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Vezető hírek: 

 
„Utolérhetetlen ez a mostani érzés”  - 25 fiatal kérvényezte az egyszerűsített 

honosítási eljárást 
2011. január. 5. – Kovács András, Magyar Nemzet online 

 

Németh Zsolt és Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere fogadta szerdán a kerületi 

polgármesteri hivatalban a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 25 szervezőjét, akik együtt 

kérvényezték az egyszerűsített honosítási eljárást. Kovács Péter szerint Erdélyben annyian 

jelentkeznek, hogy csak szeptemberben van időpont, míg itt, náluk a hivatal munkatársai 

képesek fogadni az igénylőket. A legnagyobb érdeklődés Kolozsváron, Csíkszeredában és 

Szabadkán van – tájékoztatott továbbá az államtitkár. A székelyföldi településen a külpolitika 

és a nemzetpolitika kimunkálása zajlik, tartalmilag is megfogalmazódnak a külpolitika céljai, 

mondta el a cikkben Németh Zsolt külügyi államtitkár. „A kettős állampolgárság 

bevezetésének előkészítése jó volt, de a kormány készen áll a további párbeszédre a 

szomszédos országokkal” – hangsúlyozta Németh. A politikus szerint ugyanakkor világossá 

kell tenni, hogy nincs ellentét a közép-európai együttműködés és a kettős állampolgárság 

bevezetése között. 

 

Az első két munkanapon 1665 honosítási kérelem érkezett 

2011. január 5. -  MTI, MTV híradó, Origo, Index, Szeged Ma, Hírextra, Inforádió, Hír3, 

Figyelőnet, Klubrádió 

 

Az egyszerűsített honosítási eljárás első két munkanapján 1665 kérelem érkezett - közölte a 

nemzetpolitikai államtitkárság. Kérelmet fogadtak be Abu Dhabiból is, probléma sehol nem 

adódott az eljárással kapcsolatban. Külföldről a legtöbb kérelem Szabadkáról, Csíkszeredáról 

és Kolozsvárról érkezett be. 

 

Nemzeti válogatott 
2011. január 6. – HVG (a cikk a HVG nyomtatott kiadásában jelent meg) 

 

A HVG január első heti száma két oldalban ír az állampolgársági törvényről, illetve az új 

alkotmányról a választó jogra vonatkozóan. A Fidesz hatalomtechnikai megoldásának tartja, 

hogy „2014-ig akár fél millió új szavazója lehet az országnak”. A cikkben kitérnek az 

egyszerűsített honosítási eljárás törvényi feltételeire, illetve a kérelem benyújtáshoz szükséges 

információkat ad. A cikk buktatókra is felhívja a figyelmet, így említi az időkorlátot. A nagy 

érdeklődés miatt kérdésesnek tartja az eskütétel 1 éven belüli megvalósulását, ugyanis anélkül 

jogvesztő a kérelem. A cikk szerint Romániában a magyar kormány és az EMNT között 

létrejött szerződés értelmében kizárólag az EMNT kapott jogot a lakossági tájékoztatására a 

honosítási eljárásról. 
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Már Bukarest is aggódik 
2011. január 6. – Népszabadság online 

 

Bukarestben naponta átlagosan hat-hét állampolgársági igénylést fogadnak. Több mint 

négyszázan jelentkeztek eddig, aki most kér előjegyzést, március végére kap időpontot. A 

román közvélemény kezdetben csaknem közönyösen kezelte az egyszerűsített honosítást, 

azonban néhány nap elteltével napvilágra kerültek az ellenérzések. Az apropót az adta, hogy 

január harmadikán a három székelyföldi megye önkormányzati vezetője elsőként folyamodott 

magyar állampolgárságért. Bogdan Diaconu, a Konzervatív Párt alelnöke kijelentette: a három 

magyar politikus „árulásának” tulajdonképpeni célja „Magyarországra költöztetni az általuk 

vezetett megyéket”.  A cikk említést tesz arról, hogy a jelenleg román hatályos alkotmány és 

törvények nem tiltják a közhivatal-viselést más országok polgárai számára. 

 

 

Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 

 
Sorban állnak  az új magyar útlevelekért 
2011. január 6.  – Kristály Lehel, Magyar Hírlap 

 

Wetzel Tamás Magyar Hírlapnak adott interjújában elmondta nagy az érdeklődés, de 

zökkenőmentesen zajlik hazánk külképviseletein és a magyarországi hivatalokban az 

egyszerűsített magyar állampolgárságot igénylők ügyintézése. A cikk beszámol arról, hogy a 

román politikusok egy része nem rejti véka alá ellenérzéseit a magyar állampolgárság 

egyszerűsített megszerzésével kapcsolatban, így tett például Norica Nicolai liberális párti 

európai parlamenti képviselő. Az ugyancsak ellenzékben lévő szociáldemokratákra az utóbbi 

időszakban általában is jellemző a nacionalista, főleg magyarellenes retorika. 

 
Kolozsvárott egy 96 éves férfi is igényelte a magyar állampolgárságot 
2011. január 05. - MTI 

 

A kolozsvári magyar főkonzulátuson egy 96 éves férfi is benyújtotta a magyar állampolgárság 

igényléséhez szükséges iratokat. Az 1940 óta Kolozsvárott élő Bíró Lőrinc az Osztrák-

Magyar Monarchiában született, 1921-ig magyar állampolgár volt. Állampolgárságát 1940-

ben visszanyerte, Észak-Erdély Magyarországhoz való visszakerülésekor.   
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Kérelmek Észak-Magyarországon 
2011. január 6. – Neszméri-Pataky, Magyar Nemzet 

 

A cikk kiemel néhány határon túli magyar közéleti, illetve civil személy, akik az elmúlt 

napokban magyar állampolgárságért folyamodtak. A cikk kitér arra, hogy a szlovák sajtó 

hogyan ítéli meg a két szlovákiai magyar párt elnökeinek döntését. A Híd párt elnökét, Bugár 

Bélát magasztalj, amiért nem vette fel a magyar állampolgárságot, míg Berényi József MKP 

vezér tettét provokációnak tekintik. Megemlítik a cikkben a tusványosi diákok csoportos 

kérelembenyújtását Németh Zsolt külügyi államtitkár jelenlétében. 

 

Rengeteg izraelit érdekel a kettős állampolgárság 
2011. január 6. – Népszabadság online 

 

A cikkben magyar származású izraeliekről olvashatunk. Az izraeli magyar diaszpórát 200 

ezer fősre teszik, közülük mintegy 15 ezren már korábban kettős állampolgárok lettek. A tel-

avivi magyar nagykövetségen az érdeklődés egyelőre nem lépi túl a várakozásokat. Inkább 

információt kérnek, de idővel valószínűleg egyre több kérelmet fognak benyújtani 

Szentgyörgyi Zoltán nagykövet szerint. 

 

 

Felvidék: 

 

Bugár vs. Berényi: Felvenni vagy nem felvenni? 

2011. január 5 – parameter.sk 

 

Berényi József rossz példát mutat kollégáinak, azzal, hogy beadta kérelmét a magyar 

állampolgárságért – jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke. A gondoltaot folytatva úgy látja a 

kettős állampolgárság nem segít a szlovákiai magyarok problémáinak orvoslásában, a 

munkanélküliségben, a fizetésekben, az egészségügyben. „Kettős identitásom van, ami már 

néhányszor hangsúlyoztam, Szlovákiával a politika, a szülőhelyem és a törvények kötnek 

össze. Magyarországgal pedig az anyanyelv, a kultúra, a közös történelem, ezért 

Magyarország ezen ajánlatát el kell fogadni” – idézte a cikk Berényi József MKP elnök 

reagálását. 

 

Bugár: Felgyorsult a szlovákiai magyarok asszimilációja 

2011. január 5. – parameter.sk 

 

 

A Híd elnöke, Bugár Béla attól tart, hogy a május 24-én esedékes népszámlálás után kiderül, 

fogyóban a szlovákiai magyarság.  „Azt gondolom, jogos az aggodalom, hiszen gyorsulóban 

van a természetesen asszimiláció”- idézte őt  a cikk. Bugár rámutatott arra, hogy, ha a 
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szlovákiai magyarok egyre többen adják szlovák iskolába a gyermekeiket, nyilvánvaló, hogy 

nagyon gyorsan növekszik a szlovák kulturális értékrendet magukénak valló családok száma 

az addig színtiszta magyar közösségekben is. 

 

Sok szlovákiai magyar is kéri a kedvezményes honosítását 
2011. január 5. - Felvidék Ma 

  

A cikk szerint élénk az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt Komáromban annak 

ellenére, hogy az országos médiákban olyan információk láttak napvilágot, hogy kevés az 

érdeklődő. 

 

Erdély: 

 

Magyarnak érzem magam, előnyökre nem számítok 

2011. január 5. – Pataki Zoltán, Nyugati Jelen 

 

Vetési Zoltán, a bánsági demokrácia központ programkordinátora elmondta, hogy naponta 

mintegy 15 személy tér be az irodába, akik az egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges 

iratok előkészítése iránt érdeklődnek. Újdonság az érdeklődők számára, hogy nem csak 

egyénileg, hanem családok számára is lehet kérelmezni az egyszerűsített honosítást. Példaként 

említi a cikk Fazekas György nyugdíjas üzemmérnököt, aki azért kéri a magyar 

állampolgárságot, mert magyarnak érzi magát, és lelkileg kötődik a magyarsághoz. Az 

előnyök, a magyar állampolgárság megszerzéséből húzható esetleges haszon nem érdeklik. 

