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Vezető hírek: 

 

Honosítás - Dzurinda szerint nem kell félni a határon túli magyarok 

választójogától 

2011. január 3. - Kokes János - MTI 

A szlovák külügyminiszter szerint nem kell tartani az állampolgársággal járó szavazati jogtól 

Szlovákiában. Nem lát érdemi okot arra, hogy egy ország állampolgárai részt vegyenek egy 

másik ország alkotmányos képviselőinek megválasztásában és szerinte ez hamar az ellen 

fordulhat, aki kitalálta. Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban elmondta, hogy 

„Szlovákiának sose volna szabad tiszteletben tartania olyan kettős állampolgárságot, amelyet 

a jószomszédi elvekkel ellentétben adtak meg.” 

 
Honosítás - Fennakadások nélkül fogadták a kedvezményes honosítást igénylőket 

Romániában 

2011. január 3. - Garzó Ferenc - MTI, Magyar Nemzet Online, Erdély Online 

Problémamentesen zajlott az első nap a kolozsvári és csíkszeredai konzulátusokon. Nem 

kellett sorban állniuk az egyszerűsített honosítást kérelmezőknek, hiszen előre lefoglalt 

időpontokra érkeztek. Egyedül az ünnepélyes megnyitó miatt volt tele az ügyfélfogadó terem 

Csíkszeredán. Balogh György konzul elmondta, hogy meghosszabbított kétműszakos nyitva 

tartással várják a kérelmeket. A bukaresti nagykövetségen is rendben zajlott az első nap tíz 

előjegyzett személy adta be kérelmét. Ezen a napon nyitotta meg kapuit a nagyváradi és 

marosvásárhelyi Demokrácia Központ is. Tőkés László is részt vett a nagyváradi megnyitón, 

ahol rengetegen álltak sorban, akik beadhatták a szükséges iratokat, beszerezhették a hiteles 

fordítást, valamint fényképet is készíthettek. 

 
Szlovákiában nincs nagy érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 

2011. január 3. - Kokes János - MTI, Magyar Nemzet Online 

Mérsékelt az érdeklődés az egyszerűsített honosítási eljárás iránt a szlovák konzulátusokon. 

Farkas Géza pozsonyi konzul szerint ez azzal is magyarázható, hogy a felvidéki magyarság 

szorosan a határ mellett él, ezért akár a Magyarországon is igényelheti az állampolgárságot. 

Szerencsés János kassai főkonzul szerint a másik ok az érvényben lévő szlovákiai 

állampolgársági törvény. Az MTI tudósítása a továbbiakban megemlíti Bugár Béla 

kijelentését, miszerint igényelni fogja a magyar állampolgárságot, valamint Csáky Pál volt 

MKP elnök bejelentését, miszerint ő is fel kívánja venni azt. Bugár Béla nyilatkozatát is 

feleleveníti, aki elmondta, hogy „ő magyar nemzetiségű, s ha magyar állampolgárságot kérne, 

attól még nem lenne jobb magyar.” 

 
Nikovitz Oszkár: várhatólag nyolcvanezer szerbiai magyar kéri majd a magyar 

állampolgárságot 

2011. január 3. - Vajdaság Ma  

Nikovitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet a közvélemény-kutatások eredményeire 

hivatkozva elmondta, hogy Szerbiában mintegy nyolcvanezren fogják igényelni a magyar 

állampolgárságot. Kiemelte, hogy tömeges bevándorlás nem várható, hiszen Magyarország 
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eddig is adott kedvezményeket a munkavállalás terén. Hangsúlyozta azt is, hogy „kettős 

állampolgárság nincs ellentétben sem a törvényekkel, sem az előírásokkal, sem pedig Szerbia 

elveivel, s mivel az előkészületek során tanácskozást folytattunk Belgráddal, nem számítunk 

semmiféle káros következményre a kapcsolatokra nézve.” 

 
Honosítás - Szlovéniában sokan érdeklődnek a honosítás iránt 

2011. január 3. - MTI, Népszabadság Online, Magyar Nemzet Online 

Molnár-G. Bíborka ljubljanai magyar konzul az MTI-nek nyilatkozva beszámolt arról, hogy 

az elmúlt időszakban sok érdeklődő kereste fel a konzulátust, egyelőre a kérvényezők száma 

nem túl magas. Hétfőig csak tizenöten foglaltak időpontot, ennek az is lehet oka, hogy a 

Muravidékről is a fővárosba kell utazni a kérelmek leadásához, ezen szeretnének változtatni 

és Lendván is lehetővé tenni a kérelmek átvételét. 

 
Honosítás - Zágrábban egyelőre kevesen érdeklődnek a honosítás iránt 

2011. január 3. - MTI 

Juhász Zoltán zágrábi magyar konzul nyilatkozott az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. 

Elmondta, hogy a fővárosban nem sokan foglaltak időpontot a kérelmek leadására, ami 

valószínűleg azért lehet, mert az Eszék környékén élő magyaroknak egyszerűbb 

Magyarországon elindítani a honosítást. Hozzátette, hogy a közeljövőben tájékoztató 

körutakat tartanak és a nagyobb magyar közösségeknek beszámolnak az egyszerűsített 

honosítási eljárás menetéről. 

 
Elkezdődött! 

2011. január 4. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

Lukács Csaba írta a Magyar Nemzet vezércikkét aki határon túl magyarként igényelte most a 

magyar állampolgárságot. Beszámol arról, hogy az első kérelmező Budapesten Hantz Péter 

volt. Meglepődve tapasztalta, hogy amikor ő előzetes regisztráció nélkül megérkezett délben a 

BÁH irodájába nem kellett sorban állnia, „mintha egy reklámfilmbe csöppentem volna bele” 

és huszonhét perc alatt sikerült is befejeznie a kérelem leadását a száztízedik ügyfélként. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Miniszteri biztos: zökkenőmentes volt az egyszerűsített honosítási kérelmek 

beadása 

2011. január 3. - MTI, Felvidék Ma 

Wetzel Tamás miniszteri biztos szerint problémamentesen indult az egyszerűsített honosítási 

eljárás, mind Magyarországon, mind a szomszédos országokban. Hangsúlyozta továbbá, hogy 

az ország nem ad ki semmilyen információt arról, hogy ki folyamodott állampolgárságért. 

Budapesten Hantz Péter adta le az első kérelmet, amit Rétvári Bence parlamenti államtitkár 

vett át, aki a választójoggal kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is azok szavazhatnak 

akiknek van állandó magyarországi lakhelye. 

 
Az állam és a polgár 

2011. január 4. - Szabó Palócz Attila - Magyar Hírlap, Vajdaság Ma 

A Magyar Hírlap publicisztikájában is foglalkozik az egyszerűsített honosítással. A szerző ki 

maga is a határainkon túl született elégtételként éli meg, hogy végre lehetőség van az olykor 

megalázó és hosszantartó procedúra helyett gyorsan és könnyen megszerezni a magyar 

állampolgárságot. Személyes példáján keresztül mutatja be, hogy milyen mélyen sikerült a 

kádári évek alatt elültetni azt a politikát az emberek fejében, hogy aki Magyarország határain 

kívülről érkezik az külföldi. Ráadásul ez mind a mai napig él, hiszen „még ma is azzal kell 

szembesülnünk, hogy például a köztelevízió műsorvezetője leszlovákozza a felvidéki 

magyarokat, lerománozza az erdélyieket.” 

 
Elkezdődött a nemzet újraegyesítése 

2011. január 4. - Csókás Adrienn - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap is címlapon foglalkozik az egyszerűsített honosítás beindulásával. Leírja, 

hogy minden zökkenőmentesen zajlott, mind Magyarországon, mind a határon túli 

konzulátusokon. Beszámol arról is, hogy Csíkszeredában a székelyföldi megyei tanács vezetői 

voltak az első jelentkezők, akik leadták kérelmüket.  

 
Akár 250 ezer új polgárunk lehet 

2011. január 4. - Blikk 

A Blikk is kiemelten foglalkozik az egyszerűsített honosítási eljárással. Hantz Péter volt az 

első aki igényelte Budapesten a magyar állampolgárságot és azt Rétvári Bence parlamenti 

államtitkárnak adta át. Aki kiemelte, hogy a határon túli állampolgárok nem lesznek 

jogosultak sem szociális ellátásra, sem nyugellátásra, mivel ezekhez Magyarországon kellene 

élniük. Török Zoltán a Raiffeisen Bank elemzője szerint akár gazdasági haszon is származhat 

abból, hogy a határon túlról képzett szakemberek érkeznek az országba. 
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Külhoni kérvényezők 

2011. január 4. - Pataky-Rostás - Magyar Nemzet 

A napilap negyedoldalas cikkben foglalkozik az egyszerűsített honosítási eljárás hatályba 

lépésének első napi történéseivel. Beszámol arról, hogy Budapesten Hantz Péter, a kolozsvári 

Babes-Bolyai Egyetem volt oktatója adta át elsőként Rétvári Bence parlamenti államtitkárnak 

kérelmét. Nagyváradon az Európai Parlament alelnöke, Tőkés László nyújtotta be kérvényét a 

nagyváradi demokrácia-központban, míg Csíkszeredán három megye közgyűlési elnökei 

cselekedtek így elsőként. A kérelmek beadásának zökkenőmentes zajlásáról adott hírt Korsós 

Tamás szabadkai, illetve Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul is.  

Pozsonyban kevesebb az érdeklődés az állampolgárság iránt. A szlovákiai Most-Híd elnök, 

Bugár Béla szerint az MKP és a Fidesz közti kommunikáció nem készítette fel a magyar felet 

a szlovákiai negatív visszhangra. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzeti 2011. január 4-i számában olvasható) 

 
Kilencvenéves adósság törlesztése 

2011. január 4. - Mihájlovits Klára - Magyar Szó 

A vajdasági Magyar Szó is címlapon foglalkozik az egyszerűsített honosítással. A budapesti 

ünnepélyes megnyitón Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy ha „már kilencven évet kellett várni 

erre a pillanatra, nem szerettük volna, ha az igénylőknek még hosszan kígyózó sorokat is ki 

kellett volna várniuk az ügyfélszolgálatokon.” Wetzel Tamás miniszteri biztos is kiemelte, 

hogy 90 éves adósságot törleszt az ország és feltehetőleg minden gördülékenyen fog zajlani. 

Végh Zsuzsanna a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) igazgatója elmondta, 

hogy akik már a BÁH által lefolytatott „idegenrendészeti eljárásban (például letelepedési 

engedély megszerzésekor) már bizonyították a maguk vagy felmenőik korábban meglévő 

magyar állampolgárságát, a honosítási kérelem átadásakor hivatkozhatnak arra az eljárásra, s 

nem kell újabb dokumentumokat átadniuk a hivatalnak.” 

 
Dzurinda: Budapest fakarddal hadakozik 

2011. január 4. - Szilvássy József - Népszabadság 

A cikk a 2011. január 3-án életbe lépett egyszerűsített honosítási eljárás szlovákiai és 

romániai visszhangjáról ír, illetve megemlíti a zökkenőmentes ügyintézés elindulását a 

szabadkai és a ljubljanai konzulátusokon. Míg Romániában szintén fennakadások nélkül 

fogadták hétfőn a magyar állampolgárságot igénylőket az ottani magyar külképviseleteken és 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott demokrácia-központokban, 

addig a szlovák belpolitika ellen kampányba kezdett. Dzurinda szlovák külügyminiszter 

hangsúlyozta, hogy "Szlovákiának nem szabad tiszteletben tartania olyan kettős 

állampolgárságot, amelyet a jószomszédi elvekkel ellentétben adtak meg", illetve a cikk 

közlése szerint kiemelte, hogy Magyarország fakarddal küzd, ami könnyen eltörik. Bugár 

Béla Híd elnököt is szóba hozza, aki szerint az MKP a Fideszt úgy tájékoztatta, hogy nem lesz 

nagy ellenállás Pozsonyban a visszahonosítással kapcsolatban. A cikk foglalkozik még a 

szlovák ellentörvény lehetséges következményeivel és a magyar állampolgárságot igénylő 

Berényi József MKP elnök helyzetével is, aki a szlovák törvénymódosítás hiányában 

elveszítheti szlovák állampolgárságát és pártelnöki funkcióját is, mert ezt a tisztséget külföldi 



 
 

 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 4; telefon: +36-1-795-48-14 Fax: +36-1-795-01-46 
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

6 

személy nem töltheti be. A törvényi bizonytalanságok miatt alig százan kértek 

állampolgárságot Kassán és Pozsonyban. 

 

Felvidék: 

 
Magyar nyelvű számlálóívek a népszámláláson  

2011. január 3. - bumm.sk, SITA, Új Szó Online 

A Statisztikai Hivatal a 2011 májusában esedékes népszámlálásra a szlovák nyelvű 

számlálóíveken kívül magyar, roma, ruszin és ukrán nyelvű íveket is készít. A kérdőíveket 

májusban a kérdezőbiztosok fogják eljuttatni a szlovákiai háztartásokba.A lakosok most 

először elektronikus formában is kitölthetik a népszámlálási íveket. Mindenki eldöntheti, 

hogy az adatokat klasszikus formában, vagy elektronikusan, interneten keresztül adja meg. 

Amennyiben valaki az elektronikus formát választja, akkor nemcsak a szlovákiai nemzeti 

kisebbségek nyelvén, hanem angol nyelven is kitöltheti a nyomtatványt. A népszámlálás 

2011. május 21-én kezdődik, körülbelül 30,6 millió euróba kerül majd, lakosonként ez 5,64 

eurót jelent. A legnagyobb összeget a kérdezőbiztosok jutalmazására, bérére fordítják. 

 
Témaínséggel vádolja Berényit az SNS  

2011. január 3. - TASR, Új Szó Online 

A Szlovák Nemzeti Párt szerint azzal, hogy Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnöke 

magyar állampolgárságért folyamodik, végre lehull az álarc, a magyar politikusok végre 

megmutatják, hova húz a szívük. “Berényi, mint a megszűnőben levő, parlamenten kívüli 

MKP elnöke kevesli a sajtóban való szereplési lehetőséget, és erőnek erejével mártírként akar 

tetszelegni, de ez nagyon rossz politikusi példa az állampolgárok számára, akik életüket és 

jövőjüket a Szlovák köztársasághoz kötik” - mondta Rafael Rafaj, az SNS alelnöke. A 

nemzetiek szeretnék, ha mindenki tudatosítaná: “a Híd és az MKP vezetőiről biztosan 

gondoskodnak budapesti tutoraik, de nem tudnak gondoskodni a magyarok kisebbség 

tömegeiről, akik Szlovákiában akarnak maradni, és a békés együttélést pártolják”. 

 
Foggal-körömmel a kettős állampolgárság ellen 

2011. január 3. - Karaffa Attila - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma cikkében arra a kérdésre keresi a választ, hogy „miért is fáj egyeseknek, ha 

egy felvidéki magyar felveszi a kettős állampolgárságot?” A magyar állampolgárságot és 

Bugár Béla bejelentését támadja a politikai elit és a szlovák-magyar vegyes párt vezette sajtó 

is. Ráadásul a Híd még az ősszel meg akarta változtatni az állampolgársági törvényt, amit 

végül februárra toltak. A szerző nem érti, hogy miért kell megindokolni azt, ami más 

országokban természetes és ezáltal erősebbre fűzhető az anyaországgal való kapcsolat. 

Kiemeli, hogy a kivárás szépen lassan az asszimilációhoz vezet, amit a nyelvi és kisebbségi 

jogokról való lemondás jelez. A cikk végül arra buzdítja a magyarságot, hogy nem szabad 

meghátrálni, hiszen „vagyunk olyan bátrak és tiszta szívvel, acélakarattal tegyük meg az első 

lépést!” 
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Bugár szerint a Fidesz melléfogott az állampolgársági törvénnyel 

2011. január 2. - [origo], Független Hírügynökség 

Bugár Béla szerint a magyar kormány nem mérte fel helyesen azt, hogy lehetnek 

válaszlépések a magyar állampolgársági törvénnyel szemben. Azt sem érti, hogy az Orbán-

kormány miért a parlamenten kívüli Magyar Koalíció Pártját (MKP) támogatja a kormányban 

lévő Most-Híddal szemben, hiszen utóbbi jóval több mindent el tud érni a felvidéki 

magyarság számára. A következő lépés lesz a szlovák állampolgársági törvény februári 

módosítása, hogy senkit ne érhessen hátrány, ha felveszi egy másik ország állampolgárságát. 

A pártelnök úgy véli, hogy Orbán Viktor Szlovákia felé irányuló külpolitikával segíthet 

ugyan, de a problémákat csak az országon belül lehet megoldani. 

 
Ki oldja meg a mi problémáinkat? 

2011. január 3. - ngyr - Felvidék Ma 

Ján Figel‟ a KDM elnöke is úgy nyilatkozott dicséretes, hogy a szlovákiai magyarok a Most-

Híd pártra szavaztak. Hozzátette, hogy az MKP-val voltak problémái, azonban a Bugár Béla 

pártjával minden a legnagyobb rendben. A cikk a továbbiakban Bugár Béla a SITA-nak adott 

interjúját kommentálja. Kitér Orbán Viktor és az MKP kapcsolatára, amilyen partnerségi 

viszonyt ő nem tudna elképzelni a saját pártja és a magyar kormány között. Bugár Béla az 

interjúban elmondja, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvény nem a hozzá fűzött 

reményeket váltotta ki. A cikk befejezésül kiemeli, hogy a szlovákiai magyarság problémáit a 

Most-Híd sem oldja meg, csak a szőnyeg alá söpri, azonban „Bugár új pártjával minden a 

legnagyobb rendben, mert lehet vele küzdeni a nagyobb átláthatóságért, a korrupció ellen, a 

tisztességesebb politika kialakításáért, a foglalkoztatás növelésért, a felelősebb 

közbeszerzésekért… Kisebbségi jogokért, a szlovákiai magyarok és a szlovákiai csehek 

azonos vagy hasonló elbírálásáért azonban nem.” 

