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Vezető hírek: 

 

MÁÉRT-szakbizottságok-Becsey: cél a közös Kárpát-medencei vasútfejlesztés 

2011. január 18. - MTI, Erdély Ma, Krónika 

Becsey Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) gazdasági és önkormányzati 

szakbizottságának elnöke az ülést követően tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 

résztvevők segítségével határozzák meg, hogy melyek legyenek a jövőbeni 

gazdaságfejlesztési prioritások. Hangsúlyozta, hogy „a gazdasági összefogásnak egy egységes 

Kárpát-medencei gazdasági övezet koncepcióján kell alapulnia.” A konkrét javaslatok 

ismeretében a szakbizottság várhatóan május-június folyamán ül össze ismét. 

 

Honosítás: megállapodást kötött a magyar kormány horvátországi, szerbiai és 

szlovéniai magyar szervezetekkel 

2011. január 18. - MTI, Magyar Szó, Magyar Nemzet, Erdély Ma 

Együttműködési megállapodást kötött a Külügyminisztérium és a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar szervezetekkel az 

egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos tájékoztatás ügyében. Németh Zsolt külügyi 

államtitkár szerint a „szabadság kiteljesítésének folyamatában kell külhoni honfitársaiknak 

segíteni.” Kiemelte, hogy a külhoni konzuli szolgálat tökéletesen látta el feladatát a honosítás 

ügyében. Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta, hogy jelenleg hetente fut be, annyi 

állampolgársági kérelem, mint korábban egy év alatt. A megállapodást Jakab Sándor, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Dudás Károly, a szerbiai 

Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület (CMH) elnöke, és Horváth Ferenc, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke írta alá. 

 

Vollebaek románul „tanítana” 

2011. január 19. - Balogh Levente - Krónika 

A cikkből arról értesülünk, hogy miként zajlott az EBESZ és a román törvényhozás két 

illetékesének tárgyalása a román új oktatási törvény kapcsán. Míg Korodi Attila, a román 

képviselőház külügyi bizottságának RMDSZ-es elnöke szerint célszerű lenne a kisebbségi 

diákok számára, hogy különleges tankönyvekből, gyakorlatilag idegen nyelvként tanulják a 

románt, addig a román Szenátus elnöke, illetve az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa azon a 

véleményen vannak, hogy a román, mint államnyelv elsajátítása nagyon fontos a kisebbségek 

számára, hiszen ezáltal tudnak a politikában, vagy a közszférában érvényesülni. Ennek 

ellenére a kisebbségek oktatási jogainak bővülését minden szempontból pozitívan értékelték. 

 

Félretájékoztatott az RMDSZ: a honosításhoz mégis kell a felmenők román 

nyelvű okiratainak fordítása 

2011. január 19. - Nagy Orsolya - Krónika 

A Krónika is foglalkozik azzal, hogy kell-e fordítás az okiratokról, vagy sem. A Bihar megyei 

RMDSZ a debreceni anyakönyvi hivatal munkatársaitól érdeklődött, mivel „nincs olyan 

pozícióban, hogy felső vezetőt tudjon meghívni” - mondta el Zatykó Gyula a Demokrácia 

Központok regionális koordinátora, aki Wetzel Tamás miniszteri biztossal vette fel a 

kapcsolatot, hogy tisztázza az ügyet. Az újság megkereste a debreceni anyakönyvi hivatal 
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vezetőjét, Sinaliné Veres Erzsébetet, aki elmondta, hogy számukra a bevándorlási hivatal 

tartotta az oktatást, ahol elhangzott ez az információ. Wetzel Tamást is megkereste a Krónika, 

aki elmondta, hogy „minden idegen nyelvű okiratot le kell fordíttatni, és a másolattal együtt 

benyújtani”, hozzátette, hogy minél előbb tisztázni fogják a kérdést a kollégákkal.  

 

Kövér is megadná a választójogot a határon túliaknak 

2011. január 19. - MTI, index.hu 

Lakóhelytől függetlenül minden magyar állampolgár megkaphatja a választójogot a 

kormánytöbbség elképzelései szerint, jelentette be Kövér László a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumán. Kövér azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a parlamentben határon 

túli képviselők is legyenek.  
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
KDNP: a reménytelenséget felváltotta a remény kora 

2011. január 17. - MTI 

Harrach Péter a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője értékelte az elmúlt 

nyolc hónap kormányzati intézkedéseit. Összességében sikeresnek nevezte az elmúlt 

időszakot, megvalósult az egyszerűsített honosítás, a családi adózás, az Új Széchenyi Terv, a 

bankadó, valamint elfogadták az úgy médiaszabályozást is. A jövőre nézve komoly feladatok 

várnak a kormányra, amik közül az alkotmányozást és a szabad vasárnapról szóló 

kereszténydemokrata javaslatot emelte ki. 

 
Kettős állampolgárság: ki fizeti a számlát? 

2011. január 17. - Horváth Judit - medicalonline.hu 

A cikk arról ír részletesen, hogy milyen egészségügyi, szociális és egyéb ellátásra tarthatnak 

igényt a magyar állampolgárságot megszerző határon túliak. A cikkíró sorra veszi a lényeges 

pontokat és jogszabályi háttérrel, illetve példákkal támasztja alá azokat. Konklúzióként 

levonja, hogy önmagában tehát a magyar állampolgárság nem jogosít egészségügyi ellátásra, 

ehhez valamilyen alapjogviszonnyal kell rendelkezni: vagy biztosítottként, vagy jogosultként 

– mint például a nyugdíjasok, vagy a nappali tagozatos diákok illetve hallgatók – lehet 

igénybe venni e szolgáltatásokat. Olyan kétoldalú, illetve multilaterális szerződésekről tesz 

említést, melyek még a szocialista rendszerből maradtak érvényben és szociális ellátási 

megegyezéseket tartalmaznak. A volt Jugoszláv Köztársaságokkal kötött szerződéseknél 

Szlovénia esetében a jogszabályokat uniós rendeletek, irányelvek váltották fel; 

Horvátországgal egy megújult szerződésről beszélhetünk; ellenben Szerbiával, ahol még 

változatlanul egy 1957-es megállapodás van érvényben. 

 

Felvidék: 

 
MKP: megoldás helyett pótcselekvés 

2011. január 18. - bumm.sk 

A kormányígéretek be nem tartását látja kiteljesedni az MKP abban is, hogy a Komáromban 

az Állami Pedagógiai és Módszertani Központ kihelyezett részlegeként működő közoktatási 

háttérintézménynek a létrejötte nem az eredetileg tizenöt fővel indult meg. Szigeti László az 

MKP a párt oktatási és kulturális alelnöke elmondta, hogy túl alacsony ez a létszám ahhoz, 

hogy a „magyar közoktatási intézmények oktatáskutatással, fejlesztéssel, módszertani 

tanácsadással és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos igényeit és elvárásait” hatékonyan el 

lehessen látni. Korábban Juhász László, a kormányhivatal kisebbségekért felelős 

főosztályvezetője közölte, hogy az Állami Módszertani Pedagógiai Intézet (MPC) 

kirendeltségeként létrejövő komáromi központ egy, vagy két munkatárssal fog indulni. 
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Nyelvi jogok Szlovákiában - már a neten is olvasható 

2011. január 18. - bumm.sk 

Már interneten is elérhető a Nyelvi jogok Szlovákiában című kiadvány, tájékoztatott Tóth 

Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Kerekasztal szóvivője, aki felhívta a 

figyelmet arra, hogy Jogsegélyszolgálat honlapján konkrét segítséget is nyújtanak 

mindazoknak, akiket nyelvhasználatában sérelem ért. 

 
Érdektelenség kísérte a pozsonyi tüntetést a magyar médiatörvény ellen 

2011. január 18. - Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Alacsony volt a támogatottsága annak a tüntetésnek, amit az UM! szlovákiai polgári 

kezdeményezés szervezett a pozsonyi magyar nagykövetség elé. A tüntetők száma 10 fő körül 

volt és a magyar médiatörvény ellen emelték fel hangjukat. 

