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Magyarok Világszövetsége (MVSZ) 

 

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) egy vallási, politikai és világnézeti hovatartozástól 

független magyar nemzeti szervezet, amelynek feladata a világ magyarságának összefo-

gása, értékeinek, kultúrájának őrzése és ápolása. 

 

Az MVSZ-t 1938-ban, a Felvidék visszacsatolása, az Eucharisztikus 

Kongresszus évében alapították gróf Teleki Pál, miniszterelnök ja-

vaslatára a Magyarok II. Világkongresszusán. Kezdeti célkitűzése 

szerint azért, hogy támogassanak „minden olyan munkát, amely arra 

irányul, hogy a külföldön élő magyarok között a magyar nyelvet és 

kultúrát megőrizze és fejlessze, az összetartást ápolja az óhaza és 

a külföldi magyarság között kapcsolatokat erősbítse, a külföldi ma-

gyarok életét és a külföldön elért eredményeit állandóan figyelem-

mel kísérje”. A két világháború között főleg a jobboldali politikai beál-

lítottságú és az egyházhoz hű köröket támogatta. 

A II. világháború után elveszítette nemzetösszetartó szerepét, főleg 
a nyugati emigrációval való kapcsolattartás volt a feladata. 

Újjászületése tulajdonképpen a 1989-es rendszerváltás után követ-

kezett be. 1992-ben került megrendezésre a Magyarok III. Világ-

kongresszusa Budapesten, ahol a Duna Televízió létrehozásának 

javaslata megfogalmazódott. A DUNA TV 1992. december 24-én 

meg is kezdte működését. 

A teljesség igénye nélkül összeállított alábbi lista igazolja legjobban, hogy a II. világháború 

után a Szövetség nem láthatta el alapszabályában meghatározott feladatát, hiszen e ne-

vek többsége ízig-vérig kommunista, vagy az MSZMP elkötelezett vezetőségi tagja:   

Ács Tivadar: 1945-47 MVSZ ügyvezető alelnöke 

Abelovszki József: 1951-57 MVSZ főtitkára 

Szakasits Árpád: 1959-63 MVSZ elnöke 

Bognár József: 1970-töl egy ideig MVSZ elnöke 

Havasi Zoltán: 1982-91 MVSZ elnökségi, illetve választmányi tagja 

Randé Jenő: 1985-1990 MVSZ főtitkára 

Dobos László: 1989-91 MVSZ társelnöke 

Komlós Attila: 1990-91 MVSZ főtitkára 

Sütő András: 1990-91 MVSZ tiszteletbeli elnöke 

Csoóri Sándor: 1991-2000 MVSZ elnöke 
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Mit tett az MVSZ 2000 óta?  
 
A 2000. decemberi Magyar Országgyűlés minden előzetes egyeztetés, vizsgálat nélkül a kormánytagok, a 
kormánykoalíció fideszes és kisgazda képviselői – mint a javaslat előterjesztője -, az MDF-es és az ellenzéki 
képviselők ellenében, mindössze 11 fős többséggel megvonták az MVSZ költségvetési támogatását, ami 
addig évi 240 millió forint volt. 2000-ben még 30 alkalmazottja volt az MVSZ Semmelweis utcai központjá-
nak. 2009 óta Szabó Györgyné, dr. Szalai Ilona az MVSZ egyedüli alkalmazottja, aki még fizetést kap. 
Patrubány Miklós pedig minden anyagi ellenszolgáltatás és fizetés nélkül látja el az MVSZ elnöki feladatát.  
 

2000 májusa – Patrubány Miklós elnökké választása – óta a 
Magyarok Világszövetsége nevéhez kötődő fontosabb események évenkénti listája. 

 
2000 az előző év munkáját továbbfejlesztve a Magyarok V. Világkongresszusa zárónyilatkozatában 

ajánlásként fogalmazza meg a külhoni magyar állampolgárság koncepcióját; 
 a külhoni magyar állampolgárság törvénytervezetének elkészítése és eljuttatása a közjogi 

méltóságokhoz; 
 az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának új, a magyar nyelvhez méltó fordításának 

elkészítése; 
 
2001 – 2002 erőteljes nemzetközi kampány Strasbourgban és Brüsszelben, az Európai Parlamentben a 

Beneš-dekrétumok elítéléséért; 
 
2003 kampány az EU-s csatlakozási szerződés hátrányos rendelkezései ellen; a Quo vadis, Szé-

kelyföld? című konferencia megszervezése, a Székely Nemzeti Tanács megalakítása felé tett 
első lépés; 

 készülő Európai Alkotmány tervezetébe a kollektív kisebbségi jogok megfogalmazása és be-
cikkelyezése magyar, angol, francia és német nyelven; 

 népszavazás kezdeményezése az ún. „kettős állampolgárság”-ról; 
 
