
Az MVSZ 2016. évi közhasznúsági jelentése 

 

Szöveges beszámoló 

 
  

„A Magyarok IX. Világkongresszusa      keretében megtartott őstörténeti konferencia legfőbb 

hozadéka, hogy az ott      elhangzott előadások cáfolhatatlanul bizonyították a székely nép 

Atilla      nagykirály hátramaradt hun népének voltát és magyarajkúságát. Ez a két      

megállapítás látszólag csak 500 évet nyit meg a magyarság legújabb kori      Kárpát-medencei 

történetében, de voltaképpen kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig és az   egyiptomi 

Szfinxig térben, és megnyit 5000 évet időben.” 
 

(Idézet a Magyarok IX. Világkongresszusának Záró-Nyilatkozatából – 2016. augusztus 20.) 

 

 

A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként 

kíván működni a magyar nemzet minden tagja számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok 

Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint. 

 

A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó nép. A magyarság 

az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős 

civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves 

műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát. A magyar néppel egymást 

kiegészítő, mellérendelő viszonyban él az ugyancsak magyar anyanyelvű, határőrző székely 

nép, amelynek tagjai születésüknél fogva nemességet élveztek. 

 

A Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012. augusztus 20-án elfogadta a magyar nemzet 

meghatározását. Jelen Alapszabály a magyar nemzet fogalmát ezzel teljesen összhangban 

használja. 

(Idézetek a Magyarok Világszövetségének Alapszabályából) 
 
Míg a magyar állam számára a 2016. év a nagy tévedések és elmulasztott lehetőségek – a Brexit 

nyílt ellenzése, az eredménytelen kvóta-ügyi népszavazás, a meghiúsult alkotmánymódosítás –, 

addig a Magyarok Világszövetségének életében a 2016. év a nagy összegzések és a 

beteljesülések éve volt. 

  

Egyrészt sikerült eredményesen megrendeznie a küldetésének legfontosabb feladatát jelentő 

Magyarok Világkongresszusának IX. ülését 2016. augusztus 15-20. között Ópusztaszer – 

Székesfehérvár – Budapest – Pásztó helyszíneken. 

 

Másrészt, a Magyarok Világszövetségének másfél évtizednyi háttérbe szorítása után 

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor őszi parlamenti beszédében mondta ki azt, amit 

minden tisztességesen gondolkodó magyar embernek el kell ismernie, hogy a külhoni magyarok 

magyar állampolgársága visszaadásának lehetőségét a Magyarok Világszövetségének másfél 

évtizedes harca teremtette meg.  Ennek az 1995-től 2010-ig tartó kemény menetelésnek 

csúcspontját a 2004. december 5-i népszavazás jelentette, amely ugyan nem volt ügydöntő erejű, 

de győztes IGEN-eivel megteremtette a magyar politikum számára az erkölcsi alapot és 

politikailag legitimálta az állampolgársági törvény ennek megfelelő módosítását.  

 

Harmadrészt, a Magyarok Világszövetségének sikerült gazdasági intézményrendszerét és 

vagyonának szerkezetét oly módon átalakítania, hogy a 22 évig a Szövetség számára a 

legnagyobb biztonsági kockázatot jelentő, abnormális belső függőségeket kiiktatta, és ezzel 

megteremtette a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, biztonságosabb működés feltételeit. 

 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/esemenyek/viii-vilagkongresszus
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/esemenyek/viii-vilagkongresszus
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2738-orban-viktor-sajatos-szabadsagharca-elsokent-kampanyol-brusszel-mellett-a-britek-kilepese-ellen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2967-mvsz-mi-lesz-veled-magyarorszag-patrubany-miklos-az-oktober-2-i-nepszavazasrol


Szóljunk mindhárom eseményről bővebben. 

 

Egyrészt: A Magyarok IX. Világkongresszusa 

 

A Magyarok Világszövetségét 1938-ban az a Magyarok Világkongresszusa hívta életre, amely 

Világkongresszus azért jött létre kilenc évvel korábban, 1929-ben, hogy a trianoni ország- és 

nemzetcsonkítás következtében képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet a világ színe 

előtt képviselje. A Magyarok Világkongresszusa a saját magát két ülés között képviselni hivatott, 

és állandóan működő, ügyvivő testületeként hívta életre a Magyarok Világszövetségét. 

Következésképp, lévén, hogy a Magyarok Világszövetségének teljesen egyedi legitimitása és 

státusa van a magyar nemzet életében, számára nincs fontosabb feladat, mint a Magyarok 

Világkongresszusa előző ülései határozatainak végrehajtása, illetve azok szorgalmazása, és a 

soron következő Világkongresszus ülésének megszervezése, lebonyolítása. 

 

A Magyarok IX. Világkongresszusának Nyitó-konferenciáját 2016. augusztus 15-én, 

Nagyboldogasszony napján, Székesfehérváron, Záró-konferenciáját pedig Budapesten tartotta 

meg, 2016. augusztus 20-án, Szent István napján. E két plenáris nemzetpolitikai döntéshozó ülés 

között Budapesten tíz szakmai konferencia zajlott, amelyek keretében 171 előadás hangzott el. 

Ezek az előadások és vitájuk alapozták meg a Záró-konferencia döntéseit és magát a Záró-

Nyilatkozatot. A világkongresszusi küldöttek már az ülés idején átvehették a dolgozatokat 

tartalmazó tíz kötetet, egy megjelent 2016 decemberében, míg további két kötet kiadása a 2017. 

évben várható. 

 

A Záró-Nyilatkozat megfelelően összegzi a történteket és a meghozott határozatokat, ezért annak 

teljes szövegét jelen szöveges beszámolóba emelem, mellékletként. Ugyanakkor kiemelek ezek 

közül néhányat. 

 

A Csíki Székely Krónika valódiságának cáfolhatatlan bizonyításával, ami az őstörténeti 

konferencia keretében megtörtént, bizonyítottnak tekintendő, hogy a székely nép Atilla 

nagykirály hátramaradt hun népe, amely mindenkor magyar ajkú volt. Ez a két      megállapítás 

látszólag csak 500 évet nyit meg a magyarság legújabb kori Kárpát-medencei történetében, de 

voltaképpen kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig és az egyiptomi Szfinxig térben, és 

megnyit 5000 évet időben. 

 

A Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett rendezett konferencián megjelent Petőfi Sándor 

szibériai szépunokája, egy bájos hun-burját hajadon, Oyuna Baldakova, ezzel karnyújtásnyira 

hozva Petőfi Sándor Szibériába történt elhurcoltatása tényének bizonyítását. Ugyanezt erősítette 

a Dr. Alekszej V. Tyivanyenko burjátországi történész előadása és tavaly megjelent orosz nyelvű 

könyve, amelyet az MVSZ Dalmay Árpád nagyszerű fordításában még abban az évben, a 29. 

számú Magyarságtudományi Füzetként megjelentetett. Ebben a könyvben található az a 

hivatkozás Oroszország Igazságügyi Minisztériumának honlapjára, amelyen e közhasznúsági 

jelentés írásának időpontjában is olvasható, hogy Petőfi Sándort 1849-ben, a levert 

szabadságharc után szibériai fogságba hurcolták. Közeleg tehát az idő, amikor a magyar 

államnak fel kell adnia eddigi struccpolitikáját, meg kell adnia a nemzet legnagyobb költőjének a 

nemzeti kegyeletet, méltó helyen és módon eltemetve az ő hazahozott hamvait. Ez lesz az a 

pillanat, amikor elérkezik az idő a magyar történelmet tudatosan meghamisító, jelenlegi 

tudományos intézmények felszámolására, és helyükbe egy új, magyar érdekű tudós társaság 

megalapítására. 

