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Vezető hírek: 

 

Választójog - Néppárti EP-frakcióelnök: "elfogadhatatlan" lenne a határon túli 

magyarok választójoga 

2011. január 12. - Kárpáti János - MTI 

Joseph Daul az Európai Parlament néppárti frakciójának elnöke elfogadhatatlannak nevezte a 

határon túli magyar kisebbségek számára történő választójog megadását. Hozzátette, 

amennyiben a magyar kormány megadná azt, úgy „az egyenlő (lenne) a határok el nem 

ismerésével, és ez elfogadhatatlan.” Az Európa Bizottság sajtótájékoztatóján is előkerült a 

szavazati jog, amire az a válasz érkezett, hogy az állampolgársággal kapcsolatos ügyekben a 

tagállamok viselik a felelősséget. Pontosított a pártelnök és kijelentette, hogy valójában a 

határon túl élő és magyar állampolgársággal nem rendelkező, de magyar nemzetiségű 

személyek szavazati jogáról beszélt. A kettős állampolgársággal kapcsolatban pedig nem 

kívánt véleményt nyilvánítani. 

 
Érzelmi alapon 

2011. január 13-19-ei szám - Figyelő (nyomtatott sajtó) 

A Figyelő három oldalas cikkben számol be a kettős állampolgárság nyújtotta lehetőségekről, 

a szabályozás feltételei megteremtésének anyagi vonzatairól, az eljárás könnyített elemeiről, 

illetve a választójog kiterjesztésének dilemmáiról. Többször idézi a cikk Wetzel Tamás 

miniszteri biztost, aki szerint az összetartozás érzetének is lehet gazdaság élénkítő hatása. A 

cikk szerzője szerint az már más kérdés, hogy az állam szempontjából van-e bármilyen 

kézzelfogható gazdasági hozadéka az állampolgárság kiterjesztésének. 

 
Jobbközépre át! 

2011. január 13. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

Kelemen Hunorral készített interjút az újság. Arra a kérdésre, hogy mi motiválja a pártelnöki 

szerepre, úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági kilátástalanság a politikusok hírnevére negatívan 

hatott, melyen ő változtatni akar az RMDSZ megújulásával. A költő politikus szerint a 

megújulás a nemzedékbeli különbségből is táplálkozik, illetve annak belátásából is, hogy 

Romániának és a romániai magyarságnak egyaránt jobbközép irányvonalra van szüksége. 

Elmondása szerint a romániai magyarságnak nincsenek örök szövetségesei, csak örök érdekei. 

Kihangsúlyozta, hogy az erdélyi régiók önállóan nem életképesek. A csíki politikus az 

identitás megőrzéséhez és újratermeléséhez elengedhetetlennek véli az autonómiát. A kettős 

állampolgárság lehetőségét pedig gesztusnak tartja Magyarország részéről, melyet igényelni 

fog. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Heti Válasz 2011. január 13-i számában olvasható) 



 
 

 

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

3 

Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Néppárti bonyodalom a szavazati jogról 

2011. január 13. - Szalay Tamás Lajos - Népszabadság 

A Népszabadság is foglalkozik Joseph Daul kijelentésével, „aki elfogadhatatlannak nevezte a 

választójog megadása a határon túli magyar kisebbségeknek” amit később pontosított, hogy 

„a határon túl élő és magyar állampolgársággal nem rendelkező, de magyar származású 

személyek esetleges magyarországi szavazati jogára utalt elutasító értelemben.” A cikk ezután 

Gulyás Gergely bejelentésére tér vissza, aki először említette meg nyilvánosan a határon 

túliak szavazati joghoz való jutását, illetve véleményét közli Daul kijelentésével kapcsolatban. 

Az általuk megkérdezett jogász szerint „az uniós jogrendszerben nincs olyan konkrét előírás, 

amely tiltaná a szavazati jog megadását azoknak a magyar állampolgároknak, akik nem élnek 

Magyarországon.”  

 
Németh Zsolt: fantasztikusan halad a kettős állampolgárság ügye  

2011. január 13. - hirado.hu 

A konzulátusok fölkészültek, nincsenek kígyózó sorok, több ezren jelentkeztek, szomszédaink 

pedig nem emelnek napi szinten kifogást - mondta a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára. Természetes, hogy egyfajta mérsékletet kell tanúsítani, az olyan véleményekkel 

szemben azonban, melyek azt állítják, hogy korlátozni kell a soros uniós elnökséget betöltő 

Magyarország jogait, egyértelműen ki kell állni – jelentette ki Németh Zsolt a Magyar 

Televízió Ma reggel című műsorában. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

leszögezte: nem lehet megengedni, hogy az Európai Unió soros elnökségét a fasizmus 

vádjával, vagy a demokratikus jogok semmibevételével illessék. Tájékoztatása szerint a kettős 

állampolgárság ügye fantasztikusan halad, a konzulátusok fölkészültek, nincsenek kígyózó 

sorok, több ezren jelentkeztek, szomszédaink pedig nem emelnek napi szinten kifogást. Úgy 

vélte: az ügyben az lesz a következő lépés, hogy a nemzeti összetartozás megélését miként 

segíti elő a kettős állampolgárság. 

 

Felvidék: 

 
Új Szó: Magyar gyereknek magyar iskolában a helye 

2011. január 12. - Kokes János - MTI, Új Szó 

Az Új Szó ír a szlovákiai iskolai beiratkozással kapcsolatban, hogy magyar gyermekeknek 

magyar iskolában a helye. Nem érvényes már az, hogy az a magyar gyerek aki szlovák 

iskolába jár jobban tud majd érvényesülni. Szakértők szerint a gyerek anyanyelvén 

gondolkodik a feladat megoldásán és ez később nyelvi bizonytalanságot okozhat. Gyurgyík 

László szociológus elmondta, hogy azoknak a diákoknak az egyharmada, akik szlovák nyelvű 

iskolába jártak szlovák nemzetiségűnek vallották magukat. 
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Titkolják, hány szlovákiai magyar folyamodott magyar állampolgárságért 

2011. január 12. - SITA, parameter.sk 

A SITA hírügynökség jelentette meg, hogy Magyarország titkolja hány szlovák állampolgár 

folyamodott magyar állampolgárságért, hivatkozva az adatok védelméről szóló törvényre. 

 
Nyelvi jogok Szlovákiában (Anyanyelv-használati útmutató) 

2011. január 12. - Felvidék Ma 

Kiadványt jelentetett meg a Fórum Társadalomkutató Intézet Nyelvi jogok Szlovákiában 

(Anyanyelv-használati útmutató) címmel. A könyvből megismerheti az olvasó az anyanyelv-

használati jogait, valamint arra buzdít, hogy a hivatalos érintkezésben minél többen 

használják anyanyelvüket. 

 

Erdély: 

 
Tanügyi törvény: részletkérdések 

2011. január 12. - Erdély Online  

A román oktatási törvény módosítása a jelenlegi negyedik osztályos diákokat fogja érinteni, 

ugyanis ők fognak először az új felvételi rendszer szerint fognak felvételizni középiskolába, 

ami 70 százalékban egy portfólióból és 30 százalékban az országos vizsga eredményéből fog 

állni. A kötelező érettségi tárgyak száma nem fog változni, ezeket egészíti ki két szakiránytól 

függő tantárgy. A legnagyobb változás a kisebbségi oktatást érinti, hiszen itt a diákok a román 

nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat a kisebbség nyelvén tanulhatnak, illetve 

azoknak a diákoknak, akiknek csak a lakóhelytől távol van lehetőség tanulni, fedezik a 

bentlakás költségeit. Az őket oktató tanároknak ismerni kell az adott kisebbség nyelvét is. A 

szórványban kisebb létszámmal is indíthatnak óvodás csoportot. 

 

Olosz Gergely is megpályázza az RMDSZ elnöki tisztségét 

2011. január 12. - Garzó Ferenc - MTI 

Olosz Gergely is hivatalos indulónak számít az RMDSZ elnöki posztjáért vívott harcban. 

Indulását azzal indokolta, hogy pártnak változásokra van szüksége és rendezni kell a 

kapcsolatot a magyar kormánnyal. Véleménye szerint szükség van a magyar közösség 

egységes fellépésére hiszen „Erőnknek az egység a forrása. Ennek ismeretében az RMDSZ-

nek vissza kell térnie a közösséghez, meg kell ismernie annak szükségleteit, és meg kell 

találnia a megoldásokat mindennapi gondjaikra” - mondta. 

 

Szombaton dől el, hogy támogatja-e saját megyei szervezete Olosz Gergelyt 

2011. január 13. - transindex.ro 

Szombaton tartja a Kovásznak megyei RMDSZ a Megyei Képviselők Tanácsát, ahol eldől 

támogatják-e Olosz Gergely indulását az RMDSZ elnöki székéért. 

 

Erőltetett menetben dolgozik a Marosvásárhelyi Demokráciaközpont 
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2011. január 13. - e-népújság 

Már 800-an keresték fel a marosvásárhelyi Demokrácia Központot. Az iroda az EMNT 

kezdeményezésére jött létre, akinek megyei elnöke Jakab István elmondta, hogy folyamatosan 

kezdeményezik a kerekasztal beszélgetéseket. „Minden ügyet, amely a magyar lakosságot 

érinti, különösen Marosvásárhelyen, a kerekasztalnál beszélnek meg” - mondta az elnök. Az 

iroda önkéntes dolgozói segítenek összeállítani a honosításhoz szükséges mappákat, amivel 

meggyorsítják a konzulátusok munkáját.  

