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Már a külföldön élő és a külhoni magyar állampolgárok is 
regisztrálhatnak az oltásra 

Keddtől már a Magyarországon élő külföldiek és a taj-számmal nem rendelkező, külföldön 
élő és külhoni magyar állampolgárok is regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra – 
közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A közlemény szerint az oltási program 
előrehaladtával és a járvány megfékezése érdekében a fenti csoportok mellett már a 
Magyarországon élő is tudnak regisztrálni az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. 
A személyazonosság hitelesítése érdekében a regisztrációs felület számukra módosult. Az 
oltást a Magyarországon élő külföldiekkel kezdik, a külföldön élő magyarok oltására csak 
később kerülhet sor. Az itt élő külföldiek oltása május második felében kezdődhet meg. A 
taj-számmal nem rendelkező, külföldön élő és a külhoni magyar állampolgároknak a 
regisztráció során meg kell adniuk a nevüket, az életkorukat, az e-mail-címüket, és a 
telefonszámuk mellett a személyazonosító számukat vagy magyar útlevelük 
okmányazonosítóját, a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját, továbbá azt, 
hogy hova szeretnék a védettségi igazolványuk kézbesítését. 

 

Készül a szabad utazásról szóló magyar–román megállapodás, 
Kelemen szerint Cîțu nyitottan viszonyul hozzá 

Florin Cîțu kormányfő nyitott egy olyan megállapodás elfogadására, amely kölcsönösen 
elismeri a magyar, illetve román oltási igazolásokat a karanténmentes, szabad utazás 
érdekében – nyilatkozta a Krónikának Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint akár 
napokon belül döntés születhet az ügyben. Jelenleg az üzleti céllal utazók és a 24 óra alatt 
átutazókon kívül csak azok a magyar állampolgárok léphetnek be karanténmentesen 
Magyarországra, akik a magyarországi hatóságok által kibocsátott védettségi igazolvánnyal 
rendelkeznek, azaz Magyarországon oltották be őket koronavírus ellen. A kettős 
állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok túlnyomó többsége viszont Romániában 
kapott oltást. A helyzetet egy olyan magyar–román államközi megállapodás oldaná meg, 
amely kölcsönösen elfogadja a vakcinálást igazoló dokumentumokat. Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes a Krónika megkeresésére kedden elmondta: a múlt heti, gyulai 
magyar–román külügyminiszteri találkozón a felek jelezték egymásnak, hogy van egy ilyen 
megállapodási szándék. Magam is jeleztem Florin Cîțu miniszterelnöknek az egyezmény 
kérdését, de Bogdan Aurescu külügyminiszter is beszélt ez ügyben a kormányfővel, aki 
nagyon nyitottan állt az ügyhöz” – tájékoztatta az RMDSZ-elnök.  

 

Cîţu: Románia és Magyarország kölcsönösen elismeri egymás oltási 
igazolását 

Románia és Magyarország kölcsönösen elismeri az oltási igazolványokat – jelentette ki 
csütörtökön Florin Cîţu miniszterelnök. A román kormányfő konstancai látogatása során 
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úgy fogalmazott: „jelen pillanatban az van, hogy mi elismerjük a magyarországi oltási 
igazolványt, Magyarország pedig elismeri a mienket”. Florin Cîţu az Agerpres 
hírügynökség tudósítása szerint hozzátette, jelenleg zajlik az egyeztetés 
külügyminisztériumi szinten arról, hogy feltétlenül szükség van-e egy erről szóló kétoldalú 
megállapodásra. A liberális kormányfő hozzátette, Románia elfogadja a más uniós 
államokban kibocsátott védettségi igazolványokat, és ennek fordítva is így kellene 
történnie. 

 

„Székelyföldért megmozgattuk Európát!” – Belgiumban is 
összegyűltek az aláírások 

Péntek éjfélkor lezárult a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében 
indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése. Az aláírásgyűjtés utolsó napján a 
tizenegyedik európai uniós államban, Belgiumban is összegyűlt a szükség számú aláírás.  
Ezzel a szükséges 7 helyett 11országban - Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, 
Horvátországban, Litvániában, Svédországban, Szlovéniában, Spanyolországban, 
Lettországan, Írországban és Belgiumban - sikerült teljesíteni a célt. 