 

A Magyarok IX. Világkongresszusa is védelmébe vette a magyar földet, felhívva Magyarország 

kormányát, hogy tárgyalja újra az EU-hoz történt csatlakozási szerződését, és vetesse ki a szabad 

forgalmú árúk csoportjából a magyar anyaföldet, amihez a Brexit bekövetkezte jó tárgyalási 

helyzetet teremt. 

 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkozat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkozat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkozat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2924-mixvk-a-magyar-fold-vedelmeben-a-kormany-kezdemenyezze-az-eu-s-csatlakozasi-szerzodes-ujratargyalasat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2924-mixvk-a-magyar-fold-vedelmeben-a-kormany-kezdemenyezze-az-eu-s-csatlakozasi-szerzodes-ujratargyalasat


Kassai Lajosnak, a lovasíjászat megteremtőjének és legnagyobb bajnokának, valamint Mónus 

Józsefnek, cél- és távlövő világbajnoknak MVSZ általi kitüntetésével, és a Világkongresszus 

munkájába való tevőleges bevonásával egy új, a nemzet életében előremutató út nyílt meg. 

 

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége 

együttműködésének eredményeként a Magyarok IX. Világkongresszusa közkinccsé tette Dr. 

Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítását, amelyet a professzor több évtizedes összegző 

munkával teremtett meg. Ez a kiállítás, különösen annak a tanuló magyar ifjak körében történő 

megfelelő terjesztésével alkalmas lehet nemzetünk a 20. században oly kegyetlenül megtépázott 

önbecsülésének helyreállítására, és az idén elhunyt Borbély Imre által megálmodott, először a 

Magyarok IV. Világkongresszusa keretében, 1996-ban felvázolt tudásközpontú nemzetépítés 

életbe léptetésére. 

 

Végül, a magyar ősiségnek több konferencia keretében történt további bizonyításával és a 

további lépések világkongresszusi határozatokba foglalt felvázolásával a Magyarok IX. 

Világkongresszusa világos utat jelölt meg a magyar nemzet számára, amelyet következetesen 

végigjárva, nemzetünk megdöntheti Trianont és helyreállíthatja a Szent Korona országát, azaz 

újrateremheti a maga számára és Európa számára az élet esélyét. 

 

Alább felsorolom a Záró-Nyilatkozat magukért beszélő alcímeit: 

Üzenet Európának: Európa Trianonja 

Hozzájárulásunk az egyetemes közjóhoz 

Bizonyított székely és magyar ősiség 

A magyar nemzet meghatározásának kiegészítése 

A magyar ősiség a magyar nyelv és a magyar írás védelmében 

Felszólalás a méltányosság jegyében, a magyar nemzet védelmében 

A Kárpát-medence és a Szent Korona országa 

A székely nép önrendelkezése 

Trianontól a hazaáruláson át a Szent Korona országáig 

Petőfi Sándor szépunokája 

Az MTA alkalmatlansága 

Az MVSZ fokozott szerepvállalása 

A magyar föld védelmében 

A népszaporulatot segítő méltányos nyugdíjrendszerért 

A tíz szakmai konferencia hozadéka 
 

 

Másrészt: Az MVSZ érdemének a magyar és a nemzetközi politikum általi elismerése 

 

A 2016. szeptember 12-i parlamenti válasz-felszólalásában a kormánypártok által ritkán 

hangoztatott alapigazságot mondott ki, és aratott nagy tapsot Orbán Viktor miniszterelnök: a 

2004. december 5-én az IGEN-ek győzelmével végződött népszavazás nélkül nem született 

volna meg 2010-ben a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok számára is elérhetővé tevő 

törvény!  

 

A népszavazást kiharcoló, és az IGEN-eket győzelemre segítő Magyarok Világszövetségéről 

nem esett szó. Ezúttal sem. A Magyarok Világszövetségét december 5. kapcsán csak akkor 

szokta a magyarországi politikai osztály emlegetni, ha az általa kezdeményezett népszavazásról, 

mint a magyar nemzet elleni merényletről beszélnek… 

 

Pedig korábban Kövér László, az Országgyűlés elnöke is kimondta, hogy „2004. december 5-én 

egy új korszak kezdődött a magyarság életében”. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, mint a 

magyar állampolgárságot a külhoni magyarok számára elérhetővé tevő törvénymódosítás 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2970-mvsz-kassai-lajos-es-monus-jozsef-atvette-a-magyar-nemzetert-erdemermet
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2891-mixvk-monus-jozsef-a-magyarok-vilagszovetsegenek-ajanlotta-fel-kovetkezo-vilagcsucsat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/3080-eltemettek-borbely-imret-patrubany-miklos-bucsubeszede
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/1615-borbely-imre-szubszidiaris-nemzetstruktura-es-tudaskozpontu-nemzetfejlesztes-illetve-ezek-mai-korlatai-2014-marcius-8
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/hirfolyam/2920-mixvk-zaro-nyilatkozat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/1988-ujra-egyutt-nagygyules-egy-eros-nemzetert-a-kossuth-teren


előterjesztője pedig úgy fogalmazott, hogy az IGEN-ek 2004. december 5-én aratott győzelme 

kötelezi az Országgyűlést e törvény meghozatalára. 

 

Természetesen sem Kövér László, sem Semjén Zsolt nem említette meg annak a nevét, aki 

nélkül erre a népszavazásra soha sem került volna sor: a Magyarok Világszövetségét. (!?) 

Orbán Viktor említett parlamenti beszéde ide kattintva tekinthető meg. Beszédének szóban 

forgó része a felvétel 6:35 perce után kezdődik. 

 

„Ha ez nincs (ti. a december 5-i győztes népszavazás), nem tud megtörténni (t.i. az 

állampolgársági törvény módosítása)!” – zárta mondandóját nagy taps közepette a kormányfő. 

