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Befejezte a levélszavazatok összeszámolását a Nemzeti Választási 
Iroda 

Az április 8-i parlamenti választásokon a külhoni magyarok, pontosabban a magyarországi 

állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok csak az országos pártlistákra 

szavazhattak. A névjegyzékébe több mint 378 ezren vetették fel magukat, közülük összesen 

266 ezren éltek szavazójogukkal, vagyis 70%-uk vett részt a választáson. A 266 szavazási 

iratból 41 ezer volt érvénytelen, az érvényes szavazólapok száma pedig 224 564 volt. Az 

NVI adatai szerint a levélben szavazók 96,24 százaléka a Fidesz-KDNP pártszövetségre 

szavazott. Az LMP a voksok 0,93, a Jobbik 0,91, az MSZP-Párbeszéd 0,55 százalékát kapta, 

a többi párt ennél kevesebbet. A levélszavazatok 15,4 százaléka volt érvénytelen, ami 

mintegy négy százalékponttal alacsonyabb, mint 2014-ben volt, amikor közel minden 

ötödik levélszavazat minősült érvénytelennek. 

 

 

Elutasította a bukaresti képviselőház a Székelyföld területi 
autonómiájáról szóló törvénytervezetet 

Leszavazta a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által kidolgozott törvénytervezetet szerdán a bukaresti képviselőház. A 

képviselőház plénumában rendezett szavazáson 238 honatya volt jelen, közülük 218-an a 

Székelyföld autonómiastatútumának elutasítása mellett szavaztak, és húszan – vélhetően 

az RMDSZ frakciójának tagjai – támogatták az elfogadását. Pedig a szavazást megelőző 

vitán Korodi Attila, a szövetség frakcióvezetője arról beszélt, hogy az erdélyi magyarság 

autonómiaigényét nem lehet csak úgy leseperni az asztalról, aztán pedig úgy kezelni, 

mintha nem is létezne, szerinte Romániának előbb-utóbb foglalkoznia kell vele. 

Felszólalásában a politikus úgy vélte, a gyulafehérvári nyilatkozat centenáriuma kiváló 

alkalom arra, hogy az erdélyi magyarok valós igényeiről, így az autonómiáról is nyíltan, 

őszintén lehessen beszélni a román többség előtt. A tervezetről több mint félórás vita 

alakult ki a képviselőházban. Miközben az RMDSZ frakciójának három képviselője az 

autonómiaigény jogossága, a felszólaló kilenc román képviselő, illetve a nem magyar 

kisebbségi frakció szószólója annak megalapozatlansága és elutasítása mellett érvelt. A 

jobboldali ellenzéki pártok szónokai az egységes román nemzetállam elleni nyílt 

támadásként értékelték a törvénytervezetet. A tömbmagyar régió autonómiájáról szóló 

tervezetről a képviselőház plénumában rendezett szavazást követően a kétkamarás 

parlament szenátusa fogja meghozni a végső döntést. 
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Kelemen Hunor az MSPI bukaresti iktatásakor: a kisebbségvédelmi 
kezdeményezés erősíti az Uniót 

Az őshonos kisebbségeknek európai szintű védelmet szorgalmazó európai polgári 

kezdeményezés nem irányul senki ellen, és erősíti az Európai Uniót – jelentette ki az 

RMDSZ elnöke szerdán, miután a román országos népességnyilvántartó hivatalnál iktatták 

a Minority SafePack Initiative (MSPI) Romániában összegyűjtött aláírásait. Kelemen 

Hunor szerint a 2019–2024-es mandátumban az EU-nak az őshonos kisebbségek 

védelmét illetően is változnia kell. „Ötvenmillió emberről van szó. Ha ők (a kisebbségek) 

szolidárisak a velük együtt élő, a saját tagállamaikban élő többi közösséggel, a többséggel, 

akkor attól erősebb lesz a közösség, nagyobb lesz az önbizalma, nagyobb a bizalmi szint a 

közösségen belül és sikeresebb a társadalom” – érvelt az RMDSZ elnöke. Elmondta: 

nincsenek illúziói arról, hogy Románia változtatna eddigi elutasító álláspontján, de a 

kezdeményezők arról próbálják meggyőzni Romániát és a többi tagállamot, hogy a MSPI 

nem irányul a többség ellen, nem irányul a tagállamok ellen, nem irányul az Európai Unió 

ellen, sőt erősíti azt. Összeurópai érdek, hogy ez a kezdeményezés sikerre vihető legyen – 

mondta az RMDSZ elnöke, aki a szövetség képviselőivel és szenátoraival együtt jelen volt a 

romániai aláírások iktatásán. 

