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Vezető hírek: 

 

 

Hódmezővásárhely 20 ezer határon túlit tehet állampolgárrá 

2011. január 6. – Magyar Nemzet online 

  

A cikk szerint mintegy 20 ezer határon túli, illetve a világ más tájain élő magyart segít 

állampolgársághoz jutni Hódmezővásárhely. A város által korábban tiszteletbeli polgárrá 

fogadottak akár állampolgári esküt is tehetnek a településen – jelentette be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján a dél-alföldi város alpolgármestere Koszó Péter. Hódmezővásárhely 

képviselő-testülete már 2005 elején elkötelezte magát a határon túl élő magyarok mellett. 

Miután a 2004. december 5-ét követő népszavazás eredményeként a határon túl élő magyarok 

nem kaphattak segítséget a kettős állampolgárság megszerzésében, Hódmezővásárhely 

képviselő-testülete határozatban rögzítette: tiszteletbeli polgárává fogad minden határon túl 

élő magyart, aki azt igényli. Az alpolgármester közlése szerint a felhívásra rengetegen 

jelentkeztek, mára mintegy 20 ezer tiszteletbeli polgára van Hódmezővásárhelynek a világ 

minden tájáról.  

 

Hungarian Dual Citizenship Kicks in With View to Voting Right 

(Berobbant a magyar kettős állampolgárság szavazati joggal 

kilátásban) 
2011. január 6. – Gulyás Veronika - Wall Street Journal- New Europe 

 

A cikk hosszan elemezte a január 1-én életbe lépett kettős állampolgársági törvényt. Már 

bevezetőjében megjegyezte, hogy a szavazati jog nem jár automatikusan, hiszen az állandó 

lakhelyhez kötött, azonban ez a helyzet az új alkotmány alapján változhat is – hivatkozott a 

publicista a Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium közlésére. Horvátországban szavazati 

joggal rendelkeznek a határon túli horvátok is, azonban szavazatukat megkülönböztetik az 

anyaországiak szavazatától – hozott térségi példát a Külügyminisztérium.  

 

 

Honosítás - Debrecenben ünnepélyes eskütétellel szerzik meg 

magyar állampolgárságukat az első kérvényezők 
2011. január 7. – MTI  

 

 

Debrecen és testvérvárosa, Nagyvárad áprilisban közös ünnepséget szervez a cívisvárosban a 

kedvezményesen megszerezhető magyar állampolgárság első kérvényezőinek eskütételére - 

ismertette Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere pénteken sajtótájékoztatón a 

városban. Kósa Lajos személyes véleménye szerint "ha valaki magyar állampolgár, akkor őt 
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megilleti a választójog". Nincs hivatalos álláspont a Fideszen belül arról, hogy a magyar 

állampolgárságot szerző, de nem Magyarországon élő emberek kaphassanak-e választójogot, 

és ha igen, miként vehessenek részt a választásokon. "Én azt gondolom, ha valaki magyar 

állampolgár, akkor őt megilleti a választójog, sőt az Európai Uniós szabályok szerint ha valaki 

tartósan Magyarországon lakik, akkor bizonyos választásokon neki is keletkezik választójoga. 

Én ezzel a szabállyal egyetértek" – mondja el személyes véleményét Kósa Lajos.  

 

 

 

Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 

EU-elnökség - Orbán: Magyarország viszonya szomszédaival soha 

nem volt ilyen jó 

2011. január 6. – MTI 

 

Orbán Viktor szlovák hírügynökségnek tartott sajtótájékozaton úgy fogalmazott, hogy soha 

nem voltak még olyan jók a szomszédos országokhoz, például Romániához fűződő 

kapcsolataink mint most, de a rendkívül feszült magyar-szlovák viszonyt is sikerült a 

racionalitás talajára helyezni, emellett végre áttörés történt Szlovákiával energetikai téren. „Jó 

esély van rá, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok kezelhetővé válnak‖ – idézték a 

miniszterelnököt a cikkben. 

 

 

Felvidék: 

 

Felszakadó sebek 
2011. január 7. – Heti válasz nyomtatott kiadásában  

 

A cikk két oldalban idézi fel a 2006-ban Nyitrán megvert Malina Hedvig ügyét. A jelenlegi 

írás apropója a nagy port felvert  évvégén megjelent Hedvig című friss dokumentumkötet, 

mely összefoglalja a négy éve megtámadott nyitrai diáklány, Malina Hedvig kálváriáját. 

Közben egyre több részlet utal arra, hogy az eseményeknek titkosszolgálati háttere lehetett. 

 

Híd: kettős állampolgár is lehessen rendőr! 
 2011. január 6.  – bumm.sk 

 

A Híd támogatja a Kereszténydemokrata Mozgalom egyes javaslatait az állampolgársági 

ellentörvény módosításával kapcsolatban, másokat viszont kifogásol. Azzal egyetértenek, 
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hogy a szigorúan titkos információkhoz hozzáférő személyek ne lehessenek kettős 

állampolgárok, azonban  azon elképzelését, mely szerint sem a rendőrségnél, sem a 

hadseregnél nem dolgozhatna kettős állampolgárságú személy már nem fogják megszavazni a 

Híd képviselői. A szlovák állampolgársági ellentörvény módosítása – melyet a Híd, az SDKÚ 

és az SaS képviselői terjesztettek be –jelenlegi formájában semmilyen korlátozással nem 

számol, a Fico-féle restrikciókat teljesen eltörli és visszaállítja a korábbi állapotot - írja a 

felvidéki lap. 

 

 

Kettős állampolgárság: Szlovákiában délre néznek 
2011. január 6. – Népszabadság Online 

 

A cikk arról számol be, hogy a Felvidékről sokan választják a kérelem beadásának helyéül az 

észak-magyarországi városokat.  

 

 

 

Erdély: 

 

Erdélyi Néppárt: kezdik az aláírásgyűjtést 
2011. január 6. – Erdély Ma 

 

Az EMNT december elején, székelyudvarhelyi kongresszusán döntött arról, hogy 

kezdeményezi és támogatja a Tőkés László értékrendjét vállaló és képviselő Erdélyi Magyar 

Néppárt bejegyzését. Január második felében kezdik az ehhez szükséges aláírásgyűjtést. Az 

EMNT bízik az elegendő aláírás megszerzésében, ami 4000 személy hozzájárulását jelenti- 

írja az erdélyi lap.  