 
Pfundtner reméli, hogy februárban módosítják az ellentörvényt 

2011. január 4. - bumm.sk 

Bárdos Gyula az MKP Országos Tanácsának elnöke is, valamint Pfundtner Edit a Híd 

képviselője,valamint az Alkotmányjogi Bizottság tagja is reméli, hogy februárban módosítani 

fogják a szlovák állampolgársági törvényt és ezt követően nem fenyegeti az állampolgárokat, 

állampolgárságuk elvesztésének veszélye. 

 
Törésvonalak 

2011. január 4. - Csáky Pál - Magyar Hírlap 

Csáky Pál írt egy publicisztikát a Magyar Hírlapban. A szerző az MKP és a Most-Híd közötti 

ellentétekről ír, elsősorban arról, hogy a Híd mögött komoly gazdasági lobbiérdekek 

összpontosulnak, valamint, hogy kihasználják a magyar és szlovák által „kínált elválasztó 

falakat”. Azaz délelőtt még szlovákul mondják magukat szlovák-magyar vegyes pártnak, 

majd délután magyar közegben, a magyar sajtó előtt magyar pártként mutatják magukat. A 

szerző szerint megállt a Híd népszerűségének növekedése, míg az MKP új lendületet kapott. 

Hozzáteszi, hogy Híd gyengülésének következtében nem fog megvalósulni a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosítása és nem lesz áttörés az államnyelvtörvény módosításában 
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sem. Két jellemző mondatot is idéz a Híd választási kampányáról Most-Híd egyik alelnöke 

mondta: „Azért fontosak a helyhatósági választások, mert ott a közpénzek egy részének 

elosztásáról döntenek”. A másik egy MKP-s röplapról való: „Élhető községet, lelkiekben-

anyagiakban gazdagodó közösséget akarunk”. 

 
Berényi már meglépte 

2011. január 4. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Berényi József állampolgárság igénylésével is foglalkozik a Magyar Hírlap, aki a pozsonyi 

magyar nagykövetségen adta be az erre vonatkozó kérelmét. Az MKP elnöke kijelentette 

„Mire megkapom a magyar állampolgárságot, már módosul az ellentörvény Szlovákiában. Ezt 

ígérte a kormánykoalíció, ezt ígérték a Most-Híd képviselői az önkormányzati választások 

előtt.” Szerinte több oka van annak, hogy mérsékelt az érdeklődés a konzulátusokon, az egyik, 

hogy a határ-menti területekről, Magyarországra mennek igényelni az állampolgárságot, a 

másik pedig a Fico-kormány által hozott állampolgársági törvény. Bugár Béla kijelentette, 

hogy ő továbbra sem tervezi, hogy igényelje a magyar állampolgárságot. 

 

Erdély: 

 
Magyar állampolgárságot kértek a székelyföldi elöljárók 

2011. december 3. - Erdély Ma, manna.ro 

Több székelyföldi vezető is az első napon adta be kérelmét a magyar állampolgárság 

megszerzésére. Lokodi Edit Emőke Maros Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki szerint mikor Budapesten dolgozott könnyebb lett 

volna magyarként élni Magyarországon, azonban „csak itthon érdemes.” Antal Árpád András 

Sepsiszentgyörgy polgármestere is a kérelmezők között volt, neki ez elsősorban érzelmi 

kérdés, míg Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke az összetartozás kifejezésének 

fontosságát hangsúlyozta. Balogh György konzul elmondta, hogy új ügyfélfogadási 

időpontokat hoznak létre, hogy minél több igénylőre tudjanak sort keríteni. 

 
Újabb Demokrácia Központokat nyitottak 

2011. december 3. - Baranyi László - Duna TV, Híradó 

Megnyílt a nagyváradi, aradi és marosvásárhelyi Demokrácia Központ is és hamarosan 

Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön is új iroda fog nyílni. A központok tényleges 

segítséget is nyújtanak, miután megvan minden irat, a mappát leragasztják és lepecsételi, 

ezáltal az ügyfél „egy egyszerűbb eljárásban részesül.”  

 
Magyar állampolgárság – hol érdeklődhetünk? 

2011. január 3. - Erdély Ma 

Már 22 Demokrácia Központ nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. Az irodák 

megkönnyítik a konzulátusok dolgát, mivel a hozzájuk érkezők anyagait ellenőrzik és a kész 

mappákat lepecsételve vihetik a kérelmezők tovább a konzulátusokra, vagy valamelyik 

magyarországi illetékes, személyi okmánykibocsátó hivatalhoz. A lezárt irattartók jelentik a 
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biztosítékát annak, hogy annak tartalma rendben van, és ezzel a fogadó hivatalban jelentősen 

rövidül az ügyintézés. 

 
Ma dönthet az Alkotmánybíróság a tanügyi törvényről 

2011. január 4. - Nyugati Jelen, mediafax 

Az Alkotmánybíróság napirendjén január 4-én, ma szerepel a tanügyi törvény. Ez lesz a 

harmadik ülés, amikor a taláros testület napirendjén ez a jogszabály is szerepel. Az oktatási 

törvényt a PNL, a PSD, a konzervatív párt valamint Mircea Geoană, a szenátus elnöke óvta 

meg december elején. Daniel Funeriu tanügyminiszter szerint a tanügyi törvény életbe lépését 

azok halogatják, akik jogtalanul szerzett privilégiumaikat féltik. 

 
Honosítás futószalagon 

2011. január 4. - Antal Erika, Horváth István, Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó címlapon foglakozik a beinduló egyszerűsített honosítási 

eljárással. Beszámol arról, hogy vezető székelyföldi politikusok adták be elsőként az igénylést 

és a továbbiakban sem volt fennakadás, vagy sorban állás a csíkszeredai és kolozsvári 

konzulátusok előtt. Balogh György csíkszeredai főkonzul elmondta, hogy ablakonként 

naponta 15-16 embert tudnak fogadni. Hozzátette, hogy az egy ügyfélre jutó idő akár 20-30 

percre is lecsökkenhet, miután a lakosság megkapja a szükséges tájékoztatást. Kolozsváron 

sem volt torlódás, mivel azok a kérelmezők érkeztek csak akik már korábban időpontot 

foglaltak. A konzulátuson öt ablaknál fogadták a kérelmezőket és egyelőre áprilisig foglaltak 

az időpontok. A marosvásárhelyi Demokrácia Központ megnyitóján Tőkés András az iroda 

munkatársa hangsúlyozta, hogy a magyar állampolgárság nem etnikai alapon járó 

kedvezmény. „Azok az erdélyi románok, akiknek nagyszüleik vagy szüleik Észak-Erdélyben 

születtek, jártak iskolába, a hadsereg tagjai voltak, és ezt be is bizonyítják, beszélnek 

magyarul, kérhetik a magyar állampolgárságot” - mondta. 

 
Megint jelentjük egymást? 

2011. január 4. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó a szatmári demokrácia központ megnyitóján kérdezte meg Toró T. Tibort 

az általa elképzelt autonómia elfogadtatásáról. Hiszen szerinte a román parlament nélkül nem 

lehet önrendelkezés, míg ha tovább töredezik a magyar pártok támogatottsága, akkor 

egyáltalán nem lesz képviselet. Az EMNT ügyvezető elnöke konkrét elképzeléseit nem 

mondta el, csak az RMDSZ hozzáállását bírálta. Toró T. Tibor a megnyitón kiemelte az 

RMDSZ-es önkormányzatok és képviselők tevékenységének ellenőrzését.  

 
„A Hargita, Maros és Kovászna megyei tanácselnökök kérése erkölcstelen 

gesztus” 

2011. január 3. - Nyugati Jelen 

Mircea Duşa, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Hargita megyei szervezetének elnöke, a PSD 

képviselőházi frakcióvezetője erkölcstelen gesztusnak tartja a székelyföldi vezetők magyar 

állampolgárságért való folyamodását, mert „ők a román állam képviselői, és választott 

közigazgatási vezetőkként alkotmányos és törvényes kötelezettségeik vannak.”  
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"Megint magyar világ lesz" - állampolgárságot kapnak az első székelyföldiek 

2011. január 4. - Wirth Zsuzsanna, Visnovitz Péter - [origo] 

Tegnaptól a csíkszeredai konzulátuson is le lehet adni az egyszerűsített honosítás 

beindításához szükséges kérelmet és papírokat. A megnyitón megtelt az ügyfélszolgálati 

iroda, ami elsősorban a sajtó érdeklődésének volt köszönhető. Balogh György beszámolt 

arról, hogy az első ügyfél egy 99 éves néni volt aki már kétszer elvesztette magyar 

állampolgárságát és kijelentette, hogy „szeretne még magyar állampolgárrá válni, mielőtt 

meghal.” 

 
Elkezdődött a honosítási idény 

2011. január 4. - Bíró Szabolcs - Krónika 

Nem volt sorban állás a csíkszeredai és kolozsvári konzulátusok előtt az egyszerűsített 

honosítás beindulásának napján. Köszönhető ez annak, hogy a kérelmet leadók előzetesen 

foglaltak le időpontot. Csíkszeredában már csak júniusra tudnak időpontot adni, míg 

Kolozsváron még április vége is szóba jöhet. Balogh György csíkszeredai konzul elmondta, 

hogy addig nem is fognak tudni új időpontokat adni, amíg nem fejeződik be ügyfélfogadási 

asztalok bővítése. Az újság arról is beszámol, hogy elsőkként a székelyföldi elöljárók adták be 

kérelmüket, hogy példát mutassanak az erdélyi magyarság előtt. A demokrácia központok is 

tegnaptól fogadják az érdeklődőket segítenek összeállítani a kérelemhez szükséges 

iratcsomagot, valamint segítenek kitölteni a kérelmeket. Ráadásul a „nagyváradi iroda 

udvarán engedéllyel rendelkező fordító, illetve fényképész is dolgozik, így ezekért a 

szolgáltatásokért nem kell külön utat megtenniük a váradiaknak” - mondta el Zatykó Gyula, 

regionális koordinátor. A cikk a továbbiakban arról ír, hogy a magyar-román határ közelében 

fekvő Biharkeresztes is felkészült az ügyfelek fogadására. A cikk végén olvasható még Tőkés 

László azon állásfoglalása miszerint az RMDSZ bihari szervezete által kiadott tájékoztató 

füzetben, már több szabályozás is érvényét vesztette, például az, hogy már nem szükséges a 

közjegyző által hitelesített fordítás, vagy az, hogy az igénylőnek az útlevelét vagy személyi 

igazolványát be kell nyújtania – ezeket az iratokat eredetiben csak felmutatni kell. 

 
„Aki magyar, jöjjön ide!” 

2011. december 4. - Máté Zsófia - Reggeli Újság 

A nagyváradi demokrácia központ megnyitásával foglalkozik a Reggeli Újság. Az iroda 

legfontosabb feladata, hogy segítse azokat az állampolgárokat, akik az egyszerűsített 

honosítási eljárás során szeretnék megszerezni a magyar állampolgárságot. Bár a fordítás és a 

fénykép pénzbe kerül az eljárás többi része ingyenes. Az iroda segít a kérelmek kitöltésében, 

valamint amennyiben minden irat a rendelkezésre áll összeállít egy dossziét, amit saját 

pecsétjével lát el. Ezt „személyesen kell leadnia valamelyik illetékes magyar hivatalban” – 

hangsúlyozta Zatykó Gyula a Demokrácia Központok partiumi területi koordinátora. Tőkés 

László az EMNT elnöke az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy voltak MSZP-s képviselők 

akik az egyszerűsített honosítás ellen szavaztak, valamint olyan RMDSZ-es képviselők, akik 

ellene szóltak. Velük kapcsolatban mondta, hogy „el kell döntenie az RMDSZ-nek, hogy a 

nemzet oldalán áll-e, vagy a nemzetellenesekkel bratyizik.” 
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Kárpátalja: 

 
A legnépszerűbb lap lett a Kárpátalja 

2011. január 3. - Farkas Kati - Duna TV, Híradó 

Azóta a legolvasottabb magyar újság lett Ukrajnában. Ebben a szerkesztőségben készül a 16 

oldalas Kárpátalja. Ukrajnai és magyarországi híreket, de helyi információkat is közread az 

újság.  

- Feltétlenül szükséges, hogy a KMKSZ az általa vélt igazságokat megjelenítse és közvetíteni 

tudja a lakosságnak, a kárpátaljai magyar lakosságnak – jelentette ki Őrhidi László 

Lapalapító. 

A lapnak 16 ezer előfizetője van. Ennél többen csak egy ukrán újságot olvasnak a megyében. 

A Kárpátalját a KMKSZ aktivistái viszik el minden magyar településre. Az ukrán állam nem 

ad pénzt a Kárpátalja megjelentetésére. Magyarországi és helyi támogatásokból tartják fenn a 

szerkesztőséget és fizetik a nyomdát. A Kárpátaljáért jelképes összeget, 28 forintnak 

megfelelő hrivnyát kell fizetni. 
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A figyelt weblapok jegyzéke: 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

Reggeli Újság   

www.manna.ro   

 

 

 

http://www.atv.hu/
http://www.ujszo.com/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/
http://www.hhrf.org/
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Magyarország: 

Miniszteri biztos: zökkenőmentes volt az egyszerűsített 
honosítási kérelmek beadása 
2011. január 3. - MTI 

 

Zökkenőmentesen lehetett az egyszerűsített honosítási kérelmeket beadni az eljárás első 

napján a magyarországi hivatalokban - mondta Wetzel Tamás miniszteri biztos hétfő délután 

az MTI-nek. Fennakadás nélkül indult az eljárás a romániai és a szlovákiai magyar 

képviseleteken és a szabadkai magyar főkonzulátuson is. 

Wetzel Tamás tájékoztatása szerint a magyarországi hivatalokban sehol nem volt sorban állás, 

minden zökkenőmentesen történt. Pontos adatot a kérelmezők számáról egyelőre nem tudott 

mondani, mivel még tart az összesítés, az elsődleges adatok kedd estére várhatók. 

A miniszteri biztos kérdésre válaszolva ismét megerősítette: Magyarország senkinek nem ad 

ki információt arról, hogy ki folyamodott állampolgárságért. Magyarország belügye, hogy 

kinek ad állampolgárságot - hangsúlyozta. 

A fővárosban hétfő reggel átadták az első egyszerűsített honosítási kérelmet, a kolozsvári 

Hantz Péter beadványát Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára vette át. 

Az államtitkár kiemelte: bő három hónap alatt a kérelmezők hozzájuthatnak a magyar 

állampolgárságot igazoló irathoz. Ez a jogszabály senki ellen nem irányul - hangsúlyozta, 

hozzátéve: azok érdekében született a törvény, akik állampolgárként is szeretnének a magyar 

nemzethez tartozni. A fejlesztésekre három tárcánál 830 millió forintot különítettek el az 

elmúlt évben. 

A parlamenti államtitkár kérdésre válaszolva a választójoggal kapcsolatban elmondta: 

ugyanaz vonatkozik a határon túli magyarokra, mint az anyaországiakra, vagyis azok 

szavazhatnak, akiknek állandó magyarországi lakóhelyük van. Az alkotmány vitája 

márciusban megkezdődik, ekkor kell azt a vitát lefolytatni, hogy ezen akarnak-e változtatni. 

Példaként említette: több környező állam, így például Horvátország rendelkezett úgy, hogy a 

határon túli horvátoknak külön listán lehetőséget adnak a szavazásra. 

Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény augusztus 20-án lépett hatályba, 

alkalmazni 2011. január 1-jétől kell. A kérelmeket az év első munkanapjától, január 3-tól 

lehet benyújtani. A kérelmeket 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 

külképviseleten, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken 

lévő ügyfélszolgálati irodáiban lehet beadni. 

A fővárosban, az Üllői úti új irodában 18 munkatárssal kezdték meg az ügyfélfogadást hétfőn, 

és 12 pultnál fogadták a kérelmeket. Az MTI tudósítója nyitáskor azt tapasztalta, hogy minden 

pulthoz érkeztek kérelmezők. 

A romániai magyar képviseleteken fennakadások nélkül fogadták hétfőn az igénylőket, 

zökkenőmentesen indult az eljárás Szabadkán, és Szlovákiából is arról számoltak be, hogy a 

főkonzulátusok teljes mértékben felkészültek a kérelmek fogadására. 
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Az állam és a polgár 
2011. január 4. - Szabó Palócz Attila - Magyar Hírlap, Vajdaság Ma 

 

Biztosra veszem, hogy ha feltennénk a kérdést, milyen dolgok határoznak meg egy nemzetet, 

sokan sokféleképp válaszolnánk. Kezdve attól, hogy „nyelvében él a nemzet”, vélhetően ki-ki 

a maga mentalitása, politikai meggyőződése szerint keretezné a lényeges fogalmakat. 

Akármilyen válaszokat kapjunk is azonban feltételezett körkérdésünkben, egészen bizonyos 

az is, hogy a nemzeti hovatartozást nem az államhatárok szabta terület adja. A magyarságra, a 

magyarokra pedig különösen érvényes ez 1920. június 4. után. 

Több mint fél év telt el azóta, hogy az új összetételű Országgyűlés – még a kormány 

megalakulása előtt – elfogadta azt a jogszabályt, amelynek értelmében a határon túli 

magyarok január 3-tól egyszerűsített eljárásban kérvényezhetik a magyar állampolgárságot. 

