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Fejleszteni kell a külhoni magyarság jogtudatosságát 

A külhoni magyarok sokszor nem tudnak élni meglévő jogaikkal, ezért a jogtudatosság 

fejlesztése kiemelt feladat a következő időszakban – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai helyettes államtitkára a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetem 

résztvevőinek tartott előadásában, szerdán a fővárosi Magyarság Házában. Wetzel Tamás 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) rendezvényén 

közölte: a jogtudatosság mellett egyfajta „hálózatosságra” is szükség van, arra, hogy 

ismerjék egymást azok, akik jogvédelemmel szeretnének foglalkozni. A helyettes 

államtitkár kiemelte, hogy fokozottan jelen kell lenni a nemzetközi fórumokon is, és 

képviselni kell a nemzetközi szervezetekben a kisebbségek érdekeit, jogait. Kitért arra is: a 

magyar jog mindig a kettős állampolgárság mellett tette le a voksát, és természetes 

állapotnak vették, hogy valaki akár több állampolgársággal is bír. Ez egy természetes, az 

identitásból levezethető fogalom - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki az 

egyszerűsített honosításért is felel. Tájékoztatása szerint eddig több mint 700 ezren éltek a 

lehetőséggel. Ma már megkérdőjelezhetetlen ennek létjogosultsága: tulajdonképpen „volt 

állampolgárainknak adjuk vissza állampolgárságukat” - közölte Wetzel Tamás, aki szerint 

bizonyos esetekben történelmi jóvátételről van szó. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet vezetője azt mondta: a külhoniak képzése - akár a szülőföldjükön, akár nyári 

egyetemeken - különösen fontos, azért is, hogy képzett szakemberek segítsék a 

kisebbségijog-kiterjesztést a szomszédos országokban, és járuljanak hozzá a 

jogtudatossághoz. Az a cél, hogy a külhoni magyarok bátran élhessenek a jogaikkal. Ez 

kulcskérdés - közölte Kántor Zoltán, hozzátéve: a magyarságnak valamennyivel több joga 

van, mint amennyivel ténylegesen él, bár messze kevesebb, mint amennyire szükség lenne. 

Csóti György, a KJI igazgatója felidézte, hogy az intézet három éve alakult, majd 

megállapította: a kisebbségi jogvédelem az elcsatolt területeken katasztrofális állapotban 

van. Ez Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában különösen igaz, de sok probléma van 

Délvidéken, és megoldandó kérdések vannak Horvátországban, Szlovéniában is. Kiemelte: 

a teljes körű és tényleges autonómia a megoldás az elszakított területeken, de addig is, 

amíg ennek különböző formáit elérik, az a cél, hogy a magyarság olyan jogvédelmet 

kapjon, hogy emelt fővel tudjon élni a szülőföldjén. 

 

A ReConnect Hungary program résztvevőit fogadta Potápi Árpád 
János 

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat, a ReConnect 

Hungary program ösztöndíjasait fogadta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten, a Magyarság Házában. Örömét fejezte 

ki, hogy a megjelent fiatalok nem felejtették el magyar gyökereiket és részt vesznek a 

programban. Kiemelte, hogy míg az elmúlt években csak 12-15 ösztöndíjast látott vendégül 
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Magyarország, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően idén ez a 

szám megduplázódott. Reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező években a programban 

résztvevők száma tovább nő. Az államtitkár hangsúlyozta: a kéthetes utazás remek alkalom 

a másod- és harmadgenerációs amerikai magyar fiatalok számára, hogy közelebbről 

megismerkedjenek Magyarországgal, a magyar kultúrával és megerősítsék magyar 

identitásukat. Hozzátette: a tervek szerint a közeljövőben megnyitja kapuit a magyar 

diaszpóra történetének bemutatását célzó Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ a 

Magyarság Házában, így azok a fiatalok, akik jövőre érkeznek Magyarországra a 

ReConnect Hungary program keretein belül, e kiállítást is megtekinthetik majd. A 2012-

ben indított ReConnect Hungary program az izraeli, örmény és ír birthright-programokkal 

rokon. Célja, hogy egy kéthetes magyarországi program keretén belül azon, magyar 

felmenőkkel rendelkező észak-amerikai fiatalok, akik keresik vagy erősíteni szeretnék 

magyar identitásukat, megismerkedhessenek az anyaország társadalmi, kulturális és 

gazdasági életével. A program fővédnökei George Pataki, New York állam volt 

kormányzója és lánya, Allison Pataki Levy. Szervezője és lebonyolítója a New York-i 

székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány. 

