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Román össztűz Tőkés László tusnádfürdői javaslatára
Jobb- és baloldali román politikusok, valamint politikai elemzők egyaránt támadták Tőkés
László EP-képviselőt, amiért a 24. Bálványos Nyári Szabadegyetemen azt javasolta, hogy
Magyarország vállaljon védhatalmi státuszt az erdélyiek felett. Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöke szombaton, a Tusványos zárónapján Ausztria és Dél-Tirol
viszonyára hivatkozva ajánlotta Orbán Viktor miniszterelnök figyelmébe a
kezdeményezést. Victor Ponta miniszterelnök kedden büntetendőknek nevezte az EPképviselő kijelentését és sajnálkozását fejezte ki, hogy az ország elnöke nem foglal állást,
amikor „Románia területi épségét és függetlenségét éri támadás”. „A dél-tiroli példánál
maradva: amikor Ausztria védhatalmi státusáról Olaszországgal megegyezést kötött, akkor
egyben elismerte ez utóbbi államhatárait. Következésképpen szó sincs arról, hogy valaki is
megkérdőjelezné Románia területi épségét és államhatárait” – áll Tőkés László válaszában.

Magyarország

Augusztussal megkezdődött a határon túli magyarok választási regisztrációja. Az ehhez
szükséges dokumentumokat a Nemzeti Választási Iroda már elküldte azoknak a kettős
állampolgároknak, akik esküt tettek. Eddig 233 406 regisztrációs levelet postázott a
Nemzeti Választási Iroda a külhoni magyar állampolgároknak. A kitöltött nyomtatványnak
legkésőbb 15 nappal a jövő évi parlamenti választás előtt vissza kell érkeznie. Nemcsak
levélben, hanem november elsejétől online is regisztrálhatnak azok, akik kérik felvételüket
a névjegyzékbe. A szomszédos államok közül Szlovákiába, Ukrajnába vagy Ausztriába nem
ment levél, hiszen mindhárom ország tiltja a kettős állampolgárságot. Azok az ott élő
magyarok, akik mégis felvették a magyar állampolgárságot, a médiából tájékozódhatnak a
választási regisztrációról. A választási eljárási törvény értelmében a regisztrációt kérő,
határon túl élő magyar állampolgároknak a választási irodával való kapcsolattartásra nem
a lakhelyük címét, hanem egy értesítési címet kell megadniuk, ez lehet akár egy e-mail cím
vagy akár egy faxszám is. Meg kell adniuk továbbá egy postai címet is, ahová a szavazási
iratokat kérik, de átvehetik személyesen egy külképviseleten is, vagy bármely országgyűlési
egyéni választókerületi székhelyen, illetve a kijelölt 22 határ menti település valamelyikén.
A regisztrációt kérelmezők száma az NVI honlapján, a www.nvi.hu-n követhető lesz,
naprakész frissítéssel. A táblázatból kiderül, hogy aznap, illetve addig összesen hány
kérelem érkezett az irodához, hányan adtak meg egy-egy adott országba szóló konkrét
értesítési címet, illetve hányan adtak meg a kapcsolattartáshoz e-mail címet vagy
faxszámot; ez utóbbiakat külön-külön összesítik. Az egyes országokba szóló értesítési
címeket országonkénti bontásban összesítik és közlik.

Erdély

Augusztus 1-jén megkezdődött a választási regisztráció

2

Helyrehozhatatlan, jóvátehetetlen sérüléseket az elmúlt esztendőben sem szenvedett el a
magyar-román kapcsolatrendszer, és ebben komoly szerepe van a két külügyminisztérium
munkájának – hangsúlyozta Németh Zsolt a Digi 24-nek nyilatkozva. A
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a bukaresti hírtelevíziónak a román
külügyminisztérium állásfoglalása kapcsán – miszerint a régiósítás nem etnikai célokat
követ – elmondta, a Székelyföld vonatkozásában Magyarország a romániai magyarság
képviselői által megfogalmazott elképzeléseket támogatja. Mint mondta, reméli, a
régióátszervezés során figyelembe veszik a magyarság alapvető, legitim érdekeit egy ilyen
súlyú kérdésben. Németh Zsolt szerint egyre több a hasonlóság abban, ahogy
Magyarország és Románia odafigyel a határain túl élő nemzettársakra. Felidézte, hogy a
jelképhasználat körül év elején „heveny vita” bontakozott ki, de hozzátette: „a román
miniszterelnöknek a határozott fellépése nyomán megnyugodtak a kedélyek és abba az
irányba látom elmozdulni a szimbólumhasználat kérdését, hogy előbb-utóbb jogilag is
védhető, megalapozott és megnyugtató megoldás születhet”.