Tegnaptól tehát valami megváltozott: a magyar állam korábban rideg magatartását az 

ésszerűség váltotta fel. Hiszen a magyar állampolgárság megszerzése mindeddig nagyjából 

egy akadálypályán vívott középkori lovagi tornára emlékeztetett: a törvényhozó – és 

alkalmazó! – mintha szándékosan nehezítette volna meg a folyamatot – hogy csak a 

legmakacsabb, legkitartóbb kérelmezők járhassanak sikerrel. A hatóság pedig sokáig 

egyáltalán nem, és később is csak alig tett különbséget kínai, arab, hottentotta és határon túli 

magyar között. Több évig tartó, egyes elemeiben súlyosan megalázó procedúrát kellett 

végigcsinálni a vízumkérelemtől a tartózkodási és letelepedési engedélyig, mire eljuthatott 

valaki odáig, hogy egyáltalán kérelmezhesse az állampolgárságot. A korábbi évek szocialista 

és szabad demokrata kormányai pedig folyamatosan az unióra hivatkoztak mint gátló 

tényezőre, amely miatt nem könnyíthettek az eljáráson. Holott mindvégig nagyon jól tudtuk, 

hogy a nagy és befolyásos uniós tagállamok – köztük az alapítók is – már rég mind-mind 

megadták az állampolgárságot határaikon kívül rekedt nemzettársaiknak. 

Ez a magatartás pedig igen gyakran tragikomikus helyzeteket is eredményezett, mint például 

egyik délvidéki – mellesleg világhírű – zenész ismerősöm esetében is, aki évekig élt és 

dolgozott Magyarországon, sőt magyar állampolgár lányt vett feleségül, mégsem kaphatott 

állampolgárságot. Mi több, rendszeresen meg kellett újítania munkavállalási és tartózkodási 

engedélyét. Elment hát spanyolnak! Egy meghívás miatt nagyjából fél évet töltött az Ibériai-

félszigeten, de ez az idő is elég volt ahhoz, hogy spanyol állampolgárként térjen vissza onnan, 

s így, uniós papírokkal, már zavartalanul élhetett és dolgozhatott Magyarországon is. 

Spanyolként elfogadta a hivatal, magyarként nem. 

Személyes példám pedig a komikumot már nélkülözi, ellenben egészen más megvilágításba 

helyezi a problémát. Nagyjából a rendszerváltás utáni első szabad választások idején történt. 

Magyarországon. A délvidéki Zentáról – ahol születtem és ahol nevelkedtem – szerencsés 

esetben akár fél óra alatt át lehet jutni Szegedre, minden csak attól függ, mekkora sort talál az 

ember a határon. A régi Jugoszlávia ekkor már a különböző kríziseit élte, így esetenként már a 

nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején is egyszerűbb volt átruccanni Szegedre 

beszerezni valamit, mint otthon keresgélni a boltokban. Rendszeres volt a buszjárat, 

viszonylag átjárható a határ, és akkor még értékes a dinár. 

A történeti hitelesség kedvéért mondom, hogy aznap épp kádcsapot venni indultam. Az egyik 

szegedi boltnál leszólított egy idős hölgy: „Fiatalember, benne van a Fideszben?” Mondtam, 

hogy nem, nem vagyok benne. „Mert azok a fiatalok nagyon okosan beszélnek ám…” – 
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győzködött tovább, egy idő után tehát el kellett neki mondanom, hogy nem is lehetek benne, 

mert „külföldi vagyok”. „Honnan jött?” – kérdezte erre. Nem tudhatom, hány éves lehetett 

alkalmi beszélgetőtársam, de ránézésre is elég idős volt ahhoz, hogy még a saját életéből 

emlékezzen a Trianon előtti időkre, és egyébként is ott élt a határ közelében, tehát napi 

szinten tapasztalhatta meg mindazt, ami ebből következett. Mégis, amikor megmondtam neki, 

hogy Jugoszláviából érkeztem, értetlenkedve kérdezte: „És hol tanult meg ilyen szépen 

magyarul?” 

Úgy hiszem, minden határon túli magyarnak akad hasonló élménye, amikor az anyaországban 

értetlenkedéssel fogadták, honnan ismeri a nyelvet. A saját anyanyelvét. 

Ezek a helyzetek is ékesen jelzik, hogy milyen mélyen és hatékonyan sikerült a kádári évek 

politikájának elültetnie az emberek fejéből – vagy talán inkább a lelkéből – ezt a 

gondolkodásmódot. És a rendszerváltozás óta eltelt két évtized sem tudta nyilvánvalóvá tenni, 

hogy a trianoni határok nem nyelvi határok, s hogy azok másik oldalán – akkor is, ha 

átjárhatók és légiesek, de akkor is, ha vasfüggönnyel védettek – ugyanolyan hamisítatlan 

magyar emberek élnek. Hiszen még ma is azzal kell szembesülnünk, hogy például a 

köztelevízió műsorvezetője leszlovákozza a felvidéki magyarokat, lerománozza az 

erdélyieket. 

Talán ennek is vége lesz egy szép napon. Most a legfontosabb, hogy tegnap valami olyasmi 

kezdődött el, ami talán eltörölheti ezeket a berögződéseket. Hiszen az állampolgárság több 

mint holmi adófizetés kérdése – amivé az ellenzéki padsorokban silányítani akarták még az 

utóbbi hónapokban is –, több mint egyszerű útlevél vagy személyi igazolvány. 

 

Elkezdődött a nemzet újraegyesítése 
2011. január 4. - Csókás Adrienn - Magyar Hírlap 

 

Szlovákiában még érthetően mérsékelt volt az érdeklődés, Erdély magyar lakta megyéiben 

sokan nyújtották be a kérelmet 

 „Kilencven év után elindulhat a nemzet újraegyesítésének folyamata, és elégtételt kaphatnak 

azok, akik közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez szeretnének tartozni” – jelentette ki 

Rétvári Bence államtitkár tegnap, az első honosítási kérelem átvételekor a fővárosban. 

Zökkenőmentesen indult hétfőn a honosítási eljárás a határon túli konzulátusokon és 

Budapesten is, a romániai külképviseleteken pedig kifejezetten nagy volt az érdeklődés. 

Tőkés László európai parlamenti képviselő például családjával együtt Nagyváradon nyújtotta 

be az igénylését, a csíkszeredai főkonzulátuson pedig elsők között kértek honosítást a magyar 

lakta Maros, Hargita és Kovászna megye önkormányzatának vezetői.  

Szlovákiában mérsékelt érdeklődésről számolt be a pozsonyi és kassai magyar külképviselet. 

A konzulátusokon úgy érveltek: a szlovákiai tömbmagyarság szorosan a határ mentén él, így 

valószínűleg sokan inkább majd Magyarországon folyamodnak állampolgárságért. Szerencsés 

János főkonzul rámutatott, a szlovák állampolgársági törvény tiltja és bünteti a külföldi 

állampolgárság felvételét, hiszen akik ilyen lépésre szánják el magukat, azok a hatályban lévő 

joggyakorlat szerint elveszítik szlovák állampolgárságukat. Hozzátette azonban, hogy a 

várható februári módosítás után nyilván többen érdeklődnek majd. Szlovákiában egyébként 

120 ezren váltottak ki magyarigazolványt. 
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 „Kilencven év után elindulhat a nemzet újraegyesítésének folyamata, és elégtételt kaphatnak 

azok, akik közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez szeretnének tartozni” – hangsúlyozta 

az első budapesti kérelem átvételekor Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti 

államtitkára. 

A parlament 2010. május 26-án fogadta el a honosításról szóló indítványt, melynek nyomán 

tegnap óta 2200 magyar anyakönyvi hivatalba, több mint kilencven külképviseletre, valamint 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyfélszolgálataira lehet benyújtani kérelmeket. 

Állampolgárságért azok az 1920 előtti vagy 1940 és 1945 közötti magyar állampolgárok és 

leszármazottaik folyamodhatnak, akik beszélnek magyarul, és nincs esetükben kizáró 

közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. Nem feltétel viszont a bejelentett magyarországi 

lakóhely és megélhetés igazolása, sem az alkotmányos alapismeretek vizsga.  

 

Akár 250 ezer új polgárunk lehet 
2011. január 4. - Blikk 

 

Megindult a roham a kettős állampolgárságért! Hétfő óta az egykor magyar állampolgársággal 

rendelkezők és leszármazottaik kérhetik a magyar állampolgárságot. 

– Az állampolgárság az összetartozást szimbolizálja, és külföldön is jobb szemmel néznek az 

emberre, ha nem román, hanem magyar útlevelet vesz elő – mondta a Blikknek a 

Magyarországon kérelmező első határon túli magyar, Hantz Péter (36).  

Tőle a szükséges papírokat Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára vette át. A kolozsvári fiatalember korábban a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

oktatója volt, ám egy kollégájával együtt elbocsátották, miután az intézményben magyar 

nyelvű feliratokat helyeztek ki.  

– Azért Hantz Péter kérelmét fogadtuk el elsőként, mert ő éppen a magyarsága vállalása miatt 

szenvedett korábban hátrányt – magyarázta a Blikknek Rétvári Bence, aki idén  250-400  ezer 

kérelmezőre számít.  

– Az állampolgárság az igénylőknek elsősorban szabad mozgást biztosít, így Kárpátalján vagy 

a Vajdaságban élők könnyebben tudnak beutazni az Európai Unióba, illetve munkát vállalni. 

Az erdélyi magyarok pedig a schengeni övezetbe tudnak majd könnyebben belépni.  

Az államtitkár úgy véli, jelen állás szerint az állampolgárság megadása az adminisztráción 

kívül nem jár külön költségekkel, így a határon túliak sem szociális ellátásra, sem 

nyugellátásra nem lesznek automatikusan jogosultak. Ezekhez ugyanis Magyarországon 

kellene dolgozniuk, a szavazati joghoz pedig életvitelszerűen itt kellene élniük. Rétvári Bence 

arra sem számít, hogy munkavállalók tömege rohanja majd meg az országot.  

– Az állampolgárság orvosi ellátásra önmagában nem jogosít – közölték a Blikk-kel a 

nemzetpolitikai államtitkárságon. Azt is elmondták: az új törvény csökkenti a hazai 

bürökráciát. Az érdeklődés a határon túl hatalmas. Kolozsváron már csak április végére kap 

időpontot az, aki honosítani akar, a jelentkezők száma 4-5 ezer; a székelyföldi Csíkszeredán 

pedig a 10 ezret is meghaladja. A szerbiai Szabadkán is körülbelül 8 ezren kértek már 

időpontot. Kisebb az érdeklődés Szlovákiában s Ukrajnában is. Ebben a két országban a 

jelentkezők azt kockáztatják, hogy elvesztik régi állampolgárságukat, ha egy másik állam 

polgárai is lesznek.  
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– Azok a határon túli magyarok, akik úgy döntöttek, hogy Magyarországon vállalnának 

munkát, már állampolgárság nélkül is megtalálták ennek a módját – vélekedett Török Zoltán, 

a Raiffeisen Bank elemzője. 

– Az elmúlt években a magyar gazdaság nem működött túl jól, ha azonban felpörögne, úgy 

mindenképpen szükségünk lesz jól képzett szakemberekre, így a kettős állampolgárságból 

hasznot is húzhatunk. 

 

Elkezdődött! 
2011. január 4. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

 

Tegnap reggel megnyitottak az irodák, így kétezer-kétszáz anyakönyvi hivatalban, a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati 

irodáiban és kilencven külképviseleten egy tavaly májusban elfogadott és augusztus 20-án 

életbe lépett törvény értelmében egyszerűsített eljárás keretében (vissza-) igényelhetik a 

magyar állampolgárságot azon nemzettársaink, akik igazolni tudják, hogy maguk vagy 

felmenőik valaha magyar állampolgárok voltak. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy történelmi pillanat részesei lehettek az első igénylők. 

Szimbolikus az is, hogy a magyar fővárosban a kolozsvári Hantz Péter adta át az első 

honosítási kérelmet a közigazgatási tárca parlamenti államtitkárának, Rétvári Bencének. A 

kérelmező korábban a kincses városban lévő Babes–Bolyai Tudományegyetem oktatója volt 

egészen addig, amíg ki nem rúgták onnan, mert 2006. november 22-én több magyar nyelvű 

táblát szerelt fel az épület folyosóin egy 2005-ös egyetemi határozat szellemében. Most 

Svájcban kutat, és úgy véli, a külhoni magyarok mindig is a magyar nemzethez tartozónak 

érezték magukat, és számára az állampolgárság azért fontos, mert az összetartozás érzését 

erősíti. Rétvári Bence az iratok átvétele után arról beszélt: kilencven év után elindulhat a 

nemzet újraegyesítésének folyamata, és elégtételt kaphatnak azok, akik közjogilag is a magyar 

nemzet közösségéhez szeretnének tartozni. 

E sorok írója délben, előzetes regisztráció nélkül sétált be a BÁH nyolcadik kerületi irodájába, 

ahol tizenkét ablaknál várták az ügyfeleket. Úgy éreztem magam, mintha egy reklámfilmbe 

csöppentem volna bele: a bejáratnál udvarias eligazítóember fogadott, aki átnézte az irataimat, 

és mivel a kollégái az előzetesen bejelentkezett ügyfelekkel a vártnál gyorsabban végeztek, 

adott nekem is egy sorszámot. Az ügyfélhívó rendszer azonnal jelzett, az ablaknál udvarias, a 

dolgát szakavatottan végző hivatalnok várt, akinek még arra is volt ideje, hogy néha 

elmosolyodjon. Nem hittem a szememnek: korábban órákat kellett várni, és a hivatalnokokon 

sokszor azt éreztem, hogy ellenségként tekintenek rám, papírjaimban a hibát keresik, hogy 

arra hivatkozva hazaküldhessenek. Ezért aztán nem csoda, hogy eddig csak gombóccal a 

gyomromban tudtam belépni a nagy hatalmú hivatalba. 

Tegnap alig huszonhét percig tartott, amíg beadtam a kérelmet a magyar állampolgárságra. 

Minden kérdésemre kaptam választ, és arról is felvilágosítottak, hogy bár az eddigi 

papírjaimon a szülőhelyem Odorheiu Secuiescként szerepel, ha akarom, a magyar 

okmányokban a települést eredeti nevén, Székelyudvarhelyként fogják szerepeltetni. Akartam. 

Tegnap délben abban a hivatalban én voltam a száztizedik ügyfél. A kolozsvári, csíkszeredai, 

szabadkai főkonzulátusokon sok hónapra előre beteltek a bejelentkezési időpontok. Most már 
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csak az a kérdés, hogy a hivatalok malmain átpörög-e az ügyem az ígért három-négy hónap 

alatt. Én mindenesetre azzal az érzéssel jöttem el onnan, hogy ha ez a mentalitás, ügyintézési 

sebesség és hozzáállás terjed el a magyar közigazgatás más területein (ne feledjük, január 3-

án megnyíltak az úgynevezett kormányablakok is a sok éve ígért egyablakos ügyintézés első 

lépéseként), akkor kimondhatjuk: a régi és az új állampolgárok egyaránt megérkeztek az 

élhető Magyarországra. 

 

Kilencvenéves adósság törlesztése  
Rétvári Bence államtitkár átvette az első (egyszerűsített) honosítási kérelmet 

2011. január 4. - Mihájlovits Klára - Magyar Szó 

 

Hétfőn reggel óta Magyarország illetékes szervei alkalmazzák az egyszerűsített 

állampolgárság megszerzésére vonatkozó törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a határon túli 

magyarok áttelepülés nélkül, az eddigi feltételekhez viszonyítva jóval könnyebben 

kaphassanak magyar állampolgárságot, amennyiben ezt igénylik. Az egyszerűsített honosítási 

eljárás lefolytatására vonatkozó első kérelmet tegnap Budapesten, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal Üllői utcai Ügyfélszolgálati Irodáján Rétvári Bence, a közigazgatási 

tárca parlamenti államtitkára vette át a sajtó képviselőinek jelenlétében.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős 

Államtitkárságának tisztségviselője arra emlékeztetett: a kormányzat mindent megtett annak 

érdekében, hogy az érdekeltek minél egyszerűbben nyújthassák át állampolgársági 

kérelmüket. „Ha már kilencven évet kellett várni erre a pillanatra, nem szerettük volna, ha az 

igénylőknek még hosszan kígyózó sorokat is ki kellett volna várniuk az ügyfélszolgálatokon. 

Ennek érdekében új rendszert építettünk ki 830 millió forintért, három tárca 

együttműködésében. Így az ügyfelek előzetes időpontfoglalással intézhetik a kérelmek 

átadását a konzulátusokon, az anyakönyvvezetőknél és a BÁH irodáiban” – hangsúlyozta 

Rétvári Bence, aki reményét fejezte ki: tapinthatóan is elkezdődik az a folyamat, amely révén 

elégtételt nyernek mindazok, akik közjogilag is szeretnének a magyar nemzet közösségéhez 

tartozni. „A határon túli magyarok megtapasztalhatják az anyaország gondoskodását” – 

emelte ki végül. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos kiemelte: 90 éves adósságot törleszt a magyar állam az 

egyszerűsített honosítási eljárás alkalmazásával. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az 

eljárásokat gördülékenyen lehet lefolytatni, s minden érdekelt három-négy hónap alatt 

megkaphatja a magyar állampolgárságot. 

Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója elmondta, hogy 

munkatársaival együtt már nagyon várta az egyszerűsített honosítási eljárás alkalmazásának 

pillanatát. A Magyar Szó kérdésére válaszolva leszögezte: azok az érdekeltek, akik korábban 

valamilyen, a BÁH által lefolytatott idegenrendészeti eljárásban (például letelepedési 

engedély megszerzésekor) már bizonyították a maguk vagy felmenőik korábban meglévő 

magyar állampolgárságát, a honosítási kérelem átadásakor hivatkozhatnak arra az eljárásra, s 

nem kell újabb dokumentumokat átadniuk a hivatalnak. Mindez nem lassítja az egyszerűsített 

honosítási eljárást, azonban, ha a kérelmező valamely más magyarországi hivatal (anyakönyvi 
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hivatal, levéltár stb.) által kiállított dokumentumra hivatkozik, s a BÁH-t kéri meg annak 

beszerzésére, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy kérelmének feldolgozása elhúzódik. 