 

Bogdan Aurescu: eljutottunk az asszimilációs politikáktól az 
identitások tiszteletéig 

Bogdan Aurescu külügyminiszter szerint a kisebbségvédelmi keretegyezmény húsz évvel 

ezelőtti elfogadása óta a romániai politikusok kisebbségekhez való viszonyulása eljutott „az 

asszimilációs politikáktól és a többség homogén kultúrájának a meghatározásától a 

különböző identitások tiszteletéig és pártolásáig”. A tárcavezető minderről a Nemzeti 

kisebbségek Európában - kihívások és perspektívák című temesvári nemzetközi 

konferencián beszélt szerdán. Aurescu közismertnek tartotta, hogy Románia az 

interkulturalitás pártolásával modellértékű kisebbségvédelmi politikát folytat, amely 

meghaladja a nemzetközi szabályozásokat. Kifejtette, az interkulturalitást a 

multikulturalitás továbbfejlesztett változatának tekinti, „amely egyaránt szolgálja az 

etnikai, nyelvi, kulturális és vallási identitások megőrzését és megnyilvánulását, és a 

kölcsönös elismerésen és tiszteleten, valamint az etnikumközi párbeszéden alapuló 

integráló és toleráns kulturális tér kialakítását”. A miniszter szerint Románia megértette, 

hogy a kulturális sokszínűség a demokrácia, valamint a tiszteleten és békés együttélésen 

alapuló társadalom alapvető értéke. Aurescu azt is megjegyezte, hogy a kisebbségek 

védelmét biztosító jogszabályokat folyamatosan javítani kell, és meg kell feleltetni a 

változó valóságnak. Fontosnak tartotta ugyanakkor az államközi párbeszédet és a 

nemzetközi együttműködést a „kisebbségekhez tartozó személyek” jogainak védelmében. 

Úgy értékelte, a romániai német kisebbség ügyeivel foglalkozó román-német vegyes 
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bizottság erre jó példaként szolgálhat. A külügyminisztérium, a Romániai Német 

Demokrata Fórum, valamint a németországi Konrad Adenauer Alapítvány és a Kelet-

Európai Német Kultúra Alapítványa által közösen szervezett temesvári konferencián részt 

vettek a román-német vegyes bizottság társelnökei: George Ciamba román külügyi 

államtitkár és Hartmut Koschyk német parlamenti képviselő, a német szövetségi kormány 

megbízottja.  

„A tagállamok csatlakozása után az Európai Unió nem ellenőrzi már azt a módot, ahogyan 

a tagállamok gyakorlatba ültetik a csatlakozási folyamat során vállalt kisebbségvédelmi 

szabályozásokat, ezért sok országban megtorpanást vagy akár visszalépést is észlelünk 

ezen a téren” – mondta Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője a 

„Nemzeti kisebbségek Európában – kihívások és távlatok” c. konferencián. A képviselő 

előadásában bemutatta azt a folyamatot, ahogyan az Európai Unióhoz csatlakozni vágyó 

országok külső nyomásra kialakították kisebbségvédelmi rendszereiket, majd számba vette 

a csatlakozás utáni időszakban észlelt fejleményeket. Elmondta, ha az Európai Unió az új 

tagállamok csatlakozása előtt fontosnak tartja a kisebbségi jogok védelmét, ki kell 

dolgoznia azokat az ellenőrző mechanizmusokat, amelyek által biztosítani tudja azok 

betartását a csatlakozás után is. „Romániában folyamatosan azt halljuk a különféle állami 

intézmények vezetőitől, hogy példaértékű kisebbségvédelmi szabályozás van az országban, 

ám mindeközben naponta tapasztaljuk, hogy nem alkalmazzák a nyelvi jogokat, nem 

élhetünk oktatási jogainkkal. A példaértékűnek mondott jogi szabályozás csak akkor lenne 

teljes, ha példaértékű alkalmazása is lenne” – értékelte Molnár Zsolt a jelenlegi romániai 

helyzetet. 

