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Vezető hírek: 

 

Le Monde: magyar útlevél zavarja Európát 

2011. január 15. - MTI, Népszabadság Online 

A francia Le Monde közöl egy bécsi keltezésű tudósítást, ami a honosítás, illetve a szavazati 

jog kérdésével foglalkozik. A lap attól tart, hogy azok akik megszerzik a magyar 

állampolgárságot, munkát tudnak majd vállalni a schengeni övezetben, amit egyébként mint 

román, vagy ukrán állampolgárokként nem tehetnének meg. Martonyi János kijelentését is 

megemlíti miszerint orvosolni kell azt az igazságtalanságot, hogy a világ különböző tájain élő 

magyar diaszpóra kérhetett magyar útlevelet, a szomszédos országokban élő kisebbségek 

viszont nem. Az újság szerint a szavazati jog megadásával egy határon túli szavazóbázist akar 

kiépíteni a jelenlegi magyar kormány, mint ahogy Szerbia is tett Jugoszlávia felbomlása után 

a szétszóródott szerbekkel. 

 

Adhat szavazati jogot hazánk a határon túli magyaroknak 

2011. január 15. - MTI. Magyar Nemzet Online 

Nem ellentétes semmilyen uniós normával az állampolgársági jog, valamint a választójog, 

fejtettek ki Lattmann Tamás nemzetközi jogász. Az európai parlamenti választásokkal 

kapcsolatban vannak jogszabályok, de minden más esetben a tagállamok döntenek saját 

ügyeikről. Hozzátette, hogy azért okozhatott politikai vitákat az állampolgárság kiterjesztése, 

mert így az unión kívül élők juthatnak uniós állampolgársághoz. Ifj. Lomnici Zoltán 

alkotmányjogász szerint sem szólhatna bele az unió abba, ha Magyarország szavazati jogot 

adna a magyar állampolgárságú határon túliaknak. Hozzátette, hogy „Szlovákia, 

Franciaország, Olaszország és Románia is biztosít szavazati jogot a diaszpórában élő, 

belföldön lakóhellyel nem rendelkező állampolgárainak.” 

 

Állampolgárság: online párbeszéd az igénylőkkel 

2011. január 16. - Erdély Online, Krónika 

Sajtótájékoztatót tartottak Toró Tiborra való megemlékezést követően Nagyváradon, amin 

részt vett Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, Tőkés László EP-alelnök, valamint a helyi 

Demokrácia központ igazgatója Török Sándor. A helyettes államtitkár megköszönte a központ 

eddigi munkáját és felhívta a figyelmet arra, hogy nagyban megkönnyítik a konzulátusok 

munkáját a dossziék összeállításával. Tőkés László elmondta, hogy bizonyos esetekben együtt 

tudnak működni a helyi RMDSZ szervezetekkel, viszont vannak olyanok is ahol zavaró 

esetekre volt példa. Véleménye szerint az RMDSZ szavazatszerzésre akarja felhasználni az 

állampolgárság megszerzésének lehetőségét. Hamarosan létrehoznak egy call-centert 

Kolozsváron, amely telefonon tud információt nyújtani, valamint egy honlap is hamarosan 

beindul, ahol pedig online dialógust tudnak majd folytatni az emberekkel. Répás Zsuzsanna 

azt is elmondta, hogy „örültünk, amikor Tőkés László felajánlotta a Demokrácia Központok 

segítségét. Ezt a segítséget ingyen végzik a központok, mint ahogyan a magyar állam is 

ingyenessé tette az egész eljárást.” 

 

Politikai pingpong Mátyással 

2011. január 17. - Új Magyar Szó 
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Nem találtak megfelelő időpontot a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport átadására Kelemen 

Hunor és Szőcs Géza kulturális államtitkár. Az első időpont január 22-e volt, amit február 23-

ra módosítottak. Szőcs Géza nyilatkozta, hogy véleménye szerint az RMDSZ-kongresszus 

utáni időpontra kellene halasztani a szobor avatását. Korábban az Új Magyar Szónak 

nyilatkozta, hogy nem szeretné, hogy az elnöki tisztséget megpályázó Kelemen Hunor 

kampánycélra használná fel az avatást, ezért február 27-ét, vagy március 14-ét tartaná 

megfelelőnek. Nem értik, hogy Szőcs Géza álláspontját, hiszen a „szobor átadásában három 

fél érintett: a kolozsvári önkormányzat és a román, illetve a magyar kulturális tárca.” 
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Rövid összefoglalók 
 

Felvidék: 

 
Dzurinda Szlovákia álláspontjáról a magyar politikához 

2011. január 15. - Kokes János - MTI 

Mikulás Dzurinda szlovák külügyminiszter nyilatkozott a magyar politikáról a TASR 

hírügynökségnek. Elmondta, hogy nem szükséges számukra az, hogy elsőként bírálják a 

magyar politikát, hiszen Magyarország számára „az gyanút keltene, és talán nem is csak a 

Magyar Köztársaság részéről, miszerint mi ezt konjunkturálisan csináljuk és politikailag 

hasznot szeretnénk húzni a helyzetből.” Hozzátette, hogy ha „kihasználtuk volna az első 

alkalmat, és a szemükre vetünk mindent, amit csak lehet, elidegenedésünk csak tovább 

mélyült volna.”  

 
Személyi változások várnak az MKP-ra 

2011. január 15. - bumm.sk, SITA 

Április 16-án választhat új elnököt az MKP. Ezt megelőzi a februári helyi alapszervezetek, 

majd márciusban a járási szervezetek vezetőinek megválasztása, akik javaslatot tehetnek a 

párt elnökére is. Új elnökjelöltekről nem nyilatkozott a párt és Berényi József is csak azután 

dönt, hogy indul-e az elnöki tisztségért, miután megkapta a visszajelzést a helyi és járási 

szervezetektől. A párt kongresszusa emellett értékelte a kormánykoalíció eddigi munkáját, 

valamint a közelgő népszámlálás kapcsán beindult kampány is téma volt. 

 
A Matica szerint a magyaroknak kedvezne a tízszázalékos küszöb 

2011. január 15. - Felvidék Ma 

A kisebbségi nyelvhasználati törvényben tervezett változás, miszerint lecsökkentenék a 

nyelvhasználati küszöböt 10 százalékra, a magyar kisebbségnek kedvezne, áll a Matica 

Slovenská nyilatkozatában. A közlemény szerint az új javaslat nem veszi figyelembe a valós 

helyzetet, ezért ők is, mint a Kereszténydemokrata Mozgalom azt javasolják, hogy a 

népszámlálás után döntsenek a kérdésről. A Matica Slovenská nyilatkozata hangsúlyozza, 

hogy az új törvény nem tartja tiszteletben az államnyelvtörvényről szóló törvényt.  

 
Ki hinné, hogy ilyen nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? 

2011. január 16. - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma honlapon olvasható publicisztika arra keresi a választ, hogy az európai 

államok támadják a magyar kormány által meghozott intézkedéseket, amelyek egy ország 

belügyét képezik. Felteszi a kérdést, hogy „kit sért meg az az állam, amely Európában talán 

utolsóként igyekszik nemzetének tagjai számára biztosítani az állampolgársággal járó 

védelmet és lehetőségeket?” Miért nem fogalmaztak meg akkor kritikát, amikor Szlovákia 

elfogadta a nyelvtörvényt, vagy Slota magyarságot sértő kijelentéseivel kapcsolatban.  
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Dzurinda: a kettős állampolgárságnak nincs gyakorlati haszna 

2011. január 16. - bumm.sk, SITA 

Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter szerint nincs gyakorlati haszna a magyar 

állampolgárság megszerzésének és ezt a szlovákiai magyarok is tudják. Kiemelte, hogy nem 

ennek a törvénynek kellene meghatároznia a két ország viszonyát és ezért is szeretnék 

megváltoztatni a Fico által elfogadott állampolgársági törvényt. Beszélni fognak a KDH 

javaslatáról is, ami nem tenné lehetővé kettős állampolgárok számára, hogy rendőrök, vagy 

katonák legyenek. Ezt a javaslatot a Híd párt teljes mértékben ellenzi, ezért kétoldalú 

megbeszélésre kell sort keríteni a két párt között.  

 
Bugár Béla: Nem ragaszkodom a pártelnöki tisztséghez 

2011. január 16. - Felvidék Ma 

Bugár Béla a Most-Híd elnöke szerepelt a Markíza televízió műsorában, ahol elmondta, hogy 

szerinte a kormánykoalíció ki fogja tölteni a négy évet. A kisebbségi nyelvtörvény 

módosítása, miszerint a nyelvhasználati küszöb 20%-ról 10%-ra csökkenne, nemcsak a 

magyarok érdeke, hanem a többi kisebbségé egyaránt. A magyar állampolgárság kérdésével 

kapcsolatban elmondta, hogy elsősorban érzelmi kérdés annak felvétele, viszont ő nem érzi 

ennek szükségességét. A szavazati jogról röviden csak annyit mondott, hogy külföldi 

szlovákok is rendelkeznek vele. Kiemelte, hogy „akármikor akárkinek átadom ezt a 

tisztséget.” 

 
Az anyanyelvi oktatásra hív fel a Most-Híd 

2011. január 15. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Ozvald Erzsébet, a Most-Híd oktatási szakpolitikusa szerint az anyanyelven történő tanulás az 

út a stabil tudás felé. Aggasztóak a számok az első osztályba beiratkozó  magyar nemzetiségű 

gyereknél. Többségüket a jobb boldogulás érdekében szlovák tannyelvű iskolába íratják be. A 

Most párt 20%-ról 10%-ra csökkentené a nyelvhasználati küszöböt. A cikk beszámol arról, 

hogy a Robert Fico vezette Smer enyhítene a magyar állampolgársági törvényre hozott 

szlovák ellentörvényen, melynek feltétele lenne legalább hat hónapig bejegyzett tartózkodási 

engedély a másik állampolgárság szerinti ország területén. 

 
Nem nyugodhatnak meg a Felvidéken 

2011. január 15. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap Duray Miklóssal készített interjújában felvázolja a megújuló, átalakuló, 

kicserélődő felvidéki magyar pártéletet. Duray szerint szükség van a megújulásra, de 

ugyanakkor nem szabad eltűnniük a meghatározó vezetőknek. A volt MKP alelnök a Bugár 

vezette Híd pártot egy hibrid, gazdasági érdekekkel behálózott pártnak tartja, amely becsapta 

a választókat. Továbbá, az hogy kormányon vannak nem hozott változást, a felvidéki 

magyarság nem kap gesztusokat, sem jobb érdekképviseletet. Az Iveta Radicová vezette 

szlovák kormány ugyan nem szélsőséges nacionalista, de egy bizonyos fokú nacionalizmus és 

magyarellenesség ugyanúgy érzékelhető. A magyarbarát politikai megszólalások 

magánvéleményeknek számítanak - állítja Duray. A szlovák ellentörvény és az, hogy a 
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magyar állampolgárság a szlovákiai választási kampány része lett a felvidéki magyarságot a 

legmegfélemlítettebbé tette az összes többi közül - véli Duray. 

 

Erdély: 
 

Marosvásárhelyen kérik a legtöbben a magyar állampolgárságot 

2011. január 15. - Duna TV, Híradó, Erdély Ma 

A Demokrácia Központok adatai szerint Marosvásárhelyen kérik legtöbben az 

állampolgárságot. Kali István a helyi központ vezetője elmondta, hogy itt kérte egy román 

nemzetiségű állampolgár is a honosítást magyar feleségével együtt. 

 
Háromszék is Kelemen Hunort támogatja 

2011. január 15. - Demeter Virág-Katalin - Erdély Ma, Új Magyar Szó, Erdély Online, 

szekelyhon.ro 

Meghozta döntését az RMDSZ Háromszéki Szervezetének Állandó Tanácsa azzal 

kapcsolatban, hogy kit támogatnak az RMDSZ elnök székéért vívott harcban. Szombaton 

meghallgatták mindhárom jelöltet és a titkos szavazást követően a 25 tagból 22 Kelemen 

Hunorra, három pedig Olosz Gergelyre szavazott, amit követett a HKT ülésének szavazása. Itt 

döntöttek arról, hogy elfogadja-e a szervezet az Állandó Tanács döntését. 47 igennel 10 

nemmel és 12 tartózkodással elfogadták azt, így az RMDSZ Háromszék Szervezete Kelemen 

Hunor indulását támogatja. Olosz Gergely a szavazást követően elmondta, hogy bár nem 

kapta meg a kellő támogatást Háromszéktől, azonban ezer választói támogató aláírásával 

indulni fog a februári elnökválasztáson. 

 
Honosítás: továbbra is nagy az érdeklődés Csíkszeredában 

2011. január 16. - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

Több hónapra előre betelt az előjegyzési lista a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátuson. 

Már az első napon több ezren jelentkeztek az egyszerűsített honosításra. A magyar útlevél 

szimbolikus jelentőségén túl, sokak szerint, igencsak praktikus lehet még a közösségen belüli 

utazások, munkavállalások idején is. 

A csíkszeredai főkonzulátuson naponta 75-80 kérést fogadnak. Az emberek többsége 

elsősorban érzelmi okokra hivatkozik, amelyekben valamiféle sérelmek is meghúzódnak. 

Azért kérem a magyar állampolgárságot vissza, ugyanúgy, mint ahogy a nagyapám földjeit 

visszakértem, mert az volt nekünk, járt nekünk, miénk volt. Az az előnye, hogy ha 

Magyarországon leoláhozzák az embert, akkor előveszi az útlevelét és megmutatja – mondta 

el az egyik kérelmező. 

