
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR PROGRAM – KÉRDÉSSOR 

 

1. Mi a különbség a szórvány és a diaszpóra között? 

2. Mekkorára becsüli a diaszpórában élő magyarság létszámát? 

3. Melyek voltak a legfontosabb kivándorlási hullámok a magyar diaszpóra fejlődéstörténetében? 

(Soroljon fel legalább kettőt!) 

4. Melyik volt a legnagyobb kivándorlási hullám? Nagyságrendileg mennyi magyar hagyta el 

ekkor a Kárpát-medencét? 

5. Melyik országba vándorolt a legtöbb magyar a Kárpát-medencéből a XX. század folyamán? 

6. Melyik országban él a legnagyobb számú magyar diaszpóraközösség? Hány főre tehető a 

számuk? 

7. Melyik a legdélebbi ország, ahol jelentős magyar közösség él? 

8. Mikor tartotta első ülését az Magyar Diaszpóra Tanács? 

9. Kik alkotják a Magyar Diaszpóra Tanácsot? Hány tagszervezete van jelenleg a Tanácsnak? 

10. Melyik évben tartották a diaszpórában működő Hétvégi Magyar Iskolák I. Találkozóját 

Budapesten? 

11. Melyik évben indult a Kőrösi Csoma Sándor Program? 

12. Mely államtitkárság programja a Kőrösi Csoma Sándor Program? 

13. Nagyságrendileg hány országban jártak eddig ösztöndíjasok? 

14. Milyen fő tevékenységi területeken segítették az ösztöndíjasok a Kőrösi Csoma Sándor 

Program keretében a diaszpórában élő magyar közösségeket? 

15. Mi a célja a Mikes Kelemen Programnak? 

16. Mi a célja a Julianus Programnak? 

17. Milyen céllal indult el a Határtalanul! program? 

18. Mi a célja a Rákóczi Szövetség lebonyolításában működő Diaszpóra Programnak? 

19. Mi a célja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szervezésében és a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság támogatásával megvalósuló Diaszpóra Iskolatábor programjának? 

20. Mely célcsoport támogatása került a nemzetpolitika fókuszába 2018-tól? 

21. Soroljon fel legalább három, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett tematikus 

évet! 



22. Milyen emlékévet hirdetett meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2022-ben? 

23. Mi a funkciója a Magyarság Házának? 

24. Mely intézmény fő célja a kisebbségkutatás és a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások 

összehangolása? 

25. A Magyarországgal szomszédos hét államban a legutóbbi népszámlálás szerint 

megközelítőleg hányan vallották magukat magyar nemzetiségűnek? 

26. Melyik szomszédos országban él a legtöbb magyar a legutóbbi népszámlálási adatok alapján? 

27. Mi az egyszerűsített honosítási eljárás lényege? Mik a feltételei? 

28. Mióta tudnak szavazni a magyarországi országgyűlési választásokon azok a diaszpórában élő 

magyar állampolgárok, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek? 

29. Milyen formában tudnak szavazni a magyarországi országgyűlési választásokon azok a 

diaszpórában élő magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel? 

30. Mit ünneplünk március 15-én? 

31. Mikor tartjuk a Nemzeti Összetartozás Napját? 

32. Melyik törvényünk mondja ki, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden 

tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”? 

33. Hogyan fogalmazza meg Alaptörvényünk Magyarország felelősségét a határon túli magyarok 

vonatkozásában? Miben különbözik ez a korábbi alkotmány rendelkezésétől? 

34. Melyik évben fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet a Magyar Nemzetpolitika – A 

nemzetpolitikai stratégia kerete c. keretdokumentumot? 

35. Milyen nemzetpolitikai átfogó célt határoz meg a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 

stratégia kerete c. dokumentum? 

36. Soroljon fel legalább két specifikus célt a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 

stratégiakerete c. dokumentumból! 

37. Melyik egyeztető fórum fogadta el 2016-ban a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok 

c. keretdokumentumot? 

38. Melyek a 2016. évben elfogadott Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok c. 

keretdokumentumban megfogalmazott kitörési pontok? 

39. Melyik két magyarországi családtámogatási ellátási forma vált elérhetővé a külhoni 

magyarság számára 2018. január 1-jétől? 



40. Mi a neve annak az európai polgári kezdeményezésnek, amely arra kéri az EU-t, hogy javítsa 

a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális 

és nyelvi sokszínűségét? 

41. Milyen szerepkört/szervezetet hoztak létre az európai etnikai konfliktusok megoldásának 

elősegítése céljából 1992-ben Helsinkiben? 

42. Ezen országok közül melyekben szükséges vízum a hosszabb tartózkodáshoz: Egyesült 

Államok, Norvégia, Ausztrália, Svájc, Málta? 

43. Írjon le egy olyan programot, amellyel a Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus évéhez 

vagy emlékévéhez tudna csatlakozni! 

44. Nevezzen meg 3 olyan írót/költőt, aki olyan településen született, amely ma Magyarország 

határain kívül található! 

45. Nevezzen meg 1 olyan híres tudóst, aki a diaszpórában élt vagy él! 

46. Nevezzen meg 1 olyan könyvet vagy filmet, amely a határon túli magyarság témakörével 

foglalkozik! 

47. Mely városokban működik Magyar Ház az alábbiak közül: Washington, Montevideo, Kijev, 

Stockholm? 

48. Mely országokban találhatóak a következő magyar emlékek: Teleki vulkán, Magyar parcella a 

Hervey Bay-i temetőben, Kossuth megye, Liszt Ferenc sírja? 

49. Soroljon fel 5 magyar diaszpóraszervezetet! 

50. Mi a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák feladata? 