 

Emlékezés a Don-kanyari tragédiára 

2011. január 13. - Szucher Ervin - Krónika, Új Magyar Szó 

A Don-kanyarban elszenvedett vereség áldozataira emlékeztek Marosvásárhelyen az Erdélyi 

Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében. Mintegy ötven résztvevő rótta le 

kegyeletét az áldozatok emlékműve előtt. Kulcsár István az utolsó marosszéki túlélője a 

vesztes csatának, aki visszakapja másodszor elvesztett magyar állampolgárságát is. „Én már 

kétszer voltam magyar állampolgár, születésemkor, majd a világháború alatt, most, életem 

végén miért ne lennék ismét az?” - mondta a 91 éves Kulcsár István. 

 

Újítást! 

2011. január 13. - Benkő Levente - Krónika 

Olosz Gergely bejelentésével foglalkozik vezércikkében a Krónika. A szerző szerint az új 

induló sem fog tudni szavazatokat elvonni Kelemen Hunortól, inkább Eckstein-Kovács Péter 

bázisát gyengítheti. A cikk a továbbiakban egyetért Olosz Gergely azon kijelentéseivel, hogy 

meg kell újítani az RMDSZ-t, illetve rendezni kell a párt és a magyar kormány viszonyát. 

 

Újabb központ nyílt 

2011. január 13. - Jánossy Aliz - Krónika, szekelyhon.ro 

Megnyílt Gyergyószentmiklóson a Demokrácia Központ. Az iroda feladata, hogy segítse 

azokat az állampolgárokat, akik szeretnék beadni kérelmüket az egyszerűsített honosítás iránt. 

Segítenek az akták összeállításában, ellenőrzik a leadott iratokat és ha rendben van 

pecsétjükkel látják el a mappákat. Ezáltal a konzulátuson lerövidül a várakozási idő. Emellett 

az iroda foglakozni fog pályázatfigyeléssel és monitoring tevékenységgel is. 

 

Horvátország: 

 
Az egyszerűsített honosításról tart tájékoztatót Wetzel Tamás miniszteri biztos 

Horvátországban 

2011. január 12. - MTI 

Wetzel Tamás Horvátországban, Várdarócon tart tájékoztató körutat az egyszerűsített 

honosítási eljárással kapcsolatban, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

meghívására. 

 

Vajdaság: 
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Előadás a visszahonosításról 

2011. január 13. - Hzsolt - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Tájékoztatást tart a zentai önkormányzat jövő hét kedden az egyszerűsített honosítási 

eljárással kapcsolatban dr. Tóth Anikó szabadkai konzul segítségével. A sajtótájékoztatón 

elhangzott az is, hogy jelentkezhetnek, akik valamelyik magyarországi testvérváros 

anyakönyvvezetői hivatalában szeretnék átadni az állampolgársági kérelmüket. 

 
Az Újvidéki Rádió főszerkesztőjének rendelete nem lehet kötelező érvényű 

2011. január 12. - V. - Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Rádió főszerkesztőjének december 9-én kiadott rendelettel kapcsolatban foglalt 

állást a tartományi ombudsman. A rendelet szerint az informatív műsoroknak „legalább a 75 

százalékát” kötelezően vajdasági híreknek kellene képeznie, ami nem lehet kötelező érvényű, 

áll az állásfoglalásban.  

 

Muravidék: 

 
Az általános nemzetiségi törvény mellett 

2011. január 12. - Tomka Tibor - Népújság 

Pénteken ült össze a kormány nemzetiségi bizottsága, amin részt vett Göncz László, illetve az 

újonnan megválasztott muravidéki elnök Horváth Ferenc. Az ülésen szó esett a községek és a 

nemzeti közösségek kétnyelvűségének finanszírozásáról, az illetékes minisztérium által 

kidolgozott pénzosztási kulcsról, amely a magyarságot nézve kedvező, az olasz kisebbségnek 

viszont sajnos nem. 

 

Kárpátalja: 

 
Honosítás: elég a hitelesített másolat 

2011. január 12. - K. E. - Kárpáti Igaz Szó 

Wetzel Tamás miniszteri biztossal készített interjút az egyszerűsített honosítással 

kapcsolatosan felmerülő kérdésekről a Kárpáti Igaz Szó. Tisztázódott az, hogy elég a születési 

anyakönyvi kivonat és házasságlevél hiteles másolatát leadni a kérelemhez, nem kell az 

eredeti iratokat beadni. Kitért az útlevél megszerzésének lehetőségére is, ami 25-40 euró 

közötti áron igényelhető. Igényelhetik nem magyar nemzetiségűek is a magyar 

állampolgárságot, amennyiben bizonyítani tudják, hogy magyar felmenőkkel rendelkeznek. 

 
Közös múlt, közös könyv 

2011. január 12. - T. V. - Kárpáti Igaz Szó 

Magyar és ukrán nyelvű könyv jelent meg Kárpátalja 1919–2009: kultúra, politika, történelem 

címmel, amit a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, 

a Szülőföld Alap, illetve az Ungvári Nemzeti Egyetem támogatásával tudtak megjelentetni.  
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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: 

Néppárti bonyodalom a szavazati jogról 
2011. január 13. - Szalay Tamás Lajos - Népszabadság 

 

Meglehetősen komoly félreértések adódtak tegnap az Európai Néppárt frakcióelnökének egy 

kijelentéséből, amelyből arra lehetett következtetni: Joseph Daul sérelmezi, hogy a magyar 

kormány szavazati jogot is adna a határon túliaknak a kettős állampolgárság mellé. Daul 

szerint félreértették mondandóját. 

„Elfogadhatatlan” lenne a választójog megadása a határon túli magyar kisebbségeknek – 

jelentette ki tegnap egy sajtóreggeli résztvevői előtt Joseph Daul, az Európai Parlament 

jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú néppárti frakciójának elnöke. A politikus 

hozzátette: ha a magyar kormány úgy döntene, hogy szavazati jogot ad az Európai Unió más 

országaiban élő magyar kisebbségek tagjainak, „az egyenlő (lenne) a határok el nem 

ismerésével, és ez elfogadhatatlan”. 

A kijelentés azért is tűnt különösen érdekesnek, mert Orbán Viktor, az Európai Néppárt 

alelnöke, a Fidesz pedig a pártcsalád tagja. A Népszabadság brüsszeli tudósítójának arra a 

kérdésére, hogy a néppárti román és szlovák képviselők esetleges nyomására nyilatkozott-e 

meg Daul, a politikus szóvivője, Antoine Ripoll azt válaszolta: erről szó sincs, a kérdés iránt 

nyilvánvalóan igen érzékeny francia konzervatív képviselőnek egész egyszerűen ez a 

véleménye. Megkeresésünkre a magyar fideszes delegáció egyik tagja sem kívánt reagálni 

Daul szavaira. 

Tegnap késő este aztán Joseph Daul - feltehetően észlelve az általa mondottak meglehetősen 

erős visszhangját - a szóvivője útján úgy nyilatkozott, hogy valójában a határon túl élő és 

magyar állampolgársággal nem rendelkező, de megyar származású személyek esetleges 

magyarországi szavazati jogára utalt elutasító értelemben. "A kettős állampolgárokkal 

kapcsolatban Joseph Daul nem kívánt vélemény nyilvánítani" - mondta Ripoll telefonon az 

MTI-nek. Ez csak azért furcsa, mert a frakcióvezetői pontosítás nyomán felmerülő kérdés - 

jelesül az, hogy a magyar állampolgársággal nem rendelkezők is kapjanak szavazati jogot - a 

nyilvánosságban még soha nem került szóba 

A kettős állampolgároknak megadni kívánt szavazati jog lehetőségét nyilvánosan először 

Gulyás Gergely, az alkotmány-előkészítő bizottság fideszes alelnöke vetette fel egy 

nyilatkozatában. A politikus akkor azt mondta: vélhetően kiveszik az alaptörvényből azt a 

passzust, amely a választójogot állandó magyarországi lakhelyhez köti. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes ennél konkrétabb nyilatkozatot tett korábban, amikor azt mondta: 

személyes véleménye szerint meg kell adni a szavazati jogot, de ezt nem az állampolgársági, 

hanem a választójogi törvény szabályozza. 

Gulyás Gergely lapunk megkeresésére Joseph Daul kijelentésével kapcsolatban azt mondta: 

ezek szerint Európa számos más állama sem tartja tiszteletben a határokat, hiszen a kettős 

állampolgárság megadása része a nemzetközi gyakorlatnak. „A tájékozatlanság pedig 

pártsemleges”, tette hozzá a fideszes politikus. Tény, hogy az uniós tagországok többségében 

– ott, ahol van kettős állampolgárság – szavazati jogot is kaptak az érintettek, amellyel élni is 

szoktak; a román elnökválasztást például jószerével a külföldön élők döntötték el. 
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Szijjártó Péter, a miniszterelnök személyes szóvivője úgy kommentált: az új alkotmányt 

érintő konkrét kérdések az alkotmányozás ügyében hamarosan megkezdődő nemzeti 

konzultáció után válhatnak aktuálissá. Ebből az következik, hogy a Fidesz a szavazati jog 

kérdését az alkotmányozás részévé kívánja tenni. 