 
Toró: az RMDSZ-nek tárgyalnia kell a Néppárttal 

2011. január 16. - Marosvásárhelyi Rádió 

Bárki is lesz az RMDSZ elnöke, tárgyalásokat kell folytatnia az Erdélyi Magyar Néppárttal, 

amelyet hat hónap múlva jegyeznek be a törvényszéken, jelentette ki az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke. 
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Toró T. Tibor tegnap Kolozsváron hangsúlyozta: a közös érdekek és célok párbeszédet 

követelnek a három alakulat: az RMDSZ, az MPP és a Néppárt képviselőitől. A 2012-es 

választások előtt a tárgyalásra sor is kerül majd, mondta Toró. 

 

Eckstein: nem tisztességes a verseny! 

2011. január 16. - Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSZ vezetősége egyes megyékben nyomást gyakorol a küldöttekre, és tisztességtelen 

előnyben részesíti Kelemen Hunort, jelentette ki tegnap Eckstein Kovács Péter tegnap 

Sepsiszentgyörgyön. 

Hangsúlyozta: a művelődési miniszter a Kolozs megyei jelölthöz képest aránytalanul nagy 

mértékben használhatja a szövetség infrastruktúráját. Kijelentette: megbocsáthatatlan, hogy a 

tisztújító kongresszus biztosa, Kovács Péter blogján nyíltan Kelemen Hunornak kampányol. 

Kelemen Hunor elutasította a vádakat. 

Eckstein-Kovács és Olosz Gergely tegnap aláírták a volt Kolozs megyei szenátor által javasolt 

választási etikai kódexet. Kelemen Hunor egyelőre nem csatlakozott az egyezséghez. 

 
Óvatosan kell kezelni a kisebbségvédelmi témákat 

2011. január 16. - Paprika Rádió 

Dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő, volt a vendége annak a 

beszélgetéssorozatnak, amit Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő kezdeményezett Európai 

Beszélgető Estek címmel. Dr. Schöpflin György elmondta, hogy szeretné, hogy a határon túli 

magyarok egyenlő félként mennének Magyarországra és ennek a folyamatnak lehet fontos 

állomása az egyszerűsített honosítási eljárás. Sógor Csaba kihangsúlyozta: a 

kisebbségvédelmi témákat a magyar-román kapcsolatok miatt is óvatosan kell érinteni, hiszen 

vannak olyan kényes témák, amik könnyen megakaszthatják Magyarország és Románia 

között kialakult jó viszonyt. 

 
Erdélyi Magyar Néppárt – kezdődik az aláírásgyűjtés 

2011. január 16. - Nagy István - Erdély Ma 

Megkezdi az EMNT az aláírásgyűjtést az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez. Ehhez 18 

megyéből plusz a fővárosból kell összegyűjteni 700 aláírást összesen 25 ezret. A tervek 

szerint március végére össze is gyűlik a kellő számú aláírás. A sajtótájékoztatón emellett szó 

volt az év végi népszámlálásról is, amit az EMNT nemzetstratégiai ügynek tekint. Sikernek 

tartja a tanügyi törvény elfogadását is, azonban „nem a kisebbségek oktatási autonómiáját 

szabályozza, hanem bizonyos oktatási jogokat ad.” Nem teszi lehetővé az önálló magyar 

egyetem létrehozását sem, de az önálló karok létrehozását sem.  

 
Mélyrepülés 

2011. január 17. - Farkas Réka - Háromszék 

Az RMDSZ elnöki posztjáért vívott harc visszásságairól ír a Háromszék. A szerző szerint 

Kelemen Hunor, akit a volt elnök is támogat előnyben van hiszen, használhatja a párt 

apparátusát, valamint a csatornákat a tájékoztatáshoz és kampányhoz. A két másik jelölt is 

RMDSZ tag, azonban hátrányban van hogy eljuttassa a információit a közvéleményhez. 
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Elkezdődött azonban a mocskolódás egymás magánéletében való vájkálás is. Így az egységes 

párt képe nem tükrözi a valóságot. 

 
A szórványban élőknek is elérhetővé teszik a magyar állampolgárságot 

2011. január 14. - Lepedus/Maksay - Duna TV, Forrás 

A szórvány sem marad tájékoztatás nélkül az egyszerűsített honosítási eljárást illetően. 

Bethlenben is létrehozták a helyi Demokrácia Központot. Lapohos Ella a központ vezetője 

elmondta, hogy „hatvan érdeklődőnk volt mostanig, 16 mappát állítottunk össze, és négy 

teljes dokumentációt.” Szétküldték a környező falvakban is az elérhetőségeket és elindult az 

állandó telefonos ügyelet is. 

 
A magyarok nyilai: útlevél, választójog 

2011. január 17. - Gy. Z. - Új Magyar Szó 

A médiatörvény, valamint az magyar állampolgárság megszerzése és az ezáltal szerezhető 

szavazati joggal foglalkozik az Új Magyar Szó. Először a francia álláspontot mutatja, be. A 

Le Monde közölt cikket a kérdéssel kapcsolatban, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a 

magyar útlevéllel rendelkezők szabadon mozoghatnak majd a schengeni övezetben, vagy 

vállalhatnak munkát az Európai Unióban akkor is. Az újság közli azon jogászok véleményét 

is, akik szerint az unió nem szól bele a tagállamok belügyeibe. A szlovák fél utasítja el 

leginkább az állampolgárságot, olyannyira, hogy a Fico-kormány ellentörvényt is fogadott el. 

Mikulás Dzurinda szerint „az országnak uniós csatlakozása után megvan a kellő önbizalma, 

évek óta jó gazdasági és politikai eredményeket mutat fel, s ezért nem tartja szükségesnek, 

hogy a magyar belpolitikát bíráló államok első soraiban legyen.” 

 

Vajdaság: 

 
Kettős állampolgárok nem dolgozhatnak a belügyben 

2011. január 15. - Vajdaság Ma, Kitekintő 

A magyar állampolgársággal is rendelkező vajdasági magyarok nem dolgozhatnak a szerbiai 

belügyi titkárságokhoz tartozó munkakörökben, derült ki Ivica Dačić nyilatkozatából. A 

belügyminiszter szerint ez a szabályozás nem negatív megkülönböztetés, nemcsak a 

magyarokra vonatkozik. 

A belügyi tárca vezetője a Pannon RTV híre szerint kiemelte: a nemzeti hovatartozástól 

függetlenül egyetlen kettős állampolgár sem dolgozhat a rendőrségen. 

Dačić ugyanakkor megismételte Belgrád ismert álláspontját: a kormány nem ellenzi a 

vajdasági magyarok kedvezményes honosítását. Az érintetteknek ugyanolyan jogaik és 

kötelezettségeik lesznek Szerbiában, mint eddig is – hangoztatta a szerb kormány alelnöke, 

aki egyben a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. 

 
A Délvidéken népszerű az állampolgárság 

2011. január 15. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 
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Szerbiában kettős állampolgárként senki sem dolgozhat a rendőrségen – jelentette ki Ivica 

Dacic miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter. Ennek ellenére változatlanul nagy az 

érdeklődés a honosítás iránt, a szabadkai főkonzulátuson eddig több mint nyolcezer kérelmet 

adtak át. A szerb lapok szerint sokan csupán azért kérik a magyar útlevelet, hogy ezzel 

egyszersmind az EU állampolgáraivá váljanak, és munkát vállalhassanak a nyugati 

országokban. A cikk emellett kitér arra, hogyTomislav Nikolic, a SNS párt vezetője azt 

szeretné elérni, hogy Szerbiában kétpártrendszer alakuljon ki a nemzetgyűlés képviselői és a 

kormánytisztviselők számának megfelezésével, amelyben a SNS és Boris Tadic államfő 

demokratái (DS) játszanák a főszerepet. 

 

Kárpátalja: 

 
Közösség, integráció, megmaradás 

2011. január 13. - Karpatinfo 

Tóth Istvánnal az újonnan kinevezett beregszászi magyar főkonzullal készített interjút a 

Kárpátinfó hetilap. A diplomata korábban dolgozott a Határon Túli Magyarok Hivatalánál, 

valamint szerkesztette a Pro Minoritate folyóiratot is. Így tisztában van a határon túli 

magyarok helyzetével. Szerint a közösség megmaradása nagyban függ a korábban kiépített 

iskolarendszertől, ami a Kárpátalján jelenleg is hagy kívánni valót maga után, hiszen a 

magyar fiatalok „magyar nyelvből és irodalomból a magyar fiatalok továbbra sem 

érettségizhetnek, az nem felvételi tárgy.” Ezáltal a magyar nyelv presztízse csökken. 

Kiemelte, hogy a jelenlegi nemzetpolitika hangsúlyos ügyét képviseli a szórványosodás é az 

asszimiláció megakadályozása. A honosítással kapcsolatban elmondta, hogy Beregszászban 

minden rendben zajlik, hiszen a munkatársak hónapok óta készültek erre a feladatra. 

 
Nemcsak Kárpátalján élnek magyarok 

2011. január 16. - Kitekintő, Erdély Ma 

A Kitekintő cikke foglalkozik azzal, hogy nemcsak Kárpátalján élnek magyarok, hanem 

Kijevben is, ahol megalakították a Kijevi Magyarok Egyesületét. Vass Tibor elnök elmondása 

szerint Kijevben 250 fős magyarság él, akiket elfogadnak kisebbségi szempontból és 

politikailag sem jelentenek veszélyt a többségre.  

 

Muravidék: 

 
Magyar állampolgárságért Lentibe is! 

2011. január 14 - Szerző: Fehér Ilona, Műsor: Terepjáró  

Tegnap délután Lendván a Bánffy Központban tájékoztatót tartottak az egyszerűsített 

honosításról. Ezúttal arról tudhattak meg többet az érdeklődők, hogy mi a teendőjük, ha 

Lentiben a Polgármesteri Hivatalban szeretnék benyújtani a magyar állampolgárság 

elnyeréséhez szükséges kérelmet. Fehér Ilona összeállításából a gyakorlati teendőkről 

tudhatnak meg többet az alábbi linken. 

(http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/870) 
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Egyéb külföld: 

 
Magyar állampolgárok is kaphatnak vendégmunkási vízumot az Egyesült 

Államokba 

2011. január 15. - MTI 

Öt volt kelet-európai kommunista ország, köztük Magyarország is felkerült azoknak az 

államoknak a listájára, amelyek állampolgárai ideiglenesen munkát vállalhatnak különleges 

vendégmunkási vízummal az Egyesült Államokban - közölték amerikai illetékesek. 

Észtország, Magyarország, Lettország, Macedónia és Szlovénia került fel a fenti listára. A 

listára felvett országok részt vehetnek azokban a programokban, amelyek lehetővé teszik az 

amerikai munkaadóknak, hogy külföldi állampolgárokat foglalkoztassanak mezőgazdasági és 

nem mezőgazdasági ágazatokban a munkaerő pótlására - közölte az amerikai állampolgársági 

és bevándorlási hivatal (USCIS). A listára újonnan felkerült többi ország az óceániai 

térséghez tartozik. Szerepel az új országok között egy karibi ország, Barbados is. Összesen 53 

ország állampolgárai folyamodhatnak az idén ideiglenes vendégmunkási vízumért (H-2A és 

H-2B). A listát a szövetségi regiszterben január 18-án hozzák nyilvánosságra. 
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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: 

Le Monde: magyar útlevél zavarja Európát 
2011. január 15. - MTI, Népszabadság Online 

 

A határon túli magyarok kettős állampolgárságáról - sőt, majdan a szavazati jogról - szóló 

budapesti döntésnek az egész Európai Unióra (EU) kiterjedő hatásai vannak. Az EU-ban már 

eddig is nagy figyelemmel követték az Európai Bizottság és Magyarország vitáját az új 

médiatörvény kapcsán. De míg ez utóbbit korlátózó jellege miatt kritizálják a szólásszabadság 

tiszteletben tartásáért küzdők, addig az állampolgársági törvénynek éppen a nagyvonalúsága 

ébreszt gyanakvást - írta péntek délután megjelent számában a Le Monde. 

A francia liberális újság bécsi keltezésű tudósítása arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar 

útlevéllel rendelkezők szabadon mozoghatnak majd a schengeni övezetben vagy vállalhatnak 

munkát az Európai Unióban, akkor is, ha egyébként azon országok - Románia, Szerbia vagy 

Ukrajna - állampolgárai, amelyeknek nem járnak ezek a privilégiumok. Ezenkívül az Egyesült 

Államokba való beutazásuk is könnyebb lesz. Közép-Európa és a balkáni országok területén 

ugyanis 2,5 millió magyar él, Magyarország határain kívül - jegyzi meg a lap. 

Azt is hangsúlyozza, hogy Szerbiában, amely uniós tagjelölt, és ahol mintegy 280 ezer 

magyar él a Vajdaságban, eddig legalább ötezren nyújtották be a honosítási kérelmüket. Az 

uniós tag Romániában, amely nem tagja a schengeni övezetnek, a majdnem másfél milliós 

magyar kisebbségből ezrek töltötték már ki az űrlapokat. Az 530 ezer magyart számláló 

Szlovákiában, amely a schengeni övezet mellett az eurózóna tagja is, nagyon kevesen 

jelentkeznek a magyar állampolgárságért, miután a szlovák nacionalisták a kettős kötődést a 

Szlovákia iránti lojalitás szempontjából problémának tekintik. A mintegy 160 ezer fős 

ukrajnai magyar kisebbség reakcióját még nem tudni. Az országban nem engedélyezett a 

kettős állampolgárság. 