 
Kettős állampolgárság mellé is jár kedvezmény 

2011. január 18. - Új Szó  

Az Új Szó ír arról, hogy a módosult státustörvénynek köszönhetően a határon túli magyarok, 

mint magyar állampolgárok továbbra megkapják azokat a kedvezményeket, amit a magyar 

igazolvánnyal igénybe vehettek és továbbra is igényelhetik az oktatási- nevelési támogatást is.  

 
Irredenták és asszimilánsok 

2011. január 19. - Ravasz Ábel - Új Szó 

Az MKP és a Híd megítélésével foglalkozik az Új Szó publicisztikája. Az MKP-val 

kapcsolatban írja, hogy a párt a konfrontációt, a jogok „kiharcolását” tartja központinak, 

viszont ezt a pártot lehet határon túli magyar pártként körülírni és így kizárólag a magyar 

szavazókra számíthat. A Híd ezzel szemben a kompromisszumokat keresi és vegyes pártként 

definiálta magát. Azonban az meglátszott az önkormányzati választásokon, hogy a párt „helyi 

szervezetei jelentős része egynyelvű, délen és északon egyaránt.” Ráadásul a párton belül is 

elválik egymástól a magyar és a szlovák rész így a Híd „kétmagú, kétosztatú ikerpárt”. 

 
Az Új Szó a csütörtöki szlovák-magyar államfői találkozóról 

2011. január 19. - MTI, Új Szó 

A szlovákiai magyar újság a szlovák-magyar állami szintű találkozókról készített egy 

jegyzetet, melyben csoportokba osztja a találkozók fajtáit. Miniszteri; miniszterelnöki és 

államfői - ezek a csoportok. Utóbbi hasznosságában kételkedik a cikk írója, miszerint új, 

eredeti dolgokkal nem tudnak hozzájárulni  a kapcsolatok jobbításában. 

 

Erdély: 

 
3000 aláírásra számít az EMNT Udvarhelyszéken 

2011. január 18. - Marosvásárhelyi Rádió 
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Február elején indul az aláírásgyűjtés az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséért 

Udvarhelyszéken és hamarosan vidékre is kiterjesztik a demokrácia központok tevékenységét 

– számolt be az EMNT udvarhelyszéki szervezetének elnöke hétfőn, kora délután tartott 

sajtóértekezletén. 

A térségben akár 3000 kézjegy is összegyűlhet, ami jóval több, mint a megyénként 

megszabott 700 – mondta Nagy Pál elnök, aki még azt is megjegyezte, hogy elhibázott dolog 

összemosni a demokráciaközpontok tevékenységét az új part bejegyzéséhez szükséges 

aláírásgyűjtéssel.  

 
Miért nem vonul ellenzékbe az RMDSZ? 

2011. január 18. - Szőcs Lóránt - Erdély Online 

Nem lát jelenleg esélyt arra a evz.ro újságírója, hogy az RMDSZ kilépne a kormányból. 

Ennek oka, hogy nem akarja bizonytalanra elcserélni a jelenlegi rendszert, valamint anyagilag 

is nagy terhet róna a pártra három választás. „Ha egyezséget kötöttél az RMDSZ-szel, akkor 

zsarol, megnyúz, de nem árul el” – véli Florina Ciornei. Az RMDSZ nyugodt helyzetben van, 

mert nélküle nincs meg a koalíciós többség és csak akkor nem kerülne kormányba, ha az 

ellenzék 50 százalék fölötti nyerné meg a választást. 

 
„Fontos nemzetpolitikai fordulat történt” 

2011. január 18. - Ciucur Losonczi Antonius - Erdély Online 

Ulicsák Szilárd miniszteri biztossal készített interjút az Erdély Online. A biztos elmondta, 

hogy komoly nemzetpolitikai fordulat vette kezdetét az új kormány hatalomra kerülésével. A 

2004-es elbukott népszavazást igyekszik javítani az egyszerűsített honosítás, ami 

zökkenőmentesen indult be. Beszámolt az átalakulás alatt álló támogatáspolitikáról is. A 

Szülőföld Alap már nem tudta ellátni azt a feladatot, amit a megnövekedett számú pályázatok 

róttak az alapra. Örömteli hír, hogy visszaállították a kedvezménytörvényben a magyar 

óvodásoknak alanyi jogon járó támogatást. Kiemelt feladat, hogy meg kell erősíteni a 

szórvány területeken lévő intézményeket, kollégiumokat és iskolákat, hogy azok segítsék a 

magyarság megmaradását. Hangsúlyozta, hogy módosult a státustörvény, ami lehetővé teszi, 

hogy kettős állampolgárokként is igénybe vegyék a Kárpát-medencei magyarok a magyar 

igazolvány nyújtotta kedvezményeket. A schengeni övezethez való kapcsolódással 

kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország támogatja Románia csatlakozását az övezethez. 

 
Ügyfélfogadási időpontokat kért Magyarországon a Demokrácia Központ 

2011. január 18. - Pataky Lehel Zsolt - Nyugati Jelen 

Több Békés megyei település segíti az aradi Demokrácia Központ munkáját, azzal, hogy a 

település anyakönyvi hivatala külön időpontokban fogadja a honosítási kérelmeket beadókat. 

Egyelőre Gyulán, Kevermesen, Dombegyházán, Battonyán, Mezőhegyesen és Eleken lehet 

jelentkezni, ami heti 27 dosszié leadását teszi lehetővé. Murvai Miklós az aradi központ 

vezetője elmondta, hogy ez a lehetőség „természetesen nem zárja ki azt, hogy valaki 

megszervezze saját szakállára az utat egy másik időpontban.” 

 
Eckstein-Kovács Péter független kongresszusi biztos kinevezését kéri 
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2011. január 18. - Garzó Ferenc - MTI 

Elfogadhatatlannak tartja Eckstein-Kovács Péter, hogy olyan személy vezesse az RMDSZ 

februári kongresszusát, aki nyíltan Kelemen Hunor mellett kampányol. Kovács Péter 

blogbejegyzésében leírta, hogy jelenleg mindhárom jelöltet ellátja információval és teljesíti 

kéréseiket. A Romana Libera szerint Eckstein-Kovács Péter a Fidesz kedvelt jelöltje, mivel 

politikai barátság fűzi össze Orbán Viktorral, hiszen az Eckstein által vezetett Szabadelvű Kör 

a Fidesz politikai nézeteit osztja és támogatja. 

 

RMDSZ tisztségviselők az Erdélyi Magyar Néppártról 

2011. január 18. - Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma 

Az újonnan alakuló Erdélyi Magyar Néppárttal kapcsolatban kérdeztek meg politikusokat. 

Eckstein Kovács Péter elmondta, hogy megválasztása esetén partnerként tekintene az új 

pártra, mint ahogy az EMNT-re is. Kelemen Hunor szerint az új párt megjelenése nem 

szolgálja az egységes politikai képviseletet, ezért azt javasolja, hogy ne alakuljon meg az új 

párt. Sógor Csaba EP képviselő szerint össze kell fogni, hogy a romániai magyarság ne jusson 

a vajdasági, felvidéki és kárpátaljai magyarok sorsára. 

 

"Nem kell magyar nyelvre lefordíttatni" 

2011. január 18. - Ciucur Losonczi Antonius - Erdély Online 

Sinaliné Veres Erzsébet, a debreceni Anyakönyvi Hivatal csoportvezetője nyilatkozott azzal 

kapcsolatban, hogy kell-e fordítást mellékelni az egyszerűsített honosítást kérelmezőknek, 

vagy sem. A csoportvezető elmondta, hogy „a felmenőkről be kell mutatni az okiratot, de nem 

kell magyar nyelvre lefordíttatni.” Ezt elmondása szerint a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatalnak azon osztályvezetője mondta el nekik, aki ezen ügyek elbírálásával foglalkozik. A 

cikk a továbbiakban azzal foglalkozik, hogy Debrecenben, milyen módon tudják leadni 

kérelmüket a honosítást igénylők. 

