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Semjén: Magyarország várja az ukrán állam magyarázatát 

2011. május 4. - MTI 

Magyarország - a KMKSZ-hez hasonlóan - érdeklődéssel várja az ukrán állam 

magyarázatát, hogy az ukrán biztonsági szolgálat miért zaklatott Kárpátalján élő magyar 

nemzetiségű polgárokat - mondta Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök helyettes újságírók előtt hangsúlyozta: Magyarország kiáll azon kárpátaljai 

magyar nemzettársai és az ő emberi jogaik mellett, akiket zaklatás ért. Megerősítette: a 

magyar állam továbbra sem ad ki az állampolgársággal kapcsolatban semmilyen 

információt más országoknak 

 

Ukrán nagykövet: meg kell vizsgálni, tényleg zaklatták-e a kárpátaljai 
magyarokat 

2011. május 4. - MTI, Magyar Hírlap 

Jurij Muska budapesti ukrán nagykövet kijelentette: meg kell vizsgálni, honnan származik, 

és igaz-e az arról szóló információ, hogy az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai 

magyarokat zaklatott. Jelezte, túlzás az ukrán biztonsági szolgálatról (SZBU) feltételezni, 

hogy képes lenne több ezer embert zaklatni. 

 

Célegyenesben a pártbejegyzés 

2011. május 5. - Gyergyai Csaba - Krónika 

Nemsokára megalakulhat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a pártalapítást 

kezdeményező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői ma nyújtják be a 

bukaresti törvényszéken a bejegyzéshez szükséges dokumentációt. „Kevesebb mint 4 

hónap alatt közel 30 ezer kézjegyet sikerült összegyűjteni, míg korábban a Magyar Polgári 

Pártnak (MPP) ez a procedúra több mint egy évet vett igénybe. Különösen jól ment a 

támogatók toborzása a Székelyföldön és a szórványban is, ami azt igazolja, hogy minden 

magyarlakta régióban van igény a pluralizmusra, az új magyar pártra” – jegyezte meg az 

EMNT ügyvezetője, Toró T. Tibor. 

 

Miniszteri biztos: megjelent a határon túli oktatási-nevelési támogatások 
pályázata 

2011. május 5. - MTI 

Az MTI-nek nyilatkozott Ulicsák Szilárd a Bethlen Gábor Alapkezelő igazgatója. Elmondta, 

hogy kiírásra került a határon túli oktatási-nevelési támogatások pályázati felhívása, amire 

a pályázatokat június 30-ig lehet benyújtani. Kiemelte, hogy modernizálni kell a rendszert, 

mivel nagyon sok járulékos költség terheli az alapot. Ezek mint például a postaköltség, 

illetve a járulékos költségek 10-30 százalékot tesznek ki, ami 5 milliárd forintnál több mint 

500 millió forintot tesznek ki. Cél, hogy a pályázók bankszámlán kapják meg a pályázott 
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összegeket, amihez ingyenesen járna bankkártya, valamint az utalás is térítésmentes 

lenne. Elmondta, hogy lesznek változások a lebonyolító szervezetek körében is, Erdélyben 

a Romániai Magyar Pedagógusszövetség, Felvidéken a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusszövetség, míg Kárpátalján Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

jótékonysági alapítványa végzi a munkát. A összeg ami rendelkezésre áll a nyílt 

pályázatokhoz 1,2 milliárd forint lesz, ami a tavalyi évi 2 milliárdhoz képest kevesebb, de 

„ebben benne voltak a nagyobb szervezetek, intézmények is. Most ők kikerültek ebből a 

körből, és meghívásos pályázaton normatív támogatást kapnak, így a kisebb pályázók 

számára nagyobb tér adódik.” 

 

EMNP - román aláírásokkal 

2011. május 5. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

„Mintegy harmincezer személy – köztük román nemzetiségűek és RMDSZ-tagok – 

támogató aláírását tartalmazó dokumentációt nyújtanak be ma a Bukaresti Törvényszékre 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kezdeményezői” – írja a bukaresti lap hasábjain Cseke 

Péter Tamás. „Nem várt segítséget kaptunk olyan román emberektől is, akik fantáziát 

látnak az EMNP regionális politikájában” – magyarázta Toró, aki szerint Erdélyben is szép 

számmal írtak alá román nemzetiségű személyek. Toró szerint a támogatói íveket RMDSZ-

tagok is aláírták, mert ennek nem voltak jogi akadályai. Semmisnek nyilváníthatók azok az 

aláírások, amelyeket RMDSZ-tagok adtak le az EMNP támogatói listáira – állítja Máté 

András jogász-képviselő. A frakcióvezető szerint a jelenlegi választási törvény – Toró T. 