 

Brassóban is nyílt Demokrácia Központ 
2011. január 7. – manna.ro (MTI) 

 

Újabb Demokrácia Központ nyílt csütörtökön Romániában, ezúttal Brassóban. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott Demokrácia Központok már Aradon, 

Bethlenben, Csíkszeredában, Erdőszentgyörgyön, Érmihályfalván, Kolozsváron, 

Marosvásárhelyen, Nagybányán, Nagyváradon, Sarmaságon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron, 

Temesváron és Zilahon működnek. A cikk szóba hozza Potápi Árpád János fideszes 

országgyűlési képviselőt, aki hangsúlyozta, hogy a nemzet békés újraegyesítése nemcsak 

kulturális, oktatási és művelődési kérdés, hanem gazdasági is, hiszen a Kárpát-medence az 

elmúlt évszázadokban nemcsak politikai, hanem gazdasági egység is volt minden itt élő 

nemzetiség számára. 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=82075&cim=erdelyi_neppart_kezdik_az_alairasgyujtest
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Vajdaság: 

 

Zentai kiadvány lett 2010 legszebb vajdasági magyar könyve 
2011. január 06. -  MTI 

 

A zentai Etna kiadónak ítélték oda a Szép Magyar Könyv díjat: a Vajdaságban tavaly 

megjelent kiadványok közül Verebes Ernő Előbb még örök című kötetével nyerte el az 

elismerést a könyves műhely. 

 

Vajdaság: Legyen papírunk is róla! 
2011. január 6. –  Nápszabadság online 

 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselője szerint érzelmi 

okok állnak az első helyen a magyar állampolgárság igénylésekor. A VMSZ politikusai 

nagyon sok lakossági fórumon jártak munkatársaival. Aki el akart innen menni, az a háborúk 

idején, vagy utána elment – véli Pásztor, aki nem számít újabb elvándorlási hullámra. A 

fórumokon kevés gyakorlati kérdés hangzott el, több volt az érzelmes felszólalásokból. 

Korsós Tamás főkonzul is az érzelmi motívumokat említi első helyen. Az állampolgársági 

okirat is sokaknak pusztán történelmi elégtétel lesz. Sokakat motiválnak azért a racionális 

okok is, hiszen számos előnnyel jár a magyar útlevél: Nyugat-Európában, de még 

Ausztráliában is érték EU-s állampolgárnak lenni. De közösségépítő erő is lehet a magyar 

állampolgárság – áll a cikkben. 

 

 

Kárpátalja: 

 

Honosítás - Ungvári magyar lap: Kárpátalján zökkenőmentes a 

magyar állampolgárság igénylése 
2011. január 6. – MTI 

 

Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a beregszászi konzulátuson rendkívüli esemény nélkül 

zajlott az első három nap, nem voltak fennakadások a magyar állampolgárságot igénylő 

ügyfelek fogadását illetően. A lap által megkérdezett kárpátaljai magyar lakosok, akik már 

benyújtották kérelmüket az egyszerűsített honosításra, nagyon elégedettek voltak a magyar 

külképviseletek ügyintézésének a minőségével. A megszólalók azt is elmondták, hogy nem 

akarnak áttelepülni Magyarországra, ám nagyfokú elégtétel számukra, hogy a szovjet, majd 

ukrán állampolgárság után végre önként dönthetnek a magyar állampolgárság felvételéről. 
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Ugyanakkor a magyar állampolgárságot igénylő kárpátaljaiakat a lap szerint meglepte, hogy 

az egyszerűsített honosítási eljárás során a konzulátusokon véglegesen elveszik az ügyfelek 

eredeti születési anyakönyvi kivonatait és házasságleveleit. Úgy vélik, ennek kapcsán hiba 

csúszott a törvénybe, hiszen az áttelepülni nem szándékozóknak a lakhelyükön még 

szükségük lehet ezekre az okmányokra, ráadásul a róluk készült másolatok beszerzése az 

anyakönyvi hivatalokban nem kevés időbe és pénzbe kerül.  

Kárpátalján „becsületbeli ügy” a magyar állampolgárság 

megszerzése  
2011. január 6. – Hír Tv (FH) , HVG, Hírszerző, Népszava 

 

Annak ellenére, hogy az ukrán sajtó a tömeges kivándorlás veszélyére int, a felmérések 

szerint a helyi lakosság zöme az áttelepülés lehetősége helyett csupán „becsületbeli ügyként 

kezeli‖ a magyar állampolgárság visszaszerzését. 

A minap az ukrán országos Inter TV híradóműsora adott elsőként hírt a Magyarország által 

kínált kettős állampolgárság előnyeiről és hátrányairól. A hatályos ukrán törvények 

értelmében a magyar állampolgárság elnyerésekor le kellene mondani az ukránról, de úgy 

tűnik, a kárpátaljai lakosoknak ez nem jelent akadályt – áll a tv híradásában. Egy törvényi 

kiskapu szerint ugyanis Ukrajnában senki sem fosztható meg erőszakkal eredeti 

állampolgárságától, és az előírások elmulasztásáért sincs érvényben kiszabható büntetés. A 

szociológiai felmérések szerint a magyar állampolgárságra Kárpátalja jelenlegi lakosságának 

akár a 40 százaléka is pályázhat, mivel 1944-ig ez a terület Magyarországhoz tartozott.  

 

Egyéb külföld: 

 

 

Dél-Amerika: távol az állampolgárságtól 
2011. január 6. – Népszabadság online 

 

A becslések 80-100 ezerre teszik a brazíliai magyarok számát, ám sokuk – harmadik-negyedik 

generációsként – már nem beszél magyarul. Ötezren már kettős állampolgárok, magyar 

útlevéllel. A cikkből megtudhatjuk, hogy a követség azzal számol, hogy a magyar 

származásúak tíz százaléka jelentkezik majd. Problémaként említik a Sao Paulo-i 

főkonzulátus tavalyi megszünését, mert így a több, mint 1000 km-re fekvő Braziliavárosba 

való utazás jelentős anyagi megterhelést jelent, ezért januártól Sao Paulo tiszteletbeli 

konzuljához is beadhatók a kérelmek. A legtöbb magyar származású, mintegy 40 ezer fő 

Argentínában  él, Uruguayban négy-ötezerre, Chilében pedig ezerre tehető a számuk. Az 

Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége révén, illetve az Argentínai Magyar Hírlapban is 

adnak majd részletes tájékoztatást az egyszerűsitett honosítási eljárásról. 

