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Vezető hírek: 

 

Semjén: zökkenőmentesen halad az egyszerűsített honosítási eljárás 

2011. január 11. - MTI 

Minden probléma nélkül indult be és zajlik az egyszerűsített honosítás eljárás, mondta el 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kiemelte, hogy a határon túli magyarság 

asszimilációja ellen szükség volt egy erős impulzusra, amit a támogatásokon felül kellett 

nyújtani és ezt a szerepet tölti be a honosítás. Örvendetesnek tartotta, hogy elfogadták 

Romániában a tanügyi törvényt, hiszen ez nagy előrelépés a magyar nyelvű oktatás terén. 

Kitért a Bethlen Gábor Alap létrehozására, valamint beszámolt arról, hogy a MÁÉRT 

szakbizottságok élén kik kerültek kinevezésre. 

 

Répás Zsuzsanna: ülésezik jövő héten a MÁÉRT három szakbizottsága 

2011. január 11. - MTI 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár bejelentette, hogy a jövő hét 

folyamán fogja ülését tartan a Magyar Állandó Értekezlet három szakbizottsága, az oktatási, a 

külügyi és a gazdasági. Hozzátette, hogy a negyedik a kárpát-medencei szórványbizottság, 

valamint a nyugati diaszpórával foglalkozó bizottság is hamarosan összeül. „A bizottságok 

feladata a prioritások áttekintése lesz, amelyet aztán majd a magyar kormány munkájába 

becsatornáznak” - mondta el. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Hatos Pál a külföldi magyar intézetek vezetői pályázatairól 

2011. január 11. - MTI 

Hatos Pál a Balassi Intézet főigazgatója nyilatkozott az MTI-nek azzal kapcsolatban, hogy 

lejár a külföldi magyar kulturális intézetek igazgatóinak megbízatása. Véleménye szerint a 

nem rövid a határidő, hiszen akinek nincs kialakult pályaképe annak hosszabb határidő sem 

lenne elegendő. Az újonnan kinevezésre kerülő vezetők feladata lesz többek között az adott 

ország és Magyarország közötti kulturális és tudományos együttműködés bővítése. 

 

Erdély: 

 
Kedvezményes honosítás – Az első román kérelmező 

2011. január 11. - Kolozsvári Rádió 

Román nemzetiségű polgár is megkereste a marosvásárhelyi Demokráciaközpontot, hogy 

kérelmezze a magyar állampolgárságot. Az illető igazolni tudta, hogy volt magyar 

állampolgárságú felmenője és ha nem is nagyon jól, de beszél magyarul, tehát jogosult a 

kedvezményes honosításra, nyilatkozta a marosvásárhelyi Demokráciaközpont aligazgatója, 

Kali István. Egy hét leforgása alatt 535 személy kereste fel irodájukat, hogy segítséget kérjen 

állampolgársági kérelmének összeállításához, mondta. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a 

megyeszékhelyen kívül Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredán is nyílt Demokráciaközpont. 

 
2011. január 11. - Pataki Zoltán, Chirmiciu András, Irházi János - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen közölt egy összeállítást, amiben megszólaltatott közéleti személyiségeket és 

politikusokat, hogy felveszik-e a magyar állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárás 

keretében. Néhány érdekesebb nyilatkozat: Király András oktatási államtitkár: „Jónak tartom 

a kettős állampolgárság bevezetését, és természetesen kérni fogom.” Halász Ferenc, az 

RMDSZ Temes Megyei Szervezetének elnöke: „Feltétlenül kérni fogom a magyar 

állampolgárságot, mert a magyar nemzethez tartozom és ezt ilyen módon is ki akarom 

fejezni.” Böjte Csaba atya, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke: „Magyarországon és Erdélyben 

is otthon érzem magam, mindkettő közel áll a szívemhez, ezért igényelni fogom.” 
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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/
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1055 Budapest, Kossuth L. tér 4; telefon: +36-1-795-48-14 Fax: +36-1-795-01-46 
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

5 

Magyarország: 

Hatos Pál a külföldi magyar intézetek vezetői pályázatairól 
2011. január 11. - MTI 

 

Az eddigi igazgatók megbízatása a külföldi magyar kulturális intézetek élén valamennyi 

meghirdetett poszton lejárt - erősítette meg Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója kedden 

az MTI-nek annak kapcsán, hogy a múlt hét végén nyolc hely vezetésére írtak ki pályázatot. 

A magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelős Balassi Intézet honlapján közzétett pályázati 

kiírások szerint a varsói, a pozsonyi, a szófiai, a párizsi, a stuttgarti, az újdelhi, a prágai és a 

New York-i intézmény élére január 18-ig lehet pályázni, a jelentkezéseket január 25-ig 

bírálják el, a nyertes pályázók február 1-től tölthetik be tisztségüket. 

Hatos Pál az MTI-nek kedden elmondta: nem tartja rövidnek a pályázásra biztosított mintegy 

tíz napot. 

"Akinek nincs határozott víziója, aki egy ilyen munkára nem áll készen, aki nem várja a 

lehetőséget és nincs a pályaképében erre nézve elképzelés, annak hosszabb határidő sem elég, 

hogy megfelelő anyagot nyújtson be" - fogalmazott a főigazgató, aki szerint a pályázat 

egyfajta szakmai alkalmassági tesztnek is felfogható. 

A nyolc kiírt állomáshely közül hat európai uniós tagország városában van; Hatos Pál 

kérdésre válaszolva hangsúlyozta: semmiféle gondot nem okozhat, hogy a váltások a magyar 

uniós elnökségi periódus közben történnek. 

"Elsősorban nem az igazgató személye a fontos, hanem az intézmény. Az intézetek, 

központok igazgatóinak munkáját az minősíti, hogy a csapat a távozásuk után miként 

dolgozik. Az EU-elnökség kulturális rendezvényeinek előkészítése már másfél-két évvel 

ezelőtt elkezdődött, ebben végeztek fontos, +láthatatlan+ munkát az intézetek" - jegyezte meg 

a Balassi Intézet vezetője. 

Hozzáfűzte, hogy a különböző kulturális események megvalósulása a legtöbb esetben nem az 

intézetekben vagy csak az intézetek által, hanem rangos külföldi intézményekben történt, 

történik. Hatos Pál emlékeztetett arra is, hogy a kormány tavaly nyáron úgy döntött, a 

programok koordinációját a Hungarofestre bízza, az intézetek pedig a szakmai hátteret adják. 

A főigazgató az MTI-nek még korábban azt mondta, a külföldi magyar intézeteknek 

integrálódniuk kell az egységes magyar külképviseleti rendszerbe. Mint akkor kifejtette, nem 

az a lényeg, hogy az intézetek minél több eseményt produkáljanak, viszont nagyon fontos a 

partnerségépítés. "Találják meg azokat a kulturális, tudományos és egyéb olyan 

intézményeket, amelyek az adott országban presztízzsel bírnak, és ezekkel építsenek ki 

kapcsolatokat, projekteket, amelyek révén a magyar országképet fejleszteni lehet". 

A kiírt pályázatok alapján a kulturális diplomáciai feladatokat ellátó intézetvezetők feladata 

többek között a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és tudományos 

együttműködés bővítésének elősegítése, kulturális programok, rendezvények szervezése, 

támogatása, az intézet tudományos és oktatási feladatainak irányítása és szervezése, az 

intézeti és az intézeten kívüli magyar nyelvtanfolyamok működésének felügyelete, az intézet 

programjainak, arculatának alakítása. 
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A pályázati feltételek közé tartozik az egyetemi végzettség, illetve egyes intézetek esetében a 

PhD-fokozat, a megfelelő nyelvtudás, a kiterjedt tudományos és kulturális kapcsolatrendszer a 

fogadó országban, a vezetői és szervezői tapasztalat. 

A kulturális intézetek új vezetőinek kinevezése várhatóan 2015. január 31-ig szól majd, ez 

alól az Újdelhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ képez kivételt, ahol május 1-jén 

foglalhatja el posztját az új igazgató, akinek várhatóan 2015. április 30-ig szól majd a 

megbízatása. 

A Balassi Intézet felügyelete tavaly júliusban került át a kulturális tárcától az 

országkommunikációt koordináló Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz. 