A kamerák és fényképezőgépek kereszttüzében a BÁH Üllői úti irodájában az első 

egyszerűsített honosítási kérelmet a Svájcban dolgozó kolozsvári Hantz Péter adta át. Rétvári 

Bence átvette az iratokat, összevetette az azokban szereplő adatokat és a bemutatott 

dokumentumokat, majd végül egy névváltoztatási kérelemre irányuló formanyomtatványt is 

kitöltetett a jelentkezővel. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem egykori oktatója, Hantz Péter 

ezt követően a sajtónak nyilatkozva elmondta: nagyon régen várta az alkalmat, hogy 

beadhassa a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet. „Már az 1989-es 

romániai fordulatot követően felébredt bennünk a remény, hogy előbb-utóbb mi is magyar 

állampolgárokká válhatunk. Elsősorban érzelmi indíttatásból kérelmezem a magyar 

állampolgárságot, ezenfelül pedig nyomós ok mindenki számára, hogy Magyarország híre-

neve sokkal jobb számos más országénál, és hogy nem fognak bennünket másodrangú 

állampolgárként kezelni, ha a piros útlevelet vesszük elő” – mondta az első kérelmező, majd 

hozzátette: a magyar állampolgárságtól nem vár különösebb előnyöket, csak azt, hogy európai 

és magyar állampolgárként kezeljék mindenütt. 

 

Dzurinda: Budapest fakarddal hadakozik 
Megkezdődött az egyszerűsített visszahonosítás a magyar képviseleteken 

2011. január 4. - Szilvássy József - Népszabadság 

 

Egyelőre kevesen, alig százan kértek időpontot Pozsonyban és Kassán a visszahonosítással 

kapcsolatos tennivalók intézésére – tudtuk meg hazánk nagykövetségén, illetve a kelet-

szlovákiai főkonzulátuson. Azonban mindkét helyen hozzátették: mindebből nem kell 

messzemenő következtetéseket levonni, mert az érdeklődők száma nagyobb. A legtöbben a 

szlovák államnyelvtörvény februárban esedékes módosítására várnak. 

A TASR szlovák állami hírügynökségnek nyilatkozva Mikulás Dzurinda tegnap amagyar 

állampolgársági törvénnyel kapcsolatban kifejtette: – Szlovákiának nem szabad tiszteletben 

tartania olyan kettős állampolgárságot, amelyet a jószomszédi elvekkel ellentétben adtak meg 

– hangsúlyozta. A külhoni magyarok anyaországi választási jogával kapcsolatos felvetésekre 

pedig ezt válaszolta: –Ha megmutatjuk belső erőnket és normálisak maradunk, akkor azok, 

akik ilyen nevetséges dolgokat akarnak keresztülvinni, végül saját magukat teszik nevetség 

tárgyává. Nem kell félni a fakardoktól, azok hamar öszszetörnek” – hangoztatta a szlovák 

külügyminiszter. 

Bugár Béla szerint a Fidesz vezetői tavaly elhitték Duray Miklósnak és az MKP több más 

vezetőjének, hogy nem lesz nagy ellenállás Pozsonyban a visszahonosítással kapcsolatban. – 

Aztán Budapesten is meglepődtek, Duray társaival együtt pedig leforrázva vette tudomásul, 

hogy Ficóék néhány órával a budapesti jogszabály elfogadása után a pozsonyi parlamentben 

kemény ellentörvénnyel válaszoltak – mutatott rá a Híd elnöke. Szerinte megoldást keresni 

csak tárgyalással lehet. 

Északi szomszédunknál minden bizonnyal elsőként tegnap Berényi József, a Magyar Koalíció 

Pártjának elnöke kérte hazánk pozsonyi nagykövetségén a magyar állampolgárságot. Berényi 

lépését valamenynyi hétfői szlovákiai napilap bírálta. Juraj Hrabko, a pozsonyi Sme hasábjain 
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úgy vélekedett, érdekes versengés indult meg: vajon hamarabb változtatnak-e a szlovák 

jogszabályon, vagy Berényi még a módosítás előtt lesz-e kettős állampolgár? Ha az utóbbi 

változat következne be, akkor az MKP elnöke elveszítheti szlovák állampolgárságát és 

pártelnöki funkcióját is, mert ezt a tisztséget külföldi személy nem töltheti be – mutat rá a 

szlovák publicista. Többi kollégájához hasonlóan úgy vélekedik, hogy a kettős 

állampolgárság iránt főleg a „hivatásos szlovákiai magyarok”, elsősorban az MKP 

megélhetési politikusai érdeklődnek, mert ezzel szeretnék visszaszerezni a tavalyi 

választásokon elveszített pozícióikat a Híddal szemben. 

Fennakadások nélkül fogadták hétfőn az egyszerűsített honosítási eljárás alapján magyar 

állampolgárságot igénylőket a romániai magyar külképviseleteken és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott demokrácia-központokban. Tőkés László, az 

EMNT elnöke a nagyváradi központban maga is beadta igénylését. A bukaresti nagykövetség 

konzuli osztályán hétfőn tíz előjegyzett személyt fogadtak, míg a nagyváradi demokrácia-

központban tucatjával álltak sorba az emberek. Zökkenőmentesen indult a kérelmek beadása a 

szabadkai főkonzulátuson is. Korsós Tamás főkonzul elmondta: az időpontfoglalás novemberi 

kezdete óta mintegy nyolcezren jelentkeztek. A ljubljanai konzulátuson konkrét időpontot 

hétfőig tizenöten kértek. 

 

Felvidék: 

Foggal-körömmel a kettős állampolgárság ellen  
2011. január 3. - Karaffa Attila - Felvidék Ma 

 

Új év kezdetén a szlovák politikai elit és a hozzá csapódó szlovákiai magyar megélhetési 

oligarchák is egy régi témával huzakodnak elő. Foggal-körömmel ellenzik és helytelenítik a 

kettős állampolgárság ügyét, a magyar állampolgárság felvételét. Az MKP elnökét támadják 

és véleményük szerint helytelenül jár el, hiszen tudja, hogy az adott szlovákiai törvények 

mellett mivel kell majd számolnia. A szlovákiai magyar közéletbe bombaként robbanó vegyes 

párt és annak szimpatizánsai a kezükben lévő sajtó segítségével napról-napra hevesebben 

ellenzik a kettős állampolgárságot. Talán még fizetett hirdetést is feladnának, hogy az ő 

álláspontjuk szerint „megvédjék a szlovákiai magyarságot”. Szinte egytől-egyig a szlovákiai 

politikai elit elutasítja a kettős állampolgárságot, ki hevesebb, ki mérsékeltebb hangnemben. 

A megbékélést és együttműködést szorgalmazó vegyes párt pedig csak halogat, halogat és 

halogat. Választási ígéretüket nem váltották be a törvény kapcsán sem. „Majd ősszel 

tárgyalunk róla, majd jövő tavasszal…” Pató Pál módjára viselkednek és hitegetnek.  

Miért is fáj egyeseknek, ha egy felvidéki magyar felveszi a kettős állampolgárságot? Ami a 

Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos más országaiban természetes, az Szlovákiában 

az emberiség ellen elkövetett bűnnel egyenlő. Talán azért, mert az állampolgárság felvételével 

lehetősége lesz a felvidéki magyarnak, hogy még erősebbre fűzze a kötődését az 

anyaországgal, saját nemzetével? Talán, mert évtizedek óta várta, hogy az igazságtalanság 

megszűnjön és amit elvettek – a magyar állampolgárságot – most lehetősége legyen 

visszakapnia? Talán azért, mert tudja, hová tartozik és mely nemzetet akarja gyarapítania, 

akár hivatalos okirattal is?  
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Még ezernyi érvet megfogalmazhatnánk a kérdés megválaszolására. Nem, Nem, Soha! 

Ismerjük a régi rigmust, most ezt az állampolgárság ellenzői rikácsolják az újságban, a 

televízióban és a rádióban! A kivárás taktikáját vagy pedig az abszolút közönyösséget hirdetik 

és próbálják belesúlykolni a felvidéki magyar közösségbe: „Ne siessetek, ne kapkodjatok, 

még várjatok, nem lesz jó nektek!” A „patópáli” gondolkodás pedig majd szépen lassan 

odavezet, ahová azt szeretnék egyesek, és amelyet már elkezdett a vegyes párt is. Az 

asszimiláció, a felvidéki magyarság iránt tanúsított közöny, a nyelvi és kulturális jogokról 

való lemondás. Sokaknak ez tetszik, hiszen a párt vezére mosolygó szájízzel tudja magát 

eladni az óriásplakátokon, az újságokban és a televízióban.  

Nekünk azonban más a kötelességünk. Valóban mérlegelnünk kell, hogy élünk-e ezzel a 

lehetőséggel és akár nagyapáink, nagyanyáink emlékére és az ősök tiszteletére folyamodunk-e 

a magyar állampolgárság iránt? Vagy behúzódunk otthonainkba és az ablakból figyelve 

nézzük, ahogyan lassan, több sebből vérezve kipusztítják az utolsó magyart is és akkor 

megvalósul mindenki álma, az egységes, békés szlovák nemzetállam. Azt hiszem, vagyunk 

olyan bátrak és tiszta szívvel, acélakarattal tegyük meg az első lépést!  

 

 

Bugár szerint a Fidesz melléfogott az állampolgársági 
törvénnyel 
2011. január 2. - [origo], Független Hírügynökség 

 

A Híd-Most elnöke, Bugár Béla szerint félrevezették a magyar kormány vezetőit, amikor 

elhitették velük, hogy a kettős állampolgársággal szemben nem lesz erős ellenállás 

Szlovákiában. A pozsonyi kormánykoalícióban is szerepet vállaló párt elnökét bosszantja, 

hogy Orbán Viktor nem őket, hanem a parlamentből kiesett MKP-t tekinti partnernek. 

Bugár Béla, a szlovákiai Híd párt elnöke szerint az Orbán-kormány melléfogott a kettős 

állampolgárságról szóló törvénnyel. Bugár a szlovák SITA hírügynökségnek adott 

interjújában azt mondta: a Fidesz a pozsonyi parlamentből tavalyi kiesett Magyar Koalíció 

Pártja (MKP) egyes politikusainak a tanácsára hallgatva elhitte, hogy nem lesz nagy a szlovák 

ellenállás a törvénnyel szemben. Bugár ezzel arra utalt, hogy a korábbi kormánytöbbség úgy 

módosította az állampolgársági törvényt, hogy elveszti szlovák állampolgárságát, aki felveszi 

más országét. 

Csak később döbbentek rá, hogy minden országnak jogában áll megtenni a válaszlépést - 

mondta Bugár, aki szerint a Fidesz nem gondolta át, mit tesz, az MKP pedig visszaélt saját 

helyzetével. "De ez az ő ügyük. Mi majd igyekszünk a hibákat kijavítani. Februárban 

módosítjuk a szlovák állampolgársági törvényt. A törvénytervezet szerint senkit nem ér 

hátrány, ha felveszi más ország állampolgárságát" - jelentette ki Bugár.   

A pártelnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök az MKP-t csak idézőjeles partnernek 

tekinti. "Orbán így szeretné megmutatni, hogy segít az MKP-nak. Ez nem partneri viszony, 

csupán azt akarja jelezni a szlovákiai magyaroknak, hogy az MKP az igazi magyar párt. De a 

szlovákiai magyarok tudják, hogy Orbán nem oldja meg a gondjaikat. Ha az országon belüli 
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szlovák-magyar feszültséget csökkenteni akarjuk, akkor ezt a szlovák kormány által tehetjük 

meg" - mondta Bugár Béla. 

Szerinte Orbán Viktor a Szlovákia felé irányuló külpolitikájával segíthet, de a kérdést 

rendezni csak Szlovákián belül lehet. A Híd a magyar kormánnyal és a Fidesszel ugyanakkor 

hajlandó lenne partneri viszonyt fenntartani. "Bosszant, hogy a magyar fél nem él a szlovák 

kormányban lévő partner nyújtotta lehetőséggel" - mondta Bugár Béla, aki december 

közepén, Orbán pozsonyi látogatásakor hiába akart találkozni Orbánnal. A magyar kormányfő 

csak az MKP vezetőjével tárgyalt. Később Németh Zsolt külügyi államtitkár járt Pozsonyban, 

ő már találkozott Bugárral is. 

A pártelnök úgy véli, a 2010-es szlovákiai parlamenti választások előtt az MKP nem 

viselkedett önállóan. Orbán Viktor, belépve a kampányba, minden másnapra biztosította 

számukra a szereplést a magyarországi médiákban, de az MKP ezzel szerinte visszaélt. Nem 

saját elképzeléseikről, céljaikról beszéltek, hanem a Híd pártot támadták azt állítva, hogy 

tagjai árulók, mert új pártot alapítva távoztak a MKP-ból. 

 

Honosítás - Dzurinda szerint nem kell félni a határon túli 
magyarok választójogától 
2011. január 3. - Kokes János - MTI 

 

Szlovákiának nem kell félnie olyan lépésektől, amelyek semmiféle veszélyt nem jelentenek 

számára - reagált a szlovák külügyminiszter azokra a felvetésekre, hogy a mai magyar 

kormányzat választójogot adna a határon túl élő magyaroknak. 

"Előbb vagy utóbb minden pozitív dolog érvényesül, s ami nem pozitív, az elhal. Nem kell 

félni a fakardoktól, azok hamar összetörnek" - jelentette ki Mikulás Dzurinda abban az 

interjúban, amelyet a közszolgálati TASR hírügynökség közölt hétfőn. 

A szlovák diplomácia vezetője úgy látja: nincs semmi érdemi ok arra, hogy egy ország 

állampolgárai részt vegyenek egy másik ország alkotmányos képviselőinek megválasztásában. 

Szerinte az ilyen értelmetlenségekkel való játszadozás előbb vagy utóbb az ellen fordul, aki 

azt kigondolta.   

"Én nem félek ezektől a dolgoktól. Annyi mindenen estünk túl már, nem kell, hogy a fakardok 

zavarjanak minket. Ha megmutatjuk belső erőnket és normálisak maradunk, akkor azok, akik 

ilyen nevetséges dolgokat akarnak keresztülvinni, végül saját magukat teszik nevetség 

tárgyává" - fejtette ki Dzurinda. Hozzátette: a szlovák diplomáciának megvannak a maga 

prioritásai, s azok érvényesítésekor nem hagyja magát megzavarni egy másik ország 

dolgaival. 

A magyar állampolgársági törvénnyel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: 

Szlovákiának sose volna szabad tiszteletben tartania olyan kettős állampolgárságot, amelyet a 

jószomszédi elvekkel ellentétben adtak meg. 

"Egyetlen olyan külföldi törvény következményeit sem ismerjük el, amelyek területen 

kívüliek lehetnek, s amelyek olyan törvényből erednek, amelyet  nyilvánvalóan a nemzetközi 

jog elveivel ellentétben fogadtak el" - fejtette ki Dzurinda. 
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Szlovákia tavaly nyáron saját állampolgársági törvényének módosításával válaszolt a 

könnyített honosítást lehetővé tevő magyar döntésre. A szlovák törvény szerint elveszíti 

szlovák állampolgárságát az a személy, aki kérelmezi egy idegen ország állampolgárságát. 

 

Szlovákiában nincs nagy érdeklődés a magyar állampolgárság 
iránt 
2011. január 3. - Kokes János - MTI, Magyar Nemzet Online 

 

Szlovákiában nincs nagy érdeklődés a magyar állampolgárság felvétele iránt - tudta meg az 

MTI tudósítója hétfőn Magyarország pozsonyi konzulátusán és kassai főkonzulátusán. 

"Mérsékelt érdeklődésről számolhatok be. Az időpontokat a kérelmek beadására már 

korábban egyeztettük. A konzulátus a kérelmek átvételére minden területen felkészült, és a 

spontán érdeklődők ügyét is el tudjuk intézni" - nyilatkozta Farkas Géza pozsonyi magyar 

konzul. 

"Hasonló a helyzet Kassán is. Az érdeklődés itt is mérsékeltnek minősíthető" - fejtette ki 

Szerencsés János kassai magyar főkonzul. Hozzátette: a kassai főkonzulátus is teljes 

mértékben felkészült az ügyfelek fogadására. 

A diplomáciai képviseletek a mérsékelt szlovákiai érdeklődést két okkal magyarázzák. 

"Romániától eltérően, ahol a tömbmagyarság az államhatároktól messze él, a szlovákiai 

tömbmagyarság szorosan a magyar határ mentén él, s így jó lehetősége van arra is, hogy 

egyenesen Magyarországon folyamodjon állampolgárságért. Mi eleve számoltunk ezzel. Nem 

várjuk, hogy a Pozsonytól távol lakó magyarok esetleges kérelmüket nálunk intézzék" - 

jegyezte meg Farkas Géza. 

Szerencsés János rámutatott, hogy az érvényben lévő szlovák állampolgársági törvény tiltja és 

bünteti a külföldi állampolgárság felvételét, s ez a magyar állampolgárság felvétele ellen szól. 

"A szlovák ellentörvényt a tervek szerint februárban módosítják. Várható, hogy azután 

emelkedni fog a könnyített honosítás iránti kérelmek, érdeklődők száma" - vélekedett a 

főkonzul.   