 

 

 



 
 

 

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

7 

 
 

 

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: 
 

 

Hungarian Dual Citizenship Kicks in With View to Voting Right 

(Berobbant a magyar kettős állampolgárság szavazati joggal 

kilátásban) 
2011. január 6. – Gulyás Veronika - Wall Street Journal- New Europe 

 

Gulyás Veronika a The Wall Street Journal „New Europe” blogján hosszan elemezte a 

január 1-én életbe lépett kettős állampolgársági törvényt. Már bevezetőjében megjegyezte, 

hogy a szavazati jog nem jár automatikusan, hiszen az állandó lakhelyhez kötött, azonban ez 

a helyzet az új alkotmány alapján változhat is – hivatkozott a publicista a Közigazgatási és 

Igazságügyi minisztérium közlésére. Horvátországban szavazati joggal rendelkeznek a 

határon túli horvátok is, azonban szavazatukat megkülönböztetik az anyaországiak 

szavazatától – hozott térségi példát a Külügyminisztérium. A lapnak nyilatkozó Juhász 

Attila 

politikai elemző szerint nem lehet homogénnek tekinteni a határon túliakat, ugyan úgy 

különböző politikai nézeteket vallanak, mint ahogy a Magyarországon élők. Miközben a 

kormány a szavazati jog kiterjesztésének eredményeképpen a 2014-es választásokon is 

további szavazatokat vár, a kettős állampolgárság csak kevesek számára jelenthet előnyt: 

kedvező lehet a már korábban Magyarországon élőknek, vagy azoknak, akik terveznek 

letelepedni, illetve akik a magyar állampolgársággal automatikusan megkapott uniós 

állampolgárság előnyeit szeretnék kihasználni – értékelte a törvény következményeit a 

Political Capital munkatársa. A kormány várakozásai szerint ebben az évben 250-400 ezer 

ember fog élni a lehetőséggel. „Szlovákiának nem kell aggódnia semmi olyan miatt, ami 

nem jelent rá fenyegetést” – nyilatkozta Mikulas Dzurinda külügyminiszter, aki hozzátette: 

„Nem kell félnünk néhány kicsiny fakardra, azok nagyon gyorsan eltörnek.” 

 

 

EU-elnökség - Orbán: Magyarország viszonya szomszédaival 

soha nem volt ilyen jó 

2011. január 6. – MTI 

 

Magyarország szomszédos országokhoz fűződő kapcsolatai még soha nem voltak olyan jók 

mint a jelenlegi kormány idején; Szlovákia viszonyában a magyar fél teremtette meg annak 

a lehetőségét, hogy a kapcsolatok a racionalitás talajára kerüljenek - emelte ki a TASR 

szlovák hírügynökség Orbán Viktor sajtótájékoztatójából, amelyet a soros magyar EU-
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elnökség nyitánya alkalmából tartott külföldi tudósítóknak. A miniszterelnök egy kérdésre 

felelve kijelentette, hogy bár vannak konfliktusok, de több kedvező fejlemény is van. 

"Kötöttünk egy sor megállapodást. Soha nem voltak még olyan jók a szomszédos 

országokhoz, például Romániához fűződő kapcsolataink mint most, de a rendkívül feszült 

magyar-szlovák viszonyt 

is nekünk sikerült a racionalitás talajára helyeznünk, emellett végre áttörést értünk el 

Szlovákiával energetikai téren. Jó esély van rá, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok 

kezelhetővé válnak" - állapította meg. A magyar állampolgárságot felvevő, határon túli 

magyarok választójogára vonatkozóan a magyar kormányfő azt mondta, hogy 

Magyarország   nem tartozik azon közép-európai országok közé, amelyekben szavazati joga 

van az adott nemzet anyaországon kívül élő tagjainak. "A magyar parlament eddig még nem 

tárgyalt erről a kérdésről; áprilisra akarjuk elfogadni az új alkotmányt, s az év végéig 

hoznánk meg azokat a törvényeket, amelyek a létrehozott alkotmány kereteitől függenek" - 

fűzte hozzá Orbán. Hangsúlyozta ugyanakkor - írja a TASR -, hogy az állampolgárság 

kérdésében nem annak kollektív megadásáról van szó, hanem egyéni kérelmek egyéni 

elbírálásáról. 

 

Hódmezővásárhely 20 ezer határon túlit tehet állampolgárrá 

2011. január 6. – Magyar Nemzet online 

 Mintegy 20 ezer határon túli, illetve a világ más tájain élő magyart segít állampolgársághoz 

jutni Hódmezővásárhely; a város által korábban tiszteletbeli polgárrá fogadottak akár 

állampolgári esküt is tehetnek a településen – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján a 

dél-alföldi város alpolgármestere. 

Mint Kószó Péter (Fidesz) kifejtette: Hódmezővásárhely képviselő-testülete már 2005 elején 

elkötelezte magát a határon túl élő magyarok mellett. Miután a 2004. december 5-ét követő 

népszavazás eredményeként a határon túl élő magyarok nem kaphattak segítséget a kettős 

állampolgárság megszerzésében, Hódmezővásárhely képviselő-testülete határozatban 

rögzítette: tiszteletbeli polgárává fogad minden határon túl élő magyart, aki azt igényli. 

Az alpolgármester közlése szerint a felhívásra rengetegen jelentkeztek, mára mintegy 20 

ezer tiszteletbeli polgára van Hódmezővásárhelynek a világ minden tájáról. Legtöbben 

Erdélyből jelentkeztek, a második helyen a vajdaságiak vannak, őket követik a felvidéki 

magyarok, majd a kárpátaljaiak. Mellettük érkezett megkeresés Ausztráliából, Hollandiából, 

Franciaországból, Finnországból, Belgiumból, sőt még Izraelből is kérték a címet. 