 

Kisrégiós oktatásfejlesztés – Kovács Péter: függetlenedni kell 
Bukaresttől 

Kisrégiós stratégiákkal próbál választ adni a helyi oktatási igényekre az RMDSZ, a 

pedagógusokkal és az egyházakkal közösen kidolgozott cselekvési tervek fő célja, hogy 

minden magyar gyerek anyanyelvén tanulhasson – hangsúlyozta Kovács Péter, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke hétfőn Zilahon, a Kárpát-medencei református középiskolák 20. 

találkozójának ünnepi megnyitóján. „Akkor tudunk megmaradni és fejlődni, ha 

eredményesen és hatékonyan működtetjük oktatási rendszerünket, ennek pedig egyik 

legfontosabb lépése, ha minden egyes magyar gyermek számára megadjuk a lehetőséget 

arra, hogy magyarul tanuljon. Ezt szem előtt tartva az RMDSZ 25 éves munkája során 

mindig első számú prioritásaként kezelte a tanügyi kérdések megoldását” – hangsúlyozta a 

politikus a zilahi rendezvényen, melyen 40 tanintézet vezetője, lelkipásztorok, tanárok és 

diákok voltak jelen. Kovács Péter beszédében hangsúlyozta: „Jelenlegi munkánk arról szól, 

hogy közösen a pedagógusokkal és egyházakkal olyan kisrégiós stratégiákat dolgozzunk ki, 

amelyek a helyi igényekre adnak választ. Célunk, hogy a minisztériumtól és 

tanfelügyelőségektől a lehető legtöbb hatáskör és forrás átkerüljön településeink 
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iskoláihoz, mert azt tapasztaljuk, nem minden esetben jó, ha Bukarestből mondják meg, 

mi működik jól helyi szinten”. Kovács Péter arra is rámutatott, hogy az RMDSZ 

egyenértékűnek tekinti a történelmi egyházak által fenntartott és működtetett 

tanintézeteket és az állami tanügyi intézményeket, ezeket pedig Bukarestnek is el kell 

ismernie. Köszönetet mondott a magyar történelmi egyházaknak azért, hogy 

elengedhetetlen szerepet játszanak a romániai magyar oktatás fejlődésében, a kollégiumok 

fenntartásában és a szakoktatás újraindításában. 

 

Martosi Szabadegyetem: bel- és külpolitikai kérdések a nyitó 
fórumon 

Múlt szerdán kezdetét vette a III. Martosi Szabadegyetem. Már hagyományosan, az első 

nap központi eseménye a fővédnöki fórum, melynek résztvevője ezúttal is a tábor két 

fővédnöke, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke és Berényi József, a Magyar 

Közösség Pártjának elnöke, illetve a fórum harmadik résztvevője, Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt. Kövér László házelnök a Martostól Martosig 

eltelt egy év sikereit és nehézségeit számba véve elmondta, a választási sikerek mellett a 

magyar kormánynak a népszerűségvesztés tényével is szembesülnie kellett. A tavaly ősszel 

kezdődött folyamatok azonban mára stabilizálódni látszanak. Ebben szerepük van a 

tudatos kormányzati döntéseknek, de a migráció miatt kialakult helyzetnek is, amelyben a 

kormányzati lépésekkel az emberek nagy része egyetért. A házelnök kiemelte az ország 

gazdasági teljesítőképességét is, a növekedésnek köszönhetően ugyanis az ország ismét az 

unió élvonalába került. A gazdasági eredményeknek is köszönhető, hogy Magyarország 

kikerült a brüsszeli bírálatok célkeresztjéből. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nemzetpolitika elmúlt időszakát értékelve 

rámutatott, az elmúlt négyéves kormányzati időszakban az alaptörvény és a honosítási 

törvénnyel megteremtették a szimbolikus kereteket. Eddig 750 ezren kérték a magyar 

állampolgárságot, és 700 ezren már le is tették az esküt. Ebben a kormányzati ciklusban 

már a gazdasági kérdések kerülnek a középpontba. Az államtitkár szerint komoly 

lehetőségeket jelent a határ menti térségeknek a közös projektek finanszírozása az uniós 

alapokból. A magyar kormányzat éves szinten 40 milliárd forintot fordít a külhoni 

magyarság támogatására. A nemzetpolitikai államtitkár azonban úgy fogalmazott, az a cél, 

hogy ezt az összeget jelentős mértékben növeljék. A kormányzat egyébként az eddigi 

támogatási rendszer átalakításán gondolkodik, ez érvényes az oktatási-nevelési 

támogatásra is, mert a pénzösszeg nem mindig azokhoz kerül, akikhez kellene – mondta 

