
PETŐFI SÁNDOR PROGRAM – KÉRDÉSSOR 

 

1. Mely államtitkárság programja a Petőfi Sándor Program? 

2. Melyik minisztériumhoz tartozik a Nemzetpolitikai Államtitkárság? 

3. Hány országba érkeznek ösztöndíjasok a Petőfi Sándor Program keretében? 

4. Mi a különbség a Petőfi Sándor Program és a Kőrösi Csoma Sándor program között? 

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

stratégia kerete c. dokumentum? 

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

kerete c. dokumentumból! 

7. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis: A Magyarországgal szomszédos hét államban a 

legutóbbi népszámlálás szerint megközelítőleg 2,2 millióan vallották magukat magyar 

nemzetiségűnek. 

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

9. Tegye sorrendbe a következő külhoni régiókat az ott élő magyar közösség lélekszáma szerint: 

Erdély, Muravidék, Horvátország, Vajdaság, Kárpátalja, Felvidék! 

10. Hogyan határozná meg a szórvány és a diaszpóra fogalmát? 

11. Nevezzen meg három olyan térséget vagy települést, ahol a magyarság szórványban él! 

12. Mi a három legfontosabb oka a külhoni magyarság lélekszámcsökkenésének? 

13. Soroljon fel két intézkedést, amely a külhoni magyarság létszámcsökkenésének megállítására 

irányul! 

14. Mi történt 2004. december 5-én? 

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

vonatkozásában? Miben különbözik ez a korábbi alkotmány rendelkezésétől? 

16. Melyik évtől lehet kérelmezni a magyar állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárással? 

17. Soroljon fel legalább két olyan feltételt, melyek teljesülése esetén kérhető a magyar 

állampolgárság az egyszerűsített honosítás keretében! 

18. Melyik évben fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló határozatot? 

19. Minek az évfordulója június 4-e? 

20. Mióta tudnak szavazni a magyarországi országgyűlési választásokon a magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok? 



21. Milyen formában tudnak szavazni a magyarországi országgyűlési választásokon a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok? 

22. Mely intézmény a magyar–magyar párbeszéd legfőbb fóruma? 

23. Melyik évben alakult meg a Magyar Állandó Értekezlet? 

24. Kik a Magyar Állandó Értekezlet tagjai? 

25. Mikor és miért jött létre a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma? 

26. Melyik nemzetpolitikai fórum munkájában vesznek részt a szomszédos országokban országos 

vagy megyei szinten megválasztott képviselők és az Európai Parlament magyar képviselői? 

27. Melyik magyar parlamenti bizottság foglalkozik leginkább 2010 után a határon túli magyarokat 

érintő kérdésekkel? 

28. Mi az elnevezése annak a programnak, melynek célja, hogy a közoktatásban tanuló magyar 

fiatalok legalább egyszer eljussanak a szomszédos országok magyarlakta területeire? 

29. Milyen céllal indult a Határtalanul! program? 

30. Mely nemzetpolitikai intézmény fő célja a kisebbségkutatás és a nemzetpolitikai vonatkozású 

kutatások összehangolása? 

31. Mely fórum által került elfogadásra a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia 

kerete c. dokumentum? 

32. 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? 

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

elősegítése céljából 1992-ben Helsinkiben? 

34. Soroljon fel legalább három, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett tematikus évet! 

35. Összegezze röviden valamely tematikus év lényegét! 

36. Melyik két magyarországi családtámogatási ellátási forma vált elérhetővé a külhoni magyarság 

számára 2018. január 1-jétől? 

37. Melyik évet nyilvánította az Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc emlékévévé? 

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

39. Melyik intézmény a 2022. évi Emlékév programjainak lebonyolítója? 

40. Melyik törvény tette lehetővé a Magyar igazolvány igénylését? 

41. Milyen néven egyesült 1998-ban három felvidéki magyar párt? 



42. Mi a neve a legrégebbi, egyben legnagyobb erdélyi magyar pártnak? 

43. Mi a neve a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzati szervének? 

44. Soroljon fel három olyan kormányzati programot, illetve támogatási formát, amely a külhoni 

magyarság szülőföld való boldogulását célozza? 

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

határain kívül található! 

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

foglalkozik! 

47. Melyik Kárpát-medencei régióban működik magyar nyelven oktató főiskola vagy egyetem? 

Nevezze meg az intézményt! 

48.  A Magyarországgal szomszédos országok közül mely országok az Európai Unió tagjai? 

49.  Az alábbi magyarországi határátkelőhelyeken keresztül mely országokba lehet átlépni: Záhony, 

Udvar, Nagylak, Esztergom? 

50. Melyik külhoni magyar régióhoz kapcsolhatóak a következő tájegységek: Csallóköz, Bácska, 

Kis-Küküllő mente, Bereg, Drávaköz? 


