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A határon túli magyarság támogatási rendszere minden elemében 
működik 

A határon túli magyarság támogatásának rendszere teljes mértékben felállt, minden eleme 

működik – jelentette ki Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

beszámolt arról is, hogy eddig 950 ezer új magyar állampolgár van az egyszerűsített 

honosításnak köszönhetően. Semjén Zsolt a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt éves 

meghallgatásán rámutatott: amikor egy új programot bevezetnek az egységes szempontok 

alapján, átgondolt módon történik. Ha nincs erős gazdasági növekedés a pénzügyi 

támogatás is kétséges – mondta, és kiemelte a külhoni magyarság előre kiszámítható, 

tudatos gazdasági támogatását. A terület támogatása 2009-ben 9 milliárd volt, tavaly 89 

milliárdra nőtt – rögzítette a miniszterelnök-helyettes, jelezve: a határon túli gazdasági 

szereplőknek soha nem látott támogatást nyújtanak. Vajdasággal indult a program, 

amelyet Kárpátaljával folytattak, s kiterjesztik az egész Kárpát-medencére. Kitért arra is, 

hogy a nemzeti jelentőségű intézmények finanszírozását helyezték előtérbe az eseti, egyedi 

pályázatok helyett. Az oktatási-nevelési támogatás újra 22 ezer forint felett van, ami 

minden jogosult gyermek után jár, s intézményes kapcsolatot hoz létre a magyar állammal 

– jelezte. Megjegyezte: a rászorultsági elvet nehéz ellenőrizni, ezt a külhoni magyarság sem 

igazán tudja megoldani. 

Az oktatási rendszer támogatását külön is kiemelte, amely a teljes képzési rendszert lefedi. 

Óvodák fejlesztésére 17 milliárdot különítettek el, az a cél, hogy a magyar óvodarendszer 

minél inkább megerősödjön. Az a tapasztalat, ha egy gyermek magyar óvodában lép be az 

oktatási rendszerbe, akkor könnyebben meg is marad a magyar intézményrendszerben. A 

miniszterelnök-helyettes rendkívül eredményesnek nevezte a tematikus éveket, majd 

kitért a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor programokra is. Ezek a legsikeresebb 

innovációik – értékelt. Kiemelte: az ösztöndíjasok olyan missziót töltenek be, ami semmi 

mással nem pótolható. Mindkét program résztvevőinek száma 15-15 fővel bővült.  Jelezte: 

egységes demográfiai program készül, s minden lehetséges kezdeményezésbe a külhoni 

magyarságot is bevonják. Első lépés az anyasági támogatás, ami a külhoni magyar 

állampolgárokra is ugyanúgy vonatkozik. Semjén Zsolt beszámolt arról is, hogy eddig 835 

ezren tettek állampolgársági esküt, 115 ezer polgár esetében állapították meg az 

állampolgárságot, s 30 ezer elutasító határozat született, főként a nyelvtudás hiánya miatt. 

Megerősítette, hogy a ciklus végéig meglesz az egymillió új állampolgár. Az autonómia 

kérdéséről újból rögzítette: ami más nemzeteket megillet az unióban, az megillet minket is. 

Megjegyezte: ahol az autonómia megvalósult, ott az utódállamok is jól jártak és profitáltak 

belőle. Kiemelte: Szerbiában a kulturális autonómia lényegében a megvalósulás 

állapotában van. A külhoni magyar pártok támogatását külön pillérként említette. Az adott 

magyar nemzetrész érdekérvényesítése alapvetően függ attól, hogy milyen erős az ottani 

magyarság politikai értelemben is – közölte Semjén Zsolt, aki kiállt a magyar-magyar 

összefogás mellett. Erdélyben az RMDSZ és az MPP összefogása fordulatot hozott, s 
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számszerűsíthető eredménnyel járt. Felvidéken a Magyar Koalíció Pártja a magyar állam 

partnere, a Híddal, ha meg tudnak állapodni, tegyék ezt, de ez az ő politikai felelősségük – 

mutatott rá. Megjegyezte: Kárpátalján szintén sikeres volt az összefogás, ez szükséges is, 

mert nehéz idők járnak az ottani magyarságra. 