 
Kettős állampolgárság 

2011. január 19. - Tóth Hajnal - Reggeli Újság 

Április 11-én Debrecen város napján lesz lehetőség arra, hogy a honosítást kérelmezők 

ünnepélyes keretek között letegyék esküjüket. Nagyváradon már jártak a debreceni hivatalból, 

hogy képzést tartsanak az egyszerűsített honosítással kapcsolatban, de fognak Nagyváradról is 

kollégák menni, hogy megtanulják az ügyvitelt. Berettyóújfalu is segíti a honosítást, ezt 

Muraközi István a város polgármestere jelentette be. 

 
Olosz Gergely: Kormányon kell maradni 

2011. január 19. - Farkas Réka - Háromszék 

Olosz Gergely szerint is kormányon kell maradnia az RMDSZ-nek hiszen a kitűzött célokat 

még nem teljesítették. A három kitűzött cél, az oktatási, a kisebbségek jogállásáról szóló és a 

régióátszervezési törvény elfogadtatása.  

 
Kik és hogyan írják az új romántankönyveket? 

2011. január 19. - B. Kovács András - Háromszék 
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Az elfogadott romániai oktatási törvény értelmében módosítani kell a román nyelv és 

irodalom sajátos tanterv és tankönyv alapján való tanítását. Ezért új tantervet és tankönyveket 

kell kidolgozni, amit már korábban a Sapientia EMTE-ről, dr. Balázs Lajos és dr. Tódor Erika 

Mária docens, valamint dr. Lajos Katalin adjunktus már megkezdett. Őket kérdezte a lap, 

hogy foglalkoztak-e az általuk készített tervezetekkel. Balázs Lajos csodálkozik, hogy miképp 

lehetséges az, hogy már dolgoznak az új tankönyveken, holott még kidolgozott tanmenet sincs 

hozzá. Azt sem tartja jónak, hogy az új törvény nem írja elő a kisebbségi iskolákban románt 

tanító tanároknak, hogy ismerniük kell az adott kisebbség nyelvét, ami további problémákra 

adhat okot.  

 
Jobban porlik, mint a szikla 

2011. január 19. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Az idei romániai népszámlálás fontosságával foglalkozik a Nyugati Jelen. Az újság a magyar 

egyházak adatai alapján megállapítja, hogy Hunyad megyében drasztikus fogyással lehet 

számolni, mivel „több volt a temetés, mint a keresztelő. Sőt, az sem ritkaság, hogy a 

keresztelők és az esküvők száma együttesen sem éri el a temetésekét.” A cikk ezután 

részletesen közli a dévai, vajdahunyadi, csernakeresztúri, rákosdi, szászvárosi adatokat. Ami 

bizakodásra adhat okot az a Zsil völgye, itt ugyanis kiegyensúlyozottabb a helyzet, de 

összességében itt is csökken a magyarság lélekszáma. 

 
Félre! Tájékoztatunk 

2011. január 19. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A magyar médiatörvény megítélésével, valamint a Bihar megyei RMDSZ szervezet honosítási 

eljárással kapcsolatos tájékoztatásával foglalkozik a Krónika vezércikke. Utóbbival 

kapcsolatban írja, hogy ha a szervezet első kézből tájékozódott volna, akkor nem tájékoztatott 

volna félre erdélyi magyarokat, hiszen a fordításokra mindenképp szükség van. „Reakciójuk: 

követelje a nép a magyar államtól a fordítások kötelezettségének elengedését, hogy mégis 

nekik legyen igazuk. Éppen itt az ideje, hogy az RMDSZ felső vezetősége valahogy leállítsa 

az elszabadult hajóágyúként viselkedő bihariakat, akik nyilvánvaló kampánycéloktól 

vezérelve legszívesebben már honoráriumot fizetnének a honosítandóknak, csakhogy náluk 

igényeljenek információt.” 

 

Vajdaság: 

 
A legtöbb kérelem Szerbiából és Romániából 

Négyezer honosítási kérelem egy hét alatt 

2011. január 18. - Vajdaság Ma 

Magyarország január első hetében 4000 honosítási kérelmet fogadott a szerte a világban élő 

magyarok részéről, a legtöbben Romániában és Szerbiában éltek a kedvezményes honosítási 

kérelem beadásának a lehetőségével – áll a Beta hírügynökség keddi hírében. A Beta idézi az 

EurAktiv Srbija (www.euractiv.rs) portált, amely szerint Szlanyinka Anna, a belgrádi magyar 
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nagykövetség konzulja bejelentette, hogy Budapest január végén közölni fogja az egész 

hónapra vonatkozó adatokat. 

 

Horvátország: 

 
A kisebbségek támogatása függ a népszámlálástól 

2011. január 18. - Varga József - Duna TV, Híradó 

Az eredmények a kisebbségeknek is fontosak - ettől függ ugyanis támogatásuk. A jogaik is 

csorbulhatnak ott, ahol csökken a magyar népesség - ettől tartanak a horvátországi magyarok. 

Olyan járásokban, amelyekben a 2001-es adatok szerint meghaladtuk a lakosság egyharmadát, 

a magyar nyelv hivatalos használatban volt. Amennyiben ez a szám mondjuk, az elmúlt tíz 

évben, és mi reméljük, hogy nincs így, de ha csökkent, akkor ez a jog is megcsorbulhat – 

hangsúlyozta Jankovics Róbert a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

ügyvezető elnöke. A helyi képviseletek megalakulása is a népszámlálási adatokon múlik. A 

legutóbbi népszámlálás szerint, tíz év alatt, 22 ezerről 16 és fél ezerre csökkent a magyarok 

száma Horvátországban. Hasonló arányú fogyatkozás egyetlen határon túli magyar 

közösségnél sem volt.A helyi magyar szervezetek azt javasolták, hogy a magyarok lakta 

településeken magyarul is beszélő számlálóbiztosok járják majd a házakat. 
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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: 

KDNP: a reménytelenséget felváltotta a remény kora 
2011. január 17. - MTI 

 

A kettős állampolgárságról megalkotott törvényt, a családi adózást, a segélyezés rendszerének 

átalakítását és az Új Széchenyi Terv elindítását emelte ki az elmúlt nyolc hónap kormányzati 

intézkedései közül hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Kereszténydemokrata Néppárt 

(KDNP) frakcióvezetője, aki úgy értékelt: a reménytelenséget felváltotta a remény kora. 

Harrach Péter régi adósság törlesztésének, a nemzeti egység megteremtése felé tett lépésként 

értékelte az elfogadott nemzetpolitikai jogszabályokat. Úgy fogalmazott: nem lehet kitérni a 

szavazati jog megadása elől a határon túli magyarok számára, ahogy Európa több országában, 

Magyarországon is ez a járható út.  

A családi adózás kapcsán azt mondta, hogy a KDNP régi elképzelése valósult meg. 

A bankadóról, a válság- és különadóról hozott kormányzati intézkedéseket úgy értékelte: a 

Magyarországra kényszerített hiánycélt valakinek meg kellett fizetnie, a "régi rendben" az 

állampolgárral fizettették meg, az újban azzal, akinél a nyereség van. 

A kereszténydemokrata politikus elkerülhetetlennek nevezte a magánnyugdíj-pénztárakból 

való átléptetést, mint mondta, az állami nyugdíjrendszerből elvont forrás veszélyeztette annak 

fenntarthatóságát. 

Harrach Péter kitért arra is, hogy a feltétel nélküli segélyezés a "dekadens életformát 

erősítette". Az önerő megmozdítása érdekében volt szükség az iskoláztatási támogatás, a 

munkanélküli ellátás átszervezésére - mutatott rá. 

A kormánypárti politikus az új médiaszabályozásról szólva azt mondta: a médiakáosz helyett 

médiaszabadságot kell teremteni. Szerinte a rendezett média az, ami biztosítja a gyermekek 

védelmét, a közerkölcs tiszteletben tartását, a szélsőséges megnyilvánulások kiszűrését, az 

emberi méltóság védelmét. Úgy látja, hogy "a hisztérikus reakcióknak" ideológiai, gazdasági 

és politikai oka egyaránt volt. Álláspontja alapján a hangadók ugyanakkor nem csak magukat 

járatták le, de az országnak is súlyos károkat okoztak. 