A Le Monde meglátása szerint a magyar konzervatív többség által 2010 májusában elfogadott 

állampolgársági törvény erősen szimbolikus jellegű intézkedés, amelynek elsődleges célja az 

1920-as Trianoni szerződéssel szétdarabolt magyar nemzet egyesesítése. "A nacionalista 

áramlatok régi követelésének a teljesítésével Orbán Viktor kormánya a szélsőjobboldal 

vitorlájából akarta kifogni a szelet, amelynek legfőbb ereje, a Jobbik 16,8 százalékot ért el a 

2010. áprilisi parlamenti választásokon" - tette hozzá a szerző. 

Megemlíti, hogy a törvény elfogadását követően Martonyi János külügyminiszter úgy érvelt: 

orvosolni kell azt az igazságtalanságot, hogy a világ különböző tájain élő magyar diaszpóra 

kérhetett magyar útlevelet, a szomszédos országokban élő kisebbségek viszont nem. A 

magyar kormány azt is hangsúlyozza a lap szerint, hogy a honosítási kérelem nem jelenti 

automatikusan a magyar útlevél kiadását. Az adminisztrációs szűrők ellenére azonban az 

eljárás számos román állampolgár számára lehetővé tenné, hogy megkerülje Párizs és Berlin 

vétóját, amellyel meg akarják akadályozni Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni 

övezethez - mutat rá a Le Monde. 

Románia azért is fogadta közönnyel az új magyar állampolgársági politikát, mert maga is 

hasonló irányvonalat követ Moldovában, ahol a lakosság 65 százaléka románul beszél. De a 

balkáni határok nem kielégítő ellenőrzése, amit kihasználnak a kábítószer- és a 
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fegyverkereskedők, valamint az embercsempészek, nyugtalanítja Nyugat-Európát - hívta fel a 

figyelmet a lap. 

A Le Monde szerint egy másik "kényes kérdés" az, hogy Budapest szavazati jogot készül adni 

minden honosított magyarnak. A lap szerint tavaly tavasszal a konzervatívok még 

elutasították ennek gondolatát, amit akkor a szélsőjobboldal képviselt. "Mára azonban, úgy 

tűnik, felülkerekedett a kísértés, hogy létrehozzanak egy határon túli választói bázist. Hiszen, 

ahogy azt Orbán Viktor is megmondta, Szerbia ugyanígy tesz a volt Jugoszlávia területén 

szétszóródott szerb kisebbségekkel" - tette hozzá a tudósító. 

 „Németországhoz hasonlóan Franciaországban sem kívánják kommentálni az 

állampolgársági törvényt. Az Európai Bizottság nem kompetens a kérdésben. De Joseph Daul, 

az Európai Néppárt francia állampolgárságú európai parlamenti frakcióvezetője január 12-én 

azt mondta a sajtónak, hogy a Fideszt is soraiban tudó frakció egyes tagjai számára 

elfogadhatatlan lenne a választójog megadása a határon túli magyar kisebbségeknek. Daul 

szerint az egyenlő (lenne) a határok el nem ismerésével" - zárta írását a Le Monde. 

 

Adhat szavazati jogot hazánk a határon túli magyaroknak 
2011. január 15. - MTI. Magyar Nemzet Online 

 

Az állampolgársági jog, így a jellemzően abból következő választójog is a tagállamok 

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Európai Unióban, ezért politikai vitát okozhatna ugyan, 

ám semmilyen jelenlegi uniós jogi normával nem volna ellentétes, ha Magyarország szavazati 

jogot adna a határon túl élő magyar állampolgároknak – hangsúlyozta Lattmann Tamás 

nemzetközi jogász. 

A megkülönböztetés általános tilalmára vonatkozó kötelezettségen kívül nincs olyan, az 

állampolgárságot, illetve a választójogot érintő uniós jogszabály, amely a szuverenitást 

korlátozó módon kötelezné a tagállamokat ezekben a kérdésekben – fejtette ki Lattmann 

Tamás. Elmondta: az EU szuverén államok együttműködése, így több, hagyományosan 

tagállami hatáskörbe tartozó ügybe az uniónak továbbra sincs beleszólása. Kitért arra, hogy az 

európai parlamenti (EP-) választásokkal kapcsolatban vannak ugyan uniós szabályok, de 

azokon a voksolásokon a tagállami állampolgárság – uniós tagállamok közötti viszonyban – 

nem lényeges, hiszen az EP-választáson minden szavazati joggal rendelkező uniós polgár rész 

vehet, annak az államnak a részletes szabályai alapján, amelyben él. 

 

Nehezen lehetne támadható 

Lattmann Tamás hozzátette: ez az elmúlt időszakban a fentiek ellenére azért okozott politikai 

vitákat, mert egyes EU-tagállamok állampolgárság-kiterjesztő gyakorlata az unión kívül 

élőknek adott nagy számban állampolgárságot. Példaként hozta Romániát, amely elsődlegesen 

moldovai románokat juttatott román, ezáltal uniós állampolgársághoz, és ez többek szerint 

rámutatott a szabályozás hiányosságára. Jelenleg ugyanis nincs olyan európai uniós norma, 

amellyel ez a gyakorlat ellentétes volna – mondta a nemzetközi jogász, hozzátéve, hogy 

hasonlóképpen az Ukrajnában és Szerbiában élő magyarok választójoga is legfeljebb politikai 

vitákhoz vezetne, jogi értelemben azonban nehezen lenne támadható az Európai Unió előtt. 
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az ELTE jogi karának oktatója beszélt arról is, 

hogy az állampolgárság és a választójog nem minden esetben kapcsolódik össze. Így a 

magyarországi önkormányzati választásokon is részt vehetnek az itt élő külföldiek, és az 

Országgyűlés elvben szabadon dönthetne akár arról is, hogy ezt a lehetőséget az országgyűlési 

választásokra is kiterjeszti. 

 

Politikai viták 

Az állampolgársági és a szavazati jogról szóló viták a legtöbb esetben politikai természetűek – 

hangsúlyozta Lattmann Tamás, hozzátéve: a jelenlegi jogszabályi környezetben az Európai 

Unió még egy olyan abszurd helyzetben is csak nehezen avatkozhatna be jogi eszközökkel, ha 

valamely tagállam mindenkinek, aki él és mozog a Földön, állampolgárságot adna, ezt 

legfeljebb az adott tagállami alkotmánybíróság találhatná saját alaptörvényével ellentétesnek. 

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász pénteken az MTI-nek nyilatkozva szintén azt 

hangsúlyozta, hogy sem az Európai Bíróság gyakorlata alapján, sem pedig az uniós 

tagállamokban már hallgatólagosan jóváhagyott gyakorlat alapján nem lehetne kifogásolni, ha 

Magyarország szavazati jogot adna a magyar állampolgárságú határon túli magyaroknak. 

Szlovákia, Franciaország, Olaszország és Románia is biztosít szavazati jogot a diaszpórában 

élő, belföldön lakóhellyel nem rendelkező állampolgárainak – mondta. 

Magyarországon tavaly ősszel a Fidesz részéről elsőként Gulyás Gergely, a parlament 

alkotmány-előkészítő eseti bizottságának alelnöke vetette fel, hogy választójogot kaphatnak a 

határon túli magyarok. Az új alkotmány koncepciójának december elején nyilvánosságra 

hozott egységes szövege azt tartalmazza, hogy minden magyar állampolgárt sarkalatos 

törvényben meghatározott feltételek esetén megillet a választójog. December végén Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is azt mondta, személyes véleménye szerint a 

határon túli magyaroknak meg kell adni a szavazati jogot. 

Január 1-jétől pedig már alkalmazzák az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló, nyáron 

elfogadott jogszabályt, amelynek értelmében magyar állampolgárságot azok az emberek vagy 

leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között magyar állampolgárok 

voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági 

ok velük szemben. A törvény az eddigitől eltérően a határon túli magyaroknak nem szabja az 

állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet. 

 

Felvidék: 

Dzurinda Szlovákia álláspontjáról a magyar politikához 
2011. január 15. - Kokes János - MTI 

 

Mikulás Dzurinda szerint Szlovákiának az Európai Unióba (EU) való belépés után is megvan 

az önbizalma, évek óta jó gazdasági és politikai eredményeket mutat fel, s ezért nem tartja 

szükségesnek, hogy a magyar belpolitikát bíráló államok első soraiban legyen. 

"Az intézkedések, amelyeket a Magyar Köztársaság gazdasági téren elfogadott, néhány 

beruházó külön megadóztatása, de a médiatörvény is, amely megzavarta a demokratákat, 

lehetővé tenné számunkra, hogy dobot vegyünk és erőteljes dobolásba kezdjünk, vagy egy 
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nagy harsonát vegyünk és megfújjuk azt" - jelentette ki a szlovák külügyminiszter abban az 

interjúban, amelyet a pozsonyi közszolgálati TASR hírügynökség közölt szombaton. 

Szerinte a külpolitikának "kifejezőnek és mértéktartónak" kell lennie. "Ha Szlovákia egy 

efféle harsona mögé állna, az gyanút keltene, és talán nem is csak a Magyar Köztársaság 

részéről, miszerint mi ezt konjunkturálisan csináljuk és politikailag hasznot szeretnénk húzni 

a helyzetből" - magyarázta Dzurinda. 

A politikus szerint sokkal jobb, ha az ügyben olyan országok nyilatkoznak meg, melyek nem 

szomszédosak az érintettel és világosan beszélnek. 

"Mi is elmondtuk véleményünket, de természetesen megfelelő módon" - fejtette ki a politikus, 

s hozzátette: fontosnak tartja a bizalmi kapcsolatok kiépítését Szlovákia és Magyarország 

között. 

"Ha kihasználtuk volna az első alkalmat, és a szemükre vetünk mindent, amit csak lehet, 

elidegenedésünk csak tovább mélyült volna" - szögezte le a szlovák diplomácia vezetője. 

A szlovák külügyminisztérium szóvivője pénteken a brüsszeli kultúrtörténeti szőnyeg 

ügyében azt mondta, hogy a régi Magyarország térképe a történelemkönyvekbe való, s nem az 

Európai Unió Tanácsának brüsszeli épületébe. 

"A történelmi Magyarország térképe egyszerűen nem való abba az épületbe, ahol elsősorban 

az Európai Unió jövőjéről döntenek" - jelentette ki Lubos Schwarzbacher. 

Dzurinda szerint ez a kritika elegendő volt. 

"Ha valaki a provokáció, a szitkozódás vagy a szomszédos ország államfőjének elutasítása 

felé hajlik, az gyengesége és alacsony önbizalmának kifejezése" - vélekedett a 

külügyminiszter, nyilvánvalóan a Robert Fico vezette előző szlovák kormány Magyarország-

politikájára célozva. 

Dzurinda azt állította, hogy Szlovákia Magyarországgal fenntartott kapcsolataiban elsősorban 

a pozitív kezdeményezések fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 

"Egész sor beindult projektünk van. Minél több ilyen projekt lesz, annál több lesz a realizmus 

Budapest politikájában is" - vélekedett a szlovák diplomácia vezetője. 

 

Személyi változások várnak az MKP-ra 
Április 16-án tisztújítás 

2011. január 15. - bumm.sk, SITA 

 

Három fázisban zajlanak majd le az MKP-n belüli személyi változások. Febuár végén a helyi 

alapszervezetek, márciusban pedig a járási szervezetek vezetése újulhat meg - ekkor 

érkezhetnek javaslatok a párt elnökének személyére is. 

A folyamat április 16-án csúcsosodik ki, mikor a magyar párt ismét elnököt választ. A 

változások menetét Berényi József, a párt elnöke ismertette az MKP Országos Tanácsának 

ülése után. 

A jelenlegi vezetés nem kívánta kommentálni a szóba jöhető elnökjelöltek személyét. 

"Inkorrekt és komolytalan lenne a részünkről, ha arról beszélnénk, ki jöhet, és ki nem jöhet 

szóba. Nyitott, demokratikus párt vagyunk, amelyben minden döntést az annak megfelelő 

helyen hoznak meg - helyi és járási szinten" - jelentette ki Bárdos Gyula, a párt Országos 

Tanácsának tagja. 
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Berényi József, akit júliusban, az országos választásokon elszenvedett kudarc után állítottak a 

párt élére, minden bizonnyal jelölteti magát, bár végső döntést csak azután hoz, hogy 

visszajelzést kapott a helyi és járási szervezetektől. 

A párt a személyes változások előkészítésén kívül szerepet kíván vállalni abban a népszavazás 

kapcsán indított kampányban is, melyet a közelgő népszámlálás alkalmából tartanak - arra 

szeretnék rábírni a szlovákiai magyarokat, hogy minél többen vállalják nemzetiségüket. Az 

MKP célja, hogy részletesen értékelje a kormánykoalíció munkáját. "Tekintettel a 

polgármestereink és helyi képviselőink számára releváns információink vannak azzal 

kapcsolatban, miként tükröződik a kormány politikája az emberek és a vállalkozók életében" - 

jelentette ki Berényi. 

Farkas Iván alelnök konkrét kifogásokat is megfogalmazott a kormánnyal szemben: 

kifogásolta a kormány reformcsomagjának köszönhető áremelkedést, valamint a 

királyhelmeci és a hetényi ipari park létrejöttének megakadályozását. Kritizálta továbbá a 

helyi vasútvonalak megszüntetésére irányuló terveket, az érintett szakaszok modernizációját 

követelte. 

