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Kedves Olvasó!

Napjaink kihívásai közepette – ahogy a történelem során oly sokszor – kiemelt feladat-
ként fogalmazódik meg, hogy nemzetünk létjogosultságát megalapozzuk. Megmutas-
suk az élet minden területén, hogy mi magyarok kik vagyunk a világban. 

Hosszú évszázadok küzdelmei tanítottak meg minket arra, hogy – miképpen Márai 
Sándor fogalmaz – „nincs módunk középszerűnek lenni”.  Éljünk akár Magyarországon, 
vagy annak határain túl, nem érhetjük be a megfelelővel: ahhoz, hogy igazolni tudjuk 
teljesítményünket, kiválóságra kell törekednünk. Ez a szigorú elkötelezettség és el-
szántság vezetett minket oda, hogy magyarnak lenni ma egyet jelent a minőséggel.

A Magyar Termék Nagydíj az elmúlt két évtizedben útmutatóként szolgált abban, hogy mi is az a mérce, ame-
lyet önmagunk számára állítunk, amelyből nem engedünk. A Magyar Termék Nagydíj kezdeményezés Kárpát-
medencei kiterjesztésével a külhoni magyarságnak is lehetősége nyílt arra, hogy hozzáadja saját részét ehhez 
a mércéhez, teljesítményével őrizve és emelve a „magyar színvonalat”. Immáron a tanúsító védjegy használatát 
elnyert vállalkozások, díjazott szervezetek és életpályák tucatjai öregbítik nemzetünk hírnevét szerte a Kárpát-
medencében.  

Az anyaországi és külhoni magyarság szülőföldön való boldogulásának kulcsa továbbra is a minőségi érték-
teremtés. A Magyar Kormány az elmúlt években számos olyan kezdeményezést indított útjára, amelyekkel a 
magyar értékek megőrzésében, új értékek teremtésében támogatja a külhoni magyar közösségeket. Számos 
program révén segítjük a külhoni magyar vállalkozókat fejlesztési ötletük megvalósításában, abban, hogy szü-
lőföldjükön teremtsenek minőségi jövőt családjuk és közösségük számára. 

Érték és Minőség. Az idén bevezetésre kerülő Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy – folytatva a korábbi 
években megkezdett közös munkát – azt üzeni mindenkinek: hogy mi magyarok e két összetevő sikerében 
hiszünk. A továbbiakban is az érték és minőség kettősére kívánjuk építeni a határokon átívelően összetartozó 
magyar nemzet 21. századi történetét.

Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár



 

 

„A külhoni magyarság tevékenysége elengedhetetlen ahhoz, hogy a Kárpát-medencei 

magyarság életereje a jövőben is fennmaradhasson.” 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárságot 2010-ben hozta létre a Magyar Kormány. Azóta eltelt 
nyolc év. Ön négy éve vezeti a területet, hogyan összegezné az elmúlt évek 
nemzetpolitikáját?  

A 2010-es politikai irányváltással valódi építkezés indult el annak érdekében, hogy a magyar 
egységet minden szinten megvalósítsuk. 2010 és 2014 között létrejött a magyar nemzetpolitika 

keretrendszere, az elmúlt négy évben ezt a keretet töltöttük meg, a közösen megfogalmazott 
célok mentén rendszerszintűvé alakítottuk a nemzetpolitikát. Az oktatásfejlesztés, a 
gazdaságfejlesztés, az intézményi struktúra megerősítése, a szórvány és a magyar közösségek 
identitásának megőrzése érdekében infrastrukturális fejlesztéseket, tematikus programokat, 
szakmai és közösségi hálózatokat hoztunk létre és tartunk fenn a Kárpát-medencében. 2014 óta 
két kiemelt területen, az oktatás mellett a gazdaságfejlesztés területén is olyan programokat 

indítottunk, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a külhoni magyarság szülőföldön 
maradásához és boldogulásához. Amíg 2009-ben, a legutóbbi szocialista kormány idején 9 

milliárd forint jutott nemzetpolitikára, addig 2017-ben ez az összeg összkormányzati szinten 

meghaladja a 100 milliárdot, 2018-ban pedig szintén közel 100 milliárd forint áll rendelkezésre 
nemzetpolitikai célokra.  
 

Milyen irányt vett az idei évben a nemzetpolitika? 

Az egyik legfontosabb célunk, hogy a korábbi tematikus éveink eredményeként létrejött és 
fenntartott szakmai és közösségi hálózatokat megtartsuk. Az előző évek programjait folytatjuk, 
továbbra is folyamatos a közös munka az eddigi partnereinkkel. Az idei évben meghirdettük a 
2018 a külhoni magyar családok évét, amellyel a teljes Kárpát-medencei magyarsághoz 
kívánunk szólni. Az év során többek között pályázatot hirdetünk a külhoni magyar 
kisközösségek, illetve vállalkozások családbarát tevékenységének támogatására, szakmailag és 
anyagilag támogatjuk a várandóssághoz, a gyermekszületéshez és a gyermekkorhoz kapcsolódó 

egészségügyi intézményeket, képzéseket szervezünk a külhoni magyar családokat segítő 
szakemberek számára, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köldökzsinór programjához 
kapcsolódóan pedig kezdőcsomagot kívánunk biztosítani az anyasági támogatást külhonban 
igénylő családoknak. 



 

 

 

A tavalyi évben a Magyar Termék Nagydíj díjazottjainak már közel 10%-a határon túlról 
érkezett, Ön szerint miről árulkodik ez az arány? 

Az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy Magyarország sikereire alapozva a külhoni 
magyarság számára is biztos támaszt nyújtsunk. Nagy öröm számomra, hogy a Kárpát-
medencei egység mára az élet szinte minden területén kezd láthatóvá válni. A tavalyi év 
díjazottjai és az idei év pályázói jól példázzák, hogy a külhoni magyar közösségek körében 
magas szintű, minőségi munka folyik, sikeres vállalkozásokat működtetnek, eredményeik pedig 
méltók az elismerésre. Úgy gondolom, a külhoni magyarság tevékenysége elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a Kárpát-medencei magyarság életereje a jövőben is fennmaradhasson.  