– Daul képviselő kijelentése tulajdonképpen reális felvetés – nyilatkozta lapunk 

megkeresésére Hack Péter. Az alkotmányjogász hozzátette: a kettős állampolgárság mellé 

megadott szavazati jog felveti azt a kérdést, hogy így az Európai Unión kívüli állampolgárok 

(például szerb vagy akár ausztrál) – bizonyos mértékben – akár meg is határozhatják egy 

uniós tagállam (Magyarország) parlamenti összetételét. Hack szerint ennél is érdekesebb 

kérdés, hogy az európai parlamenti választások során az így szerzett állampolgárság mellé jár-

e még egy szavazati jog. Jelen esetben ugyanis például egy román és egy magyar kettős 

állampolgár akár a román és a magyar EP-választáson is leadhatná a voksát. 

 „Az alapkérdés az, hogy az ország politikai határai ezzel a lépéssel a földrajzi határokon 

kívülre kerülnek. Ez egyébként úgy tűnik, hogy a jobboldalnak – ezen belül is a Jobbiknak – 

határozott célja, politikai programja is”, fogalmazott Hack Péter, hozzátéve: az Orbán-

kormány ebben a kérdésben is azt a taktikát követi, hogy adott lépésre a magyar szavazók 

hogyan reagálnak, az európai visszhangok pedig nem érdekesek. „Ez egy rövidlátó politika, 

hiszen jól tudjuk, hogy a jövőben beálló bármilyen konfliktusnál fontos tényező, hogy az 

európai népcsalád milyen véleménnyel van rólunk. Erről a szerbek sokat mesélhetnének 

például Koszovó kapcsán. Még olyan ügyekben is ellenük döntöttek, ahol pedig igazuk lett 

volna, csak mert a bajkeverő országok közé kerültek”, tette hozzá Hack Péter. 

Valki László egyetemi tanár, nemzetközi jogász a Népszabadság kérdésére azt mondta: „az 

uniós jogrendszerben nincs olyan konkrét előírás, amely tiltaná a szavazati jog megadását 

azoknak a magyar állampolgároknak, akik nem élnek Magyarországon. A néppárti 

frakcióelnök nyilatkozata ugyanakkor elég egyértelmű politikai állásfoglalás. Egyelőre nem 

tudható, hogy mennyire széles körű nyugati értékítéletet tükröz, és lesz-e olyan folytatása, 

mint a médiatörvény esetében. Ha lesz, azt mindenképpen figyelembe kell venni a hazai 

döntések meghozatalánál, mert nem lenne szabad újabb frontot nyitnunk nemzetközi 

kapcsolatainkban”, fogalmazott a szakértő. 

A szavazati jog megadásának lehetőségét korábban többen is fenntartásokkal fogadták. Markó 

Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke például azt mondta: a teljes jogú 

állampolgársághoz a szavazati jog is jár, de az erdélyi magyaroknak elsősorban abba kell 

beleszólniuk, ami Romániában történik, és nem a magyar történésekbe. Bugár Béla, a 

szlovákiai Most-Híd elnöke pedig konkrétan elítélte a Fidesz elképzelését, mondván, az 

veszélyes precedenst teremt, ami az uniós tagállamokat is elgondolkodtatja majd. 

A magyar parlamenti pártok közül kizárólag a Jobbik támogatta a lehetőséget. Sőt a 

radikálisok már most azt javasolták, hogy a parlament létszámát 26 fővel növeljék, s ezeket a 

képviselőket a határon túliak választhassák meg. Dorosz Dávid, a parlament külügyi és 

határon túli magyarok bizottságának LMP-s tagja korábban azt közölte: az ökopárt 

határozottan elutasítja a tervet, mondván, csak olyanok szólhassanak bele közügyekbe, akik a 

döntés következményeit viselik is. Török Zsolt, az MSZP szóvivője lapunk megkeresésére azt 

mondta: Joseph Daul nyilatkozata jól mutatja, hogy Orbán politikája már saját pártcsaládjában 

sem kapja meg az egységes támogatást. „Ami a választójogot illeti, jelen állás szerint a 

jogosultság állampolgársághoz és lakcímhez kötődik. A pontos állásfoglaláshoz meg kell 

várni az alkotmány végleges koncepcióját”, tette hozzá. 
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Érzelmi alapon 
2011. január 13. - Nagy Iván Zsolt - Figyelő 

 

Az erdélyi Nagy József december végén még vacillált: kérje-e vagy sem a magyar 

állampolgárságot? Egyfelől, a magyarsága ettől nem lesz szerinte se gyengébb, se erősebb, 

munkahelye Romániában van, nem is akar átköltözni, választani itt nem szeretne, utazni meg 

ugyanúgy utazhat az ottani útlevéllel, mint az ittenivel. Másrészt, tette hozzá, igazából nem 

szól semmi amellett sem, hogy ne kérje. Elvégre csupán lehetőségeit bővíti, és ki tudja, mit 

hoz még a jövő. 

Mások nem tipródtak ennyit, sőt, jóval korábban eldöntötték, hogy kihasználják a lehetőséget. 

A szomszédos országokban működő magyar konzulátusokon már hetekkel ezelőtt is csak 

tavaszra lehetett időpontot kapni honosítási kérelem benyújtására. Érkeztek a kérelmezők az 

év első munkanapján a magyarországi anyakönyvvezetőkhöz is, és nem csupán a PR-

ügyfelek. (Az első budapesti kérelmet az a kolozsvári Hantz Péter adta át, ráadásul a szaktárca 

államtitkárának, aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács egyik vezetője, amúgy ismertté vált, 

amikor magyar feliratok kihelyezése miatt elbocsátották a kolozsvári egyetemről.) A román 

határ közelében lévő települések egyikének anyakönyvvezetője arról mesélt lapunknak, hogy 

az első napon máris öten érkeztek hozzájuk. A hölgy, aki megnyugtatóbbnak találta, ha az ő, 

illetve a település nevét nem írjuk le, arra panaszkodott, hogy a magyar önkormányzatok 

plusz pénzt nem kaptak a honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárásokra. Mint kifejtette, 

elképzelhető, hogy ez nem okoz gondot, ám olyan napokon, amikor sokan érkeznek, ez 

megterhelő lehet. Egy ügyfél rendszerint fél órát marad nála, ha tehát egy nap csak húszan 

jelentkeznek be, az már bőven túl van a munkaidőn. Wetzel Tamás honosítási ügyekben 

illetékes miniszteri biztos szerint nincs ebben semmi meglepő, hiszen – érvelt – nem lehet 

kiszámítani, hányan veszik igénybe a 2200 anyakönyvvezetőt. Amúgy – tette hozzá – főleg 

kisebb településeken kevés klasszikus anyakönyvi ügy van, kevesen születnek, kötnek 

házasságot vagy haláloznak el, így ennek a feladatnak bele kell férnie. 

A költségvetésből amúgy tavaly 830 millió forintot költöttek a törvény alkalmazásának 

előkészítésére. Ebből a külügynek, a belügynek és az igazságügyi tárcának is jutott, 

különböző fejlesztésekre, illetve az állomány bővítésére. A külügyminisztériumba, illetve a 

bevándorlási hivatalhoz ugyanis éppen úgy embereket kellett felvenni (előbbihez hetvenet, 

utóbbihoz százat), mint a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, ahol szintén ellenőrzik az 

állampolgárságot kérőket. Kormányzati becslések szerint idén kétmilliárd forintba fog kerülni 

az állampolgárság kiterjesztése. Azt mondja azonban, hogy ez a befektetés megtérül, 

mégpedig tíz év alatt. Erre van is elképzelésük, gondolnak például a bevándorlási hivatal azon 

alkalmazottaira, akiknek a korábbi, bonyolult eljárásokban volt feladatuk. De hivatkozott 

Wetzel Tamás arra is, hogy idővel az állampolgársági kérelmek száma csökken majd, akkor 

meg nem kell ennyi munkatárs és másra használható a mostan fejlesztett technikai felszerelés 

is.  

Más kérdés, hogy van-e ezen kívül bármilyen más gazdasági hozadéka az állampolgárság 

kiterjesztésének. Néhány éve még indokolt lett volna például a határon túli munkaerő 

behozatala, illetve ennek könnyítése, ma már azonban munkahelyeket kellene itthon is 
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teremteni. Ráadásul a lehetőség nem is feltétlenül vonzó. Miközben ugyanis megannyi 

emberben még mindig az az illúzió él, hogy Magyarországon relatív gazdagság van a 

szomszédos országokkal szemben, ez mind kevésbé igaz. A román és a szlovák határ mentén 

egyre gyakoribb például, hogy a szomszédos országban élőknek olcsóbb, ha Magyarországon 

vesznek lakást, s innen mennek „haza” dolgozni. Az itteni cégalapítás szintén kevésbé vonzó, 

hiszen az uniós tag Romániában például kisebbek az adóterhek.  

Wetzel Tamás úgy véli, az összetartozás érzetének is lehet gazdaságélénkítő hatása, csakúgy, 

mint a nemrég ötletként felvetett magyar kataszternek. Utóbbiról először Semjén Zsolt beszélt 

a Magyar Állandó Értekezleten, mondván: megkezdik a világ magyarságának összeírását. A 

miniszteri biztos szerint így könnyebb lenne például üzleti partnereket találni a világ 

különböző részein. A felvetésre, hogy a közösségi oldalak korában és e nélkül is megy, 

Wetzel Tamás beleegyezően bólintott, de hozzátette: azért ez is segíthet. De itt nem is ez, 

hanem a lépés érzelmi hozadéka a fontosabb. 