Hódmezővásárhely önkormányzata most levélben keresi meg valamennyi tiszteletbeli 

polgárát és testvérvárosait, hogy segítséget nyújtson a magyar állampolgárság 

megszerzésében. A városban a tájékoztatás mellett akár adminisztrációs segítséget is kapnak 

az érdeklődők, de lehetőséget biztosítanak arra is, hogy ünnepélyes keretek között 

állampolgári esküt tegyenek az érintettek – sorolta a lehetőségeket Kószó Péter. 

Ez utóbbira már érkezett is felkérés: a vajdasági Zenta polgármestere már jelezte, hogy 

miután a településen tömegével jelentkeznek a kettős állampolgársági eljárásra az emberek, 

szeretnék az állampolgársági esküt Hódmezővásárhelyen letenni – mondta az 

alpolgármester. Ismertetése szerint az eljárás során három-négy hónap telik el, míg valaki 

megkapja az állampolgársági okiratot, s azután ünnepélyes keretek között tehetik le az esküt 

a dél-alföldi városban. 
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Honosítás - Debrecenben ünnepélyes eskütétellel szerzik meg 

magyar állampolgárságukat az első kérvényezők 
2011. január 7. – MTI  

 

 

Debrecen, 2011. január 7., péntek (MTI) - Debrecen és testvérvárosa, Nagyvárad áprilisban 

közös ünnepséget szervez a cívisvárosban a kedvezményesen megszerezhető magyar 

állampolgárság első kérvényezőinek eskütételére - ismertette Kósa Lajos, Debrecen fideszes 

polgármestere pénteken sajtótájékoztatón a városban. Kósa Lajos személyes véleménye 

szerint "ha valaki magyar állampolgár, akkor őt megilleti a választójog".Debrecen és 

Nagyvárad nemcsak az eskütételi ünnepséget szervezi közösen, de a partiumi város a 

kérvények összegyűjtésében is együttműködik Debrecennel az elkövetkező időszakban. A 

debreceni okmányirodán felkészültek arra, hogy az eddigi, évente kevesebb, mint kétszáz 

állampolgársági kérelemmel szemben idén több ezer kérvényezőre lehet számítani - mondta 

Kósa Lajos, hozzátéve, hogy az ünnepélyes esküvel indul a "nagyüzem", amellyel idén 

mintegy félmillióan szerezhetik meg a magyar állampolgárságot. Egy kérdésre válaszolva a 

polgármester kifejtette: nincs hivatalos álláspont a Fideszen belül arról, hogy a magyar 

állampolgárságot szerző, de nem Magyarországon élő emberek kaphassanak-e választójogot, 

és ha igen, miként vehessenek részt a választásokon. Személyes álláspontját ismertetve Kósa 

Lajos úgy fogalmazott: "én azt gondolom, ha valaki magyar állampolgár, akkor őt megilleti a 

választójog, sőt az Európai Uniós szabályok szerint ha valaki tartósan Magyarországon lakik, 

akkor bizonyos választásokon neki is keletkezik választójoga. Én ezzel a szabállyal 

egyetértek" - tette hozzá, majd leszögezte: ezt a választási törvényben kell megoldaniuk. 

Megítélése szerint csak pártlistára vagy más országos listára szabad szavaznia annak, akinek 

nincs állandó lakhelye Magyarországon. A magyarországi lakhellyel nem rendelkező 

állampolgárok választhatóságáról elmondta: "az a magyar állampolgár, akit választójogától 

nem fosztanak meg, választó és választható is." Jelenleg is van a magyar parlamentben olyan 

képviselő, aki magyar állampolgár, de évtizedek óta külföldön él, Schöpflin György 

személyében - hozott példát a politikus. A választási rendszerrel kapcsolatban Kósa Lajos azt 

mondta, szerinte meg kell tartani a vegyes rendszert, de a részletes szabályozást később kell 

megalkotni. 

 

Felvidék: 

 

Híd: kettős állampolgár is lehessen rendőr! 
 2011. január 6.  – bumm.sk 

 

A Híd támogatja a KDH egyes javaslatait az állampolgársági ellentörvény módosításával 

kapcsolatban, másokat viszont kifogásol. Például azt, hogy kettős állampolgár ne lehessen 

rendőr. Bugár Béla Híd-elnök a TASR hírügynökséggel közölte, pártja megszavazza a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) azon javaslatát, miszerint a szigorúan titkos 

információkhoz hozzáférő személyek ne lehessenek kettős állampolgárok. A 

kereszténydemokraták azon elképzelését, mely szerint sem a rendőrségnél, sem a hadseregnél 
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nem dolgozhatna kettős állampolgárságú személy, azonban már nem fogják megszavazni a 

Híd képviselői. „Ezt korlátozásnak tartjuk, amelyet nem támogathatunk szavazatunkkal― - 

jelentette ki Bugár. A Híd elnöke szerint megtévesztő az az állítás, hogy ha valaki egy másik 

állampolgárságot kér, az a Szlovákiával szembeni lojalitás hiányának bizonyítéka. „Ha 

például a hosszú ideje Írországban dolgozó szlovákok állampolgárságért folyamodnak, mivel 

ez előnyös számukra, ez azt jelenti, hogy nem lojálisak Szlovákiával szemben?― - tette fel a 

kérdést, hozzátéve, ezt ő elutasítja. Megjegyezte, kizárólag az államigazgatásban dolgozó, 

tiktos információkhoz hozzáférő emberek esetében támogatják a korlátozásokat. A szlovák 

állampolgársági ellentörvény módosítása – melyet a Híd, az SDKÚ és az SaS képviselői 

terjesztettek be –, februárban kerül a parlament elé második olvasatban. Jelenlegi formájában 

a tervezet semmilyen korlátozással nem számol, a Fico-féle restrikciókat teljesen eltörli és 

visszaállítja a korábbi állapotot. Az ugyancsak kormánypárti KDH, mely az előző ciklus 

végén a Fico-féle ellentörvényt meg is szavazta, nem ért egyet ezzel. Ezért javasolták az 

állami szolgálatról szóló törvény módosítását. A javaslatot Radoslav Procházka, Pavol 

Hrušovský és Pavol Abrhan nyújtották be. A KDH indoklása szerint az ilyen tisztségek 

betöltéséhez Szlovákia iránti lojalitásra van szükség. Egy másik állampolgárság, például a 

magyar állampolgárság megszerzésekor azonban a kérvényezők egy idegen államnak is 

hűséget fogadnak, ezzel pedig sérülhet a Szlovákia iránti lojalitás – érvelnek a javaslat 

kidolgozói. Hozzáteszik, mivel ezek a személyek nagyobb mértékben nyernek betekintést 

titkos dokumentumokba, nő a kockázata annak, hogy egy másik hatalom rajtuk keresztül 

tudomást szerezhet ezekről. 