Pesty László, az aláírásgyűjtés kampányfőnöke az M1-en elmondta: a kezdeményezés célja, 
hogy az Európai Unió központi szervei kiemelt figyelemmel kezeljék a nemzeti régiókat, az 
őshonos nemzeti kisebbségeket és az őshonos kisebbségek közvetlenül is részesülhessenek 
az EU kohéziós forrásaiból nyelvük, kultúrájuk megőrzéséért. Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár Facebook-bejegyzésében gratulált Pesty László 
kampányfőnöknek. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott közleményében úgy 
fogalmazott: ez a siker újabb futamgyőzelmet jelent, hiszen a következő feladat lesz az 
aláírások hitelességi vizsgálata, melyet a tagországok illetékes hatóságai végeznek, majd az 
Európai Bizottsághoz kerül benyújtásra. 

 

A Szövetség üdvözli a magyarországi oltás lehetőségét 

Az oltás a megoldás, így mindent, ami az emberek oltási kedvét és a biztonságos 
oltóanyaghoz való gyors hozzáférést segíti elő, pozitívan értékelünk. Üdvözöljük ezért azt a 
lehetőséget is, hogy nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is jelentkezhetnek 
oltásra a szlovákiai magyarok – állt a Szövetség sajtóanyagában szerdán. Mózes Szabolcs, 
az Összefogás elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a magyar felajánlással élni tudjunk és pozitív 
eredményeket hozzon különös figyelmet kell szentelni az országok közti adminisztrációs 
együttműködésre: „Bízunk benne, hogy ennek a nagylelkű felajánlásnak is köszönhetően 
nőni fog az oltási kedv a felvidéki magyarok között. Komoly hangsúlyt kell fektetni a 
védettségi igazolások kiállítására és azok kölcsönös elismerésére, hogy a magyarországi 
oltást előnyben helyezők is ugyanolyan jogi helyzetben legyenek, mint a szlovákiai 
oltakozók.” 
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Hamarosan újra megnyílik a Kübekháza-Rábé-kishatárátkelő 

A járványhelyzetre való tekintettel a nyár végén lezárt kishatár hamarosan újra megnyílhat 

Kübekháza és Rábé között. Erről Molnár Róbert, a magyarországi település polgármestere 

tájékoztatta a helyi sajtót. A nyitást a két ország megállapodása teszi lehetővé a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők számára, közölte a polgármester, aki elmondta, azt is, hogy a 

határnyitás időpontjáról a belügyminiszter várhatóan hamarosan dönt. A magyar-szerb-

román hármashatárnál lévő átkelő a 2019 októberi átadása óta - a vírushelyzet okozta 

korlátozások miatt - valójában csak pár hónapot üzemelhetett, ami alatt valamivel több 

mint 22 ezer személy áthaladását bonyolította le. A nyilatkozatban nincs szó a többi 

kishatárról, amelyek szintén zárva vannak tavaly szeptember 1-e óta. Pásztor István, a 

tartományi parlament elnöke április 23-án tárgyalt Csallóközi Eszterrel, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának főkonzuljával. Pásztor arra kérte tárgyalópartnerét, hogy 

jelezze Budapest felé a vajdasági polgárok azon igényét, hogy minél hamarabb nyíljanak 

meg a régóta lezárt határátkelők. A rasztinai, bajmoki, királyhalmi, a horgosi régi 

határállomás, valamint a gyalai és a rábéi határátkelők mielőbbi megnyitása prioritás, 

hogy a polgárok minél gyorsabban és minél kevesebbet utazva tudjanak közlekedni, 

mindennapi ügyeiket intézni. 

 

Újabb magyarellenes akció Beregszászban 

Fenyegető tartalmú, magyarellenes falragaszok jelentek meg az ortodox húsvét hajnalán 

Beregszászon – adták hírül hétfőn magyar és ukrán nyelvű kárpátaljai hírportálok. 