 

Magyarország kész „újragombolni a mellényt” a magyar-román 
kapcsolatokban 

Semjén Zsolt szerint Magyarország kész „újragombolni a mellényt” a magyar-román 

államközi kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök-helyettes a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) zilahi kongresszusán mondott köszöntőjében szombaton 

beszélt erről a tanácskozáson jelen lévő Liviu Dragneához, a kormányzó román 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökéhez is szólva. Elmondta, hogy a magyar-szlovák és a 

magyar-szerb kapcsolatok sem voltak kevésbé terheltek, mint a magyar-román 

kapcsolatok, Szerbiával és Szlovákiával mégis gyümölcsöző viszonyt sikerült 

Magyarországnak kialakítania. „Ha meg tudtuk tenni magyarok és szerbek, magyarok és 

szlovákok, miért ne tudnánk megtenni magyarok és románok” – jelentette ki. Hozzátette, 

Magyarország abban érdekelt, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki Románia és a 

visegrádi csoport országai között. Semjén Zsolt kijelentette: Románia és Magyarország 

együttműködésre van ítélve. A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor arra kérte a 

kongresszus román meghívottjait: kérdezzék meg a nyugat-európai országokba 

kivándorolt románokat, ártott-e ezeknek az országoknak az, hogy autonómiát biztosítottak 

a területükön élő őshonos kisebbségeknek. Hozzátette: ahol megvalósult a kisebbségi 

közösségek autonómiája, annak mindenki haszonélvezője lett. Kijelentette: ha az erdélyi 

magyarok elfogadnák, hogy őket nem illeti meg az autonómia, azt fogadnák el, hogy 

Európa másodrangú állampolgárai. Semjén Zsolt azt kérte ugyanakkor a „román 

barátoktól”, hogy olvassák újra az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as 

gyulafehérvári nyilatkozatot, és valósítsák meg mindazt, amit az erdélyi románok abban 

megfogalmaztak. A miniszterelnök-helyettes gratulált az RMDSZ-nek a Magyar Polgári 

Párttal (MPP) való összefogáshoz és ahhoz a megerősödéshez, amelyet a tavalyi választási 

eredmények jeleznek. Úgy vélte, ami az RMDSZ-szel, az erdélyi magyarsággal történik, az 

az egész Kárpát-medencére kihat. Ahhoz is gratulált ugyanakkor, hogy az RMDSZ a 

nemzetközi közegben is aktívvá vált. Azt ígérte, hogy Magyarország és minden magyar 

nemzetrész ki fogja venni a részét annak az egymillió aláírásnak az összegyűjtéséből, amely 

a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés érvényesítéséhez szükséges. Azt is 

elmondta, hogy Erdély sem fog kimaradni abból a gazdaságfejlesztési tervből, amelyet a 

magyar kormány Kárpátalján és Szerbiában indított el. Sérelmezte, hogy az utóbbi 

években Romániában „a szerzett jogok visszavágása történt”. Megemlítette a kommunista 
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rezsim által államosított egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának 

a leállását, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) állandósult 

jogsértést és a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium elleni hatósági eljárást, 

valamint a korrupcióellenes harc jegyében meghurcolt önkormányzati vezetők esetét. 

„Nyilvánvaló, hogy a jog álarca mögött megfélemlítés zajlik” – jelentette ki a 

miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: fontos a korrupció elleni harc, de Romániában 

visszaélnek ezzel a harccal. 

 

Kelemen Hunor: nem hátrálunk meg! 