Tibor állatásaival ellentétben – politikai szervezetként tartja nyilván az RMDSZ-t. 

 

Voksszámtan 

2011. május 5. - Riba István - HVG 

A választójogi törvény módosítási lehetőségeivel foglalkozik a HVG mai száma. A szerző 

szerint a Fidesz és a KDNP közötti ellentétek miatt nem szerepel a tavasszal beterjesztésre 

kerülő törvények között, ami azért is érdekes, mert a Fidesznek már van kész kidolgozott 

koncepciója a 198 fős parlamentre, amihez még legfeljebb 13 kisebbségi képviselő 

csatlakozna. Azonban a számítások szerint az általuk kidolgozott tervezet alapján nem 

lenne kétharmada a jelenlegi kormánynak. Ezért más lehetőségek is számításba kerültek, 

ilyen az egyén választókerületekre alapozott választás, amivel a 2010-es választáson 99-os 

sikert ért el. Azonban ezzel a módszerrel lehetetlenné válna az itthoni kisebbségek 

mandátumszerzése, valamint a határon túliak részvétele a választáson. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. május 5-i számában olvasható.) 
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Árvaházakon segít a csütörtökön útnak induló Csángó túra 

2011. május 4. - Erdély Ma, hirado.hu 

A Csángóföld ismeretlenebb szegleteiben működő árvaházak és nehéz sorsú gyerekek 

megsegítése a célja a Magyarfalu Alapítvány és az Afrikai-Magyar Egyesület 

együttműködéséből megszületett első Csángó túrának, amely csütörtökön indul 

Szentendréről. Az Erdélyen és Székelyföldön keresztül haladó négynapos autós túra célja, 

hogy a térségben működő gyermekotthonok nagyobb nyilvánosságot kapjanak, másrészt 

annak bebizonyítása, hogy a sajátos gazdasági helyzetben is lehet segíteni a rászorulókon 

egy-egy igazán jó ötlettel – hangsúlyozta Szűcs Balázs, a Magyarfalu Alapítvány 

képviselője. 

 

Az Adó és Pénzügyi Hivatal fegyelmi bizottsága elé állítják Csibi Barnát 

2011. május 4. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A testület azért ül össze csütörtökön, hogy megvitassa, mi lesz a sorsa a továbbiakban 

Csibinek. A Pénzügyi Hivatal Hargita megyei fiókjánál dolgozó Csibi Barnára akkor figyelt 

fel a közvélemény, hogy március 15-én felakasztott egy, Avram Iancut ábrázoló 

szalmabábut. Az akciót követően Csibi Barnát Mócföldre, Abrudbányára helyezték, majd 

az ott élők tiltakozása miatt Bukarestbe rendelték. Csibi azonban egyik munkahelyén sem 

jelent meg. 

 

Folytatódó kétnyelvűségi viszály 

2011. május 4. - Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Huszonnégy órás határidőt adott hétfőn Dicsőszentmárton román polgármestere a helyi 

kórház igazgatójának, hogy eltávolítsa a kapusfülkére és a járóbeteg-rendelő homlokzatára 

kihelyezett magyar–román nyelvű feliratokat. Az elöljáró az építkezési törvényre 

hivatkozott, miközben megemlítette, a város magyarságának aránya nem éri el a húsz 

százalékot. „A helyi önkormányzat nem is dönthet ilyesmiről, mert a kórház a megyei 

tanácshoz tartozik” – mondta el a kolozsvári Krónikának a dicsői RMDSZ elnöke, Szabó 

Albert. Szász János kórházigazgató pedig közölte: a táblák a helyükön maradnak, miután a 

megyei kormányhivatal már februárban harmincnapos határidőt adott neki arra, hogy 

kihelyezze a kétnyelvű feliratokat. 