 

 

Borboly Csaba: Itt a lehetőség a nemzetpolitikai kérdések átgondolására 

2011. január 5. – Erdély ma 

 

„A Magyar Országgyűlésben most olyan politikai konstelláció alakult ki, amely kedvez a 

nemzetpolitikai kérdések érdemi átgondolásának és szabályozásának. Határon túli magyar 

politikusként így fontosnak tartanám, ha a Magyar Köztársaság Alkotmánya olyan 

rendelkezésekkel gazdagodna, amelyek egyértelműen és világosan meghatároznák, közjogi 

szintre emelnék a magyar–magyar kapcsolattartás meghatározó elemeit” – fogalmaz levelében 

Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. 

Állampolgársági tanácsadás előjegyzéssel 

2011. január 5. – Krónika 

 

A krónika szerint sokan jelentkeznek a Demokrácia központokban is. A cikk hosszan ír arról, 

hogy milyen technikai újítások segítik a dolgozók munkáját. Telefonos szolgálatot 

kezdeményeznek,  bővül a hálózat. Kitér arra, hogy a szatmáriak egyelőre csak érdeklődnek 

az állampolgárságért. Magyar és román oldalról is bírálják Borbolyékat, és kampányfogásnak 

http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=82025&cim=borboly_csaba_itt_a_lehetoseg_a_nemzetpolitikai_kerdesek_atgondolasara
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tartja a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete, hogy az RMDSZ székelyföldi 

elöljárói elsők között nyújtották be a csíkszeredai konzulátuson az állampolgársági kérelmet. 

 

Vegyes véleményeket szül Romániában a magyar állampolgárság 

igénylésének kérdése 
2011. január 05.  – MTI 

 

A cikk a romániai magyar és román pártok nyilatkozatait közli a magyar kettős 

állampolgárságról. Román ellenzéki politikusok egy része élesen bírálja Hargita megye 

közgyülésének elnökeit. 

 

Állampolgárság: bekeményít az RMDSZ 

2011. január 6. – Krónika  

 

A cikk hosszasan foglalkozik az RMDSZ politikusaival. A Bihar megyei RMDSZ 2004 

decemberében harmincezer aláírást gyűjtött a kettős állampolgárságért. Az RMDSZ által 

létrehozott irodákban is ugyanúgy kap mindenki tájékoztatást a kettős állampolgárságról, mint 

bármilyen más irodában. Az RMDSZ az EMNT-hez közeli demokrácia irodák mellett az 

emberek nagy többsége azokkal az információkkal rendelkezik, amelyeket az állampolgársági  

honlapról beszerezhető. Tegnapi sajtótájékoztatóján Lakatos Péter Bihar megyei RMDSZ-es 

képviselő úgy fogalmazott, ha tőle valaki megkérdi, hol kaphat felvilágosítást a honosításról, 

az RMDSZ irodájába irányítja az illetőt. A szövetségi politikus ugyanakkor elmondta, 

egyelőre nem igényelte a magyar állampolgárságot, de azt is kijelentette, hogy ha megteszi, az 

magánügye. „A szilágysági magyarok úgy értékelik, hogy a kedvezményes honosítás az 

anyaországnak a határon túli magyarság iránti odafigyelését és a magyar nemzet szellemi 

újraegyesítését bizonyítja, és ez nem Tőkés László érdeme, ugyanakkor az egyszerűsített 

honosítási eljárás népszerűsítése, a magyar közösségek informálása és segítése nem sajátítható 

ki egyetlen személy által sem, ez nem Tőkés László feladata és nem Tőkés László a felelőse 

ennek a tevékenységnek” – szögezik le a Szilágy megyei RMDSZ-esek, akik egyébként 

szintén adtak ki a könnyített honosítás megszerzéséhez szükséges információkat tartalmazó 

tájékoztató füzetet.  

 

Vajdaság: 

 
A legtöbb honosítási kérelem Szabadkáról, Csíkszeredáról és Kolozsvárról 
2011. január 5. – Vajdaság Ma 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság közleménye az egyszerűsített honosítási eljárás első két 

napján beérkezett adatokról 2011 januárjának első két munkanapján a külképviseletekről 

(nagykövetségek, konzulátusok), az anyakönyvezetőktől, illetve a Bevándorlási és 
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Állampolgársági Hivatal egységeiből beérkezett adatok alapján 1665 kérelmet adtak be az 

egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban. 

 

Kárpátalja:   

 
2011. január 6-án nem jelent meg releváns cikk.  
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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: 

 
 

„Utolérhetetlen ez a mostani érzés”  

25 fiatal kérvényezte az egyszerűsített honosítási eljárást 

2011. január. 5. – Kovács András, Magyar Nemzet online 

 

A nemzeti integráció kiemelkedő intézménye a kettős állampolgárság, amelynek révén a 

későbbi autonómia is beteljesedhet – hangsúlyozta Németh Zsolt szerdán a XVI. kerületi 

polgármesteri hivatalban, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 25 szervezője kérvényezte 

az egyszerűsített honosítási eljárást. Kovács Péter, a kerület polgármestere szerint az egész 

nemzet régóta várt erre a pillanatra, és mindenkit arra biztatott, hogy náluk kérvényezzék a 

magyar állampolgárságot. 

Szimbolikus, hogy a tusványosi nyári szabadegyetem szervezői itt kérvényezik az 

egyszerűsített honosítási eljárást, akik nagyban hozzájárultak a magyar–magyar kapcsolatok 

fejlesztéséért – mondta el bevezetőjében Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere. 

Kerületünknek több, az elszakított területen lévő magyar településsel testvérvárosi kapcsolata 

van – tette hozzá. A polgármester szólt arról is, hogy itt a december 5-i népszavazás érvényes 

és eredményes volt, amelyen nagy számban győztek az igenek. Kovács arra biztatta a határon 

túl élő magyarokat, hogy minél nagyobb számban adják be a kérelmüket a XVI. kerületben. 

 

„Régóta vártunk erre” 

 

Már nagyon régóta vártak a kettős állampolgárság megadására a határon túli és az itteni 

magyarok – mondta el az MNO-nak a XVI. kerület polgármestere. Kovács szerint a december 

5-i népszavazáson a többség azt mondta, hogy legyen kettős állampolgárság, de kevesen 

mentek el szavazni. A fideszes polgármester úgy látja, amióta új kormány van 

Magyarországon, a legfontosabb lépések megtörténtek ebben az ügyben, és megszületett a 

törvény, január 1-től be lehet adni az egyszerűsített állampolgársági kérelmet. 

 

A XVI. kerület első embere arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az összes testvérváros 

polgármesterével tárgyalt, hogy jöjjenek minél nagyobb számban az ott élők, mert nagyon 

szívesen látják őket. – Erdélyben annyian jelentkeznek, hogy csak szeptemberben van 

időpont, míg itt, nálunk a hivatal munkatársai képesek fogadni az igénylőket – tette hozzá. – 

Nálunk van kapacitás, és így az igénylők hamarabb hozzájuthatnak a megfelelő papírokhoz – 

hangsúlyozta Kovács. A XVI. kerület polgármestere az MNO-nak arról is szólt, hogy a 

szerdaihoz hasonló, újabb, nagyszabású akciót a jövőben is tartanak majd. Ennek időpontjával 

kapcsolatban úgy nyilatkozott, arra akkor fog sor kerülni, amikor a kerület testvérvárosaiban 

élő magyarok itt kívánják majd letenni az állampolgári esküjüket. 

 

Németh: Készek vagyunk a további párbeszédre 

 

A magyar–magyar együttműködés kiemelkedő színtere Tusványos, az emberi kapcsolatok 

mellett a magyar külpolitika évről évre a legmagasabb szinten képviseli magát – mondta el 
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Németh Zsolt, a Külügyminisztérium államtitkára. A székelyföldi településen a külpolitika és 

a nemzetpolitika kimunkálása zajlik, tartalmilag is megfogalmazódnak a külpolitika céljai – 

tette hozzá. „A kettős állampolgárság megszerzésének kapujában érdemes volt ezeken a 

kérdéseken rágódni, mert ennek ti is a haszonélvezői lesztek” – szólt a politikus ahhoz a 25 

erdélyi fiatalhoz, akik együtt kérvényezték az egyszerűsített honosítási eljárást. 

Németh szólt arról is, hogy az elmúlt napok tapasztalatai alapján a közigazgatás felkészült 

arra a munkára, ami az egyszerűsített honosítás kapcsán fölmerült. A legnagyobb érdeklődés 

Kolozsváron, Csíkszeredában és Szabadkán van – tájékoztatott az államtitkár. „A kettős 

állampolgárság bevezetésének előkészítése jó volt, de a kormány készen áll a további 

párbeszédre a szomszédos országokkal” – hangsúlyozta Némethtérségbeli növekedése még 

nagyobb felelősséggel ruházza föl az itt lévő országokat. 

A politikus szerint világossá kell tenni, hogy nincs ellentét a közép-európai együttműködés és 

a kettős állampolgárság bevezetése között. Véleménye szerint a kettős állampolgárok 

számának Németh Szlovákia kapcsán kijelentette, hogy a párbeszéd működik, és 

szomszédunk olyan törvény előkészítésén dolgozik, amely garantálja, hogy ne veszítsék el 

szlovák állampolgárságukat azok, akik felveszik a magyart. „Diszkriminációmentes 

jogszabály készül, amely az Európai Unió egyik legfőbb alapelve.” Az államtitkár szerint a 

nemzeti integráció kiemelkedő intézménye a kettős állampolgárság, amelynek révén a későbbi 

autonómia is beteljesedhet. 

