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A szakpolitikák fejlesztési célú koherenciája és a magyar nemzetpolitika
A Keleti Partnerség országai közül kétségkívül Ukrajna áll Magyarország nemzetközi
fejlesztési együttműködésének (NEFE) középpontjában. A helyzet érdekessége, hogy a
hivatalos fejlesztési támogatásként (official development assistance, ODA) elkönyvelt
támogatás túlnyomórészt a Kárpátalján élő magyar kisebbséget célozza, sokkal kisebb részben
Kijevet. Sőt, az Ukrajnának nyújtott ODA jelentős részét közvetlenül a magyar
nemzetpolitikáért felelős szereplők folyósítják, melyek magyar közösségek gyarapodását
hivatottak támogatni, legyen szó azok számbeli, gazdasági, szellemi vagy jogi növekedéséről.
Mivel a nemzetpolitika keretében magyar közösségeknek nyújtott támogatás igen jelentős
részét képezi Magyarország ukrajnai fejlesztési tevékenységének, és mivel ez meghatározó
eleme a régió felé képviselt magyar külpolitikának is, jelen tanulmány azt igyekszik vizsgálni,
hogy a nemzetpolitika esetében miként érvényesül a szakpolitikák fejlesztési célú
koherenciája (policy coherence for development, PCD) a minisztériumi és tárcaközi tervezési
szinteken, illetve a partnerországban való megvalósítás során. Célunk a főbb kihívások és
lehetséges fejlődési irányok beazonosítása.
Főbb konklúziók
A szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának elve formálisan 2014-ben jelent meg
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésében, de az értelmezése nem világos és
mérésére semmilyen mechanizmus nem került kidolgozásra. A koordináció fő fóruma a
NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság formájában alakult újra, és ennek kimondott
feladata, hogy a PCD elérését segítse. Mindazonáltal a nemzetpolitika esetében hiányzik a
koordináció, mivel a területért felelős két tárcaközi bizottságban nem vesznek részt egymás
képviselői. Bár a nemzetpolitika dokumentumaiban nem szerepel kimondottan a PCD, a
gyakorlatban nagy hangsúly kerül a partnerségre illetve a helyi érdekeltek bevonására a
szakpolitika kárpátaljai tervezése és megvalósítása során. Ezek szintén központi szerepet
kapnak a nemzetpolitika végrehajtása során a Bethlen Gábor Alap támogatásaiban. Ennek
ellenére egy jelentős probléma, hogy a támogatási rendszer kevés figyelmet fordít a szociális
feladatokat ellátó szervezetekre szemben az oktatási és kulturális intézményekkel. A jelenlegi
helyzetben előbbiek a mostaninál nagyobb figyelmet igényelnének. Potenciális átfedéseket
találtunk a magyar Külügyminisztérium Keleti Partnerség programja és a nemzetpolitikai
forrásokból megvalósuló projektek között, melyek további tanulmányozást és koordinációt
igényelnének a segélyhatékonyság növelése érdekében. A magyar tannyelvű iskolák
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támogatása a nemzetpolitika egyik fő területeként jelenik meg, de ennek támogatása a
jelenlegi kárpátaljai oktatás strukturális és nyelvi problémái mellett önmagában nem feltétlen
járul hozzá a kisebbség gazdasági és társadalmi prosperitásához. Öt évvel a támogatáspolitika
jelenlegi struktúrájának bevezetése után az eredmények vizsgálata (impact assessment)
abszolút időszerű lenne a helyi kontextusra szabott megoldások kidolgozása érdekében,
melyek egyszerre szolgálják az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés fejlesztését, a kisebbség
megerősítését és gyarapodását, és ezáltal az egész régió fejlődését. Az egyszerűsített
honosítási eljárás, Magyarország nemzetpolitikájának központi eleme, politikai
feszültségekhez vezetett Magyarország és Ukrajna között, és mintegy negatív externáliaként
az uniós tagállam relatíve könnyen megszerezhető állampolgárságának „csábítása” az illegális
tevékenységek számának emelkedését hozta. A háború és a gazdasági visszaesés miatt a
régióból való növekvő kivándorlás (melyet segített, de nem feltétlen ösztönzött az újonnan
elérhetővé vált magyar állampolgárság is) hosszú távú hatásokkal jár majd, ami várhatóan át
fogja alakítani Magyarország Kárpátalja és Ukrajna felé irányuló nemzetközi fejlesztési és
nemzetpolitikáját is.
Összefoglaló javaslatok
 Magyarországnak egyértelműen meg kell határoznia, hogy mit ért a szakpolitikák
fejlesztési célú koherenciáján és azt a tárcaközi konzultációk szerves részévé kell
tennie. Átlátható és számon kérhető mechanizmusok kidolgozására van szükség
világos indikátorokkal a szakpolitikák hatásainak vizsgálatához.
 Be kell vonni a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőjét a NEFE Koordinációs
Tárcaközi Bizottságba, illetve a Külügyminisztérium fejlesztési ügyekkel foglalkozó
főosztályának képviselőit a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságba.
 Szükség van egy kereshető online adatbázisra, ami felsorolja és egységesen
kategorizálja vagy ’címkézi’ az összes magyar szereplő által finanszírozott projektet,
melyeket hivatalos fejlesztési támogatásként számolunk el az OECD felé.
 Fel kell tárni a Külügyminisztérium Keleti Partnerség programjában és a Bethlen
Gábor Alap támogatásával megvalósított infrastrukturális és kapacitásfejlesztési
projektek közötti koordinációban és komplementaritásban rejlő lehetőségeket.
 Célszerű végrehajtani egy átfogó hatásfelmérést a támogatáspolitika területén, kezdve,
de nem kizárólagosan, az oktatással. A jelenlegi központosított és uniformizált
támogatási rendszert a helyi igényekhez kell igazítani. A PCD nemzetpolitika területén
való meggyökereztetésére olyan belépési pontokon keresztül érdemes törekedni, mint
például a magyar tannyelvű iskolák ügye.
Bevezetés
A magyar fejlesztési tevékenységek támogatottjainak köre régóta vitatott a magyar
nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó szakemberek között. Bár a hivatalos dokumentumokban
és kommunikációban Magyarország elkötelezte magát a Millenniumi Fejlesztési Célok
mellett és már a 2014-ben elfogadott fejlesztési stratégiájában a támogatását fejezte ki a poszt2015-ös célok mellett, a legkevésbé fejlett országok helyett fejlesztési forrásait sokkal inkább
a szomszédos régiók, a Nyugat-Balkán és Kelet-Európa országaira fordítja. Ez a megközelítés
nem egyedülálló: Közép-Európa országai osztoznak a gyakorlatban és fejlesztési
támogatásukat gyakran úgynevezett átmeneti támogatás (transition support) formájában
allokálják. A közép-európai új uniós tagállamok lobbi-tevékenységének köszönhetően, a
„Konszenzus a Fejlesztésről” című 2006-os dokumentum a fejlesztési támogatás legitim
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formájának és megközelítésének fogadta ezt el. Ugyanakkor Magyarország esetében azt
látjuk, hogy a szomszédos régióknak folyósított fejlesztési támogatás sokkal inkább
közvetlenül a magyar kisebbségi közösségeket célozza, nem pedig a célország szélesebb
rétegeinek nyújt fejlesztési vagy átmeneti támogatást.
A határon túli magyar közösségek támogatása a ’90-es évek kezdete óta kiemelt
prioritása a magyar külpolitikának. Idővel kidolgozásra került a magyar nemzetpolitikát segítő
intézmények és pénzügyi eszközök köre is, melyek a politikai támogatáson túl pénzügyi
segítséget is nyújtanak. A szakpolitika támogatja a határon túli magyar közösségek kulturális,
jogi és gazdasági gyarapodását és magyar identitásának megőrzését. A magyar nemzetközi
fejlesztéspolitika indulásakor a szomszédos országokban élő magyar közösségek általános
körülményeinek javítása célként szerepelt a magyar NEFE hivatalos prioritásainak listáján is
(Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2002), mivel a támogatás hivatalos segélyként
(official aid, OA) elszámolható volt. Ennek következtében a következő években a
Külügyminisztérium gyakran allokálta a támogatásait ukrajnai és szerbiai magyar
közösségeket célzó projektek támogatására, míg a magyar nemzetpolitika intézményei által a
határon túli magyar kisebbségeknek folyósított támogatások jelentős része hivatalos
fejlesztési támogatásként került elszámolásra az éves NEFE beszámolók tanúsága szerint. Ez
a két szakpolitika közötti kapcsolat nem új, ennek ellenére nem világos, hogy van-e és ha igen
milyen koordináció a kettő között, hogy pontosan mi kerül ODA-ként elszámolásra a határon
túli magyar közösségeknek nyújtott pénzügyi támogatásokból, és hogy vannak-e törekvések
arra, hogy a fejlesztéspolitika elvei is érvényre jussanak a határon túli magyarság támogatása
során.
A magyar nemzetközi fejlesztéspolitika ukrajnai lebonyolításának gyakorlata jól
tükrözi ezeket a sajátosságokat. Az ODA-ként elszámolt támogatás célterülete túlnyomórészt
a kárpátaljai magyar kisebbség, sokkal kevésbé Kijev. Az ország egyéb régiói pedig
gyakorlatilag egyáltalán nem szerepelnek a kedvezményezetti körben. Az Ukrajnára fordított
magyar ODA jelentős részét a nemzetpolitikai lebonyolításáért felelős szereplők kifizetései
teszik ki, de az nem világos, hogy ők tudatosan figyelembe veszik-e a nemzetközi fejlesztési
célokat és elveket a helyi közösségekben lebonyolított projektek kiválasztása és végrehajtása
során.
Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy léteznek-e törekvések a két szakpolitika
közötti koherencia kialakítására minisztériumi és tárcaközi szinteken a szakpolitikai tervezés,
illetve a partnerországban való megvalósítás során. Az ukrajnai magyarságnak nyújtott
támogatások és azok ODA-ként való elszámolásának áttekintésével egy tisztább képet
igyekszünk kialakítani a magyar tevékenységek ukrajnai helyzetéről, és ezzel igyekszünk
hozzájárulni a két szakpolitika kapcsolatáról folyó hazai diskurzushoz. A tanulmány a
következőképp épül fel: először röviden bemutatjuk a magyar nemzetpolitika általános
keretrendszerét. Ezt követően áttekintjük, hogy a szakpolitikák fejlesztési célú
koherenciájának elve miképp érvényesül három szinten: belső minisztériumi és tárcaközi
szinteken, illetve a donor és a partner között. Az elemzésünk lezárása után rövid gyakorlati
javaslatokat teszünk a magyar szereplők számára az erősebb koherencia felé való elmozdulás
érdekében. A tanulmány a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának elemzése
szempontjából bevallottan egy atipikus témát céloz meg,2 ám teszi mindezt annak érdekében,
hogy nemzetközi szinten is felhívja a figyelmet egy kevéssé ismert, ám Magyarország
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számára jelentős és a Keleti Partnerség térségében folyó nemzetközi fejlesztési
együttműködésének gyakorlata tekintetében meghatározó kérdésre.
Magyarország nemzetpolitikája
Magyarország határon túli magyarságot érintő szakpolitikája nemzetpolitikaként ismert, és
magába foglalja a nemzetközi és kétoldalú kisebbségvédelmet, az (intézményi) kapcsolatok
fenntartását Magyarország és a határon túli magyar közösségek között, valamint az ezeknek a
közösségeknek nyújtott támogatást (Bárdi 2008: 368).
A határon túli magyar közösségekért való felelősségvállalás egészen Magyarország
1989. október 23-án elfogadott Alkotmányáig nyúlik vissza. Az Alkotmány (6. § (3))
kimondta, hogy „[a] Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok
sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” Az alkotmányos
felelősségvállalással összhangban a Magyarországgal szomszédos hét országban élő magyar
közösségeknek és jogaiknak támogatása már 1990-94 között, az Antall-kormány alatt a
magyar külpolitika kiemelt prioritása lett. Az ún. Antall-doktrína, melynek értelmében a
határon túli magyar közösségekről azok választott képviselőinek bevonása nélkül nem
hozható döntés, szintén ebből az időszakból származik (Szarka 2008: 320; Kántor 2013: 27).
A poszt-kommunista átmenetet követően és Magyarország EU-csatlakozását megelőzően
általános, a politikai spektrumon átívelő egyetértés volt az ország három fő külpolitikai
prioritása kapcsán. Ezek a következőek voltak: az euro-atlanti integráció intézményeihez való
csatlakozás, jó kapcsolatok kialakítása Magyarország hét szomszédjával és jó regionális
kooperáció, illetve a szomszédos államokban élő magyarság támogatása (Gazdag 2004: 199).
Ugyanakkor attól függően, hogy épp melyik cél élvezett elsőbbséget, a határon túli magyar
kisebbséghez való hozzáállás kormányról kormányra változott.3
A nemzetpolitika kérdésköre a Gyurcsány-kormány alatt vált visszafordíthatatlanul
konfliktusossá, amikor a kormány népszavazást tartott a kettős állampolgárságról. 4 A
kampány hamar átpolitizálttá vált, ami ellehetetlenítette az érdemi párbeszédet többek között
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a kettős állampolgárság potenciális gazdasági, társadalmi, politikai és jogi következményeiről
mind a hét szomszédos ország kisebbségi magyar közösségei, mind Magyarország számára. A
2004 decemberében tartott referendum alacsony részvétel miatt érvénytelenül végződött, de
mély árkot ásott a bal- és jobboldali pártok, illetve szavazóik között, és komoly csalódást
okozott a határon túli magyarság köreiben. A magyar nemzetpolitika azóta is rendkívül
átpolitizált.
Ezt követően a 2010 áprilisában megválasztott Orbán-kormány mintegy
igazságtételként kezelte, hogy első törvényalkotó aktusával egy egyszerűsített honosítási
eljárás bevezetésével elérhetővé tette magyarországi állandó lakhely nélkül is a magyar
állampolgárságot annak, aki a) valamikor magyar állampolgár volt; b) valamely felmenője
magyar állampolgár volt; vagy c) valószínűsíthető a magyar származása, és aki bizonyítani
tudja magyar nyelvtudását, melyet a honosítási kérelmet elbíráló magyar hatóság ellenőriz. A
módosított állampolgársági törvényről 2010. május 26-án szavaztak, alig egy héttel a javaslat
Parlament elé való benyújtását követően, és még azelőtt, hogy az új kormány felállt volna. Így
szélesebb vitára és társadalmi egyeztetésre nem jutott idő. Az új jogszabály 2011. január 1-én
lépett hatályba.5 Egyúttal Magyarország Alaptörvénye, mely a Magyar Köztársaság
Alkotmányának helyébe lépett, az Alapvetés D) pontjában kiterjesztette Magyarország
határon túli magyarságért vállalt felelősségét:
Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel
a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését,
támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik
érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat,
valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.
Ez a megfogalmazás azt mutatja, hogy míg a második Orbán-kormány által vallott
nemzetpolitika-szemlélet a korábbi konzervatív kormányokhoz (Antall-kormány és az első
Orbán-kormány) közeli nézeteket követ, olyan elemeket is kimond, amelyek korábban inkább
a baloldali pártokhoz kötődtek (pl. a szülőföldön való boldogulás segítése). A szakpolitika
céljait és eszközeit definiáló „Magyar Nemzetpolitika – A Nemzetpolitika Stratégiai Kerete”
című stratégiai dokumentum 2011 novemberében a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT)
által kerül kidolgozásra. A MÁÉRT a hét szomszédos ország magyarsága, a diaszpóra, illetve
Magyarország legitim (választott) képviselőit tömörítő testület.
A nemzetpolitika új célja minden külhoni magyar közösség számbeli, szellemi,
gazdasági és jogi gyarapodásaként került meghatározásra. Ennek érdekében a szakpolitika
támogatja egy átfogó intézményrendszer kialakítását a külhoni magyarság számára és a
magyar nemzetbe való integrációjukat mind egyéni, mind közösségi szinten. Az intézmények
megerősítése a szülőföldön egy kiemelt szakpolitikai prioritás, ugyanis a magyar (oktatási és
kulturális) intézményekkel való kapcsolat a stratégia szerint segíti a nemzeti identitás
fennmaradását. A stratégia ugyanakkor öngondoskodásra bátorítja a határon túli magyar
közösségeket, illetve arra, hogy alakítsanak ki önszerveződésre illetve jogaik és érdekeik
érvényesítésére való képességeket.
Az új stratégiai keret kialakításával párhuzamosan a korábbi nemzetpolitikai
intézmények is változásokon mentek át.6 2010-ben megalakult a Nemzetpolitikai
5