Potápi Árpád János. Berényi József az MKP önkormányzati koncepciójával kapcsolatban 

elmondta, nem igaz, hogy Dél-Szlovákiában nem lehet megvalósítani a területi 

önkormányzati egységet, hiszen három olyan régió is van, ahol a magyarság tömbben él, 

Fe
lv
id
é
k

  

Fe
lv
id
é
k

  

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
6 

számottevő számarányban. A szórványterületek számára pedig az oktatási, kulturális 

autonómia kereteit kell megteremteni. Berényi szerint érdekes reakciókat váltott ki a 

koncepció. Egyrészt Robert Fico azt nem támadta, s ezt a Szlovákia és Magyarország közti 

jó kapcsolatok rendszerében kell értékelni, a szlovák kormányfő ugyanis nem akarja ezt a 

viszonyt elrontani. Ez a helyzet azonban növeli az MKP mozgásterét is. Másrészt a szlovák 

sajtóban, illetve közéletben megjelent értékelések is úgy fogalmaztak, hogy erről a 

tervezetről lehet beszélni. Az MKP elnöke szerint ennek az elfogadó álláspontnak az az 

oka, hogy a koncepció kerüli az autonómia megnevezést, másrészt nehéz azzal a ténnyel 

vitatkozni, hogy húsz év alatt 110 ezerrel csökkent a felvidéki magyarság száma. 

 

Martosi Szabadegyetem: külhoni pártvezetők értékelték az elmúlt 
egy évet 

III. Martosi Szabadegyetemen „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” címmel idén is 

megtartották a Kárpát-medencei kerekasztalt, melyen Wetzel Tamás nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár, Erdélyből Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Vajdaságból 

Pásztor István, a VMSZ vezetője, és az MKP elnöke, Berényi József értékelte a 

nemzetpolitika elmúlt időszakát. A pártelnökök egyetértettek abban, hogy a határon túli 

magyar közösségek is érdekeltek abban, hogy az MKP jövőre parlamenti párttá váljon. „A 

nemzetpolitika az elmúlt egy évben átrendeződött, komoly előrelépés történt, a súlypontok 

ugyanis eltolódtak a gazdaságpolitika felé” – mondta a nemzetpolitikai államtitkárság 

helyettes államtitkára, Wetzel Tamás, hangsúlyozva azt is, hogy a források bővültek, 

tematikus programok is indultak, és idén zajlik a szakképzés éve is. Kelemen Hunor az 

erdélyi helyzetet vázolva arra mutatott rá, hogy 25 év is kevésnek bizonyult a demokrácia 

alappilléreinek megszilárdításához. Az országban rossz az irány: a nyelvi jogokat 

folyamatosan megnyirbálják, az egyházi vagyon rendezése leállt, sőt a Mikó Kollégium 

esetében visszaállamosítás történt, emellett nem tartják be a meglévő törvényeket sem. 

Némelyest pozitívabb a vajdasági helyzetkép, ott ugyanis tavaly novemberben a kormány 

elfogadta azt a határozatot, amely hatályon kívül helyezte a kollektív bűnösség elvét, s 

ezzel a vajdasági magyarságról – 70 éves adósságot törlesztve ezzel – lekerült a kollektív 

bűnösség bélyege. „Ha ez Szerbiában lehetséges volt, máshol is lehetséges. Ez civilizációs 

döntés, és nem egyezkedés kérdése” - fogalmazott a VMSZ elnöke. Aggodalomra azonban 

Vajdaságban is van ok, hiszen az elmúlt hónapokban 70 ezer menekült ment át a térségen. 

Berényi József a menekültügy kapcsán úgy fogalmazott, hamis szolidaritás az, amit sokan 

számon kérnek az MKP-tól is. „A bevándorlók megváltoztatják Európa és Közép-Európa 

jellegét, s ezzel nem tudunk szolidaritást vállalni, mert a menekültek beözönlése veszélyt is 

jelenthet”. Az aktuálpolitikai döntések kapcsán az MKP elnöke beszélt az iskoláinkat ért 

támadásokról, a tervezett iskola-összevonásokról, ahol további küzdelemre lesz szükség, 

hogy minimalizálják a veszélyt. Az MKP elnöke az államfő magyar kisebbséghez való 

viszonyulását is bírálta. A párt óvatosan viszonyult az államfőválasztáskor Andrej Kiska 
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támogatásához, nem ok nélkül, hiszen Kiska azt mondta, a Beneš-dekrétumokat nem 

tartja gondnak. Az akkori óvatosság beigazolódott, az államfő azóta sem tett semmit a 