Szlovákiában a Robert Fico-kormány idején tavaly az év közepén elfogadott 

törvénymódosítás szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki kérvényezi egy más 

ország állampolgárságának a felvételét. Pozsony szerint ez válasz volt a magyar könnyített 

visszahonosítási lépésre. Iveta Radicová miniszterelnök ismételten megígérte, hogy az új 

szlovák kormány módosítja ezt a jogszabályt. Erre azonban eddig nem került sor. 

A parlamenten kívüli Magyar Koalíció Pártjának (MKP) néhány vezetője azonban már 

jelezte, hogy a fennálló jogi helyzet ellenére is kérvényezni fogja a magyar állampolgárságot. 

"Azt gondolom, hogy az egyetlen szlovákiai magyar párt elnökeként ez kutya kötelességem" - 

jelentette ki Berényi abban az interjúban, amelyet szombaton közölt a pozsonyi SITA 

hírügynökség. Berényi azt állítja: neki, mint a magyar párt elnökének, vállalnia kell ezt a 

kockázatot. Számára a magyar állampolgárság jelképes jellegű. 

"Kettős identitásom van, s ez most papíron is meg lehetne erősítve. Szlovákiával és a szlovák 

állampolgársággal a politika, a kultúra, a törvényes keretek és folytathatnám, hogy még mi 

minden köt össze. A Magyar Köztársasággal a közös kultúra, a közös történelem és az 

anyanyelv köt össze" - szögezte le az MKP vezetője. 
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Csáky Pál, az MKP volt elnöke szintén bejelentette, hogy magyar állampolgárságért fog  

folyamodni.   

Bugár Béla, a Híd magyar-szlovák párt elnöke pedig azt nyilatkozta, hogy ő nem fog kérni 

magyar állampolgárságot. Úgy véli: ő magyar nemzetiségű, s ha magyar állampolgárságot 

kérne, attól még nem lenne jobb magyar. 

Szlovákiában több mint félmillió magyar él. A magyarigazolványt mintegy 120 ezren 

váltották ki. 

 

Ki oldja meg a mi problémáinkat?  
2011. január 3. - ngyr - Felvidék Ma 

 

Fígeľnek is nagy öröm, hogy 2010-ben a Most-Hídra szavaztak a magyarok. Ján Fígeľ, a 

KDM elnöke szerint a szlovák kormány számára kockázatcsökkentő a tény, hogy a szlovákiai 

magyarok az új típusú pártot, a magyar-szlovák Most-Hídat juttaták be a parlamentbe. A 

kormány számára ez egyértelműen pozitív, mondta a TASR hírügynökségnek. Fígeľ szerint a 

Most-Híd sikere jelzi, hogy Szlovákia elutasítja az extrémizmust. Hozzáteszi: neki korábban 

baja volt az MKP, főleg Duray Miklós egyes megnyilvánulásaival, Bugár új pártjával viszont 

minden a legnagyobb rendben, mert lehet vele küzdeni a nagyobb átláthatóságért, a korrupció 

ellen, a tisztességesebb politika kialakításáért, a foglalkoztatás növelésért, a felelősebb 

közbeszerzésekért. 

Fico után hát Fígeľ is megdicsérte az okos szlovákiai magyarokat, akik hajlandók megfelelni 

az ő szlovák pártjaik nemzeti elvárásainak, s eszükbe sem jutna kisebbségi jogaiknak 

tiszteletben tartását, tényleges érvényre juttatását kérni vagy követelni. Tehették mindketten, 

elvégre Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is eldicsekedett a 2010-es évben aratott sikereivel, s 

kishíján azt mondta a Sita hírügynökségnek, amit Fico és Fígeľ: hogy vége az 

extrémizmusnak, mert ő képes volt megmutatni, a magyar-szlovák együttműködés lehetséges. 

A boldogságához már csak az hiányzik, hogy egyenrangú partnere lehessen a magyar 

kormánynak is. Mert ő olyan, úgymond „partneri“ viszonyt, amilyenben a Magyar Koalíció 

Pártja áll Orbán Viktorral, el sem fogadna, hiszen átlát a szitán. „Egy dolgot akart jelezni, 

hogy segít az MKP-nak. Szerintem azonban ez nem partnerség. Jelzi a szlovákiai 

magyaroknak, hogy ez az igazi magyar párt. De a szlovákiai magyarok természetesen tudják, 

hogy Orbán a mi problémáinkat nem oldja meg. Mert ha lehetséges bizonyos szlovák-magyar 

belső feszültségeket megoldani, azt csak a kormányon, a parlamenten keresztül tudjuk 

megoldani“ – fejtegette Bugár, hozzátéve: Orbán Szlovákia iránti külpolitikája ebben csak 

segíthet, megoldást azonban Szlovákián belül kell találni. A Most-Híd ezért csak egyenrangú 

partnerséget fogad el a magyar kormánytól. „Sajnálni fogom, ha a lehetőséget, hogy partnere 

lehetne a szlovák kormányban, mely segít az élek tompításában, (Orbán) nem használja ki“ – 

mondta, azzal példálózva, hogy a Dzurinda-kormány idején, a kedvezménytörvény körüli 

vitában is a magyar párt közvetített. Orbán 20 000 forintot szánt a magyar iskolába járó 

gyerekeknek, a szlovák kormány erre azt mondta: soha nem engedi meg. „Akkor is mi 

ültettük át azt, amiben Dzurindával megállapodtunk: hogy ezt a támogatást az iskolák szülői 

vagy pedagógus szervezetei kapják meg és fordítsák az iskola szükségleteire... Ezt is 
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kizárólag mi értük el... Ha mi nem lettünk volna, a vita még ma is folyna... Ma meg már 

senkit nem tankol az ügy.“ 

Bugár szerint az MKP már a választások előtt gyámság alá került. Orbán beleszólt a 

kampányába, kétnaponta juttatta szóhoz az MKP-t a magyar médiában, ők meg visszaéltek 

vele, Bugárt támadták, nevezték árulónak...  A kettős állampolgárságról szóló törvény 

elfogadásával meg Orbán kormánya elfűrészelte őket. 

Bugár szerint a magyar kormánykoalíció egyes tagjai szerint az MKP vezetői a törvény 

elfogadására biztatták a Fideszt, azzal, hogy lesz ugyan egy felzúdulás miatta Szlovákiában, 

de majd lecsillapodnak az indulatok. Csak később jöttek rá, hogy a nemzetközi jog lehetővé 

teszi az azonnali ellenintézkedéseket. „Emlékszem Durayra a parlamentből. Leforrázva jött, 

hogy ő nem ezt akarta. Ez hiba, hogy a Fidesz sem tudatosította, mit csinál és hogyan csinálja, 

az MKP meg visszaélt ezzel. Mi most azon fáradozunk, hogy helyrehozzuk a dolgot. 

Februárban szavazunk majd erről a törvényről, és feltételezem, hogy sikerül elfogadni. Ez azt 

jelenti, hogy semmilyen büntetés nem lesz majd azért, ha valaki egy további állampolgárságot 

is felvesz“ – vázolta a maga számára biztató jövőt Bugár, szót sem ejtve arról, hogy a 

második állampolgárságért járó büntetést még a kilátásba helyezett jogszabály elfogadása 

előtt meghozza a parlament egy másik, a többes állampolgárságú személyek foglalkoztatási 

korlátozásairól szóló törvényben. 

Úgyhogy: a mi – szlovákiai magyar – problémáinkat a Most-Híd együttműködő és 

engedékeny kormánytagsága sem oldja meg, csak mint az oktatási-nevelési támogatásokat a 

Dzurinda-kormány idején, ezt is a szőnyeg alá söpri egy laza mozdulattal. Mert ahogyan Ján 

Fígeľ is fogalmazott: Bugár új pártjával minden a legnagyobb rendben, mert lehet vele 

küzdeni a nagyobb átláthatóságért, a korrupció ellen, a tisztességesebb politika kialakításáért, 

a foglalkoztatás növelésért, a felelősebb közbeszerzésekért… Kisebbségi jogokért, a 

szlovákiai magyarok és a szlovákiai csehek azonos vagy hasonló elbírálásáért azonban nem. 

Pedig a történelmi párhuzamok a két kisebbség létrejöttének esetében több mint hasonlóak. 

 

Pfundtner reméli, hogy februárban módosítják az 
ellentörvényt  
2011. január 4. - bumm.sk 

 

Bárdos Gyula és Pfundtner Edit a szlovák állampolgársági törvény módosításával 

kapcsolatban nyilatkozott a Pátria Rádiónak. Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának 

elnöke arra a kérdésre, hogy mit vár el pártja a szlovák állampolgársági törvény 

módosításától, valamint mit ígért a kormány és remélhetőleg mi lesz az, amin változtatnak; a 

következőképpen válaszolt: „A választásokat követően a kormányprogramnak a részévé vált, 

hogy azokon törvényeken módosít a parlament, amelyek negatívan érintik az ország 

állampolgárait, választóit. Eltelt fél év és ilyen tekintetben nem történt semmi. A 

'mosolydiplomácia' természetesen működik, meg annak is örül mindenki, hogy kormányváltás 

volt, de a lényeget tekintve, az állampolgárságot korlátozó, illetve ellehetetlenítő, és a saját 

állampolgárait tulajdonképpen kisemmiző törvényt nem módosította a mostani 

kormánykoalíció. Legkorábban, ha ezt megteszi, csak februárban teheti.” 
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Pfundtner Edit, a Híd parlamenti képviselője, az Alkotmányjogi Bizottság tagja kiemelte, 

hogy a kormányprogram értelmében a Híd mindenképpen azt szerette volna, ha már a múlt 

évben elfogadják azt a módosítást, mely szerint nem lehetne büntetni azt a szlovák 

állampolgárt, aki kérvényezi a magyar állampolgárságot. Sajnos ez nem következett be, ezért 

csak a parlament februári ülésszakában kerül újbóli megtárgyalásra. Pfundtner hozzátette, 

bízik benne, hogy a Fico-féle büntető rendelkezéseket hatályon kívül helyező 

törvénymódosítást sikerül elfogadtatni a parlamentben. 

 

Törésvonalak   
2011. január 4. - Csáky Pál - Magyar Hírlap 

 

Ami a szlovákiai helyhatósági választások utórezgéseit illeti, érthetetlen, hogy 

Magyarországon többen még mindig két itteni magyar párt küzdelméről beszélnek. Ez 

félrevezető és káros a felvidéki magyar közösség szempontjából. Túl azon, hogy a Most-Híd 

párt hivatalosan is szlovák–magyar vegyes pártként határozza meg magát, az ilyen hamis 

leegyszerűsítés főleg a szlovákiai magyar választókat téveszti meg. A Most-Híd mögött 

ugyanis furcsa háttér érzékelhető létrejötte óta: a nyilvánvaló szlovák nemzeti érdek mellett 

szlovákiai magyar gazdasági lobbiérdekek, és teljesen egyértelmű a magyarországi 

szabaddemokrata–liberális befolyás is. Ezek egynémelyike – a pillanatnyi siker elérése 

érdekében – tisztázatlan elemek használata, például gátlástalan manipulációk felé sodorja 

őket. Az egyik ilyen manipulációs tér az, hogy kihasználják a szlovák és a magyar nyelv által 

kínált elválasztó falakat. Magyarán: délelőtt szlovák közegben simán szlovák–magyar vegyes 

pártnak mondják magukat, amely lényegében szembemegy a Fidesz szlovákiai barátaival, a 

szlovákiai magyar érdekeket megjelenítő MKP-vel. Ez a hozzáállás egy torz szlovák 

gondolkodásmódot tükröz, amely szerint aki a budapesti kormánnyal jó viszonyt ápol, azzal 

szemben ajánlatos Pozsonyban az óvatosság. Ugyanakkor semmi nem tartja vissza a Híd 

vezetőit attól, hogy ugyanaznap délutánján magyar közegben vagy a magyar sajtóban magyar 

pártként aposztrofálják magukat, tudván, hogy magyar szavazatok nélkül nincs esélyük a 

sikerre. 

Nem helyénvaló a fenti gondolatmenet folyományaként megjelent értékelés sem, amely azt 

hangoztatja, hogy helyi szinten helyes és életképes az – úgymond – magyar kétpártrendszer. 

Nem szabad megkerülni ugyanis azt a fájdalmas kérdést sem, hogy hány helyen ütötték ki 

egymást a „kétpártrendszeri” jelöltek. Komárom ez ügyben csak a jéghegy csúcsa… 

Tény, hogy a választások azt mutatják, megtört a Híd-Most lendülete, és új erőre kapott az 

MKP. Persze azért óvatosan kell bánni minden értékeléssel: mint ahogy júniusban a valós 

helyzet jobb volt annál, mint ahogy kinézett, most éppen ellenkezőleg: bonyolultabb annál, 

mint amit a leegyszerűsítő értékelések sugallnak. Úgy tűnik azonban, hogy a szlovákiai 

magyar közösség igényel egy erős, jól szervezett magyar pártot. A vegyes párt pedig hosszabb 

távon egyre nehezebben fogja tudni majd kezelni az őt az egyensúlytalanság felé szorító két 

tényezőt: a gazdaságit és a nemzetit. Ebben a pártban egyre kevésbé lesznek titkolhatók a 

gazdasági, lobbi- és szlovák–magyar egyensúlybeli problémák. 

A Most-Híd meggyöngülése tovább csökkenti majd kormányban betöltött politikai szerepét. 

Ennek folyományaként nem lesz tízszázalékos kisebbségi nyelvhasználati küszöb, s nem lesz 
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igazi áttörés az államnyelvi törvény vonatkozásában sem. Maradnak a büntetések – bár a felső 

határuk csökken. Ez azonban nem jelent áttörést, hiszen napjainkban is használják ezt a 

fegyvert, de csak a magyarokat büntetve. Az angol, német, francia nyelv használata nem 

jelent problémát napjaink Szlovákiájában, csak a magyar. Marad az állami szimbólumokról 

szóló törvény, az iskolában a gyerekeink továbbra is kerülgethetik az állami jelképeket. A 

DAC szurkolóit is rendszeresen megbüntetik majd e törvény értelmében a piros-fehér-zöld 

szimbólumok használata miatt, és féloldalas megoldást hoznak az állampolgársági törvény 

esetében is. 

A Most-Híd egyik kampánygyűlésén felháborodást keltett, hogy a résztvevők egy részének 

javaslatára, amely szerint az identitáscsökkenést megelőzendő a magyar tanítási nyelvű 

iskolákban legyen prioritás a nemzettudat-erősítés és a több történelemóra, a párt jelen lévő 

országos elnöke felhorkant és azt mondta: több szlovákóra kell, és egyre több szlovák módon 

való gondolkodás. Nem magyarkodni kell, hanem együttműködni. 

Nos, talán nem árt odafigyelni ilyen megnyilvánulásokra és más fontos jelenségekre sem, 

mint például a füleki és a komáromi esetre. Füleken a helyi vezetők által kialkudott, a nép 

által nem kívánt MKP–Most koalíció jött létre. Az eredmény: a magyar többségű Füleknek 

szlovák polgármestere lett. A komáromi fiaskó okai is összetettebbek. Legyen figyelmeztető 

minden komáromi, de főleg a lelépő polgármester számára, amit a magát szlováknak valló, de 

magyarul is – nem hibátlanul – beszélő új polgármester mondott: Komárom legnagyobb 

bajának azt tartja, hogy a városi képviselő-testületben állandósult a lobbik harca az anyagi 

javakért, s teljesen kiveszett onnan a város szellemiségéről, jövőjéről folytatott gondolkodás. 

A választási kampány két legjellegzetesebb mondatának egyikét a közszolgálati szlovák 

televízióban a Most-Híd egyik alelnöke mondta: „Azért fontosak a helyhatósági választások, 

mert ott a közpénzek egy részének elosztásáról döntenek”. A másik egy MKP-s röplapról 

való: „Élhető községet, lelkiekben-anyagiakban gazdagodó közösséget akarunk”. 

Az emberek talán kezdenek ráérezni a különbségre – bár a legutóbbi választások 

eredményeiből sem szabad túlontúl messzemenő következtetéseket levonni. De ha már csak 

részben is megfordult a széljárás, akkor ez jó alapot kínálhat az elkövetkezendő hónapok 

küzdelmeihez.  

 

Berényi már meglépte   
Szlovákiában a retorziótól tartva kérnek kevesebben állampolgárságot  

2011. január 4. - Kocur László - Magyar Hírlap 

 

Magyar állampolgárság felvételét kezdeményezte Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja 

elnöke a pozsonyi magyar nagykövetségen. A felvidéki magyar politikus a Magyar Hírlapnak 

elmondta, belső indíttatásból cselekedett így. 

Berényi József a pozsonyi magyar nagykövetségen adta le állampolgársági kérelmét, melynek 

elbírálása három-négy hónapot vehet igénybe. Ez idő alatt a szlovák törvényhozásnak, a 

koalíciós ígéreteknek megfelelően, el kellene fogadni a Robert Fico kormánya által 

foganatosított ellentörvényt, mely még mindig hatályban van. Eszerint aki nem születés vagy 

házasság útján jut más állam állampolgárságához, hanem önként kéri azt, elveszíti a 

szlovákot. „Mire megkapom a magyar állampolgárságot, már módosul az ellentörvény 
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Szlovákiában. Ezt ígérte a kormánykoalíció, ezt ígérték a Most-Híd képviselői az 

önkormányzati választások előtt – mondta Berényi a Magyar Hírlapnak. – Bízom benne, hogy 

amit ígértek, azt betartják.” Az MKP elnöke szerint annak, hogy Szlovákiában – szemben 

Romániával – kevesebben folyamodnak magyar állampolgárságért, egyértelműen a 

retorzióktól való félelem az oka, bár valószínűbbnek tartja, hogy a határ mentén élők az 

észak-magyarországi városokban fognak magyar állampolgárságért folyamodni. „Tudom, 

hogy az egyedüli magyar párt elnökének ilyen irányú lépéseit figyelemmel kísérik, de nem 

ezért tettem, hanem meggyőződésből: úgy gondolom, hogy ha ezt a magyar parlament 

lehetővé tette, akkor élnünk kell vele” – tette hozzá. 