 

Emlékeztetésképpen idézek egy régebbi MVSZ Sajtószolgálat közleményt: 

A külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért kiírandó 

népszavazást Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kezdeményezte az 

MVSZ alapításának 65. évfordulóján, 2003. augusztus 18-án megtartott elnökségi ülésen. Az 

MVSZ 26 tagú Elnöksége aznap több órás vita után egyetlen tartózkodással hozta meg a 

kezdeményezést támogató határozatát. 2004 tavaszán az MVSZ szervezésében közel félmillió 

magyar állampolgár támogatta aláírásával a népszavazás kiírását, amelyre végül 2004. december 

5-én került sor. Győztek ugyan az IGEN-ek, de a Gyurcsány-kormány ellenkampánya miatt 

alacsony volt a részvétel, és annak ellenére, hogy a népszavazás eredményesnek bizonyult, nem 

volt ügydöntő ereje. 2007-ben az MVSZ változatlan kérdéssel útjára indította második 

népszavazási kezdeményezését, amelynek kiírását az Alkotmánybíróság elképesztő jogi csűrés-

csavarással akadályozta három éven keresztül, mígnem a 2010-ben kétharmados parlamenti 

többséget szerző Fidesz-KDNP koalíció meg nem hozta a fent hivatkozott törvényt. Ezt követően 

megszólalt az Alkotmánybíróság is, és elutasította az MVSZ második népszavazási 

kezdeményezését, állítván, hogy az okafogyottá vált volna... Az Alkotmánybíróság ebben a 

kérdésben is „tévedett”, hiszen az MVSZ által kezdeményezett népszavazás azoknak adta volna 

vissza a magyar állampolgárságot, akik magyar nemzetiségűek, míg a Fidesz-KDNP koalíció 

által elfogadott törvény azoknak adja meg ezt a kedvezményt, akiknek valamely felmenője 

magyar állampolgár volt. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek… A két megközelítés 

között – következményeiben is – jól érzékelhető a különbség. 

 

A Magyarok Világszövetsége úgy tekint a 2004. december 5-i népszavazásra, mint közel nyolc 

évtizedes történetének legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedetére. 

 

Az MVSZ Elnöksége december 5. tízedik évfordulóján ezt a napot a Magyarok Világszövetsége 

és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napjává nyilvánította. 

 

Azzal, hogy a minden tisztességes szándékú magyar ember számára nyilvánvaló igazságot Orbán 

Viktor miniszterelnök 2016. szeptember 12-i felszólalásában – Kövér László házelnök és Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes után – félreérthetetlenül kimondta, azzal gyakorlatilag a magyar 

állam legfőbb vezetői elismerték az MVSZ azon érdemét, amely eddig mintegy egymillió 

külhoni magyarnak juttatta vissza magyar állampolgárságát, és amely érdemet az MVSZ 

Küldöttgyűlése is az 1938. augusztus 18-án alapított Magyarok Világszövetsége története 

legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedetének minősített, és ezt a Szövetség Alapszabályában is 

rögzítette. 

 

De jutott a Magyarok Világszövetségének és elnökének 2016-ban nemzetközi, értsd nem-magyar 

elismerés is. Jómagam egy MVSZ-küldöttség élén, október végén Lengyelországba utaztam, 

ahol találkoztam Andrzej Duda államelnökkel, és megbeszélésünk nem merült ki az általunk 

1999. június 16-án, Szent Kinga tiszteletére felavatott székelykapunál megejtett kézfogással, 

hanem délután találkozásunk során fontos magyar érdekű dokumentumokat is átadhattam az 

államelnöknek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_K--vp5J5W0
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/2018-december-5-a-magyarok-vilagszovetsege-es-a-magyar-nemzet-oszthatatlansaga-napja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/2018-december-5-a-magyarok-vilagszovetsege-es-a-magyar-nemzet-oszthatatlansaga-napja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/2999-oszandec-patrubany-miklos-es-andrzej-duda-kezfogasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/3003-video-andrzej-duda-es-patrubany-miklos-kezfogasa-oszandecen


Később, novemberben és decemberben, a Magyarok IX. Világkongresszusának a magyar nyelvre 

vonatkozó határozatát végrehajtva, Ausztriában, Németországban és Svájcban voltam körúton, 

ahol Varga Csaba – A kőkor élő nyelve című, általunk készíttetett német nyelvű könyvét 

mutattam be. Münchenben, két ízben is találkoztam Bajorország kulturális miniszterével és ott 

akkreditált külföldi diplomatákkal, akik a Magyarok Világszövetségének ismerőiként és 

méltatóan szóltak az MVSZ törekvéseiről.  

 

Összegzésként elmondható, hogy szemlátomást oldódik az a magyar politikum által a Magyarok 

Világszövetsége ellen elrendelt karantén, amely 2000-ben az MVSZ költségvetési 

támogatásának puccsszerűen, és országgyűlési házszabályt sértően történt megvonásával 

kezdődött, amely az MVSZ elszigetelésével folytatódott, és amely abban a több mint hatszáz 

bírósági tárgyalási napban érhető tetten, amelynek az MVSZ ez alatt a másfél évtized alatt, 

akarata ellenére alanyává vált. A karantén oldódása folytatódik, akár tetszik ez egyeseknek, akár 

nem… 

 

 

Harmadrészt: Az MVSZ megteremtette a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, biztonságosabb 

működés feltételeit 

 

Ötéves – temérdek akadállyal teletűzdelt, és menet közben meghiúsult kísérletek sokaságával 

jelzett – fáradozás árán, sikerült végrehajtanunk a Küldöttgyűlés 14/2011. (V.21.) MVSZ KGY 

határozatát. Méghozzá nem is akárhogyan. A határozat tárgyát képező ingatlant az Elnökség által 

a piaci árak alapján megszabott értékesítési árat 25%-al fölülmúlva értékesítettük! A végső 

tárgyalások két évig tartottak, amelynek első évében a legjobb ajánlattevő kiválasztása, és az érte 

való megvívás zajlott. A második év a kiválasztott partnerrel kötött szerződések – összesen négy, 

mintegy 80 oldalas – lebonyolítására került sor. 

 

A hallatlan fizikai és szellemi-lelki erőt felemésztő folyamat során megismerhettük a mai 

magyar társadalmi-gazdasági élet számos rákfenéjét, a nyilvánvalóan alkotmányellenes 

kormányrendelettől, a korrupció melegágyának megteremtésére alkalmas, eszméletlenül és 

ésszerűtlenül túlcentralizált állami bürokráciáig el. Ez utóbbit „testközelből” megtapasztalva 

meg kell állapítanunk, hogy gyilkos természetű: bizton mondható, hogy elmegy az életkedve 

annak, aki ebbe a rendszerbe beleütközik. 

 

Az MVSZ vezető testületei – az Elnökség, a Küldöttgyűlés, a Felügyelő Bizottság és az Etikai 

Bizottság – végigkövették az értékesítés folyamatát, amint azt testületi határozataik is jelzik: 

57/2010. (V.27.) MVSZ Elnökségi határozat, 1/III/2010. (VIII.10.), 2/III/2010. (VIII.10.), 

3/III/2010. (VIII.10.), 4/III/2010. (VIII.10.), 5/III/2010. (VIII.10.), 6/III/2010. (VIII.10.), 

7/III/2010. (VIII.10.), 8/III/2010. (VIII.10.), 9/III/2010. (VIII.10.), 10/III/2010. (VIII.10.), 

11/III/2010. (VIII.10.), 12/III/2010. (VIII.10.) MVSZ Elnökségi határozatok, 15/I-III/2011. 

(II.26.) MVSZ Elnökségi határozatok, 18/2011. (XII.3.) MVSZ Elnökségi határozat, 5/2012. 

