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Tisztelt Vizsgázó!

A következő néhány oldalon a közigazgatási alapvizsga tankönyv 7., Nemzetpolitika című
moduljának feldolgozását segítő tanulás-módszertani javaslatokkal, kérdésekkel, feladatokkal
találkozik, ezek felhasználása tehát szigorúan a tankönyv 7. moduljának a szövegéhez kötött.
A vizsgára való felkészülést szolgáló konzultációk javasolt időbeosztása (óraterve) változott,
de a konzultációkra fordítható összes idő nem növekedett, tovább erősítve a vizsgázóktól
alapvetően önálló felkészülést elváró szemléletet. A konzultációk tematikájába nem került
bele a nemzetpolitikánkról szóló fejezet, ebből a modulból tehát teljesen önállóan kell
felkészülnie minden vizsgázónak.
Meggyőződésünk, hogy jelen segédlet felhasználásával, valamint az alapvizsgázók számára
készült általános tanulási, tanulástechnikai segédletben leírt módszerek alkalmazásával a
nemzetpolitika modullal kapcsolatos kérdések megválaszolása sem okozhat gondot, sőt
hozzájárul az eredményes vizsgázáshoz.
Hasznos felkészülést és sikeres vizsgázást kívánnak:

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
munkatársai
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A FEJEZET ÖNÁLLÓ ELSAJÁTÍTÁSÁT SEGÍTŐ
TANULÁS-MÓDSZERTANI JAVASLATOK
I. Ráhangolódás
A téma feldolgozását célszerű a korábban tanult történelmi-társadalmi ismeretek
felelevenítésével kezdeni. Ehhez segítséget nyújtanak az alábbiakban bemutatott térképek,
valamint a hozzájuk kapcsolódó kérdések.

Közép- és Dél-Kelet-Európa nemzetiségi térképe (1989-1992)









Hogyan, mikor, milyen történelmi helyzetben kerültek magyarok a környező országokba?
Milyen nemzetiségek, és milyen számban találhatók ma Magyarországon?
Hogy kerültek ők ide?
Mit lehet tudni a szomszéd országokban élő magyarok helyzetéről?
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A következő térkép azt mutatja be, hogy 2001-től 2021-ig várhatóan hogyan fog változni a
magyarok lélekszáma azokban az országokban, ahol magyar nemzetiségű polgárok élnek.







Nevezze meg Magyarország közvetlen szomszédait, a környező országokat!
Milyen megállapításokat lehet tenni a térképen szereplő információkkal kapcsolatban?








Ön szerint vajon mi lesz a helyzet határainkon belül és a szomszédos országokban a
magyarság lélekszámát illetően 2030-ban, 2050-ben?
Mi lehet az oka a térképről leolvasható folyamatoknak?










Hogyan hatnak ezek a folyamtok az anyaország életére, hogyan a szomszéd országokban
élő magyar ajkú közösségekre?
Kell-e, lehet-e, mit lehet tenni a tendencia megállítása érdekében?
Tudomása szerint történtek-e, történnek-e lépések a magyar állam, a külhoni nemzeti
közösségek részéről a folyamat megállítására?
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II. Áttekintés, feldolgozás
A téma feldolgozásának második lépéseként érdemes a tartalomjegyzék alapján áttekinteni a
modul szerkezeti felépítését, majd megismerkedni a tananyag tartalmával.







Javasoljuk, hogy már az első olvasás közben
 is próbáljon kapcsolódási pontokat keresni
az olvasottak és napi közéleti ismeretei között.
Hatékonyan segíti a tananyag elsajátítását, ha időt fordít a szövegben felbukkanó új fogalmak
értelmezésére. Azoknak a fogalmaknak, amelyek jelentését, magyarázatát nem tartalmazza a

tankönyv, utánanézhet megbízható internetes oldalakon, illetve könyvekben, kiadványokban.





A második olvasás során célszerű kiemelni a szövegben azokat a fogalmakat, amelyek
a modul ismeretanyagának
a megértésében, elsajátításában meglátása szerint kulcsszerepet

játszanak.
Az így összegyűjtött kulcsfogalmak meghatározását keresse ki a tankönyvből vagy

fogalmazza meg önállóan, és készítsen saját fogalomtárat!
Ehhez segítségül összeállítottunk egy rövid jegyzéket, mely a témakör néhány alapfogalmát

értelmezi. Egészítse ki ezt további kulcsfogalmakkal és azok meghatározásaival!