Gazdasági értelemben jól leginkább az Ukrajnában és részben a Szerbiában élők járhatnak. 

Nekik ugyanis még a magyarországi lehetőségek is vonzóak lehetnek, nem beszélve az uniós 

munkaerőpiacról, amelyik az útlevél megszerzésével megnyílik előttük. Kérdés, miként 

fogadják ezt az EU tagállamaiban. Felvetésünkre, hogy érheti-e emiatt valami hátrány a 

magyarországiakat, Wetzel Tamás kizárta ezt. Mint mondta, egy meglévő jogot már senki 

sem fog visszavenni. Az Ukrajnában élők esetében amúgy már az állampolgárság 

megszerzése is kérdéseket vett fel. Kijev ugyanis nem ismeri el a kettős állampolgárságot, 

ennek dacára az országban lévő magyar konzulátusokon fogadják a kérelmeket. Wetzel 

Tamás szerint nincs ebben semmi különös, a diplomáciai képviselet Magyarország területe, 

ott pedig az történik, amit Budapest eldöntött. Kérdésünkre, hogy nem cinikus magatartás-e 

teret adni olyasminek, ami egy országban alkotmányellenes, a miniszteri biztos azt mondta: 

erről nincs szó, Magyarország csupán biztosítja a lehetőséget, az emberek pedig maguk 

döntenek arról, hogy mit csinálnak. 

Megpróbáltuk megkérdezni a budapesti ukrán nagykövetet is a helyzetről, de szóban 

egyeztetett, írásban elküldött levelünkre nem érkezett válasz. A Figyelő egyébként 

kormányzati körökből úgy értesült, a témában volt egyeztetés a két ország képviselői között. 

Hogy pontosan mi hangzott el, nem derült ki. Mindenesetre úgy tudjuk, felvetődött az is, hogy 

Magyarország soros EU-elnökként miben segíthet Kijevnek. A már említett Nagy József 

egyébként románok véleményét is idézve nem zárta ki, hogy ezzel az egész változással 

bizonyos értelemben leértékelődik a magyar állampolgárság, amit olyanok is viszonylag 

könnyen megszerezhetnek, akiknek ez nem járna. Wetzel Tamás szerint leértékelésről szó 

sincs. Azt viszont elismerte, hogy kaphatnak állampolgárságot erre méltatlanok is. Ám – tette 

hozzá - a kiadott építési engedélyek öt százaléka esetében, illetve azok megvalósításánál sincs 

minden rendben, de ezért még kell kiadni építési engedélyeket. Szerinte az állampolgársági 

kérelmek esetén ez legfeljebb az egy százalékot érheti majd el. 

 

Felvidék: 

Új Szó: Magyar gyereknek magyar iskolában a helye 
2011. január 12. - Kokes János - MTI, Új Szó 
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Magyar gyereknek magyar iskolában a helye - hívja fel a figyelmet az Új Szó című pozsonyi 

napilap, amely szerdán terjedelmes összeállításban foglalkozik a szlovákiai magyar nyelvű 

oktatással. 

"Még mindig él Dél-Szlovákiában az a tévhit, hogy a szlovák iskolába íratott magyar 

anyanyelvű gyerekek könnyebben érvényesülnek a társadalomban. A szakemberek szerint 

ennek éppen az ellenkezője igaz" - írja az újság. 

"Az érvényesülés kulcsa a tehetség és a szorgalom, ehhez viszont a fejlődő gyereknek 

szüksége van egy nyelvre, amelyben magabiztosan mozog, amelyet bármilyen helyzetben 

képes használni. Az anyanyelv az a nyelv, amelyen az iskolai feladatok megoldása közben 

gondolkodik. Ha ennek a nyelvnek a szerepébe két nyelv kerül (esetünkben a szlovák és a 

magyar), az nyelvi bizonytalanságot okozhat" - fejti ki a lap szakértőkre hivatkozva. 

Gyurgyík László szociológus szerint ha egy magyar gyerek szlovák iskolába jár, megszakad a 

kapcsolata a magyar kultúrával. "Amennyiben ugyanilyen családok gyermekei szlovák 

iskolába jártak, akkor már egyharmad részük élete későbbi szakaszában szlovák 

nemzetiségűnek vallotta magát" – állítja a szociológus. 

A statisztikai kimutatások szerint az utóbbi években a szlovákiai magyar gyermekek 

nagyjából egyharmada jár szlovák iskolába. Bár a szülők célja legtöbbször a szlovák nyelv 

jobb elsajátítása, szakértők ezt a nemzetiségváltás kezdeteként értelmezik. 

Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) oktatásért felelős alelnöke 

sajtónyilatkozatban rámutatott, hogy Szlovákiában a magyarok részaránya nagyjából 10 

százalék, ám a beiratkozási statisztikák sokkal rosszabbak, s az utóbbi években a gyermekek 

7-7,5 százalékát íratják be magyar iskolába.  

"Az önkormányzatok, az egyházak, a civil és vállalkozói szféra együttműködése meghozhatja 

a beiratkozások várva várt eredményét, miszerint akire számítottunk, az ott van a magyar 

iskolában" – jegyzi meg a volt oktatásügyi államtitkár. 

Ozvald Erzsébet, a Híd oktatásügyi szakértője szerint semmi sem bizonyítja a magyar szülők 

feltételezését, hogy a szlovák iskola könnyebb boldogulást biztosít. "Egykori tanárként is 

mondhatom, hogy az anyanyelven szerzett ismeret az, amire a gyerek később is 

támaszkodhat" – állítja Ozvald. 

Szlovákiában január 15-től február 15-ig zajlanak le az iskolai beiratkozások. 

 

Titkolják, hány szlovákiai magyar folyamodott magyar 
állampolgárságért 
2011. január 12. - SITA, parameter.sk 

 

Magyarország titkolja, hány szlovák állampolgár folyamodott magyar állampolgárságért. „A 

személyi adatok védelméről szóló törvényre való tekintettel a magyar kormány nem nyújt 

információt arról, mely szlovák állampolgárok kérvényezték a magyar állampolgárságot“ – 

közölte a SITA hírügynökség kérdésére válaszolva Lukács Bence Ákos a magyar igazságügyi 

és közigazgatási minisztérium illetékese.  

Ugyanígy elutasító álláspontra helyezkedett a pozsonyi magyar nagykövetség.  

Ismertek viszont a szerbiai és romániai adatok. A szerbiai Balkan Insight hírportál szerint 

csak a Vajdaságból mintegy nyolcezren kívántak eddig élni az egyszerűsített magyar 
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honosítás intézményével. Nowitz Oszkár szerbiai magyar nagykövet néhány nappal ezelőtt 

arról beszélt újságírók előtt, hogy a magyar kormány mintegy 80 ezer honosítást 

kezdeményező szerb állampolgárságú magyarral számol. A magyar miniszterelnök-helyettes, 

Semjén Zsolt szerint ugyanilyen a hangulat Romániában is, ahol a magyarok lakta vidékekről 

már január első hetében ezrek folyamodtak magyar állampolgárságért.  

 

Nyelvi jogok Szlovákiában (Anyanyelv-használati útmutató)  
2011. január 12. - Felvidék Ma 

 

A Fórum Társadalomkutató Intézet gondozásában megjelent a „Nyelvi jogok Szlovákiában 

(Anyanyelv-használati útmutató)” c. kiadvány, amely a Szabad Újság e heti (mától kapható), 

illetve az Új Szó holnapi (január 13-a) számának mellékleteként kerül terjesztésre. A jövő 

héten, január 19-én a Vasárnapban is megtalálható lesz.  

A kiadványt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az Anyanyelvünkért Polgári Társulás 

jegyzi szerzőként, Lancz Attila és Horony Ákos jogászok, Cúth Csaba nyelvész. A 

könyvecske részletesen megismerteti az olvasót anyanyelv-használati jogaival, arra buzdít, 

hogy a hivatalos érintkezésben minél többen használják anyanyelvüket. Taglalja az 

önkormányzatok és hivatalok tájékoztatási kötelességeit a kisebbségek nyelvén, konkrét 

kérdések megválaszolásával segíti a szlovákiai magyarokat anyanyelvi jogaik gyakorlati 

érvényesítésében. (A kiadvány szlovák nyelvű összefoglalót is tartalmaz, hogy a hivatalokban 

egyszerűbb legyen a jogérvényesítéssel érvelni.) 

A kiadványhoz egy részletes térkép is tartozik a szlovákiai magyarlakta településekről. 

A kiadó arra kéri azokat, akik többször is hozzájutnak a kiadványhoz, egyetlen példányt se 

dobjanak ki, hanem adják tovább ismerőseiknek, családtagjaiknak, szomszédaiknak. 

A füzet, olyan kézikönyv, amely minden családban ott kell lennie. 

 

Erdély: 

Tanügyi törvény: részletkérdések 
2011. január 12. - Erdély Online  

 

A mostani negyedikesek az elsők, akik bőrükön tapasztalhatják az új tanügyi törvényt. Ők 

már a megváltozott eljárás szerint felvételiznek majd a középiskolába. Bemutatunk néhány 

részletkérdést. 