Kelemen Hunor Wesselényi Miklós alakjának felidézésével kezdte politikai beszámolóját, 

majd felsorolta az elmúlt két év eredményeit az oktatástól a vidékfejlesztésig. Közlése 

szerint az RMDSZ mindig a közösséggel közösen kereste a megoldást. „Nyugodt szívvel 

mondhatom, hogy együtt sikeresek voltunk” – jelentette ki. Emlékeztetett, hogy a 

szövetség egyetlen jogsértést sem hagyott szó nélkül, és mindannyiszor tiltakozott az ellen, 

hogy az erőszakszervezeteket a közösségi jogok csorbítására használják. „Merénylet az, 

ami a katolikus gimnázium ellen történt” – jelentette ki, és a jogállamiság 

megcsúfolásának nevezte a magyar önkormányzati vezetők ügyészségi meghurcoltatását 

is. Emlékeztetett az MPP és az RMDSZ együttműködésére, aminek feltétele a múlt 

sérelmeinek zárójelbe tétele volt, és aminek létrejötte szerinte okos döntésnek bizonyult. 

Szólt az RMDSZ külpolitikájáról, felidézte a szövetség által elkészített árnyékjelentéseket, 

amelyek nem csak a problémákat listázták, de megoldásokat is ajánlottak. Említetést tett a 

Minority SafePack körüli „példátlan” kisebbségi szolidaritásról, majd szólt 

kezdeményezéssel kapcsolatos további munkáról. Kelemen hangsúlyozta, a kisebbségek 

ügye közös, európai uniós ügy. Közlése szerint az RMDSZ 200 ezer aláírás összegyűjtését 

vállalja. Emlékeztetett, hogy jövő héten az RMDSZ lesz az házigazdája a FUEN 

kongresszusának, amelyen további párbeszédre kérik majd fel a többség képviselőit. A 

szövetségi elnök szerint az RMDSZ tavalyi választási eredményei visszaigazolják a 

szövetség elmúlt két évben kifejtett munkáját. Konkrét adatokkal illusztrálta a képviselet 

erősödését, és köszönetet mondott mindenkinek, akik ehhez hozzájárultak. Emlékeztetett, 

hogy az RMDSZ Erdély-központú politikát folytatott, és a szubszidiaritás elvét tartotta 

irányadónak. „Értékeinket nem rendelhetjük alá ideológiáknak” – mondta arról, hogy az 

RMDSZ együttműködési megállapodást kötött a koalíciós pártokkal. Ennek egyik 

eredményének nevezte, hogy a parlament elfogadta a kórházi anyanyelv-használati 

törvényt. Az RMDSZ elnöke az egyik legnagyobb kihívásnak a romániai jogállamiság 

helyreállítását, a hatalmi ágak szétválasztását nevezte. „Ezek a hatalmi ágak úgy 

viselkednek, mintha egymás esküdte ellenségei lennének. Ennek eredménye a totális 

káosz” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarság a jogállamiság 

helyreállításában érdekelt. A közösségi jogok helyzetéről elmondta: nem csak az RMDSZ-n 

múlott, hogy a román állam még a törvényeket sem tartja be ezen a téren. Ezért 
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egyértelművé tennék a jogszabályok vonatkozó passzusait, csökkentenék az anyanyelv-

használati küszöböt, és a jogsértésekre szankciókat javasolnak törvénytervezetükben. Ez a 

tervezet a szakítópróbája lesz a koalícióval való együttműködést. Az egyesülés 

centenáriuma Kelemen szerint várhatóan próbára teszi majd a román-magyar viszonyt. 