A sajtótájékoztatón szó esett a külföldön sokat kritizált magyar médiatörvényről is. Berényi 

elmondása szerint a kritika sokszor túlzó és átpolitizált, bár elismerte látnak hibákat az 

intézkedésben. "Biztosan lehet beszélni arról, hogy mennyire jól fogalmazták meg a 

szankciók mértékét, hogy objektívan ítélnek-e meg büntetéseket, valamint a médiatanács 

összetétele is kérdéseket vet fel, de ez nem azt jelenti, hogy a szlovák politikusok részéről 

irányuló kritika ne lenne túlságosan átpolitizált" - jelentette ki Berényi. 

 

Ki hinné, hogy ilyen nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? 
2011. január 16. - Felvidék Ma 

 

Már-már ironikus az az abszurditás, amely az európai visszhangokat jellemzi a magyar 

kormány kezdeményezéseire. Gyakorlatilag teljes mellszélességgel támadják azokat az 

intézkedéseket, amelyek javarészt egy szuverén állam belügyeit képezik. Mindez nem lenne 

probléma, illetve könnyebben emészthető lenne, ha a jelenleg tapasztalt érdeklődés és 

offenzíva megszokott és minden európai államra egységes érvényű lenne. Szarkasztikus 

komédiának tetszik azonban egy olyan EU vezérletével, amely 2011-ben sem emel szót olyan 

tűrhetetlen sértések ellen mint a Benes-dekrétumok, vagy éppen a délvidéki magyarság 

helyzete, hogy a kárpátaljai törvényeket már ne is említsük. A jelenlegi európai gyakorlattal, 

illetve a környező „balkáni” államokkal minimális szinten is tisztában lévő magyar ember 

számára tragikomikus jelenet játszódik le minden alkalommal, amikor a magyar kormány 

által felkínált kettős-állampolgársági kérelmekkel kapcsolatban fogalmazódik meg 

nemzetközi kritika. Egy józan ember legfeljebb annyiban fogadná el a kritika jogszerűségét, 

hogy a jelenlegi állapotok még mindig nem nyújtanak elegendő védelmet és lehetőséget az 

elszakított területen élő magyarság számára, azonban az orwelli realitásban másként 

működnek a dolgok. 

A médiatörvény kapcsán hazánkra terelődött a „Nyugat” figyelme, amely úgy fest, nem tűri 

az önálló és nemzetben gondolkodó politikai manővereket. Kérdéses, hogy mennyiben van 

mindennek létjogosultsága, azonban fontosabb probléma, hogy miért kell nekünk megfelelni 
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olyan elvárásoknak, amelyek mögött irányunkba sohasem születnek kedvező döntések. Joggal 

merül fel a kérdés, hogy kit sért meg az az állam, amely Európában talán utolsóként igyekszik 

nemzetének tagjai számára biztosítani az állampolgársággal járó védelmet és lehetőségeket? 

Egy példátlan területrablást követő sérülés sebeit nyalogató intézkedés vajon miért jelent 

problémát egy olyan szervezetnek, amely gond nélkül szemet hunyt önálló államok születése 

felett és láthatóan érdektelen a kisebbségek védelmének kérdésében. Főként, ha magyar 

kisebbségről van szó. 

A híradások számtalan esetben szolgáltattak szaftos eseményeket az utóbbi években a Slota 

által vezérelt Szlovákia és Magyarország között, azonban érdemi kritikát az EU korábban 

sohasem alkotott. Sem a szégyenteljes nyelvtörvény, sem a magyarságot sértő örült 

kijelentések kapcsán. A legfrissebb információk szerint „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“. A hír hallatán az emberben 

felmerül az a kérdés, hogy vajon egy egységes Európai akarat által vezérelt tömörülés amely 

egyenlőséget, testvériséget kíván nyújtani tagjai számára, miként képes öklendezés nélkül 

elnézni azt, hogy ilyen lépések egyáltalán megtörténhessenek és miért nincs tisztában azzal, 

hogy milyen út vezetett ide? A kérdés valójában költői. 

Örvendetes hír azonban, hogy amíg a színpadon viaskodnak egymással a felek, magyarok 

ezrei folyamodnak az állampolgárságért és ha más nemzet lobogója alatt is, de magyar 

állampolgárként élhetnek magyar földön, magyarként. A történet abszurditása azonban, hogy 

Európa pont akkor haragszik ránk, amikor elkezdtünk európaiként viselkedni. Pont úgy, 

ahogy ők teszik. Azt, hogy ez kritika vagy dicséret, mindenkinek magában kell eldöntenie. 

 

A Matica szerint a magyaroknak kedvezne a tízszázalékos 
küszöb 
2011. január 15. - Felvidék Ma 

 

A magyar kisebbségre szabott az a kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslat, amelyet 

Rudolf Chmel (Most-Híd) miniszterelnök-helyettes készített elő – állítja a tervezettel 

kapcsolatban közzé tett nyilatkozatában a Matica Slovenská. 

Az állásfoglalás hangsúlyozza: a javaslat nem veszi figyelembe a valós helyzetet a vegyesen 

lakott területeken, az ott élő polgárok véleményét, a törvénytervezet inkább politikai 

nyilatkozat, nem a kisebbségek tényleges szükségleteinek megfogalmazása. A Matica 

Slovenská azt javasolja: a törvényjavaslatot csak a májusi népszámlálás adatainak 

ismeretében terjesszék a parlament elé, hogy figyelembe vehessék benne a vegyeslakosságú 

területeken élők arányait. 

A Matica a nyilatkozatban arra is figyelmeztet, hogy a törvénytervezet nem tartja eléggé 

tiszteletben az államnyelvről szóló törvényt, amelynek az a küldetése, hogy Szlovákia minden 

polgára számára – nemzetiségi, vallási és szociális hovatartozástól függetlenül – a 

legfontosabb egységesítő és integráló erő legyen. „A törvény nem arra ösztönöz, hogy főleg a 

magyar nemzetiség esetében javítsa a szlovák nyelvtudás színvonalát... A tervezet jelentős 

mértékben elősegíteni, hogy társadalmunk egyes rétegei között elmélyüljenek a különbségek“ 
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– fogalmazta meg fő kifogásait a Matica Slovenská, amely ezzel a véleményével nem 

egyedüli a szlovák társadalomban. Korábban már Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata 

Mozgalom alelnöke és frakcióvezetője is hangot addott azon véleményének, hogy a 

kisebbségek anyanyelvhasználatát szabályozó törvényhez csak a 2011-es népszámlálás 

adatainak ismeretében szabadna hozzányúlni. A magyar nemzetiségűek létszámának várható 

jelentős csökkenése miatt ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy a kisebbségi nyelvhasználati 

küszöb 10 százalékra csökkentése nem a magyar nyelv hivatali használatának lehetőségét 

támogatná olyan településeken, ahol arányuk mostanra 20 százalék alá csökkent. 

 

Dzurinda: a kettős állampolgárságnak nincs gyakorlati haszna 
2011. január 16. - bumm.sk, SITA 

 

Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter biztos benne, hogy a szlovákiai magyarok 

többsége tudja: a kettős állampolgárságnak nincs semmilyen gyakorlati haszna számukra. 

A külügyminiszter a Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című vitaműsorában nyilatkozott. 

Hangsúlyozta, szerinte elsősorban arról van szó, hogy a politikusok néha meg akarják osztani 

és fel akarják gerjeszteni az embereket, hogy azok később rájuk szavazzanak. „Ez megfelel 

nekünk, ha nem tudunk munkahelyeket teremteni, nem tudunk befektetéseket ide csábítani, és 

nem tudjuk javítani a szociális feltételeket“ – magyarázta. 

Dzurinda ennek ellenére nem a kettős állampolgárságot tartja a legkomolyabb kérdésnek a 

magyar-szlovák kapcsolatok terén. „95 százalékban együttműködünk, az a maradék 5 

százalék zavar minket“ – jelentette ki. A kormány elmondása szerint ezért szeretné 

megváltoztatni Robert Fico volt kabinetjének törvényét, hogy az embereket ne büntethessék 

meg, s ne vesszék el a szlovák állampolgárságot, ha felveszik egy másik országét. „Azt 

akarjuk, hogy ezek az emberek legyenek büszkék elődeik hazájára, s tartsák meg nyelvüket és 

kultúrájukat, de azt is akarjuk, hogy ha Szlovákiában születtek, erősítsék meg kapcsolatukat 

Szlovákiával, és szeressék az országot, mint hazájukat“ – mondta a külügyminiszter. 

A kormány azonban nem akarja, hogy Szlovákia állampolgárai egyszerre idegenekké váljanak 

saját országukban. „Nem akarjuk, hogy a rossz magyar törvény rossz hatásokat keltsen 

Szlovákiában, melyeket mi még elmélyítenénk“ – jegyezte meg. Elmondása szerint az is 

bizonyítja, hogy a koalíció ebben az esetben helyesen jár el, hogy Knut Vollebaek, az EBESZ 

kisebbségügyi főbiztosa álláspontjában támogatta a szlovák kormány hozzáállását. 

Dzurinda kijelentette, még tárgyalni fognak a KDH javaslatáról, mely szerint kötelező lenne a 

kizárólagos szlovák állampolgárság a rendőrök vagy katonák számára. Az állami szolgálatról 

szóló törvény ilyen módosítását ugyanis Bugár Béla pártja, a Híd ellenzi. „Kétoldalú 

megbeszélésre kerül majd sor a két párt között, s én kompromisszumra fogok törekedni. 

Tegnap találkoztam Bugár Bélával, és úgy éreztem, érdekelné a megegyezés“ – tájékoztatott a 

külügyminiszter. 

A szlovák diplomácia vezetője a műsorban megismételte, Szlovákának kétségei vannak a 

magyar médiatörvénnyel kapcsolatban. „Ha ezt a törvényt pártérdekek alapján, 

nyereségvágyó módon ültetnék gyakorlatba, hatékonyan fogná be a politikai ellenzék száját. 

Nem állítom, hogy a Fidesz likvidálni akarja az ellenzéket, de a törvény kétségeket ébreszt“ – 

tette hozzá. 
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Bugár Béla: Nem ragaszkodom a pártelnöki tisztséghez  
2011. január 16. - Felvidék Ma 

 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke volt a Markíza televízió Testre szabva című politikai 

műsorának stúdióvendége. Elutasította a Smerrel való szövetkezést. "Bírósági eljárás folyik 

Csákyval szemben, aki azt monda, hogy a Smer ötödik hadoszlopa vagyunk" - mondta. A 

műsorvezető emlékeztette, hogy nemcsak az MKP volt elnöke, hanem az SDKÚ-elnök 

Dzurinda is ezt mondta... A Most-Híd elnöke szerint a jelenlegi kormánykoalíció képes arra, 

hogy kitöltse a négyéves választási ciklust. Szóba került a kisebbségi nyelvtörvény 

módosítása is, Bugár hangsúlyozta, azért ragaszkodnak ehhez, mert ez a kormányprogram 

része is. A hivatalos nyelvhasználat lehetőségének 20 %-ról 10 %-ra való csökkenése szerinte 

elsősorban nem a magyarok érdeke, hanem a többi kisebbségé, pl. a németeké. 

Ami a magyar állampolgárság felvételének a lehetőségét illeti, Bugár szerint ez elsősorban 

érzelmi kérdés, és ő nem lát ennek a lépésnek a megtételére indokot. "Nem érzem, hogy 

nagyobb magyar leszek, ha erről egy újabb papírom lesz" - mondta. A választójog 

lehetőségével kapcsolatban megjegyezte, hogy azzal a külföldi szlovákok is rendelkeznek. 

Úgy véli, a magyar kormány részére sokk volt a szlovákiai parlamenti választások eredménye, 

mivel a magyar kormány egyértelműen az MKP-t támogatta. Az, hogy jelenleg a Most-Híd és 

a magyar kormány között nincsen kapcsolat, Bugár szerint a magyar kabinet döntésének az 

eredménye. "Ők döntöttek így, és ez az ő hibájuk" - mondta. A magyar médiatörvényt 

rossznak nevezte. 

Miért van Bugár ma is a politikában? A műsorvezető emlékeztette, hogy néhány évvel ezelőtt 

kijelentette, távozik a politikából. Bugár azzal az érvelt, hogy ezt két feltételhez kötötte, 

amennyiben az MKP pártpreferenciái nem veszélyeztetik a parlamentbe jutást, illetve a 

szlovák-magyar viszony nem mérgesedik el. Bugár szerint mindkét feltétel teljesült, bár 

elismerte, hogy a politikai életbe való visszatérés is vonzotta ("Még a feleségem is 

megállapította: "Valami hiányzik neked" - mondta Bugár). Nyomatékosította, nem 

ragaszkodik a pártelnöki székhez: "Akármikor akárkinek átadom ezt a tisztséget" - mondta 

Bugár Béla, aki szerint neki nincsenek ellenségei: "vannak emberek, akik nem szeretnek, és 

ennyi". A Markíza televízió nézőitől kapott telefonos szimpátiaszavazást Bugár Béla ezúttal 

elveszítette, 1336 "nem" szavazatot kapott a 838 "igen" szavazattal szemben. 

 

Az anyanyelvi oktatásra hív fel a Most-Híd   
2011. január 15. - Kocur László - Magyar Hírlap 

 

„A nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekeknek anyanyelvükön kellene tanulniuk” – 

jelentette ki Ozvald Erzsébet, a Most-Híd oktatási szakpolitikusa. Szlovákiában február 

közepéig tart a beiratkozási időszak, és sok magyar szülő – a jobb érvényesülés vélt 

reményében – szlovák iskolába adja gyermekét.  
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Az idei tanévben 51 ezer tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait, közülük 3700 

magyar nemzetiségű. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének adatai szerint a 

magyar elsősök száma ingadozik. 