„Reméljük, sokáig megmarad ez az érzés” 

 

Mostanig bármikor magyar Himnuszt énekeltünk, borsódzott a hátunk, remegett a gyomrunk, 

de utolérhetetlen ez a mostani érzés – mondta az MNO kérdésére Albert Dániel István, aki 

egyike azoknak akik kérvényezték az egyszerűsített honosítási eljárást. – Kapok egy 

iratcsomót, ami azt igazolja, hogy magyar vagyok, amit eddig is tudtam, de külföldön mindig 

abba az akadályba ütköztünk, hogy románok vagyunk – tette hozzá. 

Albert Dániel úgy látja, ez lesz az az irat, amely bizonyítja, hogy ő magyar. „Igenis mi 

magyarok vagyunk, és bármikor, bárkinek meg tudjuk ezt mondani.” „Ez a gyorsított eljárás 

hozzájárul ahhoz, hogy nagy tömegekben igényeljék ezt a papírt, és mindenkit buzdítani 

fogok arra, hogy kérvényezzék a magyar állampolgárságot” – tette hozzá. – Az elmúlt 

kilencven évben csupán egy ötéves időszak volt, amikor magyarnak vallhattuk magunkat, 

ezért is nagy ajándék ez – hangsúlyozta Albert Dániel. „Reméljük, hogy a továbbiakban is 

megmarad ez a mostani érzés.” 

Azért szeretném felvenni a magyar állampolgárságot, hogy végre papíron is tudjam igazolni, 

hogy ehhez a nemzethez tartozom, és ne kelljen magyarázkodni – hangsúlyozta az MNO-nak 

Péter Emőke Katalin, aki szintén szerdán adta beadta a kérelmét. Nagyon népszerű az 

egyszerűsített honosítási eljárás a Székelyföldön, főleg Csíkszeredában, az idősebbek és a 

fiatalabbak részéről is – tette hozzá. 
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Az első két munkanapon 1665 honosítási kérelem érkezett 

2011. január 5. -  MTI 

 

Az egyszerűsített honosítási eljárás első két munkanapján 1665 kérelem érkezett - közölte a 

nemzetpolitikai államtitkárság. Kérelmet fogadtak be Abu Dhabiból is, probléma sehol nem 

adódott az eljárással kapcsolatban. Külföldről a legtöbb kérelem Szabadkáról, Csíkszeredáról 

és Kolozsvárról érkezett be. Ezen kívül még több nyugat-európai nagyvárosban, továbbá az 

Egyesült Államokban és Kanadában nyújtottak be nagy számban honosítási igényt. A 

tájékoztató szerint két nap alatt csaknem annyi kérelmet adtak be, mint a tavalyi év első hat 

hónapjában. Egyszerűsített honosítási kérelmeket hétfőtől lehet benyújtani. A kérelmek 2200 

magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseleten, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban adhatók be. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-nek korábban azt mondta, hogy az első évben 250-

400 ezer kérelmezővel számolnak. A mostantól alkalmazandó törvény értelmében magyar 

állampolgárságot azok az emberek vagy leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1938 

és 1945 között magyar állampolgárok voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró 

közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. A törvény az eddigitől eltérően a határon túli 

magyaroknak nem szabja az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett 

magyarországi lakóhelyet, a magyarországi lakhatás és megélhetés igazolását és az 

alkotmányos alapismeretek vizsgát. 

 

Sorban állnak  az új magyar útlevelekért 
2011. január 6.  – Kristály Lehel, Magyar Hírlap 
 

Kifejezetten nagy érdeklődés mellett, de zökkenőmentesen zajlik hazánk külképviseletein és a 

magyarországi hivatalokban az egyszerűsített magyar állampolgárságot igénylők ügyintézése 

- számolt be a Magyar Hírlapnak az erről rendelkező jogszabály január elsejei hatálybalépése 

óta eltelt időszak eredményeiről Wetzel Tamás miniszteri biztos. Az elmúlt két nap alatt 1665 

állampolgársági kérelmet nyújtottak be - ennyien az elmúlt fél évben évben folyamodtak 

magyar állampolgárságért.  A magyar állampolgárságnak a határon túliakra való kiterjesztését 

felügyelő szakember kérdésünkre elmondta, hogy a hivatalokban tapasztalható 

hangulatváltáson fél éven át dolgoztak az illetékesek, s ennek tulajdonítható, hogy a korábbi 

zord hangulatú ügyfélszolgálati irodákban ma már kedves és segítőkész ügyintézők fogadják 

az ügyfeleket. "Nem csak szakmailag, hanem érzelmi síkon is próbáltuk felkészíteni az 

embereinket az ügy fontosságára" - jegyezte meg Wetzel Tamás. Az első napok tapasztalatai 

azt mutatják, óriási lelki-érzelmi jelentősége van a kérdésnek, megható jelenetekre került sor 

Szabadkán, Csíkszeredán, Kolozsvárott és másutt. A kolozsvári magyar főkonzulátuson egy 

96 éves férfi is benyújtotta a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges iratokat. A 

román politikusok egy része nem rejti véka alá ellenérzéseit a magyar állampolgárság 



 
 

 

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

12 

egyszerűsített megszerzésével kapcsolatban, így tett például Norica Nicolai liberális párti 

európai parlamenti képviselő. Pártjára és az ugyancsak ellenzékben lévő szociáldemokratákra 

az utóbbi időszakban általában is jellemző a nacionalista, főleg magyarellenes retorika. Az 

ellenzékhez tartozó román közéleti szereplők körében különösen az keltett felháborodást, 

hogy hétfőn Tamás Sándor Kovászna, Borboly Csaba Hargita, valamint Lokodi Edit Emőke 

Maros megyei tanácselnök Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel együtt elsőként 

folyamodott a csíkszeredai főkonzulátuson magyar állampolgárságért. Bogdan Diaconu, a 

Konzervatív Párt alelnöke szerint ez a román állami tekintély lábbal tiprása. Martonyi János 

külügyminiszter szerint továbbra is alaptalanok a kedvezményes magyar honosítási eljárással 

kapcsolatos aggodalmak. A tárcavezető az InfoRádiónak nyilatkozva azt mondta, "mindenkit 

meg kell nyugtatnunk, azt hiszem, mindenki be fogja látni, hogy itt semmiféle aggodalomra 

nincs ok, itt semmiféle magyar irredentizmus nincsen". A miniszter szerint elemi emberi 

igénynek tesznek eleget, a térség más országaihoz hasonlóan.  Martonyi felhívta a figyelmet 

arra, hogy nemcsak a szomszédos országokban, hanem a világ bármely országában élő 

magyarokról is szó van, akik eddig nem kérhettek magyar állampolgárságot, illetve útlevelet, 

mivel ők vagy a felmenőik nem a jelenlegi Magyarország területéről származnak. A kettős 

állampolgárságnak gyakorlati jelentősége a miniszter szerint elsősorban a Szerbiában és 

Ukrajnában élő magyarok, és nagy jelképes jelentősége mindenekelőtt az erdélyi magyarok 

számára van. A választójog megadásáról Martonyi János azt mondta: ez egy következő 

kérdés, amelyről feltételezhetően a parlament dönt majd, és erről különböző elképzelések 

vannak.  

 

Kolozsvárott egy 96 éves férfi is igényelte a magyar állampolgárságot 
2011. január 05. - MTI 

 

A kolozsvári magyar főkonzulátuson egy 96 éves férfi is benyújtotta a magyar állampolgárság 

igényléséhez szükséges iratokat - írta szerdán a Nyugati Jelen című aradi napilap internetes 

oldalán. A Székelykocsárdon (Lunca Muresului), 1915-ben született Bíró Lőrinc elmondása 

szerint fontos számára, hogy élete vége felé visszakapja magyar állampolgárságát. Az idős 

férfit unokája, Bíró Attila kíséretében kereste fel kedden a kolozsvári magyar konzulátust. Az 

1940 óta Kolozsvárott élő Bíró Lőrinc az Osztrák-Magyar Monarchiában született, 1921-ig 

magyar állampolgár volt. Állampolgárságát 1940-ben visszanyerte, Észak-Erdély 

Magyarországhoz való visszakerülésekor.  