A Széchenyi terv hármas célkitűzése, - a gazdaságélénkítés, az államadósság csökkentés, és a 

munkahelyteremtés - közül az utóbbit emelte ki, megjegyezve: természetesen ez az első kettő 

nélkül nem megvalósítható. 

A frakcióvezető összegzése szerint a kormányváltás óta eltelt nyolc hónapban új időszámítás 

kezdődött, a reménytelenséget felváltotta a remény kora. Míg a reménytelenség korát a 

rendezetlen világ, csőd előtti állapot, korrupcióval fertőzött közélet jellemezte, addig a 

világosan megfogalmazott értékrend, és a határozott intézkedések reményt adnak. A jövőt a 

munka, a család, rend értékei mentén kívánják építeni - fogalmazott a frakcióvezető. 

Harrach Péter szerint intézkedéseiket az "ultraliberálisok" ideológiai okokból támadják, míg a 

patrióta gazdaságpolitika a nemzetközi tőke ellenérzését vívta ki. A brüsszeli panaszkodásuk 

során azonban elfelejtik megemlíteni a kimagasló állami támogatásokat, és a magyar 

kisvállalkozókkal szembeni versenyelőny - jegyezte meg a KDNP frakció első embere, 

hozzátéve: a politikai ellenfelek nem tudják vereségüket feldolgozni. 

A hétvégi diszkótragédia kapcsán azt mondta, nem megengedhető, hogy a 

tömegrendezvények szervezői között éretlen,  felelőtlen személyek jelenjenek meg. A piac 



 
 

 

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

12 

nem lehet kizárólagos rendező elv, szükség van állami felelősségvállalásra - hangsúlyozta 

Harrach Péter. 

A kereszténydemokrata politikus az elkövetkező időszak teendői közül előzetesen az 

alkotmányozást és a szabad vasárnapról szóló kereszténydemokrata javaslatot emelte ki. A 

kidolgozás alatt álló oktatási jogszabályokról azt mondta, hogy "markáns, egyértelmű jól 

előkészített törvényekről van szó". Némi vitát váltottak ki, ennek "itt-ott értékrendbeli, néhol 

személyi okai vannak", de nincs szó feszültségről a két párt között - mondta. 

 

MÁÉRT-szakbizottságok-Becsey: cél a közös Kárpát-medencei 
vasútfejlesztés 
2011. január 18. - MTI 

 

A közös Kárpát-medencei közlekedés és vasútfejlesztés, a szakképzés és a most induló 

Széchenyi terv lehetőségei szerepeltek többek között az újjáalakult Magyar Állandó 

Értekezlet (MÁÉRT) gazdasági és önkormányzati szakbizottsága keddi budapesti ülésének 

napirendjén. 

Becsey Zsolt a szakbizottság elnöke, a nemzetgazdasági tárca államtitkára az ülés után 

újságíróknak elmondta: abban maradtak, hogy a magyar külgazdaság-politika készülő 

koncepciójához a határon túli magyar szervezetek is hozzászólnak majd. A közeljövőben 

minden résztvevő meghatározza azokat a konkrét gazdaságfejlesztési prioritásokat, amelyek a 

vállalkozások versenyképességének erősítését segítheti - tette hozzá.  

Kifejtette: egyértelművé vált, hogy a gazdasági összefogásnak egy egységes Kárpát-medencei 

gazdasági övezet koncepcióján kell alapulnia. Ez része a kormányprogramnak is - 

emlékeztetett. Ennek a térségnek nagyobb gazdasági integrációra van szüksége, hogy kellő 

erőt, innovációt tudjon felmutatni, hogy az unióban és a világpiacon sikerrel vehessük fel a 

kiélezett küzdelmet - tette hozzá.  

A cél ugyanakkor az, hogy mindenki megmaradjon, és gazdasági téren is boldoguljon ott, 

ahol született - fogalmazott az államtitkár.  

Becsey Zsolt a konkrét témákról elmondta, hogy az ülésen ismertették a Széchenyi terv hét 

nagy prioritását, megtárgyalták, hogy a tervnek a Kárpát-medencei határokon átnyúló 

gazdasági együttműködés, és a közlekedés fejlesztése nagyon komoly részét képezi. 

A közös Kárpát-medencei közlekedés és vasútfejlesztés kérdésében egyetértettek az együttes 

fellépés szükségességében - mondta. Kitért arra is, hogy minden fél érdekelt egy szélesebb 

szakképzési struktúra megvalósításában, hogy a beruházók a lehető legtöbb munkaerővel 

számolhassanak a Kárpát-medencében.     

A konkrét javaslatok ismeretében a szakbizottság várhatóan május-június folyamán ül össze 

ismét. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár felidézte, hogy az újjáalakult MÁÉRT-

hez kapcsolódva négy szakbizottság felállításáról döntöttek.  

Az oktatási és kulturális szakbizottság hétfőn tartott ülést, s a héten még összeül a külügyi és 

jogi szakbizottság. Répás Zsuzsanna elmondása szerint január végén tanácskozik a Kárpát-

medencei szórványalbizottság, s várhatóan márciusban ülésezik a diaszpóra albizottság. 



 
 

 

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

13 

Honosítás: megállapodást kötött a magyar kormány 
horvátországi, szerbiai és szlovéniai magyar szervezetekkel 
2011. január 18. - MTI 

 

Az egyszerűsített honosítás lebonyolításhoz kapcsolódó együttműködési megállapodást kötött 

a magyar Külügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint 

szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar szervezetek képviselői kedden Budapesten. 

A határon túli magyarság számára az állampolgárság igénylésének lehetősége a szabadság 

kiteljesedésének a pillanata, a rendszerváltozás most érkezett el a kisebbségi magyarsághoz - 

mondta a külügyi államtitkár az aláírás után újságírók előtt. 

Németh Zsolt úgy fogalmazott: a kisebbségi magyarság elsőként került a rendszerváltás 

folyamatába, de utolsóként kerül ki belőle. Egy nagyon hosszú, húszesztendős folyamat volt 

ez, ezért is örvendetes számukra az állampolgárság kedvezményes megszerzésének lehetősége 

- emelte ki, s azoknak a kelet-német embereknek a helyzetéhez hasonlította a határon túli 

magyarok helyzetét, lelkiállapotát, akik 1989 augusztusában elindulhattak a vasfüggönyön át, 

és megtehették első szabad lépéseiket Ausztria földjén. 

A szabadság kiteljesítésének folyamatában kell külhoni honfitársaiknak segíteni - 

fogalmazott, hozzátéve: nemzeti és nemzetközi kapcsolatainkban is az a legfontosabb 

feladatunk, hogy szolgáljuk a külhoni magyar közösségek szabadságát, emberi méltósághoz 

való jogát. Németh Zsolt köszönetet mondott a civilek segítségéért is, felidézve Tőkés László 

kezdeményezését az egyszerűsített honosítási eljárásban. 

"Most már a magyar állam a határon túli magyaroknak is az állama, (...) ahogy a nemzet 

mindazok közössége, akik magyarnak érzik magukat, az állam mindazok közössége, akik 

magyar állampolgárok" - mondta az államtitkár.   

Németh Zsolt értékelése szerint az egyszerűsített eljárás lebonyolításában a külügyi konzuli 

szolgálat jelesre vizsgázott, a visszajelzések szerint gördülékenyen, problémamentesen zajlik 

az állampolgársági folyamat. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár előző heti nagyváradi, a honosítást 

segítő Demokrácia Központban tett látogatását felidézve azt mondta, hogy ezekben az 

irodákban nagyon nagy segítséget kapnak az emberek. Segítenek az igényléshez összeállítani 

a dossziékat, ellenőrzik a papírokat, dokumentumokat, s így jelentősen rövidülhet az 

ügyintézés folyamata a konzulátusokon. 