 

Szlovák ellenzéki pártokkal egyeztetett a Magyar Közösség Pártja 

Hosszú távú együttműködés megalapozásának céljával kerekasztal-egyeztetések 

sorozatába kezdett a Magyar Közösség Pártja (MKP) három szlovák ellenzéki párttal, az 

első találkozót a felvidéki magyar párt pozsonyi székházában tartották pénteken. Az első 

találkozón a pozsonyi parlament két legerősebb ellenzéki pártjának, a liberális Szabadság 

és Szolidaritásnak (SaS) és az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) 

nevű csoportosulásnak, illetve két nagy múltú, de jelenleg parlamenten kívüli pártnak, a 

Kereszténydemokrata Mozgalomnak (KDH) és az MKP-nak a vezetői vettek részt. „Azt 

gondoljuk, hogy megfelelő platformot kell létrehozni arra, hogy az MKP, az SaS, az OLaNO 

és a KDH – mint a leendő kormánykoalíció alapjai – megbeszélhessék az alapvető politikai 

és társadalmi kérdéseket” – jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke. A felvidéki 

magyar párt elnöke történelmi jelentőségűnek minősítette a találkozót, rámutatva: hogy a 

magyar párt székházában került sor az első olyan találkozóra, amelynek célja, hogy a 

szlovákiai jobboldal „alternatívaként jelenhessen meg”. Utóbbival vélhetően arra célzott, 

hogy Szlovákiában a jobboldal fragmentáltsága lehet az egyik ok, amiért a jobboldali 

politika már több választási ciklus óta nem tudott hatalomra kerülni, illetve abban 

tartósan megmaradni. Menyhárt József  az MTI kérdésére azt mondta: terítékre kerültek 

olyan területek is, amelyen nem terveznek együttműködést, ilyen például az ősszel sorra 

kerülő helyhatósági választás is, azon saját erőből szeretnének jól szerepelni. 
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A felvidéki kitelepítettekre és deportáltakra emlékeztek 
Komáromban 

A második világháborút követő kényszerkitelepítések tragikus és értelmetlen epizódjai 

voltak történelmünknek, a csehszlovák politika nem érte el célját, nem tudta megvalósítani 

a homogén nemzetállamot – írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a komáromi 

képviselő-testület ünnepi ülésének részvevőihez szóló levelében. Az ülésen felolvasott 

levelében a KDNP elnöke rámutatott, a kommunizmus évtizedei alatt még beszélni sem 

lehetett a világháborúk utáni idők magyar áldozatairól, a megemlékezés pedig 

lehetetlennek tűnt. „Megfogyva bár, de törve nem, megmaradtunk. Akiknek el kellett 

hagyni szülőföldjüket, szívós munkával teremtettek új otthont. Ma már hazajárnak, és az a 

legfontosabb, hogy van hová menni, mert él a felvidéki magyarság” – fogalmazott Semjén 

Zsolt. Az Országgyűlés 2012-ben Komárom polgármestere, Molnár Attila 

kezdeményezésére nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-t, 

mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság kitelepítése. 

 

A magyar kormány a szülőföldön való boldogulást segíti 

A magyar kormány az elmúlt nyolc évben amellett foglalt állást, hogy minden 

honfitársának biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek segítségével szülőföldjükön 

boldogulhatnak, és bízik abban, hogy a vajdasági magyarok segítségével a kormány a 

jövőben is olyan sikeres tud lenni, mint eddig - hangsúlyozta Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken a vajdasági Kúlán, ahol a Népkör 

Magyar Művelődési Központ fennállásának 150. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi 

műsoron szólalt fel. A politikus köszönetet mondott azért a támogatásért, amelyet a 

vajdasági magyarok az április 8-i országgyűlési választáson a mostani kormánypártoknak 

biztosítottak. „A diadalt együtt vívtuk ki” – szögezte le, majd hozzátette, a délvidéki 

honfitársak fontos részei voltak a győzelemnek. Hozzáfűzte: a kormány eddig is egy 

nemzetben gondolkodott, és ígéretet tett arra, hogy ez ezentúl is így lesz, „hiszen 

számunkra minden magyar egyformán fontos, éljen bárhol is a világon”. 