(V.17.) MVSZ Elnökségi határozat, 21/2012. (VI.30.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/I-II/2010. 

(XI.10.) MVSZ Elnökségi határozatok, 17/2013. (XII.7.) MVSZ Elnökségi határozat, 13/2014. 

(II.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/2014. (V.8.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/1-4/2014. 

(V.8.) MVSZ Elnökségi határozatok, 9/2014. (V.8.) MVSZ Elnökségi határozat, 11/2014. 

(VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 12/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 13/2014. 

(VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 14/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 14/2014. 

(VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 15/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2014. 

(VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 17/2014. (VIII.16.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2014. 

(XII.6.) MVSZ Elnökségi határozat, 17/2014. (XII.6.) MVSZ Elnökségi határozat, 18/2014. 

(XII.6.) MVSZ Elnökségi határozat, 9/2015. (II.14.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/I-II/2015. 

(VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozatok, 7/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/2015. 

(VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 9/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 10/2015. 

(VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 11/2015. (VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 12/2015. 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2016-sajtoanyaga/3045-varga-csaba-fomuve-megjelent-nemetul


(VIII.22.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/2015. (XII.5.) MVSZ Elnökségi határozat, 7/2015. 

(XII.5.) MVSZ Elnökségi határozat, 15/2016. (II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 16/2016. 

(II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 17/2016. (II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 18/2016. 

(II.13.) MVSZ Elnökségi határozat, 6/2016. (IV.15.) MVSZ Elnökségi határozat, 7/2016. 

(IV.15.) MVSZ Elnökségi határozat, 8/2016. (IV.15.) MVSZ Elnökségi határozat, 12/2016. 

(VIII.18.) MVSZ Elnökségi határozat s különösen a 13/2016. (VIII.18.) valamint a 14/2016. 

(VIII.18.) számú Elnökségi határozatok, amelyek az MVSZ Felügyelő Bizottságának és Etikai 

Bizottságának az ingatlan értékesítésének folyamatára vonatkozó egyetértő nyilatkozatait veszik 

tudomásul. A légkört, amiben ez a hallatlan erőfeszítés zajlott, jól érzékelteti a menetközben 

„elkerülhetetlenül lábra kapott” rágalmakat elutasító, 15/2016. (VIII.18) MVSZ Elnökségi 

határozat. És legvégül a 9/2016. (08.19.) MVSZ KGY határozat. 

 

Ennek a folyamatnak lezárásaként fontos, egy szándékos, az MVSZ jó hírét tudatosan rontó, 

félrevezető ál-hír eloszlatása. A számok és a folyamat ismeretében megállapítható, hogy a 

szóban forgó ingatlan értékesítését nem a 2008-ban a Magyarok VII. 

Világkongresszusának lebonyolítására felvett 50 millió forintos kölcsön tette 

elkerülhetetlenné, hiszen ez az összeg a világgazdasági válság kitörése előtti gazdasági 

viszonyok között egy év alatt könnyedén kigazdálkodható lett volna, hanem ez a 2008. 

szeptember 1-jén kirobbant világgazdasági válság következménye. Az új viszonyok 

közepette az ingatlanjaink bérlői sorra csődbe mentek, és hatalmas adósságállományt hagytak 

maguk mögött. A bevételkiesés akkora volt, hogy a PAX PANNONIAE Kft. ötször akkora 

(500%) adósságot halmozott fel a kezelésébe adott ingatlanok üzemeltetésével járó kiadásokkal, 

mint amekkora a felvett hitel volt. Ennek a lefelé örvénylő folyamatnak csak akként lehetett 

véget vetni, hogy magunk és munkatársaink egészségét kockáztatva öt egymást követő 

télen keresztül fűtetlen székházban kellett dolgoznia a Magyarok Világszövetségének!!! 
Nem a világ botránya ez, kedves Magyar Testvéreim??!! 

 

Most, hogy ennek a gyászos állapotnak sikerült véget vetnünk, még egy kevéssé ismert 

körülményre kell rámutatnunk. A fennebb vázolt ötéves folyamattal sikerült teljesen 

átcsoportosítanunk és átalakítanunk az MVSZ vagyonának szerkezetét. Sikerült 

hatálytalanítanunk az 1994-ben MVSZ elnökségi határozattal életre hívott PAX 

PANNONIAE Kft-t, amely abnormális tulajdonviszonyaival az MVSZ életének legfőbb 

kockázati tényezőjévé, a külső hatalmi beavatkozás „szélessávú országútjává” vált, és a 

világgazdasági válság következtében megállíthatatlanná váló gazdálkodásával az MVSZ 

legsúlyosabb mindennapos megélhetésének közvetlen okozója volt. Ezzel egy 22 éve 

gennyező fekélyt távolítunk el a Magyarok Világszövetségének testéről. A Kft. 

végelszámolását elrendeltük. Helyébe a 2012-ben kényszerűségből megalapított Pax 

Pannonicum Kft-nk lép, a tulajdonos MVSZ számra is átlátható, követhető és reményeink szerint 

nyereséges gazdálkodással. 

 

Az MVSZ tavalyi gazdag tevékenységének még hosszú oldalakat szentelhetnénk. Nem tesszük, 

hanem mellékeljük teljes 2016. évi tevékenységünknek a tükrét úgy, ahogyan az az MVSZ 

Sajtószolgálat közleményeiből ránk köszön. Bármely sorára rákattintva olvashatóvá válik a több 

mint háromszáz közlemény akármelyike. Jó olvasást, hasznos időtöltést kívánok! 

 

Velünk az Isten! 

és  

Vesszen Trianon! 

 

Budapest-Kolozsvár, 2017. május 11-én 

 

            Patrubány Miklós István Ádám, 

       a Magyarok Világszövetségének elnöke  

 



A Magyarok Világszövetségének  

2016. évi tevékenysége 

az MVSZ Sajtószolgálat tükrében 
A 2016. évi közhasznúsági jelentés szöveges beszámolójának része 

 

 Világkongresszust követő újévi üzenet 

.............................................................................. 

 Dr. Grespik László halálára 

 Holnap megjelenik Tyivanyenko professzor Petőfi-könyve 

 2016. december 16., 18 óra - Karácsonyi jótékonysági hangverseny az MVSZ Magyarok 

Házában 

 A zsidó-kereszténység közönséges hamisítás voltáról... - Dr. Csohány János professzor új 

könyve 

 Belizi Maranka története, avagy ki tartotta el Bróker Marcsikát, a "magyar" bűnözőt? 