 

Ötezer lejes büntetés a kétnyelvű feliratokért 

2011. május 4. - Erdély Ma 

Dicsőszentmártonban tegnap tovább folytatódott a helyi kórházra és járóbeteg-rendelőre 

kifüggesztett kétnyelvű feliratok körüli konfliktus. A legutóbbi tanácsülés nyomán a 

polgármester, Matei Alexandru büntetéssel fenyegető átiratot küldött a 

kórházigazgatónak. Tegnap három rendőr jelent meg a helyszínen, akiket azért küldtek ki, 

hogy eltávolítsák a feliratokat, de mégsem tették, bár időközben a polgármester is a 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/jotekonysag.php?id=90857&cim=arvahazakon_segit_a_csutortokon_utnak_indulo_csango_tura
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90829&cim=az_ado_es_penzugyi_hivatal_fegyelmi_bizottsaga_ele_allitjak_csibi_barnat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90810&cim=folytatodo_ketnyelvusegi_viszaly
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90850&cim=otezer_lejes_buntetes_a_ketnyelvu_feliratokert


 

 

 

 

 

 
5 

helyszínre érkezett. Délután 2 óra körül a városrendezési bizottság elnöke átadta a 

kórházvezetőségnek az 5000-30.000 lejes büntetésről szóló határozatot. A kórházigazgató 

a megyei önkormányzathoz fordult tanácsért, ahonnan azt a választ kapta, hogy a büntetés 

magas besorolása nem felel meg az előírásoknak, ezért a megyei tanács jogászai 

megtámadják azt. A kórházigazgatónak pedig azt tanácsolták, hogy vetesse le a feliratokat 

és kérjen engedélyt a helyi önkormányzattól a táblák újbóli kifüggesztésére. 

 

Hányan vagyunk magyarok? 

2011. május 4. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az őszi általános országos népszámlálást készítik elő Maros megyében. Május 7-16. között 

Marosvásárhelyen, valamint Marosszentkirályon és Mezőcsávás két falujában számolják 

össze a lakosokat, a lakásokat és a gazdaságokat. Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag 

statisztikai célt szolgálnak – hangsúlyozta a statisztikai hivatal vezetője és a prefektus. 

Előbbi elmondta, azok adatait írják össze, akik román állampolgárok (függetlenül attól, 

hogy hol tartózkodnak, illetve élnek), vagy külföldi állampolgárok, de Románia területén 

élnek. 

 

Harc a kirándultatásért 

2011. május 5. - Krónika 

Javában készülnek az erdélyi és a partiumi megyék a magyarországi diákok fogadására, 

miután az elmúlt héten megjelent a Határtalanul tanulmányi kirándulási program 

pályázati felhívása. Ennek keretében a magyarországi közoktatási intézmények diákjainak 

határon túli magyar területekre szervezett kirándulásait finanszírozza az Orbán-kormány, 

idén 500 millió forint áll rendelkezésre. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes szerint a rendelkezésre álló összeget évről évre emelni kívánják, 

és minél több gyermeket szeretnének a programba bevonni. 

 

Falbontó gyermekek 

2011. május 5. - Benkő Levente - Krónika 

“Régi falakat bont(hat) a Magyar kormány Határtalanul elnevezésű programja. A mai 

Magyarország területén, illetve a határ innenső felén élő magyarokat egymástól elválasztó 

– mára inkább a lelkekben tovább élő – falak lebontásának eszköze lehet ez a 

kezdeményezés, amely a történelem süllyesztőjébe küldheti azt a sok évtizedes agymosás 

során kialakult soknemzedékes romboló szemléletet és – meg merem kockáztatni – lelki 

sivárságot, amely soha nem egyezett meg azzal a mindenkori valósággal, miszerint 

országhatároktól függetlenül: a magyar nemzet egyazon test” – fogalmaz Benkő Levente a 

Krónika csütörtöki vezércikkében. 
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Hol a magyar program? 

2011. május 5. - Pap Melinda - Krónika  

Csak elvétve találni magyar rendezvényt a Kolozsvári Városnapok programjában, melyet 

tegnap ismertetett Sorin Apostu polgármester. Miközben László Attila alpolgármester a 

május 27. és június 3. között tartandó rendezvény beharangozójában azt ígérte, „szinte 

minden napra jut majd magyar rendezvény”, a tegnap közzétett programban csupán 

három ilyen található. Az egyhetes rendezvénysorozat alatt a román testvérintézmény 

énekesein kívül a Kolozsvári Magyar Opera művészei szórakoztatják a kincses város 

közönségét, valamint az Ördögtérgye néptáncegyüttes fellépése színesíti a számos román 

együttes fellépését. 