A 96 éves férfi unokája elmondta, hogy nagyapjának semmilyen haszna nem származik a 

magyar állampolgárságból, számára jelképes jelentőségű a magyar okmányok beszerzése. 
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Vegyes véleményeket szül Romániában a magyar állampolgárság 

igénylésének kérdése 
2011. január 05.  – MTI 

 

 A magyar állampolgárság igénylésének kérdése nemcsak a román közéleti szereplők, hanem 

a romániai magyarság körében is vegyes véleményeket szül. A román politikusok egy része 

nem rejti véka alá ellenérzéseit e kérdéssel kapcsolatban, így tett például a Realitatea 

hírtelevízió egyik beszélgető műsorában Norica Nicolai liberális párti európai parlamenti 

képviselő. Pártjára és az ugyancsak ellenzékben lévő szociáldemokratákra az utóbbi 

időszakban általában is jellemző a nacionalista, főleg magyarellenes retorika. Az ellenzékhez 

tartozó román közéleti szereplők körében különösen az keltett felháborodást, hogy hétfőn 

Tamás Sándor Kovászna, Borboly Csaba Hargita, valamint Lokodi Edit Emőke Maros megyei 

tanácselnök Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel együtt elsőként folyamodott a 

csíkszeredai főkonzulátuson magyar állampolgárságért. Ennek szellemében nyilatkozott a 

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

a PSD képviselőházi frakcióvezetője, aki erkölcstelennek nevezte az említett önkormányzati 

vezetők lépését. Úgy vélte, hogy a román állam képviselőiként és választott közigazgatási 

vezetőkként ez nem volt helyénvaló, még ha jogilag megtámadhatatlan is, amit tettek.Bogdan 

Diaconu, a Konzervatív Párt alelnöke a román állami tekintély lábbal tiprásának minősítette 

Tamás Sándor, Borboly Csaba, Lokodi Edit Emőke és Antal Árpád magatartását. "Valójában 

Magyarországra szeretnék költöztetni megyéiket, a magyar állampolgárság pedig csak trükk, 

amellyel nyíltan jelezhetik, hogy Magyarországnak vannak alárendelve, elárulva Romániát" – 

vallja Diaconu, aki attól tart, hogy a magyar állampolgárok számának növelésével kívánják 

alátámasztani az autonómiaigény legitimitását.Ezzel kapcsolatosan a romániai magyar sajtó 

idézi Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, aki újságírói 

kérdésre válaszolva azt mondta: Románia miniszterelnök-helyetteseként egyelőre nem tartja 

szükségesnek a magyar állampolgárság igénylését. "Én magyar vagyok, román állampolgár, 

Románia kormányfőhelyettese, így egyelőre nem óhajtok más státust is elnyerni" – 

fogalmazott az erdélyi Krónika és a bukaresti Új Magyar Szó (ÚMSZ) által egyaránt idézett 

politikus. Hozzátette azonban: semmilyen problémát nem lát abban, hogy valaki magyar 

állampolgár szeretne lenni. Abban sem lát kivetnivalót, hogy Maros, Hargita és Kovászna 

megyék önkormányzatainak RMDSZ-es elnökei elsők között kérték a magyar 

állampolgárságot, hiszen - mint Markó mondta - ők nem miniszterek vagy kormányfő-

helyettesek.  

Ezzel szemben a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete kampányfogásnak tartja 

az önkormányzati vezetők lépését. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke 

elítéli, hogy az RMDSZ-es elöljárók kapcsolataikat kihasználva elsőként adták le a honosítási 

kérelmet. Kulcsár hangsúlyozta: az MPP tagjai is kérni fogják a magyar állampolgárságot, de 

beállnak a sorba. 

 

Rengeteg izraelit érdekel a kettős állampolgárság 
2011. január 6. – Népszabadság online 
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Büszke magyar gyökereire, ezért Joseph „Yossi” Fischer számára érzelmi kérdés a könnyített 

honosítás. – Az apám is, aki ügyvéd, régóta várta ezt a lehetőséget. Először az apám adja be a 

kérvényt, majd én. Jó lenne, ha a három gyermekem is követné a példámat – mondta 

lapunknak az egyik vezető izraeli utazási iroda, az IDB Tourism 49 éves vezető menedzsere.  

Fischer családja Újvidék környékéről származik: 1946-ban vándoroltak ki Palesztinába. 

Sajnálja, hogy nem beszél magyarul, de büszkén mesél nagyapjáról. A néhai Fischer Mátyás 

őrnagyi rangban, az I. világháborúban a Monarchia hadseregében harcolt, a fronton 

megsebesült. Azon kevés zsidó származású magyar tisztek közé tartozott, akiket ki is 

tüntettek. Josef Weiss, Magyarország jeruzsálemi tiszteletbeli konzulja is úgy látja: nagyon 

sok magyar gyökerű – főleg erdélyi, vajdasági vagy kárpátaljai felmenőkkel rendelkező – 

izraelit érdekel a könnyített honosítás.  Úgy gondolják, hogy miután maguk vagy felmenőik 

egykor magyar állampolgárok voltak, s magyar állampolgárként élték át a holokausztot, a 

könnyített honosítás megilleti őket. Számos családban a fiatalok buzdítják az idősebbeket – 

tette hozzá. Az izraeli magyar diaszpórát 200 ezer fősre teszik, közülük mintegy 15 ezren már 

korábban kettős állampolgárok lettek. A tel-avivi magyar nagykövetségen az érdeklődés 

egyelőre nem lépi túl a várakozásokat. – Inkább információt kérnek, de idővel valószínűleg 

egyre több kérelmet fognak benyújtani – mondta Szentgyörgyi Zoltán nagykövet. 

Tapasztalatai szerint az első napokban érdeklődők többsége az idősebb korosztályból kerül ki, 

akik számára érzelmi kérdés, hogy újra magyar állampolgárok lehessenek. 

 

Már Bukarest is aggódik 
2011. január 6. – Népszabadság online 

 
 

Nem láttam semmilyen mozgást – válaszolja az elegáns villa kapuján kilépő asszony 

kérdésünkre, hogy tapasztalatai szerint többen megfordulnak-e a Magyar Köztársaság 

bukaresti konzulátusán mióta január elsejétől kérvényezni lehet az egyszerűsített honosítást. A 

román főváros felkapott negyedének utcájába befordulva nem látni jelét annak, hogy a 

konzulátuson „nagyüzem” folyna: a legtöbb háromszintes ház előtt bőven van parkolóhely, 

ami bukaresti viszonylatban csodaszámba megy. A bukaresti magyar konzulátus 28 megyét 

szolgál ki, de mivel a honosítás területi illetékességtől független eljárás, fogadnak 

igényléseket az egyébként a csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátushoz tartozó megyékből is. 

Bukarestben naponta átlagosan hat-hét állampolgársági igénylést fogadnak. Több mint 

négyszázan jelentkeztek eddig, aki most kér előjegyzést, március végére kap időpontot. 

Akkora tervezik az első eskütételt is.A román közvélemény kezdetben csaknem közönyösen 

kezelte az egyszerűsített honosítást, azonban néhány nap elteltével napvilágra kerültek az 

ellenérzések. Az apropót az adta, hogy január harmadikán a három székelyföldi megye 

(Hargita, Kovászna és Maros) önkormányzati vezetője elsőként folyamodott magyar 

állampolgárságért. – Törvénybe nem ütközik, de erkölcstelen, amit tettek – reagáltMircea 

Dusa, a szociáldemokraták Hargita megyei elnöke. Hasonlóképpen nyilatkozott a szintén 

ellenzéki liberálisok és konzervatívok több képviselője. Bogdan Diaconu, a Konzervatív Párt 

alelnöke kijelentette: a három magyar politikus „árulásának” tulajdonképpeni célja 

„Magyarországra költöztetni az általuk vezetett megyéket”. A konzervatívok nem titkolják, 

hogy a székelyföldi románok szavazataira számítanak a választásokon, képviselőik eddig 
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szociáldemokrata színekben jutottak be a parlamentbe. A szintén szociáldemokrata gyökerű 

UNPR az RMDSZ-szel együtt tagja a koalíciónak. Tiszteletbeli elnöke, Cristian Diaconescu 

volt külügyminiszter vetette fel mégis elsőként bizonyos korlátozó rendelkezések elfogadását. 

A jelenleg hatályos alkotmány és törvényeknem tiltják a közhivatal-viselést más országok 

polgárai számára. – Korábban volt ilyen alkotmányos tiltás, de most elvileg az államfő is lehet 

kettős állampolgár – magyarázta lapunknak a jogász Márton Árpád, aki 1990 óta tagja a 

bukaresti törvényhozásnak. Véleménye szerint nem vallana „túl nagy demokratikus 

érzületre”, ha eltiltanák bizonyos tisztségektől a kettős állampolgárokat, ugyanakkor nem 

volna példátlan. – Az Egyesült Államokban például az úgynevezett egyszemélyes 

intézmények esetén követelmény, hogy a jelölt csakis az illető állam polgára legyen – 

mutatott rá a képviselő. Hozzátette: ilyesmi Romániában is elképzelhető, viszont a 

szlovákiaihoz hasonló, mindenkire kiterjedő tiltás alkotmányba ütközne. 

 

Felvidék: 

 

Bugár vs. Berényi: Felvenni vagy nem felvenni? 

2011. január 5 – parameter.sk 

Berényi József rossz példát mutat kollégáinak, azzal, hogy beadta kérelmét a magyar 

állampolgárságért – jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke. A Híd elnöke okfejtésében azt 

mondta az állami hírügynökségnek, hogy a problémáinkat Szlovákiában kell megoldani, 

amihez viszont partnerek kellenek, de ilyen módszerrel (mint Berényié – szerk. megj.) 

nehezebb olyanokat találni, akik ezt megértik. Bugár Béla szerint a kettős állampolgárság nem 

segít a szlovákiai magyarok problémáinak orvoslásában, a munkanélküliségben, a 

fizetésekben, az egészségügyben. “A kisebbségeknek ehhez még szüksége van anyanyelvük 

védelmére, kultúrájuk művelésére, és ezekre kínál megoldásokat programjában a Híd és maga 

a kormány is" - mondta. Berényi József szerint az MKP elnökeként kutya kötelessége 

kérvényezni a magyar állampolgárságot. A Híd kutya kötelességének viszont azt érzi, hogy 

olyan körülményeket teremtsen minden kisebbségnek, hogy itt otthon érezzék magukat. 

Bugár szerint Berényi sokat kockáztat, mert egyáltalán nem biztos, hogy addigra érvénybe lép 

a módosított szlovák állampolgársági törvény, mire ő megkapja a magyar állampolgárságot. 

És akkor ő elveszíti a szlovák állampolgárságát. Berényi József január 3-án adta le kérelmét a 

kettős magyar állampolgárságért. “Kettős identitásom van, ami már néhányszor 

hangsúlyoztam, Szlovákiával a politika, a szülőhelyem és a törvények kötnek össze. 