 Végső búcsú Böröcz Jóska bácsitól Zürichben 

 

 Patrubány Miklós decemberi nemzetpolitikai előadása: Petőfi Sándor életének láthatatlan 

oldala. 17 órakor: Dr. Pais István - A Biblia igazi arca 

 Szent László-MTA : 2016. december 13-án, kedden, 18 órakor - Rácz Szabó László: Trianon és 

100. évfordulója Délvidék szempontjából 

  December 1. és a gyulafehérvári nyilatkozat vérlázító magyarellenessége 

 Szent László-MTA: 2016. december 8-án, csütörtökön, 18 órakor - Kocsis István: Trianon 

rejtélyei és a történelemhamisítás 

 

 Cs. Varga István: Köszöntő Oláh István születésének 80. évfordulója alkalmából 

 Búcsú Böröcz Józseftől 

 Szent László-MTA : 2016. december 6-án, kedden, 18 órakor - Krakkó Rudolf: Trianon 

Partiumból szemlélve 

 Aranyéremesélyes VMSZ-karikatúra a Délhírben 

 December 5. - A Magyarok Világszövetsége Napja - az MVSZ Elnöksége, Orbán 

Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László nyilatkozata 

 

 Az MVSZ székházának decemberi programja 

 Varga Csaba főműve megjelent németül 

 I. TRIANON-MENET Budapesten: Vesszen Trianon! 

 Szent László-MTA: 2016. december 1-jén, csütörtökön 18 órakor - Dr. Drábik János: Mit kell 

tennünk a magyar nemzet megmaradásáért? 

 Folytatás - IV.: Nimród kolozsvári szobra - "Nimród a világ első királya, minden 

magyarnak szent őse, Hunor és Magor apja." - Benkő Emő avatóbeszéde IV. rész 

 

 Szent László-MTA : 2016. november 29-én, kedden, 18 órakor - Király B. Izabella: A változó 

világ és Trianon 

 Folytatás - III.: Nimród kolozsvári szobra - "Nimród a világ első királya, minden magyarnak 

szent őse, Hunor és Magor apja." - Benkő Emő avatóbeszéde III. rész 
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 Folytatás - II.: Nimród kolozsvári szobra - "Nimród a világ első királya, minden magyarnak szent 

őse, Hunor és Magor apja." - Benkő Emő avatóbeszéde II. rész 

 Elhunyt Böröcz József, a 20-21. század egyik nagy magyarja 

 Térkép: 100 éve történt - Románia hátba támadta Magyarországot 

 

 Nimród kolozsvári szobra - "Nimród a világ első királya, minden magyarnak szent őse, 

Hunor és Magor apja." - Benkő Emő avatóbeszéde I. rész 

 A Tudománytörténeti Vándorkiállítás első iskolai állomása: Hunyadi Mátyás 

Szakgimnázium – Székesfehérvár 

 A Magyarok Világszövetsége elnökségi ülése és sajtótájékoztatója 

 Szent László-MTA: 2016. november 24-én, csütörtökön 18 órakor - Dr. Drábik János: Mit kell 

tennünk a magyar nemzet megmaradásáért? 

 Szent László-MTA : 2016. november 23-án, szerdán, 18 órakor - Magyaródy Szabolcs: A 

bűnös nemzet? 

 

 Szent László-MTA : 2016. november 22-én, kedden, 18 órakor - Kocsis István: Trianon rejtélyei 

és a történelemhamisítás 

 Nimród, a Magyar Szentek és a Szent Korona Országa - Szent Erzsébet Napok Kolozsváron 

 Ruszin est az MVSZ-nél: Mi lesz veled Kárpátalja? - Szakrális művészeti kiállítás nyílt 

 Videó: Patrubány Miklós novemberi nemzetpolitikai előadása 

 Szent László-MTA : 2016. november 17-én, csütörtökön, 18 órakor - Mihályi Molnár 

László: Két pogány közt reménységgel. 96 évvel Trianon után 

 

 Szent László-MTA : 2016. november 16-án, szerdán, 18 órakor - Orbán József: A munka 

értékrendje 

 MVSZ: Pongrátz Gergely - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Patrubány Miklós páratlan szolgálatának elismerése Mohácson 

 Kocsis Zoltánra emlékezve 

 Donald Trump győzelme és a világméretű rendszerváltás 

 

 MVSZ: Mansfeld Péter - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Gyertyagyújtó megemlékezés Tomory Zsuzsa lelki üdvéért 

 Patrubány Miklós novemberi nemzetpolitikai előadása: A magyarság arculatának alakítása 

a migráns-kvóta ügyi népszavazás után 

 MVSZ: Tóth Ilona - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Szent László-MTA : 2016. november 10-én, csütörtökön, 18 órakor - Borsos Géza: 

Székely Trianon 

 

 MVSZ: Szabó János - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 November 9., 18 óra - Megszólal a Korona - Jéga Szabó Ferenc előadássorozatának kilencedik 

része az MVSZ Magyarok Házában 

 MVSZ: Géczi József - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Merjünk nagyok lenni! - Megnyílt a Tudománytörténeti Vándorkiállítás Székesfehérvárott 

 Tomory Zsuzsa halálára 

 

 Szent László-MTA : 2016. november 8-án, kedden, 18 órakor - Dr. Botlik József: Magyarellenes 

cselekmények 1944-45 fordulóján 

 MVSZ: Brusznyai Árpád - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 
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 Jeles közéleti személyiségek Szent Imre napi üzenete az amerikai magyarokhoz 

 MVSZ: Kéthly Anna - Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

  Az MVSZ székházának novemberi programja 

  Szent Imre 2016 plakátok 

 Szent Imre 2016 plakátok (2) 

 Videó: Andrzej Duda és Patrubány Miklós kézfogása Ószandecen 

 Szent László-MTA : 2016. november 3-án, csütörtökön, 18 órakor - Bakos Batu: A revízió 

lehetősége 

 MVSZ: Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 

 MVSZ: Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Ószandec: Patrubány Miklós és Andrzej Duda kézfogása 

 Ószandec: a felújított székelykapu és a lengyel-magyar kapcsolatok 

 MVSZ: Rácz Sándor 1956-os emlékkiállítása - Látogatható minden nap 

 Pongrátzok az Országházban 

 

 Október 27., 18 óra - Dr. Drábik János: Mit kell tennünk a magyar nemzet megmaradásáért? A 

Szt. László-MTA előadása, előtte 16 órakor: Megszólal a Korona - Jéga Szabó Ferenc 

 60. évforduló: Megemlékezés Bázelben 

 MVSZ: A "Véres csütörtök" 60. évfordulóján ismételt feljelentés 

 60. évforduló: Fáklyás vonulás a pásztói '56-osok útvonalán 

 Lipták Béla: 1956. október 23. 