Többször írtunk már arról, hogy a román tanügyi törvény milyen új irányt szab nem csak a 

kisebbségi oktatásnak, hanem az általános romániai közoktatásnak is. Számos olyan reformot 

indít el a törvénycsomag, mely alapjaiban változtatja meg az oktatást kezdve az elemi 

osztályoktól egészen az egyetemi képzésekig. Természetesen mindezen reformok 

megvalósulása a finanszírozáson is múlik. A jelenlegi negyedik osztályosok alkotják azt az 

évfolyamot, mely elsőként bőrén tapasztalhatja az oktatásügyet szabályozó törvényt. Ők már a 

megváltozott eljárás szerint fognak felvételizni a középiskolákba. Eszerint 70 százalékban egy 
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– a diák összteljesítményét összegző – dokumentumgyűjtemény (úgynevezett „portfólió"), 30 

százalékban pedig egy országos vizsga fog számításba jönni a líceumokba való bejutáskor. 

Érettségi 

A kötelező érettségi tantárgyak száma nem változik. Román, magyar, idegen nyelv és 

számítógépes ismereteken kívül a végzősök szakiránytól függően még két tantárgyból 

vizsgáznak. Ezek elsősorban általános ismereteket mérnek majd fel. Például a 

természettudományi vizsgához kémiai, fizikai és biológiai tantárgyak kérdéskörei egyaránt 

tartozni fognak. Ezt a típusú érettségit fokozatosan vezetik be, így a jelenlegi hetedikesek 

lesznek azok, akik először az új vizsgarendszer szerint fognak érettségizni. A 2012/2013 

tanévtől az előkészítő évfolyamot az elemi, a kilencedik osztályt viszont az általános iskolai 

képzéshez csatolják. Ez azokat érinti, akik jövő év szeptemberéig betöltik a hatodik 

életévüket. A tizedik osztályba csak azok az iskolák lesznek kötelesek felvételit tartani, ahol 

egy helyre több jelentkező jut. Jelentős változáson megy át a szakképesítés is. A 9. és 11. 

osztály elvégzésével és gyakorlati vizsgával megszerezhető az első szakmai fokozat, 12. és 

13. osztály elvégzése érettségire jogosít, ezt követően technikumi oktatásban lehet részt venni. 

A tanügyi törvény csökkenti az órák számát az egyetem előtti oktatásban, mindegyik 

ciklusban átlagban 5-6 órával. 

Kisebbségi oktatás 

A kisebbségi oktatásra vonatkozó újdonságok sorában megemlíthetjük, hogy a diákok minden 

tantárgyat anyanyelven tanulhatnak majd, természetesen a román nyelv és irodalom 

kivételével, ezt ugyanis egy sajátos tanterv szerint és sajátos tankönyvekből oktatják majd. A 

szabályozás továbbra sem teszi lehetővé az önálló, állami finanszírozású magyar nyelvű 

egyetem létrehozását, viszont teljes körű iskolai anyanyelvi oktatást biztosít. A kisebbségi 

gyerekeket oktató pedagógusoknak ismerniük kell az adott nyelvet. A kisebbségi oktatás 

kiemelt támogatásban is részesülhet, néhány példa erre: annak a diáknak, aki csak otthonától 

távol tud anyanyelven tanulni, fedezik a bentlakás vagy az ingázás költségeit; magyarul tanuló 

diákok után nagyobb támogatás jár az iskoláknak. Az egyik fontos előrelépés, hogy 

szórványban kisebb létszámmal is indíthatnak óvodás csoportokat, illetve elemi és 

gimnáziumi osztályokat a magyar anyanyelvű diákok számára, illetve a vegyes tannyelvű 

iskolákban az egyik aligazgatónak kötelezően az adott kisebbséghez kell tartoznia. Az 

egyetemek vezetőségében is kötelező biztosítani a kisebbségi nyelvű oktatók arányos 

képviseletét. 

 

Olosz Gergely is megpályázza az RMDSZ elnöki tisztségét 
2011. január 12. - Garzó Ferenc - MTI 

 

Olosz Gergely is megpályázza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöki 

tisztségét a februári nagyváradi tisztújító kongresszuson - ezt a szövetség képviselőházi 

frakcióvezetője maga jelentette be szerdán tartott sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján. 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter és Eckstein-Kovács Péter államfői 

tanácsadó után a Kovászna megyei politikus a harmadik politikus, aki hivatalosan is jelezte 

indulási szándékát az RMDSZ elnöki székéért folytatott versenyben.  
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Olosz Gergely sajtótájékoztatóján azzal indokolta döntését, hogy szerinte a szövetségnek 

gyökeres változtatásokra van szüksége, váltani kell a magyar közösséggel való 

kapcsolatokban, akárcsak a romániai és a magyarországi politikai partnerekhez fűződő 

viszonyban. Úgy véli, az RMDSZ alapvető megreformálásának a keretében a szervezetet a 

jövőben rugalmassá, versenyképessé, hatékonnyá, bátorrá és gyakorlati szemléletűvé kell 

változtatni. 

Egyebek között fontosnak nevezte a magyar közösség egységes fellépését. Mint mondta, nem 

szabad engedni, hogy a személyes ellentétek széthúzáshoz vezessenek e közösségben. 

"Erőnknek az egység a forrása. Ennek ismeretében az RMDSZ-nek vissza kell térnie a 

közösséghez, meg kell ismernie annak szükségleteit, és meg kell találnia a megoldásokat 

mindennapi gondjaikra" - hangsúlyozta a politikus, aki szerint csak így lehet elérni, hogy a 

magyarság ne érezze szükségét egy másik politikai ernyő alá behúzódni.   

Olosz Gergely ezzel ki nem mondva is arra utalt, hogy a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) egy új párt megalakítását fontolgatja.  

A magyarság egységes képviselete mellett foglalt állást az utóbbi napokban Kelemen Hunor 

is, akit eddig az RMDSZ számos megyei szervezete biztosított támogatásáról. Újságírói 

kérdésre válaszolva jelezte: ha a februári kongresszuson ő nyeri el a szövetségi elnöki 

tisztséget, felkéri Tőkés Lászlót arra, hogy ne jegyeztessen be új pártot. "Számos 

együttműködési lehetőség van, így a magyar politikai képviseletnek nem kell 

földarabolódnia" - mondta. 

Kelemen Hunor az RMDSZ törvénykezési prioritásai között említette a kisebbségek 

jogállásáról szóló törvénytervezet parlamenti elfogadását. Szerinte a jogszabálytervezetet 

kellő politikai akarattal még az idei ülésszakban elfogadhatja a parlament, hiszen a nyilvános 

vita is megvolt már róla. Fontosnak nevezte az RMDSZ kormányzati szerepvállalását. 

Az RMDSZ belső átalakítását tartotta szükségesnek eddigi megnyilatkozásai alapján 

Eckstein-Kovács Péter is. A volt szenátor, aki a szövetségben a szabadelvű kör elnevezésű 

platform vezetője és Traian Basescu államfő kisebbségügyi tanácsadója, a megyei szervezetek 

képviselői előtt úgy vélte, ő a megfelelő ember a megfelelő helyen az elbizonytalanodott 

szavazótábor számára. Elmondása szerint el tudja képzelni egy székelyföldi és egy partiumi 

RMDSZ létét is.  

A romániai magyar sajtó egy része az elmúlt napokban felhívta a figyelmet arra, hogy az 

újabb mandátumért magát jelöltetni nem kívánó Markó Béla Kelemen Hunort látná szívesen 

utódjaként. A székelyföldi Háromszék szerint Eckstein-Kovács Péter nem számíthat elsöprő 

többségre, bár ötletei, elképzelései figyelemre méltóak. Olosz Gergelyről Erdélyben tudni 

vélik, hogy Semjén Zsolt barátjának tekinthető, és valószínűleg a Fidesz támogatását is élvezi. 

Kelemen Hunor egyébként a sajtó érdeklődésére Orbán Viktorral kapcsolatban azt mondta: 

nincs semmi akadálya annak, hogy jól megértesse magát a magyar miniszterelnökkel. 

Az utóbbi időben felmerült egy negyedik név is a lehetséges jelöltek sorában, mégpedig 

Cseke Attila egészségügyi miniszteré. Őt elsősorban a Bihar, Szilágy és Szatmár megyei 

szervezetek támogatnák egységes jelöltjükként, de erről folyik még a vita. A jelentkezési 

határidő mindenesetre január 26-án jár le. 
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Szombaton dől el, hogy támogatja-e saját megyei szervezete 
Olosz Gergelyt 
2011. január 13. - transindex.ro 

 

Szombaton szervezi meg Kovászna megyében a helyi RMDSZ a Megyei Képviselők 

Tanácsát, ahol premierként részt vesz az a három jelölt, aki eddig jelezte indulási szándékát az 

RMDSZ elnöki tisztségért.  

Eckstein-Kovács Péter, Kelemen Hunor és Olosz Gergely - aki egyébként a mai nap folyamán 

jelentette be, hogy megpályázza az RMDSZ-elnöki tisztséget - egyaránt lehetőséget kap arra, 

hogy ismertesse a küldöttekkel programját.  

A Kovászna megyei képviselőként tevékenykedő Olosz Gergely a Transindex megkeresésére 

elmondta, elsősorban a saját szervezetéhez fordult támogatásért, hiszen rengeteg biztató 

jelzést kapott, ezért is döntött az indulás mellett. Ugyanakkor emlékeztetett, a szövetség 

statútuma lehetővé teszi, hogy egy megyei szervezet több jelöltnek is támogatást nyújtson. 