2004 Szent Korona – eszme nemzetstratégiai elvként való elfogadása;  
 2000. évi elnökválasztó kongresszus ellen indított valamennyi per teljes, végleges, jogerős 

megnyerése;  
 a Magyarok VI. Világkongresszusának megszervezése: A magyarság és a Kelet;  
 December 5-i népszavazás a kettős állampolgárságról; 
 
2005 a délvidéki magyarok lappangó magyar állampolgári státusának kimutatása; 
 Románia uniós csatlakozásának feltétlen, azonnali támogatása ellen; 
 Honlevél-igazolvány kibocsátása: az első egyetemes magyar igazolvány; 
 Honlevél-újság, színes magazin elindítása; 
 Választott tisztségviselők eskütétele a Szent Korona színe előtt; 
 
2006 Magyar Nemzeti Minimum – 2006; 
 A Sólyom-dosszié; 
 Az ÁrpádHír internetes televízió elindítása; 
 A 2006-os Kossuth téri tüntetések egyik vezetője, a rendőrterror teljes, egyenes televíziós 

közvetítése;  
 
2006-2007 az 1956-os szovjet katonai intervenció okozta háborús károk felmérése; 
 Kéri Edit könyvének kiadása: Kik lőttek a Kossuth-téren 1956-ban? 
 
2007 A kisebbségbe szorult magyar nemzeti közösségek jogvédő harcának támogatására 2007-ben 

egy brüsszeli iroda megnyitása, és a mai napig önerőből fenntartása; 
 
2006-2008 küzdelem az Ereklyés Országzászló visszaállításáért, a szovjet emlékmű elviteléért, népsza-

vazási aláírásgyűjtés; 
 
2007-2008 a Lisszaboni Szerződés olvasatlan elfogadása ellen – Emlékirat 2008. június 14; 
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2008 a Magyarok VII. Világkongresszusának megszervezése: A Fordulat; 
 Ezen belül:  

 A magyar nép önrendelkezési nyilatkozata 

 Tizenkét konferencia 

 Az adósságcsapda keletkezése és következményei 

 Határozat: Trianon és Párizs fölülvizsgálatának szükségességéről 

 Hungarian World Encyclopedia, valamint a Magyarságtudományi Tanulmányok angol 
nyelvű változata, a Selected Studies in Hungarian History 

  
2009 Mindszenty József hercegprímás kezdeményezte és indította el az egyetlen magyar alapítású 

szerzetesrend, a Pálos rend alapítójának, Boldog Özsébnek szentté avatását. Az 
szült  posztulátumot  a Vatikánba Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke 
juttatta el, 2008. március 18-án; 

 Az Igazságot Európának! petíció kidolgozása és elfogadása; 
 Felszólalás a rendőrállami erőszak ellen; 
 Magyarország ne feledd hőseidet! C. emlék-CD kiadása az Aradi Vértanúk mártíriumának 160 

évfordulóján, és annak ingyenes eljuttatása, több mint 1200 iskolába és emlékező közössé-
gekhez; 

 Lipcsey Ildikó könyvének kiadása: 100 nap, avagy Budapest román megszállása; 
 
2010 Magyar Nemzeti Minimum – 2010; 
 Magyarságtudományi Füzetek (MTF) címen 5 évre tervezett havi kiadvány indul;  
 Trianon 90: törvénytervezet benyújtása a nemzeti emléknapról; 
 Hogyan történhetett?! – Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján című dupla-CD kiadása; 
 Trianon 90. Trianon óta az első hatóságilag engedélyezett, rendőri felvezetéssel és biztosítás-

sal szervezett összmagyar megmozdulás Versailles-ben;  
 Az egyes székely székek nevében 8 kapuból álló székely kapusor állítása Szegeden, a Szé-

kely Himnusz emlékműnél; 
 Fővédnökség az I. Székely- Magyar Világkongresszus fölött, a Székelyföld örök! tudományos 

konferencia megszervezése; 
 Döntő hozzájárulás a Nemzet székelykapujának felállításához Kenderesen, Horthy Miklós kor-

mányzó tiszteletére; 
 
2011 MTF 15. füzet megjelenése, nagy érdeklődésre való tekintettel első 8 füzet újranyomása; 
 Felhívás a világ magyarjaihoz Japán megsegítésére; 
 Johannes Amos Comenius sz. Szeges emléktáblájának felavatása, valamint Comenius Bizott-

ság megalakulása Sárospatakon; 
 Trianon 91: a második szervezett összmagyar megmozdulás Versailles-ben; 
 El kell temetnünk Petőfi Sándort! című petíció a Magyar Tudományos Akadémiához;  
 Petőfi Bizottság megalakulása;  
 Keresünk százezer magyar embert! gyűjtés a Magyarságtudományi Egyetem létrehozására; 
 Országgyűlésnek benyújtott költségvetési támogatási kérelem a 2012. évre magyar népvise-

letben; 
 