 

Lesz magyar program a Kolozsvári Napokon 

2011. május 5. - Új Magyar Szó, transindex.ro 

Nem végleges a Kolozsvári Napok interneten olvasható programja, amelyben egyetlen 

magyar nagyszínpadi fellépő van – jelentette ki a Transindexnek László Attila kolozsvári 

alpolgármester. Közölte, a műsorban többek között Tolvai Renáta, Giorgio és Kökény 

Attila, a Megasztár felfedezettjeinek koncertje is szerepel. Emellett a néptáncnak és 

népzenének szentelt napról sem hiányoznak majd a magyar fellépők, illetve a Kolozsvári 

Magyar Opera zenés énekkara is koncertezik a városnapokon. 

 

Chmel: alkotmányellenes népszavazást tartani a szlovák kizárólagos hivatali 
használatáról 

2011. május 4. - bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Alkotmányellenes lenne, ha népszavazást tartanának arról, hogy a szlovák legyen az 

egyetlen hivatali nyelv Szlovákiában - véli Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes. A Most-

Híd alelnöke elmondta, a kisebbségi nyelvek hivatali használatát az ország 

alaptörvényének 34. cikkelye szavatolna, a 93. cikkely pedig leszögezi, hogy alapvető jogok 

és szabadságok nem képezhetik referendum tárgyát, márpedig a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogai alapjogoknak számítanak. A szlovák nyelv hivatali használatának 

kizárólagosságát a Ján Slota vezette SNS szeretné elérni, s ennek érdekében népszavazás 

kiírásáért aláírásgyűjtést indított. 

 

Gyakran ismételt kérdések a kisebbségi nyelvtörvényről 

2011. május 4. - bumm.sk 

Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes hivatala tíz pontban cáfolta azokat az állításokat, 

melyek az utóbbi időben a kisebbségi nyelvek hivatali használatával kapcsolatban 

felmerültek. A közlemény szerint a kormánypártok azért nem a májusi népszámlálás 
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eredményeinek nyilvánosságra hozatala után foglalkoznak majd a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosításával, mert a népszámlálás komplex eredményei csak 

2014 tavaszára készülnek el. A hivatal cáfolta, hogy a nyelvhasználati küszöb csökkentése 

nyelvi gettóba zárná a kisebbségeket, vagy hogy nagy pluszterhet róna az 

önkormányzatokra. A közlemény szerint a törvényjavaslatban szereplő szankciók 

összhangban vannak az államnyelvtörvény szankcióival. 

 

Önmagát harapdálta Malina Hedvig a szakértő szerint 

2011. május 4. - Szilvássy József - Népszabadság Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Népszava 

Malina Hedviget öt évvel ezelőtt senki sem bántotta, az ajkát önmaga harapdálta véresre, a 

testén talált kék foltok és zúzódások nem a feltételezett incidens során, hanem korábban 

alakultak ki – ezt állítja az aktualne.sk hírportál szerint Peter Labas, a pozsonyi Komensky 

Egyetem Orvostudományi Karának dékánja. A pozsonyi Főügyészség szóvivője a lap 

értesüléseit megerősítette, de további részleteket nem volt hajlandó közölni. 

 

Rengeteg a pozitív visszajelzés, a bejelentések is megszaporodtak 

2011. május 4. - bumm.sk 

Valamivel több mint egy éve alakult meg a Jogsegélyszolgálat a Fórum Intézet berkein 

belül. Az 50 millió forintos magyarországi támogatással létrehozott szolgálat elsősorban a 

nyelvi jogokra, az ezekkel kapcsolatos jogsérelmekre próbál reagálni. Cúth Csaba jogász 

elmondta, a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseken túl a kettős állampolgársággal, a 

zászlókkal és a népszámlálással kapcsolatban is keresik őket a felvidéki magyarok. A 

tanácsadás, jogsegélynyújtás mellett elemzések, fordítások és törvényszöveg-javaslatok is 

kerültek ki a műhelyből. 