„Mi az 1918-as ígéreteket kérjük számon, a román többség pedig attól tart, hogy el akarjuk 

szakítani Erdélyt” – magyarázta. Nagyon súlyosnak, felelőtlenségnek nevezte, hogy a 

román többség az alaptalan félelemének a fenntartásához a Román Akadémia is 

hozzájárult. Felhívást intézett a román intézményekhez, döntéshozókhoz, tegyenek arról, 

hogy a centenáriumi ünnepség ne a magyarok ellen irányuljon. Az RMDSZ programjáról 

elmondta, a szövetség hangsúlyosan a szociális kérdések felé fordul. Az alapszabályzat 

szerinte átláthatóbb lesz. Fontosnak nevezte a nők erőteljesebb jelenlétét a 

döntéshozásban, és a szórvány parlamenti képviseletének további biztosítását. „Nekünk 

azt kell megtennünk, ami a mi nemzedékünk feladata. Érdekvédelmi politikánk 

főszereplője az erdélyi magyarság. A tisztességgel és alázattal elvégzett munkában 

hiszünk” – fogalmazott Kelemen Hunor, majd Wesselényi Miklóst idézve zárta 

gondolatait: „Nem hátrálunk meg!” 

 

„Áskálódik” a román külügy a kolozsvári FUEN-kongresszus ellen 

Kemény hangon bírálta a román diplomáciát az RMDSZ zilahi kongresszusán elhangzott 

beszédében Kelemen Hunor elnök. A politikus többek között áskálódással vádolta a 

bukaresti külügyminisztériumot a jövő heti kolozsvári FUEN-kongresszushoz való 

viszonyulása miatt. Kelemen Hunor „dühös zárójelként” előadott kritikája szerint a román 

diplomácia arra törekszik, hogy elakassza az erdélyi magyarság törekvéseit, rossz fényben 

tüntesse fel azokat a nemzetközi közvélemény előtt. A szövetségi elnök konkrétumokra ki 

nem térve közölte, egyesek kifogásolták, ki miért vesz részt, szólal fel az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) kincses városi kongresszusán, ki miért 

támogatja az RMDSZ-t, az erdélyi magyarokat. A Krónika értesülései szerint az ügy 

hátterében Navracsics Tibornak, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai 

és sportügyi biztosának a FUEN-kongresszuson való részvétele húzódik meg. Úgy tudjuk, a 

bukaresti külügyminisztériumnál az verte ki a biztosítékot, hogy kolozsvári látogatása 

apropóján Navracsics „nem teszi tiszteletét” Bukarestben is. Emiatt a külügy 

méltatlankodó levelet küldött Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, 

értetlenségének adva hangot az uniós biztos magatartása kapcsán. Bukarestnek 

tulajdonképpen „az van a begyében”, hogy a FUEN az RMDSZ-szel vállvetve vett részt az 

Európai Bizottság ellen a kisebbségvédelmi európai kezdeményezés ügyében indított 

perben, amelyet a felperesek nemrég megnyertek az Európai Unió Bíróságán. Mint ismert, 

Románia a Minority SafePack-et elutasító Európai Bizottság oldalán szállt be a perbe. „Ha 

külpolitikai vezető lennék, nem hazudnám tele a fél világot és nem állítanék valótlanságot 

arról, hogy mi a helyzet a magyar kisebbséggel. Ha valóban értéknek tekintem a nemzeti 

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
6 

kisebbségeket, úgy ahogy azt a minap is nyilatkozta a külügyminiszter, akkor az ő 

oldalukon állnék, mert nehezen ér össze az ezzel ellentétes cselekedet. Ha én külügyi 

vezető lennék, akkor a magyar kisebbség vezetőit párbeszédre hívnám, és nem számon 

kérném hol ettől, hol attól, hogy miért nyújt támogatást, miért keres velünk partnerséget, 

miért fogad bennünket, miért áll szóba velünk, miért küld képviselőt a mi 

rendezvényeinkre. Ha én lennék a külügy irányítója, akkor a párbeszédet választanám és 

nem az áskálódást” – húzta alá a szövetségi elnök. 