A Sme című polgári napilap Versenyfutás az MKP elnökéért című kommentárja szerint, ha a 

magyar fél gyorsan cselekszik, előfordulhat, hogy Berényi elveszti a szlovák 

állampolgárságát. „Versenyfutás zajlik: mi lesz hamarabb, a szlovák törvénymódosítás 

elfogadása (…) vagy Magyarország hamarabb ítéli oda a magyar állampolgárságot Berényi 

Józsefnek. (…) Ha az MKP elnöke hamarabb szerez magyar állampolgárságot, mint ahogy a 

törvénymódosítást elfogadják, elvesztheti az elnöki széket – egy másik jogszabály szerint 

ugyanis csak szlovák állampolgár lehet a hazai pártok elnöke” – írja Juraj Hrabko. 

Bugár Béla, a Most-Híd magyar–szlovák vegyes párt elnöke nem fog magyar 

állampolgárságért folyamodni. Mint elmondta, ő ettől nem válna jobb magyarrá. 

 

Erdély: 

Magyar állampolgárságot kértek a székelyföldi elöljárók 
2011. december 3. - Erdély Ma, manna.ro 

 

Hargita, Kovászna és Maros megye tanácselnöke, valamint Sepsiszentgyörgy polgármestere 

az elsők között nyújtotta be állampolgársági kérelmét január 3-án, hétfőn a Magyar 

Köztársaság csíkszeredai főkonzulátusán. 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a feleségével, Tamás Sándor, Kovászna 

Megye Tanácsának elnöke pedig feleségével és három gyerekével együtt kérelmezte az 

anyaország állampolgárságát. 

Lokodi Edit Emőke, Maros Megye Tanácsának elnöke szerint a kérelem benyújtásánál a fő 

motivációja az volt, hogy magyar, miként a felmenői is azok. „A történelmi változások 

nyomán most már okmánnyal is bizonyíthatjuk magyarságunkat” – mondta a Maros megyei 

tanácselnök. 

Tamás Sándor szerint annak, hogy az elsők között nyújtották be állampolgársági kérelmüket, 

fontos üzenete van: úgy legyünk magyar állampolgárok, hogy Székelyföldön élünk és 

dolgozunk. „Nem akkor kértük az állampolgárságot, amikor feleségemmel öt évig Budapesten 

éltünk, hanem itthon. Hiszen kétségtelen számunkra, hogy Budapesten könnyebb magyarként 

élni, de csak itthon érdemes” – szögezte le Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki szerint 

eddig is arccal Budapest felé élt a székelyföldi magyarság, és ezt ideje formailag is rendezni. 

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere úgy véli, számára elsősorban érzelmi 

kérdés a magyar állampolgárság megszerzése. „Itt Székelyföldön képzeljük el életünket 

magyar és román állampolgárként. Az elsők között jelentkeztünk, hogy megmutassuk, nem 
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kell félniük az esetleges megtorlásoktól azoknak az erdélyi magyaroknak, akik élni akarnak 

ezzel a lehetőséggel” – hangsúlyozta a városvezető. 

Borboly Csaba szerint az utód kéri ma azt, amit az elődtől elvettek. „Megtiszteltető 

számomra, hogy a mai napon beadhattam a magyar állampolgárság iránti kérelmemet. A 

döntést közéleti szempontból azért tartom fontosnak, mert így jobban kifejezhetjük 

összetartozásunkat, az erdélyi magyar közösség pontot tehet egy folyamat végére, amelyet 

egy szóval lehet leírni: elszakítottság. Ennek a mai naptól vége” – jelentette ki a Hargita 

megyei tanácselnök, aki személyes indokai közül azt emelte ki, hogy magyar katonaként a 

Békás-szorosban harcoló, illetve azt követően egy évig Tiraszpol mellett orosz hadifogságban 

raboskodó nagyapjával, Borboly Antallal szemben ez erkölcsi kötelessége volt. 

„Gyerekkoromban nap mint nap beszélt a magyar világról, a katonaságról, mindarról, amit ő 

és sorstársai megéltek, és én azt gondolom, hogy e kérelem beadásával előtte és sorstársai 

előtt is tisztelgek” – nyilatkozta Borboly Csaba. 

Balogh György konzul elmondta, hogy folyamatosan újabb ügyfélfogadási pontokat hoznak 

létre, hogy minél több igénylőt tudjanak rövid időn belül kiszolgálni. A Magyar Köztársaság 

csíkszeredai főkonzulátusán az ügyfeleket csak előzetes telefonos vagy személyes 

bejelentkezés és időpont-egyeztetés után tudják fogadni, elkerülve ezzel a hosszú sorokat. A 

gyorsított állampolgársági eljárás menetéről szóló részletes információkat a 

www.allampolgarsag.gov.hu honlapon találnak. 

 

Honosítás - Fennakadások nélkül fogadták a kedvezményes 
honosítást igénylőket Romániában 
2011. január 3. - Garzó Ferenc - MTI, Magyar Nemzet Online, Erdély Online 

 

Fennakadások nélkül fogadták hétfőn az egyszerűsített honosítási eljárás alapján magyar 

állampolgárságot igénylőket a romániai magyar külképviseleteken és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott Demokrácia Központokban, Tőkés László a 

nagyváradi központban maga is beadta igénylését a családjával együtt. 

Balogh György konzul, a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusának ügyvivője 

arról tájékoztatta az MTI-t: hétfőn nem volt torlódás a külképviseleten, hiszen csupán az e 

napra előjegyzett személyeket fogadták a megbeszélt időpontokban. Mivel november 8-tól 

már felvették az előjegyzéseket, így előre egyeztetett időpontra hívtak be ügyfeleket. 

Az első nap ünnepélyes jellege miatt gyűlt csak össze viszonylag sok ember - tette hozzá. Az 

elektronikus és írott sajtó képviselői megtöltötték az ügyfélfogadó termet, amikor a három 

magyarlakta megye (Maros, Hargita és Kovászna) önkormányzatának vezetői - Lokodi Edit, 

Borboly Csaba és Tamás Sándor - családjukkal együtt nyújtották be az állampolgárság iránti 

igénylésüket, így tett Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester is.   

A főkonzulátus két épületében összesen öt ablaknál fogadják az igénylőket. Két műszakban 

dolgoznak, reggel nyolctól este kilencig, olykor fél tízig (amikor elmegy az utolsó ügyfél) - 

mondta Balogh György. 

A kolozsvári főkonzulátuson is nagy munkában voltak e napon, mivel - mint az MTI-nek 

elmondták - még meg kellett küzdeni a kezdeti gyakorlati nehézségekkel. Fennakadások 

azonban itt sem voltak - fűzték hozzá. 
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A bukaresti nagykövetség konzuli osztályán hétfőn tíz előjegyzett személyt fogadtak, itt sem 

voltak különösebb nehézségek. Mint a hivatalban az MTI-nek elmondták, "még bele kell 

jönni" a gyakorlati munkavégzésbe, a későbbiekben felgyorsul majd az ügyintézés. A 

bukaresti hivatalban egy ablak várja az igénylőket, hiszen az érintettek sokkal kevesebben 

vannak, mint Székelyföldön. 

Nagyváradon és Marosvásárhelyen hétfőn megnyitották kapuikat az EMNT által kialakított 

Demokrácia Központok is. Nagyváradon Tőkés László, az EMNT elnöke maga is beadta 

állampolgársági igényét három gyermekével együtt, majd ünnepélyes keretek között, újévi 

köszöntővel egybekötve sajtóértekezletet is tartott. 

Az MTI kérdésére emlékeztetett: a nagyváradi demokrácia központot már december közepén 

megnyitották, az év utolsó napjaiban alakult meg hasonló hivatal a Sarmaságon (Szilágy 

megye északi részén), Aradon és Temesváron. Nagyváradon és Marosvásárhelyen a valódi - a 

magyar hivatalos képviseletek tevékenységét segítő - munkát hétfőn, a törvény életbe 

lépésének "első munkanapján" kezdték el - mondta Tőkés László. 

Nagyváradon hatalmas volt az érdeklődés, tucatjával álltak sorban az emberek, akik itt 

beadhatták az állampolgárság könnyített megszerzéséhez szükséges iratokat. Ezek 

lefordításához hivatalos engedéllyel rendelkező fordító segítségét vették igénybe, felfogadtak 

egy fényképészt is a hivatalos fotók elkészítéséhez. 

Tőkés László ünnepi köszöntőjében nagyra értékelte, hogy most szabadon döntheti el 

mindenki, vállalja-e a magyar állampolgárság által a nemzethez való tartozást. Az identitás 

vállalása és megerősítése számára ugyanis rendkívüli lehetőséget biztosít a magyar 

állampolgárság felvétele - hangsúlyozta. 

Tőkés a sajtón keresztül is felhívást intézett a romániai magyarokhoz, hogy éljenek a törvény 

adta lehetőségeikkel, és vállalják hitbeli, vallási és nemzeti önazonosságukat. 

 

Újabb Demokrácia Központokat nyitottak 
2011. december 3. - Baranyi László - Duna TV, Híradó 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Nagyváradon, Aradon és Marosvásárhelyen is 

Demokrácia Központokat nyitott. A központok egyik fő feladata a tájékoztatás a honosításról. 

A szervezet hamarosan Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön is irodát nyit. Nemcsak 

tanácsokat adnak, valóban segítenek is az eljárásban. „Miután egy mappa kész van, és 

többször is átnéztük, utána leragasztjuk a mappát, rányomtuk a pecsétet, és azzal az ügyfél 

mehet a konzulátusra, a nagykövetségre, bármelyik magyarországi polgármesteri hivatalhoz 

vagy a Bevándorlási Hivatalhoz. Abban az esetben, hogyha ezt a mappát felmutatja, akkor 

egy egyszerűbb eljárásban részesül” – mondta Kali István irodavezető. 

 „Erdély-szerte már 15 iroda működik, és az elkövetkezendő napokban ez a szám fel fog 

emelkedni körülbelül 22-re” – közölte Gergely Balázs, a Demokrácia Központok Országos 

Hálózatának igazgatója. 

A marosvásárhelyi Demokrácia Központban reggel 9-től délután 5-ig várják a 

visszahonosítást kérő magyarokat. 
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Magyar állampolgárság – hol érdeklődhetünk? 
2011. január 3. - Erdély Ma 

Románia szerte ma, 2011. január 3-án indul a magyar állampolgárság megkapásával 

kapcsolatos tennivalókat segítő Demokrácia Központ irodahálózat, amelyet az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács működtet. A demokráciaközpontokban minden érdeklődőt 

tájékoztatnak a tennivalóiról, és segítik a magyar állampolgárság megkapásához szükséges 

dosszié összeállításában. 

Az igényléshez mindenki ki kell töltsön egy formanyomtatványt, de a jogosultságot igazoló 

okiratok fordítását is mellékelni kell. Az irodában minden szükséges tájékoztatást ingyen 

adnak, és a fordítások elkészítése módjában is tájékoztatják az érdeklődőket. 

A kész dossziékat ellenőrzik, majd amikor mindent rendben lévőnek találnak, akkor azokat 

lezárják, és átadják az igénylőnek, hogy azzal forduljon vagy a konzulátusok egyikéhez, vagy 

valamelyik magyarországi illetékes, személyi okmánykibocsátó hivatalhoz. A lezárt irattartók 

jelentik a biztosítékát annak, hogy annak tartalma rendben van, és ezzel a fogadó hivatalban 

jelentősen rövidül az ügyintézés. 

Minden irodának megvannak a maga sajátosságai, amiről helyben tájékoztatják az ügyfeleket. 

Segítenek időpont-egyeztetésben, utazásszervezésben és bármi másban, ami indokolt. 

Alább az irodahálózat pillanatnyi helyzetét, elérhetőségeit tüntettük fel. A listát a 

későbbiekben frissíteni fogjuk. 

 

1. Kolozsvár, Főtér 23. szám, udvar, keleti szárny T1/5. 0264-455161 

2. Déva, később indul 

3. Bánffyhunyad vagy Körösfő, január folyamán indul 

4. Bethlen, Park utca 1. szám, B/4/1, tel. 0263-343404 

5. Nagyenyed, Cuza Voda utca 25. szám 

6. Nagyszeben, Felinarului utca 6. szám 

7. Nagyvárad, Keskeny (Menumorut) utca 23. szám, tel. 0259-220126 

8. Margitta, Republicii utca 47. szám 

9. Érmihályfalva, Köztársaság utca 40. szám, tel. 0259-355552 

10. Arad, Templom (Lucian Blaga) utca 2. szám, tel. 0257-211116 

11. Szatmárnémeti, Árpád utca (Bd. Vasile Lucaciu) 18 szám, tel. 0261-768110 

12. Nagybánya, Thököly (Minerilor) út 5-7. szám, tel. 0262-212040 

13. Nagykároly, január elején indul 

14. Temesvár, Timotei Cipariu utca 1. szám 

15. Zilah, Andrei Șaguna utca 12. szám, tel. 0260-621111 

16. Sarmaság, január elején indul 

17. Brassó, Dobrogea utca 26. szám, tel. 0268-414384 

18. Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 7. szám, tel. 0266-244383 

19. Gyergyószentmiklós, január elején indul 

20. Sepsiszentgyörgy, Szabadság (Libertății) utca 17. szám, tel. 0267-310551 

21. Kézdivásárhely, Gábor Áron utca 22/3. szám 

22. Barót, január folyamán indul 

23. Kovászna, január elején indul 

24. Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Viteazul) utca 40. szám, tel. 0265-210117 
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25. Erdőszentgyörgy, Petőfi Sándor utca 108. szám, 1/9.  

26. Nyárádszereda, Bocskai tér 31. szám 

27. Székelyudvarhely, Vár (Cetății) utca 4. szám 

28. Székelykeresztúr, Orbán Balázs utca 14. szám 

29. Csángóföld, (Bákó), később indul 

 

Honosítás futószalagon 
2011. január 4. - Antal Erika, Horváth István, Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

 

Incidensek, torlódások nélkül fogadták tegnap, a 2011-es év első munkanapján az 

egyszerűsített honosítási eljárás alapján magyar állampolgárságot igénylőket Magyarország 

romániai külképviseletein: Csíkszeredában, Kolozsváron és Bukarestben. 

 

Politikusok az elsők  

A csíkszeredai főkonzulátuson Maros, Kovászna és Hargita megyei elöljárók voltak a magyar 

állampolgárság első kérelmezői. Az esemény nagy sajtónyilvánosságot kapott: a konzulátus 

ügyfeleket kiszolgáló részén a sajtómunkásoktól szinte mozdulni sem lehetett.  

A politikusok közül is első Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke volt, aki a 

családjával együtt jelent meg a Magyar Köztársaság székelyföldi külképviseletén. A 

háromszéki elöljárót Lokodi Edit-Emőke, Maros Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke követte. Nem sokkal később megjelent Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester is. A kérések leadása utáni rögtönzött sajtótájékoztatón a 

politikusok egyöntetűen történelminek nevezték a pillanatot.  

Tamás Sándor az ÚMSZ kérdésére elmondta, nem tartják valószínűnek, hogy a kérések 

leadásáért támadás érné őket román politikai részről. Ugyanis az RMDSZ is közreműködött 

annak a törvénynek az elfogadásában, amelyet a román parlament a határon túli románok 

honosításával kapcsolatban hozott. Borboly Csaba szerint, ha sajtócirkusz kerekedik is a 

magyar politikusok lépéséből, az csak megerősíti őket.  

Nem sokkal tíz óra után lassan a „civil” kérelmezők is érkezni kezdtek. A csíkszentdomokosi, 

nyolcvannégy éves Szőcs Matild néni elmondta lapunknak, nagyon megörült annak, amikor 

először hallott a honosítási eljárásról. Az idős asszony 1940-ben, Észak-Erdély 

Magyarországhoz csatolásakor magyar állampolgár lett. „Nagyon megörvendtünk a hírnek, 

hogy újra magyarok lehetünk. Amikor a magyar kormány „94- ben lemondott rólunk, az 

nagyon rosszul esett nekünk, de most boldogok vagyunk” – mesélte a néni az ÚMSZ-nek. 

Balogh György, a Magyar Főkonzulátus ideiglenes ügyvivője elmondta, ablakonként tizenöt- 

tizenhat ügyfelet tudnak naponta kiszolgálni. Reméli, hogy az ügymenet idővel felgyorsul, ha 

a kérelmezők is tájékozottabban érkeznek. Ezért is arra kéri az embereket, ha lehet, vegyék 

igénybe az úgynevezett demokrácia-központokat, amelyek a kettős állampolgárság 

ügyintézésére szakosodtak. „Ha ez megvalósul, akkor fél órára, húsz percre is le tudjuk 

csökkenteni az ügyfélfogadás időtartamát” – fogalmazott az ügyvivő az ÚMSZ-nek.  

 

Öt ablak Kolozsváron  
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Nem volt nagy tolongás az első hivatali napon a kolozsvári magyar főkonzulátus irodáiban 

sem: január harmadikára megközelítőleg tíz személy kért és kapott időpontot, hogy 

egyszerűsített honosítási kérelmét benyújthassa. Az első hivatali napon Egyed Ákos történész 

professzor nyújthatta be elsőként honosítási kérelmét a kolozsvári külképviselet ügyfélfogadói 

termében.  