2012 Gróf Esterházy János rehabilitációjára petíció benyújtása Prágában; 
 Trianon 92: harmadik összmagyar megmozdulás Versailles-ben előkészítő szervezés;  
 A Magyarok VIII Világkongresszusának szervezése (jelenleg tervezés alatt);  
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MVSZ programok 2012-ben 

2012. január 6-7: rendkívüli küldöttgyűlés Budapesten 

2012. január-február: Országos Tanácsok küldöttválasztó és tisztújító közgyűlése orszá-
gonként 

2012. május 17-19: MVSZ tisztújító küldöttgyűlése Budapesten 

2012. június 9: Trianon 92 újból lesz összmagyar megmozdulás Versailles-ben 

2012. augusztus 15-20: Magyarok VIII. világkongresszusa Budapesten, mottó „Jövő a 
Szent Korona jegyében”. Következő témakörben lesznek előadások: 

 Magyarság és Kelet 

 Magyarság és a fény 

 Cigányság: Eltörött a hegedűm! 

 Mindennapi kenyerünk (speciális gondok!) 

 Egészség 

 Petőfi Sándor 

 Magyar Termőföld megvédése 

 Magyar vagyon védelme (Rudabánya) 

 Ujgurok meghívása 

 Szittya őstörténet 

 Adj magyarságot a magyarnak 

 Fiatal szekció 

 

Végezetül Svájci Országos Tanács elnökségének javaslata nemzeti ünnepeink megün-
neplésére és rendezvényekre:  

 Március 15: 1848/49-es forradalom és szabadságharc  

 Június 4: Trianon 

 Augusztus 20: Szent István és Alkotmányunk ünnepe 

 Október 23: 1956-os forradalom és szabadságharc 

 Évente legalább egyszer Országos Tanács gyűlése 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedves Honfitárs, Magyar Testvérem!

Tudod-e, hogy két szervezet vetélkedése közötti döntésre szólít fel a sors, amelyről
Neked egymagadnak kell döntened? Az egyik az u.n. ez év júliusában
megrendezendő II. Magyar Világtalálkozó, ahol lesz fény, dínom-dánom, sosem
halunk meg: hangos zene, étel-ital, bőséges változattal, és repül majd a szoknya,
mintha minden legjobb rendjén menne, az ország sorsát, jólétét, jövőjét nem árnyalná
be semmi: igyunk-együnk, hisz egyszer élünk.

A másik rendezvény augusztus 15-20 között készül az MVSZ VIII. Magyar
Világkongresszusa, sokkal szerényebb megrendezése. Itt nem lesz dínom-dánom, itt
komoly megfontolt határozatokat kell, és majd fogunk megtárgyalni a jövőt illetően:
és felelenevítjük történelmünk nehéz és ugyanakkor dicső időszakait. Erről van szó,
Testvérem. Jelenléteddel melyik találkozót támogatod? Azt, amelyet, talán azért
hoztak létre bőkezű adakozással, üzletezés céljából, hogy a fénnyel és zenével
elvonják a látogatókat a nemzet sorsának megismertetésétől és a lehetőségek
megbeszéléséről, az egység megteremtésének megbeszéléséről, vagy azt, amelyik a
nemzet sorsának nehéz helyzetét tárgyalja és dicső történelmét eleveníti fel? A
határozat a Tied, Testvérem. Melyiket támogatod jelenléteddel? Vagy pedig, ha
teheted, részvételeddel támogasd mindkét kezdeményezést.

Az az egyén, vagy közösség, amely nem tudja egyéni vélt, vagy valós sérelmét a
nemzet érdeke mögé tenni, annak a nemzetnek sorsa megpecsételődött. Erről van szó,
Testvér. Ennyi nemzetérdekű MVSZ-i cselekmény megismerése után, ha nem tudsz,
vagy nem tudunk, mert nem akarunk, közös működésre jönni, akkor nincs Hozzád,
vagy Hozzátok szavam. E levél közlemény után, a magyar élni akarás azt követeli
mindnyájunktól, hogy adjuk fel ellenességünk, a nemzet és nép érdekében fogjuk meg
egymás kezét, felejtjük el sérelmeinket, gondoljunk arra, ha minden kormány anyagi
támogatás hiány ellenére, az MVSZ ily sokat tudott tenni Nemzetünk érdekében,
akkor együttesen, Istenünk segítségével, minden nemzetérdekű sérelem, baj
orvosolható.

Kérdd tagsági felvételed az MVSZ küzdő sorában.

Tisztelettel:

Botos László

2012. június 26.