 

Alkotmányos a kórházi anyanyelv-használatot előíró törvény 

Alkotmányos az RMDSZ azon törvénytervezete, amely kiterjeszti a kisebbségek anyanyelv-

használatát az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben – 

döntött szerdán az Alkotmánybíróság. „Az RMDSZ üdvözli az Alkotmánybíróság döntését, 

azt, hogy egyhangúlag elutasította a PNL, PMP és USR keresetét. Ezzel azt is üzente, hogy 

törvénytervezetünk nem kirekesztő, biztosítja a törvény előtti egyenlőséget, hogy 

valótlanok az ellenzéki pártok erre utaló állításai” – idézte Kelemen Hunor szövetségi 

elnököt az RMDSZ hírlevele. A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát 

Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) azt követően támadta meg a 

törvénytervezetet, hogy előtte a képviselőházban támogatta azt. Kelemen Hunor 

rámutatott: az ellenzéki pártok pálfordulása versenyfutás volt a kisebbségellenességben, 

azt bizonyította, hogy a nyitottság, a kisebbségek iránti tisztelet – amelyet képviselőik 

gyakorta emlegetnek szólamok szintjén – mindmáig nem érvényesül törekvéseikben. Az 

RMDSZ elnöke korábbi állásfoglalásában ugyanakkor sajnálatosnak nevezte azt is, hogy a 

PNL és a PMP az Európai Néppárt elveivel és értékeivel is szembement akkor, amikor az 

Alkotmánybírósághoz fordult. Az Alkotmánybíróság kedvező döntését követően a 

törvénykezdeményezés az államelnök kihirdetésére vár. 

 

Elfogadta a törvényhozás a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását 

Jóváhagyta a parlament a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását, melynek feladata a 

nemzeti kisebbségek kultúrája anyagi támogatásának koordinálása lesz. Az indítványt 101 

támogató vokssal szavazta meg a törvényhozás, 13 képviselő szavazott nemmel, 22 

tartózkodott. A Kisebbségi Kulturális Alap – amelynek július 1-jét követően kellene 

megkezdenie tevékenységét – létrehozása a kormány programnyilatkozatából következik, 

és részben átveszi majd a jelenlegi támogatási rendszer helyét, amely által az állam a 

kisebbségi kultúrát a Kormányhivatal égisze alatt működő támogatási program keretében 

finanszírozza. A jelenlegi 4,5 millió euró helyett az alap a támogatási program céljára a 

jóváhagyott javaslat szerint 8 millió eurót kap majd az állami költségvetésből. Emellett a 
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kulturális támogatások a kormányhivataltól a kulturális tárca hatáskörébe kerülnek, a 

minisztérium költségvetéséből érkezik majd a pénz az alapba. A kulturális tárca azzal 

számol, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap szerveit úgy hozzák létre, hogy az intézmény az 

év második felében megfogalmazhassa a 2018-as évre szóló első felhívásokat. Az alap a 

felvilágosító és az oktató-nevelő tevékenységet, a művészeti alkotómunkát, kulturális 

rendezvények szervezését, a kultúrával kapcsolatos kutatásokat, valamint a szlovák nemzet 

és a nemzeti kisebbségek, továbbá etnikai csoportok képviselőinek kölcsönös 

megismerését és megértését célzó tevékenységet támogatja. Emellett a nemzeti 

kisebbségek kulturális örökségének védelmét, szakmai feldolgozását és digitalizálását célzó 

munkát, illetve a kreatív ipar területén végzendő tevékenységet is támogatni hivatott. A 

Kisebbségi Kulturális Alap az igazgatón és a szakmai tanácsokon kívül igazgatótanáccsal és 

felügyelőbizottsággal is rendelkezik majd. Az alap igazgatóját pályázat útján válasszák 

majd ki, s a kulturális miniszter négy évre nevezi ki őt. Ugyanaz a személy az igazgatói 

tisztséget legfeljebb két egymást követő megbízatási időszakban töltheti be.  „Egy év 

kemény munkája van abban, hogy az Alap létrejöhetett. Az segített, hogy a kormány 

tavalyi megalakulása során már konkrét elképzelésünk volt, ami bekerülhetett a 

kormányprogramba is – mondta Solymos László, a Híd alelnöke. Most már törvény 

garantálja, hogy a kisebbségek mennyit költhetnek a kultúrájukra, mennyit köteles adni a 

