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Már több mint kétszázezer honosítási kérelem érkezett 

Tavaly több mint kétszázezer állampolgársági kérelem érkezett, és a kérelmet benyújtók 

közül mintegy 103 ezren immár magyar állampolgárok – mondta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes. A kereszténydemokrata politikus az előző év adatait összegezve 

elmondta, hogy összesen 202 148 honosítási kérelmet regisztráltak, és az eljárások során 

95 322 névmódosítás is történt, ami több mint 1,5 millió iratmellékletet jelent. A 

legidősebb kérelmező egy 104 éves bácsi volt, aki Munkácson született, és a történelem 

folyamán kétszer veszítette el korábban állampolgárságát, most New Yorkban él. Semjén 

Zsolt példátlanul sikeresnek nevezte a honosítást, amelynek során a magyar közigazgatás 

„felülmúlta önmagát”. Jelezte, az ügyintézés három hónapos határidejét tartani tudják, ez 

alól csak azok az esetek jelentenek kivételt, ahol hiánypótlásra van szükség. A 

miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a honosítást minden esetben szigorú köz- és 

nemzetbiztonsági, valamint terror-elhárítási ellenőrzés előzi meg, és akinél komoly 

kockázat merül fel, az nem kaphatja meg az állampolgárságot. Semjén Zsolt szerint 

Magyarországnak nincs szüksége olyanokra, akik idegen titkosszolgálatok által érintettek, 

vagy szélsőséges nézeteket vallanak. Megjegyezte: a határon túli magyar közösségeknek 

sem lenne jó, ha ilyen emberek kapnának magyar állampolgárságot. Ennek kapcsán 

Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta, ezres nagyságrendben kellett a tavalyi évben 

kérelmet elutasítani. Wetzel Tamás elmondta még, hogy idén mintegy 150 ezer 

kérelmezőre számítanak. A miniszteri biztos külön kiemelte, hogy Magyarország továbbra 

sem ad ki semmilyen adatot azokról, akik állampolgárságot szereztek. Mint megjegyezte: 

tavaly egyetlen adat sem szivárgott ki, a biztonsági rendszer nagyon jól vizsgázott. Kitért 

arra is, hogy az állampolgárság a tapasztalatok szerint komolyabb vándorlással nem jár, az 

azt kérők és megszerzők döntő többsége a szülőföldjén szeretne maradni. 

Semjén Zsolt az elmúlt év nemzetpolitikai történéseit értékelve kitért az oktatási-nevelési 

támogatás problémájának rendezésére. Jelezte: a húszezer forintos támogatást 

kiterjesztették az óvodásokra is, és azt banki átutalással immár nem különböző 

alapítványok, hanem személyesen azok a szülők kapják, akik magyar iskolába járatják 

gyermeküket. Hozzátette: így mind a 250 ezer igénylőhöz eljutott a támogatás. Annak 

feldolgozása pedig, hogy ki jár ténylegesen magyar iskolába a pedagógus szervezeteken 

keresztül történik. Külön szólt a Magyar Állandó Értekezlet újbóli összehívásáról, amely 

határozatait egyhangúlag fogadta el, és a szakbizottságaiban minden magyar parlamenti 

párt is részt vesz. Megemlítette továbbá, hogy elkészült és szintén konszenzussal 

elfogadták a nemzetpolitikai stratégiát. Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács, ami az 

összes nyugati magyar szervezet összefogását tűzte ki célul. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az elmúlt esztendőt a cselekvés évének 

nevezte, amelynek egyik legfontosabb feladata az oktatás-nevelési támogatások 

átszervezése volt. Hangsúlyozta: a támogatásokat mindenkinek elindították, és az 

elkövetkező hetekben mindenki kézhez is kaphatja a juttatásokat. Az idei évben pedig az 

átfutási idő várhatóan még rövidebb lesz – tette hozzá. Répás Zsuzsanna szólt még a 

Határtalanul! programról, melynek keretében idén is mintegy 17 ezer diák látogathat el 
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határon túli magyar területekre, és a Magyarság Háza létrehozásáról, amely egy komplex 

tudományos és kulturális központ lesz, és már januártól várja különböző rendezvényekkel 

az érdeklődőket. 