 

 MVSZ: '56-os megemlékezés október23-án, 15 órakor a székházban 

 Nagykőrös: Temetőben felavatott Hegedűs Loránt-emléktábla 

 Videó: Októberi Patrubány-előadás, Drábik- és Bottyán-tanévnyitó 

 "GLORIA VICTIS" SZAVALÓVERSENY 

 Patrubány Miklós Berlinben: A nyugati szórvány új szerepe 

 

 Megemlékezés a Dobó István 14. gyalogezred hőseiről 

 1956-os emlékkiállítás Rácz Sándor tárlatvezetésével 

 Patrubány Miklós októberi nemzetpolitikai előadása és a Szent László-MTA évnyitója 

 Videó: Mónus József és Kassai Lajos átveszi a Magyar Nemzetért Ezüstérmet 

 Rácz Sándor válasza az antiszemitázóknak 

 

 '56-os kiállítás-megnyitó magyarellenes támadás alatt 

 Kassai Lajos hitvallása a harcosról 

 Meghívó Rácz Sándor '56-os kiállításának megnyitójára 

 Rácz Sándor '56-os kiállításának megnyitója - Meghívó 

 MVSZ-megemlékezés október 6-án a felvidéki Necpálon 

 

 Aradi Vértanúk: És Görgey? - Vörösmarty Mihály verse Görgeyről 

 Kiegészítés a Kolozsvári Grandpierre Endre-esthez 

 Az MVSZ Népművészetek boltjának bemutatója 

 Nagyszerű Kolozsvári Grandpierre Endre-est volt a Magyarok Világszövetségénél 

 MVSZ: Kassai Lajos és Mónus József átvette a Magyar Nemzetért Érdemérmet 
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 Meghívó október 6., 18 órára az Aradi Vértanúkról való megemlékezésre 

 Az MVSZ székházának októberi programja 

 MVSZ: Mi lesz Veled, Magyarország? - Patrubány Miklós az október 2-i népszavazásról 

 MVSZ székház: A magyar nyelv világa - Kovács Éva kiállítása 

 Nagykőrös: Emléktábla állítás Dr. Hegedűs Lorántnak - autóbusz indul Budapestről 

 

 Kolozsvári Grandpierre Endre 100 éve - megemlékezés október 5-én, 18 órakor az MVSZ 

Magyarok Házában 

 Az Aradi Vértanúk napjára készülődve - Emlék-CD kedvezményes áron 

 Lazio-himnusz: A kormányzat ismét az MVSZ nyomdokában 

 MIXVK - Magyarok=barbárok - A benesi dekrétumokról - Dr. Botlik József dolgozata 

 Csehországban is érinthetetlenek a benesi dekrétumok 

 

 Virágh Gedeon Emléktúra 

 Kilenc éve érinthetetlenek a benesi dekrétumok Szlovákiában 

 A tévéostrom tizedik évfordulóján - Avanti ragazzi... - Gyetvay György Gergely videója 

 Ujgur-tibeti tüntetés Genfben 

 Orbán Viktor az Országgyűlésben: December 5. nélkül ma sincs kettős 

állampolgárság! 

 

 Video - Patrubány Miklós 2016. szeptemberi nemzetpolitikai előadásának felvétele 

 Meghívó Patrubány Miklós szeptemberi nemzetpolitikai előadására: Világkongresszus, 

népszavazás, 60. évforduló 

 MVSZ: Meghalt Csoóri Sándor 

 MTF-27 - Dr. Balogh Sándor: Einstein tér/mező kérdésének megoldása. Egy új világkép 

alapjai  

 Budaházyért!=... - Patrubány-beszéd írásban 

 

 Kibertámadás-sorozat az MVSZ honlapja ellen – Az MVSZ a világháló magyar felhasználóinak 

segítségét kéri 

 Mónus József: Megvan a Magyarok Világszövetségének felajánlott világcsúcs! 

 Faragó László kitüntetése 

 Kárpátaljáért! - MVSZ támogatás Nagydobronyba  

 Budaházyért!=... - Patrubány Miklós beszéde 

 

 Budaházyért!=... - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK Keresztény Szociális Párt csatlakozása 

 MIXVK: Kapható a Világkongresszus első tíz kötete 

 Jó hírnevünk védelmében: Az MVSZ Elnökségének reagálása az "illuminátus"-rágalomra 

 Tüntetés Budaházyért és Magyarországért 

 Emberek Aranyban kiállítás - utoljára Magyarországon 

 

 Petőfiért! - Tyivanyenko professzor reagálása az MTA elutasító válaszára 

 Budaházyért!=... - A Jobbik Nyírlugosi Szervezetének csatlakozása 

 MIXVK: A magyar föld védelmében - a kormány kezdeményezze az EU-s csatlakozási 

szerződés újratárgyalását 

 Budaházyért!=Magyarországért! - A Somló Védpajzs Szövetség csatlakozása 
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 Elsőfokú koncepciós perben 13 évet kapott Budaházy György - felhívás tiltakozásra 

 

 MIXVK - Záró-nyilatkozat 

 MIXVK - Záró sajtókonferencia 

 MIXVK - Ötszáz, de valójában ötezer év nyílt meg a magyar őstörténetben 

 Megválasztották az MVSZ új tisztikarát 

 MIXVK – A Világkongresszus asztalán a Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés 

indítványa 

 

 MIXVK – Meghívó sajtótájékoztatóra 

 MIXVK – Táncház Ökrös Csabával 

 MIXVK – Az MTA megdöbbentő válasza - Ojuna és a genetikai vizsgálat 

 MIXVK - Élő közvetítés a nemzetstratégiai konferenciáról 

  MIXVK - Petőfi Sándor burját szépunokája, Ojuna 

 

 MIXVK - Így zajlott a Nyitó-konferencia Székesfehérváron 

 MIXVK - Élő közvetítés két csatornán 

 MIXVK - Holnap megjelenik Petőfi Sándor szépunokája 

 MIXVK - Kilenc emlékfát avattak Ópusztaszeren a Magyar Nemzetért Érdemérem 

kitüntetettjeinek 

 MIXVK - Mónus József a Magyarok Világszövetségének ajánlotta fel következő 

világcsúcsát 

 

 MIXVK - Publik Antal irodalmi összeállítása az MIXVK Fórumán 

 MIXVK: Autóbuszok indulása (7 órakor) és élő közvetítés az MVSZ honlapján - www.mvsz.hu - 

délelőtt 10 órától 

 MIXVK - Nyitó-konferencia és Nagyboldogasszony-napi Kegyeleti Zarándoklat Székesfehérváron 

 MIXVK Szervező Bizottsága Petőfiért: Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémiához 

 Balczó Andrásnak is emlékfát avatnak Ópusztaszeren 

 

 MIXVK - Nyitó-esemény Ópusztaszeren 

 MIXVK - Erősödő támadások az MVSZ és annak elnöke ellen 

 MIXVK: A nemzetstratégiai konferencia részletes programja 

 MIXVK: Az orvos-konferencia részletes programja 

 MIXVK: A borászati konferencia részletes programja 

 

 MIXVK - Meghekkelték az MVSZ elnökének világkongresszusi beharangozóját 

 MIXVK - Megjelent a Világkongresszus első kiadványa, az MTF-28 

 Élőben követhető a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztató: A Magyarok IX. Világkongresszusa 

 MIXVK - Patrubány Miklós: Beharangozó a Magyarok IX. Világkongresszusához 

 MIXVK: Az In vivo - orvos-konferencia meghívója 

 

 Meghívó sajtótájékoztatóra: A Magyarok IX. Világkongresszusa 

 MIXVK - A Petőfi-konferencia részletes programja 

 MIXVK - A Trianon-100 konferencia részletes programja 

 MIXVK - A világkongresszusi konferenciák beharangozása  
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 MIXVK - Patrubány Miklós a közelgő Világkongresszusról a CMM-ben 

 