Magyarországgal pedig az anyanyelv, a kultúra, a közös történelem, ezért Magyarország ezen 

ajánlatát el kell fogadni” - zárta Berényi.  
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BUGÁR: Felgyorsult a szlovákiai magyarok asszimilációja 

2011. január 5. – parameter.sk 

 

A Híd elnöke, Bugár Béla attól tart, hogy a május 24-én esedékes népszámlálás után kiderül, 

fogyóban a szlovákiai magyarság.  „Azt gondolom, jogos az aggodalom, hiszen gyorsulóban 

van a természetesen asszimiláció. Pozsony szomszédságában, a Dunaszerdahelyi járásban, 

például vannak olyan községek, ahol 10 évvel ezelőtt még egyetlen szlovák sem volt. Most 

már nincs ilyen falu, sok szlovák betelepült a Csallóközbe“ – nyilatkozta a Paraméternek 

Bugár. Elmondta, a beköltözött szlovák családok és a helybeliek összebarátkoznak, előbbiek 

szlovák iskolát szeretnének gyermekeik számára, ami természetes. „Ha viszont aztán a 

szlovákiai magyarok egyre többen adják szlovák iskolába a gyermekeiket, nyilvánvaló, hogy 

nagyon gyorsan növekszik a szlovák kulturális értékrendet magukénak valló családok száma 

az addig színtiszta magyar közösségekben is. A magam részéről mindenképpen azt szeretném, 

ha ez a lemorzsolódás csökkenne. Ebben segíthet az is, hogy a jelenlegi kormány, főként a 

Híd politikusainak ösztönzésére komolyan elkezdte a nemzetiségi problémák orvoslását. Nem 

tudom, mennyire befolyásolja ez a pozitív hozzáállás a szlovákiai magyarokat, hogy bátran 

vállalják nemzetiségi mivoltukat“ – mérlegelt Bugár Béla. Hozzátette, a Híd ezért döntött úgy, 

hogy kampányoljon népszámlálás előtt, a vonatkozó állami támogatások elosztásánál 

egyáltalán nem mindegy, hány százalékos magyar népességet állapít majd meg a május 21-én 

esedékes népszámlálás. Bugár azt is kifejtette, rendkívül károsnak tartja azt a négy évet, 

amely során a Fico-kormány példátlanul ellenségesen viszonyult a szlovákiai kisebbségekhez, 

különös tekintettel a magyarokra. „A diszkriminatív nyelvtörvény, a magyar helységnevek 

írásának tiltása vagy engedélyezése körüli huzavona, Malina Hedvig meghurcolása, a 

futballszurkolókra támadás a DAC stadionban, tulajdonképpen a félelem atmoszféráját 

teremtette meg a kisebbségek körében, ami egészen biztosan megmutatkozik majd a 

népszámlálás eredményeiben“ – hangsúlyozta a pártelnök. Bugár szerint nem igaz, hogy a 

szlovákiai romák általában magyarnak vallják magukat. „Akad számos olyan ellendrukker, 

aki ilyesmit terjeszt. Az az igazság, ha a roma szlovákok között él, szlováknak vallja magát, 

ha pedig magyarok között, akkor magyarnak“ – így Bugár. A Híd elnöke egyébként helyesli, 

hogy a népszámláláskor nem csupán a nemzetiségre kérdeznek rá, hanem az anyanyelvre is.  

 

Sok szlovákiai magyar is kéri a kedvezményes honosítását 
2011. január 5. - Felvidék Ma 

 

 

Élénk az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt Komáromban annak ellenére, hogy az 

országos médiákban olyan információk láttak napvilágot, hogy kevés az érdeklődő. A városi 

anyakönyvvezetőnél egymás után érkeznek az ügyfelek, vannak akik már kitöltött 

nyomtatvánnyal. A cikk elkeserítőnek tartja, hogy a médiumok a pozsonyi nagykövetség 

adatait általánosítva hangoztatják  

 ahol, valóban alacsonyabb volt az érdeklődés.Az országos csatornák híreivel ellentétben, 

Komáromban élénk az érdeklődés a kedvezményes 
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honosítással kapcsolatban. Komárom Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetőjéhez 

a nap folyamán szünet nélkül érkeznek az emberek. A felkészültebbek már az internetről 

letöltött és kitöltött űrlapokkal, mások érdeklődni jönnek. Miután a Fico-kormány által 

elfogadott ellentörvény értelmében – annak módosításáig - szankciók sújtják mindazokat a 

szlovák állampolgárokat, akik elfogadják egy másik ország állampolgárságát, szokásommal 

ellentétben most nem teszek közzé fényképeket az érdeklődőkről. Elszomorítónak tartom 

viszont, hogy a pozsonyi nagykövetség adatait általánosítva jelennek meg 

írások országos napilapokban. Számomra nyilvánvaló, hogy egy révkomáromi Komáromban 

kéri kedvezményes honosítását, és nem utazik ez ügyben sem Pozsonyba, sem Kassára. Ez 

érvényes a párkányiakra is, akik nagy valószínűséggel Esztergomba utaznak, valamint a 

dunaszerdahelyiekre, akik Győrbe mennek. Amint sikerül hiteles számot szereznem, közzé 

fogom tenni a leadott komáromi kérvények számát. 

 

 

Erdély: 

 

Állampolgársági tanácsadás előjegyzéssel 

2011. január 5. – Krónika 

 

Ugyan valamennyi településen többtucatnyian fordultak az egyszerűsített honosítással 

kapcsolatos tanácsadásért az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott 

demokrácia-központokhoz, azok munkatársai fennakadás nélkül fogadták a magyar 

állampolgárságot igénylőket. A Krónika megtudta: a torlódás elkerülése érdekében a 

konzulátusokhoz hasonlóan egyre több demokrácia-központban bevezetnék az előjegyzési 

rendszert. Szász Péter, a kolozsvári demokrácia-központ vezetője a Krónikának elmondta, 

folyamatosan érkeznek az érdeklődők, de naponta mintegy 30–50 személyt tudnak 

kiszolgálni, mivel van, akinek a szükséges űrlapok kitöltésében is segíteniük kell. 

A kolozsvárii irodában már hétfőtől előjegyzési rendszerben működik az ügyfélfogadás, az 

érdeklődőket megbeszélt időpontban várják vissza. Szász Péter elmondta, az érdeklődők 

némelyike érdekes dokumentumokkal igazolja, hogy ő vagy felmenői magyar állampolgárok 

voltak. Volt például egy olyan idősebb úr, aki gyermekkorában, a katonai kiképzést előkészítő 

leventemozgalom tagjaként tiszti megrovásban részesült, és az ezt rögzítő dokumentummal 

igazolta egykori magyar állampolgárságát. 

Telefonos szolgálatot kezdeményeznek 

A sepsiszentgyörgyi demokrácia-központban is tervbe vették, hogy a konzulátusokhoz 

hasonlóan előjegyzik az igénylőket, hogy elkerüljék a felesleges zsúfoltságot és várakozást. 

Nemes Előd, a helyi demokrácia-központ vezetője a Krónikának elmondta, a két ünnep között 

már volt ügyfélfogadás az irodában, és tapasztalataik szerint legalább félóra szükséges, míg 

egy kérelmező iratcsomóját áttekintik, és segítenek kitölteni az űrlapot. Így naponta 40–50 

kérelmezőt fogadnak, de valójában ennél sokkal több iratcsomót átnéznek, hiszen egy 
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személy gyakran 5-8 dossziéval érkezik. Nemes elmondta, a székelyföldiek számára idegen a 

magyar jogi nyelvezet, ezért nehezükre esik kitölteni az űrlapot. Gyakran előforduló tévedés, 

hogy az űrlapot a kitöltés után a kérelmező aláírja, holott azt csak az iratcsomó benyújtásakor, 

a konzulátuson kell aláírni, magyarázta a központ vezetője. Felhívta a figyelmet arra is, 

kizárólag kézzel írott önéletrajzot kell csatolni az iratcsomóhoz, a nyomtatott változatot nem 

fogadják el. Hozzátette: semmilyen iratot vagy fordítást nem kell közjegyzőnél hitelesíteni, a 

konzulátuson az eredeti dokumentumot és annak fordítását kell bemutatni, a hitelesítést 

helyben végzik. Nemes elmondta, előfordult, hogy egyik kérvényező 200 lejt költött 

különböző fordításokra, hitelesítésekre, holott egy iratcsomó öszszeállítása legtöbb 40 lejbe 

kerül. Ezért azt javasolja, hogy mindenki inkább apai ágon próbálja igazolni, hogy felmenői 

magyarok voltak, hiszen így kevesebbet kell költenie, mivel a névváltozást igazoló házassági 

anyakönyvi kivonatot nem kell lefordíttatnia. Szintén takarékosabb, ha nem a felmenő 

születési anyakönyvi kivonatával, hanem a magyar állam által kiállított iskolai 

bizonyítvánnyal vagy katonakönyvvel igazolják a magyar eredetet. A központ eddig nyolc 

fordítóval vette fel a kapcsolatot, egy dokumentum lefordítása 15 lejbe kerül. Sokan tévesen 

úgy tudják, hogy szükség van a rendőrségen kiváltandó erkölcsi bizonyítványra, holott ez sem 

kell. Megrohamozták az érdeklődők a nagyváradi demokrácia-központot is – tudtuk meg 

Török Sándor igazgatótól. Mint elmondta: a hétfői nyitónapon nagyjából százan, tegnap pedig 

még többen fordultak meg az irodában. A központban jelenleg öt dolgozó foglalkozik az 

ügyfelek fogadásával, bár, mint kiderült, eredetileg csak két személyt alkalmaztak erre a 

munkakörre, de akkora az érdeklődés, hogy egyelőre azok is az érdeklődőket igazítják el, 

akiknek egyébként nem ez lenne a dolguk. Az igazgató elmondása szerint a betérők általában 

jól informáltak, és legtöbben az űrlapok kitöltésében kérnek segítséget. Török szerint nagy 

segítség lenne, ha a kolozsvári demokrácia-központ által javasolt telefonos ügyfélszolgálat 

valóban működésbe léphetne, jelenleg ugyanis a telt házas váradi irodában nincs senki, akinek 

ideje volna a telefonon érdeklődőket eligazítani. Mint arról már beszámoltunk, a nagyváradi 

iroda udvarán engedéllyel rendelkező fordító, illetve fotós is dolgozik, így ezekért a 

szolgáltatásokért sem kell messzire menniük a hozzájuk fordulóknak.  