 

A külföldön tartózkodó szlovák állampolgárnak is részt kellene vennie a 
népszámláláson 

2011. május 4. - Gyurkovits Róza - parameter.sk 

Hivatalosan május 21-e a népszámlálási adatok rögzítésének napja; akinek ezen a napon 

állandó lakhelye van Szlovákiában, annak részt kell vennie az összeíráson. Minden polgár 

borítékban kap egy egyedi azonosítót és jelszót, melyek segítségével kitölthetők az 

elektronikus kérdőívek. Fontos kérdés, hogy a külföldön tartózkodó szlovákiai magyarok 

bekapcsolódnak-e az összeírásba. Mivel Dél-Szlovákiából több tízezren dolgoznak 

külföldön, magatartásuk akár komoly mértékben is befolyásolhatja a magyarság 

számarányát az országban. A népszámlálási űrlap elektronikus úton a www.scitanie2011.sk 

honlapon érhető el szlovák, magyar, roma, ukrán, ruszin és angol nyelven. 
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Az SNS nem akar a Felvidéken élni  

2011. május 5. - guzsu, MSz - Új Szó 

A cikk beszámol arról, hogy az SNS óriásplakátokon hirdeti országszerte, hogy „Nem 

akarunk Felvidéken élni”. A párt aláírásgyűjtő kampánya a szlovák lakosságot célozza meg, 

melynek célja népszavazás kiírásának kezdeményezése a szlovák nyelv kizárólagos 

használatáról. A helyi magyar lakosok provokációnak minősítik az akciót. A nacionalisták 

a következő hónapban újabb provokációval készülnek: június 4-én, a trianoni 

békeszerződés aláírásának napján fogják megünnepelni az SNS megalapításának 140. 

évfordulóját. 

 

Szerbiába látogat a magyar köztársasági elnök 

2011. május 4. - pannonrtv.com, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Holnap kezdi szerbiai látogatását Schmitt Pál köztársasági elnök, aki Belgrádban 

találkozik Boris Tadić szerb elnökkel és Mirko Cvetković kormányfővel is. Pénteken 

Újvidéken tárgyal Egeresi Sándorral, a Vajdasági Képviselőház elnökével és dr. Bojan 

Pajtićtyal, a tartományi kormány elnökével, valamint az Európa Kollégium építését tekinti 

meg. Schmitt Pál Szabadkán fejezi be kétnapos szerbiai látogatását, ahol a Vajdasági 

Magyar Szövetség vendége lesz. 

 

A VMDP támogatja az összefogást 

2011. május 4. - Vajdaság Ma 

„A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) üdvözli a magyar kormány döntését, 

mellyel létrehozta az Összefogás az Államadósság Ellen Alapot. Az anyaország mielőbbi 

gazdasági felépülése közös érdeke a Kárpát-medencében élő magyaroknak. Az ország 

gazdasági felemelkedése hozzájárul a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) 

gyakorlati érvényesüléséhez, serkenti a nemzeti integrációt és segíti a nemzet közös 

céljainak megvalósulását. A VMDP intézőbizottsága a NER céljaival összeegyeztethetőnek 

tartja, ha a Vajdaságban a kettős állampolgárok közül azok, akik ezt megtehetik, saját 

hozzájárulásukkal is segítsék az Alap sikeres, célirányos működését.” - áll a VMDP 

közleményében. 

 

Határon túli magyar pedagógusok élménypedagógiai képzése 

2011. május 4. - Vajdaság Ma, parameter.sk 

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Külhoni Magyarok Osztálya a 

Balassi Intézet közreműködésével akkreditált magyarországi pedagógus-továbbképzéseken 

való részvételre biztosít lehetőséget. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a 

pedagógus szövetség honlapján. 
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Pásztor István az egyetlen elnökjelölt 

2011. május 5. - Diósi Árpád - Magyar Szó 

Tisztújító közgyűlést tart szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség. Az Óbecsén 

megrendezendő közgyűlés a sajtó számára nyílt lesz, vendégeket más pártokból nem 

hívtak, tájékoztatott Pál Károly, a párt ügyvezető alelnöke. A közgyűlés tanácsot, majd 

fegyelmi és felügyelőbizottságot, végül pedig pártelnököt választ. „Az elnökjelöltek végső 

számát a közgyűlésen fogjuk megtudni, eddig egyetlen jelöltünk van, mégpedig Pásztor 

István – mondta az ügyvezető alelnök. 

