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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI REGISZTERRŐL 

 

Mi a Nemzeti Regiszter? 

A Nemzeti Regiszter honlap formájában működik majd, azonban több mint egy honlap. Célja, 

hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol a világon. A Nemzeti Regiszter 

megalkotásának gondolatát az a tény hívta életre, hogy a történelem viharai során a magyar 

nemzet világnemzetté vált. Hitvallásunk, hogy nem mondunk le egyetlen magyarról sem. 

Feladatunk, hogy azokat a magyarokat is megszólítsuk, akik már nem beszélik a magyar 

nyelvet. Ezért a Nemzeti Regiszter kezdetben magyar és angol, később spanyol nyelven is 

elérhető. 

Mit teszünk mi? 

 Létrehozzuk a Nemzeti Regiszter honlapját. 

 A honlapon híreket, eseményeket, programokat teszünk közzé. 

 Heti rendszerességgel hírlevelet küldünk. 

 A honlapon keresztül a szervezetek bemutatkozásával segítünk az eligazodásban. 

 Megkeressük és megszólítjuk a világon élő valamennyi magyart. 

Lehetőséget biztosítunk: 

 a magyar szervezetek számára saját videó- és fotótár létrehozásához; 

 a Magyar Kormánnyal való kapcsolatfelvételre; 

 a diaszpórában élő magyar közösségek bemutatkozására; 

 hogy a diaszpórában tevékenykedő magyar szervezetek beszámolhassanak 

eseményeikről, programjaikról, tevékenységükről; 

 hogy bárhol a világon élő magyar a hozzá legközelebbi magyar közösségben otthonra 

találjon. 
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Mit tehet Ön? 

Segítséget nyújthat abban, hogy 

 kialakuljon a világ magyarsága és a Magyar Kormány közti kapcsolattartási fórum; 

 ösztönzi a környezetében élő magyarokat arra, legyenek tagjai ennek a fórumnak; 

 a világ bármely táján élő magyar folyamatosan tájékozódjon valamennyi magyar 

közösség programjáról, híreiről, eseményeiről; 

 a magyarság tudjon valamennyi közösségéről, tudjon egymás lehetőségeiről és 

hiányairól; 

 a magyarság érdekeit együtt, egymással összhangban képviseljük. 

Hogyan regisztrálhatok? 

Regisztrálni két módon lehet: 

 a Nemzeti Regiszter honlapján; 

 jognyilatkozat kitöltésével az egyszerűsített honosítási kérelmet befogadó 

intézményekben.  

Hol érhetem el a honlapot? 

A Nemzeti Regiszter a www.nemzetiregiszter.hu vagy a www.hungarianregister.com oldalon 

érhető el októbertől . A honlapról a sajtóból, a diaszpóra szervezetektől, a közösségi 

oldalunkról (www.facebook.com/nemzetiregiszter) illetve személyes megkeresés útján 

tájékozódhat az info@nemzetiregiszter.hu email címen.  

Mi a nyilatkozat? 

A nyilatkozatot az egyszerűsített honosítási eljárás ügyintézésekor lehet kitölteni. Ahhoz, 

hogy valaki a Nemzeti Regiszterben regisztráljon, elegendő vagy a nyilatkozatot kitölteni, 

vagy a honlapon regisztrálni – a két jelentkezési mód egyenértékű. Közvetlenül, személyesen 

szeretnénk megkeresni a világ bármely táján élő, magyar kötődésű személyeket. A Nemzeti 

Regiszterrel könnyebbé, gördülékenyebbé válik a távolabbi országokban élő nemzettársaink 

megszólítása is. A nyilatkozat kitöltése önkéntes. 
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Mi a teendő a jogi nyilatkozat kitöltése után? 

Amennyiben Ön kitöltötte a Nemzeti Regiszterhez való csatlakozási szándékát jelző 

nyilatkozatot, az Ön által megadott email címre kapni fog egy automatikus levelet, amely 

tartalmaz egy linket. Erre kattintva aktiválhatja jelentkezését a honlapon. 

Van-e előfizetési, regisztrációs díj? 

Regisztrációs díj nincs. A csatlakozás önkéntes. 

Ki tartja nyilván az adatokat?  

A Nemzeti Regisztert a Magyar Kormány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma 

működteti és felügyeli. Így az adatok felvételét, rögzítését és kezelését is ez a minisztérium 

látja el. 

Mennyire védettek az adatok? 

A Nemzeti Regiszter adatvédelmi és kezelési szempontból a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően jár el. A Nemzeti Regiszter működtetése során a KIM, mint adatkezelő és 

adatfeldolgozó minden egyén számára személyes adatainak gépi feldolgozása során, tekintet 

nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítja, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 

különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. [A KIM e tekintetben a következő 

adatvédelmi és kezelési elveket tekinti magára nézve kötelezőnek: a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint 

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. 

január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.] 

Kik láthatják az adatokat? 

A KIM kötelezi magát arra, hogy az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, nem adja át, 

azokat harmadik fél számára semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé. 

Milyen nyelven működik a Nemzeti Regiszter? 

A Nemzeti Regiszter magyar és angol, a későbbiekben pedig spanyol nyelven is működik. 

Milyen gyakran kapok híreket? 
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Híreinket heti rendszerességgel küldjük. A magyar szervezeteknek híreik, programjaik, 

eseményeik terjesztésében lehetőséget biztosítunk. Amennyiben igényli, napi 

sajtófigyelőnkre, illetve heti sajtóelemzésünkre is feliratkozhat. 

Küldhetek-e én is híreket? 

Híreit az Ön által előnyben részesített, illetve az Önhöz legközelebb eső magyar szervezeten 

keresztül juttathatja el hozzánk.  

Kérdéseimmel hova fordulhatok? 

Kérdéseit és észrevételeit az info@nemzetiregiszter.hu e-mail címen várjuk. 

mailto:info@nemzetiregiszter.hu