Ozvald szerint az anyanyelv a tökéletes megértés, így a jobb tanulás alapja is. „Ha a gyerekek 

anyanyelven szívják magukba az ismereteket, akkor ez stabil tudásbázist fog jelenteni 

számukra a későbbiekben is” – tette hozzá. 

Enyhítene a Robert Fico vezette Smer a magyar állampolgársági törvényre hozott szlovák 

ellentörvényen úgy, hogy ne veszítse el szlovák állampolgárságát az a más állampolgárságért 

folyamodó szlovák állampolgár, aki más állam területén legalább hat hónapig bejegyzett 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A magyar állampolgárság könnyített odaítéléséért 

folyamodó, magyarországi lakhellyel nem rendelkező felvidékiekre azonban ez a könnyítés 

nem vonatkozna. 

A magyarokra szabta Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes a 

kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény módosítását – bírálta a kormányalelnököt a 

magyarellenes nézeteiről ismert Matica slovenská. A Most-Híd azt szeretné elérni, hogy a 

hivatalos nyelvhasználati küszöb húszról tíz százalékra csökkenjen.  

 

Nem nyugodhatnak meg a Felvidéken 
2011. január 15. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

 

Az új szlovák kormányból csak a szélsőséges nacionalisták tűntek el – állítja Duray Miklós 

A felvidéki magyar a legmegfélemlítettebb az összes többi közül – mondta lapunknak Duray 

Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja, az MKP volt alelnöke, aki a politikusok 

elhasználódásáról alkotott nézetei mellett beszélt arról is, miként tévesztette meg szlovákiai 

nemzettársainkat egy gazdasági érdekeket érvényesítő hibrid párt élén Bugár Béla. 

Duray Miklós: A felvidéki magyar a legmegfélemlítettebb (Fotó: Hegedüs Róbert)  

– Stafétaváltás zajlik a Kárpát-medencében. A magyar érdekvédelmi szervezetek éléről 

kezdenek visszalépni a meghatározó vezetők. Megújult a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöksége, Markó Béla távozik az RMDSZ éléről, ön és Csáky Pál sem áll már az MKP élén – 

a sikertelen tavalyi parlamenti választások után lemondtak tisztségükről. Tényleg eljött a 

megújulás ideje? 

– Már két évtizede élünk többpárti demokráciában, és szerencsére cserélődnek a politikusok. 

Aki nagyon sokáig van az élvonalban, az elhasználódik, így hajlamossá válik a 

figyelmetlenségekre, cseréje tehát elengedhetetlen. Ha viszont körülnézünk a határon túli 

magyarok szervezetei¬ben, azt láthatjuk, hogy nagyon sok változás nem történt. Bugár Béla is 

majdnem tíz évig vezette az MKP-t. Itt érdemes megjegyezni, hogy voltak határon túli 

magyar politikusok, akiket le kellett váltani, és olyanok is, akik önszántukból távoztak elnöki 

tisztségükből. Bugár és a vajdasági Kasza József az előzőekhez tartozik.  

– Már harmadszor lépett hátra. Lesz még visszatérés? 

– Nem. 

– Az MKP politizálásába azért beleszól? 

– Nagyon gyakran bejárok a központi irodába, ahol a párt vezetőivel konzultálva az az 

érzésem alakult ki, hogy ők szívesen veszik a beszélgetéseket. 
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– Milyennek ítéli meg a törvényhozásból tavaly kiesett MKP helyzetét? 

– Az őszi helyhatósági választások azt jelzik, a helyi és regionális politikában az MKP 

megőrizte pozícióját, s így visszatérhet a nagypolitikába. Sőt nagyon sokan rájöttek arra, hogy 

az MKP-ból kivált Bugár Most-Híd elnevezésű pártja félrevezette őket. Sokan azért 

választották őt, mert azt hitték, még mindig Bugár az MKP-elnök.  

– Minek tartja a szlovák–magyar Most-Hidat? 

– Gazdasági érdekeket érvényesítő hibrid pártnak. Bugárt 2007-ben éppen azért váltottuk le, 

hogy az MKP-t megszabadítsuk a gazdasági érdekcsoporttól, amelynek áldozatául esett a 

felvidéki magyar politika. 

– Erőteljesebb lehetett a Most-Híd kommunikációja? 

– Nem csak erről van szó, noha becslések szerint körülbelül tízmillió euróba került a 

kampányuk. Tavalyi kampányukban a magyarországi pártok együtt nem költöttek el annyi 

pénzt, mint nálunk a Most-Híd. 

– Megérte? Velük legalább stabil kormánya van Szlovákiának. 

– Pozsonyban még ilyen gyenge és ingatag kormány nem volt, mint a tavaly nyáron felállt, 

Iveta Radicová vezette kabinet. 

– A magyarság sem lélegezhetett fel? Mintha tettek volna gesztusokat a kisebbségek irányába. 

– Nincsenek gesztusok, de a kormányváltás arculatváltást is hozott. A szélsőséges 

nacionalizmus kikerült a kormányból, de ez nem azt jelenti, hogy ez a kabinet ne lenne 

nacionalista vagy magyarellenes, leszámítva az inkább magyarbarát, ám gyenge 

miniszterelnök-helyettest, Rudolf Chmelt: utólag derül ki, hogy ő a magánvéleményét 

hangoztatja. 

– Mint amikor bocsánatot kért Malina Hedvigtől? 

– Például. 

– Mi lehet a magyarázata annak, hogy a felvidékiek közül tervezik a legkevesebben a magyar 

állampolgárság megszerzését? 

– A szlovák ellentörvény és az, hogy a magyar állampolgárság a szlovákiai választási 

kampány része lett. Azt sugallták, hogy aki magyar papírokat kér, azt létezésében 

lehetetlenítik el. Sajnos a felvidéki magyarokban könnyen lehet félelmet kelteni, hiszen ők 

1945 és 1948 között már végigjárták az állampolgárság megvonásának kálváriáját, amikor 

valóban elveszítették állásukat, nyugdíjukat, ingatlanjaikat. Az öröklött félelem csatornáit 

működésbe hozták ellenük, ez mozgatja őket ma is. A felvidéki magyar az összes többi közül 

a legmegfélemlítettebb. 

 

Erdély: 

Marosvásárhelyen kérik a legtöbben a magyar 
állampolgárságot 
2011. január 15. - Duna TV, Híradó, Erdély Ma 

 

Erdélyben Marosvásárhelyen kérik a legtöbben a magyar állampolgárságot – a Demokrácia 

Központok adatai szerint. Az első gyorsmérleg elkészítésével egyidőben a gyakori 

félreértéseket is tisztázni akarják, például azt, hogy a Demokrácia Központokban csak 
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segítenek összeállítani a szükséges iratokat. A honosítási kérelmet a magyar külképviseleten 

vagy az anyakönyvi hivatalnál kell benyújtani. 

Minden dokumentumot eredetiben fel kell mutatni, de az eredetit vissza kell adni az illető 

kérelmezőnek. Tudnak olyan esetről, amikor egy nyugat-európai magyar külképviselet 

visszatartotta a Romániában kiállított születési anyakönyvi kivonatot. A törvény értelmében a 

hatóságok ezt nem tehetik meg. 

Marosvásárhelyen egy Szeben megyei román férfi is kérné a honosítást, magyar feleségével 

együtt: „1921 előttig vissza tudja vezetni a családfát, tehát magyar állampolgár volt 

valamelyik felmenő. Innen kezdődően az illető személy kérheti és meg is fogja kapni az 

állampolgárságot, hisz – bár akcentussal és picit töredezve – beszéli a magyar nyelvet is" – 

mondta el Kali István, a Demokrácia Központ vezetője. 

A nagy forgalom miatt este nyolc óráig tart nyitva a marosvásárhelyi Demokrácia Központ. 

Az első héten több mint ezren kértek itt segítséget és naponta 40-50 érdeklődőt tájékoztattak 

telefonon. 

 

Háromszék is Kelemen Hunort támogatja 
2011. január 15. - Demeter Virág-Katalin - Erdély Ma 

 

A RMDSZ Háromszéki Szervezetének Állandó Tanácsa szombaton titkos szavazással döntött 

arról, hogy az országos szervezet elnöki tisztségéért indulók közül Kelemen Hunort 

támogatja. Az Állandó Tanács határozatát ezt követően a Háromszéki Küldöttek Tanácsában 

is szavazásra bocsátották, ahol többek közt döntés született a februári kongresszuson 

résztvevő küldöttek számáról is. 

A háromszéki szervezet Állandó Tanácsának 27 tagjából 25-en jelentek meg a szombat 

délutáni ülésen, ahol az RMDSZ elnöki posztjáért induló mindhárom jelöltet meghallgatta a 

testület. A zárt ajtók mögött zajló, heves vitáktól sem mentes ülésen, titkos szavazás után 

Kelemen Hunor 22, Olosz Gergely három szavazatot kapott, Eckstein-Kovács Péter pedig 

egyetlen támogató voksot sem kapott. 

Az ülést követően Tamás Sándor, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke úgy nyilatkozott: 

az RMDSZ-en belül nemzedékváltásra van szükség, de a legfiatalabb, 30-as éveiben járó 

generáció ideje talán még nem jött el, hiszen szakmai tapasztalat is szükségeltetik ahhoz, hogy 

valaki egy országos szervezet elnöke legyen. 

Mivel a Háromszéki Küldöttek Tanácsának hatáskörébe tartozik fontos politikai kérdésekben 

döntést hozni, ezért az Állandó Tanács döntését a HKT szombati ülésén is megvitatták. 

A nyílt ülésen mindhárom, az RMDSZ elnöki tisztségéért induló jelöltet meghallgatták, de az 

Állandó Tanács határozatáról csak hosszas vita után sikerült szavaznia a testületnek. A felső-

háromszéki RMDSZ szervezetek küldöttei azt kifogásolták, hogy a megyei testület nem egy 

helyi jelöltet, Olosz Gergely kézdiszéki képviselő indulását támogatja. Szerintük a 

jelenlévőknek titkos szavazással kellene eldönteni, hogy a tanácskozásra meghívott három 

jelölt közül kit támogatnak, és nem az Állandó Tanács által hozott döntésről kellene szavazni. 

Hasonló véleményének adott hangot Dénes István, a Nemzeti Szabadelvű Kör képviselője is. 

Mint mondotta: Háromszék nem engedheti meg magának, hogy ne a saját jelöltjét támogassa, 
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az országos szervezet elnökének személyéről tulajdonképpen a februári kongresszus küldöttei 

döntenek. 

Antal Árpád András a HKT ülésén úgy nyilatkozott, nem csupán helyi vagy háromszéki ügy, 

hanem erdélyi, kárpát-medencei jelentőségű döntés az, hogy ki legyen Erdély 

legreprezentatívabb szervezetének elnöke. 

Olosz Gergely a HKT ülésén elmondta: Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének 

elnöke korábban beszámolt arról neki, hogy Kelemen Hunort támogatják, ő maga viszont 

csupán annyit kért Tamás Sándortól: ne akadályozzák munkáját, hogy a különböző 

testületektől megszerezhesse azt a támogatást, ami az indulásához szükséges. Úgy 

nyilatkozott: alig három napja kezdte meg kampányát, s igaz, hogy árral szemben, de úgy 

érzi, mégis jó döntést hozott. Mint mondta, azzal, hogy több jelölt is indul az RMDSZ elnöki 

tisztségéért, javulás következik a szervezetben, s ez a kampány mindenképpen az RMDSZ 

hasznára válik. 

A HKT ülésén végül szavazásra bocsátották az Állandó Tanács döntését, amelyet 47 támogató 

szavazattal, 10 ellenszavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadtak a küldöttek. Ennek 

értelmében az RMDSZ Háromszéki Szervezete Kelemen Hunor indulását támogatja. 

A szavazást követően Olosz Gergely elmondta: folytatja a szervezet legfelsőbb pozíciójának 

megszerzéséért indított kampányát, és bár nem kapta meg a háromszéki szervezet 

támogatását, választói támogató aláírásával indul a februári elnökválasztáson. A szervezet 

szabályzatának megfelelően, ezer RMDSZ-tag támogató aláírásának birtokában jogában áll 

indulni az elnöki tisztségért. 

 

Óvatosan kell kezelni a kisebbségvédelmi témákat 
2011. január 16. - Paprika Rádió 

 

A mindenkori magyar kormány feladata, hogy a határon kívül, a magyar kisebbségi sorsban 

élőkkel éreztesse törődését – mondta Dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő, a 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő által kezdeményezett Európai Beszélgető Estek 

elnevezésű beszélgetéssorozat második állomásán. A tavalyi év novemberében indult program 

vendége ezúttal Dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő volt, aki pénteki, 

Kolozsváron tartott előadásában elmondta, hogy szeretné, ha elindulna egy folyamat, amely 

által a határon túli magyarok egyenlő félként jöhetnek Magyarországra. Ennek a folyamatnak 

egy rendkívül fontos állomása a könnyített honosítási eljárás. Az európai parlamenti képviselő 

a hallgatóság kérdéseire válaszolva elutasította azt a véleményt, mely szerint a Európai Unió 

magyar elnöksége nem tartja szem előtt a kisebbségi kérdést. A témára Sógor Csaba reflektált 

részletesebben, elmondva, hogy az EU-elnökség idején Magyarország legfontosabb feladata, 

hogy a lehető leghatékonyabban együtt dolgozzon a többi tagállammal és összehangolja azok 

minisztereinek, kormányainak a munkáját. Sógor Csaba kihangsúlyozta: a kisebbségvédelmi 

témákat a magyar-román kapcsolatok miatt is óvatosan kell érinteni. – Hosszú idők után 

jelenleg jó úton halad Románia és Magyarország együttműködése, de vannak olyan kényes 

témák, mint a közös történelmi múltunk megítélése, vagy akár a területi és kulturális 

autonómiák, amelyek a két ország kapcsolatában könnyen törést hozhatnak. Akkor tudunk 

kisebbségvédelmi témákban is sikeresek lenni, ha meg tudjuk őrizni a párbeszédet. Az új 
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oktatási törvény rendelkezései is a megfelelő párbeszéd során történt meggyőzés 

eredményének tekinthetők – magyarázta Sógor Csaba. 