 

Semjén: zökkenőmentesen halad az egyszerűsített honosítási 
eljárás 
2011. január 11. - MTI 

 

Zökkenő- és problémamentesen halad az egyszerűsített honosítási eljárás, az első héten 

mintegy ötezer kérelem érkezett - számolt be Semjén Zsolt a nemzetpolitikai tárcaközi 

bizottság keddi fővárosi ülésén. 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a legtöbb kérelmet 

Csíkszeredáról, Kolozsvárról, Szabadkáról és Beregszászról nyújtottak be. Panaszt sehonnan 

nem jelentettek, mindenhol pozitívak a tapasztalatok - emelte ki a kereszténydemokrata 

politikus, aki értékelése szerint az államigazgatás és a kommunikáció egyaránt ötösre 

vizsgázott. 

Kitért arra is, hogy a határon túli magyarság demográfiai és asszimilációs szempontból "óriási 

nyomás alatt van." 

Mint mondta, a közelgő népszámlálásoknál minden segítséget megadnak majd a magyar 

identitás megerősítésére, de ennek ellenére feltehetőleg kedvezőtlen számok lesznek a 

magyarságot illetően. Ha megakarjuk tartani a határon túli magyarságot magyarságában - ami 

pedig a magyar állam alapvető küldetése -, akkor ehhez nagyon erős impulzust adni, s ez nem 

merülhet ki kizárólag különböző támogatási formákban - hangsúlyozta. Ez az erős impulzus 

az állampolgárság - fogalmazott a kormányfő helyettese, megerősítve azt a korábbi 

álláspontját, hogy egy magyar állampolgárság van. 

Semjén Zsolt az ülésen üdvözölte, hogy Traian Basescu román államfő kihirdette a tanügyi 

törvényt, amely - mint mondta - nagyon fontos előrelépés a magyar iskolarendszer, a magyar 

iskolaügy szempontjából. Jelezte, Magyarország támogatja Románia schengeni övezethez 

való csatlakozását. 

A miniszterelnök helyettes kitért a Bethlen Gábor Alap létrehozására is, amely a határon túli 

magyar támogatásokat fogja össze. Kiemelte az egyértelmű működési rendet, a pontos és 

szigorú elszámolást. Hozzátette: az alap által megnyílik a lehetőség az uniós források 

hatékony felhasználására is. 

A támogatáspolitika irányvonalát a Magyar Állandó Értekezlet szabja meg, az egyes 

szakterületek prioritásait szakbizottságok rögzítik majd. Ezután az alap megfogalmazza a 

költségvetési javaslatát, amelyről háromtagú bizottság dönt; a testület tagjai: Semjén Zsolt, 



 
 

 

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 

Gál András Levente, a közigazgatási tárca államtitkára, és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár. 

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy az oktatási és kulturális szakbizottság elnöke Hoffmann 

Rózsa oktatási államtitkár lett, a gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság élére 

Becsey Zsolt külgazdasági államtitkár, a külügyi és jogi szakbizottság elnöke Németh Zsolt, a 

külügyi tárca államtitkára, míg a szórvány szakbizottság élére Répás Zsuzsanna került. 

A jövőben áttekintendő és megvitatandó témák között említette autonómiatörekvéseket, az 

egyszerűsített honosítási eljárást, az uniós lehetőségeket, az egységes kárpát-medencei 

magyar oktatási stratégiát. Feladatként jelölte meg az egységes szórványstratégia 

megalkotását, a moldvai csángók helyzetének áttekintését, a kárpát-medencei gazdasági 

térség, és a magyar gazdaságpolitikai összefüggéseket a Széchenyi-terv tükrében. 

Szólt arról is, hogy a tavasz folyamán valamennyi vegyes bizottság ülést tart. Megjegyezte: 

különösen a szlovák-magyar és az ukrán-magyar vegyes bizottságra koncentrálnak. 

Azzal kapcsolatban, hogy "egyes balliberális médiumok" az egyszerűsített honosítási eljárás 

gördülékeny megvalósítását célzó dél-amerikai útjának közpénzügyi vonzatát firtatták, 

kijelentette: az út egyetlen fillér közpénzbe és napidíjba nem került, az ottani barátai 

meghívására utazott Paraguyba. 