“2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról”
Elérhető: http://www.complex.hu/kzldat/t1000044.htm/t1000044.htm. Utolsó hozzáférés: 2015. szeptember 28.
6
A nemzetpolitikáért felelős első intézmények már 1990-ben létrejöttek, de függően az aktuális kormány
preferenciáitól gyakran kerültek átalakításra. 1990-ben a Miniszterelnöki Hivatal alatt létrejött a Határon Túli
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Államtitkárság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Az Orbán Viktor vezette
Fidesz 2014-es parlamenti választási győzelmét követően az Államtitkárság a
Miniszterelnökségre került. Azzal, hogy a nemzetpolitika önálló államtitkárságot kapott,
korábban példátlan figyelem irányult rá, és Kántor szerint (2013: 27) immár saját jogon önálló
szakpolitikának tekinthető.
A szakpolitika céljainak elérését és a határon túli magyarság gyarapodását
elősegítendő, közalapítványok már a kezdetektől folyósítottak támogatásokat magyar
szervezeteknek külföldön. A folyamatos szakpolitikai reformok ezeket a közalapítványokat
sem hagyták érintetlenül, és több intézményi keret került felülbírására, míg kialakult a 2011
óta működő Bethlen Gábor Alap jelenlegi struktúrája.7 Az Alap létrehozásával a korábban
szétaprózott struktúra centralizáltabb lett és bevezetett egy olyan, a MÁÉRT-tel
együttműködésben kialakított támogatási rendszert, mely céljai szerint normatívabb és
programvezéreltebb, mint a korábbiak.8
PCD a magyar NEFE-ben
Magyarország
nemzetközi
fejlesztéspolitikája,
melyet
a
Külgazdasági
és
9
Külügyminisztérium
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésért és Humanitárius
Segélyezésért Felelős Főosztálya10 koordinál, 2003-ban indult. A fejlesztési tevékenységek
végrehajtása csak részben a Külügyminisztérium feladata: több ágazati minisztérium és más
intézmény is finanszíroz ilyen irányú tevékenységeket a saját költségvetéséből, amit az adott
év végeztével jelent a Külügyminisztérium felé. Ezek a kiadások viszont nincsenek előre
egyeztetve a Külügyminisztériummal, így nem feltétlenül veszik figyelembe a NEFE
prioritásait. Mindezek miatt a szakpolitika és a fejlesztési támogatások is jelentősen
fragmentáltak, és elsősorban projekt alapon működnek. Magyarország jelenleg nagyjából a
GNI 0,11%-át költi fejlesztési támogatásra (2014-ben 144,03 millió USD).11 Mindemellett a
Külügyminisztérium költségvetési forrásai évente kerülnek meghatározásra és a végül ODAként elszámolt kiadásoknak csak kis részét teszik ki. Ezek a körülmények nem teszik lehetővé
a többéves tervezést, és így nem is meglepő, hogy a szakpolitika jelenleg fejlesztési
ügynökség nélkül működik.12
A 2014-es év fontos változásokat hozott a nemzetközi fejlesztési együttműködésben:
márciusban a 1182/2014. (III. 27.) számú kormányhatározattal elfogadásra került
Magyarok Titkársága, ami később a Határon Túli Magyarok Hivatalaként a Külügyminisztérium felügyelete alá
került. 1994 után visszakerült a Miniszterelnöki Hivatalhoz, 1998 után a Külügyminisztériumhoz, és 2002-ben
újra vissza a Miniszterelnöki Hivatalhoz. 2006-ban a Hivatalt bezárták és a kérdéskör sokkal alacsonyabb
szintre, a Miniszterelnöki Hivatal egy főosztályára került (Kántor 2013: 27; Bárdi 2008).
7
A nemzetpolitika végrehajtását támogató intézmények folyamatosan változtak az idők során. Az első ilyen
intézmény a kultúrára, médiára és oktatásra fókuszáló Illyés Közalapítvány volt az Antall-kormány alatt. Az ezt
követő Horn-kormány alatt az Illyés Közalapítvány mellett megjelent a gazdasági fejlődést támogató (Új)
Kézfogás Alapítvány. Később, az első Orbán-kormány alatt az Illyés Közalapítvány a médiatámogatásra
koncentrált, míg az új Apáczai Közalapítvány foglalkozott az oktatás támogatásával. A jelenlegi előtti utolsó
szervezeti keret a Gyurcsány-kormány alatt a 2000-es években a Szülőföld Program volt (Bárdi 2008).
8
A Bethlen Gábor Alap weboldala: http://bgazrt.hu/
9
Mivel a minisztérium felelősségi területei kibővültek a külgazdasággal is, 2014 végén átnevezték Külgazdasági
és Külügyminisztériummá. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban Külügyminisztériumként fogunk rá
hivatkozni.
10
Függően az éppen aktuális felelősségi területektől a főosztály neve többször változott az elmúlt 12 évben. Az
egyszerűség kedvéért ebben a tanulmányban NEFE főosztályként vagy nemzetközi fejlesztési ügyekkel
foglalkozó főosztályként hivatkozunk rá. A főosztály aktuális weboldala: http://nefe.kormany.hu/
11
Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása, 2015. október 10.
12
Magyarország NEFE szakpolitikájáról ld.: HAND (2014a).
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„Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája
és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciója (20142020)”, 13 amit aztán az ország első nemzetközi fejlesztési együttműködésre és nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó, 2014. évi XC. törvénye követett decemberben.14
Ezek az első dokumentumok, melyek szisztematikusan szabályozzák a szakpolitika
működését és egyúttal fogalmi szinten is bevezetik kutatásunk témáját: a szakpolitikák
fejlesztési célú koherenciáját.
Belső (minisztériumi) koherencia
A PCD elvének explicit megjelenítése tehát ugyanúgy új, mint a magyar NEFE-t és
humanitárius segélyezést szabályozó stratégiai keret és törvény. Az első évtizedben nem
létezett sem jogi, sem stratégiai keret, ami szabályozta volna a szakpolitika végrehajtását, bár
voltak visszatérő, sikertelen próbálkozások azok kialakítására. A 2014-2020-as időszakra
vonatkozó NEFE stratégia 2014. márciusi és a törvény 2014. decemberi parlamenti elfogadása
ezért joggal tekinthető komoly sikernek a magyar NEFE evolúciója során.
Az első és 2014-ig egyetlen dokumentum, ami lefektette a magyar NEFE főbb céljait
és elveit, egy 2001-es koncepció volt (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2002), ám
ez nem tett explicit utalást a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájára. A szöveg egyes
részeiből ugyanakkor következtethetünk arra, hogy a koordináció és a szakpolitikai
koherencia milyen értelmezést kaphatott ezekben a kezdeti időkben. Egy ilyen rész
fogalmazta meg, hogy a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési politika igazodik a
külpolitikai, nemzetpolitikai és morális célokhoz, melyeket a kormányprogram fogalmaz meg.
Ez a szövegezés egy olyan értelmezést sugall, ahol a NEFE veszi figyelembe más
szakpolitikák prioritásait a politikaalkotás és végrehajtás során. Arra viszont nem találunk
utalást, hogy más szakpolitikáknak figyelembe kellene venniük a nemzetközi fejlesztési
együttműködés elveit és prioritásait.
A szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának elve kimondottan a 2014-ben
elfogadott dokumentumokban jelent meg először: a stratégiában, a törvényben és a
1682/2014. (III. 27.) számú kormányhatározatban, mely létrehozta a NEFE Koordinációs
Tárcaközi Bizottságot. Ennek ellenére azonban az elv sehol nem kerül meghatározásra, és a
stratégia alapos olvasata több eltérő értelmezést is megenged, melyek együtt egy komplex, de
homályos definícióját adják az elvnek. A stratégia elismeri, hogy számos intézmény folytat
olyan tevékenységet, ami természetét, tartalmát és eredményeit tekintve fejlesztésnek
minősül, ám ami a tervezést és végrehajtást illeti, az egységes megközelítés és koherencia
hiánya a jellemző. A jelenlegi helyzet korrigálására irányuló szándékot a stratégia 30. pontja
tükrözi, amely a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciáját is felsorolja a nemzetközi
fejlesztési együttműködés fő elvei között. Világos definíciót arról, hogy ez Magyarország
számára mit jelent azonban ez sem ad. A szöveg tulajdonképpen három potenciális
értelmezést is összefoglal egy mondatban:
„A magyar NEFE politika végrehajtása során törekszünk a szakpolitikák fejlesztési célú
koherenciájára, amelynek részeként a megcélzott földrajzi irányok és szektorok
13