„Késhegyre a magyarokkal!” – volt olvasható a plakátokon. Az ismeretlen fenyegetőzők egy 

hetet adtak arra, hogy a magyarok „elhagyják az ukrán földet”. Ellenkező esetben, mint 

írták, megmérgezik őket, „akár a patkányokat”. „Dicsőség a nemzetnek!!! Halál az 

ellenségre!!!” – zárult az üzenet. Az eseményről az elkövetők a legnépszerűbb közösségi 

portálon osztottak meg fényképeket, majd miután a rendőrség nyomozást indított, 

eltávolították a bejegyzést. Vasárnap az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) bejelentette, 

hogy felderítette a magyarellenes provokáció feltételezett elkövetőit. A biztonsági szolgálat 

tájékoztatása szerint három ember orosz megrendelésre 500 dollár fejében helyezte el a 

magyarokat megfenyegető plakátokat. Az SZBU munkatársai kiderítették, hogy az ügy 

egyik érintettjének mintegy 500 dollárnak megfelelő orosz rubelt utaltak át. A nyomozás 

során a hatóságok orosz jelképeket és „egyéb, a jogellenes tevékenységet alátámasztó 

tárgyi bizonyítékokat” foglaltak le. 
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Szijjártó: Horvátországba is lehet utazni bármilyen oltással 
Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás 

által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, 

szabadon közlekedhetnek a két ország között – jelentette be a külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt mondta, már folynak a 

tárgyalások a szomszédos országokkal arról, hogy azok a magyar állampolgárok, akik már 

megkapták az oltást, szabadon utazhassanak. „Ma sikerült lezárni a tárgyalásokat 

Horvátországgal. Megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elfogadjuk az egymás által 

kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, 

szabadon közlekedhetnek a két ország között. Így azok a magyar állampolgárok, akik már 

megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak 

Horvátországba” – hívta fel a figyelmet a külügyminiszter. Hozzátette, hogy a technikai 

részletek a tárca konzuli szolgálatának honlapján lesznek megtalálhatók. 

 

A nemzet egyik legkisebb, de legerősebb közössége, a 

horvátországi magyaroké 
A nemzet egyik legkisebb, de legerősebb közössége, a horvátországi magyaroké, ismét 

bizonyította élni akarását – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton, a drávaszögi Kopácson, ahol közösségi 

házat avattak fel. Mint mondta, az elmúlt évek történéseiben fontos mérföldkő volt 

Jankovics Róbertnek, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

elnökének győzelme a horvátországi parlamenti választásokon. Ez a korábbi békétlenség 

időszakának vetett véget. Összefogta a magyar közösséget, a magyar egyesületeket, és 

bizonyította azt, hogy csakis az összefogásnak lehet eredménye, nem csak itt 

Horvátországban, hanem a Vajdaságban, Erdélyben és Kárpátalján is, és most már 

Felvidék is követi ezt a példát – húzta alá. „Ha nincsen nemzeti összefogás, széttagoltság 

van, és ha különböző pártokra szavaznak az emberek, akkor elveszítjük a fő célt, és kiesünk 

minden olyan döntéshozatali szervből, amelyben ott kell lenni. Csak az összefogás ereje 

mutathatja meg egyrészt a magyarságnak, másrészt a többségi nemzetnek, hogy velünk 

számolni kell, politikai tényezőnek számítunk, és csak az erős politikai intézményrendszer 

hozhatja el azt, hogy a többi intézmény is erős tudjon lenni” – fogalmazott. Kiemelte: a 

gazdasági programnak köszönhetően is megerősödött a magyar közösség. A gazdasági, az 

oktatási és a kulturális megerősítés eredményezte azt, hogy ma már fejlődő és egyre 

gyarapodó, gazdagodó horvátországi magyar közösségről beszélhetünk – mondta. 

Örömének adott hangot, hogy ezt a folyamatot a horvát kormány is jelentősen támogatja. 
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