Erdély

Németh: nem történt jóvátehetetlen sérülés

Népszavazást kérnek régióügyben
Támogatja a helyi népszavazások kiírását a romániai régiók átszervezése ügyében az
RMDSZ, míg a Magyar Polgári Párt (MPP) közleményben foglalt állást az asszimilációt
eredményező régiósítás ellen. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken
Nagykárolyban, a szövetség Szatmár megyei polgármesterei előtt beszélt arról, hogy az
RMDSZ azért nem tartja elfogadhatónak a gazdasági fejlesztési régiók adminisztratív
szerepkörrel való felruházását, mert ez újabb bürokratikus szintet jelentene, amely az
állampolgárok mindennapi életét nehezítené meg. „A gazdasági fejlesztési régiók
átszervezésének kérdésében megkerülhetetlen tényezőnek tartjuk az állampolgárok
véleményét, éppen ezért támogatjuk a helyi népszavazások kiírását” – jelentette ki a
szövetségi elnök. Mint kifejtette, ez a kérdés nemcsak a magyar közösséget foglalkoztatja:
Dobrudzsa, Bukovina vagy a Bánság történelmi, földrajzi, kulturális sajátosságainak a
figyelembe vételére kérik a kormányt román politikusok és civil szervezetek éppen úgy,
ahogy azt az RMDSZ a Székelyföld és a Partium esetében teszi. Határozatban ítélt el
minden, a helyi közösség megkérdezése nélkül végrehajtott, erőszakos asszimilációra
irányuló régióátszervezési tervet az MPP elnöksége is. A polgári párt közleményében arra
hívja fel a figyelmet, hogy a helyi közösség véleménynyilvánító népszavazáson történő
megkérdezését nemzetközi szerződések írják elő, így a régióátszervezés nem lehet
Románia belügye. A külhoni magyarok augusztus elsején megkezdődött választási
regisztrációjával kapcsolatban is határozatot fogadott el az MPP elnöksége, melyben felkér
minden magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi lakost, hogy éljen választási jogával.
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Kétnyelvű választásokat szeretne az MKP a magyarok által lakott
településeken
A szlovák belügyminisztérium július 15-én tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a választójogi
törvény tervezetét, mely az eddigi hat törvényt hatályon kívül helyezve a jövőben egyetlen
jogszabályban szabályozná a különböző választásokra vonatkozó előírásokat. A hatályos
törvények a kisebbségi nyelvhasználatot érintő előírásokat is tartalmaznak, amelyek a
választásra jogosultak számára postázott választási értesítőkre vonatkoznak. Jelenleg
ezeket az értesítőket magyarlakta településen teljes egészében kétnyelvűen – tehát
szlovákul és magyarul kell kiküldeni. A 2012-es parlamenti választások során ilyen
kétnyelvű értesítést kaphattunk kézhez. A törvénytervezet azonban ezt a pozitív
gyakorlatot eltörölné. A minisztérium tervezete a magyar nyelv használatát csupán egy pár
soros rövid tájékoztatásra korlátozná, amely a szavazás módjáról szólna. Ugyanakkor az
erről szóló rendelkezés is hanyagul van megfogalmazva a törvénytervezetben, hogy a
vasúti kétnyelvűségre vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan végrehajthatatlanná válik.
Az MKP a kétnyelvűség megőrzése és erősítése érdekében bekapcsolódik a választójogi
törvény tárcaközi egyeztetésbe. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke
elmondta, kérik a kétnyelvű értesítők jelenlegi alakban történő fenntartását. Javasolják
továbbá, hogy a választások előtt a választók tájékoztatására szolgáló információkat a
községek hivatali hirdetőtábláján magyar nyelven is közzétegyék, a választóhelyiségeket
magyar nyelven is megjelöljék, valamint a választóhelyiségben a választóknak szóló
információkat magyarul is kihelyezzék. Az MKP el szeretné érni, hogy a parlamenti és az
európai parlamenti választások előtt a háztartásokba kiküldött jelöltlisták tartalmazzanak
alapvető információkat magyar nyelven is, a választói igazolványt kétnyelvűen adják ki a

Erdély

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar és Kolozs megyei elnökei, Csomortányi István és Soós
Sándor jelezték elsőként hivatalosan a kolozsvári magyar főkonzulátuson részvételi
szándékukat a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokon. Ezt követően, a
főkonzulátus udvarán megtartott sajtótájékoztatójukon kifejtették: ezzel a gesztussal is a
választási részvétel fontosságára kívánták felhívni a figyelmet, illetve arra buzdítják a
magyar állampolgárságot szerzett erdélyi magyarokat, hogy időben regisztráljanak, ne
hagyják az utolsó percre a dolgot. „A mi legfontosabb feladatunk, hogy informáljuk az
embereket a lehetőségekről, ezért az ügyfélfogadó szerveinknél információs anyagot
helyeztünk el, illetve a regisztrációs űrlapot is tőlünk meg lehet kapni” – nyilatkozta a sajtó
képviselőinek Magdó János kolozsvári magyar főkonzul Hozzáfűzte: a továbbiakban az
állampolgársági esküt tevő külhoni magyar állampolgárok ebből az alaklomból helyben
kitölthetik a regisztrációs űrlapot. A konzulátus munkatársai a kitöltött űrlapot
Budapestre, a Nemzeti Választási Irodához továbbítják.