magyar kisebbségért, pedig az MKP remélte, hogy társadalmi befolyását kihasználja, és 

támogatja a magyarság megmaradása érdekében a magyar törekvéseket, erre azonban 

eddig nem került sor. A megmaradás érdekében megfogalmazott önkormányzatiság 

programjáról Berényi József ezúttal is elmondta, azt nem támadhatják, mert a 110 ezres 

fogyás erős érv. „A tervezetben foglaltak nem Szlovákia szétverését szolgálják, nem 

veszélyeztetik az ország integritását, csak a magyar kisebbség megmaradását. Európai 

példák is azt mutatják, hogy ahol nem érvényesítették az önkormányzatiság elveit, ott a 

kisebbségi közösség megszűnt” – mondta az MKP elnöke, hangsúlyozva azt is, hogy ahol a 

helyi magyarság és önkormányzat erős, ott van fejlődés, ezt azonban térségekre is ki lehet 

terjeszteni, hiszen három olyan területi egység van, ahol a magyarság tömbben él. Az MKP 

tervezete tehát területfejlesztési és identitásmegerősítő program is egyben. A jövő évi 

választás kapcsán az MKP elnöke ismét csak annak a rendkívüli fontosságát hangsúlyozta, 

amelynek az a tétje, hogy a magyar érdekek megjelenjenek a parlamentben. „A tét, hogy 

legyen a parlamentben magyar képviselet, amely az asztalra tudja tenni a megmaradás és 

gyarapodás programját” - mondta Berényi József. A pártelnökök egyetértettek abban, hogy 

a közösség parlamenti képviselet nélkül nehezen tudja érdekeit érvényesíteni. „A határon 

túli magyar politikai képviseletnek is létfontosságú, hogy az MKP jövőre parlamenti párt 

legyen, a felvidéki magyar közösségnek pedig elemi érdeke, hogy a magyar párt ott legyen 

a parlamentben, részese legyen a legfelsőbb döntéshozatalnak” – mondta Pásztor István, 

aki szerint a közösségnek az a feladata, hogy odajutassa az MKP-t ahol önmagát szeretné 

látni, oda, ahol az érdekeit érvényesíteni tudja. „Bűnt követnek el önmagukkal szemben, 

ha ezt elszalasztják, és nem hibáztathatnak majd senkit“ – fogalmazott a vajdasági 

politikus, aki szerint a Kárpát-medencei politika szempontjából is fontos az erős 

képviselet. „Ha együtt vagyunk, erőt jelentünk” – tette hozzá. Berényi József az erkölcsi 

támogatást megköszönve rámutatott a felvidéki politika specifikus helyzetére, itt ugyanis 

egyedüliként van vegyespárt a Kárpát-medencében. „Az MKP-nak nem kell párton belül 

kompromisszumokat kötni, míg a Most-Híd a szlovák jelenlét miatt már a párton belül is 

kompromisszumokra kényszerül” – fogalmazott az elnök. 

 

Megnyílhat az Európa Kollégium 

A Tartományi Képviselőház keddi ülésén az egyetemi hallgatók ellátásával kapcsolatos 

korábbi döntés módosítása révén lehetővé tette az Európa Kollégium megfelelő 

működtetését. Pásztor István házelnök, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője a Magyar 

Szónak adott nyilatkozatában az elmúlt évek egyik legfontosabb döntéseként beszélt a 

parlament határozatáról. „A szóban forgó döntést pártunk indítványára módosította a 

vajdasági képviselőház. Nem kis küzdelem, egy nem elhanyagolható magyarázkodási V
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sorozat eredményeképp történt meg mindez. A módosítás azt eredményezi, hogy az 

Európa Kollégium nem kerül be az állami rendszerbe – a magyar közösség fogja 

működtetni a saját elvei, szabályai, igényei szerint szavatolva hosszú távon is azt, hogy a 

létrejövő intézmény a gyarapodásunkat, az értelmiségi rétegünknek az újratermelését 

jelentse. Ezért tartom a mait az utóbbi pár év egyik legfontosabb döntésének” – húzta alá 

Pásztor. „Ezzel az utolsó mozaikkockája is megteremtődött annak, hogy ősztől a kollégium 

ne csak megnyíljon, hanem folyamatosan közösségi kézben tartva működni tudjon hosszú 

időn át” – szögezte le a pártelnök. Elmondta, a működési feltételeket a magyar állam 

szavatolja, ami kiszámíthatóvá teszi a jövőt. 