Nemzetpolitika: önálló szakpolitika; a magyar állam és a külhoni magyar közösségek
viszonyára vonatkozó kormányzati tevékenység. A Magyar Kormány nemzetpolitikájának
alapját a 2012. január 1. óta hatályos új Alaptörvény Alapvetés fejezet D) cikkének
szellemisége jelöli ki.
Külhoni magyar közösségek: a magyar állam határain kívül élő magyarok közösségei.



Nemzetpolitikai Államtitkárság: a szakpolitikát ellátó operatív munkát végző
államtitkárság, mely 2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül jött
létre, 2014-től pedig a Miniszterelnökséghez került. http://www.kormany.hu/hu/aminiszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar



Egyszerűsített, kedvezményes honosítás: a magyar állampolgárság megszerzésének
lehetősége magyarországi letelepedéssel nem, de magyar állampolgárságú felmenővel
vagy valószínűsített magyarországi származással, valamint igazolt magyar nyelvtudással
rendelkező személyek számára (2011. január 1-jén lépett életbe).
http://allampolgarsag.gov.hu/
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Hatékony támogatáspolitika: a külhoni magyarok identitás-megőrzésre irányuló
erőfeszítéseinek Magyarország általi anyagi támogatása, mely elsősorban a közösségek
gyarapodását biztosító intézményrendszer működését célozza meg.



Bethlen Gábor Alap: 2011-ben létrehozott elkülönített állami pénzalap, mely tartalmazza a
külhoni magyarok támogatására szánt összeg túlnyomó részét. A pénzeszközök kezelését a
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. végzi.
http://bgazrt.hu/



Magyar Állandó Értekezlet: a legfőbb magyar-magyar politikai egyeztető fórum, melyet a
parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel, valamint az Európai Parlamentben
mandátummal rendelkező határon túli magyar szervezetek, a magyarországi parlamenti
pártok, a Magyar Kormány, valamint a nyugati magyarság képviselői alkotják (1999.
február 20-án alakult meg).
http://bgazrt.hu/npki/a_nemzetpolitika_oktatasa/alapdokumentumok/a_magyar_allando_er
tekezlet_dokumentumai/
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma: a Magyar Állandó Értekezlet kiegészítése a
parlamenti együttműködés dimenziójával (az először 2004-ben összehívott testület
működése háromszintű szervezeti szerkezetben történik).
http://bgazrt.hu/npki/a_nemzetpolitika_oktatasa/alapdokumentumok/kmkf_dokumentumo k/
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Magyar Diaszpóra Tanács: a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös
fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint
megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét (az első tanácskozásra 2011ben került sor).
http://bgazrt.hu/npki/a_nemzetpolitika_oktatasa/alapdokumentumok/a_magyar_diaszpora
_tanacs_dokumentumai/a_magyar_diaszpora_tanacs_dokumentumai/
Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága: a törvényhozás 2011 óta működő,
nemzetpolitikával foglalkozó önálló, kötelezően létrehozandó állandó bizottsága, mely
kapcsolatot tart a határon túli magyarság társadalmi és politikai szervezeteivel, figyelemmel
kíséri a magyar nemzetpolitika eseményeit és a nemzetpolitikával kapcsolatos
tevékenységet végző intézmények munkáját.
http://www.parlament.hu/web/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga/elnokikoszonto?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_lifecycle=0
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A fogalmak közötti összefüggéseket tudástérképen ábrázolhatja.
Elkészítettük a témakör tudástérképének „magját”, melyen további
elágazások segítségével elhelyezheti saját fogalomtárának
fogalmait,

szemléltetve a köztük lévő logikus összefüggéseket!

III. Ismétlés, ellenőrzés
A téma feldolgozásának következő lépéseként – az eddig elkészített tanulást
segítő eszközöket is használva - olvassa el a tananyagot harmadszor, majd
ellenőrizze tudását. Megteheti ezt mások segítségét kérve, vagy a
próbateszt kitöltésével! A közigazgatási alapvizsga 7. moduljához tartozó
ismeretellenőrző tesztet a Probono felületre belépve a próbavizsga
menüpontjai közt érheti el. Az ismeretellenőrző teszt mintájára
megkísérelheti egy kérdéssor önálló összeállítását is.
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