A stratégia elérhető:
http://nefe.kormany.hu/download/5/f0/a0000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s_NEFEstrat%20v%C3%A9gleges%2
0strat%C3%A9gia_561NEFEFO.pdf. Utolsó hozzáférés: 2015. szeptember 28.
14
A törvény elérhető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14183.pdf. Utolsó hozzáférés:
2015. szeptember 28.
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kiválasztásánál figyelembe vesszük Magyarország más kül- és szakpolitikai prioritásait is–
térségpolitika, nemzetpolitika, biztonságpolitika, külgazdaság, klímavédelem, környezetegészségügy, tudomány, kultúra –, és ösztönözzük, hogy a szakpolitikák kialakítása során a
magyar NEFE szempontjai és a fejlődő országok érdekei minél nagyobb mértékben érvényre
jussanak.”
A szöveg első része azt sugallja, hogy a NEFE-t kell más szakpolitikai területek céljaihoz
igazítani, és e tekintetben alárendeli a nemzetközi fejlesztési együttműködést (annak
gyakorlatát és elveit) más céloknak. Ez a megközelítés annak a szemléletnek a folytatása, ami
már a 2002-es koncepcióban is megjelent, és amit a stratégia 1.2.2-es pontja is megerősít.15
Míg ez az értelmezés, ahogy azt a magyar nemzetközi fejlesztési tevékenységet végző civil
szervezeteket tömörítő platform, a HAND Szövetség is kifejtette a dokumentum előkészítő
fázisa során (HAND 2014b), szembemegy a PCD általánosan bevett értelmezésével. Viszont
a hagyományosabb definíció – miszerint más szakpolitikáknak kellene figyelembe venniük a
NEFE prioritásait és elveit – szintén megtalálható az idézett részletben. Ez a gondolat
megjelenik még egyszer az 1.2.4.-es pontban, ami kimondja, hogy a stratégia elősegíti a
„fejlődő országokra hatást gyakorló valamennyi politika (külpolitika, biztonságpolitika,
migrációs politika, kereskedelem, pénzügyek, élelmezésbiztonság stb.) fejlesztési célú
koherenciáját, a szegénységcsökkentést és gazdasági felzárkóztatást szem előtt tartva.” Ez az
értelmezés és a kapcsolat sugallt iránya inkább egybeesik a PCD nemzetközileg elfogadott
meghatározásával. Azzal, hogy röviden utal a szegénységcsökkentésre és a gazdasági
felzárkózás elősegítésére, a stratégia egyúttal megteremti a kapcsolatot az MDG-k és SDG-k
keretében elfogadott fejlesztési célokkal is.
A harmadik értelmezés Magyarország (mint donor) fejlesztési tevékenységei és a
partnerország fejlesztési szükségletei és prioritásai közötti koherenciát jeleníti meg. Sőt, ez az
értelmezés jelenik meg a legtöbbször a dokumentumban, ami azt sugallja, hogy ez lehet az a
szint, amit Magyarország a leginkább fontosnak tart. A partner szükségleteivel való
koherencia már a 2002-es koncepcióban is szerepelt utalás szinten. Ez kimondta, hogy a
szektorális és földrajzi prioritások a fejlesztési partnerek konkrét szükségleteinek tudatában
kerülnek meghatározásra. Ennek ellenére azt meg kell jegyezni, hogy a 2014-et megelőző
időszakban a partnerállamokkal közösen kidolgozott ország stratégiák inkább a ritka kivételt
jelentették; nem ez volt az általános gyakorlat.16
A belső koordinációs mechanizmusok tekintetében említést érdemel a Nemzetközi
Fejlesztési Munkacsoport, ami a Külügyminisztérium NEFE főosztályának irányítása alatt
került felállításra. Az eredetileg havonta tartott találkozók keretében a munkacsoport a
Külügyminisztérium NEFE tevékenységeinek koordinálásáért felelős az érintett főosztályok
és osztályok bevonásával, és ez dönt a minisztérium rendelkezésére álló fejlesztési források
felhasználásáról is. Eredeti céljai szerint további feladata összehangolni a NEFE programokat
a magyar kül-, biztonság- és külkereskedelmi politika céljaival. Ahogy a megfogalmazás is
mutatja, a NEFE politika igazodik más célokhoz, nem pedig fordítva.
Mindent összevetve, bár Magyarország új NEFE stratégia és törvénye említést tesz a
szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájáról, mindezt anélkül teszi, hogy világosan
meghatározná, mit ért a koncepció alatt, és hogy hogyan akarja azt a gyakorlatban
15

Az 1.2.2-es pont kimondja, hogy a szakpolitikai stratégia illeszkedik a kormány céljaihoz és jól szolgálja a
nemzeti érdekeket és a nemzetpolitika céljait.
16
A 2014-et megelőző periódusban csak három országstratégia volt nyilvánosan elérhető (2006-ból): Szerbiáé,
Bosznia-Hercegovináé és Vietnámé. Ezek mindegyike 2010-ben járt le és nem követték őket új stratégiák
(Szent-Iványi – Lightfoot 2015: 69).
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megvalósítani. A Külügyminisztérium EU-PCD Report 2015-ben megjelenő szűkszavú
válaszai sem segítik egy tisztább kép kialakítását. Világos részletek nélkül az elv
megjelenítése csak egy formális ujjgyakorlat marad és a gyakorlatban sem számon kérhető.
Mindazonáltal a közelmúlt fejleményei – a NEFE törvény és keretstratégia elfogadása és a
PCD explicit megjelenése – okot adnak a reményre, hogy a keretek idővel tartalommal is
megtelnek majd.
Tárcaközi koherencia
A tárcaközi mechanizmusok, melyek az irányok és prioritások kialakításáért, valamint a
magyar NEFE végrehajtásának a Külügyminisztérium és a többi szaktárca közötti
koordinálásáért felelősek, hosszú evolúciós folyamaton mentek keresztül.17 Magyarország
első nemzetközi fejlesztési stratégiájának elfogadása után, a különböző minisztériumok és
szakpolitikák közötti koordináció igénye explicit formában is megjelent. A stratégia ugyan
nem dolgoz ki konkrét mechanizmust, amin keresztül arra bátorítana, hogy más szakpolitikák
vegyék figyelembe a fejlődő országokra gyakorolt hatásukat, de a NEFE Koordinációs
Tárcaközi Bizottság azzal a céllal alakult meg, hogy ennek a munkának adjon teret. A
Bizottságot a nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló törvény 11. paragrafusa és a
1682/2014. (XI. 26.) számú kormányhatározat hívta életre azzal a céllal, hogy koordinálja a
különböző minisztériumok nemzetközi fejlesztési tevékenységét, és hogy megerősítse a
szakpolitikák fejlesztési célú koherenciáját.
Az új bizottság feje a Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési együttműködésért
felelős helyettes államtitkára, és helyettes államtitkári szinten ülésezik. A bizottság az első
találkozóján megalakította a Post-2015 Fenntartható Fejlődési Célok tárcaközi szakértői
csoportot,18 ami így egy új tárcaközi koordinációs fórumként segítheti a bizottság munkáját.
A koordinációs struktúra felállítása – néhány év kihagyás után, amikor semmi ilyen
nem létezett –pozitív fejlemény, de a PCD világos és koherens definíciója nélkül nehezen
17