 

Répás Zsuzsanna: ülésezik jövő héten a MÁÉRT három 
szakbizottsága 
2011. január 11. - MTI 

 

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) négy újjáalakított szakbizottsága közül három - az 

oktatási, a külügyi és a gazdasági - jövő héten ülést tart - mondta a nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a tárcaközi bizottság keddi ülése után újságíróknak. 

Répás Zsuzsanna elmondta, hogy még január folyamán összeül a kárpát-medencei 

szórványbizottság, és ezt követően a nyugati diaszpórával foglalkozó testület is tanácskozik 

majd. 

A bizottságok feladata a prioritások áttekintése lesz, amelyet aztán majd a magyar kormány 

munkájába becsatornáznak - mutatott rá a helyettes államtitkár.     

Répás Zsuzsanna külön szólt a megváltozott és megújult nemzetpolitikai szemléletmódról. 

Mint kiemelte, az egyszerűsített honosítási eljáráshoz egy teljesen más szemlélettel 

viszonyulnak a magyar hivatalok és az egész magyar közigazgatás. 

Ez volt a cél a kormányváltás után, hogy ez a fajta megváltozott nemzetpolitikai 

szemléletmód áthassa az egész közigazgatást - mondta Répás Zsuzsanna. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a honosítási eljárással 

kapcsolatban kérdésre válaszolva kiemelte: tudatosan alakították úgy a rendszert, hogy 

előjegyzést lehet benyújtani. Eddig minden gördülékenyen zajlik - jegyezte meg, hozzátéve: 

az előjegyzések sok helyen nyárig már beteltek. A hiánypótlási határidők is tarthatók - 

mondta, kiemelve, hogy a kérelem beadásától számított három hónap múlva az illető kezében 

lehet az állampolgárságot igazoló dokumentum. 

Személyes találkozóra kétszer kerül sor, a kérelem beadásakor és az állampolgársági eskü 

letételekor. 
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További információkat az allampolgarsag.gov.hu címen találhatnak az érdeklődők. 

 

Erdély: 
Igényli a magyar állampolgárságot? 

2011. január 11. - Pataki Zoltán, Chirmiciu András, Irházi János - Nyugati Jelen 

 

Mai összeállításunkban ismert közéleti személyiségeket, politikusokat kérdeztünk meg, 

igényelni fogják-e a magyar állampolgárságot. 

Arad 

Király András oktatási államtitkár: „Jónak tartom a kettős állampolgárság bevezetését, és 

természetesen kérni fogom, miért ne tegyem, hisz édesapám az akkor magyarországi 

Nagyenyeden született, édesanyám Aradon, amely annak idején szintén Magyarországhoz 

tartozott. Ez egy érzelmi elégtétel, magyar vagyok, nem kell bizonyítanom, hogy otthon 

magyarul beszéltünk.” 

Bognár Levente, Arad alpolgármestere: „Igényelni fogom a kettős állampolgárságot az egész 

családommal együtt. Esetemben a kérelmezés helye már eleve adott volt, hisz lévén Arad 

testvérvárosának, Hódmezővásárhelynek a tiszteletbeli polgára, magától értetődik, hogy ott 

fogom letenni a kérelmet és a szükséges okmányokat. Tavaly decemberben erről beszéltünk is 

Hódmezővásárhely alpolgármesterével, részükről kaptam is ez irányban felkérést.” 

Bartok András, a pécskai Búzavirág Egyesület elnöke: „Egyelőre nem kérelmezem a magyar 

állampolgárságot, megvárom, amíg lefut az első nagy hullám, de utána természetesen én is 

élni kívánok a lehetőséggel. Nem az előnyök miatt, számomra ez egy jelképes dolog.” 

Erdős Bálint, Nagyszintye polgármestere: „Természetesen igényelni fogom én is, és családom 

többi tagja is, mert nagyon fontos számunkra a tudat, hogy magyar állampolgárok is lehetünk, 

ez egy összetartó erőt ad. De szerintem nem elhanyagolható, például, az esetemben, hogy 

magyar útlevéllel vízum nélkül látogathatom majd meg végre Kanadában élő rokonainkat.” 