 

Ukrajnában 'vadásznak' a kettős állampolgárságot igénylő magyarokra 

2011. május 4. - Nyilas Gergely - Népszabadság Online 

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke szerint az ukrán titkosszolgálat (SZBU) „vadászik” 

azokra, akik magyar állampolgárságot igényeltek. Az SZBU már márciusban jelezte, 

kockázatosnak tartja a magyar státusztörvény révén tömegesen megjelenő kettős 

állampolgárokat. A lap szerint Ukrajna alkotmányából kiolvasható a kettős állampolgárság 

tiltása, ugyanakkor eddif még senki ellen nem indult eljárás kettős állampolgársága miatt. 

Valószínűleg a magyar külügyminisztérium még emészti ukrajnai politikájának 

összeomlását – fogalmazott Kovács Miklós. A KMKSZ elnöke szerint elgondolkodtató, 

hogy míg a magas szintű magyar-ukrán találkozókon a két ország harmonikus 

kapcsolatáról beszélnek, addig az ukrán állam otthon fenyegetéssel lép fel a magyar 

nemzetiségű állampolgáraival szemben. Az érintettek életének megkeserítésén túl ez a 

lépés Magyarországnak szól - mondta Kovács. 

 

Martonyi: Alapos tényfeltárás kell a Kárpátalján történtek ügyében 

2011. május 4. - hirado.hu, HirTV 

A magyar külügyminiszter vizsgálatot ígért a kárpátaljai magyarok zaklatása kapcsán. 

Martonyi János a Magyar Televízió esti műsorában azt is kijelentette: ha szükséges, 

felveszik a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal. A magyar külügyminiszter szerint az ügyben 

alapos tényfeltárásra van szükség, amely „folyamatban van”. 

 

Megfélemlítés Kárpátalján 

2011. május 5. - HírTV 

A magyar állam ki fog állni azok mellett, akiket hátrány ért Ukrajnában a kettős 

állampolgárság kérvényezése miatt - mondta a nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a Hír Televízió Rájátszás című műsorában. Répás Zsuzsanna hangsúlyozta: a 

magyar kormány kiváló kapcsolatot ápol a kijevi vezetéssel, így fontos, hogy Budapest 
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http://www.hirtv.hu/kulfold/hethatar/?article_hid=376114&_voteadmin_site=1286
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mielőbb választ kapjon Ukrajnától és kiderüljön, a titkosszolgálatok miért zaklattak egyes 

Kárpátalján élő magyarokat. 

 

A kétnyelvű területen kívül csak szlovén nyelvű személyi igazolványok 
kérhetők! 

2011. május 4. - Tomka Tibor - Népújság 

A személyi igazolványokról szóló törvényt eredetileg úgy módosította volna a szlovén 

törvényhozás, hogy a kétnyelvű területeken állandó lakhellyel rendelkező állampolgárok 

mindenképpen kétnyelvű személyi okmányt kapnak kézhez, függetlenül attól, hogy 

kétnyelvű, vagy nem kétnyelvű területen nyújtják be a kérvényt. Azonban a 

belügyminisztérium harmadik olvasatban módosító javaslattal élt, melyet a parlament 

elfogadott. Ennek köszönhetően a jövőben a kétnyelvű területen állandó lakhellyel 

rendelkező állampolgár egynyelvű igazolványt kap majd kézhez, ha a kérelmét egynyelvű 

területen nyújtja be. A kétnyelvű területen elindított kérelem esetében továbbra is 

kétnyelvű okmányok kerülnek kiadásra. 

 

Alkotmánybíróság elé kerül a személyi igazolványról szóló törvény? 

2011. május 4. - Király M. Jutka - Népújság 

Göncz László és Roberto Battelli nemzetiségi országgyűlési képviselők sajtótájékoztatón 

fejezték ki elégedetlenségüket a személyi igazolványról szóló törvény módosításával 

kapcsolatban, mely nem teszi lehetővé, hogy bármely igazgatási egységnél kétnyelvű 

személyi igazolványt lehessen kérni. Annak ellenére, hogy a törvény közvetlenül nem sérti 

a kisebbségi jogokat, a két képviselő a módosítás alkotmánybírósági felülvizsgálásának 

kezdeményezésén gondolkodik. 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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