 

Erdélyi Magyar Néppárt – kezdődik az aláírásgyűjtés 
2011. január 16. - Nagy István - Erdély Ma 

 

Szombaton, január 15-én Kolozsváron ülésezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Választmánya, amely Toró T. Tibor EMNT-ügyvezető elnök sajtótájékoztatójával zárult. 

A testület fölállította az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésével foglalkozó bizottságot, 

amelynek tagjai: Toró T. Tibor koordinátor, Lázár János, Gergely Balázs és Orbán Miklós 

régióelnökök, Papp Előd, Tőkés András, Szilágyi Zsolt és Borbély Zsolt Attila 

Napokon belül elkezdik gyűjteni az aláírásokat az autonómiára koncentráló Erdélyi Magyar 

Néppárt bejegyzéséhez. Bár az érvényes törvényi környezet inkább akadályozza egy politikai 

párt bejegyzését, mintsem, hogy támogatná azt. 25 ezer aláírást kell összegyűjteni legalább 18 

megyéből plusz a fővárosból úgy, hogy megyénként legalább 700-at, miközben Erdélyben 

Arad, Temes és Krassó-Szörény megyékkel együtt is csak 16 megye van. 

Az ütemterv szerint március végéig összegyűlnek az aláírások és júliusig pedig a 

pártbejegyzésnek is meg kell történnie. A kézjegyeket elsősorban a potenciális aláírók 

megkeresésével fogják összegyűjteni, de ha valaki a valamelyik Demokráciaközpontban 

szeretné aláírni az íveket, annak ott is lehetősége nyílik erre. Ez azonban nem kapcsolódhat a 

visszahonosítási tanácsadáshoz. 

Az RMDSZ egyértelműen ellenzi a pártbejegyzést, de a visszahonosítás kérdésében nem 

tudják eldönteni, hogy támogatják-e vagy nem. Egyes vezetők veszélyforrásnak, mások 

magánügynek tekintik. Egyesek elsők között kérelmezték a magyar állampolgárságot, mások 

tüntetnek azzal, hogy nem kérelmezik. Ezért az EMNT felkéri az RMDSZ országos 

vezetőségét, hogy fogalmazza meg a szervezet által irányadónak vélt álláspontját az 

egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban. 

Az EMNT nemzetstratégiai ügynek tekinti az év végén esedékes népszámlálást is, amelynek 

eredményéhez egy kisebbség esetében önbecsülés és konkrét jogok is kötődnek. A szervezet 

választmánya ezért szakirányú munkacsoportot hozott létre, amelyet Demeter Szilárd, Tőkés 

László kommunikációs igazgatója vezet. A Választmány szerint a népszámlálást nem szabad 

pártpolitikai csatározás tárgyává tenni, ezért az EMNT kezdeményezi a kapcsolatot 

elsősorban az RMDSZ-szel, amely hasonló szaktestületet működtet, de be szeretnék vonni az 

egyházakat, civil szervezeteket. 

Az EMNT választmánya értékeli, hogy a kormánynak sikerült áterőltetnie az oktatási törvényt 

a törvényhozási eljáráson, illetve a törvény pozitívumait, amelyek előrelépést jelentenek a 

kisebbségi oktatásban, bár ezeket 12-15 évvel ezelőtt is el lehetett volna érni. Ez a törvény 

nem a kisebbségek oktatási autonómiáját szabályozza, hanem bizonyos oktatási jogokat ad, és 

valamelyest decentralizálja Románia tanügyi rendszerét. Legfeljebb a tömbmagyar vidéken 

kapnak nagyobb szabadságot a tanintézmények azzal, hogy az igazgatót az önkormányzat 

választja, a megválasztott igazgatónak pedig nagyobb a szabadsága. Ez a tanügyi törvény 

azonban nem biztosítja a kisebbségek nyelvének egyenrangúságát, a hivatalos okmányok 

kizárólag románul állíthatók ki, nem lehetnek kétnyelvűek, holott a Románia által is ratifikált 
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Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alapján ezt is biztosítani kellene. 

Románia politikai vezetése továbbra is gyámkodni akar a beiskolázási számok felett, a 

tanterveken és tankönyveken, hiszen ezekről Bukarestben, központilag fognak dönteni. 

Az EMNT az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében képzeli el az oktatási törvény életbe 

léptetésével kapcsolatos végrehajtási folyamat előkészítését, katalizálni szeretné a folyamatot, 

és integrálni nem csak a romániai magyar, de a magyarországi piacon is létező szakmai tudást 

például a tankönyv-szerkesztésben. Az EMNT szerint a törvényhozó az új törvényben 

„eltrükközte” a felekezeti oktatás alkotmányos garanciáját, hiszen egybevette azt a 

magánoktatással, a két oktatási formát folyamatosan együtt említi. A létező felekezeti 

tanintézményekre pedig egy sunyi paragrafus vonatkozik, amellyel lefagyasztják az aktuális 

helyzetet, ami miatt a magyar felekezeti oktatás nem fejlődni, hanem visszafejlődni fog. 

A felsőoktatásra vonatkozó egyes paragrafusok azonban jóval drámaiabbak, elfogadásuk nem 

nevezhető sikernek. Az új törvény nem írja elő, és nem is tiltja meg a magyar állami egyetem 

létrehozását, de Romániában ez már jó indok arra, hogy ne hozzák létre. A törvény 

tulajdonképpen akadálya az állami magyar egyetem, de az önálló magyar karok 

létrehozásának is a Babes-Bolyain. Visszalépésnek számít a finanszírozás kérdése is, hiszen 

az előző törvényben lehetővé tette a magánegyetemek állami támogatását de az újból kivették 

ezt a részt, holott a magyar és a román állam elvileg megegyezett abban, hogy közösen 

finanszírozza a magyar tannyelvű Partiumi Keresztény Egyetemet (PKE) és a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, aminek a törvényi kerete most megszűnt. 

 

Állampolgárság: online párbeszéd az igénylőkkel 
2011. január 16. - Erdély Online 

 

Nagyvárad - Megköszönte a Demokrácia Központok munkáját Répás Zsuzsanna helyettes 

államtitkár, Tőkés László EP-alelnök pedig az RMDSZ-nek a központokkal, s az 

állampolgársággal szemben tanúsított hozzállását bírálta. 

Egy hét alatt több mint hétszázan keresték fel a nagyváradi Demokrácia Központot, s több 

mint hetven dossziét állítottak össze, mondta Török Sándor, a nagyváradi Demokrácia 

Központ igazgatója, az EMNT Bihar megyei elnöke azon a pénteki sajtótájékoztatón, mely a 

Toró Tiborra való megemlékezést követte. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a Magyar 

Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője kifejtette: az egyszerűsített honosítás 

számukra az idei év egyik meghatározó tevékenysége, hiszen egy hét alatt az államigazgatás 

annyi kérvényt bírált el, mint máskor egy év alatt. 

 

Fontos, hogy segítenek 

"Nagyon örülök, hogy az egész problémamentesen zajlik. Köszönjük a Demokrácia 

Központok munkáját. Fontos, hogy segítenek, s az igénylők már összeállított dossziékkal 

mennek a konzulátusokra. Kérem, hogy szóljanak, ha bármi gond felmerülne" - mondta. Azt 

is tisztázta az államtitkár asszony: eredeti okiratokat nem vesznek el, annál is inkább, mivel 

ezek sok esetben érzelmi szempontból felbecsülhetetlen értékűek, valódi családi ereklyék. 

"Az együttműködés során megtanuljuk, hogy a közös munka ugyanúgy az összetartozás része, 

mint az állampolgárság" - fejtette ki. 



 
 

 

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

26 

 

Feltárni az eseteket 

Az RMDSZ úgy állítja be, mintha segítséget nyújtana, de közben diverziót kelt, 

félretájékoztat az egyszerűsített honosítási eljárás ügyében, mondta Török Sándor. 

"Érthetetlen, hogy ellenségképet akarnak kialakítani az alig létrejött szervezettel szemben" - 

tette hozzá. Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, az EMNT elnöke kijelentette: 

megítélése szerint az EMNT-nek, mint a Demokrácia Központok létrehozójának, levelet kell 

intéznie az RMDSZ elnökének, melyben feltárja az ilyen aggasztó eseteket, s egyúttal 

megkérik az RMDSZ-t, hogy ne gördítsen akadályokat a nemzeti állampolgárság 

megszerzésének útjába. 

 

Változó hozzáállás 

Mint mondta, vannak helységek, ahol jó az együttműködés a központok és az RMDSZ között, 

egyes településeken viszont (például Sarmaságon, Érmihályfalván) zavaró esetekre volt példa. 

Fontos lenne, hangsúlyozta ki, hogy az RMDSZ magasszintű vezetői jó példával járjanak elő, 

s ne forduljanak szembe a nemzetegyesítés e kiváló programjával (többek között a Máramaros 

megyei alprefektus, valamint a nagybányai alpolgármester hozzáállását bírálta). 

Mint később kifejtette, az RMDSZ szavazatszerzésre akarja felhasználni az állampolgárság 

ügyét, Bihar megyében például pénzt áldoznak arra, hogy ingyen fordítást és fényképkészítést 

biztosítsanak. "Inkább karitatív célokra használják fel azt a pénzt amit a Medgyessy-

Gyurcsány-Bajnai korszakban összegyűjtöttek" - mondta. 

 

Összefoghatnának 

Toró T.Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke szerint fontos lenne tisztázni az RMDSZ és a 

Demokrácia Központok közötti viszonyt, "Az EMNT soha nem kért kizárólagosságot, 

nemcsak a politikai szervezetek, a civil szervezetek is mellénk állhatnak"- mondta. 

"Értetlenül állunk a Bihar megyei RMDSZ magatartása előtt. Végre összefoghatnánk, de ők 

megpróbálják lecsípni a darabkájukat, ahol lehet" - fejtette ki Zatykó Gyula, a Demokrácia 

Központok partiumi koordinátora, elítélve az olyan kártékony kijelentéseket, amelyekkel 

elveszik az emberek kedvét az állampolgárság igénylésétől. 

 

Újdonságok 

Amint az EMNT ügyvezető elnöke elmondta, Kolozsváron hamarosan létrejön egy call-

center, amely az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat nyújt majd az 

igénylőknek, s egy interaktív honlapjuk is lesz, ahol online dialógust tudnak majd folytatni az 

emberekkel. "Ha a dossziéjukat akarják véglegesíteni, a legjobb, ha az emberek a Demokrácia 

Központokhoz fordulnak. Így nincs meg az a veszély, hogy visszafordítják őket a határon 

túlról. Még ha igénybe is veszik az RMDSZ ingyenes szolgáltatásait, utána akkor is jöjjenek 

el ide ellenőriztetni a dossziéjukat, hogy ne menjenek hiába Biharkeresztesre, vagy 

Debrecenbe " - javasolta az ügyvezető elnök. 

 

Nem csak ezt végzik 

Egy kérdésre válaszolva az államtitkárhelyettes asszony kijelentette: nyilvánvaló csúsztatás 

egyes RMDSZ-es vezetőknek az a kijelentése, miszerint abból a pénzből, amelyből az EMNT 

létrehozta a Demokrácia Központokat, az összes iratot le lehetett volna fordítani. "Nagyon 
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örültünk, amikor Tőkés László felajánlotta a Demokrácia Központok segítségét. Ezt a 

segítséget ingyen végzik a központok, mint ahogyan a magyar állam is ingyenessé tette az 

egész eljárást" - mondta. Tőkés László hozzátette: akik a fentieket nyilatkozták, nem tudják, 

hogy a Demokrácia Központok nem csupán ezt a munkát végzik, mindenképp létrejöttek 

volna. Ez csupán egy külön funkció, amelyet elvállaltak. Egyúttal az EP-alelnök mérhetetlen 

impertinenciának nevezte azt, hogy egyes RMDSZ-tagok "megkérdőjelezik és bírálják a 

magyar kormány és az EMNT szerződésvállalását". 

 

Mélyrepülés 
2011. január 17. - Farkas Réka - Háromszék 

 

Még nem zárult le a jelentkezések határideje, bő egy hónap még az RMDSZ kongresszusáig, 

el sem kezdődött a valódi kampány, de máris igen erős ellentétek ütköztek ki az amúgy 

rendkívül egységesnek, összetartónak hitt szövetségben. 

A pilóta távozni készül, úgy tűnik, menet közben rázkódik a gép, és közben folyik a 

dilemmázás, ki vegye át az irányítást: segédpilótája, aki eddig is figyelte munkáját, tőle 

tanulta a mesterség csínját-bínját, vagy esetleg az utastérben tartózkodók közül valaki, akinek 

szintén van jogosítványa az égi manőverekhez, de megtörténhet, más utat választ, módosít a 

stíluson, esetleg kockáztat is kicsit a gyorsabb célba érésért. Szóba kerül egy harmadik 

gépvezető is, akinek tapasztalatait, tudását, jó szándékát kérdőjelezik meg, s akit a 

fegyelmezett, biztos repüléshez szokott legénység a pilótafülke közelébe sem akar engedni. 