A szatmáriak egyelőre csak érdeklődnek 

Óráról órára növekszik a forgalom a szatmárnémeti demokrácia-központban is, ahol hétfőn, 

az iroda megnyitását követően legalább 60 személy kért segítséget. „Legtöbben  egyelőre csak 

információkat szeretnének kapni a könnyített honosítási eljárással kapcsolatban, de olyanok is 

betértek hozzánk, akik már kész vagy félkész iratcsomóval érkeznek” – részletezte tegnap 

Nagy István, az iroda munkatársa. Elmondta továbbá, Szatmáron egyelőre csak az iratcsomó 

összeállításában tudnak segítséget nyújtani, mert az iroda nincsen fényképezőgéppel vagy 

egyéb eszközzel felszerelve. „Segítünk megírni az önéletrajzokat, kitölteni a 

típusnyomtatványokat és igyekszünk tanácsokkal szolgálni. Saját fordítónk nincsen, de 

amennyiben valaki igényli, meg tudjuk adni a fordítók elérhetőségét” – fogalmazott a központ 

alkalmazottja, aki eddigi munkája során nem tapasztalt semmilyen különösebb problémát. A 

szatmári demokrácia-központban egyébként a következő hetekben, hónapokban számítanak 

nagyobb érdeklődésre, de a munkatársak elmondása szerint torlódásra nem kell számítani, 

ugyanis párhuzamosan öt ügyfelet tudnak kiszolgálni. Mivel már a közeli városokban, 

Nagybányán, Nagykárolyban, Margittán és Érmihályfalván is megkezdték működésüket a 
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hasonló irodák, kevesebb az érdeklődő a szatmárnémeti központban. Aradon is 

többtucatnyian keresték fel a helyi demokrácia-központot az elmúlt két napban – tájékoztatta 

a Nyugati Jelen napilapot Siska-Szabó Zoltán, az iroda titkára. Mint mondta, a helybeli és 

környékbeli érdeklődőknek azt tanácsolják, hogy gyűjtsék össze a szükséges iratokat, 

készíttessenek fényképet, fordíttassák le a román dokumentumokat, majd azt követően kérjék 

a Lucian Blaga (Templom) utcában működő központ munkatársainak a segítségét az igénylési 

űrlap kitöltésében. Az iroda 9 és 17 óra között fogad ügyfeleket. 

Bővülő hálózat 

Székelyudvarhelyen ma 10 órától nyitják meg hivatalosan a demokrácia-központ új irodáját a 

Vár utcában – tudta meg a Krónika Nagy Páltól, az EMNT udvarhelyszéki szervezetének 

elnökétől. Mint mondta, az elmúlt időszakban sokan érdeklődtek a könnyített honosításhoz 

szükséges dokumentumokról az EMNT udvarhelyi irodájában, így szükségszerű volt az iroda 

mihamarabbi megnyitása, ahol várhatóan jövő héttől már helyben is készítenek olyan 

igazolványképet, amit a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges iratcsomóhoz kell 

csatolni, ugyanitt szükség esetén dokumentumokat is lefordítanak. Nagy Pál elmondta 

továbbá, elsősorban azokat várják, akik már időpontot kértek a csíkszeredai konzulátuson, 

hogy leellenőrizzék, vagy adott esetben segítsenek az iratcsomók összeállításában, hogy a 

benyújtáskor minden rendben legyen, tehermentesítsék a konzulátusokat. Csíkszeredában is 

mától fogadják az érdeklődőket a helyi demokrácia-központban, az ügyfélfogadás reggel 9-től 

este 18 óráig tart. Pap Előd, a demokrácia-központok székelyföldi koordinátora elmondta, 

eddig csupán „félgőzzel” működtek, azonban máris hatalmas volt az érdeklődés a 

szolgáltatásuk iránt. Itt egyelőre nem kell előzetesen időpontot kérnie annak, aki igénybe 

venné a demokrácia-központ által nyújtott szolgáltatást, azonban úgy tűnik, hamarosan erre is 

szükség lesz. A csíkszeredai központ nem alkalmazott fordítókat, de Pap szerint igyekeznek 

segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. A Petőfi utcában működő 

központnál a koordinátor szerint naponta átlagban 50 ügyfelet tudnak egyelőre kiszolgálni. 

Gyergyószentmiklóson a demokrácia-központ létrehozása egyelőre még folyamatban van – 

tájékoztatta a Krónikát Parászka Géza, az EMNT helyi szervezetének megbízott elnöke. Mint 

mondta, a helyiség már megvan, csupán be kell rendezni, ám ez is rövidesen megtörténik, és 

remélhetőleg már januárban fogadhatják azokat az ügyfeleket is, akik a magyar 

állampolgárság megszerzésével kapcsolatosan fordulnak hozzájuk.  

Biharkeresztesen is várják a kérvényezőket 

Tegnap óta a biharkeresztesi anyakönyvi hivatalnál is kérhetnek időpontot a magyar 

állampolgárságra vágyók – a Hajdú-Bihar megyei város Nagyváradtól mintegy 20 kilométerre 

fekszik, a határ túloldalán, így valószínű, hogy a partiumi megyeszékhely sok lakosa 

szívesebben fordul majd hozzájuk, illetve a többi közeli település anyakönyvvezetőjéhez a 

honosítás ügyében, mint a kolozsvári vagy csíkszeredai konzulátushoz. Nagy Csaba aljegyző 

lapunknak elmondta, a város honlapján megtalálható telefonszámon a tegnapi nap folyamán 

tízen kértek időpontot, interneten pedig ennél is többen. Biharkeresztesen hétfőn délután, 

kedd délelőtt és csütörtök délután van ügyfélfogadás, a legközelebbi szabad időpont január 

18., de például a január 24-i, hétfő délutáni időpontok már mind foglaltak. Az 
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időpontkéréshez a www.biharkeresztes.hu weboldal Egyszerűsített honosítási eljárás 

menüpontjára kell kattintani. 

A fordítók is örülnek a lehetőségnek  

A hivatalos fordítók forgalmát is fellendítette a könnyített honosítási eljárás beindítása. 

Domokos Zsuzsanna sepsiszentgyörgyi fordító érdeklődésünkre elmondta, a demokrácia-

központtól viszi el a dokumentumokat, a fordításokat másnap viszi viszsza. Naponta átlagban 

tíz iratcsomóhoz tartozó dokumentumot fordít le. Ez munkát és jövedelmet jelent, ám mint 

mondta, kedvezményes árszabással dolgozik, örül, hogy részt vehet az akcióban, „amely 

révén a világháborúban szenvedő, meghurcolt nemzedék unokái, dédunokái erkölcsi elégtételt 

kapnak”. A székelyudvarhelyi Botand Consult fordítóirodáknál érdeklődve is kiderült, hogy 

az elmúlt időszakban egyre többen kérték a honosítási eljáráshoz szükséges román 

dokumentumok lefordítását.  Egy dokumentumot itt is 15 lejért fordítanak le. „A szokásoshoz 

képest megnövekedett a forgalma az irodánknak, de igazából sokkal nagyobb érdeklődésre 

számítottunk” – jelentette ki Bakó Katalin, a gyergyói Ready Kft. fordítóiroda vezetője. Mint 

mondta, hetente tíz család keresi meg a magyar állampolgársághoz szükséges iratok 

lefordítása végett, viszont úgy véli, ez az érdeklődés várhatóan növekedni fog. 

Ezzel szemben az egyik csíkszeredai fordítóiroda munkatársa elmondta, egyelőre nem 

tapasztaltak számottevő ügyfélnövekedést, de néhányan már felkeresték az irodát, hogy 

lefordíttassák a honosításhoz szükséges iratokat. „Gondolom,  azért nem tapasztalható még túl 

nagy érdeklődés, mert nem mindenki kezdte el a szükséges iratok összegyűjtését, lévén hogy 

csak hétfőtől nyújthatták be kéréseiket a konzulátusra” – mondta a fordítóiroda munkatársa. 

Egyelőre a szatmári fordítóirodáknál sincs nagy tolongás. „Nagyobb rohamra számítottunk, az 

első napokban csak 2-3 család keresett fel minket” – közölte Csatlós Éva, aki a 

Szatmárnémeti főterén működtet fordítóirodát. Egy dokumentum lefordításáért 15–20 lej 

közötti összeget kell itt is fizetni. 