 

Kettős állampolgárság: Szlovákiában délre néznek 
2011. január 6. – Népszabadság Online 

 

Északi szomszédunknál egyelőre aránylag kevesen, mintegy százan kértek időpontot hazánk 

pozsonyi nagykövetségén, illetve a kassai főkonzulátuson a visszahonosítással kapcsolatos 

tennivalók intézésére. Értesüléseink szerint ennél jóval több azoknak a szlovákiai polgároknak 

a száma, akik hasonló szándékkal  a határ menti magyarországi települések anyakönyvi 

hivatalaiban jártak, illetve oda készülnek. Komáromban már az új esztendő első munkanapján 

sokan érkeztek a túloldalról. A legtöbben információt kértek az állampolgárság 

megszerzésének folyamatáról, néhányan azonban már internetről letöltött, kész adatlappal és 

más dokumentumokkal érkeztek. Az előbbiek közé tartozott Boldoghy Olivér révkomáromi 

színművész, aki jelenleg a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban vendégként Csehov 

Ivanovjában játszik Lebegyev szerepében. - Nem tart vissza Robert Fico egyelőre még 

hatályos ellentörvénye sem, nem akarok én ezzel elérni semmit, csupán az érzelmi kötõdés 

miatt értékes számomra a magyar állampolgárság. Felemelő érzés lesz, ha a honosítás révén 

magyarként az anyaországban is számon tartják majd a családomat – nyilatkozta miután 

megkapta a szükséges nyomtatványokat. Több dunaszerdahelyi és más csallóközi polgár 

Győrött járt, illetve oda készül csütörtökön Vízkeresztkor, amely Szlovákiában államünnep. - 

Az ottani hivatal közelebb van a lakóhelyünköz, mint a pozsonyi konzulátus, ezért is 

választottuk ezt a lehetőséget – közölte érdeklődésünkre Csörgő Ignác bősi lakos. Ugyanezt a 

megoldást fontolgatja a Losonchoz közeli Kalondán élő Papp Andrea is, aki Salgótarjánban 

kívánja elintézni a szükséges teendőket. - Az egyetemes magyar nemzethez tartozom én is. 

http://www.bumm.sk/49747/masodik-olvasatban-az-allami-szolgalatrol-szolo-torveny.html
http://www.bumm.sk/49747/masodik-olvasatban-az-allami-szolgalatrol-szolo-torveny.html
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Ezt a kötődésemet erősítette meg a magyarigazolvány, rövidesen pedig ugyanezt jelképezi a 

kettős állampolárság is. Sok szlovák barátom van, akiknek elmondtam, mit tervezek. Ők is 

természetesnek tartják ezt a szándékomat – közölte. A lévai Dolník Erzsébet a Felvidek.ma 

internetes portálon megjelent jegyzetében közölte, hogy a kettős állampolgársággal szülei 

példáját  követi:, „akik magyarnak születtek, nem reszlovakizáltak, ebben a kérdésben sosem 

nézték mi a hasznos, természetes volt számukra, hogy magyarok is maradjanak, velünk, 

gyermekeikkel együtt. Nem szeretném szégyellni magam a sírjuknál― - vallotta meg a Magyar 

Koalíció Pártjának volt parlamenti képviselője. 

 

Felszakadó sebek 
2011. január 7. – Heti válasz nyomtatott kiadásában részletesen 

 

Nagy port vert fel az év végén a Hedvig című friss dokumentumkötet, mely összefoglalja a 

négy éve megtámadott nyitrai diáklány, Malina Hedvig kálváriáját. Közben egyre több részlet 

utal arra, hogy az eseményeknek titkosszolgálati háttere lehetett.  

A 2006 augusztusában Nyitrán megvert Malina Hedvig ügye még mindig a szlovák 

főügyészségen van, lezáratlanul. A lányt hamis tanúzással vádolják. Vádat azonban nem 

emeltek ellene, mert a főügyészség még nem mondta meg, hogy a büntető törvénykönyv 

idevágó paragrafusait Malina Hedvig melyik kijelentésével merítette ki. A lány szerint azért 

bántalmazták, mert magyarul beszélt az utcán. Az ügyet aztán Robert Fico kormánya politikai 

célokra használta fel, azzal vádolva az áldozatot, hogy az egészet maga találta ki, hogy 

lejárassa Szlovákiát. 

 

 

Erdély: 

 

Erdélyi Néppárt: kezdik az aláírásgyűjtést 
2011. január 6. – Erdély Ma 

 
Várhatóan január második felében kezdik meg az aláírásgyűjtést az új párt bejegyzéséhez. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) január 15-én tart választmányi gyűlést, ekkor 

döntenek a konkrét cselekvési tervről. A megyei elnökök feladata megszervezni az 

aláírásgyűjtést, ám nem kötelesek csatlakozni az új politikai alakulathoz — mondta Jakabos 

Janka, az EMNT háromszéki elnöke. Azt már tudják, hogy a megyében 4000 aláírást kell 

összeszedniük — 2000-et Sepsiszéken, 1200-at Kézdiszéken, 500-at Erdővidéken és 300-at 

Orbaiszéken —, és bíznak benne, ez nem okoz majd nehézséget, bár elismerik, néhány éve 

sokkal könnyebb volt az MPP bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtése, azóta az emberek 

elkeseredettebbek, reményvesztettebbek lettek, sokan elfordultak a politikától. Az EMNT 

december elején, székelyudvarhelyi kongresszusán döntött arról, hogy kezdeményezi és 

támogatja a Tőkés László értékrendjét vállaló és képviselő Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzését. Toró T. Tibor ügyvezető elnök korábban kifejtette, 2011 elején, három-négy 

hónap alatt szándékoznak összegyűjteni az új párt bejegyzéséhez szükséges aláírásokat, 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=82075&cim=erdelyi_neppart_kezdik_az_alairasgyujtest
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meglátása szerint „ha ennyi idő alatt nem sikerül, akkor fél év vagy egy év sem elegendő". A 

romániai párttörvény szerint egy új politikai alakulat hivatalosításához összesen 25 000 

aláírást kell összegyűjteni az ország tizennyolc megyéjében és a fővárosban. Megyénként 

legalább hétszáz aláírásnak kell szerepelnie a listákon. 