2003-tól, a magyar NEFE szakpolitika indulásától kezdve, a tárcaközi egyeztetések két szinten zajlottak:
stratégiai szinten államtitkári részvétellel a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottságban, ami
a stratégiai irányokról, partnerekről és ágazati prioritásokról döntött (ld. 2121/2003. (VI. 6.) számú
kormányhatározat), és gyakorlatibb szinten a NEFE Tárcaközi Szakértői Munkacsoportban, ami az ágazati
minisztériumok nemzetközi együttműködésért felelős főosztályvezetőiből állt és a Külügyminisztérium valamint
az ágazati minisztériumok fejlesztési tevékenységeinek koordinálásáért felelt, továbbá segítette a Tárcaközi
Bizottság munkáját.
Európai vonatkozású ügyekben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) 29. számú nemzetközi
fejlesztési együttműködésért felelős szakértői munkacsoportja egyeztet. A munkacsoport 2004-ben alakult, és
azóta is létezik (ld.: 1007/2004. (II. 12.) számú kormányhatározat).
Ez a keret volt hatályban 2008-ig, amikor a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottság vette át a
Tárcaközi Bizottság helyét és feladatait és a stratégiai döntéseket miniszteri szintre emelte (ld.: 2191/2007. (X.
20.) számú kormányhatározat). A Tárcaközi Szakértői Munkacsoport folytatta a működését. A
Kormánybizottság létrehozása arra az időszakra tehető, amikor a nemzetközi fejlesztési együttműködés is
kiemeltebb helyet kapott az ország 2008-ban elfogadott külpolitikai stratégiájában, és a megalakulása is a
szakpolitika legitimitásának növekedésére utalt. Az egyeztetések magasabb szintre emelése viszont eltávolította
a döntéseket arról a szintről, ahol a tényleges szaktudás volt. A Kormánybizottság relatíve rövidéletű volt, mivel
2010-ben az új kormány beszüntette a tevékenységét (ld.: 1119/2010. (V. 13.) számú kormányhatározat). A
Külügyminisztérium NEFE beszámolója alapján az informális egyeztetések hatékonyan folytatódtak 2010-ben
(Magyarország Külügyminisztériuma 2011: 5), de a következő évek beszámolói már nem említenek semmilyen
tárcaközi egyeztetést sem formális, sem informális keretben.
18
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szolgálhatja hatékonyan a kitűzött célt. Ugyanakkor mivel a 1682/2014. (XI. 26.) számú
kormányhatározat szerint a Tárcaközi Bizottság saját hatáskörben dönthet a működéséről, a
lehetőség adott, hogy a keretet tartalommal is megtöltsék a PCD tekintetében. Ezért fontosnak
tartjuk annak áttekintését, hogy elviekben ezek a keretek elősegíthetik-e a nemzetközi
fejlesztéspolitika és a nemzetpolitika közötti koordinációt, és tudják-e támogatni, hogy a
nemzetközi fejlesztéspolitika elvek is megfontolásra kerüljenek Magyarország
nemzetpolitikájának kidolgozása és végrehajtása során. Ahhoz, hogy a NEFE Koordinációs
Tárcaközi Bizottság erre képes legyen, a nemzetpolitika konkrét esetében arra lenne szükség,
hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság is képviseltesse magát a Tárcaközi Bizottság ülésein.
Erre azonban mindeddig nem került sor: bár a Miniszterelnökség delegál résztvevőt a
Bizottságba, a PCD-ért felelős fórumon annak ellenére sem vett részt a Nemzetpolitikai
Államtitkárság képviselője,19 hogy a NEFE stratégia kimondottan említi is a nemzetpolitikát
mint olyan területet, ahol a PCD-t figyelembe kell venni.
A nemzetpolitika jelenlegi stratégiai dokumentuma több olyan belépési pontot is említ,
melyeken keresztül a stratégia a határon túli magyar kisebbségek jogi, kulturális és gazdasági
gyarapodását törekszik elősegíteni. Néhány elem, például a kulturális és vallási élet, vagy az
oktatás támogatása, kimondottan a nemzeti identitás megerősítésére törekszik. Más elemek,
mint például a gazdaság vagy mezőgazdaság fejlesztése, illetve a környezet védelme, a
közösség szülőföldön való körülményeinek javítását célozzák. A PCD nem kerül kifejezett
említésre, és konkrét folyamatok sincsenek kidolgozva a különböző belépési pontokhoz
kapcsolódó tevékenységek hatásainak esetleges felmérésére. Ezzel egy időben ugyanakkor a
stratégiai keret egyértelművé teszi, hogy más szakpolitikáknak tekintettel kell lenniük a
nemzetpolitika céljaira.
A nemzetpolitikai koordináció megkönnyítése érdekében a 1177/2010. számú
kormányhatározat 2010-ben létrehozta a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot. A
Bizottságban annak alelnökeként részt vesz a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és
tagja az európai ügyekért felelős államtitkár. A nemzetközi együttműködésért felelős helyettes
államtitkár, aki alá a nemzetközi fejlesztési együttműködés is tartozik, nem állandó tagja a
testületnek. Tekintve, hogy a 2015-öt megelőző időszakban a nemzetközi fejlesztési
megfontolások nem voltak relevánsak a nemzetpolitika minden célországában, a NEFE
területért felelős helyettes államtitkár állandó részvétele valóban nem feltétlenül szükséges, de
hasznos lehet azokban az esetekben, amikor a NEFE számára is releváns országok (Szerbia és
Ukrajna) kerülnek terítékre. Mivel a Bizottság meghívásos alapon is vonhat be résztvevőt, a
lehetőség adott lenne erre.
Ugyanakkor, ami a nemzetpolitika pénzügyi támogatáspolitikai vonatkozásait illeti, a
Bethlen Gábor Alap által felsorolt általános támogatási elvek több olyan kritériumot is
tartalmaznak, melyek fontosak a nemzetközi fejlesztésben is. Először is nagy hangsúlyt kap a
partnerség elve, mely a magyarországi szereplők és a támogatott közösségek közötti
párbeszéd és hatékony végrehajtási mechanizmusok kialakításának fontosságát emeli ki.
Másodsorban a támogatásokat olyan konkrét fejlesztési tervekhez kell igazítani, melyek
figyelembe veszik a helyi határon túli magyar közösségek hosszú távú stratégiai céljait.20
Ehhez azt hozzá kell tenni, hogy ország- és közösség-specifikus fejlesztési terveket nem
dolgoztak ki magyar, és a mi esetünkben ukrajnai magyar, szereplők vagy legalábbis ezek
nyilvánosan nem elérhetőek.
19
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A Bethlen Gábor Alapot egy négytagú bizottság irányítja. A bizottság tagjai: a
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter, a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt személy, az államháztartásért felelős
miniszter által kijelölt személy és nemzetpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló
helyettes államtitkár. A pályázati támogatásokkal kapcsolatos döntéseket a Kollégium készíti
elő, melynek több minisztériumi tisztviselő is tagja részben a Nemzetpolitikai
Államtitkárságról, részben más minisztériumokból. Jelenleg a Külügyminisztériumból nincs
résztvevő. A pályázati döntések végrehajtása és a projektek végrehajtásának monitorozása a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. feladata. Ez a szervezet más típusú koordinációban nem vesz
részt, tevékenysége csak a támogatások menedzselésére és monitorozására korlátozódik.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a NEFE Koordináció Tárcaközi Bizottság
létrehozása tükrözi a PCD bevezetésének szándékát a tárcaközi szinten. Az EU-PCD Report
2015 számára adott magyar válaszok ezt szintén megerősítik, hozzátéve, hogy a jelenlegi
legnagyobb PCD-vel kapcsolatos kihívás Magyarország számára a PCD elvének
megjelenítése más, nem fejlesztési szakpolitikai tevékenységekben. A nemzetpolitika
esetében ugyanakkor ez a törekvés mindeddig nem kimondottan jelentkezett. A
Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőjének bevonása a NEFE Koordináció Tárcaközi
Bizottságba, és a Külügyminisztérium NEFE főosztályának bevonása a Nemzetpolitikai
Tárcaközi Bizottság munkájába segíthetne ezen a helyzeten, és kivitelezhető is lenne, mivel a
tárcaközi bizottságok összetétele változhat, amennyiben van erre hajlandóság. Nem találtunk
arra utaló jeleket, hogy a magyar nemzetpolitika kimondottan figyelemmel lett volna a
szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájára, vagy hogy ezzel kapcsolatban állást foglalt
volna, ugyanakkor azt láttuk, hogy a támogatási keretek kiemelnek néhány a fejlesztéspolitika
szempontjából is lényeges elvet – pl. a partnerséget.
A nemzetközi fejlesztéspolitika és a nemzetpolitika koherenciája Ukrajnában
Elemzésünk utolsó része a nemzetpolitika ukrajnai végrehajtását vizsgálja, kitérve mind a
terepen végzett tevékenységekre, mind a szakpolitika közvetlenül politikai elemeire. Ennek
érdekében először a nemzetpolitika 2011 óta érvényben levő kereteit tekintjük át, hogy
megnézzük, mennyire illeszkednek egymáshoz a nemzetközi fejlesztéspolitika és a
nemzetpolitika elvei és gyakorlata. Elemzésünkhöz felhasználjuk a Külügyminisztérium éves
NEFE beszámolóit, a Bethlen Gábor Alap éves beszámolóit és pályázati döntéseit, és 10
háttérbeszélgetést, melyet fontosabb szereplőkkel folytattunk Magyarországon és Ukrajnában
(Kijevben és Kárpátalján) 2015 júliusa és augusztusa között. A háttérbeszélgetések a magyar
és ukrán külügyminisztériumok munkatársaival, kutatókkal és civil szervezetek
munkatársaival zajlottak.21
Ahogy azt korábban említettük, Kelet-Európa már a magyar NEFE politika kezdeteitől
komoly figyelmet kapott. 2004-ben Ukrajna megjelent azon partnerországők között, ahol
országstratégia nélkül, projekt alapon folyt az együttműködés. Az első tíz évben a
Külügyminisztérium éves beszámolóiban bemutatott projektek a közigazgatás és helyi
igazgatás megerősítésére, európai sztenderdek átvételére, a közbiztonság és határőrizet
megerősítésére, valamint a civil társadalom fejlesztésére fókuszáltak – elsősorban Kárpátalján
(Végh 2014: 25). Az EU Keleti Partnerség programjának indulása óta, az Ukrajnának
folyósított ODA összege jelentősen megemelkedett, ami alátámasztja azt a 2014-es döntést,
ami Ukrajnát kiemelt fejlesztési partnerként nevezte meg. Az új besorolás és a megemelt
21
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források ellenére azonban még mindig nincs érvényben együttműködési program vagy
országstratégia Ukrajnával. Azt meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a magyar
Külügyminisztérium már 2013-ban kezdeményezte egy közös stratégia kialakítását, de az
ukrán partnerek részéről nem érkezett érdemi válasz.22 Ennek valószínűleg az ezt követő
ukrajnai fejlemények az okai, amik átrendezték a prioritásokat és a közvetlen szükségletek –
valamint a nagyobb donorok – felé fordították az ország figyelmét.
A magyar nemzetközi fejlesztési támogatás fókusza Ukrajnában a nemzetpolitika
befolyását mutatja, és valóban úgy tűnik, hogy a NEFE igazodik a nemzetpolitika céljaihoz,
nem pedig fordítva. Bár Magyarország megosztja az átmeneti és európaizációs tapasztalatait
Ukrajnával, a magyar NEFE fókusza – tükrözve a nemzetpolitikai érdekeket – egyértelműen
Kárpátalja. Az itt végrehajtott NEFE projektek az egészségügyi, oktatási, kulturális és
szociális infrastruktúra-fejlesztésére koncentrálnak.23 A Külügyminisztérium éves beszámolói
alapján azonban nehéz megállapítani, hogy pontosan mekkora összeg kerül itt elköltésre,
mivel a beszámolók nem konzisztensek: a beszámolás módja esetenként évről évre változik,
nem nyújt átfogó és követhető, projektekre lebontott adatokat, bizonyos években a
Külügyminisztérium által nyújtott támogatás országokra lebontott részletezés nélkül csak egy
összegben szerepel stb.. Ennek ellenére az világos, hogy az Ukrajnának folyósított ODA
jelentős része a nemzetpolitika csatornáin keresztül kerül kifizetésre, aminek következtében
ezeknek a támogatásoknak jelentős hányada Kárpátalján jelentkezik.24
Bár ezek nem jelentik a Kárpátaljának nyújtott magyar támogatás egészét, a
Külügyminisztérium éves beszámolóiban ODA-ként megjelentő magyar nemzetpolitika
közvetlen csatornáin (2010-ben a Szülőföld Alap, majd 2011-től a Bethlen Gábor Alap)
keresztül kifizetésre kerülő támogatások összegeit tanulmányozva láthatjuk, hogy milyen
számottevő hányadát teszik ki ezek a források a teljes támogatásnak.