 Publik Antal lesz Patrubány Miklós mai előadásának vendége 

 Meghívó Patrubány Miklós júliusi nemzetpolitikai előadására 

 Foci EB-döntő: Mindenképpen nyerünk... - Dr. Tranger Károly újabb szösszenete 

 MIXVK - Beharangozó - "Radványi Jenő" borászati konferencia 

 

 Beke István és Szőcs Zoltán szabadulva a bukaresti börtönből, háziőrizetben 

Kézdivásárhelyen 

 MIXVK - Beharangozó - Kárpát-medencei magyar vértanúság - történeti konferencia 

 1945. június, Pozsonyligetfalu: Államilag szervezett magyar- és németirtás Szlovákiában - 

konferencia és megemlékezés 

 X. BALATONGYÖRÖKI NEMZETI HÉT - 2016. VII. 6 - 10. 

 Géppisztollyal Bégaszentgyörgyön - Magyar sors Délvidéken: a Sarnyai ügy 

 

 MIXVK - Elkészült video-klipp 

 Foci-EB: Wales for ever! - Magyar-wales-i szövetség - Dr. Tranger Károly jegyzete 

 MIXVK - Beharangozó - A számítógépes szabványosításon túl - rovásírás konferencia 

 Pozsonyligetfalu - konferencia július elsején Pozsonyban 

 Budaházy György vádlotti védőbeszéde a Hunnia-perben 

 

 MIXVK - Beharangozó - 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság - a 60. évfordulónak szentelt 

konferencia 

 HARGITA AIRLINES - Felvezető kampány a foci EB-n... 

 Brexit - Putyin és Trump első megszólalása 

 Brexit: Európa új úton - Magyarország egy felelőtlen kaland árnyékában 

 MVSZ: Gratulálunk a magyar válogatottnak! 

 

 MIXVK - Zombory István főszervező felhívása a világ magyarjaihoz 

 Orbán Viktor sajátos szabadságharca: Elsőként kampányol Brüsszel mellett a britek kilépése 

ellen... 

 Petőfiért! - Újabb hazugság cáfolata: Megvan a segesvári csata magyar orvosának sírja Baróton 

 Petőfiért! - Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi S. Szibériában raboskodott 

 MIXVK - Beharangozó: Sémiták, árják és turániak - őstörténeti konferencia 

 

 Petőfiért! - Meghívó sajtótájékoztatóra - Tyivanyenko professzor új könyvének bemutatója 

 MIXVK - Beharangozó: A Fény üzenete - kulturális konferencia 

 Meghívó - Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása 

 MIXVK - CSEPEL KERÉKPÁRRAL A RIÓI OLIMPIÁRA 

 MIXVK - Beharangozó: "Hamvaidnak elhozása végett..." - Petőfi-konferencia 

 

 Trianon-96 - Csend - Siket Norbert verse 

 Trianon-96 - Összegzés 

 Petőfiért! - Tyivanyenko professzor látogatása az MVSZ-nél 

 Hábel György temetése - Patrubány Miklós búcsúbeszéde 

 Meghívó - Mogyoróhegyi politikai piknik a Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont 

elfogadásának 20. évfordulóján, 2016. június 25-én 
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 Trianon-96 - Június 4. nem ünnep! - Magyar megmozdulás Versailles-ban - Video és képek 

 Trianon-96 – "Eljön az a nap..." - Üzenet haza Versailles-ból 

 MIXVK - Beharangozó: Az In vivo orvos-konferencia 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 05. 30-án Dr. Boór Ferenc 

 MIXVK - Beharangozó: A Trianon-100 konferencia: "Hiszek Magyarország 

feltámadásában" 

 

 Lezajlott a hetedik Botond nap Székesfehérváron 

 MIXVK - Beharangozó: A nemzetstratégiai konferencia: Jövő a Szent Korona jegyében 

 Tempfli atya halálára - Patrubány Miklós búcsúja 

 Trianon-96: Csíksomlyóval Trianon ellen - egy francia művész bocsánatkérése - Sajó Victor 

összeállítása 

 Székesfehérvár: Május 22-én ismét lesz Botond napi vásár 

 

 Szatmárnémeti: Fiatalok a Szentlélekkel való kapcsolatukról 

 Trianon-96 - Kell még egy szó - franciául, Gerome előadásában 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 05. 23-án Dr. Boór Ferenc 

 Dr. Száva Tibor: Meghívó a 34. Bécsi Csíksomlyói Búcsúra 

 Fővárosi Törvényszék, II. em. 36., holnap: Budaházy Gyuri melletti kiállás - MVSZ 

Fővárosi Szervezet 

 

 MVSZ- közlemény: küldöttválasztás és jelölések 

 A csíksomlyói búcsú jelentősége hét tételben - Patrubány Miklós májusi nemzetpolitikai 

előadása Pünkösd napján 

 Csíksomlyó-2016: Isten áldd meg a magyart, és ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

 Mátyás Attila az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának új elnöke 

 Az MVSZ Pest Megyei Szervezete kiáll Budaházy György mellett 

 

 Rablánc-szakító tulipános kopjafa Krasznahorka "büszke vára" alól a nyolcadik székely 

széknek 

 Patrubány Miklós májusi nemzetpolitikai előadása 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 05. 10-én Dr. Bakos Batu 

 Felmentést Budaházynak! - Az MVSZ erdélyi közgyűlése kiáll Budaházy György mellett 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 05. 9-én Berényi László 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 05. 02-én Dr. Boór Ferenc 

 

 Az MVSZ székházának májusi programjai 

 Petőfiért! - v. Hábel György utolsó levele Magyarország Kormányához 

 Megrendülten... - Elhunyt v. Hábel György 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 05. 3-án Bakk István 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 04. 26-án Dr. Botlik József 

 

 Borzalom! - Székesfehérvár, 1944. november 

 A CMM Televízió a Magyarok Házában! 

 Székesfehérvár, 2016.04.23. - Fanfár királyainkért (1): III. Béláért és Antiochiai Annáért 
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 Petőfiért! - Újabb "hivatalos" könyv Petőfi Sándor haláláról - Az MVSZ Petőfi Sándor 

Bizottságának közleménye 

 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 04. 25-én Friedrich Klára és Szakács Gábor 

 Eltemették a Nobel-díjas Kertész Imrét - Tóth Károly Antal: Nobelesdi 

 Trianon-96 - Utazás az összmagyar megmozdulásra 

 7. avagy utolsó rész - A magyar irodalom és a Nobel-díj – Kertész Imre – Tóth Károly Antal: 

Nobelesdi - Kívánság 

 6. rész - A magyar irodalom és a Nobel-díj – Kertész Imre – Tóth Károly Antal: 

Nobelesdi - A magyarok 

 

 5. rész - A magyar irodalom és a Nobel-díj – Kertész Imre – Tóth Károly Antal: Nobelesdi - 

Vissza Auschwitzhoz 

 Hangosan zokogtak - Patrubány Miklós drámai nemzetpolitikai előadása április 15-én 

 4. rész - A magyar irodalom és a Nobel-díj – Kertész Imre – Tóth Károly Antal: Nobelesdi - Az 