Albert László az Aradi Magyar Ifjúsági Szövetség (AMISZ) elnöke: „Nem foglalkoztam a 

dologgal, mert úgy határoztam, hogy megvárom, amíg elmúlik az első nagy jelentkezési 

hullám. Utána persze én is benyújtom a szükséges iratokat, hogy megkapjam a magyar 

állampolgárságot, amit remek ötletnek tartok a magyar kormány részéről.” 

Nt. Czégé Imre arad-gáji református lelkész: „Egyelőre nem kérelmezem, ráadásul esetemben 

bonyolult a szükséges iratok beszerzése is.” 

 

Temes 

Delesega Gyula, a Műszaki Egyetem professzora, a Techné Egyesület alapító elnöke: 

„Feleségemmel együtt kérni fogjuk a magyar állampolgárságot, mert magyarok a gyökereink 

és úgy érezzük, hogy ezt a hagyományt folytatni kell. Annak idején a magyarigazolványt is 

kértük, még a család legidősebb tagja számára is! A feleségem esetében nem lesz egyszerű a 

felmenők iratainak beszerzése, mert a bécsi döntés után román fennhatóság alatt maradt 

területeken sok nyilvántartás megsemmisült, ez egy olyan probléma, ami sok magyart 

érinthet!” 

Halász Ferenc, az RMDSZ Temes Megyei Szervezetének elnöke: „Feltétlenül kérni fogom a 

magyar állampolgárságot, mert a magyar nemzethez tartozom és ezt ilyen módon is ki akarom 

fejezni. Az Európai Unió több országában gyakorlat a kettős állampolgárság, ezért 
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Romániában sem okozhat gondot, ha a polgárainak egy része kettős állampolgársággal 

rendelkezik, egyébként nálunk is bevett gyakorlat, hogy a moldovaiaknak kedvezményes 

feltételek mellett megadják a román állampolgárságot. Még az év első felében kérelmezni 

fogom a magyar állampolgárságot.” 

Kaba Gábor, Zsombolya polgármestere: „2012 júniusában fogom kérelmezni a magyar 

állampolgárságot. Azért nem előbb, mert elképzelhető, hogy újból jelöltetem magam a 

polgármester-választásokon, ezért a helyhatósági választások utáni időpontban gondolkodok. 

A magyar állampolgárságnak számomra erkölcsi értéke van, úgy érzem, hogy a magyar 

nemzethez tartozom. A gyerekeim már most érdeklődnek a magyar állampolgárság 

megszerzése iránt, ők valószínűleg kérni fogják az egyszerűsített honosítást.” 

Kása Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes Megyei Szervezetének elnöke: 

„Természetesen kérni fogom a magyar állampolgárságot, mert magyar vagyok. A kettős 

állampolgárság egyetlen előnyt jelenthet a számunkra: a magyar útlevelet, amellyel 

vízummentesen lehet utazni az Egyesült Államokba. Elképzelhető ugyanakkor, hogy belügyi 

vagy katonai pályára nem jelentkezhet olyan fiatal, akinek a román állampolgárságon kívül 

másik állampolgársága is van, de az ilyen irányú törvényes rendelkezéseket nem ismerem.” 

Szilágyi Géza, Újszentes polgármestere: „Kérni fogom a magyar állampolgárságot, de nem az 

elsők között, majd egy későbbi időpontban. Úgy tervezzük, hogy valamelyik 

testvértelepülésen, Szentesen, Sándorfalván fogjuk benyújtani az iratokat. Az esetleges 

előnyök vagy hátrányok nálam nem számítanak, a nemzeti hovatartozást pedig véleményem 

szerint nem irattal kell bizonyítani, ez érzelmi kérdés.” 

Vajda Pál, Újvár polgármestere: „Nem fogom kérelmezni a magyar állampolgárságot. 2004-

ben a magyarországiak nem tartottak igényt ránk, most én nem tartok igényt a magyar 

állampolgárságra. Nem politikai megfontolásból hoztam ezt a döntést, nem akarok elindulni a 

következő polgármester-választáson. Ha mégis elindulnék, akkor lehet, hogy csak azért is 

kérném a magyar állampolgárságot, és ezt nem is titkolnám el!” 