Felvidék

„Feliratkozás” a választásokra
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Népesedési akciótervet fogadott el a Magyar Nemzeti Tanács
A Magyar Nemzeti Tanács szerdai, 35. rendes ülésén konszenzussal fogadta el a 2013 és
2017 közötti időszakra vonatkozó Népesedési akciótervét. Az akcióterv olyan programokat,
intézkedéseket tartalmaz, amelyek a házasság, az anyaság, a család, a nagycsalád
értékeinek és presztízsének erősítését szolgálják, és alkalmasak arra, hogy elősegítsék a
vajdasági magyarság megmaradását, különösen tekintettel a születendő gyermekek
számának növelésére, a lakosság elöregedésének a lassítására, a többgyermekes anyák
össztársadalmi megbecsülésének és helyzetének a javítására. A stratégia egyébként nem
csupán az MNT hatásköreire korlátozódik, hiszen a dokumentumban feladatokat szánnak
az önkormányzatoknak, a civil szférának és az egyházaknak is. Az akciótervet Korhecz
Tamás, az MNT és a Népesedési akcióterv munkacsoportjának elnöke indokolta: „Némi
késéssel, de annál nagyobb lelkesedéssel a Magyar Nemzeti Tanács által kinevezett
munkacsoport elvégezte a munkáját, elkészült a csaknem 60 oldalas stratégia, illetve
annak szövege. Ezt a stratégiát megvitatta a közigazgatási hivatal, és egy rövid közvita
keretében a nyilvánosság is részt vett a szöveg elkészítésében, véglegesítésében. Sokszor
elmondtam, de most megismétlem önmagam, hogy kemény, csomós bükkfába vágtuk bele
a fejszénket, amikor arra vállalkoztunk, hogy a magyar közösség fogyását lelassítsuk,
esetleg megállítsuk, valamint hogy olyan intézkedéseknek a kidolgozásában és
végrehajtásában veszünk részt, amelyek ezt a népességfogyást mérsékelhetik vagy
megállíthatják. […] 20 év alatt megközelítőleg százezer magyar ember tűnt el erről az ezer
éve általunk lakott földről, és oly mértékben öregedett el a magyar lakosság és
szórványosodtak el a falvaink, hogy ha ezt a folyamatot nem tudjuk feltartóztatni, akkor
városaink, községeink gazdasági értelemben élhetetlenek lesznek, életképtelenek lesznek,
közösségünk szórványosodása megállíthatatlan lesz, kultúránk, intézményrendszerünk,
oktatási rendszerünk pedig fenntarthatatlan lesz, megtorpan, beomlik, összeomlik.”

Vajdaság

jogosultak kérelmére, a választások során a párt szavazólapjai kétnyelvűek lehessenek, ha
ezt a párt igényli.

Konzultáció a kettős állampolgárok választási regisztrációjáról
A Kisebbségi Fórum civil szervezet és a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és
Néprajzkutató Társulat a választási regisztrációval összefüggésben tartott szombaton
konzultációt Topolyán. A Művelődési Ház kiállítási termében Potápi Árpád János
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke
ismertette a fontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban. A megjelenteket előbb a
szervezők, Ágoston András a Kisebbségi Fórum, Kovács László pedig a Nagyapáti Kukac
Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat nevében köszöntötték. Ezután
Potápi Árpád János bevezetőjében elmondta, a második Orbán-kormány a külhoni
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Vajdaság

magyarság számára is megteremtette a kettős állampolgárság lehetőségét, és az ezzel járó
szavazati jogot is megkapták. A külhoni magyar kettős állampolgárok a szavazás
előfeltételeként folyó év augusztusától kezdve regisztrációs folyamatban vesznek részt.
Elmondta, politikusként tanúja volt annak, amikor az Országgyűlésben több vitát is
lefolytattak arról, kapjanak-e állampolgárságot a külhoni magyarok. Szerinte nincs két
fajta magyar állampolgár. Úgy gondolja, a külhoni magyarság igenis szóljon bele a
magyarországi politikába és a nemzet dolgaiba. Úgy véli, állampolgári jog, de kötelesség is
egyben részt venni a választásokon. Kiemelte azt is, hogy erről a tájról, a Vajdaságból
származik a kettős állampolgárságról szóló elképzelés, ezért furcsa is lenne, ha éppen az
itteniek nem élnének a felkínálkozó lehetőséggel. Arra bíztatta az itteni kettős
állampolgársággal rendelkezőket: ne féljenek, szóljanak bele a nemzet sorsának
alakításába. A legfrissebb adatokat is említette, melyek szerint már több mint 484 ezren
kérelmezték a gyorsított eljárásban történő kettős állampolgárság felvételét, valamint,
hogy eddig már több mint 420 ezren le is tették az esküt. Az összejövetelen felszólalt
Csorba Béla, a VMDP, Csonka Áron, a VMDK, Rácz Szabó László, az MPSZ és Szmieskó
Zoltán, a Magyar Egység Párt elnöke is. Mindannyian kiemelték a kettős állampolgárok
választásokon történő részvételének fontosságát, valamint az autonómiatörekvések
megvalósíthatóságának aktuális fejleményeit.
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