kormány, és ez kétszerese annak, amit eddig általában erre a célra fordított.” Az Alap 

létrejöttét fontosnak tartja a Magyar Közösség Pártjának elnöke is. „Üdvös és kívánatos 

volt, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap létrejöjjön, nem is titkolom az örömömet, hogy 

idáig eljutottunk. Azonban el kell mondani, hogy ez még elég messze van attól, amit 

néhányak a nemzetiségek kulturális önrendelkezéseként definiálnak. A mostani alapot és 

létrejöttét inkább a szakmai önrendelkezés megerősödésének, a szakma autonómiájának 

fogom fel. Ez azért jó, mert a szakmaiság megerősödött.” Tokár Géza, a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalának szóvivője elismeri eredményként, hogy nőtt a kulturális 

támogatásra szánt összeg, de szerinte jobb törvény is születhetett volna. „A kérdés itt az, 

milyen szabályok alapján működik majd a Kisebbségi Kulturális Alap. Több 

kezdeményezés is volt arra vonatkozóan, legyen átláthatóbb az alap gazdálkodása – ebből 

nem valósult meg semmi” – mondta Tokár. Ravasz Ábel (Most-Híd) roma ügyekért felelős 

kormánybiztos szerint a nyolc millió euró, amellyel a Kisebbségi Kulturális Alap ezentúl 

gazdálkodhat majd a kisebbségek kulturális tevékenységének támogatása során, a teljes 

támogatási rendszer nagyobb stabilitását eredményezi. Ez az összeg jóval magasabb, mint 

amennyit az előző években a kisebbségi kultúrákra szántak. A kormánybiztos úgy véli: az 

Alap szerkezeti struktúrája nagyobb teret biztosít a kisebbségi közösségek képviselőinek 

döntéshozatalára. A kormánybiztos ezzel arra célzott, hogy az öttagú szakmai tanácsokban, 

amelyek az egyes kisebbségek beérkezett kérelmeit elbírálják majd, három tagot, azaz a 

tanács többségét a kisebbségi szervezetek jelölik majd. „Egyfajta kulturális önrendelkezés 

jön ezáltal létre, mivel a kisebbségek a szakmai tanácsok tagjain keresztül eldönthetik, 

milyen kulturális tevékenységekre megy majd a legtöbb pénz” – fogalmazott Ravasz. A 

Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény lehetővé teszi, hogy az alap nemcsak a 
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szlovák államtól befolyó támogatást ossza el, más forrásból, akár külföldről származó 

támogatás felosztását, pályáztatását is végrehajthatja. „Például ha Magyarország vagy 

Ukrajna segíteni akarja a Szlovákiában élő kisebbséget, akkor ezt az alap segítségével 

megvalósíthatja” – tájékoztatott Rigó Konrád (Híd), a kulturális minisztérium 

államtitkára. Ez megakadályozná például a kettős finanszírozást, és átláthatóbbá tenné a 

Magyarországról érkező kulturális támogatások odaítélését. Ezek esetében ugyanis csak a 

döntést hozza nyilvánosságra a magyar fél, például a Bethlen Gábor Alap, az értékelési 

folyamat nem nyilvános. 

 

Az EU Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának vízummentességet 
biztosító jogszabályt 

Az Európai Unió Tanácsa csütörtöki brüsszeli ülésén jóváhagyta azt az uniós jogszabályt, 

amely vízummentességet és ezzel szabad beutazást biztosít az ukrán állampolgárok 

számára három hónapos időtartamra. A tájékoztatás szerint az elfogadott jogszabály 

várhatóan júniusban lép életbe. A vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra 

vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, és üzleti célból, turistaként vagy 

családi okokból utaznak az EU-ba. Az Unió területén 90 napig tartózkodhatnak bármely 

féléves időszakban, de munkát nem vállalhatnak. A vízummentesség az Egyesült Királyság 