Folyik a lökdösődés, élesedik a vita. 

Találó volt a HKT-n is elhangzott hasonlat az irányításra váró repülővel és a pilótaülés 

megkaparintásáért hadakozó gépvezetőkkel. Kiderült az is, bár minden verseny 

alapkövetelménye lenne az esélyegyenlőség, ebben az esetben ez bizony hibádzik. A 

hivatalosan is megjelölt utód élvezi a teljes támogatást, rendelkezésére áll az RMDSZ 

apparátusa, egyengetik útját, minden szavát közvetítik a hivatalos hírcsatornák, a másik 

kettőnek azonban hatalmas erőfeszítéseket kell tennie, hogy eljuttassa információit a 

közvéleményhez, no meg azokhoz, akik szavaznak majd a kongresszuson. Nehezen 

megmagyarázható az is, a demokrácia melyik szabálya alapján vonták meg az induláshoz 

szükséges támogatást a háromszéki jelölttől. Kinek miért jó akadályozni versenybe szállását? 

Nem bíznak a csúcsvezetés által kiszemelt meggyőző erejében, a kongresszusi küldöttek 

tisztánlátásában? Nem hiszik, hogy az RMDSZ-szervezetek delegátusai képesek a 

legmegfelelőbbet kiválasztani? 

Sok mocsok felszínre került az elmúlt napokban, pedig még igencsak az elején járunk a 

kampánynak. Volt nyomásgyakorlás, megfélemlítés, megkezdődött a pénztárcákban, 

bankszámlákon kotorászó vádaskodás, a hálószobába kukkolás, a magánélet kifürkészése. 

Nem nyíltan, titokban, alattomos eszközökkel kiszivárogtatva az egyiket vagy másikat vádló, 

sértő értesüléseket. Egymásnak feszülnek immár azok is, akik még hűek maradtak az 

RMDSZ-hez, szekértáborok körvonalazódnak egyre élesebben. S mindemellett előtűnnek 

azok a demokratikusnak cseppet sem nevezhető gyakorlatok, amelyeket eddig elsősorban a 

külső ellenfelekkel szemben használtak a szövetség vezetői. 
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Rázkódik hát a gép, egyre veszélyesebben, elkezdődött a mélyrepülés, s félő, mire elérkezünk 

a február végi kongresszushoz, nemcsak a pilótajelöltek becsülete, tekintélye nyir-bálódik 

rojtosra, de maga a jármű is széteshet, vagy olyan mélyre süllyed, ahonnan már nem tudja 

felemelni, pályára állítani a frissen megválasztott elnök, legyen bármilyen tapasztalt irányító 

vagy jól kiképzett segédpilóta. 

 

Politikai pingpong Mátyással 
2011. január 17. - Új Magyar Szó 

 

Egyetlen időpont sem nyerte el a tetszését Szőcs Gézának, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

kulturális államtitkárának azok közül, amelyeket Kelemen Hunor bukaresti művelődési 

miniszter javasolt korábban a felújított kolozsvári Mátyás-szoborcsoport átadására. Az 

államtitkár azt szeretné, ha a szoboravatót az RMDSZ február végi kongresszusa utánra 

időzítenék. Kelemen Hunorék nem értik Budapest akadékoskodását, szerintük a kolozsváriak 

látják kárát, ha Fadrusz alkotásának hivatalos átadása elhúzódna. 

Budapest politikai indíttatású akadékoskodása miatt továbbra is bizonytalan a román és 

magyar állami pénzekből felújított kolozsvári Mátyás-szoborcsoport átadásának időpontja. 

Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a hét végén 

személyes véleményként közölte: a román kulturális tárca által javasolt egyetlen időpont sem 

felel meg a magyar félnek, mert mindkettő megelőzi az RMDSZ nagyváradi kongresszusának 

dátumát. 

Korábban Kelemen Hunor bukaresti művelődési miniszter két időpontot is javasolt Fadrusz 

János alkotásának újraavatására. A tárcavezető – szem előtt tartva azt, hogy a dátumok 

tartalommal és jelentéssel bírjanak a magyar közösség számára – január 22-re, a Magyar 

Kultúra Napjára, vagy február 23-ra, Mátyás király születésnapjára időzítette volna a szobor 

átadását. Az első időpontot a magyar fél már a múlt héten elutasította. Amint beszámoltunk 

róla, Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet csütörtökön közölte Kelemen Hunorral, hogy 

a magyar kormánynak január 22-e nem megfelelő időpont.  

A másik javasolt időpontról Szőcs Géza a Szabadság napilapnak azt nyilatkozta: szerinte az 

RMDSZ-kongresszus utáni időpontra kellene halasztani a Mátyás-szoborcsoport újraavatását. 

Mint ismert, az RMDSZ legfontosabb döntéshozó fóruma február 26-27-én ülésezik 

Nagyváradon. A magyar kulturális államtitkár az ÚMSZ-nek korábban azt nyilatkozta: nem 

szeretnék, hogy a szövetségi elnöki tisztséget megpályázó Kelemen Hunor a kongresszus előtt 

kampánycélokra használná a kolozsvári szoboravatást. Szőcs ehelyett február 27-ét vagy 

március 14-ét tartaná alkalmas időpontnak. 

A bukaresti művelődési miniszter sajtóreferensétől, Debreczeni Hajnaltól megtudtuk: a 

romániai fél ma küldi át Budapestre azt a hivatalos átiratot, amelyben a február 23-i dátumot 

javasolják a szobor átadására. „Javaslatunkat azonban Füzes Oszkár nagykövet már korábban 

továbbította a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának” – magyarázta. 

Debreczeni szerint a bukaresti minisztérium nem érti Budapest akadékoskodásait. Elmondta, a 

Szőcs által említett február 27-i, illetve március 14-i dátum egyike sem merült fel az 

egyeztetések során, azonban a február 27-i dátum nem megfelelő a romániai tárcának. „Ezen a 

napon zajlik az RMDSZ kongresszusa, így Kelemen Hunor értelemszerűen nem tudna jelen 
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lenni a kolozsvári szoboravatón” – mondta a sajtós, aki tolmácsolta a miniszternek azt az 

álláspontját is, hogy a március 14-i dátum túl kései időpont lenne. „A szobor műszaki átadása 

november végén már megtörtént, így a kolozsváriakkal szemben sem lenne méltányos ekkorra 

időzíteni az átadást” – jelentette ki. 

Debreczeni tájékoztatása szerint nem értik azt az összefüggést, amit Szőcs Géza próbál 

megteremteni a szoboravató és az RMDSZ kongresszusa között. „A szobor átadásában három 

fél érintett: a kolozsvári önkormányzat és a román, illetve a magyar kulturális tárca” – 

szögezte le Kelemen Hunor sajtósa. 

 

A szórványban élőknek is elérhetővé teszik a magyar 
állampolgárságot 
Ebben segítenek a Demokrácia Központok. Az egyik például Bethlenben működik. 

2011. január 14. - Lepedus/Maksay - Duna TV, Forrás 

 

Az érzelmi okok mellett Románia késlekedő schengeni csatlakozása miatt is sokan kérelmezik 

a kedvezményes honosítást Erdélyben. Ebből a szórvány sem marad ki. A Beszterce Naszód 

megyei Bethlenben már sokan keresték fel a helyi Demokrácia Központot. 

A Beszterce megyei Bethlenben mintegy 1600 magyar él, ami a város lakosságának alig húsz 

százalékát teszik ki. Itt nyílt meg az egyszerűsített honosítás kérelmezésében segédkező 

erdélyi Demokrácia Központok egyike. 

 „Körülbelül hatvan érdeklődőnk volt mostanig, 16 mappát állítottunk össze, és négy teljes 

dokumentációt. A környékről jönnek elsősorban, de most már volt egyvalaki Beszterce 

városból is” – foglalta össze Lapohos Ella, a központ vezetője. 

A Demokrácia Központ munkatársai a környező falvakba is szétküldték elérhetőségeiket, és 

elindult az állandó telefonos ügyelet is. A kérelmezők a bethleni központban előjegyzést is 

kapnak a Magyar Köztársaság külképviseleteire, a kérvények leadására itt például még 

februári időpontot is tudnak adni a kolozsvári főkonzulátusra, amely új ügyfélfogadási 

ablakokat nyit az egyszerűsített honosítással kapcsolatos ügyintézésre. A központ munkatársai 

a közeljövőben körútra indulnak a megyében, hogy azokhoz is eljussanak, akik különböző 

okokból kifolyólag nem tudják felkeresni a bethleni irodát. 

A TÉRkép című műsor vendége volt Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul. Elmondta: a sok 

jelentkező közül még vannak, akik nem kaptak tájékoztatót, illetve időpontot, de erre is 

hamarosan sor kerül. Minden kérelemmel foglalkoznak majd. A gyorsabb ügyintézés 

érdekében Kolozsváron több telefonvonallal és kibővített irodahelyiséggel várják az 

érdeklődőket. 

 

A magyarok nyilai: útlevél, választójog 
2011. január 17. - Gy. Z. - Új Magyar Szó 

 

Hol hevesebb, hol alábbhagyó bírálatokat gyűjt be Magyarország a médiatörvény és a külhoni 

magyaroknak felkínált állampolgárság okán. Ez utóbbinál új szempontok is fölmerülnek; 
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ilyenek az útlevél és a választójog. Ősi európai fohász: „A magyarok nyilaitól ments meg, 

Uram, minket...” 

A szellemet tulajdonképpen az első szabadon választott kormányfő, Antall József engedte ki a 

palackból 1990-ben. Parlamenti bemutatkozó beszédében kijelentette, hogy „közjogi 

értelemben tízmillió, de lélekben tizenöt millió magyar miniszterelnöke” kíván lenni. Ez volt 

a szelep, a négy és fél évtizeden át lefojtott kazánból elemi erővel tört magának utat a gőz. 

Azóta egyetlen utóda sem kerülheti meg a kérdést, mivel ismét a közbeszéd részévé vált 

Trianon. 

 

Félnek a franciák  

Az Európai Tanács soros elnökségének átvételével Magyarország az unió érdeklődésének 

homlokterébe került, és ehhez kellő munícióval szolgál az utóbbi hetek-hónapok budapesti 

törvénykezése is. A szocialista-liberális kormányzást kétharmados többséggel felváltó 

jobbközép Fidesz-KDNP pártszövetség elsőként a határon túli magyarok magyar 

állampolgárságáról határozott, s hogy a nyugati sajtó eddig nem különösebben foglalkozott 

vele, annak elsődleges oka az, hogy a törvény január 1-jétől alkalmazható.  

A Le Monde című liberális francia napilap pénteki számában azt írja, hogy a budapesti 

döntésnek az egész Európai Unióra kiterjedő hatásai vannak. Az unióban már eddig is nagy 

figyelemmel követték az Európai Bizottság és Magyarország vitáját az új médiatörvénnyel 

kapcsolatban – írja a „kormányellenőrzés alá vont” MTI. De míg ez utóbbit korlátózó jellege 

miatt kritizálják a szólásszabadság tiszteletben tartásáért küzdők, addig a Le Monde szerint az 

állampolgársági törvénynek éppen a nagyvonalúsága ébreszt gyanakvást.  

A lap bécsi tudósítója arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar útlevéllel rendelkezők 

szabadon mozoghatnak majd a schengeni övezetben, vagy vállalhatnak munkát az Európai 

Unióban akkor is, ha egyébként azon országok – Románia, Szerbia vagy Ukrajna – 

állampolgárai, amelyeknek nem járnak ezek a privilégiumok. A cikkel kapcsolatban ne 

feledjük: Franciaország egyik élharcosa annak, hogy Románia minél később élvezhesse a 

schengeni övezet előnyeit.  

A francia Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője a héten azt 

nyilatkozta, hogy helytelen volna szavazati jogot adni a határon túl élő és magyar 

állampolgársággal nem rendelkező, de magyar származású személyeknek. 

Összhangban az EU-normákkal  

A választójoggal kapcsolatban megszólalt több magyar alkotmányjogász is. Ifj. Lomnici 

Zoltán például azt nyilatkozta az MTI-nek: ha a magyar kormány úgy dönt, hogy szavazati 

jogot ad a határon túl élő, magyar állampolgársággal rendelkezőknek, akkor abban sem az 

Európai Bíróság állásfoglalásai, sem pedig az uniós tagállamokban már hallgatólagosan 

jóváhagyott gyakorlat alapján nem lehetne kifogást találni.  

Az Európai Bíróságnak az utóbbi évtizedekben hozott ítéletei egyértelműek: a tagállamok 

saját állampolgáraikon és a területükön lakóhellyel rendelkező uniós polgárokon kívül aktív 

és passzív választójogot adhatnak velük szoros kapcsolatban álló, meghatározott 

személyeknek – tette hozzá. Lomnici szerint a bíróság gyakorlata rögzíti azt is, hogy a 

közösségi jog egyetlen általános elve sem írja elő, hogy a választások során a választók köre 

az európai uniós polgárokra lenne korlátozva.  

Szlovákia, Franciaország, Olaszország és Románia is biztosít szavazati jogot a diaszpórában 

élő, belföldön lakóhellyel nem rendelkező állampolgárainak. Az állampolgársági jog, így az 
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abból következő választójog is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik az Európai 

Unióban, ezért politikai vitát okozhatna ugyan, ám semmilyen jelenlegi uniós jogi normával 

nem volna ellentétes, ha Magyarország szavazati jogot adna a határon túl élő magyar 

állampolgároknak – hangsúlyozta Lattmann Tamás nemzetközi jogász.  