 

 

Brassóban is nyílt Demokrácia Központ 
2011. január 7. – manna.ro (MTI) 

Újabb Demokrácia Központ nyílt csütörtökön Romániában, ezúttal Brassóban. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott Demokrácia Központok már Aradon, 

Bethlenben, Csíkszeredában, Erdőszentgyörgyön, Érmihályfalván, Kolozsváron, 

Marosvásárhelyen, Nagybányán, Nagyváradon, Sarmaságon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron, 

Temesváron és Zilahon működnek. A multifunkcionális, összekötő és kommunikációs 

csatornaként működő központok kiegészítő feladata a magyar állampolgárság megszerzésére 

irányuló eljárás lebonyolításában való segítségnyújtás. A két erdélyi főkonzulátus munkáját 

egészítik ki azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az állampolgárságot igénylők ügyintézését, 

lerövidítsék a várakozási időt. A magyar kormánnyal kötött megállapodás értelmében szerepet 

vállalnak az egyszerűsített honosítási eljárás népszerűsítésben, az iratok összeállításában és 

előzetes ellenőrzésében, valamint az eskütételek megszervezésében. A csütörtökön 

ünnepélyes keretek között megnyitott brassói Demokrácia Központ is ezt a feladatot vállalja 

magára. Toró Tamás, az EMNT Brassó megyei elnöke, a Demokrácia Központ igazgatója 

beszédében kiemelte, hogy a kettős állampolgárság intézménye segíthet a dél-erdélyi, 

szórványban élő magyaroknak identitásúk megőrzésében. Kalmár Ferenc András brassói 

születésű országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke 

megerősítette, hogy a magyar kormány célja: határokon átívelő európai keretek között 

integrálni a magyar nemzetet. Potápi Árpád János fideszes országgyűlési képviselő 

hangsúlyozta, hogy a nemzet békés újraegyesítése nemcsak kulturális, oktatási és művelődési 

kérdés, hanem gazdasági is, hiszen a Kárpát-medence az elmúlt évszázadokban nemcsak 

politikai, hanem gazdasági egység is volt minden itt élő nemzetiség számára. Az ünnepélyen 

Kovács Lehel István, az EMNT brassói alelnöke megnyitotta azt a kiállítást, amely 80 

fényképen mutatja be a Brassó megyei épületeket, emlékműveket, amelyek Trianon óta 

áldozatul estek a nemzetiségek közötti intoleranciának, a román kommunista rendszernek. 
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Vajdaság: 

 

Zentai kiadvány lett 2010 legszebb vajdasági magyar könyve 
2011. január 06. -  MTI 

 

A zentai Etna kiadónak ítélték oda a Szép Magyar Könyv díjat: a Vajdaságban tavaly 

megjelent kiadványok közül Verebes Ernő Előbb még örök című kötetével nyerte el az 

elismerést a könyves műhely. A Magyar Szó című vajdasági napilap internetes oldalán 

olvasható beszámoló szerint a vajdasági Szép Magyar Könyv 2010-es díjainak átadását január 

14-én tartják Zentán a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepsége keretében. A 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség pályázatára 10 vajdasági kiadó összesen 36 tavaly 

megjelent művel nevezett. A beérkezett könyveket Árokszállási Károly tipográfus, Szilágyi 

Gábor reklámgrafikus és Kanyó Ervin festőművész zsűrizte.  

A zsűri a 2010. év legszebb gyermekkönyvének járó díjat a muzslyai Sziveri János Irodalmi 

Színpad Kiadónak ítélte oda a Ha a tenger önmagát megissza című könyvért.  

 A legszebb albumért járó díjat a szabadkai Városi Könyvtárnak fogja átadni a zsűri a Csak 

nézni kell ezeket a rajzokat című, Csáth Géza földesi naplórajzainak és rajzfüzetének 

atlaszáért. A legszebb értekező prózai könyv díjat a szabadkai Életjel Kiadó kapja majd 

Ninkov K. Olga Farkasok és angyalok című könyvéért. A zsűri dicsérő oklevelet adományoz 

az újvidéki Forum és a szabadkai Szabadegyetem Kiadónak Danyi Magdolna Értelmezések 

című könyvéért, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek Vékás János Utak című 

könyvéért, az újvidéki Forum Kiadónak A táltos bűvös könyve című kötetéért. Ugyancsak 

dicsérő oklevelet érdemelt ki az újvidéki Forum Kiadó Fehér Kálmán Száz panasz és más 

versek című könyvéért, valamint a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Sinkovits 

Péter A mutatvány díjtalan című kötetéért. A január 14-iki ünnepi díjosztón adják majd át a 

művelődési szövetség életműdíjait, arany plakettjét és plakettjeit a kitüntetetteknek. 

  

 

Vajdaság: Legyen papírunk is róla! 
2011. január 6. –  Nápszabadság online 

 

Minden pultnál dolgoznak a szabadkai magyar főkonzulátuson. Nincs zsúfoltság, idegesség.  

Galambos László és felesége Újvidékről érkezett. A férj 1944-ben született, akkor a Vajdaság 

bácskai része Magyarországhoz tartozott. Galambos magyar állampolgár volt 1944. 

szeptember 26-tól 1945. január 19-ig, amikor a Délvidék újra Jugoszláviához került. Őt tehát 

visszahonosítani kell. A felesége 1948-ban született – jugoszláv állampolgárként, így őt 

honosítani fogják. 1910-ben született édesapja anyakönyvi kivonatával igazolja, hogy 

felmenője magyar állampolgár volt. – Újvidék bombázása miatt a születésem előtt a szüleim 

kiköltöztek a 15 kilométerre lévő Tiszakálmánfalvára. A szerbek haragszanak erre a névre, 

Tisza Kálmán volt az, aki bebörtönöztette az általuk nemzeti hősként tisztelt Szvetozár 

Mileticset. Ezért ragaszkodnak a település eredeti nevéhez, Budiszavához. Ennek ellenére a 

magyar névvel, külön fordítási költség nélkül állították ki az anyakönyvi kivonatomat. Huszák 
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Béla és felesége Zentáról jött. Lányaik Budapesten élnek, gyakran járnak a magyar fővárosba. 