 

George Pataki Nagyváradon 

Tőkés László európai parlamenti alelnök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnökének meghívására Nagyváradra látogatott New York állam volt kormányzója, a 

magyar származású George Pataki. A neves vendég az emberi és kisebbségi jogok jelenlegi 

romániai állapotáról érdeklődött vendéglátóinál, majd kifejtette: „mindannyian tudjuk és 

megtapasztaltuk, hogy az igazi szabadság csak akkor jön el, ha biztosítják alapvető emberi 

jogainkat, így például az anyanyelv használatához vagy az oktatáshoz való jogot”. Pataki 

találkozott az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények vezetőivel: jelen volt Ábrám 

Zoltán, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzora és szenátusi 

tagja, Kincses Előd ügyvéd, a MOGYE jogi képviselője, Dávid László, a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem rektora, János-Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény 

Egyetem rektora, Pálfi József lelkipásztor, a PKE igazgatótanácsának tagja, Lászlófy Pál, a 

Romániai Magyar Pedagógusszövetség tiszteletbeli elnöke, illetve Soós Sándor, a bihari 

szervezet elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ideiglenes elnöke, illetve Kötő 

József RMDSZ-es parlamenti képviselő. A volt kormányzó a találkozó után hangsúlyozta, 

hogy „az egyházi javak restituálásának terén jól látható a haladás, ám a kerekasztal-

beszélgetésen jelen lévők elmondásából az is kitűnik, hogy az anyanyelvű oktatást illetően 

sok még a tennivaló. Leszögezte: egyetért Tőkés Lászlóval abban, hogy a magyar nyelvű 

felsőoktatási intézményeket a román államnak anyagilag kellene támogatnia. Az 

autonómiatörekvések kapcsán George Pataki arról beszélt, hogy a román államnak 

tiszteletben kellene tartania az őshonos nemzeti kisebbségek jogait, és azokban a 

régiókban, ahol a magyarság számaránya akár a kilencven százalékot is meghaladja, 

biztosítani kell az önrendelkezést. Példaként a New York államban működő autonóm 

területeket említette, ahol az őshonos irokézek saját vezetőiket választhatják meg, és saját 

maguk rendelkezhetnek közösségükkel, természetesen az állami és szövetségi törvények 

betartásával. „Tiszteletben tartjuk őket, mert már azelőtt ott voltak, hogy az első telepesek 

megérkeztek Európából. A nemzetiségek területi autonómiája nem precedens nélküli” – 

szögezte le az amerikai politikus. 

 

Kelemen szerint normalizálódott a Fidesz és az RMDSZ viszonya 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a bukaresti Új Magyar Szónak adott interjúban kifejtette, 

hogy a kisebbségi törvény elfogadása továbbra is a Szövetség első számú prioritása: „nem 

mondunk le a kisebbségi törvényről, soha nem is mondtunk le róla. Újrakezdjük: 

annyiszor kezdjük újra, ahányszor kell, amíg sikerül megszavaztatni. És nem akárhogy, 
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hanem olyan formában, amely létrehozza a kulturális autonómia jogrendszerét, és annak 

hatásköröket is ad. Kiüresített kisebbségi törvényre ugyanis nincs szükségünk. Kiüresített 

kisebbségi törvényre lenne lehetőségünk politikailag, de nincs rá szükségünk”. Az 

érdekvédelmi szövetség elnöke a Fideszhez való viszonya kapcsán arról beszélt, hogy 

„normalizálódott és folyamatosan normalizálódik a viszony. Ez az irány tartható, a 

viszonyunk tovább javítható. Részemről pozitívnak minősítendő az elmúlt hónapokban 

megejtett két találkozó a Fidesz és az RMDSZ, illetve jómagam és Orbán Viktor között. 

Nem oldottunk meg minden problémát, a bizalmat erősíteni kell. Szükség van arra, hogy 

gyakran találkozzunk és beszélgessünk”. Kelemen szerint a Fidesz is felismerte, hogy nem 

lehet az RMDSZ-t megkerülni a magyar-magyar és a magyar- román kapcsolatokban. 

Kifejtette: nem akarnak a Fidesz „első számú dédelgetettjei” lenni, hiszen „látszik, hogy ők 

Tőkés Lászlóék pártját támogatják pénzzel, logisztikával”. Az idei választásokról és a többi 

erdélyi magyar politikai szervezettel való esetleges koalíciókötésről is beszélt Kelemen 

Hunor: „az RMDSZ semmiképpen nem tud koalíciót kötni, mert a megnövekedő küszöb 

miatt nem kerülhetnénk be a parlamentbe. Egyvalamit tudunk elképzelni: az RMDSZ 

identitása alatt együttműködünk mindazokkal, akik a politikában szerepet kívánnak 

vállalni”. Kelemen Hunor leszögezte, hogy aki pártot alapít, az a versenyre készül, nem az 

együttműködésre: „a másik oldalnak nyilvánvalóan az a szándéka, hogy bennünket 

legyőzzön”. A román kormány kulturális miniszterének meggyőződése, hogy az RMDSZ 

bejutna a parlamentbe: „az RMDSZ-t már minden egyes választási esztendőben 

eltemették. Megülték a tort a hullája fölött, megitták a forralt pálinkát és a töltelékes 

káposztát is elfogyasztották azok, akik az RMDSZ hullájától jönnek izgalomba. Idén is ezt 

fogják sokan tenni. Majd 2012 végén meghúzzuk majd a vonalat: én biztos vagyok benne, 

hogy ott leszünk a parlamentben”. 