Magyar és román oldalról is bírálják Borbolyékat 

Kampányfogásnak tartja a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete, hogy az 

RMDSZ székelyföldi elöljárói elsők között nyújtották be a csíkszeredai konzulátuson az 

állampolgársági kérelmet. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke elítéli, 

hogy az RMDSZ-es elöljárók kapcsolataikat kihasználva elsőként adták le a honosítási 

kérelmet. Kolcsár hangsúlyozta: az MPP tagjai is kérni fogják a magyar állampolgárságot, de 

beállnak a sorba. Bírálta a magyar önkormányzati vezetők lépését Mircea Duşa, az 

ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) Hargita megyei elnöke is. Úgy vélte: a három 

megye tanácselnöke kétségtelenül törvényesen járt el a magyar állampolgárság felvételével, 

de – mint hozzátette – lépésük „erkölcstelen” és „nem helyénvaló”. Érvelése szerint ugyanis a 

román állam képviselőiről van szó, akiket ennek az államnak a törvényei ruháztak fel 

bizonyos hatáskörökkel, ebből fakadnak kötelezettségeik is. „Semmi sem akadályozhatja meg 

őket a kettős állampolgárság igénylésében, de az lett volna a normálisabb és erkölcsösebb, ha 

nem ők teszik meg ezt elsőként” – mondta a politikus.Folytatta a könnyített honosítás elleni 

hadjáratát Bogdan Diaconu, a Konzervatív Párt alelnöke is. Az ellenzéki politikus a román 
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állami tekintély lábbal tiprásának minősítette, hogy Tamás Sándor Kovászna, Borboly Csaba 

Hargita, valamint Lokodi Edit Emőke Maros megyei tanácselnök Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármesterrel magyar állampolgárságért folyamodott. „Valójában 

Magyarországra szeretnék költöztetni megyéiket, a magyar állampolgárság pedig az a trükk, 

amellyel nyíltan kifejezhetik a Magyarországgal szembeni alávetettségüket és a Romániával 

szembeni árulásukat” – vallja Diaconu, aki attól tart, hogy a magyar állampolgárok számának 

növelésével kívánják alátámasztani az autonómiaigény legitimitását. 

Magyarnak érzem magam, előnyökre nem számítok 

2011. január 5. – Pataki Zoltán, Nyugati Jelen 

 

Hétfő délelőtt óta folyamatosan kopogtatnak be a magyar állampolgárság megszerzése iránt 

érdeklődő bánsági magyarok a Belvárosi Református Templom épületében működő 

Demokrácia Központba. „Naponta mintegy 15 személy tér be az irodánkba, akik az 

egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges iratok előkészítése iránt érdeklődnek – 

nyilatkozta a Nyugati Jelennek Vetési Zoltán, a központ programkoordinátora –, van aki már 

többször is járt nálunk, és összeszedte a magyar állampolgárság kérelmezéséhez szükséges 

dokumentumokat. A román nyelvű iratok fordítását a fordítói díj (15 lej/oldal) ellenében itt 

helyben is elvégezzük, amennyiben máshol fordítják le az iratot, elegendő, ha az 

engedélyezett fordító pecsétje szerepel az iraton, közjegyzői hitelesítés nem szükséges. 

Általában újdonság az érdeklődők számára, hogy nem csak egyénileg, hanem családok 

számára is lehet kérelmezni az egyszerűsített honosítást, a kiskorú gyerekek a szüleikkel 

együtt megkaphatják a magyar állampolgárságot. A másik újdonság a magyar 

állampolgárságot kérelmezők magyarországi anyakönyvezése, amivel anyakönyvi kivonat, 

személyi igazolvány, sőt, házasságlevél is jár. A kérelmezőknek gyakran az iratokban 

szereplő nevük módosítását is kérniük kell, mert az anyakönyvezés során a nevüket magyaros 

formában, ékezetekkel veszik nyilvántartásba.” Beszélgetésünk idején három érdeklődő is 

megfordult az irodában, miközben Szarvas Ágnes, a Demokrácia Központ alkalmazottja 

Fazekas György nyugdíjas üzemmérnöknek segített előkészíteni az egyszerűsített 

honosításhoz szükséges iratcsomót. „Azért kérem a magyar állampolgárságot, mert 

magyarnak érzem magam, és lelkileg kötődök a magyarsághoz. Az előnyök, a magyar 

állampolgárság megszerzéséből húzható esetleges haszon nem érdekelnek” – nyilatkozta 

lapunknak Fazekas György, akinek esetében az okozott bonyodalmat, hogy a Székelyföldön 

még „magyar időben” született édesapja, Fazakas Tamás nevét később elírták a román 

hatóságok és Fazekas Toma néven szerepel a hivatalos iratokban. „A nevek elírása, 

románosítása gyakran előfordul, sokszor ezért kell a névmódosítást is kérelmezni az 

egyszerűsített honosítás mellett” – mondta Vetési Zoltán. A Bánságra jellemzőek a vegyes 

házasságok, aminek következtében sok magyart idegen hangzású néven anyakönyveztek, 

ugyanakkor magyaros névvel rendelkező személyek egy kukkot sem beszélnek magyarul. 

„Többen román nyelven érdeklődtek a magyar állampolgárság megszerzéséről – mondta 

Vetési Zoltán –, akiknek felmenőjük Erdélyben született. Ez szükséges, de nem elegendő 

feltétel, hiszen a magyar állampolgárságot kérelmezőknek írni-olvasni kell tudni magyarul, 
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ezért kérik a hatóságok a magyar nyelven megfogalmazott, kézzel írott önéletrajzot a 

kérelmezőktől.” 

 

Borboly Csaba: Itt a lehetőség a nemzetpolitikai kérdések átgondolására 

2011. január 5. – Erdély ma 

 

A magyar–magyar kapcsolatokra vonatkozó javaslataival Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke január 5-én levelet írt dr. Salamon Lászlónak, a Magyar Országgyűlés 

Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottsága elnökének. „A Magyar Országgyűlésben most olyan 

politikai konstelláció alakult ki, amely kedvez a nemzetpolitikai kérdések érdemi 

átgondolásának és szabályozásának. Határon túli magyar politikusként így fontosnak 

tartanám, ha a Magyar Köztársaság Alkotmánya olyan rendelkezésekkel gazdagodna, 

amelyek egyértelműen és világosan meghatároznák, közjogi szintre emelnék a magyar–

magyar kapcsolattartás meghatározó elemeit” – fogalmaz levelében a tanácselnök, négy 

pontban foglalva össze javaslatait és észrevételeit a tervezett új magyar alkotmányhoz. 

 

A székelyföldi elöljáró indokoltnak tartja, hogy a jelenlegi alkotmány alapvető 

rendelkezéseinek 1. pontja – „Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok 

sorsáért” – jobban részletezze a felelősségvállalás konkrét megvalósulási formáit. Borboly 

Csaba a román alkotmány 7. szakaszára hivatkozik, amely e tekintetben közérthetőbben 

fogalmaz: tételesen említi a határon túli románokkal ápolt kapcsolatok támogatását, valamint 

a határon túli románság etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitása megőrzésének, 

fejlesztésének a támogatását. Javaslatai második pontjában a tanácselnök olyan „sarkalatos 

törvényt” tart megfelelő jogszabályi keretnek, amely átível a kormányzati ciklusokon, illetve 

kiszámítható módon részletezi és szabályozza a Magyar Köztársaság által a határon túli 

magyarokért vállalt kötelezettségeket. 

 

A harmadik pontban Borboly Csaba szerint a magyarországi politikai elitnek változtatnia kell 

azon a felfogáson, hogy nem biztosít érdemi döntési/együttdöntési jogosítványokat a határon 

túli magyar politika legitim képviselőinek, olyan jogviszonyokat, amelyek alanya a határon 

túli magyarság. A Hargita megyei tanácselnök ismét pozitív példaként említi a román 

rendszert, amelyben a magyarság parlamenti képviselete tagokat delegálhat minden olyan 

testületbe, amely parlamenti felügyelet alá tartozik, függetlenül attól, hogy kormánypárt az 

RMDSZ, vagy ellenzéki. „Jogszabályi garanciákkal körbebástyázott magyar–magyar 

együttműködési rendszert kell kiépíteni a jelenlegi helyett. A mai viszonyrendszert tehát fel 

kell váltania a közös előkészítésen és döntésen alapuló együttműködési rendszernek” – írja 

Borboly Csaba. 

Javaslatainak negyedik pontjában a tanácselnök fontosnak tartja a magyarországi kisebbségek 

parlamenti képviseletének ügyét. Úgy látja, e tekintetben lépnie kell a Magyar 

Országgyűlésnek, és az új alkotmányban, hasonlóan a románhoz, rendezni kell a kérdést, mert 

meggyőződése, hogy e rendelkezés egyaránt szolgálná a politikai stabilitást és a 

kisebbségvédelem ügyét. „…nem hallgathatom el azt sem, hogy a román politikusokkal 

http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=82025&cim=borboly_csaba_itt_a_lehetoseg_a_nemzetpolitikai_kerdesek_atgondolasara
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folytatott jogérvényesítési vitákban egyre többször visszatérő kérdés, hogy a magyarországi 

románságnak mikor lesz hasonló parlamenti képviselete. Erre mi, erdélyi magyar politikusok 

csak kínosan vonogathatjuk a vállunkat, válaszolni viszont nem tudunk” – hangsúlyozza 

Borboly, ekként összegezve javaslatait: „Erdélyi, székelymagyar vezetőként akkor lennék 

elégedett Magyarország új alkotmányával, ha annak betűje és szelleme új alapokra helyezné a 

magyar–magyar viszonyrendszert, az őt érintő anyaországi döntési folyamatokban – a nemzeti 

együttműködés rendszerének megfelelően – partneri, mellérendelt szerepbe kerülne a határon 

túli magyarság. Az elmúlt 20 esztendőben felgyülemlett tapasztalat alapján megérett az idő a 

határon túli magyar közösségek közjogi szintű nagykorúsítására, s ezzel arra, hogy az új 

alkotmány ne csak Magyarország, de a magyar közösség egészének alaptörvényévé váljék.” 