Magyar ODA kifizetés Ukrajnában

Millió USD

(folyó árakon)

2010

2011

2012

2013

Teljes ODA

3,86

3,62

4,58

7,91

Nemzetpolitikai
csatornákon
keresztül nyújtott
támogatás

1,63

1,76

1,54

6,05
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Forrás: OECD és saját számítások a Külügyminisztérium éves beszámolói alapján25

A nemzetpolitikai támogatások és a fejlesztési támogatások közötti átfedés azt mutatja,
hogy a nemzetpolitikának közvetlen fejlesztési relevanciája van Kárpátalján, bár a két
szakpolitika konkrét céljai és így célcsoportjai is természetesen különbözőek. Míg a
fejlesztéspolitika etnikai alapon nem differenciál (legalábbis papíron nem), addig
Magyarország nemzetpolitikája Ukrajnában kimondottan a magyar nemzeti kisebbséget
célozza, akiknek túlnyomó része Kárpátalján él. Ezért mielőtt továbbmennénk a magyar
nemzetpolitika kárpátaljai tevékenységének elemzésével, röviden összefoglaljuk a térségben
élő magyarság legfontosabb jellemzőit.
A legutolsó hivatalos, 2001-es népszámlálás adatai szerint a magyar kisebbség száma
egész Ukrajna területén 156 600 fő, ami a népesség 0,3%-át teszi ki. Ebből kb. 151 000
magyar él Kárpátalján, ami a népesség 12,1%-át jelenti ebben a közigazgatási egységben.26
Több mint 70%-uk egy tömbben él a magyar-ukrán határ menti négy járásban: az Ungvári,
Munkácsi, Beregszászi és Nagyszőlősi járásban, de csak a Beregszászi járásban alkotnak
többséget (76,1% 2001-ben). A magukat magyarnak vallók 97,1%-a nevezte meg a magyart
anyanyelveként. Érdekes módon, a roma népesség 62,4%-a és a szlovák kisebbség 11,3%-a
szintén a magyart jelölte meg anyanyelvként a 2001-es cenzus alkalmával.
Az 1990-es években az elvándorlás erősen érintette Ukrajna egészét. Nem volt ez
másként Kárpátalján sem, de az ezredfordulót követően a regisztrált emigráció (mind hazai,
mind nemzetközi) fokozatosan csökkent (2003-ban 2 542 főt érintett, 2012-ben 512 főt; 2013ban az országon belülre való elvándorlás hirtelen emelkedése 1 233 főre tornázta fel a teljes
létszámot, de a következő évben már 849 főre való visszaesés volt tapasztalható).27 A
migráció mérése ugyanakkor mindig problematikus, így ezek a számok csak a trendeket
bemutatandó állnak itt. Az általános és a közelmúltban egyre romló gazdasági helyzet, a
régióban egyre emelkedő munkanélküliség szintén megjelennek az elvándorlás okai között.
2014-ben még 7,8% volt a regionális munkanélküliségi ráta, míg 2015 tavaszára ez már elérte
a 9,2%-ot.28 Jelenleg csak 521 000 főt tartanak nyilván aktív munkavállalóként Kárpátalján.
Nem áll rendelkezésre pontos adat arról, hogy hány magyar hagyta el Kárpátalját, de
egyes számítások szerint – melyek még az egyszerűsített honosítás 2010-es bevezetése előtt
kerültek publikálásra – a magyar emigránsok kb. 85%-a (több mint 30 000 fő) költözött
Magyarországra (Fedinec 2008: 352). Ezek alapján a Kárpátalját elhagyó magyarok száma
akkor összesen 35 300 fő lehetett. Napjainkra ugyanakkor ez a szám már minden bizonnyal
25
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magasabb. Az egyszerűsített honosítás, valamint a háború és a gazdasági visszaesés hatásait a
későbbiekben röviden tárgyaljuk; de azt elöljáróban már most meg lehet jegyezni, hogy a
kivándorlás egyre égetőbb problémává válik, amelynek komoly következményei lesznek az
egész régió jövőjére nézve.
A helyi magyar közösség főbb intézményei már az 1980-as évek végén megalakultak
és aktivitásuk az Ukrajna függetlenségének kikiáltását követő évekre nyúlik vissza. Az első
szervezet az 1989-ben megalakuló Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) volt,
melynek célja a magyar kultúra, nemzeti örökség és a magyar nyelv megőrzése volt
Kárpátalján. Támogatta a magyar nyelvű oktatást és a régió magyar közösségének autonómia
törekvéseit (Ferenc-Tóth 2014). Míg a KMKSZ regionális alapon szerveződött, 1991-ben az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) országos szervezetként került
megalapításra. Megalakulásuk óta ez a két szervezet volt Magyarország fő partnere a
Kárpátaljával való kapcsolattartásban, és ezek képviselői versenyeznek a helyi és országos
képviselet megszerzéséért a helyhatósági és nemzeti választásokon (átfogó áttekintést nyújt
róluk: Fedinec 2008, Molnár-Molnár 2010).
A magyar nemzetpolitika ukrajnai céljai nem különböznek a szakpolitika korábban
már bemutatott átfogó céljaitól. A magyar közösség kulturális, jogi, szellemi és gazdasági
gyarapodását igyekszik segíteni annak szülőföldjén. Annak ellenére, hogy Ukrajna nem EU
tag és így az itteni helyzet különbözik a célországok többségének helyzetétől, a stratégiai
keret nem fogalmazott meg konkrét, ország-specifikus célokat az országra nézve. Ugyanakkor
maga a dokumentum a kárpátaljai magyar közösség választott képviselőinek bevonásával és
velük együttműködésben került kidolgozásra. Emellett aktív együttműködést figyelhetünk
meg Brenzovics László, a KMKSZ elnöke és az ukrán parlament képviselője, valamint a
nemzetpolitika legfontosabb magyarországi szereplői között. Ezek alapján állítható, hogy a
nemzetpolitika kárpátaljai végrehajtása figyelembe veszi a helyi magyar szereplők prioritásait
és céljait. Arra vonatkozóan viszont nem találunk utalást és írásos említést, hogy a
szakpolitika figyelembe venné Ukrajna és a régió saját fejlesztési terveit. A helyi fejlesztési
tervekhez való igazodás hiánya természetesen könnyen magyarázható a szakpolitika
természetével: az kimondottan Magyarország etnikai érdekeit támogatja, és mivel
kimondottan egy konkrét közösséget céloz meg a partnerországban, ami ugyan történetesen itt
egy földrajzi területre koncentrálódik, szelektív. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a
tevékenységeknek ne lenne hatása a régióra és a tágabb helyi közösségre is; csakúgy, mint a
nemzetpolitika politikai elemeinek is van hatása a Magyarország és Ukrajna közötti
kapcsolatokra.
Amikor a magyar nemzetpolitika Ukrajnára (vagy még inkább Kárpátaljára) gyakorolt
hatásait vizsgáljuk, hasznos külön-külön megvizsgálni a Bethlen Gábor Alap által folyósított
pénzügyi támogatásokat (különösen az oktatásra fordított támogatásokat, amik a
nemzetpolitika egyik sarokkövét képezik) és azokat a politikai elemeket, amik közvetlen
kapcsolódnak a szakpolitikához. A következőkben ezeket vesszük sorra. Mivel a PCD ezen a
szakpolitikai területen érdemben még nem kapott szerepet, így egyúttal igyekszünk rámutatni
olyan pontokra, amik több figyelmet és akár egy komolyabb hatástanulmányt is érdemelnének
a szakpolitika szereplői részéről.29
A Bethlen Gábor Alap projekttámogatásai
29