 

Erőltetett menetben dolgozik a Marosvásárhelyi 
Demokráciaközpont  
2011. január 13. - e-népújság 

 

A Marosvásárhelyi Demokráciaközpont megnyitása óta eltelt egy hét alatt több mint 800-an 

keresték fel személyesen az irodát, idősek, fiatalok egyaránt, és naponta 50-60 körüli azok 

száma, akik telefonon érdeklődnek a honosításról, nyilatkozta tegnap sajtótájékoztatón Portik 

Vilmos, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei elnökségének 

közkapcsolatokért felelős tagja. 

Jakab István, az EMNT megyei elnöke foglalta össze az iroda megnyitása óta eltelt tíz nap 

eseményeit. Elmondta, hogy az EMNT megyei vezetése hétfőn találkozott a magyar 

történelmi egyházak marosvásárhelyi és környékbeli képviselőivel, pénteken pedig a civil 

szervezetekkel szerveznek találkozót. Párbeszédet kezdeményeznek a magyar közösség 

meghatározó képviselőivel. „Az EMNT tudatosan kezdett egy nemzeti kerekasztal 

létrehozásába, marosvásárhelyi lábakkal. Minden ügyet, amely a magyar lakosságot érinti, 

különösen Marosvásárhelyen, a kerekasztalnál beszélnek meg” – jelentette ki az elnök.  

Elmondta, hogy az EMNT több tucat programot tervez, amellyel a Maros megyei és 

marosvásárhelyi lakosság közérzetének javítását kívánják elérni. Március 15. megünneplése 

mellett farsangi karnevált terveznek a vásárhelyiek számára és első ízben kerítenek sort a 

Vásárhelyi Várnapokra. 

Kali István, a DK igazgatója a félreértések elkerülése végett hangsúlyozta, nem a központban 

kell leadni a dossziékat, hanem a csíkszeredai vagy a kolozsvári konzulátuson (személyesen), 

illetve bármely magyarországi polgármesteri hivatalban vagy európai magyar külképviseleten.  

A központban dolgozó önkéntesek segítenek kitölteni az űrlapokat, elkészítik a fordítást, 

összeállítják az aktákat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az eredeti okmányok másolatait 

nem kell közjegyzőnél hitelesíteni, viszont a kolozsvári magyar főkonzulátussal abban 

egyeztek meg, hogy az eredeti okiratról készült fénymásolatot és a fordítást ragasztószalaggal 
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kell összefogni, majd mindkét oldalán középen lepecsételni és a fordító alá kell írja. Ellenkező 

esetben megtörténhet, hogy a konzulátus nem fogadja el a dossziét.  

A kérdésre, hogy ki finanszírozza az irodát, azt válaszolták, hogy a fordító kivételével mind 

önkéntesek dolgoznak, és szponzorizálásból, adományokból, illetve uniós meg magyarországi 

pályázatokból működtetik.  

Tegnapig 90 dosszié készült el. Elmondták, hogy előjegyzés alapján fogadják az ügyfeleket, 

hétfőtől csütörtökig reggel nyolctól este nyolc óráig.  

Végül arra hívták fel a figyelmet, hogy sehol ne adják le az eredeti okiratokat.  

Újságírói felvetésre, hogy dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének 

elnöke biznisznek nevezte a központ tevékenységét, így akarnak politikai tőkét kovácsolni 

maguknak, és az EMNT az RMDSZ ellenében dolgozik, hiszen párttá akar alakulni, azt 

válaszolták, hogy üzletről szó sincs, mindent ingyen végeznek, s igaz, hogy pártot akarnak az 

idén létrehozni, de nem az EMNT alakul párttá, hanem kezdeményezi egy új párt létrehozását, 

a szervezet továbbra is civil mozgalomként fog tevékenykedni.  

 

Emlékezés a Don-kanyari tragédiára 
2011. január 13. - Szucher Ervin - Krónika, Új Magyar Szó 

 

A Don-kanyari vesztes csata 1943. január 12-i végzetes ütközetéről emlékeztek meg tegnap 

Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei 

fiókjának szervezésében. Bár a túlélők évről évre fogyatkoznak, a 2003-ban teremtett 

hagyományt kiállításokkal, tanácskozásokkal, ünnepi megemlékezésekkel próbálják éltetni. 

Tegnap délben az áldozatok tiszteletére felállított marosvásárhelyi emlékműnél mintegy 

ötvenen rótták le kegyeletüket. Utalva a halálba küldött 2. Magyar Hadseregre, beszédében 

Oláh Dénes római katolikus főesperes arra kérte a Fennvalót, hogy mindenkit óvjon az 

értelmetlen vérontástól. „Gondoljunk arra, hogy aki céloz, azt is anya szülte, akárcsak azt, akit 

megcéloznak” – hangsúlyozta a belvárosi plébánia lelkésze.  

A hadtörténészek azért tartják valóságos öngyilkosságnak a Don folyónál zajlott, hihetetlenül 

sok áldozatot követelő ütközetet, mert a 2. Magyar Hadsereg 1943 januárjában 208 

kilométeres, mélység nélkül kiépített arcvonalat védett mindössze kilenc hadosztállyal. A 

máig egymásnak ellentmondó adatok 93 és 141 ezer fő közé teszik a sokszoros túlerőben 

támadó Vörös Hadseregtől elszenvedett veszteségeinket. A minden idők legnagyobb magyar 

véráldozatát követelő vereségre a rossz minőségű fegyverzet és felszerelés, valamint a 

hiányos téli öltözet szolgál magyarázatként. Mindezt sem a hazaszeretet, sem a töretlen 

bizakodás nem volt képes ellensúlyozni.  

A történelem során a magyar katonaság még soha nem harcolt az országhatároktól ekkora 

távolságra és ilyen nagy túlerővel. A német előrenyomulás 1941–42-es megtorpanása után 

egyre világosabbnak tűnt, hogy a háború menete megfordult. A –30 és –35 Celsius-fokos 

orosz télben a könnyített felszereléssel rendelkező, alacsony harcértékű magyar katonai 

egységeket olyan frontszakaszra helyezték, ahol egy nehézfegyverekkel és légi támogatással 

rendelkező haderő is komoly erőpróbára számíthatott.  

Egyetlen kivétellel ma már valamennyi marosszéki áldozat örök álmát alussza. Ugyan a 91 

éves Kulcsár István is gyengélkedik, de azért szívesen mesél a közel hét évtizeddel ezelőtt 
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történtekről. Tegnap Szeret utcai otthonában elevenítette fel azt az oroszországi kegyetlen 

időszakot, amikor víz helyett hóval, eledel helyett meg az istállóból lopott marharépával 

táplálkozott. 

 „A térdig érő hóban való gyaloglás közben akkor láttunk ételt, amikor egy nagyobb 

hókupacra találtunk, mert tudtuk, hogy alatta egy elesett katona lehet. Kiástuk és elvettük azt 

a kis élelmét is, ami a hátizsákjában volt, mert neki már amúgy sem kellett” – meséli az 

öregember.  

Pista bácsi szerint az éhségnél és a fagynál már csak a gyaloglást lehetett nehezebben bírni. 

„Akár félszáz kilométer is volt egyik falutól a másikig. Amikor ezt az utat derékig érő hóban 

kellett megtenni, soha nem tudtad, hogy célba érsz, vagy sem” – állítja. Kulcsár István 

háromszor került fogságba, mégis túlélte a poklok poklát. Amikor a hazaszeretetről faggatjuk, 

nemet int a fejével. Ő a mai napig is képtelen megbékülni a történtekkel, azzal, hogy veszett 

ügyért a halálba küldték őket. 

Valamelyest kárpótolhatja az az örömhír, amit a Maros megyei demokrácia-központ 

vezetőjétől a tegnap kapott. Jakab István a magyar hatóságok álláspontját tolmácsolta, 

miszerint Budapest hajlandó gyorsított eljárással megadni Kulcsár Istvánnak a magyar 

állampolgárságot. Amennyiben kérvényezi, a csíkszeredai konzul néhány hónap múlva 

házhoz hozza az okiratot. „Ha így hozta a sors, legyen. Én már kétszer voltam magyar 

állampolgár, születésemkor, majd a világháború alatt, most, életem végén miért ne lennék 

ismét az?” – reagált az örömhírre Pista bácsi. 

 

Újítást! 
2011. január 13. - Benkő Levente - Krónika 

 

Olosz Gergely háromszéki képviselő bejelentése, miszerint ő is indul az RMDSZ országos 

elnöki tisztségéért, alighanem az eddigi két pályázó közül a jelenlegi csúcsvezetés bizalmát 

élvező Kelemen Hunornak kedvez. 

Hiszen Tamás Sándor háromszéki RMDSZ- és megyei tanácselnök első reagálása 

meglehetősen világosan jelzi: a székely megye aligha támogatja saját parlamenti képviselőjét, 

vagyis Oloszt a szövetségi elnöki tisztségért zajló versengésben. A Kelemen Hunorral és 

Eckstein-Kovács Péterrel szemben eleve esélytelennek tűnő Olosz ilyen körülmények között a 

kongresszuson többnyire attól az Eckstein-Kovácstól vesz majd el szavazatokat, aki gyakran 

másként vélekedett, mint a szövetségi csúcsvezetés, és a szövetség belső parlamentjében, 

vagyis a Szövetségi Képviselők Tanácsában nem egy ízben bírálta nyíltan a csúcsvezetés 

ballépéseit.  