Wetzel Tamás honosításért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy most hetente fut be annyi 

kérelem, mint korábban egy év alatt. Más dimenzióban dolgozunk, a tárcák közötti jó 

együttműködésnek köszönhetően zökkenőmentes volt az első két hét - fogalmazott. 

A megállapodás értelmében a horvátországi, szerbiai és szlovéniai magyar szervezetek 

segítséget, felvilágosítást nyújtanak a honosítási eljárás lebonyolításához a külhoni magyarok 

számára. A megállapodást Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke, Dudás Károly, a szerbiai Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári 

Egyesület (CMH) elnöke, és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség elnöke látta el kézjegyével. 

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta, hogy a CMH az elmúlt 

közel tíz évben bizonyította elkötelezettségét, rátermettségét és hatékonyságát. Biztos vagyok 

benne, hogy a mai megállapodás előbbre viszi közös ügyünket - fogalmazott a vajdasági 
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magyar politikus. Kitért arra is, hogy az elmúlt 12 munkanapban csak Szabadkán csaknem 

kétezren éltek az állampolgárság igénylésének lehetőségével, s mintegy tízezren jelezték 

szándékukat, így már csak júniusra van szabad terminus. Minden várakozáson felüli az 

érdeklődés - összegezte, hozzátéve: egy sikeres történet sikeres kezdetén vannak. Szólt 

azokról az "ijesztgetésekről", hogy aki kettős állampolgár, az nem dolgozhat a rendőrség 

kötelekében Szerbiában. Mint mondta, ezek a jelenségek kezelhetők, s ők a politika 

eszközével ezt meg is fogják tenni. 

Jakab Sándor, a HMDK nevében mondott köszönetet, s kiemelte: az állampolgárság gyógyír 

azokra a sebekre, amelyet 2004.december 5-én szenvedtek el, a kettős állampolgárságról 

szóló sikertelen népszavazással. Mint mondta, mindent megtesznek, hogy Horvátországból 

minél többen éljenek a lehetőséggel és igényeljék az állampolgárságot. 

Horváth Ferenc, a muravidéki magyar szervezet nevében azt mondta, számukra sok 

szempontból nehéz a feladat, hiszen ők az egyetlen olyan határon túli magyar  közösség, akik 

nem rendelkeznek konzulátussal, de ennek ellenére szeretnék, ha Szlovéniában is minél 

többen vállalnák magyarságukat, s igényelnék az állampolgárságot.  

A magyar kormány november 24-én kötött hasonló megállapodást az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanáccsal, ennek értelmében Erdély-szerte több, mint 20 Demokrácia Központ nyújt 

segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez. 

 

Kettős állampolgárság: ki fizeti a számlát? 
2011. január 17. - Horváth Judit - medicalonline.hu 

 

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban eddig a kettős állampolgárság 

megszerzésének technikai szabályai láttak napvilágot. Idővel azonban számos egyéb kérdést 

is rendezni kell: milyen egészségügyi ellátásra tarthatnak igényt a magyar állampolgárrá 

válók, ki fizeti ennek költségeit, illetve kit terhel azoknak az esetleg áttelepülő 

nyugdíjasoknak a járadéka, akikre még az egykor egy akolban szorongó szocialista országok 

egymás közötti szerződései vonatkoznak? 

Mindezek politikailag felettébb kényes kérdések, különösen a 2004 december 5-i népszavazás 

kampányának és végeredményének fényében, holott a szociális juttatások jól körülírt részei 

nem is az állampolgársághoz kötődnek, sokkal inkább az állandó lakóhelyhez illetve ahhoz, 

hogy mely országban dolgozik, s fizet járulékot az illető. 

Ami a hazai szabályokat illeti, a jelenleg érvényes társadalombiztosítási törvény szerint a 

magyarországi bejelentett lakóhellyel illetve magyar állampolgársággal rendelkezők közül a 

nyugdíjasoknak, szociálisan rászorulóknak, nappali tagozaton tanulóknak és hallgatóknak, 

ápolási díjban, gyes-ben, munkanélküli segélyben részesülőknek ingyenes a természetbeni 

egészségügyi ellátás. Pontosabban a felmerülő költségeket személyenként havi 4.950 forint 

átutalásával a központi költségvetés állja. Hasonló a helyzet a magyar állampolgárságú 

kiskorúak esetében is, azzal a különbséggel, hogy "tőlük" csupán a bejelentett tartózkodási 

helyet kérik számon. 

Az érintettek másik csoportját azok az ugyancsak magyar állampolgársággal rendelkezők 

alkotják, akik az adóhatósággal kötött megállapodás alapján – havi 4.950 forint befizetésével 

– vásárolják meg maguknak a természetbeni egészségügyi szolgáltatásokat. Ebben az esetben 
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azonban a törvény feltételül szabja, hogy a szerződő fél legalább egy évig, megszakítás nélkül 

bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Magyarországon. Uniós polgárok esetében azonban az is 

magyarországi helyben lakásnak számít, ha az érintett a közösség egy másik országában 

abszolválja az előírást, s ezt egy erre szolgáló nyomtatványon igazolja. 

Teljes körű – tehát a természetbeni mellett pénzbeli – ellátás jár természetesen azoknak, akik 

vállalkozóként vagy alkalmazottként a törvényben megszabott társadalombiztosítási járulékot 

fizetik. 

Önmagában tehát a magyar állampolgárság nem jogosít egészségügyi ellátásra, ehhez 

valamilyen alapjogviszonnyal kell rendelkezni: vagy biztosítottként, vagy jogosultként – mint 

például a nyugdíjasok, vagy a nappali tagozatos diákok illetve hallgatók – lehet igénybe venni 

e szolgáltatásokat. 

Biztosítás – határok nélkül 

Bár az Európai Közösség korábban elzárkózott a kettős állampolgárságtól, Európa 

egységesülése, a tagországok közötti határok felszámolása, az uniós polgárok Európán belüli, 

korábban soha sem látott vándorlása azonban megtörte az ellenállást. Egyre több tagország 

ismeri el a többes állampolgárságot, s ez sehol sem okozta a helyi szociális rendszerek 

"megborulását". Vélhetően ennek tudható be, – mint azt az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztártól megtudtuk -, hogy a fenti, várható kiadások kapcsán nálunk sem készült előzetes 

hatástanulmány. 

Az unió jelenleg is érvényben lévő úgynevezett koordinációs szabályai szerint egészségügyi 

és nyugdíjjárulékot kizárólag abban az államban kötelesek fizetni az EU-s polgárok, ahová 

munkájuk köti őket. Ezzel a kettős járulékfizetést kívánják megakadályozni, s bár ez 

lényegében független az állampolgárságtól, ám abból a szempontból fontos szabály, 

amennyiben valaki születési állampolgársága mellett később egy másik országéra is szert tesz. 

Idővel ugyanis alapvetően befolyásolhatja, hogy hol, s milyen ellátásra jogosult. 

Egyre nő azoknak az uniós polgároknak a száma, akik az egyik államban dolgoznak, míg a 

másikban van állandó lakóhelyük. Ha megbetegszenek az egészségügyi ellátást (mi több, akár 

a pénzbelit is) – egy erre rendszeresített nyomtatványon igazolva, hogy rendelkeznek 

egészségbiztosítással – bizonyos feltételek mellett állandó lakóhelyükön is igénybe vehetik, 

ám ennek költségei, kölcsönös elszámolás alapján, annak az államnak a biztosítóját terhelik, 

ahová járulékot fizetnek. Lefordítva ezt az egyszerűsített honosítási eljárásra: amennyiben egy 

Romániában dolgozó, ott adót és járulékot fizető kettős, román-magyar állampolgár, 

magyarországi bejelentett lakcímmel igényt tart a hazai egészségügyi ellátásokra, az így 

felmerülő kiadásokat romániai biztosítója állja. Amennyiben viszont munkahelye is 

Magyarországon van, s itt fizet járulékot, értelemszerűen itt jogosult akár természetbeni, akár 

pénzbeni egészségügyi ellátásokra, mint ahogy azokra is, amelyek költségeit – például 

védőoltás – az állami költségvetés fedezi. 