Egyéb, mint például gazdasági, kereskedelmi, mezőgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai tevékenységek,
amik potenciálisan szintén végezhetők a nemzetpolitika égisze alatt, nem képezik tárgyát jelen tanulmánynak.
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Ahogy korábban már említésre került, a nemzetpolitikai stratégia által kitűzött célok
megvalósításának támogatására 2011-ben felállt a Bethlen Gábor Alap, ami a
nemzetpolitikához rendelt pénzügyi támogatási kereteket menedzseli. Helyi hatását és
hatókörét tekintve a legfontosabb pályázati keret „A magyar kultúráért és oktatásért” nevű,
ami közvetlenül a magyar közösségeket célozza hat szomszédos országban (Ausztria nem
kedvezményezett). Erre a pályázati kiírásra helyi szervezetek (NGO-k, civil szervezetek,
oktatási intézmények, egyházak) nyújthatják be pályázataikat négy fő téma mentén: a magyar
közösség céljait szolgáló 1) kulturális és oktatási programok 2) írott és elektronikus média,
könyvkiadás, 3) fejlesztések és ingatlan-beruházások; valamint 4) civil szervezetek, illetve
egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények
működésének támogatása. 2013-ban a központi pályázati keretben 400 millió forint állt
rendelkezésre. A kisebb összegű regionális pályázatok rendszerében, mely Kárpátalja számára
is elérhető, a BGA egy kiválasztott helyi szerevezettel működik együtt (ez esetünkben a
KMKSZ Jótékonysági Alapítvány), ami helyi szinten kezeli a pályázati folyamatokat. 2013ban ez a támogatási keret 200 millió forint fölött rendelkezett, ami négy ország között oszlott
meg, és szintén a korábban említett négy témában fogadott pályázatokat. Ahogy a fentebb
említett főösszegekből is sejthető, amint elosztásra kerülnek a célországok között, ezek a
pénzügyi támogatások nem tesznek ki nagy összeget: 2013-ban Kárpátalján 76 pályázat
kapott 600 000 – 5 000 000 forint (kb. 2 700 – 22 400 USD) közötti támogatást a központi
pályázati kiírás forrásaiból. A regionális kiíráson 154 pályázó volt sikeres és projektenként
100 000 – 370 000 forint (450 – 1 650 USD) közötti összegek kerültek kiosztásra. A
támogatott projektek nagy száma egy olyan kis közösségben, mint a kárpátaljai magyarság,
azt mutatja, hogy az Alap széles körben igyekszik támogatást biztosítani.
A partnerség elve nagy szerepet kapott a stratégia kialakítása során és a nemzetpolitika
támogatáspolitikai vetületének végrehajtása során is, legalább is részben, ez a helyzet. Míg a
központi pályázati kiírás esetében a helyi szereplők nem tudják közvetlenül befolyásolni az
Alap döntését (a pályázatokat egy online rendszeren keresztül lehet beadni és a helyi partner
nem kerül bevonásra az értékelés során), a kisebb regionális kiírásnál a KMKSZ JA
„előértékeli” a pályázatokat és javaslatot tesz, hogy melyikek kerüljenek támogatásra. A
javaslattételt a Kárpátaljai Tanácskozó Testület egyeztetése előzi meg, mely becsatornázza a
KMKSZ, az UMDSZ, a három történelmi egyház, művészek és értelmiségiek véleményét is.
Ez a folyamat azt igyekszik biztosítani, hogy minden helyi csoport érdeke megjelenjen 30 –
legalábbis ami a magyarokat illeti természetesen.
A KMKSZ munkatársaival készített interjú tanúsága szerint, a legfőbb prioritások
ebben az „előértékelési” folyamatban a BGA által meghatározottak. A legfontosabb
megfontolások között szerepel a fragmentáció elkerülése, a már megkezdett programok
befejezésének biztosítása, a források arányos elosztása és a közvetlen szükségletek
kielégítése. Egy interjúalany elmondása szerint, mivel kicsi a közösség és a szereplők ismerik
egymást, egyszerű ellenőrizni, hogy a pályázat valós szükségleteken alapul-e. A
fenntarthatóság viszont nem volt központi megfontolás. Ahogy egy interjúalany fogalmazott:
„A fenntarthatóság a gazdag világ privilégiuma.” Kiemelte, hogy a pénzügyi támogatás és
bármilyen más bevétel annyira kiszámíthatatlan a régióban, hogy nem várhatják el a
pályázótól, hogy előre tudja hogyan lesz egy projekt fenntartható vagy folytatható a
végrehajtás után. Ilyen körülmények között inkább arra törekszenek, hogy kisebb forrásokat
ajánljanak, de több pályázónak (számításai szerint az elérhető források a megpályázottaknak
mindössze a 25%-át tudnák fedezni).
30

Interjú a KMKSZ munkatársával, 2015. augusztus, Munkács.
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Az oktatási intézmények pályázatainak támogatása nagy hangsúlyt kap, mivel ezeket
az intézményeket alulfinanszírozottnak tartják. Sok ilyen pályázó kér támogatást valamilyen
infrastrukturális vagy kapacitásfejlesztésre, amiket általában meg is kapnak. Fontos itt
megjegyezni, hogy a Külügyminisztérium 2012 óta működtet egy ún. Keleti Partnerség
programot, aminek szintén hasonló a fókusza. Ez a program, melyet a Kárpátaljai Regionális
Tanács és Magyarország közösen finanszíroz, oktatási, egészségügyi és más intézmények
renoválását és infrastrukturális fejlesztését támogatja kimondottan azzal a céllal, hogy javítsa
az energiahatékonyságukat. Az ungvári magyar főkonzulátus fontos szerepet játszik a
program működtetésében és jó áttekintéssel rendelkeznek mind a kedvezményezettek köréről,
mind a helyi igényekről. A BGA támogatásaira viszont nincs rálátásuk. Mivel mindkét
program viszonylag szerény forrásokkal rendelkezik, hasznos lenne megvizsgálni, hogy az
általuk támogatott infrastrukturális és kapacitásfejlesztési projekteket hogyan lehet
összehangolni és a két forrás hogyan egészíthetné ki egymást a segélyhatékonyság és
koherencia növelésének érdekében.
Egy interjúalany kiemelte, hogy míg a források nagyobb része a közösség kulturális és
szellemi gyarapodását támogatja, addig a szociális szektor nem sok figyelmet kap. Bár a
pályázati kategóriák között szerepel egy, ami ezt a szektort hivatott támogatni és a pénzügyi
forrásoknak 20-25%-át erre is fordítja a BGA (legalábbis a 2013-as adatok alapján), addig
mindhárom másik kategória valamilyen formában a kultúrához és oktatáshoz kapcsolódik, így
összességében ezek az intézmények valóban nagyobb forrásokhoz jutnak. Ezen túlmenően
szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek nem részesülnek normatív támogatásban mint
„nemzeti jelentőségű intézmények.”
A nemzetpolitikai támogatások és az ODA homályos kapcsolata
Ahogy a korábbiakban már tárgyaltuk, a Külügyminisztérium éves beszámolói a Bethlen
Gábor Alap egyes kiadásait is ODA-ként tüntetik fel, ezért igyekeztünk utánanézni annak,
hogy milyen tevékenységek vannak az éves beszámolókban szereplő egyes összesített
kiadások mögött. A Külügyminisztériumtól nem érhető el olyan konkrét lista, ami ebben
támogatást adna, így a BGA nyilvánosan elérhető pályázati eredményeihez fordultunk.
Bár a támogatott projektek listája elérhető az Alap honlapjáról, még ha nem is mindig
országonkénti bontásban, a projektek neve önmagában gyakran nem árul el sokat annak
tartalmáról. Mindazonáltal bizonyos esetekben már a cím alapján is valószínűsíthetjük,
hogy az adott projektet ODA-ként biztosan nem lehet elszámolni. Továbbá az sem világos,
hogy melyik pályázati és támogatási formákat kell áttekintenünk, amikor a fejlesztési
jellegű tevékenységek támogatására vagyunk kíváncsiak, mivel a Külügyminisztérium
beszámolói ebben sem adnak semmilyen támpontot. Ezen a ponton a számok
összepárosítása pusztán eredménytelen találgatásokat hozott.
Mivel a Külügyminisztérium NEFE főosztályának projektenként végig kell mennie a
listán mikor az ország ODA kiadásairól ad tájékoztatást az OECD-nek, jelentősen javítana
az átláthatóságon, ha a fejlesztési támogatásként elszámolt projektek listáját ezt követően
elektronikus formában elérhetővé tennék. A NEFE törvény jó alkalmat nyújt, hogy e téren
előrelépések történjenek, mivel a törvény 14. paragrafusa kifejezetten előírja egy
nyilvánosan elérhető, projekt alapú adatbázis létrehozását. Az így elérhetővé tett adatok
jobb áttekintést adnának Magyarország fejlesztési tevékenységéről, megkönnyíthetnék a
tevékenységek partner országonkénti és ágazati hatásait átfogó és transzparens módon
értékelő tanulmányok elkészítését, és hozzájárulhatnának a segélyhatékonyság
növeléséhez.
16