érvényesülés útjai 

 3. rész - A magyar irodalom és a Nobel-díj – Kertész Imre – Tóth Károly Antal: Nobelesdi - A 

művek 

 A magyar irodalom és a Nobel-díj - 2. rész - Kertész Imre - Tóth Károly Antal: Nobelesdi 

- Gyászmunka 

 

 Április 11. - A magyar irodalom és a Nobel-díj - 1. rész - 80 éve jelölték Nobel-díjra Tormay 

Cecilt 

 Patrubány Miklós áprilisi nemzetpolitikai előadása 

 75 éve tért haza a Bácska, a Muraköz és a Baranya-háromszög 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 04. 11-én Dr. Boór Ferenc 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 04. 05-én Bakk István 

 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 04. 04-én Dr. Eőry Ajándok 

 Az MVSZ székházának áprilisi programjai 

 Hadrendben Jézusért – Csíki székely Húsvét 

 Magyar Húsvét - Magyar Feltámadás 

 A magyar húsvéti tojás története 

 

 Húsvétvasárnap - Krisztus Feltámadása 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 03. 29-én dr. Borbély Zsolt Attila 

 Áldást osztó Jézus-szobor állítása a Magyarok IX. Világkongresszusa évében 

 Magyar Adorján-Tomory Zsuzsa: Csodaszarvas népük ajkán, avagy Magyar Genezis 

 Vértes 71 Emléktúra a honvéd hősökért - Diákok és hagyományőrzők emlékeztek meg a 

hétvégén a világháborús honvédek hősi küzdelmeiről 

 

 Március 23., 17 óra - Megszólal a Korona - Jéga Szabó Ferenc előadássorozatának ötödik része 

az MVSZ Magyarok Házában 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 03. 22-én Dr. Grandpierre Atilla 

 Morvai Krisztina és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat Kolozsváron - A román hatóság 

lebontatná Petőfi Sándor, Szent István és Szent Erzsébet szobrát 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 03. 21-én Bérczi Szaniszló 

 Patrubány Miklós márciusi üzenete az N1-en 
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 Geönczeöl Gyula megtévesztő aláírása 

 MVSZ: Kiállás a székely nép mellett Dunaújvárosban, Székesfehérvárott és Sárospatakon 

 Népművészeti boltunk várja Önt! 

 A Pozsonyi csatára emlékeztetünk a Hősök terén 

 Patrubány Miklós Dunaújvárosban: Ökumenikus rendezvény a székely szabadságért 

 

 Az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének Sajtóközleménye (2016. március 4.) 

 Visszhang: "Önálló nép a székely" 

 Hirdetmény: Trianon ’96 

 MIXVK - Trianon-100 - kiútkereső konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 03. 8-án Dr. Aradi Éva 

 

 Szlovákiai választások után szabadon - Csabai János nyílt levele Vladimír Meciarhoz 

 Gyergyócsomafalva: A Quo vadis székely nép? fórumsorozat végállomása 

 Koszorúzással kezdődik az MVSZ Március 15-i ünnepsége 

 MIXVK - Sémiták, árják és turániak - őstörténeti konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for 

Papers 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 03. 7-én Nemes Márta 

 

 Az MVSZ székházának márciusi programjai 

 Országgyűlési képviselő Balog Zoltán "kártékony és bűnös" tevékenységéről 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 03. 1-jén Friedrich Klára és Szakács Gábor 

 A székely kérdés aktualitása 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 02. 29-én Vajta Dénes 

 

 Koszorúzás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján 

 Király B. Izabella: A hermanottósok történelmet írtak 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 02. 23-án Dr. Botlik József 

 MIXVK - "Radványi Jenő" borászati konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 02. 22-én Bertha Szilvia 

 

 Február 24., 18 óra - Nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? - Szomolai Tibor előadása 

 MIXVK - 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság - a 60. évfordulónak szentelt konferencia - 

Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 MIXVK - In vivo - orvos-konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 MIXVK - Kulturális konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 MIXVK - Rovásírás konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 02. 16-án Varga István 

 MIXVK - Petőfi-konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers 

 Február 14-én, 15 órakor szimpátiatüntetés Budapesten, az orosz nagykövetség előtt 

 MIXVK - Kárpát-medencei magyar vértanúság - történeti konferencia - Dolgozatkérő levél 

 Bottyán Zoltán esszéje a párizsi "békéről" 

 

 Február 11. a Kitörés napja 
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 MVSZ: Gondolatok a párizsi "béke" évfordulóján 

 Február 11., 18 óra - Megszólal a Korona - Jéga Szabó Ferenc előadássorozatának negyedik része 

az MVSZ Magyarok Házában 

 MIXVK - Nemzetstratégiai konferencia - Dolgozatkérő levél 

 Migránsözön és Trianon Patrubány Miklós havi nemzetpolitikai előadásában 

 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 02. 9-én Dr. Raffay Ernő 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 02. 8-án Balla József 

 Az MVSZ elnöke az egri fertálymesterek avatásán 

 Walther Sinn: Angela Merkel hazaárulása - Angela Merkels Hochverrat 

 Jogerős ítélet a Tokay-írás büntető ügyében - Pontosításaink 

 

 MTF-26 - Az MVSZ vezetőinek székelyföldi fórumsorozata 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 02. 2-án Dunajszky Géza 

 Az MVSZ székházának februári programjai 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 02. 1-jén Gálfi Aba 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 01. 26-án Dr. Mandics György 

 

 Január 22. - Kölcsey Ferenc szembefordulása Kazinczy Ferenccel, korábbi példaképével 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 01. 25-én Dr. Pócs Alfréd 

 A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem és a Dr. Hegedűs Loránt Könyvesház megnyitója 

 A székelyekről szóló MTF-26 jelentősége  

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 01. 18-án Dr. Bardócz András 

 

 Búcsú Cseresznyés Páltól 

 Dr. Téglásy Imre bécsi tüntetésre hív: kölni helyett budapesti víz a Merkel-féle szexuális dögvész 

ellen 

 Kósza szél - Szécsi Pál-est az MVSZ Magyarok Házában január 23-án 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 01. 19-én Dr. Varga Tibor 

 Január 14., 18 óra - Megszólal a Korona - Jéga Szabó Ferenc előadássorozatának 

harmadik része az MVSZ Magyarok Házában 

 

 Patrubány Miklós januári nemzetpolitikai előadása: A Magyarok Világkongresszusának 

szerepe a magyar nemzet életében 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 01. 12-én Dr. Drábik János 

 Ha hétfő, akkor Szent László Akadémia - 2016. 01. 11-én Vesztergám Miklós 

 Az MVSZ székházának januári programjai  

 Élő közvetítésben: 38 éve tért haza a Szent Korona! 

 

 MTF-26: Megjelent a székelységről szóló szám. Könyvbemutató január 7-én 

 Ha kedd, akkor is Szent László Akadémia - 2016. 01. 5-én Zetényi-Csukás Ferenc 

...................................................... 

 A 2016. év köszöntése 
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