeinek, és bíznak a jövő évi hasonlóan sikeres folytatásban. 

- Kiemelten támogatják a Julianus program működését, amely a világban fellelhető 

magyar értékeink és emlékeink összegyűjtését célozza. Üdvözlik, hogy már eddig is 

jelentős számú magyar emléket tartalmazó adatlap érkezett be a világ számos 

országából. A Program sikeres megvalósítása érdekében a Magyar Diaszpóra Tanács 

tagszervezetei és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai mellett önkéntesek 

járulnak hozzá ahhoz, hogy minél részletesebb és átfogóbb kataszter készülhessen.  

- Egyetértésüket fejezik ki, hogy a diaszpórában felhalmozódott, magyar vonatkozású 

hagyatékokat méltó módon meg kell őrizni a jövő nemzedékek számára. Igény 

mutatkozott a tagok részéről, hogy létrejöjjön a Mikes Kelemen program, amelynek 

célja, hogy a diaszpóra tárgyi örökségét ápoljuk, rendezett módon összegyűjtve 

Magyarországra szállítsuk, és gondoskodjunk későbbi méltó felhasználásáról. 

Megállapodnak, hogy a program sikere érdekében a tiszteletbeli konzulokkal és a 

külképviseletek munkatársaival közösen részt vesznek annak népszerűsítésében, 

hírének terjesztésében. 

- Üdvözlik, hogy a Magyar Kormány kiemelt hangsúlyt fektet a diaszpórában élő 

magyar fiatalok identitásának ápolására és erősítésére. Ennek a törekvésnek a 

részeként 2013-ban második alkalommal, kibővült létszámmal valósult meg a 

„ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program” és a Diákok Határok Nélkül 

Program (Students Without Boundaries program – Magyarságismereti Mozgótábor). 

A program során a nyugati diaszpórában élő magyar fiatalok betekintést nyernek a mai 

magyar kultúra, közélet, innováció viszonyaiba, valamint a Magyarországon és a 

szomszédos országokban élő magyar közösségekkel való közvetlen kapcsolat útján 

közelebb kerülnek saját nemzeti örökségükhöz. A tagok elismerik a projekt jövőbe 

mutató eredményeit, és ösztönzik a program folytatását, kiterjesztését.  
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