Mint például a Traian Băsescu államelnök eltávolításáért 2007-ben lezajlott, sikertelen 

népszavazást. Olosz bejelentése egyben azt is érzékeltetni látszik, hogy Háromszéken – talán 

általában a székely tömbben? – minimális elvárás az RMDSZ igazi megújulása, és olyan 

érdekképviseletté, vagy ha így jobban tetszik: politikai tényezővé való átgyúrása, amely nem 

elmaszatolja, és nem elutasítja, hanem tudomásul veszi és fel is vállalja a székelyföldi, 

általában a magyar többségű vidékeknek a szórványénál hangsúlyozottabb elvárásait. Is! 

Például azt, hogy az önrendelkezés ne választási jelszó legyen, hanem mind a magyarság, 
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mind a románság körében a kérdéskörről folytatott párbeszéd révén is jól megfogalmazott, 

elérendő cél. Például azt, hogy legyen ehhez bel- és külpolitikája.  

És például azt, hogy a romániai magyarság egyetlen parlamenti képviseleteként ne (csak) a 

határon túli magyarságot megtagadó magyarországi, bukott szocialistákkal és 

szabaddemokratákkal parolázzon, hanem rendezze viszonyát és vállalja fel az előrevivő 

együttműködést a nemzetegyesítő politikai erőkkel. Ha mindehhez nemzedékváltás kell, ám 

legyen. De legyen! Mert az RMDSZ akkor fog tudni megújulni igazán, ha elnökét nem 

irányítják a szövetség oligarchái, akik igen közel járnak már a hatvanhoz, és a munkájukat ők 

is elvégezték – már aki, már ahogyan. Mert addig minden mai elképzelés villával falra hányt 

borsó marad. 

 

Újabb központ nyílt 
2011. január 13. - Jánossy Aliz - Krónika, szekelyhon.ro 

 

Gyergyószentmiklóson is megnyílt tegnap a demokrácia-központ, melynek legfőbb feladata, 

hogy segítséget nyújtson mindazon polgároknak, akik meg szeretnék szerezni a magyar 

honpolgárságot.  

 „Mindenkinek ajánlani tudom, hogy forduljanak hozzánk a magyar honpolgárság 

megszerzésének kérelmével, mert tájékoztatással, segítségnyújtással és az aktacsomó 

végleges összeállításával tudunk szolgálni” – jelentette ki Papp Előd, a demokrácia-központok 

székelyföldi koordinátora. Mint mondta, folyamatos kapcsolatban állnak a csíkszeredai 

főkonzulátussal, az iroda személyzete képzésen vett részt, és a demokrácia-központok által 

kiállított, lepecsételt és leragasztott aktacsomók külön elbírálásban részesülnek. 

Ez azt jelenti, hogy ezeket külön kezeli a konzulátus, ezáltal jelentősen lerövidül az 

ügykezelési időszak. „Ha minden személy kérelmével külön foglalkozna a konzulátus, évi 

nyolcezer embernek tudnák megadni a magyar honpolgárságot. Ez gyakorlatilag azt jelentené, 

hogy Székelyföld összlakossága 70 év alatt jutna az okmány birtokába. A mi segítségünkkel 

viszont ez az idő jelentősen lerövidül” – magyarázta Papp Előd, kifejtve, hogy az iroda 

szolgáltatása ingyenes, csupán a fordításokért kell fizetniük az érdeklődőknek. A koordinátor 

arra is kitért, hogy az iroda nemcsak a magyar honpolgárság megszerzése körüli teendőkkel 

foglalkozik, hanem monitoring tevékenységet, pályázatfigyelést is folytat. 

 

Horvátország: 

Az egyszerűsített honosításról tart tájékoztatót Wetzel Tamás 
miniszteri biztos Horvátországban 
2011. január 12. - MTI 

 

Az egyszerűsített honosítási eljárásról tart tájékoztatót csütörtökön a horvátországi 

Várdarócon Wetzel Tamás miniszteri biztos. 

A közigazgatási tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének meghívására tartandó előadás célja, hogy az ott élő magyarokat 
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tájékoztassa a kettős állampolgárságról, az igényléssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról és 

a konkrét megvalósításról. 

A miniszteri biztos megbeszélést folytat a helyi magyar prominens személyiségekkel is. 

Wetzel Tamás korábban már tartott hasonló tájékoztatót Szabadkán és Kolozsvárott is. 

A szaktárca kitér arra is, hogy a január első hetében mintegy ötezren adták be honosítási 

kérelmüket a világ minden tájáról. Ez a szám meghaladja a tavaly egész évben beadott 

kérelmekét. 

A kérelmek felének feldolgozását már megkezdték. 

 

Vajdaság: 

Előadás a visszahonosításról  
2011. január 13. - Hzsolt - Magyar Szó 

 

Január 18-án, kedden a zentai önkormányzat előadást szervez a visszahonosítással 

kapcsolatban. A Városháza dísztermében 12 órától megrendezendő összejövetelen dr. Tóth 

Anikó, Magyarország szabadkai főkonzulátusának a konzulja fogja ismertetni a témával 

kapcsolatos tudnivalókat – tudtuk meg Csízik Károlytól, Zenta község alpolgármesterétől a 

tegnapi önkormányzati sajtótájékoztatón. A visszahonosítással kapcsolatban elhangzott az is, 

hogy a városháza fogadóirodájába jelentkezhetnek mindazok a zentaiak, akik valamelyik 

magyarországi testvérváros anyakönyvvezetői hivatalában szeretnék átadni az 

állampolgársági kérelmüket.  

Rácz Szabó László, a községi képviselő-testület elnöke elmondta, valószínűleg február elején 

hivatalosan is testvérvárosi szerződést kötnek a magyarországi Dabas városával. A kkt. elnöke 

beszélt a mezőőrség munkájáról is, szerinte a csőszök elkezdtek dolgozni és máris jelentős 

eredményeket mutattak fel: több fatolvajt is lefüleltek, s egyáltalán: a csőszök az elmúlt 8 év 

alatt nem voltak annyira eredményesek, mint az elmúlt másfél hónap alatt.  

 

Az Újvidéki Rádió főszerkesztőjének rendelete nem lehet 
kötelező érvényű 
2011. január 12. - V. - Vajdaság Ma 

 

A Vajdasági Ombudsman állást foglalt a médium szerkesztéspolitikájával kapcsolatos 

kérdésben  

Ternovácz István, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének dolgozója december 13-án 

arról értesítette Vukašinović Évát, a Vajdasági Ombudsman kisebbségi ügyekben illetékes 

helyettesét, valamint az MNT és az öt vajdasági magyar párt elnökeit, hogy Radovan Balać, a 

Rádió öt szerkesztőségének a műsorpolitikáját felügyelő fő- és felelős szerkesztő 2010. 

december 9-én keltezett rendeletével arra kötelezte a szerkesztőségeket, hogy az informatív 

műsoroknak „legalább a 75 százalékát” kötelezően vajdasági hírek képezzék. A rendelet – az 

újságíró megítélése szerint - súlyosan sérti a kisebbségi, köztük a magyar szerkesztőség jogát 
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a közösség saját igényeinek megfelelő tájékoztatásra. A történtekre a fő- és felelős szerkesztő 

úgy reagált, hogy az újságíró megpróbálta elpolitizálni az ügyet.  

Az újságíró címére ma megérkezett Vukašinović Éva ombudsmanhelyettes állásfoglalása: 

„Értesítjük, hogy Radovan Balać, az Újvidéki Rádió fő- és felelős szerkesztője nyilatkozott az 

Ön folyamodványa kapcsán és ezt követően a Tartományi Ombudsman véleményt 

fogalmazott meg, melyben úgy ítéli meg, hogy az Újvidéki Rádió fő- és felelős 

szerkesztőjének azon rendelete, mellyel arra kötelezi a szerkesztőségeket, hogy az informatív 

műsoroknak legalább a 75 százalékát vajdasági hírek képezzék, nem lehet kötelező érvényű 

rendelet.“ 

 

Muravidék: 

Az általános nemzetiségi törvény mellett 
2011. január 12. - Tomka Tibor - Népújság 

Pénteken összeült a kormány nemzetiségi bizottsága, amelyen az általános nemzetiségi 

törvény mellett a községek és a nemzeti közösségek finanszírozásáról esett szó. A muravidéki 

magyarságot az ülésen Göncz László nemzetiségi képviselő, illetve Horváth Ferenc 

muravidéki elnök képviselte. A muravidéki magyarság új elnökétől megtudtuk, a képviselővel 

alátámasztották a parlament nemzetiségi bizottságának határozatát, miszerint az általános 

nemzetiségi törvény munkaszövegének legkésőbb május végéig kell elkészülnie. 

Az elnök kifejtette, az ülésen újra ki kellett állni az általános nemzetiségi törvény 

szükségszerűsége mellett, ki kellett fejteni, hogy a nemzetiségi jogokat integráló és felülépítő, 

de leginkább érvényesítésükre összpontosító törvény nem von maga után plusz összegeket és 

a jelenlegi alkotmány szövegén belül mozog. 

Az ülésen Horváth Ferenc elmondása szerint szó esett a községek és a nemzeti közösségek 

kétnyelvűségének finanszírozásáról, az illetékes minisztérium által kidolgozott pénzosztási 

kulcsról, amely a magyarságot nézve kedvező, az olasz kisebbségnek viszont sajnos nem. 