 

Az áttelepülő, magyar állampolgárságot is vállaló nappali tagozatos diákokra a hazai 

törvények vonatkoznak, esetükben a természetbeni egészségügyi ellátás költségeit a központi 

költségvetés finanszírozza, havi 4.950 forintot utalva az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

kasszájába. 

A nyugdíjasokat illetően a koordinációs szabályok annyit rögzítenek, hogy az áttelepülők – 

történjék ez az „anyaországon” kívül bármely uniós államba - kezelésének költségei a 

nyugdíjat is utaló biztosítót terhelik. 
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A nyugdíjak kiszámításának, s összeszámításának módját ugyancsak precízen szabályozza az 

Európai Unió, mint ahogy kifizetésük módját is. A lényeg: az a biztosító fizet, ahol szolgálati 

időt szerzett – s minden egyébben is megfelel a nyugdíj-megállapítás szabályainak – az illető. 

Így nyilván egyre gyakrabban találkozunk majd azzal, hogy valakinek két-három országból is 

utalnak nyugdíjat. 

Ukrajna azonban más eset – akárcsak a többi utódállam. 

Hagyaték a múltból 

Északkeleti szomszédunkkal ugyanis még mindig érvényben van az 1962-ben aláírt, szociális 

ellátásokról szóló egyezmény. Bár régóta nem létezik ennek egyik aláírója, a Szovjet 

Szocialista Köztársaságok Szövetsége, ám Ukrajna esetében – nyilván jogfolytonosság okán – 

még él a megállapodás. 

Az áttelepülő nyugdíjas – függetlenül attól, hogy ukrán, vagy netán ukrán-magyar 

állampolgár - nem hozza magával a járadékát. Az egyezmény szerint új, "magyar" nyugdíjat 

kell megállapítania számára a hazai társadalombiztosításnak, mégpedig a következő módon:  

"/…/ a megfelelő képzettséggel rendelkező és a nyugellátás megállapítása időpontjában a 

fogadó állam hasonló tevékenységet folytató dolgozója szakmai átlagkeresete alapján /…/ a 

nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló 

munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a 

nyugdíj megállapítása időpontjában." Az így kiszámított összeget ettől kezdve a magyar 

nyugdíjbiztosító köteles folyósítani. 

Hasonlóan sajátos a helyzet a rokkantnyugdíjak esetében is. A munkaképesség csökkenés 

mértékét, a rokkantság fokát, az érvényes hazai szabályok alapján, a magyar szakértői 

bizottságnak kell újólag megállapítania, majd az ennek ismeretében kalkulált 

rokkantnyugdíjat az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet utalja. A nyugdíjkorhatárt már elért 

rokkantaknak nem kell átesniük a fenti procedúrán, magyarországi járadékukat a fent már 

ismertetett módon kell újraszámolni. 

Az egészségügyi ellátást illetően is meglehetősen cifra helyzet hibernálódott az elmúlt 

évtizedekben. Az egyezmény értelmében a hazánkban tartózkodó ukrán állampolgárt – 

függetlenül attól, hogy kárpátaljai magyar, vagy ukrajnai orosz nemzetiségű – ingyenes 

megilletik mindazok a természetbeni orvosi ellátások (s támogatott gyógyszerek), mint a 

magyar állampolgárokat. Ez azonban fordított helyzetben is igaz, vagyis a magyaroknak is 

minden jár – Ukrajnában. 

Az egyezmény újrafogalmazásával legutóbb a Bajnai-kormány próbálkozott, s 2009-ben 

hosszas tárgyalások után megszületett az új tervezet. Bár a megállapodás kizárólag a pénzbeli 

ellátásokról szólt, de mivel az átfogalmazott szerződés életbe léptetése egyben a régi hatályon 

kívül helyezését is jelentette, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét és elszámolását 

szintén új alapokra helyezte – volna. A megegyezés azonban – máig nem tudni miért – kútba 

esett. 

Ukrajna egyébként nem ismeri el a kettős állampolgárságot – akárcsak Szlovákia illetve 

Ausztria (az utóbbi azonban egyedi kérelemre engedélyezi!) -, bár szakértők szerint ez nem a 

körülbelül 150 ezres kárpátaljai magyarság jelenlétével magyarázható, állítólag sokkal inkább 

az ország területén élő több milliós orosz lakossággal. A jogszabályba foglalt tilalom ellenére 

azonban az ukrán hatóságok szemet hunynak a Bukovinában élő román nemzetiségűek kettős 

– ukrán-román – állampolgársága felett, s lényegében hasonló hozzáállásban reménykednek a 

hazai törvényalkotók is az ukrán-magyar kettős állampolgárság kapcsán. 
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Igaz, mint az elmúlt hetekben kiderült, Magyarország senkinek sem adja ki a kettős 

állampolgárok névsorát és adatait, így "itthon" beadva az egyszerűsített honosítási eljárásra 

vonatkozó kérvényt, gyakorlatilag kideríthetetlen marad a magyar állampolgárságot is vállaló 

kettős állampolgárok kiléte az ezt tiltó államok számára. Amennyiben azonban Ukrajna 

egyszer elismeri a kettős állampolgárságot, valamit kezdeni kell az 1962-es egyezménnyel. 

Három állam délen 

Még régebben, 1957 őszén fogalmazták meg, s fogadták el a magyar-jugoszláv szociális 

egyezményt. Az egykori Jugoszlávia három – Szlovénia, Horvátország, Szerbia -, immár 

önálló állama határos Magyarországgal. Míg Szlovéniában alig 6, Horvátországban 16, 

Szerbiában – főként a Vajdaságban – közel 300 ezer magyar nemzetiségű él. Szlovénia az 

unió tagja, Horvátország tagjelölt, így nem véletlen, hogy a 2005-ben újrafogalmazott horvát-

magyar egyezményben már az általánosan érvényes nemzetközi szerződési elvek 

érvényesülnek, bár ezek egyelőre kizárólag a sürgősségi ellátásra korlátozódnak. 

Nem így Szerbia esetében, amellyel változatlanul érvényben van az 1957-es megállapodás. Ez 

úgy rendelkezik, hogy a két ország állampolgárai ott jogosultak a természetbeni egészségügyi 

ellátások teljes körére, ahol állandó lakhelyük van, s ennek költségét ugyanennek az államnak 

a biztosítója finanszírozza. A családi pótlékot pedig ott állapítják meg, s az az állam fizeti, 

ahol a gyermekek élnek. Amennyiben ez Magyarország, akkor az itteni ellátás jár a 

letelepedett családnak. 

A nyugdíjkifizetés viszont kevésbé szofisztikált, mint az ukrán szerződésben. A két ország 

területén teljesített szolgálati idő alapján számítja ki a járadékot, s a ráeső részt a két állam 

külön folyósítja az érintettnek. 

Ez a szerződés – akárcsak az egykori Szovjetunióval kötött – értelemszerűen csupán azokkal 

számol akik ideiglenesen vagy huzamosabb ideig Magyarországon dolgoznak, illetve 

tartózkodnak. A megállapodás egyébként a "teljes egyenjogúság szellemében" fogant, vagyis 

az egykori Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban "huzamosabb ideig" tartózkodó 

magyarokra is a fenti szabályok vonatkoztak. A szerződés változatlan formában ma már csak 

Szerbiával áll fenn, az időközben önálló vált államokkal sorra-rendre vagy újabb 

megállapodásokat kötött Magyarország, vagy – mint például Szlovénia esetében – uniós 

szabályok léptek hatályba. 

 

Kövér is megadná a választójogot a határon túliaknak 
2011. január 19. - MTI, index.hu 

 

A törvényhozási többség szándéka, hogy "diszkriminációtól mentesen létrehozzák a magyar 

állampolgárok számára a választójogot", jelentette ki Kövér László a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) szerdai ülésén. Mindezt azzal indokolta, hogy a 

kormányváltással szemléletváltás valósult meg a nemzetpolitikában. 