„A kolozsvári külképviselet felkészült az ügyfelek fogadására: úgy ítélem meg, hogy sikerült 

egy gyors és precíz, ügyfélbarát rendszert kidolgoznunk, amely egyszerre kényelmes és 

hatékony ügyintézést jelent” – mondta el lapunknak Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul. 

Tájékoztatása szerint jelenleg öt ablaknál tudják fogadni az ügyfeleket, de hamarosan ez a 

szám nyolcra bővül. A továbbiakban, ha úgy tapasztalják, hogy erre igény és szükség van, 

további ügyfélfogadói tereket alakítanak ki a főkonzulátus épületében.  

Mint megtudtuk, április hónapig foglaltak már az időpontok a kolozsvári külképviseleten, 

eddig megközelítőleg ötezer személy jelezte, hogy Kolozsváron nyújtaná be honosítási 

kérelmét.  

„Erdélynek ezen a részén picivel alacsonyabb volt a regisztrálók aránya Csíkszeredához 

képest, de így közel ötezer kérelmezővel számolunk idáig. Tavasz közepéig, április hónappal 

bezárólag már elfogytak a regisztrálható időpontok, de természetesen továbbra is telefonon 

vagy személyesen lehet jelentkezni itt, és időpontot kérni egy későbbi kérelem leadására” – 

mondta lapunknak Szilágyi Mátyás főkonzul.  

A bukaresti nagykövetség konzuli osztályán tegnap tíz előjegyzett személyt fogadtak, itt sem 

voltak különösebb nehézségek. A képviseleten egy ablak várja az igénylőket, hiszen az 

érintettek sokkal kevesebben vannak, mint Székelyföldön. 

 

Románoknak is? 

Tegnaptól Marosvásárhelyen is működik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által 

létrehozott demokrácia-központ, amely elsősorban a magyar állampolgárság kérelmezésben 

nyújt segítséget az igénylőknek. Tőkés András, az iroda munkatársa a megnyitón azt is 

hangsúlyozta, hogy a magyar állampolgárság nem etnikai alapon járó kedvezmény.  

„Azok az erdélyi románok, akiknek nagyszüleik vagy szüleik Észak-Erdélyben születtek, 

jártak iskolába, a hadsereg tagjai voltak, és ezt be is bizonyítják, beszélnek magyarul, kérhetik 

a magyar állampolgárságot” – hívta fel a jelen levő román újságírók figyelmét Tőkés András. 

Egyébként tegnap a demokrácia-központok nagyváradi irodájában tucatjával álltak sorban az 

emberek, hogy leellenőriztessék az állampolgárság könnyített megszerzéséhez szükséges 

iratokat. Tőkés László, az EMNT elnöke maga is leadta iratcsomóját három gyermekével 

együtt, majd ünnepélyes keretek között, újévi köszöntővel egybekötve sajtóértekezletet is 

tartott. Nagyra értékelte, hogy most szabadon döntheti el mindenki, vállalja-e a magyar 

állampolgárság által a nemzethez való tartozást. 

 

Megint jelentjük egymást? 
2011. január 4. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

 

Nem értem, miért kapta fel a vizet az EMNT ügyvezető elnöke, amikor a szatmári 

demokrácia-központ avatásán azt kérdeztem tőle, miként képzelik el az autonómia parlamenti 
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elfogadtatását (mert e nélkül, legyen végre világos, nincs önrendelkezés!) egy olyan román 

parlamentben, ahol az erdélyi magyaroknak csak hat-hét százalékos képviseletük van, s az 

újabb pártosodás nyomán a jövőben esetleg zéró? 

Toró T. Tibor először mondott ezt-azt a magyar képviselők autonómia-elkötelezettségének és 

az elvi politizálás szükségességéről, majd a lobbizás elengedhetetlenségéről. Mikor ezt 

kevésnek tartottam, valósággal megdorgált. Szerinte csak azért hozakodtam elő ilyen 

kérdésekkel, hogy megzavarjam a jóhiszemű embereket és eltereljem a figyelmüket. Vagyis 

az emberek hadd éljenek csak abban az illúzióban, amit az EMNT már megalakulása óta 

táplál bennük, hogy akár a parlament nélkül, például egy neves erdélyi templomban is meg 

lehetne csinálni az autonómiát, ha az RMDSZ is akarná. De lám, az RMDSZ süket és csak 

saját húsos-fazekával törődik, s a magyar ügyeket elsősorban az iskolák csatornázásánál 

képviseli. (Ezt a nevetséges példát többször is említette Toró.) 

Nem csak ez, de mindaz, ami a szatmári avatón elhangzott, olyan hangsúlyt kapott, mintha az 

EMNT-nek és az általa kezdeményezet új pártnak az RMDSZ volna a fő ellensége. Ha őt 

legyőzi, akkor a többi simán megy. Vagyis napsugaras béke köszönt az erdélyi magyarságra, s 

a román többség áhítattal várja, hogy milyen újabb igényünknek tegyen eleget. Erre utal az is, 

hogy Toró T. Tibor a demokrácia- központok feladatairól beszélve, külön kiemelte a az 

RMDSZ-es önkormányzatok és képviselők tevékenységének általuk való monitorizálását, 

vagyis ellenőrzését.  

Persze! Nézzenek csak a körműkre a bitangoknak, hogy ne csak csatornákat készítsenek, még 

akkor is, ha kívülről a csatorna jobban mutat, mint az autonómia. Az ellenőrzés technikai 

részét nem sikerült megtudnunk, de a bűnösöket (alkalmasint azokat, akik leragadnak a 

csatornánál) alighanem feljelentik. Hogy kinél? Ezt sem árulták el. Nem is fontos. Elég az, 

hogy a feljelentés és a jelentgetés ismét polgárjogot nyerhet sorainkban. Olyannyira, hogy az 

új magyar párt sikere érdekében nemcsak barátainkat, szomszédainkat, rokonainkat, de 

gyermekeinket és házastársainkat is feljelentjük!  

Szóval, nem értem miért kapta fel a vizet az EMNT ügyvezető elnöke. Istenem, mi lesz 

velünk, ha már a demokrácia-központban sem mondhatunk el mindent. 

 

„A Hargita, Maros és Kovászna megyei tanácselnökök kérése 
erkölcstelen gesztus” 
2011. január 3. - Nyugati Jelen 

 

Mircea Duşa, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Hargita megyei szervezetének elnöke, a PSD 

képviselőházi frakcióvezetője hétfőn a Mediafaxnak elmondta: a Hargita, Maros és Kovászna 

megyei tanácselnökök azon gesztusa, hogy elsőként igényelték a magyar állampolgárságot, 

törvényes ugyan, de erkölcstelen. 

A Szociáldemokrata Párt Hargita megyei szervezetének elnöke hozzáfűzte, jogilag a három 

tanácselnököt nem lehet megakadályozni abban, hogy benyújtsák a kettős állampolgárságra 

vonatkozó kérelmet. 

 „Jogilag nem akadályozza őket semmi, de azon gesztusuk, hogy a magyarok közül elsőként 

nyújtották be a kettős állampolgárságra vonatkozó kérelmeket, erkölcstelen és helytelen. 

Azért tartom ezt erkölcstelennek, mert ők a román állam képviselői, és választott 
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közigazgatási vezetőkként alkotmányos és törvényes kötelezettségeik vannak” – vélekedett 

Duşa. 

Kovászna, Hargita és Maros megyei tanácselnökök, Tamás Sándor, Borboly Csaba és Lokodi 

Edit Emőke Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármesterrel együtt hétfőn a csíkszeredai 

konzulátuson benyújtották a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges 

dokumentumokat. 

A három tanácselnök azt nyilatkozta, azért igyekeztek már az év első munkanapján benyújtani 

az állampolgárság igénylésének dokumentumait, hogy példát mutassanak az erdélyi 

magyaroknak, arra bíztassák őket, cselekedjenek hasonlóan. 

 

"Megint magyar világ lesz" - állampolgárságot kapnak az első 
székelyföldiek 
2011. január 4. - Wirth Zsuzsanna, Visnovitz Péter - [origo] 

 

Többen kiöltözve, könnyes szemmel érkeztek a csíkszeredai konzulátusra hétfőn, hogy 

magyar állampolgárságot igényeljenek. Volt, aki már kétszer, volt, aki egyszer vesztette el a 

magyar állampolgárságát, egy férfi három hete elhunyt édesanyja helyett nyújtotta be a 

dokumentumokat. A "lelki megerősítés" mindenkinek fontos, de többen a román helyett 

felmutatott magyar útlevéltől a nyugat-európaiak megvető pillantásainak elkerülését is várják. 

Miniportrék az első székelyföldi magyarokról, akik papírt kapnak arról, hogy magyarok. 

Január 3-án délelőtt tíz órára zsúfolásig megtelt a csíkszeredai magyar konzulátus 

ügyfélszolgálati irodája. A helyiséget átalakították, három új félfogadó ablakot nyitottak, hogy 

fogadhassák a magyar állampolgárságot kérő székelyföldi magyarokat. Hétfőn azok jöhettek, 

akik még novemberben legelsőként kértek időpontot. 

November végére átmenetileg le kellett állítani az időpontok kiadását, mert 2011 első felére 

betelt a konzulátus naptára. Addig mintegy 5-10 ezren jelentkeztek be Balogh György 

csíkszeredai konzul szerint. A nagyon időseket igyekeztek előre venni, például azt a 99 éves 

nénit, aki most harmadszor lesz magyar állampolgár. Magyarnak született, majd Trianon után 

román állampolgár lett, 1940-ben visszakapta az állampolgárságát, 1944-ben pedig újra 

elvesztette. Az idős asszony Balogh szerint ma Gyergyószentmiklóson, egy idősek otthonában 

él, és mivel mozgásképtelen, a fia intézi majd helyette a papírokat kedden, ugyanis 

mindenképpen szeretne még magyar állampolgárrá válni, mielőtt meghal. 

A konzul erről az ügyfélszolgálati iroda sarkába szorulva beszélt az [origo]-nak, mert a termet 

reggel ellepték az újságírók és a fotósok, akik főleg a megjelent politikusokat és családjukat 

fotózták. A legelső igénylők ugyanis a Hargita, a Kovászna, és a Maros megyei 

tanácselnökök, illetve a sepsiszentgyörgyi polgármester voltak. Ide vezették be a rokonaik az 

első civil igénylőket is, egy nagyon öreg, kucsmás férfit és főkötőt viselő feleségét. Vagy fél 

óráig kellett várniuk, mert az ügyintézés nagyon elhúzódott, a konzulátus munkatársai több 

órán át foglalkoztak egy-egy igénylővel. 
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Elkezdődött a honosítási idény 
2011. január 4. - Bíró Szabolcs - Krónika 

 

Az előjegyzésnek tulajdoníthatóan sorok nem alakultak ki Magyarország kolozsvári illetve 

csíkszeredai főkonzulátusain, ahol hétfő reggeltől fogadják a magyar állampolgárságot 

igénylőket. Kolozsváron csak április végére, Csíkszeredában pedig mindössze júniusra tudnak 

időpontot adni az új érdeklődőknek. Budapesten a bevándorlási hivatalnál az elmúlt egy 

hónap alatt körülbelül 1100-an jelezték, hogy kettős állampolgárságot szeretnének igényelni 

az egyszerűsített honosítási eljárással. Szlovákiában mérsékelt az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt.  

A kolozsvári főkonzulátuson várhatóan április végén kap időpontot az a személy, aki most 

jelentkezik kedvezményes honosításhoz szükséges iratok benyújtására – tájékoztatta a 

Krónikát Szilágyi Mátyás. A kolozsvári magyar főkonzul szerint eddig közel ötezer 

előjegyzést regisztráltak a kolozsvári magyar külképviseleten. Mint mondta, a kedvezményes 

honosítás precedens nélküli intézkedéseket igényelt, az elmúlt hetekben bővítették az 

infrastruktúrájukat, de a személyzetet is, jelenleg párhuzamosan öt asztalnál tudják fogadni az 

igénylőket, amit a továbbiakban bővíteni szándékoznak. „Jó hangulat, felemelő érzés tölti el 

az embereket” – jellemezte a főkonzul az ügyfélfogadás első napját. 

Csíkszeredában december óta nem tudnak új időpontot adni a kérelmek benyújtásához, a 

székelyföldi városban november és december között több ezren programoztatták magukat. 

Balogh György konzul pontos számot nem tudott mondani, azonban becslése szerint az 

igénylők száma duplája lehet a kolozsvári magyar külképviselet adatainál. 

 „Az ügyfélfogadási asztalok bővítéséig nem tudunk új időpontot adni az érdeklődőknek” – 

tájékoztatta lapunkat a konzul. Mint mondta: jelenleg öt asztalnál fogadják az ügyfeleket, ezt 

nemsokára kettővel bővítik. A csíkszeredai külképviseleten az állampolgárság-igénylések 

nagy számának feldolgozására ugyancsak létszámnövelésre volt szükség, azonban – mint 

Balogh György mondta – számítottak a hatalmas érdeklődésre. 

 

Székelyföldi elöljárók az élen 

Csíkszeredában egyébként tegnap reggel Maros, Hargita és Kovászna megye 

önkormányzatának vezetői – Lokodi Edit, Borboly Csaba, Tamás Sándor és Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester – családjukkal együtt nyújtották be az állampolgárság-

igénylésüket. Antal Árpád lapunknak elmondta, fontosnak tartotta, hogy elsők között nyújtsa 

be a kérelmét, ezzel jelezve, az erdélyi és a székelyföldi magyaroknak nem kell megtorlástól 

félniük, ha élni akarnak ezzel a lehetőséggel. „Számomra a magyar állampolgárság 

megszerzése érzelmi kérdés. A magyar állampolgárság össze kell tartsa a magyarokat, és 

semmiképpen nem arra való, hogy például az erdélyi magyarok könynyebben hagyhassák el 

szülőföldjüket” – szögezte le Antal Árpád. Tamás Sándor feleségével és három gyerekével 

jelent meg a csíkszeredai főkonzulátuson. A Kovászna Megyei Tanács elnöke szerint annak, 

hogy az elsők között nyújtották be állampolgársági kérelmüket, fontos üzenete van: „úgy 

legyünk magyar állampolgárok, hogy a Székelyföldön élünk és dolgozunk.” „Nem akkor 

kértük az állampolgárságot, amikor feleségemmel öt évig Budapesten éltünk, hanem itthon. 

Hiszen kétségtelen számunkra, hogy Budapesten könnyebb magyarként élni, de csak itthon 

érdemes” – szögezte le a politikus, aki szerint eddig is arccal Budapest felé élt a székelyföldi 
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magyarság, és ezt ideje formailag is rendezni. Lokodi Edit, Maros megye önkormányzatának 

elnöke szerint a kérelem benyújtásánál a fő motivációja az volt, hogy magyar, miként a 

felmenői is azok. „A történelmi változások nyomán most már okmánnyal is bizonyíthatjuk 

magyarságunkat” – mondta a tanácselnök. Borboly Csaba szerint az utód kéri ma azt, amit az 

elődtől elvettek. „Megtisztelő számomra, hogy a mai napon beadhattam a magyar 

állampolgárság iránti kérelmemet. A döntést közéleti szempontból azért tartom fontosnak, 

mert így jobban kifejezhetjük összetartozásunkat, az erdélyi magyar közösség pontot tehet 

egy folyamat végére, amelyet egy szóval lehet leírni: elszakítottság. Ennek a mai naptól vége” 

– fogalmazott a Hargita Megye Tanács elnöke. Mint mondta, erkölcsi kötelességének érzi ezt 

a lépést a magyar katonaként a Békás-szorosban harcoló, illetve azt követően egy évig 

Tiraszpol mellett orosz hadifogságban raboskodó nagyapjával, Borboly Antallal szemben.  

 

Fogadják az ügyfeleket a demokrácia-központok 

Tegnaptól fogadják a magyar állampolgárságot igénylőket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) működtette demokrácia-központok. A váradi Széles utcában működő irodában már 

az első munkanap első óráiban nagyon sokan megfordultak, Török Sándor igazgató, illetve 

Zatykó Gyula partiumi regionális koordinátor szerint sokkal többen, mint amire számítottak. 

A magánházban berendezett iroda helyiségeiben minden asztalnál voltak ügyfelek a nyitásra 

időzített sajtótájékoztató ideje alatt, többek között Várad egyik legkedveltebb festőművésze, a 

85 éves Kristófi János is iratait intézte népes családjával együtt. Tőkés László EMNT-elnök, 

az Európai Parlament (EP) alelnöke meg is mutatta azt a saját kezűleg írt önéletrajzot, amelyet 

az iratcsomóhoz csatolni kell. A politikus három gyerekével közösen nyújtotta be a 

kedvezményes honosításra vonatkozó kérését. Török Sándor kijelentette: a tegnap megnyitott 

irodák készen állnak az ügyfelek fogadására: rendelkezésre állnak az irodahálózat logójával 

ellátott mappák, illetve a bélyegzők, amelyekkel az iroda dolgozói igazolják, hogy az igénylő 

iratcsomója teljes. A nagyváradi iroda udvarán engedéllyel rendelkező fordító, illetve 

fényképész is dolgozik, így ezekért a szolgáltatásokért nem kell külön utat megtenniük a 

váradiaknak – tudtuk meg. Zatykó Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a partiumi régió 

lakosai számára a legegyszerűbb, ha nem a csíkszeredai vagy a kolozsvári konzulátushoz, 

hanem a határhoz közeli, magyarországi települések anyakönyvi hivatalaihoz fordulnak 

honosítási kérelmükkel, hogy a torlódást elkerüljék. 

 

Nagy volt tegnap az érdeklődés a kolozsvári központban is – közölte Szász Péter irodavezető, 

aki elmondta, Kolozs megyében várhatóan több mint 120 ezer magyar fogja igényelni a 

honosítást.  