Ezért a két nemzeti közösség a közeljövőben tárgyal a témakörről és remélhetőleg 

kompromisszumos megoldást talál. 

 

Kárpátalja: 

Honosítás: elég a hitelesített másolat 
2011. január 12. - K. E. - Kárpáti Igaz Szó 

 

Lapunk múlt csütörtöki számában beszámoltunk arról, hogy megkezdődött az egyszerűsített 

honosítási eljárás gyakorlati alkalmazása. Ugyanakkor cikkünkben problémaként vetődött fel, 

hogy be kellett nyújtani az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, illetve a házasságlevelet. 

Ezt követően az erre vonatkozó eljárás módosult. Ezt megerősítette lapunknak adott 

interjújában Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárásért felelős miniszteri biztos, aki 

egyéb gyakorlati kérdésekre is válaszolt. 

– Sokakat meglepett, s emiatt többen vissza is léptek, hogy a honosítás igénylésekor, noha a 

kérelmező nem szándékszik Magyarországra áttelepülni, bevonják az eredeti ukrán születési 
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kivonatot és a házasságlevelet. Ezek nélkül Ukrajnában lehetetlenné válik bárminemű 

hivatalos ügyintézés. Mi alapján veszik el ezeket a dokumentumokat, miért nem elég csak az 

amúgy is benyújtott lefordított és hitelesített másolat? Várható-e módosítás? 

– Ez egy félreértés volt, már intézkedtünk az ügyben. Ezután – a jogszabályoknak 

megfelelően – elfogadják a hiteles másolatot a külképviseleteken. 

– Később, útlevéligényléskor az ukrán útlevelet is elveszik? Mennyibe kerül a magyar útlevél 

és mi az eljárás pontos rendje? Az igénylés a  külképviseleteken is megejthető lesz? 

– Az ukrán útlevelet természetesen nem vesszük el. A magyar útlevél igénylésére az eskütétel 

után kerülhet sor az általános magyar jog-sza-bá-lyok alapján. Folyamatban van a fejlesztés, 

hogy a külképviseleteken is be lehessen nyújtani az új típusú, biometrikus jellemzőkkel 

ellátott magyar útlevél iránti igényt. A költsége az érvényességtől függ, s 25–40 euró között 

mozog. 

– Miután a házastársak az állampolgársággal együtt új házasságlevelet is kapnak, később, egy 

esetleges váláskor Ukrajnában és Magyarországon is fel kell-e bontaniuk a házasságukat? 

– Elég egy helyen felbontani a házasságot, bár inkább egyáltalán ne kerüljön erre sor. Ezután 

csak át kell vezetni az anyakönyveken a módosulást. 

– Előfordulhat, hogy a honosítási eljárás ideje alatt módosul a családi állapot, például elválnak 

a házastársak, egyikük elhalálozik, időközben megházasodik, gyerek születik stb. Ez esetben 

be kell-e, illetve gyerekszületés esetén be lehet-e nyújtani pótlólagosan dokumentumokat? 

– Igen, természetesen a módosulásokat be kell jelenteni, hogy naprakész legyen a 

nyilvántartás. 

– Amennyiben az egyik házastársat már visszahonosították, a másik – arra egyébként nem 

jogosult, mert például nem magyar nemzetiségű – kérheti-e családegyesítés címszó alatt a 

magyar állampolgárságot? 

– Nem, csak magyarországi lakóhely esetén lehet hivatkozni a családegyesítésre. 

– Kérhetik-e a honosítást azok a személyek, aki nem magyar nemzetiségűek – például 

ruszinok, szlovákok, németek, cigányok, zsidók – ugyan, de vagy ők, vagy felmenőik magyar 

állampolgárok voltak, s anyanyelvi szinten beszélnek magyarul? 

– Igen, a magyar állampolgársági törvény nem diszkriminál nemzetiségi alapon. Ezt a 

nemzetközi jog alapján nem is tehetné meg. A törvény egykori magyar állampolgárságot és 

magyar nyelvtudást követel meg. 

– Milyen pótfeltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a visszahonosított kárpátaljai politikai 

jogokat is kapjon, azaz választó és választható legyen Magyarországon? 

– A választójoghoz jelenleg magyarországi lakóhely, állandó lakcím kell. 

 

Közös múlt, közös könyv  
2011. január 12. - T. V. - Kárpáti Igaz Szó 

 

Kárpátalja 1919–2009: kultúra, politika, történelem címmel magyar és ukrán nyelvű kiadvány 

jelent meg, amelynek megszületésében többek között szerepet vállalt a Kárpátaljai Magyar 

Oktatásért Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, a Szülőföld Alap, illetve az 

Ungvári Nemzeti Egyetem. A könyvnek összesen 26 – többek között budapesti, kijevi, 
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ungvári és beregszászi – szerzője van. A szerkesztőbizottság vezetője Fedinec Csilla 

(Magyarország) és Mikola Veges (Ukrajna) volt. 

A szerzők szerint Kárpátalja nem csupán geopolitikailag és történelmileg, de nemzetiségi és 

kulturális szempontból is unikális vidék. Az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődéssel 

fordulnak feléje a kutatók, akiket elsősorban a regionális történelemírásban tetten érhető hibás 

sztereotípiák, dogmatikus és erősen szubjektív megközelítési mód felülvizsgálatának 

szándéka vezérel. A szerzői kollektíva az 1919-től 2009-ig terjedő időszakot próbálja objektív 

tényekkel bemutatni. A kiadvány újévi ajándékként került az olvasók asztalára, melyben 

számos vitatott történelmi kérdésben első alkalommal sikerült közös nevezőre jutniuk a 

magyarországi és ukrajnai tudósoknak. 

 

Európai Unió: 

Választójog - Néppárti EP-frakcióelnök: "elfogadhatatlan" 
lenne a határon túli magyarok választójoga 
2011. január 12. - Kárpáti János - MTI 

 

"Elfogadhatatlan" lenne a választójog megadása a határon túli magyar kisebbségeknek - 

jelentette ki szerdán Joseph Daul, az Európai Parlament jobbközép, kereszténydemokrata 

irányzatú néppárti frakciójának az elnöke. 

Ha a magyar kormány úgy döntene, hogy szavazati jogot ad az Európai Unió más országaiban 

élő magyar kisebbségek tagjainak, "az egyenlő (lenne) a határok el nem ismerésével, és ez 

elfogadhatatlan" - figyelmeztetett Daul újságírókkal találkozva Brüsszelben egy nyugati 

hírügynökség ismertetése szerint. 

A néppárti politikus ugyanakkor azt is mondta, hogy semmilyen problémát nem jelent az 

Orbán Viktor vezette Fidesz jelenléte az Európai Néppártban. 

Daul kijelentése - tájékoztatták utóbb néppárti források az MTI-t - egy sajtóreggelin hangzott 

el, újságírói kérdésre válaszolva. 

A sajtóreggelin Daul idő előttinek nevezte a magyar médiatörvényt ért bírálatokat, és 

hangsúlyozta: meg kell várni az Európai Bizottság tüzetes elemzésének eredményét. 

A szavazati jog témája az Európai Bizottság déli sajtótájékoztatóján is felmerült: egy tudósító 

az uniós végrehajtó testület állásfoglalását kérte, mondván, jelentős politikai hordereje van 

annak, ha egy ország állampolgárságot és szavazati jogot ad más államokban élő polgároknak. 

Viviane Reding igazságügyi EU-biztos szóvivője válaszában kifejtette: az állampolgársággal 

kapcsolatos ügyekben maguk a tagállamok viselik a felelősséget, és a brüsszeli bizottságnak 

nincs hatásköre, nincs lehetősége fellépni ilyen kérdésekben. A szóvivő utalt a felmerülő 

kérdések kétoldalú alapon történő kezelésének fontosságára, és szerinte magától értetődő 

politikai igény, hogy az államok ebben felelősségteljesen járjanak el. 

José Manuel Barroso európai bizottsági elnök szóvivője a sajtótájékoztatón arra a kérdésre, 

hogy a magyar állampolgársági törvény ügye felmerült-e a brüsszeli bizottság és a magyar 

kormány múlt pénteki budapesti találkozósorozatán, azt válaszolta, hogy tudomása szerint 

nem, de mivel nem tudott minden egyes megbeszélésen részt venni, ennek utána kell néznie. 
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Daul nem a kettős állampolgárokra utalt 

 

Joseph Daul, az Európai Parlament néppárti frakcióelnöke valójában a határon túl élő és 

magyar állampolgársággal nem rendelkező, de magyar származású személyek esetleges 

magyarországi szavazati jogára utalt elutasító értelemben - pontosította a frakcióelnök 

korábban az AFP francia hírügynökségben anyagában olvasható szavait Antoine Ripoll, Daul 

szóvivője. 

"A kettős állampolgárokkal kapcsolatban Joseph Daul nem kívánt véleményt nyilvánítani" - 

mondta Ripoll telefonon az MTI-nek. 

Az AFP anyagára - még Ripoll pontosító nyilatkozatának elhangzása előtt - Tabajdi Csaba, az 

MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője azzal reagált, hogy "újabb kételyek 

merültek fel Orbán Viktor kormányával kapcsolatban, és sajnálatos módon tovább erősödött a 

magyar uniós elnökséget övező bizalmatlanság". 

 