 

Hunyad 

Böjte Csaba atya, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke: „Magyarországon és Erdélyben is otthon 

érzem magam, mindkettő közel áll a szívemhez, ezért igényelni fogom. Mindig azt mondom a 

gyerekeknek, ha két ló húzza a szekeret, akkor húzza egy irányba. Valahogy így van ez az 

erdélyi és anyaországi magyarokkal is, itt a lehetőség, hogy egy irányba húzzuk a Kárpát-

medence szekerét. A Kárpát-medence természeti egység, a magyar nemzet is egységes, immár 

papíron is.” 

Dézsi Attila prefektus: „Még nem gondolkodtam el alaposan az ügyön, még nem 

tanulmányoztam át az egyszerűsített honosítási törvényt, annak előnyeit és hátrányait. Nem 

zárom ki, hogy kérni fogom, de nem is sietek. Nem az állampolgári oklevéltől vagyok 

magyar, magyarságomat úgy élem meg, hogy magyarként élek, teszek a magyar közösségért, 

nem a piros-fehér-zöld kitűzőkkel, vagy a mellveregetéssel. A kettős állampolgárság erkölcsi 

jóvátétel a határon túli magyarság számára, immár Budapest oklevéllel ismeri el a 

nyilvánvalót, hogy a határon túl rekedt magyarok is ugyanúgy a magyar nemzet részei, mint 

az anyaországiak. Csakhogy ez még mindig nem elég, a budapestieknek rá kell ébredniük, 

hogy nincs egységes magyar nemzet, amíg a határon túliak gondjai nem oldódnak meg, 

oklevéllel, vagy oklevél nélkül. Fennáll a veszély, hogy a kettős állampolgárság 
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Magyarországra szívja el az erdélyi fiatalokat, ami súlyos, szinte kiheverhetetlen csapás lenne 

a szórványnak.” 

Gáll Sándor, a Hunyadi Református Egyházmegye esperese, lupényi lelkipásztor: 

„Természetesen kérvényezem a magyar állampolgárságot. Nem mondom, hogy fontos, azt 

sem, hogy nem fontos, de szűkebb erdélyi hazánkban az idők folyamán számos olyan dolog 

volt, amiről azt hitték, hogy lényegtelen, később mégis kiderült, hogy fontos lett volna. 

Felvidéken, Kárpátalján, vagy a Délvidéken minél többen kérvényezzék a kettős 

állampolgárságot, minél többen álljanak az anyaország mellé.” 

Máté Márta, főtanfelügyelő-helyettes: „Hamarosan kérvényezem a magyar állampolgárságot, 

mert erkölcsi jóvátételről van szó 2004. december ötödike után, másrészt erkölcsi kötelesség 

is. Tisztelet szüleinkkel, nagyszüleinkkel, felmenőinkkel szemben, akik annyira vágytak a 

magyar állampolgárságra, de sokaknak nem adódott meg a lehetőség, hogy megszerezhessék, 

vagy visszaszerezhessék.” 

Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke: „Nem kívánom a nyilvánosság elé vinni, ez 

magánügy. Minden esetre örvendek, hogy az erdélyi magyarság előtt ilyen lehetőség áll, 

remélem, minél többen élnek vele, s minél többen felveszik a kettős állampolgárságot.” 

Varga Károly, a Dévai Téglás Gábor Iskolát létrehozó Geszthy Ferenc Alapítvány elnöke: 

„Egyelőre nem kérem a magyar állampolgárságot, gyermekeinknek viszont igen. Számomra 

nem fontos, előnyöm se, hátrányom se származik belőle, gyerekeim majd ott tanulhatnak. 

Nekem senki se kell hogy igazolja magyarságomat, nem kell ehhez papírt lobogtatni, 

tetteimmel azt hiszen kivívtam a nemzethez való hűséget”. 

Winkler Gyula EP-képviselő: „A kettős állampolgárság személyes kérdés, nem tartozik a 

nyilvánosságra. A dolog amúgy örvendetes, a budapesti politikum végre kielégíti az erdélyi 

magyarság régi vágyát, és érvényesíti is Magyarország alkotmányának azon cikkelyét, mely 

értelmében a mindenkori budapesti kormány felelős az egész magyar nemzetért, a határon túl 

rekedt részeiért is, másrészt későn érkezett erkölcsi restitúció december 5-ért.” 

 