Sokat álltak már sorban: először a magyarigazolványért, aztán a schengeni vízumért. – 

Nyugdíjasok vagyunk, szép családi házunk van Zentán. Mi nem akarunk onnan elmenni 

sehová. Nem akarunk szociális segélyt Magyarországról, a választójog sem érdekel 

bennünket: mi itt élünk, és nincs jogunk vagy erkölcsi alapunk beleszólni, hogy mi történjék 

ott. Az állampolgársághoz azért ragaszkodunk, mert mindig magyarnak tartottuk magunkat, és 

azt szeretnénk, hogy papírunk is legyen erről. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) parlamenti képviselője szerint érzelmi okok állnak az első helyen a magyar 

állampolgárság igénylésekor. A VMSZ politikusai nagyon sok lakossági fórumon jártak – 

együtt a szabadkai magyar főkonzulátus munkatársaival. – Aki el akart innen menni, az a 

háborúk idején, vagy utána elment – véli Pásztor, aki nem számít újabb elvándorlási hullámra. 

A fórumokon kevés gyakorlati kérdés hangzott el, több volt az érzelmes felszólalásokból. 

Meghatódott idős emberek álltak föl, és elmondták: azért örülnek a lehetőségnek, mert 

magyar állampolgárként születtek, és magyar állampolgárként is szeretnének meghalni. 

Korsós Tamás főkonzul is az érzelmi motívumokat említi első helyen. A schengeni vízum 

megújításakor is találkoztak olyan idős emberrel, aki csak kiváltotta a vízumot, de nem utazott 

vele. Azt mondta, nyugodtabban érzi magát, ha van. Az állampolgársági okirat is sokaknak 

pusztán történelmi elégtétel lesz: jó érzést okoz, ha eltehetik a szekrénybe, a Bibliába, vagy 

egy tárcában hordhatják a szívük fölött. Sokakat motiválnak azért a racionális okok is, hiszen 

számos előnnyel jár a magyar útlevél: Nyugat-Európában, de még Ausztráliában is érték EU-s 

állampolgárnak lenni. De közösségépítő erő is lehet a magyar állampolgárság. Amikor a 

Magyar Nemzeti Tanács választásához összeállították a kisebbségi választói névjegyzéket, 

több mint 140 ezren jelezték, hogy ragaszkodnak magyar identitásukhoz. A szabadkai 

főkonzulátuson már csak májusra tudnak időpontot adni a honosítási ügyintézésre. A belgrádi 

nagykövetségen azonban ez egy héten belül is lehetséges. Szegeden, a bevándorlási és 

állampolgársági hivatalban, továbbá minden olyan magyar településen lehet kérni a 

honosítást, ahol anyakönyvi hivatal működik. 

 

 

 

 

Kárpátalja: 

 

Honosítás - Ungvári magyar lap: Kárpátalján zökkenőmentes a 

magyar állampolgárság igénylése 
2011. január 6. - MTI 

 

Varga Béla, az MTI tudósítója jelenti: Ungvár, 2011. január 6., csütörtök (MTI) – Kárpátalján 

zökkenőmentes az egyszerűsített honosítási kérelmek befogadása, a magyar külképviseletek 

felkészülten teszik a dolgukat, és vesznek részt az állampolgársági törvény végrehajtásában – 

írta csütörtökön megjelent számában az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap. Az újság 
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beszámolója szerint a beregszászi konzulátuson rendkívüli esemény nélkül zajlott az első 

három nap, nem voltak fennakadások a magyar állampolgárságot igénylő ügyfelek fogadását 

illetően. A konzulátus lapnak nyilatkozó felelős munkatársa szerint már hónapokkal ezelőtt 

felkészültek a honosítási dokumentumok fogadására. Szerinte eddig csak kisebb félreértéseket 

kellett korrigálni a benyújtandó okmányok kapcsán, az emberek többsége tisztában van azzal, 

milyen iratok szükségesek a honosításhoz. A lap által megkérdezett kárpátaljai magyar 

lakosok, akik már benyújtották kérelmüket az egyszerűsített honosításra, nagyon elégedettek 

voltak a magyar külképviseletek ügyintézésének a minőségével, az illetékes diplomaták 

udvarias és előzékeny munkavégzésével. A megszólalók azt is elmondták, hogy nem akarnak 

áttelepülni Magyarországra, ám nagyfokú elégtétel számukra, hogy a szovjet, majd ukrán 

állampolgárság után végre önként dönthetnek a szívükhöz közel álló magyar állampolgárság 

felvételéről. Ugyanakkor a magyar állampolgárságot igénylő kárpátaljaiakat a lap szerint 

meglepte, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás során a konzulátusokon véglegesen 

elveszik az ügyfelek eredeti születési anyakönyvi kivonatait és házasságleveleit. Úgy vélik, 

ennek kapcsán hiba csúszott a törvénybe, hiszen az áttelepülni nem szándékozóknak a 

lakhelyükön még szükségük lehet ezekre az okmányokra, ráadásul a róluk készült másolatok 

beszerzése az anyakönyvi hivatalokban nem kevés időbe és pénzbe kerül. Ez sokakat 

visszariaszthat az egyszerűsített honosítástól – írta az ungvári magyar lap. 

 

Kárpátalján „becsületbeli ügy” a magyar állampolgárság 

megszerzése  
2011. január 6. – Hír Tv (FH)  

 

Az új év első napjaiban az ukrajnai magyar külképviseleteken is megkezdődött az 

egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos kérelmek befogadása. Annak ellenére, hogy az 

ukrán sajtó a tömeges kivándorlás veszélyére int, a felmérések szerint a helyi lakosság zöme 

az áttelepülés lehetősége helyett csupán „becsületbeli ügyként kezeli‖ a magyar 

állampolgárság visszaszerzését. 