Megnyitóbeszédében azt mondta, hogy a választójogi törvény "korrekciója" az alkotmányozás 

után várható. Kövér, hogy egyértelművé tegye, valóban arról beszél, hogy a határon túli 

magyarok is szavazhassanak, azt is megemlítette, hogy ha a magyar parlamentnek határon túli 

képviselői is lesznek, újra kell gondolni a KMKF szerepét is. 
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Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy mind a 

Magyar Állandó Értekezletre (Máért), mind a KMKF-re szükség van, utóbbi elsősorban a 

stratégiai tervezésben tölthet be fontos szerepet. 

 

Felvidék: 

MKP: megoldás helyett pótcselekvés  
2011. január 18. - bumm.sk 

 

A szlovákiai magyar közoktatás arculcsapásának tekinti az MKP annak a Komáromban 

induló, az Állami Pedagógiai és Módszertani Központ kihelyezett részlegeként működő 

közoktatási háttérintézménynek a létrejöttét, melyről Juhász László, a kormányhivatal 

kisebbségekért felelős főosztályvezetője tájékoztatott a minap."Ismételten bebizonyosodott, 

hogy a kormányprogramban megfogalmazott ígéretek helyett a végrehajtó hatalom 

tevékenysége pótcselekvésekben merül ki. Meggyőződésünk, hogy a magyar iskolákat 

szolgáló Pedagógiai és Módszertani Központ egy-két munkatárssal nem tud hatékony 

tevékenységet folytatni. A magyar közoktatási intézmények oktatáskutatással, fejlesztéssel, 

módszertani tanácsadással és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos igényeit és elvárásait 

csakis jóval több szakemberrel rendelkező háttérintézmény képes ellátni" - véli Szigeti 

László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 

"Ezért elvárjuk a kormánytól, különösképpen attól a kormánypárttól, mely a szlovákiai 

magyarság jelentős részének bizalmát élvezve jutott a parlamentbe és a végrehajtó hatalomba, 

hogy a nemzetiségi közoktatással kapcsolatos ígéreteit teljesítse. A nemzetiségi közoktatás 

minőségének növelése, versenyképességének megtartása érdekében joggal várja el a kormány 

ígéretének maradéktalan betartását közel 600 magyar közoktatási intézményünk néhány ezer 

pedagógusa, több mint 50 ezer tanulója s az ő gondviselő szüleik, kiknek döntő többsége 

Szlovákia adófizető polgára" - áll a volt oktatási miniszter Bummhoz eljuttatott 

közleményében. 

Tizenöt fős intézetről szólt az eredeti tervezet 

A magyar pedagógiai módszertani központ tervezetét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (SZMPSZ) a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok 

Karával és a Selye Egyetem mellett működő Comenius Pedagógiai Intézettel közösen 

dolgozta ki. A koncepciót december közepén adták át Rudolf Chmel kisebbségekért és emberi 

jogokért felelős kormányfőhelyettesnek. A benyújtott tervezet egy 15 fős intézet létrehozását 

célozta, amely a pedagógusok akkreditált kreditpontrendszeres szakmai továbbképzése mellett 

kutatómunkát is végzett volna – írta az Új Szó hétfőn. 

Juhász László, a kormányhivatal kisebbségekért felelős főosztályvezetőjének közlése szerint 

az Állami Módszertani Pedagógiai Intézet (MPC) kirendeltségeként létrejövő komáromi 

központ a javasoltnál jóval szerényebb állománnyal fog rendelkezni. „Komáromba egy vagy 

két munkatársat vesznek fel erre a célra, két emberrel bővül az MPC a kisebbségi oktatás 

területét erősítendő, plusz a minisztériumba, valamint a Nyitra, Besztercebánya és Eperjes 

megyei módszertani központokba vesznek fel egy-egy embert, akik szintén a kisebbségi 

oktatásra figyelnek majd” – mondta Juhász a lapnak. 
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Pék Zoltán, az SZMPSZ elnöke szerint a minisztérium által jóváhagyott változat nem képes 

arra, hogy a kitűzött célokat teljesítse, úgy vélte, jelenleg nincs meg az akarat egy ilyen 

központ létrehozására. 

 

Nyelvi jogok Szlovákiában - már a neten is olvasható  
2011. január 18. - bumm.sk 

 

Nyomtatott formában már a múlt héten terjesztésre került a Nyelvi jogok Szlovákiában című 

kiadvány. Mától elektronikus változatban is olvasható és le is tölthető. Elkészült a Nyelvi 

jogok Szlovákiában (Anyanyelvhasználati útmutató) című kézikönyv internetes változata is, 

mely a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által működtetett Jogsegélyszolgálat honlapján 

olvasható és le is tölthető - tájékoztatta a Bummot Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató 

Intézet igazgatója, a Kerekasztal szóvivője.  

Emlékeztetett, a Jogsegélyszolgálat honlapján konkrét segítséget is nyújtanak mindazoknak, 

akiket nyelvhasználatában sérelem ért. Az oldal az elkövetkező hetekben folyamatosan 

bővülni fog mellékletekkel és egyéb anyagokkal. 

A kézikönyv közérthető formában segíti a szlovákiai magyarokat abban, hogy bátrabban 

használják anyanyelvüket.  Mikor és hogyan használhatom az anyanyelvemet? Hol lehet 

magyarul beszélni Szlovákiában? Mire van jogom? Mit tiltanak a törvények? Kell-e félnem a 

büntetésektől? - többek között ezekre a kérdésekre is közérthető válaszokat ad. Az 

anyanyelvhasználati útmutatóról bővebben korábbi cikkünkben olvashat. 

 

Érdektelenség kísérte a pozsonyi tüntetést a magyar 
médiatörvény ellen  
2011. január 18. - Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

 

Az UM! szlovákiai polgári kezdeményezés néhány tagja ma szimbolikus fekete lepellel 

takarta le a pozsonyi magyar nagykövetség bejáratát, ezzel tiltakozva a magyar médiatörvény 

ellen. Az akcióval az UM! a Free press for Hungary elnevezésű nemzetközi megmozdulás-

sorozathoz csatlakoztak.  

Róbert Mihály, a megmozdulás szervezője egy nyilatkozatot is felolvasott, melyben egyebek 

között a magyarországi hatalomkoncentráció ellen is tiltakoztak. "A tiltakozás reagálás a 

magyar médiatörvényre, a sajtószabadság korlátozására, az Alkotmánybíróság jogainak 

korlátozására, és az utóbbi hónapok történéseire, de a szlovák diplomácia tétlenségére is" - 

mondta még a tüntetés előtt. Történt ez egy olyan országban, melynek a sajtótörvénye a 

demokráciát tekintve elmarad a kritizált magyar törvénytől.  

Noha érdektelenség kísérte a tüntetést, a magyar nagykövetségről Farkas Géza konzul kiment 

a tüntetők közé, és az újságíróknak is nyilatkozott. A magyar médiatörvényt demokratikusnak 

tartja. 
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A tüntetés békésen zajlott. Még a leginkább érintetetteket, a szlovák újságírókat sem tudták a 

szervezők mozgósítani. Újságírók csak a tudósítói tevékenységük révén voltak jelen, a 

tüntetők között - akik száma nem érte a 10 főt sem - nem. 

Pavol Múdry, a Nemzetközi Sajtószervezet szlovákiai tagja ezzel kapcsolatban - a sme.sk 

online portálnak nyilatkozva - úgy vélte, a szlovák társadalomban, úgy tűnik, hiányzik a 

szolidaritás. Visszaemlékezett a szlovák sajtótörvény elleni tiltakozásra is, mely ellen Európa 

is felemelte a szavát, és semmi sem változott. Szerinte ezt Orbán Viktor is jól tudja. 

 

Kettős állampolgárság mellé is jár kedvezmény  
2011. január 18. - Új Szó  

 

Nem kell lemondaniuk a magyarigazolvánnyal járó kedvezményekről azoknak, akik a magyar 

állampolgárságot igényelik. A státusztörvény értelmében magyar állampolgárok nem élhettek 

ezekkel az előnyökkel, a magyar kormány viszont december végén módosította a jogszabályt. 