 

Biharkeresztes már várja az igénylőket 

Felkészült a partiumi ügyfelek fogadására a Nagyváradtól mintegy 20 kilométerre a határ 

túloldalán fekvő Biharkeresztes város önkormányzata. Nagy Csaba aljegyző, aki az RMDSZ 

megyei szervezetének meghívására az óév végén Nagyváradon is járt, a Krónikának 

elmondta: bármilyen újdonságról szerez tudomást, a város honlapjának Egyszerűsített 

honosítási eljárás elnevezésű menüpontja alatt azonnal publikálják. Mától már telefonon is 

lehet időpontot kérni az önkormányzat illetékeseinél a honosításhoz szükséges iratok 

benyújtására – az aljegyző azt mondja, az eddigi információk alapján arra számít, hogy 

tömegével jönnek majd az érdeklődők a Hajdú-Bihar megyei városba. A biharkeresztesi 
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aljegyző egyébként december 29-én Barabás Ferenc polgármesterrel, illetve Petőné Kiss Éva 

anyakönyvvezetővel a nagyváradi RMDSZ-székházban tartott egynapos képzést a Bihar 

megyei magyarlakta települések önkormányzati képviselőinek. A szövetség tájékoztatása 

szerint Szabó Ödön ügyvezető elnök a képzésen arról is beszélt, hogy hamarosan a kolozsvári 

külképviseletről érkezhetnek szakemberek Nagyváradra, hogy nyilvános fórum keretében 

tájékoztathassák az érdeklődőket a honosítással kapcsolatos tudnivalókról. 

 

Hantz Péter volt az első Budapesten  

Tegnap Budapesten Hantz Péter, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) volt 

oktatója nyújtotta be az első kérelmet – beadványát Rétvári Bence, a közigazgatási tárca 

parlamenti államtitkára vette át. Hantz Péter hangsúlyozta: a határon túli magyarok mindig is 

a magyar nemzethez tartozónak érezték magukat, és számára az állampolgárság azért fontos, 

mert az összetartozás érzését erősíti. A pedagógus elmondta, nem elhanyagolható szempont, 

hogy Magyarország híre a világban sokkal jobb, mint számos környező országé. „Nagyon jó 

érzés volt, már nagyon régen várok arra, hogy magyar állampolgárrá válhassak” – 

fogalmazott Hantz Péter, aki jelenleg Svájcban dolgozik, és elsősorban érzelmi indíttatásból 

szeretne magyar állampolgár lenni. A Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) alelnöke nem 

vár különösebb előnyöket, azt várja, hogy magyar és európai állampolgárként kezeljék 

Magyarországon és Európa más országaiban.  

Rétvári kiemelte: kilencven év után elindulhat a nemzet újraegyesítésének folyamata, és 

elégtételt kaphatnak azok, akik közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez szeretnének 

tartozni. Bő három hónap alatt a kérelmezők hozzájuthatnak a magyar állampolgárságot 

igazoló irathoz. Ez a jogszabály senki ellen nem irányul – hangsúlyozta, hozzátéve: csupán 

azok érdekében született a törvény, akik így is szeretnének a magyar nemzethez tartozni. A 

fejlesztésekre három tárcánál 830 millió forintot különítettek el az elmúlt évben. A parlamenti 

államtitkár, kérdésre válaszolva a szavazati jog kapcsán elmondta: ugyanaz vonatkozik a 

határon túli magyarokra, mint az anyaországiakra. Az alkotmány vitája márciusban 

megkezdődik, s ekkor kell azt a vitát lefolytatni, hogy ezen akarnak-e változtatni. Példaként 

említette: több környező állam, így például Horvátország rendelkezett úgy, hogy a határon túli 

horvátoknak külön listán lehetőséget adnak a szavazásra.   

Wetzel Tamás, a kettős állampolgársággal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős 

miniszteri biztos tegnap reményének adott hangot, hogy gördülékenyen fog zajlani az eljárás, 

és legfeljebb 3-4 hónap alatt ki tudják elégíteni a kérelmeket. Mint mondta, az első évben 

250–400 ezer kérelmezővel számolnak, a legnagyobb érdeklődés eddig Szabadkán, 

Csíkszeredában és Kolozsvárott volt. 

 

Szlovákiában kevesen érdeklődnek  

Az MTI tudósítása szerint Szlovákiában nincs nagy érdeklődés a magyar állampolgárság 

felvétele iránt. „Mérsékelt érdeklődésről számolhatok be. Az időpontokat a kérelmek 

beadására már korábban egyeztettük. A konzulátus a kérelmek átvételére minden területen 

felkészült, és a spontán érdeklődők ügyét is el tudjuk intézni” – nyilatkozta Farkas Géza 

pozsonyi magyar konzul. „Hasonló a helyzet Kassán is. Az érdeklődés itt is mérsékeltnek 

minősíthető” – fejtette ki Szerencsés János kassai magyar főkonzul. Hozzátette: a kassai 

főkonzulátus is körültekintően felkészült az ügyfelek fogadására. A diplomáciai képviseletek 

a mérsékelt szlovákiai érdeklődést két okkal magyarázzák. „Romániától eltérően, ahol a 
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tömbmagyarság az államhatároktól messze él, a szlovákiai tömbmagyarság szorosan a magyar 

határ mentén él, s így jó lehetősége van arra is, hogy egyenesen Magyarországon folyamodjék 

állampolgárságért. Mi eleve számoltunk ezzel. Nem várjuk, hogy a Pozsonytól távol lakó 

magyarok esetleges kérelmüket nálunk intézzék” – jegyezte meg Farkas Géza. Szerencsés 

János rámutatott, hogy az érvényben lévő szlovák állampolgársági törvény tiltja és bünteti a 

külföldi állampolgárság felvételét, s ez a magyar állampolgárság felvétele ellen szól. „A 

szlovák ellentörvényt a tervek szerint februárban módosítják. Várható, hogy azután emelkedni 

fog a könnyített honosítás iránti kérelmek, érdeklődők száma” – vélekedett a főkonzul. 

Szlovákiában a Robert Fico-kormány idején tavaly az év közepén elfogadott 

törvénymódosítás szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki kérvényezi egy más 

ország állampolgárságának a felvételét.  

 

Tőkés: hibásan tájékoztat az RMDSZ 

Tőkés László és Nagy József Barna, a nagyváradi demokrácia-központ vezetője tegnap 

felhívta a figyelmet: az RMDSZ Bihar megyei szervezete által kiállított tájékoztató füzetek 

téves információkat is tartalmaznak, több szabályozás ugyanis a füzetek kiadása óta változott. 

Már nem igaz például, hogy a román nyelven kiállított okiratok fordítását közjegyző előtt kell 

hitelesíteni – ezt egyébként az EMNT saját sikereként könyveli el, hiszen a közjegyzőknél 

begyűlt információkból akár a magyar állampolgárságot igénylők adatait tartalmazó listát is 

össze lehetett volna állítani. Az sem igaz, hogy az igénylőnek az útlevelét vagy személyi 

igazolványát be kell nyújtania – ezeket az iratokat eredetiben csak felmutatni kell – közölte 

Nagy József Barna. Tőkés László nehezményezte, hogy az RMDSZ egyes tisztviselői a 

magyar állampolgárság ellenében nyilatkoztak a sajtónak – többek között Seres Dénes és 

Fekete András Szilágy megyei parlamenti képviselő, illetve szenátor. Mindeközben a Seres 

által vezetett megyei RMDSZ-szervezet a tájékoztató füzethez csatolt felhívásban arra 

buzdítja a lakosokat, hogy a sarmasági RMDSZ-irodához forduljanak állampolgársági 

kérelmükkel, amelyeket a szövetség a magyarországi testvértelepülések anyakönyvi 

hivatalaihoz továbbít majd. „Az ehhez hasonló kettős kommunikáció igen káros, és csak 

összezavarja az erdélyi magyarokat” – méltatlankodott Tőkés László. 

 

„Aki magyar, jöjjön ide!” 
2011. december 4. - Máté Zsófia - Reggeli Újság 

 

Nagyváradiak tucatjai keresték fel már hétfőn reggel a bihari megyeszékhelyen megnyitott 

demokráciaközpontot, hogy útmutatást kapjanak a magyar állampolgárság egyszerűsített 

felvételéhez szükséges tennivalókról. Kora délelőtti ottjártunkkor többen már töltötték is ki az 

igénylő űrlapot, állították össze a magyar hatóságoknak benyújtandó iratcsomót. Egy házaspár 

érdeklődésünkre elmondta, türelmetlenül várták már a központ nyitását, hiszen hallották-

látták tévéből, rádióból, olvasták a sajtóból, hogy máshol az országban is már fogadják az 

ügyfeleket. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács égisze alatt létrehozott váradi demokráciaközpontot 

hivatalosan december 10-én avatták fel hivatalosan többek között Wetzel Tamás budapesti 

miniszteri megbízott és Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul jelenlétében. Tegnap a már 
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kialakított irodahálózatról tájékoztatta a sajtót Tőkés László európai parlamenti alelnök, az 

EMNT elnöke, Zatykó Gyula, a Demokrácia Központok partiumi területi koordinátora, Török 

Sándor, a váradi központ koordinátora, illetve Nagy József Barna, a központ igazgatója. 

Utóbbi közölte, hogy hétköznapokon 9–17, szombaton pedig 9–14 óra között állnak 

munkatársaik az érdeklődők rendelkezésére. A Széles utca (ma Menumorut, a piac háta 

mögött) 23. szám alatti bérleményben az iratcsomó összeállításában segítőkön kívül hivatalos 

fordító és fényképész is megtalálható, így még kevesebbet kell majd járkálnia az igénylőnek. 

A fordítás, a fénykép pénzbe kerül, de a dossziéban szereplő iratok ellenőrzése, az útmutatás 

ingyenes – hangsúlyozta Török. Az irattartó egységes lesz, és a tartalmáért jótáll a váradi 

Demokrácia Központ, ezt saját bélyegzőjének ráütésével bizonyítja. A dossziét az igénylőnek 

személyesen kell leadnia valamelyik illetékes magyar hivatalban – hangsúlyozta Zatykó. 

Lehet választani a romániai külképviseletek (ezek csak július utánra fogadnak előjegyzést), a 

határ menti magyarországi települések anyakönyvi hivatala vagy a nagyobb apparátusú 

bevándorlási hivatalok között (utóbbi Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán, Szegeden, 

Szolnokon stb. található). Az űrlapon az is megjelölhető, hogy hol akarja letenni az 

állampolgári esküt a kérelmező. Az EMNT közbenjárására kiiktatták a jogszabály 

végrehajtási utasításai közül azt a követelményt, hogy az iratok magyar fordítását közjegyző 

hitelesítse – mondta még a regionális koordinátor. Ezzel csökkentették a bürokráciát, másrészt 

kiküszöbölték annak a lehetőségét, hogy esetleg külföldön nyilvántartsák a magyar 

állampolgárságot igénylőket. Erdélyből 100-120 ezer kérvényezőre számítanak Zatykóék. 

Tőkés László kitüntető tisztelettel köszöntötte a sajtóértekezletre megérkező 

művészházaspárt, a 85 esztendős Kristófi Jánost és Hoványi Juditot, akik maguk is 

állampolgárságot kértek. Tíz gyermekükre és saját népes családjára utalva a volt református 

püspök felolvasta József Attila A hetedik című versének egyik szakaszát. Idézte továbbá a 

szentírásból Józsuét, aki kijelentette: „én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk”. 

Hangsúlyozta, úgy kezdjük az új évet, hogy vállaljuk önazonosságunkat, és a magyar 

állampolgárság felvételét nemcsak politikai ügynek tekintjük, hanem önazonosságunk 

megerősítésének, közjogi dokumentumának. Ennek jegyében ő és nagyobb gyermekei, 

továbbá az EMNT jelen lévő vezetői mind aznap kitöltötték az igénylőlapot – mondta. Egy 

nagy családként tekintett az erdélyi magyarságra, s emlékeztetett Semjén Zsolt magyar 

kormányfőhelyettes szavaira, aki szerint szívesen látják a magyar kötődésű szászokat, a 

magyarul beszélő románokat is a hungarus nemzetben. A könnyített honosítást határokon 

átlépő, de azokat meg nem változtató intézkedésnek nevezte az EP-alelnök. 

Tőkés László elmondta, hogy a váradihoz hasonló demokráciaközpontok nyitották meg 

kapujukat szerte a Kárpát-medencében, Romániában például Marosvásárhelyen, Aradon, 

Temesváron, Sarmaságon, ezek segítségével kialakul „a nemzeti vérkeringés rendszere”. Nem 

hagyta szó nélkül a törvényre „foltot vetőket” – az ellene szavazott három MSZP-s képviselőt, 

illetve az ellene szóló RMDSZ-es tisztségviselőket – sem. Az utóbbival kapcsolatba 

ártalmasnak találta ennek úgymond felemás viszonyulását, amely szerinte megzavarhatja az 

erdélyi magyarságot. „El kell döntenie az RMDSZ-nek, hogy a nemzet oldalán áll-e, vagy a 

nemzetellenesekkel bratyizik” – mondta. Kifogásolta többek között a szövetség tájékoztató 

füzetét, amely több pontban nem valós információkat tartalmaz. Azt tanácsolta az 

érdeklődőknek, hogy ne hagyják magukat félrevezetni, elbizonytalanítani, forduljanak a 

Demokrácia Központokhoz, mert „aki magyar, jöjjön ide!” Hozzátette, előre is elnézést 

kérnek az esetleges fennakadásokért, de még be kell járatódnia a hálózatnak. 
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Vajdaság: 

Nikovitz Oszkár: várhatólag nyolcvanezer szerbiai magyar kéri 
majd a magyar állampolgárságot 
2011. január 3. - Vajdaság Ma  

 

Nikovitz Oszkár, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete szerint mintegy nyolcvanezer 

szerbiai polgár kéri majd a magyar állampolgárságot a könnyített honosítási eljárás szerint. A 

magyar diplomata a www.EurActiv.rs honlapnak nyilatkozott. Kijelentését a közvélemény-

kutatásokra alapozza, amelyek szerint minden harmadik szerbiai magyar érdeklődést mutat a 

kettős állampolgárság iránt, s élni fog igénylésének a jogával. Nem várható azonban tömeges 

bevándorlás Magyarországra. Magyarország eddig is adott a munkavállalás tekintetében 

kedvezményeket, s aki akarta, kihasználta már e könnyítést. 

Nikovitz kiemelte, hogy nem számít arra, hogy e törvény hatással lenne a Szerbiával való 

kapcsolatokra. „A kettős állampolgárság nincs ellentétben sem a törvényekkel, sem az 

előírásokkal, sem pedig Szerbia elveivel, s mivel az előkészületek során tanácskozást 

folytattunk Belgráddal, nem számítunk semmiféle káros következményre a kapcsolatokra 

nézve”, mondta a magyar diplomata a www.EurActiv.rs internetes médiumnak. 

 

Egyéb külföld: 

Honosítás - Szlovéniában sokan érdeklődnek a honosítás iránt 
2011. január 3. - MTI, Népszabadság Online, Magyar Nemzet Online 

 

A szlovén főváros magyar nagykövetségén az elmúlt hónapokban már jelentős volt az 

érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt, bár a kérvényezők száma egyelőre 

nem túl magas - tájékoztatta az MTI-t Magyarország ljubljanai konzulja. 

Molnár-G. Bíborka elmondta: nagyon sok telefont kaptak az elmúlt időszakban érdeklődőktől, 

de konkrét időpontot hétfőig csak tizenöten kértek a ljubljanai konzulátuson. Hétfőn itt is 

átvették az első kérelmet, és ezen a héten már többen családostól érkeznek, hogy átadják a 

dokumentumokat. 

A konzul szerint a konkrét kérelmekkel sokan egyelőre azért várnak, mert előbb beszerzik a 

szükséges dokumentumokat. 

A mintegy hat-nyolcezres szlovéniai magyarság túlnyomó része a Muravidéken él, de 

egyelőre Lendva környékéről is a szlovén fővárosba kell utazniuk az igénybejelentőknek. A 

konzul azonban kifejtette: a tervek szerint Lendván is fogadják majd a honosítási kérelemmel 

érkezőket. Az elképzelések szerint valamikor január második felétől, de legkésőbb februártól 

hetente vagy kéthetente a muravidékiek helyben is kérhetik majd a magyar állampolgárságot. 
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Honosítás - Zágrábban egyelőre kevesen érdeklődnek a 
honosítás iránt 
2011. január 3. - MTI 

 

A horvát fővárosban egyelőre kevesen kértek időpontot az egyszerűsített honosítási kérelmek 

beadására - mondta el hétfőn az MTI-nek a zágrábi magyar konzul. 

Juhász Zoltán közölte: az elmúlt hetekben összesen tizenegyen kértek időpontot a magyar 

állampolgárság megszerzéséhez szükséges iratok benyújtására, bár telefonon többen 

érdeklődtek. Az első kérelmet hétfőn adták be Zágrábban is. 

Feltételezése szerint az Eszék környékén élő magyarok számára valószínűleg egyszerűbb a 

távolabbi Zágráb helyett a közelebbi Magyarországon benyújtani a szükséges 

dokumentumokat. 

Hozzátette azt is, hogy a szükséges információkról karácsony előtt tájékoztatást adott a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségénél (HMDK) Eszéken. A közeli hetekben 

hasonló tájékoztatást tart Fiumében (Rijeka) és Zágrábban is, ahol nagyobb létszámú magyar 

közösség található. 

A becslések szerint mintegy 15 ezer fős horvátországi magyar kisebbség nagyobb hányada 

Eszék környékén él. A városban azonban nincs lehetőség az állampolgársági ügyek 

intézésére. 

 