és Írország kivételével az összes uniós tagállamra, sőt Izlandra, Liechtensteinre, 

Norvégiára és Svájcra is érvényes. A vízummentes uniós beutazás teljes körű megadását az 

EU tagállamai az úgynevezett vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus bevezetéséhez 

kötötték, amely szükség esetén lehetővé teszi a vízumok újbóli bevezetését. A 

mechanizmus értelmében kivételes esetekben fel lehet függeszteni az Európai Unión kívüli 

országokkal kötött vízummentességi megállapodásokat, ha egy országból sokan illegálisan 

tartózkodnak az EU területén, vagy ha jelentős mértékben emelkedik az adott ország 

állampolgárai által beadott, nem megalapozott menedékkérelmek száma, vagy ha a küldő 

országok részéről a visszafogadási hajlandóság csökken. Visszaállhat a vízumkötelezettség 

abban az esetben is, ha az EU-n kívüli országok állampolgáraihoz köthetően 

veszélyeztetetté válik egy uniós tagország belső biztonsága. 
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Önkormányzati választások 2017: már biztos, hogy a Bellyei és a 
Darázsi járásban a HMDK által támogatott magyar elöljáró-
helyettesek lesznek 

Miután csütörtök éjfélkor lejárt a listaleadási határidő, a szombati napilapokban, valamint 

az izbori.hr internetes oldalon megjelent a jelöltek névsora. Május 21-én megyei közgyűlési 

tagokat, zsupánt, városi/járási tanácstagokat és elöljárókat/polgármestereket választanak. 

Mindemellett négy járásban magyar elöljáró-helyettest is választanak. A magyarlakta 

járásokban és városokban a horvát jelöltek száma nagyjából hasonló a négy évvel 

ezelőttihez, viszont a magyar nemzetiségű jelöltek száma csökkent. Egy dolog már eldőlt: a 

MESZ alelnöke, Sója Dénes 16 év után már biztosan nem lesz a Hercegszőlősi járás 

elöljárója. Sója több évtizedes SDP-párttagsága után az idei választásokon HDZ-jelöltként 

indul, a hercegszőlősi járási HDZ elnökének, Vedran Kramarićnak a helyetteseként. A 

horvátországi magyarság létszámát illetően a második legnagyobb járásban, a Bellyeiben 

maradt az eddigi felállás: csak egy magyar jelölt van az elöljárói/helyettesi listán, a HMDK 

által támogatott Varga Gábor jelöltette magát a független jelöltként induló Željko Cickaj 

helyetteseként. Nekik összesen két ellenfelük lesz, de ezeknél a jelöltpárosoknál magyar 

nemzetiségű nincs. A horvátországi magyarságnak négy járásban van joga külön magyar 

elöljáró-helyettest választani: a Darázsiban, a Bellyeiben, az Ernestinovóiban és a 

Tordinciban. A négy járásban összesen hét jelölt vállalta a megmérettetést. A Darázsi és a 

Bellyei járásban a HMDK által támogatott jelöltekkel, Sipos Sándorral és Munk Erikkel 

szemben senki sem vállalta a megmérettetést, így ők már most „megnyerték” a választást, 

biztosan ők lesznek a Darázsi, illetve a Bellyei járásban az elöljáró-helyettesek. Az 

Ernestinovói járáshoz tartozó Szentlászlón két jelölt indul május 21-én a magyar elöljáró-

helyettesi tisztségért: a HMDK által támogatott Kelemen Dezső és a HDSSB jelöltje, 

Suzana Augustinović Baronji. „Érdekes” a helyzet a Tordinci járáshoz tartozó Kórógyon; itt 

három jelölt méretteti meg magát, hogy Kel Rózsika eddigi járási magyar elöljáró-helyettes 

utódja lehessen: a HMDK által támogatott Dezső István, a független Kel József és az 

ugyancsak független Györke Dániel. 
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