 

Negyven éve működik az újvidéki Agapé Kiadó 

A magyar nyelvet és kultúrát megőrző fontos munkát végez és végzett a negyven éve 

fennálló újvidéki Agapé Kiadó a Vajdaságban - hangsúlyozta Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton Újvidéken, ahol a kiadó 

alapításának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen szólalt fel. Mint mondta: 
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nagyon fontos tevékenységet végez ez a kiadó, illetve végeznek a köré szerveződő 

ferencesek, hiszen több mint negyven éven át magyar nyelven is számos munkát 

jelentettek meg. A kiadó a jugoszláviai puha diktatúra légkörében is fenn tudott maradni – 

hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár. Szilágyi Péter rámutatott, hogy az akkori 

kommunista országokban ez volt az egyetlen hivatalosan bejegyzett katolikus kiadó. 

„Azokban az években pótolhatatlanul fontos misszió volt ez, számos keresztény 

szellemiségű könyv jelenhetett meg. (.) Az Agapé Kiadó tevékenysége lelki forrásként 

trianoni sebeket is gyógyított évtizedeket át az általa kiadott Bibliákkal, amelyeknek nagy 

része nem a Vajdaságban fogyott el, hanem Magyarországon, szép példáját adva az 

anyaországi és a külhonba szakadt magyar nemzetrészek közötti kölcsönös 

segítségnyújtásnak” – emelte ki a politikus. 

 

Cáfolta a KMKSZ vezetője, hogy nem akarják folytatni a 
konzultációt Kijevvel 

A kárpátaljai magyarság képviselői nem zárkóztak el, továbbra is nyitottak, sőt az elmúlt 

hetekben folytattak is konzultációkat a kijevi kormánnyal az új oktatási törvény 

kisebbségeket érintő részeinek módosításáról – közölte az MTI érdeklődésére szombaton 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A politikus Lilija Hrinevics ukrán oktatási 

miniszternek egy Kijevben rendezett nemzetközi biztonságpolitikai fórumon pénteken tett 

kijelentésére reagált. A tárcavezető azt állította, a magyar közösség hivatalos levélben arról 

értesítette a minisztériumot, hogy az alkotmánybíróság döntéséig mindenféle konzultációt 

leállítanak a törvényről. A miniszter a nyilvánosság előtt ezért Keskeny Ernő kijevi magyar 

nagykövet közbenjárását kérte annak érdekében, hogy addig is folytatódjon a párbeszéd a 

kárpátaljai magyarság képviselői és Kijev között. Hangsúlyozta, hogy az ukrán kormány 

kész a korábbi két év helyett öt évvel, azaz 2023-ig elhalasztani a törvénynek az oktatás 

nyelvét szabályozó 7. cikkelyének életbe léptetését, amiről a kabinet már döntést is hozott. 

Ukrajna kész végrehajtani az Európa Tanács (ET) független jogi szakértőkből álló Velencei 

Bizottságának a jogszabályra vonatkozó minden ajánlását – fűzte hozzá. Meggyőződését 

fejezte, ki, hogy lehet mindenki számára elfogadható megoldást találni a vitában. 

Brenzovics László – cáfolva a párbeszéd leállítását Kijevvel – emlékeztetett arra, hogy a 

közelmúltban is voltak konzultációk. A politikus leszögezte: a magyar közösség teljes 

mértékben támogatja azt a kijevi kormánykezdeményezést, hogy halasszák el a jogszabály 

7. cikkelyének életbe léptetését 2023-ig és azt is, hogy a törvény ne vonatkozzon a 

magániskolákra. A jogszabályt azonban az ukrán parlamentnek kell módosítania, a 

törvényhozás viszont erről még nem döntött, így előrelepés nincs az ügyben – mutatott rá.  
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