A magyar nyelvű oktatás támogatása
A kárpátaljai nemzetpolitikai támogatások egyik fő eleme a magyar nyelvű oktatási hálózat
meg- és fenntartása az óvodától a felsőoktatásig, mint a térségben élő magyar közösség
megtartásának egyik forrása. Ez az ügy nem mentes a problémáktól és ellentmondásoktól,
hiszen közvetlenül érinti a kisebbségi jogokat, a többség politikai akaratának és terveinek
kérdését, valamint szakmai oktatási kérdéseket is, melyek által a magyar nyelvű oktatás ügye
egy nagyon komplex és érzékeny területként jelentkezik. A mi célunk itt csak annyi lehet,
hogy rámutassunk néhány figyelmet érdemlő pontra, melyeknek hatása lehet a közösség
fejlődésére mind politikai, mind oktatási értelemben.
Nemzeti (és nemzetközi) szinten is azt látjuk, hogy az ukrán és a magyar állam érdekei
konfliktusban vannak egymással. Egyrészt Ukrajna (úgy is mint fiatal állam) azáltal is
igyekszik megerősíteni magát, hogy ukránul beszélő ukrán állampolgárokat nevel, és ezzel
egy időben kevesebb hangsúly esik a kisebbségi tannyelvű oktatásra (Papp 2010: 480-81).
Másrészt Magyarország úgy támogatja a nemzeti kisebbséget, hogy magyar tannyelvű
iskolákat részesít pénzügyi támogatásban, valamint azokat a szülőket, akik ezekbe az
intézményekbe íratják be a gyerekeiket. Egy párhuzamos rétege a konfliktusnak helyi szinten
jelentkezik, ahol a nemzetiségi közösség és identitás magyar tannyelvű intézmények által való
megőrzése ütközik a gyerekek jövőjét és társadalmi mobilitását érintő szülői
megfontolásokkal.
Egy közelmúltbeli tanulmány azt mutatta ki, hogy a nyelvi megfontolások komoly
szerepet játszanak a szülők iskolaválasztásában Kárpátalján. Annak érdekében, hogy
javuljanak a gyerekek esélyei tanulmányaik folytatására valamint jobb állások megszerzésére,
ezek a megfontolások a gyerekek ukrán tannyelvű intézményekbe való beíratása felé
mutatnak (Papp 2012). Mivel az ukrán nyelv oktatása relatíve gyenge a magyar tannyelvű
iskolákban, az ukrán tannyelvű iskolák választásának trendje megerősödött a kisebbség
körében, főként mióta 2008-ban kötelezővé tették a vizsgát ukrán nyelv és irodalomból azok
számára, akik tovább akarnak tanulni – függetlenül attól, hogy milyen típusú iskolába jártak
(Ferenc 2013: 98).31 Ezzel egy időben a tapasztalat nem feltétlenül bizonyítja, hogy ukrán
tannyelvű iskolákban az etnikai magyar gyerekek jobban teljesítenek: Ferenc (2014) azt
találta, hogy a magyar és ukrán tannyelvű iskolákban tanuló magyar nemzetiségű gyerekek
szövegértési készségek terén nagyjából ugyanazon a szinten teljesítenek, ami ugyanakkor
alatta marad az ukrán nyelven tanuló ukrán társaikénak. A gyerekek többségi tannyelvű
iskolába való beíratása tehát önmagában szintén nem megoldás. Egy közelmúltbeli
tanulmányra hivatkozva az ukrán parlament Tudományos és Oktatási Bizottságának elnöke
szintén elismerte, hogy az ukrán nyelv tanításának jelenlegi módja nem volt megfelelő a
kisebbségek számára,32 de az még a jövő kérdése, hogy lesz-e politikai akarat és kitartás a
helyzet megváltoztatására.
Statisztikák azt mutatják, hogy a helyzet akkor sem sokkal jobb, amikor magyar
nemzetiségű gyerekeket magyar tannyelvű osztályokba íratnak. A számok azt mutatják, hogy
az általános és középiskolai szinteken a magyar tannyelvű osztályokból való kiesés aránya
magasabb, mint az összes osztályból való kiesések átlagos regionális aránya. Az első
legnagyobb töréspont a középiskolába való bekerüléskor jelentkezik: itt a magyar tannyelvű
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Az iskolaválasztási tendenciákat jól mutatja be: Csernicskó 2011.
Kárpátalja. “Hrinevics: A kisebbségi gyerekeknek nem anyanyelvként, hanem államnyelvként kell tanulniuk
az ukránt” 2015. augusztus 5. Elérhető: http://karpataljalap.net/?q=2015/08/05/hrinevics-kisebbsegigyerekeknek-nem-anyanyelvkent-hanem-allamnyelvkent-kell-tanulniuk-az Utolsó hozzáférés: 2015. szeptember
24.
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osztályokban tanuló diákok 46,74%-a marad ki az oktatásból (szemben az átlagos 35,11%-os
aránnyal), majd a középiskola végén további 7,05% esik ki (szemben az átlagos 3,26%-kal).
Ezek az indikátorok magában a rendszerben rejlő hiányosságokra mutatnak rá (Papp 2010:
487-94).
A fenti rövid áttekintés mindössze azt a célt szolgálhatta, hogy betekintést adjon annak
a környezetnek a strukturális és politikai kihívásaiba, ahol Magyarország nemzetpolitikájának
egyéni és intézményi támogatási keretei jelenleg működnek, és hogy felhívja a figyelmet
néhány olyan érzékeny pontra, melyek figyelmet érdemelnek. A jelenlegi egyéni támogatás, a
„Szülőföldön Magyarul” program természetesen a magyar tannyelvű oktatási intézmény
választását ösztönzi egyösszegű pénzügyi támogatás folyósításával, ami azon diákok számára
elérhető, akik magyar tannyelvű csoportokba/osztályokba, vagy felsőoktatási intézménybe
járnak.33 Ez a megközelítés nemzetpolitikai szempontból teljesen logikus. Mi több,
elméletben az anyanyelven való tanulás lehetőségének megteremtése és biztosítása
fejlesztéspolitikai szempontból hozzájárulhat az inkluzív oktatás biztosításának céljához is.
Tekintve azonban a helyi kontextusban jelentkező nehézségeket (ideértve a magyar tannyelvű
iskolák strukturális és nyelvi problémáit), a magyar tannyelvű intézményekben való tanulás
nem feltétlen segíti a nemzeti kisebbség szülőföldön való boldogulását, amennyiben más (pl.
a többségi nyelv elsajátítását segítendő) támogatásban nem részesül.
További pályázati lehetőségek „A magyar kultúráért és oktatásért” program keretében
az oktatási intézményeket célozzák, ahogy azt fentebb röviden már tárgyaltuk. 2011 óta az
oktatás, kultúra és hitélet terén kivételes jelentőséggel bíró intézmények egyéni pályázatokat
is beadhatnak, melyeket a BGA egyéni alapon folyamatos határidővel bírál el. 2012-ben
továbbá, látszólag követve az egyéni pályázatok mögötti megfontolásokat, a MÁÉRT-tel
közreműködve meghatározásra került a nemzeti jelentőségű intézmények köre. Az ezen a
listán szereplő intézmények éves normatív támogatásban részesülnek a BGA-tól. Kárpátalján
a 14 listázott intézmény közül jelenleg hét az oktatás területén tevékenykedik: a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség, öt középfokú egyházi iskola (ún. líceum, ami elitoktatásnak
tekinthető) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, mely a KMKSZ és a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kezdeményezésével alakult 1994-ben.
Az oktatási intézményeknek nyújtott támogatás elméletben megteremti a lehetőséget
az intézmények fizikai és, a projekt függvényében, szakmai környezetének javítására. Egy
interjúalany még azt is hozzátette, hogy tekintve a régióban az oktatási infrastruktúra
fejlesztésére fordított alacsony állami befektetéseket és köszönhetően a magyar
nemzetpolitikai támogatásoknak, a magyar tannyelvű intézmények gyakran jobb állapotban
vannak és felszereltebbek, mint az ukrán tannyelvűek, így – óvodai szinten legalábbis – a
magyar intézmények még vonzóak is az ukránok számára. A normatív támogatás a
fenntarthatóság szempontjából pozitív kezdeményezésként értékelhető. Szemben az éves
pályázati felhívásokkal, ez a keret közvetlen támogatást nyújt az intézmények működésének
támogatására, ami ad egy bizonyos szintű biztonságot és olyan környezetet teremt, ahol
lehetségessé válik a hosszabb távú tervezés.
Most, hogy a nemzetpolitika támogatási keretei már öt éve működnek, célszerű lenne
elkészíteni egy alapos és átfogó hatástanulmányt annak érdekében, hogy kiderüljön milyen
kézzelfogható eredményeket ért el a szakpolitika a terepen. Tudomásunk szerint ilyen
munkára eddig nem került sor; a BGA monitorozása nem terjed ki ilyen átfogó felmérésekre.
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Érdekes módon azoknak a száma, akik részesültek ebben a támogatásban, fokozatosan csökkent 2011 és 2013
között, ami esetleges demográfiai okokra is visszavezethető. A kedvezményezettek száma 2011-ben 20 028;
2012-ben 19 778; 2013-ban 19 547.
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A Nemzetpolitikai Kutatóintézet, ami közeli kapcsolatban áll a BGA-val, kiváló jelölt lenne
egy ilyen jellegű kutatás elvégzésére, aminek nem csak azt kéne vizsgálnia, hogy a
szakpolitikának milyen hatása van a nemzetiségi öndefinícióra és a diákok magyar tannyelvű
intézményekben tartására, hanem azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a strukturális és
nyelvi környezet javítására – már amennyire a rendszeren kívülről, de lehetőség szerint az
ukrán hatóságokkal együttműködésben ez lehetséges. Az oktatás lehetne az első témája egy
ilyen értékelésnek, de egyáltalán nem kellene ennél a témánál megállnia.
Egyszerűsített honosítási eljárás
Az Orbán-kormány egyik első és meghatározó, már 2010-ben meghozott döntése az
egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése volt, mely Ukrajna esetében konfliktusokhoz
vezetett a két ország között az elmúlt évek során. A döntés olyan gyorsan született meg, hogy
esély sem volt az ezzel járó lehetséges hatások és következmények átfogó felmérésére. A
legtöbb szomszédos országban az így megnövekvő kettős állampolgárságok száma nem
okozott problémát. Ugyanakkor Ukrajna esetében a helyzet már a kezdetektől komplikáltabb
volt, ugyanis az ország formálisan nem ismeri el a kettős állampolgárságot – bár kimondottan
nem is tiltja.34 Azon ukrán állampolgárok védelme érdekében, akik az elmúlt években magyar
állampolgárságot szereztek, a megítélt állampolgárságok pontos száma nyilvánosan nem
elérhető. Hozzávetőleges számok ismertek: 2015 februárjáig Pótápi Árpád nemzetpolitikáért
felelős államtitkár elmondása szerint 710 000 fő igényelt és 650 000 fő kapott magyar
állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárás keretében, melyből 14% származott
Nyugat-Ukrajnából. Ez Ukrajnából 91 000 főt jelentene.35 2015 júliusáig összesen 124 750
jelentkezést adtak be ukrán állampolgárok.36 Az ukrán állampolgárságtól való megfosztás
menete olyan esetben, amikor valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát, nem
szabályozott (Herner-Kovács – Illyés – Rákóczi 2014: 19) és jelenleg büntetőjogi kategória
sem kapcsolódik hozzá. Mindazonáltal amíg a jogi helyzet tisztázatlan, ez konfliktusforrás
marad Magyarország, Ukrajna és az ukrajnai magyar kisebbség között.
Mivel egy uniós ország állampolgársága joggal lehet vonzó nem tagállamok
állampolgárai számára, erős a feltételezés, hogy a kezdeti, lazán szabályozott és ellenőrzött
környezetben megugrott a magyar oldalon a korrupciós ügyek, az ukrán oldalon pedig az
okmányhamisítások és okirattal való visszaélések száma.37 Ez egy egyértelműen negatív
hozadéka a szakpolitikai döntésnek, ami megnövelte az illegális tevékenységek számát a
célországban. A gyakorlat hibáira a KMKSZ volt elnöke, Kovács Miklós, már 2013-ban
rámutatott. Ő akkor úgy becsülte, hogy az új ukrán-magyar állampolgárok nagyjából fele egy
szót sem tud magyarul.38 A jogtalanul szerzett állampolgárságnak ez a magas aránya egyesek
szerint még ma is áll, bár úgy tűnik, hogy a magyar hatóságok ma már fellépnek gyanús
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esetekben és számos ukrán állampolgár veszítette el az újonnan szerzett magyar
állampolgárságát az utóbbi időkben.
Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban szintén felmerülhet az aggodalom,
hogy az hozzájárul a térségből való elvándorláshoz. A kérdés azért is különösen releváns,
mert a nemzetpolitika deklarált célja, hogy segítse a magyar közösségek gyarapodását a
szülőföldjükön. A folyamatok mérése mindenképp nehéz és mindeddig nem is készült olyan –
nyilvánosan elérhető – felmérés, ami az egyszerűsített honosítás Kárpátaljáról való
elvándorlásra gyakorolt hatásait elemezte volna. Az ukrajnai magyar kisebbség szereplőivel
és képviselőivel folytatott beszélgetések39 mind kiemelték, hogy az egyszerűsített honosítást a
magyar közösség elsősorban egy szimbolikus gesztusként értékelte. Néhányan hozzátették,
hogy azok, akik el akartak menni, már korábban is megtehették és a folyamat korábban csak
egy kevéssel volt bonyolultabb, így ők nem látták a magyar állampolgárságot önmagában a
kivándorlást ösztönző faktorként. Az ukrajnai gazdasági visszaesés és a háború kontextusában
azonban, amikor egyre több ember menekül el a besorozás és a gazdasági nehézségek elől,40 a
magyar állampolgárság minden valószínűség szerint megkönnyíti az ország elhagyását.
Bár a kivándorlás mögött gyakran gazdasági okok állnak és a szülőfölddel való
kapcsolatok nem szűnnek meg (pl. csak egy családtag megy külföldre és így támogatja
pénzügyileg a család hátra maradt részét), más esetekben – főként, amikor fiatalokról van szó
– a kivándorlás várhatóan végleges. Egy interjúalany megjegyezte, hogy a jelenlegi
kivándorlási hullámnak komolyabb hatásai lesznek a kárpátaljai magyarságra, mint bármelyik
korábbi háborúnak. Az elszegényedés közvetlen hatásainak enyhítésére a magyar kormány
2015 tavaszán döntött egy pénzügyi csomagról, ami a tanárok és lelkészek fizetésének
kiegészítését és iskolások étkeztetésének segítését szolgálja. Ennek talán lesz némi, a
humanitárius helyzetet enyhítő hatása, de nyilvánvalóan nem lesz képes a folyamatok
megfordítására. A jelenlegi ukrajnai válság alapjaiban alakítja át a kárpátaljai magyarság
helyzetét, ami minden bizonnyal hatással lesz Magyarország ukrajnai nemzetpolitikájára és
nemzetközi fejlesztéspolitikájára a jövőben. Azt ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a
kivándorlás nem csak a magyar kisebbséget érinti; a társadalom minden rétegében jelentkezik.
Konklúzió
Magyarország PCD-hez való hozzáállásának értékelése, és annak a nemzetpolitika területén
való megvalósulása több közelmúltbeli fejleményre, néhány problémára, és egyúttal számos
jövőbeni lehetőségre is rámutatott. A szakpolitikák fejlesztési célú koherenciája formálisan
csak nemrégiben jelent meg a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködésben. Bár a
definíciója és magyar értelmezése nem teljesen egyértelmű, valamint még konkrét
mechanizmusok sem kerültek kidolgozásra a megvalósítás értékelésére, a 2014-ben elfogadott
nemzetközi fejlesztési együttműködést és humanitárius segítségnyújtást szabályozó törvény
valamint a 2014-2020-as keretstratégia lefektette az alapokat ezek kidolgozására és gyakorlati
alkalmazására. A tárcaközi koordináció csatornái újra létrejöttek, ami pozitív fejlemény azok
után, hogy évekig nem volt NEFE Tárcaközi Bizottság. Mi több, az új Bizottságnak
kimondott feladata, hogy a PCD elérése érdekében egyeztessen.
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szervezetek képviselőivel zajlottak, hogy különböző nézőpontok is megjelenítésre kerülhessenek.
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Mindazonáltal ami a nemzetpolitikát illeti, ennek a témának a bevonása a tárcaközi
koordinációba még hiányzik. A NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottságnak nem tagja a
Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselője, és viszont, a Külügyminisztérium nemzetközi
együttműködésért felelős helyettes államtitkára szintén nem vesz részt a Nemzetpolitikai
Tárcaközi Bizottság ülésein. A nemzetpolitikai keretstratégia nem említi a PCD-t kimondottan
sehol, de maga a szakpolitika közvetlenül foglalkozik a célcsoportja fejlődésével a
célországban. E tekintetben hasonlóságokat mutat a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel,
és így néhány NEFE elv könnyen átültethető lenne a szakpolitikába, bár a nemzetpolitika
szelektív természete komoly eltérést jelent. Ugyan a PCD nem kerül kimondottan említésre,
azt találtuk, hogy a gyakorlatban a szakpolitika nagy hangsúlyt fektet a partnerség elvére, és a
helyi szereplők képviselői részt vesznek a szakpolitika tervezési és végrehajtási fázisaiban is.
A szakpolitika természete miatt ez természetesen csak a magyar kisebbség képviselőit jelenti.
A nemzetpolitika egyes prioritásai érdekütközésekhez, néha politikai konfrontációhoz is
vezethetnek a partnerországgal (pl. az egyszerűsített honosítás és az ebből következő kettős
állampolgárság ügye), ami ennek következtében negatívan érintheti a kárpátaljai magyar
kisebbséget.
A gyakorlati végrehajtást tárgyaló elemzésünk három fő témára fókuszált: a Bethlen
Gábor Alap pályázati forrásainak kárpátaljai felhasználása, a kárpátaljai magyar tannyelvű
oktatás támogatása, és az egyszerűsített honosítási eljárás következményeire. Az első
kérdésben azt találtuk, hogy a helyi partnerség elve kellő figyelmet kap a pályázatok
működtetése folyamán, de azzal, hogy egy központilag egységes struktúra kerül alkalmazásra,
pont egy olyan szektor nem kap elég támogatást, aminek Kárpátalján több finanszírozásra
lenne szüksége: a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil intézmények köre. Azt találtuk
továbbá, hogy az infrastrukturális és kapacitásfejlesztések terén átfedések vannak a
Külügyminisztérium NEFE tevékenysége és a nemzetpolitika támogatásai között, melyek
eddig nem kerültek feltárásra és nincsenek koordinálva, de ahol komoly potenciál lehet a
segélyhatékonyság és a koherencia növelésére a jövőben. (Átlátható) adatok hiányában a
NEFE és a Kárpátalján folyósított majd ODA-ként elszámolt nemzetpolitikai támogatások
közötti közvetlen kapcsolatot nem tudtuk részleteiben elemezni.
A magyar tannyelvű oktatás támogatásának áttekintése, mely egy olyan központi
eleme a magyar nemzetpolitikának, ami a helyi gyarapodás egyik alapvető tényezőjét
befolyásolhatja, azt mutatta meg, hogy az nem feltétlen éri el a várt eredményeket a helyi
környezetben, amennyiben a jelenlegi formában folytatódik. A magyar tannyelvű oktatásban
való részvétel ösztönzése érthető módon a magyar nemzeti identitás megőrzésének egyik
kulcsaként jelenik meg, de a kárpátaljai oktatás strukturális és nyelvi problémái miatt ez akár
meg is nehezítheti a kisebbség gazdasági és társadalmi gyarapodását. Ugyanakkor
hatástanulmány még nem készült a jelenlegi támogatási rendszer eredményeiről, ami nagyon
hasznos lenne ahhoz, hogy a régió kihívásaira szabott megoldásokat lehessen kidolgozni. Ha
egy alaposan átgondolt formában kerül alkalmazásra, a magyar tannyelvű oktatás támogatása
hozzájárulhat az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés fejlődéséhez és ezen keresztül a
kisebbség és az egész régió megerősítéséhez és gyarapodásához is.
Az egyszerűsített honosítás példáján láthattuk, hogy milyen szerteágazó és hosszú távú
hatásai lehetnek egy szakpolitikai döntésnek. A Magyarország és Ukrajna közötti politikai
következményekről már szóltunk. Ezen kívül arra utaló jeleket is találtunk, hogy
Magyarország mint EU tagállam viszonylag könnyen megszerezhető állampolgárságának
„csábítása” hozzájárult az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó illegális
tevékenységek számának emelkedéséhez. Végül konkrét adatok hiányában nem tudtuk
megállapítani, hogy az újonnan szerzett magyar állampolgárság szívó tényezőként hozzájárul21