Állampolgárság: bekeményít az RMDSZ 

2011. január 6. - Krónika 

A Bihar megyei RMDSZ 2004 decemberében harmincezer aláírást gyűjtött a kettős 

állampolgárságért – emlékeztetett a Krónika megkeresésére Szabó Ödön megyei ügyvezető 

elnök. – Innentől kezdve nyilvánvaló, hogy mi felelősséggel tartozunk azokért az emberekért, 

akik annak idején támogatták ezt a kezdeményezést.” Szabó Ödön felidézte: nemrég 

tájékoztató füzetet is kiadtak, illetve körutat szerveztek a megyében. A füzetet több ezer 

példányban nyomtatták ki. Szabó kijelentette: a mostani adatlap egy felmérés is egyben, hogy 

a szervezet lássa, nagyjából hány ember részére kell tájékoztatást nyújtaniuk az 

elkövetkezendőkben. Arra a kérdésünkre, hogy mire számíthat az, aki nevét-címét és 

igazolványszámát megadja az RMDSZ-nek, az ügyvezető kitérően azt felelte: sok mindenre. 

Hozzátette: a lényeg az, hogy ne csak vaktában, hanem az igény pontos ismeretében 

tájékoztassák a lakosságot. „Egy dolgot folyamatosan elfelejtenek: a RMDSZ által létrehozott 

irodákban is ugyanúgy kap mindenki tájékoztatást a kettős állampolgárságról, mint bármilyen 

más irodában. Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken ugyanúgy az emberek nagy többsége 

azokkal az információkkal rendelkezik, amelyeket ugyanarról a honlapról szereznek, és az 

ottani helyi szervezetek adnak tovább. Ott nincs demokrácia-központ” – folytatta, utalva arra, 

hogy Romániában az EMNT által létrehozott irodákat bízták meg a tájékoztatás 

lebonyolításával. Hozzátette: a romániai demokrácia talán valamivel előrébb van, mint az 

ukrajnai, de hogy ez pontosan mit jelent, már nem magyarázta el. Tegnapi sajtótájékoztatóján 

Lakatos Péter Bihar megyei RMDSZ-es képviselő úgy fogalmazott, ha tőle valaki megkérdi, 

hol kaphat felvilágosítást a honosításról, az RMDSZ irodájába irányítja az illetőt. A 

szövetségi politikus ugyanakkor elmondta, egyelőre nem igényelte a magyar 

állampolgárságot, de azt is kijelentette, hogy ha megteszi, az magánügye. Az állampolgársági 

törvény ilyen formájú módosítását mindenesetre rég várt lehetőségnek tartja. Ő is felidézte az 

RMDSZ 2004-es aláírásgyűjtési akcióját, hozzátéve: akkor talán még aktuálisabb lett volna a 

dolog, mint most, hiszen több országba csak vízummal léphettek be román állampolgárok, 

mégis jobb későn, mint soha. Azt, hogy választása nem publikus, a magyar igazolvány 

példájával illusztrálta: mint elmondta, az is van neki, de annak igénylését sem verte nagy 

dobra. Mindemellett a státustörvény biztosította  jogokat nem használja ki, hiszen, mint 

fogalmazott, arra is megvan a pénze, hogy megvegye magának teljes áron a gyógyszereket, és 

úgy véli, az a korrekt, ha nem ő, hanem olyasvalaki kér költségtérítéses orvosságot, aki 
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valóban rászorul. Mint arról a Krónika is beszámolt, Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke nemrég kettős kommunikációval vádolta meg az RMDSZ-t – Lakatos 

szerint az európai parlamenti alelnök csak magából indul ki, amikor ilyet mond. Cáfolja 

eközben az RMDSZ Szilágy megyei szervezete Tőkés László korábbi kijelentését. Mint 

tegnapi közleményükben rámutatnak, Seres Dénes képviselő, illetve Fekete Szabó András 

szenátor soha nem nyilatkozott a kedvezményes honosítási eljárás ellen, hanem többször is azt 

hangsúlyozták, hogy a magyar állampolgárság igénylése mindenkinek egyéni döntése. „A 

szilágysági magyarok úgy értékelik, hogy a kedvezményes honosítás az anyaországnak a 

határon túli magyarság iránti odafigyelését és a magyar nemzet szellemi újraegyesítését 

bizonyítja, és ez nem Tőkés László érdeme, ugyanakkor az egyszerűsített honosítási eljárás 

népszerűsítése, a magyar közösségek informálása és segítése nem sajátítható ki egyetlen 

személy által sem, ez nem Tőkés László feladata és nem Tőkés László a felelőse ennek a 

tevékenységnek” – szögezik le a Szilágy megyei RMDSZ-esek, akik egyébként szintén adtak 

ki a könnyített honosítás megszerzéséhez szükséges információkat tartalmazó tájékoztató 

füzetet.  

Martonyi: alaptalan aggodalmak 

Már látszik, hogy alaptalanok voltak a kedvezményes magyar honosítási eljárással 

kapcsolatos korábbi aggodalmak – jelentette ki Martonyi János külügyminiszter. Hozzátette: 

„mindenkit meg kell nyugtatnunk, azt hiszem, mindenki be fogja látni, hogy itt semmiféle 

aggodalomra nincs ok, itt semmiféle magyar irredentizmus nincsen”. A magyar diplomácia 

vezetője úgy fogalmazott: az első napok tapasztalatai azt mutatják, óriási lelki-érzelmi 

jelentősége van a kérdésnek, megható jelenetekre került sor Szabadkán, Csíkszeredában, 

Kolozsvárott és másutt. Arra a kérdésre, hogy a választójog megadásában gondolkodik-e a 

kormány, azt mondta: ez egy következő kérdés, amelyről feltételezhetően a parlament dönt 

majd, és erről különböző elképzelések vannak. Kifejtette, a legtöbb országban, ahol a kettős 

állampolgárságot elismerik, valamilyen formában szavazati jogot is adnak, de bizonyos 

korlátok alkalmazásával. A nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint egyébként az 

egyszerűsített honosítási eljárás első két napján 1665 kérelem érkezett a magyar 

hatóságokhoz, még Abu Dhabiból is. 

Állampolgárságot kértek a Tusványos-szervezők 

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) által szervezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor (közismert nevén Tusványos) központi szervezőcsapata tegnap Budapesten, a XVI. 

kerületi önkormányzatnál letette a honosítási eljárás beindítására vonatkozó iratcsomókat. 

Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, a bálványosi folyamat alapítója 

beszédében a Tusványoson már korábban elkezdődött nemzeti integrációs folyamat 

meghatározó lépéseként értékelte a kettős állampolgárság törvényének elfogadását. Kiemelte, 

a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor továbbra is a nemzeti építkezés fontos 

helyszíne marad, hisz az ott lezajlott beszélgetések a magyar külügyi munka hathatós 

segítségére voltak. Kovács Péter polgármester, a Fidesz országgyűlési képviselője örömét 

fejezte ki, hogy a Tusványos szervezőcsapata elfogadta tavalyi ajánlatát, és a XVI. kerületi 

önkormányzati hivatalt választották a honosítási kérelmek leadásának helyszíneként. 
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„Lélekben már régóta magyar állampolgárok vagyunk. Az állampolgárság megszerzése által 

egyértelműen erősödhet otthonélményünk bárhol Erdélyben, ugyanakkor egyre több európai 

országban esik más-más elbírálás alá a magyar és a román útlevél” – szögezte le Sándor 

Krisztina MIT-elnök. 

 

Vajdaság: 

 
A legtöbb honosítási kérelem Szabadkáról, Csíkszeredáról és Kolozsvárról 
2011. január 5. – Vajdaság Ma 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság közleménye az egyszerűsített honosítási eljárás első két 

napján beérkezett adatokról 2011 januárjának első két munkanapján a külképviseletekről 

(nagykövetségek, konzulátusok), az anyakönyvezetőktől, illetve a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal egységeiből beérkezett adatok alapján 1665 kérelmet adtak be az 

egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban. Külföldről a legtöbb kérelem Szabadkáról, 

Csíkszeredáról és Kolozsvárról érkezett be. Ezen kívül még több nyugat-európai 

nagyvárosból és két észak-amerikai országból volt számottevő honosítási igény. 

Érdekességként megjegyeznénk, hogy még Abu Dhabiból is volt példa kérelem befogadására. 

Két nap alatt közel annyi kérelmet adtak be, mint a tavalyi év első hat hónapjában. Az 

eljárással kapcsolatban sem a külképviseleteken, sem a magyarországi befogadó helyeken 

nem merült fel probléma.  

 
 

Kárpátalja:  

 
2011. január 6-án nem jelnet meg cikk a honosítással kapcsolatban. 

 

Egyéb külföld: 

 
A HMDK meghívására az egyszerűsített honosítási eljárásról tart nyilvános 

tájékoztatót Várdarócon Wetzel Tamás miniszteri biztos 
2011. január 5. – hmdk.hr  

 

A Budapestről érkező miniszteri biztos lakossági fórumon válaszol a feltett kérdésekre a 

kedvezményes honosítással megszerezhető magyar állampolgárság ügyében, valamint 

felvilágosítást ad az igényléssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról és a konkrét 

megvalósításról. Lakossági fórum Várdarócon 2011. január 13-án.  
 

 

 