A megkülönböztetés általános tilalmára vonatkozó kötelezettségen kívül nincs olyan, az 

állampolgárságot, illetve a választójogot érintő uniós jogszabály, amely a szuverenitást 

korlátozó módon kötelezné a tagállamokat ezekben a kérdésekben – fejtette ki. 

 

Szlovák önbizalom  

A kettős állampolgárságról hozott magyar döntést a legélesebben Pozsony utasította el, első 

körben a szlovák állampolgárság elvesztésével riogatva azokat, akik felvennék a magyart. Az 

érdeklődés azonban nem pusztán ezért a legalacsonyabb Szlovákiában. Mikulás Dzurinda 

külügyminiszter szerint az országnak uniós csatlakozása után megvan a kellő önbizalma, évek 

óta jó gazdasági és politikai eredményeket mutat fel, s ezért nem tartja szükségesnek, hogy a 

magyar belpolitikát bíráló államok első soraiban legyen.  

A pozsonyi diplomácia vezetője nyilvánvalóan belpolitikai üzenetként fogalmazta meg: „Ha 

valaki a provokáció, a szitkozódás vagy a szomszédos ország államfőjének elutasítása felé 

hajlik, az gyengesége és alacsony önbizalmának kifejezése” – vélekedett Dzurinda, 

nyilvánvalóan a Robert Fico vezette előző szlovák kormány Magyarország-politikájára 

célozva. 

 

Vajdaság: 

A Délvidéken népszerű az állampolgárság 
Nem dolgozhatnak a rendőrségen az igénylők 

2011. január 15. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

 

A szerb kormánynak nincs kifogása a vajdasági magyarok kedvezményes honosítása ellen, az 

érintettek jogai és kötelezettségei semmiben sem változnak, de kettős állampolgárként nem 

dolgozhatnak a rendőrségen – jelentette ki Ivica Dacic miniszterelnök-helyettes, 

belügyminiszter.  

A politikus szerint nincs szó a magyarok hátrányos megkülönböztetéséről, mert más 

nemzetiségű kettős állampolgárokat sem alkalmaznak a belügyben. 

A szerbiai magyarok körében ennek ellenére változatlanul nagy az érdeklődés a honosítás 

iránt, a szabadkai főkonzulátuson eddig több mint nyolcezer kérelmet adtak át, az újabb 

jelentkezők már csak júniusra kapnak időpontot. A szerb lapok szerint sokan csupán azért 

kérik a magyar útlevelet, hogy ezzel egyszersmind az EU állampolgáraivá váljanak, és 

munkát vállalhassanak a nyugati országokban.  

Belgrádban a hosszúra nyúlt újévi ünnepek után (az ortodox naptár szerint tegnap, január 14-

én kezdődött az új esztendő) az ellenzéki Szerb Haladó Párt kezdeményezése keltett 

figyelmet: az SNS háromszázezer aláírás kíséretében alkotmánymódosítási petíciót nyújtott be 

a belgrádi törvényhozásnak, amelyben a nemzetgyűlés képviselői és a kormánytisztviselők 

számának megfelezését követeli. Tomislav Nikolic, a párt vezetője azt szeretné elérni, hogy 

Szerbiában kétpártrendszer alakuljon ki, amelyben a SNS és Boris Tadic államfő demokratái 
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(DS) játszanák a főszerepet. A szerb kormánykoalíció kisebb pártjai emiatt attól tartanak, 

hogy ez a cél vezérli a demokratákat is a választási törvény tervezett módosításával.  

 

Kárpátalja: 

Közösség, integráció, megmaradás 
2011. január 13. - Karpatinfo 

 

December közepétől Tóth István személyében új főkonzul irányítja a Beregszászi Magyar 

Konzulátus munkáját. A nemrég kinevezett diplomatát szoros szálak fűzik vidékünkhöz. Tóth 

István ugyanis az ungvári járási Gálocson született. Éveken át dolgozott a Határon Túli 

Magyarok Hivatalában, itt osztályvezetőként, majd főosztályvezetőként a kárpátaljai ügyek 

felelőse volt. 

– Milyen érzés diplomataként szülőföldjén tevékenykedni? Mostanra mennyire érkezett 

tájékozódni az itteni helyzetet illetően? – beszélgetésünk elején természetszerűleg először ezt 

a kérdést tettük fel Tóth Istvánnak. 

– Számomra igen megtisztelő a feladat, hogy diplomataként itt tevékenykedhetem – hangzik a 

válasz. – Az egyik legfőbb megbízatásomnak azt tekintem, hogy a rendelkezésre álló 

eszközökkel elősegítsem az itt élő magyarok boldogulását, hogy Magyarország és Ukrajna 

között a jószomszédi kapcsolatok mind dinamikusabban fejlődjenek. Meggyőződésem, hogy 

ez mindkét ország állampolgárai számára igen sok előnnyel járhat. Örömmel vállaltam a 

megbízatást, hisz érzelmileg szorosan kötődöm ehhez a tájhoz, a kárpátaljai emberekhez. 

Három éven át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökének a tanácsadója voltam, 

s ebben a minőségemben is többször jártam Kárpátalján. Természetesen egészen más az, 

amikor életvitelszerűen tartózkodik hosszabb ideig itt az ember. Így testközelből látja, 

tapasztalja, hogyan boldogulnak az itteni emberek, milyen problémák foglalkoztatják őket 

leginkább. 

– Ön éveken át szerkesztette a Pro Minoritate c. folyóiratot, mely a Kárpát-medencében élő 

kisebbségek alapvető problémáival, megmaradásának kérdéseivel foglalkozott. Most hogyan 

látja: legfőképpen mi szükséges ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság közösségként 

megmaradjon? 

– A közösségként való megmaradás jórészt azon múlik, mennyire tudja megőrizni a 

kárpátaljai magyarság a korábban kiépített iskolarendszerét. Jól tudjuk, hogy az elmúlt néhány 

évben a kárpátaljai magyar oktatásügy hátrányos helyzetbe került. S hiába történt meg 

tavasszal a hatalomváltás, a kárpátaljai magyar pedagógusok érdekvédelmi szervezetének 

helyzetértékelése szerint ez a kérdés ma sincs megnyugtatóan rendezve. Hisz a magyar 

iskolák végzős diákjainak a független vizsgaközpontokban például ugyanazokat a 

tesztfeladatokat kell megoldaniuk ukrán nyelvből és irodalomból, mint azoknak a 

kortársaiknak, akiknek anyanyelve az ukrán. Ugyanakkor magyar nyelvből és irodalomból a 

magyar fiatalok továbbra sem érettségizhetnek, az nem felvételi tárgy. Mindez a magyar 

nyelv presztízsét erősen csökkenti, és azt eredményezi, hogy a kárpátaljai magyarság 

anyanyelve az élet számos területéről fokozatosan kiszorul. A hamarosan összeülő magyar-

ukrán kormányközi kisebbségi vegyesbizottság napirendjén várhatóan ez a kérdés 

hangsúlyosan szerepel majd. Bízom benne, hogy a kárpátaljai magyar társadalom képviselői 



 
 

 

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

33 

megfelelő javaslatokkal állnak majd elő, olyanokkal, amelyeket a magyarországi fél is jó 

szívvel támogat majd. Azt hiszem, hogy ha a kárpátaljai magyarok maguk mögött érzik az 

anyaország támogatását, s azt tapasztalják, hogy a rájuk irányuló figyelem folyamatos, akkor 

ebből kellő erőt meríthetnek a kisebbségi lét hátrányainak leküzdéséhez. Én abban bízom, 

hogy a magyar-ukrán kormányközi kisebbségi vegyesbizottság ülését sikerül megfelelő 

módon előkészíteni. 

– A kisebbségkutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben a határon túli magyar 

nemzetrészek körében a szórványosodás egyre nagyobb méreteket ölt. Vajon megállítható ez 

a szomorú folyamat? 

– A jelenlegi kormány nemzetpolitikájában fajsúlyosan szerepelnek a szórvánnyal kapcsolatos 

kérdések,  a legégetőbb problémák megoldására megfelelő keretet különítettek el. Maga a 

szórványosodás igencsak összetett folyamat, ám az mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha 

valaminek a széle töredezik, akkor annak a belseje is veszélyben van. A kárpátaljai magyarság 

egy tömbben élő részénél is számos negatív folyamat indult be, illetve gyorsult fel. Amit 

mindenki tapasztal, az asszimiláció felé tett egyik visszafordíthatatlan lépés az, amikor a 

magyar szülő nem magyar tannyelvű iskolába adja a gyerekét. Visszatérve a szórványra: ha 

ott sikerül eredményt elérni, az az egy tömbben élőkre is jótékony hatást gyakorol. Konzuli 

kerületemhez tartozik a kárpátaljai magyar szórványok nagyobb része. Munkámmal azt 

kívánom elősegíteni, hogy a KMPSZ által korábban elindított szórványprogramok minél 

hatékonyabbá váljanak. 

– A gazdasági szakemberek közül sokan vélik úgy, hogy a határon átnyúló sokoldalú 

együttműködés nagyban elősegítené egész Kárpátalja, ezen belül Beregvidék gazdasági 

felzárkóztatását. Ön konkrétan mely területeken látja leginkább perspektivikusnak az ilyen 

jellegű együttműködést? 

– Mint említettem, három éven át a Kárpátaljával szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Közgyűlés elnökének tanácsadójaként dolgoztam, így számos, a határ menti 

kapcsolatok fejlesztését célzó projekt előkészítésében vettem részt. Természetesen igen 

nagyot lendíthet a gazdaság kerekén, ha létrejönnek a határ két oldalán tervezett ipari parkok, 

ha megvalósul számos nagy beruházás. Az országhatárig megépülő autópálya, a Kárpátalján 

keresztülhaladó 5. számú közlekedési folyosó – mind-mind nagy lépés a határ menti régió 

felzárkóztatásához. Ám ne becsüljük le a határon átívelő a civil és önkormányzati 

kezdeményezések jelentőségét sem. A mostaninál sokkal jobban ki kell használni a 

testvértelepülési kapcsolatokban rejlő lehetőségeket. A turizmus fejlesztése, a hagyományos 

régi mesterségek újraélesztése, a két szomszédos megyében fontos stratégiai irányvonal. A 

Norvég Alaptól nyert támogatásoknak köszönhetően a turizmus fejlesztése terén az utóbbi 

három esztendőben jelentős eredményeket sikerült elérni, ám a végcéltól még igen messze 

vagyunk: a határon keresztülívelő turisztikai programok, közös rendezvények még nem váltak 

a mindennapok részévé. Szóval ezen a téren is van tennivaló bőven. 

– Mint a helyi sajtó is hírül adta, január 3-tól a Kárpátalján működő magyar külképviseleteken 

is megkezdődött az egyszerűsített honosítási kérelmek befogadása. 

– Örömmel mondhatom, hogy Beregszászban rendben folyik a kérelmek átvétele. Ennek így 

is kell lennie, hisz a konzulátus munkatársai már hónapok óta készülnek erre a feladatra. Az 

egyszerűsített honosítási eljárás révén számos kárpátaljai magyar közjogilag is a magyar 

nemzethez tartozik majd. Remélhetően ez is elősegíti majd az itteni magyarság közösségként 

való megmaradását. 
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– Köszönöm a beszélgetést és szerkesztőségünk valamint olvasótáborunk nevében sikeres 

munkát kívánok. 

 

Nemcsak Kárpátalján élnek magyarok 
2011. január 16. - Kitekintő, Erdély Ma 

 

Ukrajna a nagy Szovjetunió része volt és Kárpátalján is élnek magyarok – ennyit mindenki 

tud Magyarország legnagyobb szomszédjáról, ezenkívül azonban sajnos nem sokat. Az elmúlt 

két évtized nyugatra irányította Magyarország figyelmét. Pedig a magyarságnak Kijevben is 

jelentős képviselői vannak. 

Lakosságának a száma becslések szerint a nem nyilvántartott bevándorlókkal együtt 

ténylegesen meghaladja a hárommilliót. A város Kelet-Európa fontos ipari, kulturális és 

tudományos központja. A Szovjetunió idején számos kárpátaljai magyar telepedett itt le, 

akikből aztán diplomaták, igazgatók és építészek lettek. Hoztak valami speciális kárpátaljai 

furfangot magukkal, és nyertek. Ilyen pl. Vass Tibor, a Kijevi Magyarok Egyesületének 

elnöke, aki 1974 óta él a metropolisban, és egy ezeréves kolostor gazdasági vezetője. 

– Itt egy kétszázötven fős magyarság él, Kárpátaljáról idekerült magyarok. Minket itt 

elfogadnak, kisebbségi szempontból, politikailag nem jelentünk veszélyt a többségi nemzetre 

semmilyen értelemben. Elfogadják a kultúránkat. Úgy érezzük, hogy értékelik a munkánkat – 

hangsúlyozta Vass Tibor, a Kijevi Pecserszkaja Barlangkolostor igazgatóhelyettese. 

A Kijevi Magyarok Szövetségét az eszenyi Rudnik Ibolya alapította. Büszke a munkájára, 

mert, mint fogalmazott, amíg meg nem alakult az egyesület, a magyarokat nem ismerte senki, 

egy-két ember kivételével. Utána egy csapásra majdnem mindenki ismert lett, aki az 

egyesületnek a tagja, és ennek köszönhetően munkához is jutottak. 

 