e a régióból való kivándorláshoz. Azt viszont valószínűsíthetjük, hogy olyan tényezők
jelenlétében, mint a gyors gazdasági visszaesés és a Kelet-Ukrajnában zajló háború miatti
sorozás, az állampolgárság megkönnyíti az elvándorlást. Egyúttal az is megállapítható, hogy a
régió elmúlt két évben átalakuló helyzete várhatóan át fogja alakítani Magyarország
nemzetpolitikai és még mindig formálódó NEFE tevékenységét Kárpátalján, és szélesebb
értelemben Ukrajnában is.

Ajánlások
A közelmúlt fejleményei Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikájának terén és a
nemzetpolitika jelenlegi kárpátaljai támogatásainak relatíve hosszú, folyamatos tapasztalata jó
alkalmat kínálnak az együttműködési környezet javítására. Ezért a lentebb megfogalmazott
ajánlások szólnak mind a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, mind a Nemzetpolitikai
Államtitkársághoz:
 Magyarországnak egyértelműen meg kell határoznia, hogy mit ért a szakpolitikák
fejlesztési célú koherenciáján. Érdemes lenne kidolgozni egy a NEFE fogalmait a poszt2015-ös nemzetközi fejlesztési kontextusban értelmező fogalomtárat.
 A PCD-t a tárcaközi konzultációk szerves részévé kell tenni, kihasználva a NEFE
Koordinációs Tárcaközi Bizottság újbóli felállítása által hozott lendületet.
 Átlátható és számon kérhető mechanizmusok és világos indikátorok kidolgozására van
szükség a főbb szakpolitikai szereplők bevonásával a szakpolitikák hatásainak
vizsgálatához a magyar NEFE (főbb) partnerországaiban.
 A PCD nemzetpolitikai területen való elősegítése érdekében be kell vonni a
Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőjét a NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottságba,
illetve a Külügyminisztérium fejlesztési ügyekkel foglalkozó főosztályának képviselőit a
Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságba.
 Növelni kell a fejlesztési finanszírozás átláthatóságát: létre kell hozni egy kereshető online
adatbázist, ami felsorolja és egységesen kategorizálja vagy ’címkézi’ az összes magyar
szereplő által finanszírozott projektet, melyeket Magyarország hivatalos fejlesztési
támogatásként számolt el az OECD felé 2015-től kezdődően. Az így elérhetővé vált
adatok segítségével áttekinthetőbbé válna a magyar NEFE tevékenység, és idővel
hozzájárulhatna a segélyhatékonyság növeléséhez, valamint alapját képezhetné egy
átlátható hatástanulmánynak.
 A Külügyminisztérium és a Nemzetpolitikai Államtitkárság közötti konzultációk
segítségével, a Bethlen Gábor Alap, a KMKSZ és az ungvári főkonzulátus bevonásával,
fel kell tárni a Külügyminisztérium Keleti Partnerség programjában és a Bethlen Gábor
Alap támogatásával megvalósított infrastrukturális és kapacitásfejlesztési projektek
közötti koordinációban és komplementaritásban rejlő lehetőségeket.
 Építve az elmúlt öt év tapasztalataira, kezdve az oktatással, célszerű végrehajtani egy
átfogó hatásfelmérést a támogatáspolitika területén, ami aztán több területre is kiterjedhet.
A BGA-val kapcsolatban álló Nemzetpolitikai Kutatóintézet jó kiindulópont lehet egy
ilyen munkához. Az eredmények fényében a jelenlegi központosított és uniformizált
támogatási rendszert a helyi igényekhez kellene igazítani, pl. a szociális projektek több
támogatást kaphatnának, be lehetne fektetni abba, hogy a magyar gyerekek ukránul is jól
megtanuljanak.
22

 A PCD nemzetpolitika területén való meggyökereztetésére konkrét belépési pontokon
keresztül érdemes törekedni, mint például a magyar tannyelvű iskolák ügye, ami
kapcsolható az oktatáshoz való hozzáféréshez.
A tanulmány elkészítését valamint angol és magyar nyelvű megjelenését a Visegrádi Alap, az Európai
Unió, és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatta. Annak tartalmáért egyedül a
szerzők tartoznak felelősséggel, a támogatók semmilyen tekintetben nem vonhatóak felelősségre a
dokumentumban foglalt információk bármilyen módon történő felhasználása esetén .
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