 

Markó Béla: nem működik Magyarország védőhatalmi státusza 

Markó Béla, az RMDSZ 18 évig hivatalban levő volt elnöke a manna.ro-nak adott 

évértékelő interjúban arról beszélt, hogy a kettős állampolgárság eddig nem volt jelen a 

román politikai napirenden: „ez nem volt téma, nem érzékelik a jelentőségét. Remélem 

nem azért, mert arra gondolnak, hogy a kettős állampolgárság a kitelepülést serkentené”. 

A román kormány miniszterelnök-helyettesének véleménye szerint a magyar kormányhoz 

való viszonyulásában a Szövetséget jelenleg a visszafogottság jellemzi, az új vezetés azt 

remélhette, hogy a viszony megváltozik, ám „nem változott meg. Két év alatt két találkozó 

volt, hát ez vajmi kevés. A jelenlegi nehéz helyzetben rendkívül sűrű, mondhatni 

folyamatos egyeztetésre lenne szükség”. Az RMDSZ és az EMNP közötti együttműködés 

lehetőségét is taglalta Markó, aki rámutatott: „én sokkal óvatosabb vagyok az összefogással 

kapcsolatban. Hogyha együttműködést akarnak az új vagy régi pártok, nekik kell eljönniük 

az RMDSZ-hez, és felkínálni azt, amit fel tudnak kínálni. Ebben a pillanatban nem tudom 

eldönteni, mi is lehetne ez. Az biztos új helyzet, hogy Toró T. Tibor friss magyar politikus 

Erdélyben, amikor hosszú-hosszú időn át RMDSZ parlamenti képviselő volt. Az hogy 

ismét ott van egy pártnak a vezetésében, az számomra az égvilágon semmit nem jelent”. 
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Markó szerint az új magyar párt vezetői azt gondolják: „a bukaresti politizálás nem jelent 

semmit, és a mi problémáinkat Magyarország fogja megoldani. Számomra ez a 

legkétségbeejtőbb, mert egyre gyengébbnek látom ezt az alternatívát. Egyre kevéssé 

valószínű, hogy Magyarország kétoldalú kapcsolatokkal, európai befolyással hatást tud 

gyakorolni. Ez az erő megy el most. És az EMNP még mindig hiszi a Magyarország 

„védőhatalmi státuszát” – ami már nem működik”. Az RMDSZ volt elnöke kifejtette: „úgy 

érzem, hogy a határon túli magyar politikában túlságosan nagy a csend. Ebben a 

pillanatban ezek a MÁÉRT-ok, ezek a rendezvények teljesen formálissá váltak, nem 

fogalmazódnak meg új üzenetek. Hiányzik, hogy határon túli magyar politikusok 

világosan, tisztán, időnként – ha kell – kritikusan állást foglaljanak, mondják el a 

véleményüket arról, hogy mit kellene tenni. A legnagyobb magyar szervezet az RMDSZ. 

Mostanában szívesen élünk hajós hasonlatokkal: mondjuk azt, hogy a határon túli magyar 

flottácskának a vezérhajója az RMDSZ, nekünk markáns véleményünk kell legyen. Persze 

nem szeretik a kritikát Magyarországon, sehol sem szeretik, de vannak olyan témák, 

amelyeket nem lehet megspórolni”. 

 

Tovább folyik az eljárás Hedvig ellen 

„A Szlovák Köztársaság kormánya elismeri, hogy a panaszos esetében léteznek bizonyos 

körülmények, amelyek kétségeket vetnek fel azzal kapcsolatban, be voltak-e tartva a 

panaszosnak az általános emberi jogok chartája által biztosított emberi és állampolgári 

jogai” – áll abban a megállapodásban, amely a Szlovák Köztársaság kormánya és Malina 

Hedvig, a 2006 augusztusában megvert nyitrai diáklány között jött létre, és amelyet 

jóváhagyott a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság. Sajtóértesülések szerint a szlovák 

kormány a megegyezés részeként hamarosan sajtónyilatkozatban fejezi majd ki sajnálatát 

Malina Hedvignek. A volt diáklány ezzel az üggyel többé nem fordulhat Strasbourghoz, és 

nem követelhet semmiféle anyagi kártérítést az államtól. Malina Hedvig már a kezdetektől 

csupán erkölcsi elégtételre tartott igényt, és ennek a kormány bocsánatkérése megfelel. A 

strasbourgi testület határozatában azt írja: tudomásul veszi a felek közti megegyezést és 

meggyőződése, hogy a megállapodás az emberi jogoknak az általános emberi jogi 

chartában rögzített elvek tiszteletben tartásán alapul. A volt nyitrai diáklány ügye azonban 

még korántsem ér véget a megegyezéssel, a szlovák főügyészségen ugyanis még folyik a 