 

Nyilas Mihály: Az oktatási törvény módosítása sérti a kisebbségek 
jogait 

Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szerint az oktatás és nevelés alapvető rendszeréről 

szóló törvénymódosító javaslata sérti a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvi oktatásra 

való jogát. Nyilas szavai szerint a javaslatban egyenlővé teszik a kétnyelvű oktatást a 

nemzeti kisebbségeknek azzal a jogával, amelynek értelmében anyanyelvükön 

tanulhatnak. Mindez ellentétben áll a szerbiai alkotmánnyal, valamint a nemzeti 

kisebbségek jogainak védelméről szóló törvénnyel, vélekedett Nyilas Mihály. „A fentiek 

alapján javasoljuk a meglévő törvényes megoldás megtartását, amely összhangban van az 

alkotmánnyal és a nemzeti kisebbségek jogainak meg szabadságának védelméről szóló 

törvénnyel” – szögezte le a tartományi oktatási titkár. 

 

Tárgyalások kezdődtek a KMKSZ és az UMDSZ választási 
együttműködéséről 

Ungvári látogatása során Potápi Árpád János egyeztetésre hívta a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

elnökeit Magyarország Ungvári Főkonzulátusára. A felek megvitatták a belpolitikai 

helyzetet, különös tekintettel az ősszel esedékes önkormányzati választásokra. Az 

államtitkár elmondta, Budapest aggodalommal szemléli, hogy a megvitatás és jóváhagyás 

céljából az ukrán parlament asztalán fekvő törvénytervezetek tovább szűkítenék a 

magyarság részvételét a különböző szintű önkormányzatokban. Ennek ellensúlyozására, 

illetve a közösség önkormányzati pozícióinak megőrzése érdekében szükség lenne az 

érdekvédelmi szervezetek együttműködésére, közös választási stratégia kidolgozására, 

amiben szükség szerint a magyar kormány is szívesen vállalna koordinátori szerepet. Mivel 

az UMDSZ elnökének a kérdésben megfogalmazott felvetésére a KMKSZ is pozitívan 

reagált, a folyamat lényegében már elindult, azonban a megvalósítással kapcsolatosan 
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egyelőre jelentősen eltérnek az álláspontok. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint 

konkrétumokkal csak a választási törvény elfogadását követően érdemes és lehet 

foglalkozni. A nyári szabadságolások előtt a törvényhozás még egy hétig ülésezik, addig 

kell döntést hoznia arról, hogy módosítja-e a hatályos törvényt, s ha igen, milyen módon. 

Amennyiben végül a hatályos jogszabály marad, a szervezeteknek a megyei tanácsi, illetve 

a megyei jogú városi választásokkal kapcsolatban kell egyeztetniük. Új törvény elfogadása 

esetén is hasonló a felállás, annak függvényében, hogy milyen bejutási küszöböt szabnak 

meg. Közös választási tömörülés létrehozását azért nem tartja jó ötletnek a KMKSZ elnöke, 

mert az általuk végzett közvélemény-kutatások szerint nem váltaná be a hozzá fűzött 

reményeket: több embert riasztana el, mint amennyit vonzana. Zubánics László 

emlékeztetett, már 2007-ben és 2010-ben folytak tárgyalások a két szervezet közötti 

együttműködésről, amelyek mégsem vezettek eredményhez. Ahhoz, hogy ez ne 

ismétlődjön meg, szükség van a történelmi egyházak, illetve a magyar kormány aktív 

közreműködésére. Az idő mindenképpen sürget, függetlenül attól, hogy lesz-e új választási 

törvény, hiszen a jelenlegi szabályok szerint is bajosan érik el a magyar pártok a 3 

százalékos küszöböt. Félő, hogy a különböző ukrán pártok magyar jelölteket fognak 

indítani a magyarlakta térségben, így még az egyéni körzetekben is kétséges lehet az 

eredményes szereplés. Mindenkinek félre kell tennie a korábbi sérelmeit, s a közösség 

érdekei mentén kell kialakítania politikáját, hangsúlyozta. Mivel a KMKSZ elnöke 

ragaszkodott korábbi álláspontjához – amelyben az esetleges tárgyalásokat a választási 

törvény elfogadásától vagy el nem fogadásától tette függővé –, a felek abban állapodtak 

meg, hogy a kérdéshez a plenáris parlamenti ülést követő hét első napjaiban térnek vissza 

immár sürgősségi megvitatással. 
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