Az ukrán országos televíziós csatornák közül a minap az Inter TV híradóműsora adott 

elsőként hírt a Magyarország által kínált kettős állampolgárság előnyeiről és hátrányairól. A 

Kárpátalján készült helyszíni riportban ismertették: a magyar állampolgárság megszerzéséhez 

csupán a magyar származást, vagy pedig valamely egyenes ági felmenő magyar 

állampolgárságát bizonyító okiratot kell bemutatni. Nagy Attila, a Magyar Köztársaság 

Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja elmondta, hogy a magyar állampolgárság 

visszanyerésére először is azoknak van lehetőségük, akik büntetlen előéletűek, illetve nem 

folyik ellenük nyomozás. Ezenkívül az igénylőnek tudnia kell magyarul, továbbá magyar 

gyökerekkel is kell rendelkeznie.Nem akadály Bár a hatályos ukrán törvények értelmében a 

magyar állampolgárság elnyerésekor le kellene mondani az ukránról, úgy tűnik, a kárpátaljai 

lakosoknak ez nem jelent akadályt – áll a híradásban. Egy törvényi kiskapu szerint ugyanis 

Ukrajnában senki sem fosztható meg erőszakkal eredeti állampolgárságától, és az előírások 

elmulasztásáért sincs érvényben kiszabható büntetés.   
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Nemzethez tartozás  

 

Az ukrán híradó értesülései szerint az egyszerűsített honosítási eljárásról tudomást szerezve 

sok család azt fontolgatja, hogy elhagyja az országot. Az ukrán nemzetiségű Natália, akinek 

férje magyar felmenőkkel rendelkezik, elmondta, hogy a párja a szakmájában dolgozva 

Budapesten akár a 15-szörösét is megkereshetné az otthoni bérének. A többség viszont azt 

vallja, hogy csupán a nemzethez tartozás ténye készteti őket erre a lépésre, és nem 

fontolgatják a kivándorlást. A szociológiai felmérések szerint a magyar állampolgárságra 

Kárpátalja jelenlegi lakosságának akár a 40 százaléka is pályázhat, mivel 1944-ig ez a terület 

Magyarországhoz tartozott. Eszerint a közeljövőben a nagyjából 1,2 milliós lélekszámú 

Kárpátalja lakosságának csaknem fele rövidesen egy szomszédos ország állampolgárává is 

válhat – véli a Podrobnosztyi riportere. Gyakorlatilag biztosra vehető, hogy mindazok, 

akiknek a felmenői 1944. előtt a Magyar Királyság területén éltek, kérhetik a magyar 

állampolgárságot – szögezte le Sándor Fegyir, a Kárpáti Közvélemény-kutató Központ 

igazgatója. Az, hogy ezzel ténylegesen megkezdődik-e a kárpátaljai lakosok tömeges 

kivándorlása Magyarországra, már tavaszra kiderül – tette hozzá a szakember.  

 

Egyéb külföld: 

 

Dél-Amerika: távol az állampolgárságtól 
2011. január 6. – Népszabadság online 

 

Dél-Amerikában a kettős állampolgárság általában nem probléma. Gond azonban, hogy csak 

két magyar nagykövetség, illetve konzuli hivatal van: Brazíliavárosban és Buenos Airesben. 

Az alapelv, hogy a követségeken kell személyesen intézni a honosítást, a kérelmezőnek ez 

költséges utazást is jelenthet. A rendelkezés hatálybalépése a dél-amerikai nyárra, a 

szabadságolás időszakára esett. A két követségen így februártól számítanak több jelentkezőre. 

A brazíliavárosi új nagykövet, Szíjjártó Csaba szerint még szerény, de már érezhető a helyi 

érdeklődés a honosítás iránt. A becslések 80-100 ezerre teszik a brazíliai magyarok számát, 

ám sokuk – harmadik-negyedik generációsként – már nem beszél magyarul. Ötezren már 

kettős állampolgárok, magyar útlevéllel. A követség azzal számol, hogy a magyar 

származásúak tíz százaléka jelentkezik majd. Tavaly a Külügyminisztérium bezárta a 

főkonzulátust Sao Paulóban, ahol a magyarok döntő többsége él, márpedig innen több mint 

ezer kilométerre van a brazíliavárosi követség. A nagykövet elmondta: az utazási költségeket 

megtakarítandó január végén Sao Paulóban a tiszteletbeli konzul irodájánál adhatják be 

igényüket a jelentkezők. A külügy Budapestről küld ki konzuli asszisztens házaspárt az 

adminisztrációs munkára. A brazíliai követséghez tartoznak a konzuli ügyek Venezuelából és 

Kolumbiából is, ha lesznek jelentkezők ezekből az országokból, azokkal is foglalkozniuk kell. 

Így a tervek szerint utazó konzul látogat majd Caracasba. Ott öt-hatezer fős a venezuelai 

magyar kolónia. Varga Koritár Pál argentínai nagykövet érdeklődésünkre elmondta: Buenos 

Aireshez hét ország tartozik konzuli ügyintézés szempontjából. A legtöbb magyar 

származású, mintegy 40 ezer fő Argentínában  él, Uruguayban négy-ötezerre, Chilében pedig 
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ezerre tehető a számuk. Az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége révén, illetve az 

Argentínai Magyar Hírlapban is adnak majd részletes tájékoztatást. Buenos Airesbe 

egyébként már megérkezett Budapestről a honosítási ügymenetben felkészített konzul 

házaspár. A távolabbi országokból érdeklődők a tervek szerint helyszínre utazó ügyintézőknél 

jelentkezhetnek. Ezt erősítette meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki január elseje 

óta az egyszerűsített honosítási eljárásról tárgyal Paraguayban. Az MTI-nek azt nyilatkozta: 

az argentínai magyar követséggel egyeztetett annak érdekében, hogy a dél-amerikai magyar 

szervezetek által összegyűjtendő állampolgársági igényeket a Buenos Airesből  a helyszínre 

utazó követségi munkatársak kezeljék. Internetes források szerint amikor 1993-tól Juan Carlos 

Wasmosy – akinek felmenői még a XIX. században vándoroltak ki Magyarországról – lett 

Paraguay elnöke, újraalakult az ottani Magyar Egyesület is: ez a körülbelül húsz családra 

zsugorodott kolóniát fogja össze. 

 

 

 