2007 májusában indított vizsgálat az állítólagos hamis tanúzás ügyében, amelyben Malina 

Hedvig továbbra is vádlottként szerepel. Robert Kalinák (Smer) volt belügyminiszter 

ugyanis azt állította: az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt a 

lány állította. Azóta Malina Hedvig ellen az ügyben eljárás folyik. Roman Kvasnica, Hedvig 

ügyvédje szerint, ha a szlovák kormány kiadja a bocsánatkérő nyilatkozatot, akkor egy 

„teljesen elképzelhetetlen jogi helyzet” jön létre, ahol egyrészt Szlovákia azt mondja, hogy 

Malina Hedvig emberi jogait megsértették, másrészt viszont ugyanazon ügy kapcsán 

továbbra is folyik majd ellene az eljárás. A védőügyvéd szerint „ez a mai szlovákiai 
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valóság”. Múlt pénteken a főügyészségen már kihallgatták Sárközy László pszichiátert, azt 

a dunaszerdahelyi orvost, aki elsőként kezelte a lányt a támadást követően. Sárközy 

felidézte, hogy első ízben 2006. augusztus 31-én látogatta meg őt a diáklány, arról beszélt, 

hogy megtámadták, és azóta nagyon fél. Az orvos szorongásos depresszív zavart 

diagnosztizált nála, pszichoterápiát javasolt és nyugtatókat írt fel. A második látogatásra 

azt a rendőrségi kihallgatást követően került sor, amikor Hedviget arra akarták rábírni, 

vallja be, hogy hazudott. Sárközy doktor szerint a rendőri agresszió sokat rontott az 

állapotán, szorongása fokozódott. Roman Kvasnica ügyvéd kérdésére a pszichiáter 

elmondta: ha arra gyanakodott volna, hogy a lány hazudik, ez bekerült volna a 

dokumentációba, de nem volt ilyen érzése. Az ügyvéd megkérdezte azt is, felkereste-e 

valaki az elmúlt öt évben, hogy Malina Hedvig állapota felől érdeklődjön. Sárközy doktor 

azt mondta, soha senki, az orvosszakértői vélemény szerzője, Peter Labaš is csak levelet 

küldött neki. „Azt írta, hogy 2010. szeptember 28-án meglátogat, de azóta sem jött el, és 

nem is jelentkezett’” – mondta. A főügyészségen legközelebb Jozef Haštót, Hedviget több 

mint másfél évig kezelő pszichiátert hallgatják majd meg. 

 

Vajdaságban ülésezett az Országgyűlés ifjúsági albizottsága 

Míg tavaly a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön, idén a vajdasági Topolyán tartotta 

kihelyezett ülését az Országgyűlés ifjúsági albizottsága. Az ülésen – amelyet az albizottság 

elnöke, Kapus Krisztián vezetett – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) ifjúsági bizottságának 

elnöke, Saláta Zoltán ismertette a készülő vajdasági ifjúsági stratégia fő alapelveit, majd 

Ricz Emese, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Ifjúsági Fórumának elnöke mutatta be 

a szervezet tevékenységét. Az ifjúsági irodák gyakorlati szerepéről a kishegyesi példát 

bemutatva ifj. Juhász Bálint és Sándor István beszélt, Jakus Lídia, a Vajdasági Ifjúsági 

Fórum (VIFO), Sóti Attila a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VAMADISZ) tevékenységét, 

tapasztalatait összegezte, Mór Gábor pedig a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

munkájáról számolt be. A kihelyezett ülésen jelen volt Gara Katalin, a Szabadkai 

Főkonzulátus konzulja, Téglásy Kristóf, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ifjúsági 

Főosztályának vezetője, Egeresi Sándor, a vajdasági parlament elnöke, Fremond Árpád 

parlamenti képviselő, és Csíkos János tartományi sportügyi és ifjúsági titkárhelyettes is. 

Kapus Krisztián albizottsági elnök az ülés után kifejtette: „azt hiszem, nagyon fontos, hogy 

a magyar, az anyaországi, illetve a határon túli, vajdasági magyar ifjúságpolitikában jól 

látható, hogy az ifjúsági feladataink ugyanazok. A magyar fiatal az mindig számít a magyar 

kormánynak, és azt hiszem, hogy egymástól is tanulhatunk, sőt tanulnunk kell, hiszen 

nagyon jó kezdeményezések vannak bármelyik részen. Ez egy konzultációs lehetőség is, 

azokat a hidakat, amelyek már létrejöttek megerősíteni, vagy új hidakat építeni, hogy 

tovább erősödjön a határon átnyúló magyar ifjúságpolitika munkája”. 
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