A Magyarország területére érvényes utazási, munkavállalási kedvezmények, valamint az 

oktatási-nevelési támogatások ezentúl azokat is megilletik tehát, akik kiváltják a honosítási 

okmányokat. A magyarigazolványt eddig körülbelül 900 ezer határon túli magyar váltotta ki. 

Idén az oktatási-nevelési támogatást kiterjesztették az óvodásokra is. Ez évi 20 ezer forintot 

jelent fejenként, emellett egy-kétezer forintos taneszköz-hozzájárulást a magyar államtól. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, szigorúbban fogják 

ellenőrizni, hogy ezek az összegek valóban olyan gyerekekhez jussanak, akik magyar 

iskolákba járnak, megjegyezve, a szórványterületeken, ahol nem érhető el magyar oktatási 

intézmény, szóba jöhet például a hétvégi magyar iskola. A támogatás feltétele ezentúl az, 

hogy az illető szomszédos államban éljen, s magyar ajkú legyen, de akár magyar állampolgár, 

akár nem, igényelheti a támogatást. A kedvezmények köre nem változott, a juttatások 

ugyanúgy és ugyanazoknak járnak, mint eddig. 

Romániában és Szerbiában a 20 ezer forintot közvetlenül a szülők kapják, Szlovákiában 

viszont a Pázmány Péter Alapítvány osztja szét segédeszközök és könyvek formájában. A 

pénz egy része fordítható identitásmegőrző osztálykirándulásokra is. Az iskolák elszámolást 

készítenek a felhasználásról, s azt az alapítvány kuratóriuma bírálja el. Az oktatási-nevelési 

támogatást azért nem kaphatja meg nálunk pénz formájában szülő, mert 2001-ben a Dzurinda-

kormány elfogadhatatlannak tartotta, hogy a szülő azért kapjon pénzt, mert magyar iskolába 

íratja gyerekét. Az akkori MKP kompromisszumos megoldást javasolt, így jött létre a 

Pázmány Alapítvány. 

A magyarigazolvány Magyarországon a távolsági buszjáratokon és a vasútvonalakon 

(másodosztályon) 90%-os árengedményre jogosít, a hat évnél fiatalabbak, és a 65 évnél 

idősebbek pedig ingyen utazhatnak. A magyarigazolvány tulajdonosai évente három hónapon 

át dolgozhatnak az országban, illetve egy részük részt vehet államilag finanszírozott 

képzésben. 
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Irredenták és asszimilánsok  
2011. január 19. - Ravasz Ábel - Új Szó 

 

Komoly indulatokat váltott ki Bugár Béla két héttel ezelőtti szerencsétlen és/vagy 

félrefordított nyilatkozata a szlovákiai magyar gyermekek iskoláztatásáról. 

A hírügynökségi anyag szerint Bugár akkor azt mondta, „nem jelent problémát” az, hogy sok 

magyar szülő szlovák iskolába járatja a gyermekét. Ezt a kijelentést a Híd szinte azonnal 

tagadta, azonban azt a kárt, melyet a politikai ellenfelei által addig is az asszimiláció 

támogatójaként beállítani próbált párt elszenvedett, ez aligha csökkentette. 

Ha igaznak tekintenénk azt a képet, melyet a két szlovákiai magyar pártról azok politikai 

ellenfelei próbálnak festeni, azt látnánk, hogy az itteni magyar elit által kidolgozott két hosszú 

távú stratégia a revizionizmus és az asszimiláció. Ez az állítás azonban nem igaz, ugyanis 

vélhetően erős kisebbségben vannak az itteni társadalmon belül e radikális megoldás hívei. A 

Híd és az MKP legfontosabb célja azonos – a szlovákiai magyarság fennmaradásának 

biztosítása a kisebbség jogainak kiterjesztésével. 

A különbség a használt eszköztárban van. Az MKP által követett modell a konfrontációt, a 

jogok „kiharcolását” tartja központinak. A párt világnézetét áthatja a többségi társadalom 

tagjaival és elitjeivel kapcsolatos, tapasztalatokra hivatkozó pesszimizmus, valamint a 

tradicionális jobboldali értékrend. Ezzel szemben a Híd a jogokról való megegyezést, a 

demokratikus együttműködés eszközeivel folytatott jogvédelmet tűzte ki céljául. Világnézetét 

tekintve ez a párt a kooperáció lehetségességét és kívánatosságát, valamint jobboldali liberális 

értékrendet vall. A két formáció ideológiája tehát – különbözősége ellenére – egymással 

korántsem ellentétes, ami a vezető stratégák évtizedes közös múltjára való tekintettel nem is 

meglepő. 

Míg azonban az MKP körülírása „határon túli magyar pártként” egyszerű feladat, a Híd 

definíciója a sajtónak, Magyarországnak, sőt a párt képviselőinek is okoz némi nehézséget. 

Sem a „vegyes párt”, sem a „polgári párt” nem írja le azt a konstrukciót, amely a párton belül 

kialakult. 

Az önkormányzati választások tapasztalatai szerint ugyanis éppen a vegyesség az, ami 

nehezen megy a Hídnak, helyi szervezetei jelentős része egynyelvű, délen és északon 

egyaránt. A parlamenti képviselők szintjén is elválik egymástól a Híd post- MKP-s magyar 

magja, illetve a párttal együttműködő szlovák nem nemzeti konzervatív politikusok. A Híd 

tehát egy kétmagú, kétosztatú ikerpárt, mely a magyar és a szlovák nem nemzeti politikusok 

találkozási pontja. A Hídban levő magyar elem korántsem „vegyes”, ahogy a szlovák sem – 

az együttműködésre való felhívásból pedig csak rosszindulattal olvasható ki az asszimiláció. 

Ahogy az MKP-t a trianoni határokkal elfoglalt revizionista erőként beállítani hamis, úgy a 

Hídat az asszimilációért síkra szálló pártként láttatni is igaztalan. 

Ráadásul, az efféle kiszorítósdi éppen a szlovákiai magyar képviselet legitimációját ássa alá, 

és véletlenül sem szolgálja a mindenkori nemzeti érdeket. 

 

Az Új Szó a csütörtöki szlovák-magyar államfői találkozóról 
2011. január 19. - MTI, Új Szó 
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Reprezentatív találkozások címmel közölt jegyzetet a szlovák-magyar államfői találkozóról az 

Új Szó című pozsonyi magyar napilap szerdán, egy nappal az esemény előtt. 

Az újság rámutat, hogy az utóbbi hónapokban egymást váltják a Szlovákiába látogató magyar 

állami tisztségviselők, akik újra és újra kijelentik, hogy javul a szlovák-magyar viszony. 

"Ezeket a találkozókat három típusra oszthatjuk. Első típus: miniszterelnöki randevúk, 

amelyeken a két ország legbefolyásosabb emberei ráznak egymással kezet. Második típus: 

miniszterek találkozása. Elő-előfordul, hogy ezek is produkálnak valami gyakorlati hasznot" - 

jegyzi meg Veres István, a szerző. Majd hozzáteszi: de hogy mi újat tud mondani egymásnak 

csütörtökön a szlovák és a magyar államfő, Ivan Gasparovic és Schmitt Pál, az rejtély. 

Az újság szerint "a jószomszédi viszonyra megvan az akarat, ezt elmondta már Orbán Viktor, 

Martonyi János, Mikulás Dzurinda, Iveta Radicová" is. "Schmitték valószínűleg a tavalyelőtt 

elnöki szinten is megromlott kapcsolatokat foltoznák össze a holnapi (csütörtöki) találkával, 

legyen letudva ez is" - véli Veres. 

Emlékeztet: A történet legutóbbi epizódja ugyanis rossz értelemben volt emlékezetes, ez volt 

Sólyom László kitiltása és Gasparovic felsorakozása a hős honvédő szerepét magára vállaló 

Fico mögé. Az elnökök azóta már találkoztak, és megállapították, hogy a szlovák–magyar 

viszony bizony rohamosan javul. De mit mondhatnak egymásnak ezenkívül? Talán 

elbeszélgetnek a sportról, mert mindketten sportemberek. 

"Sok ilyen reprezentatív találkát láttunk. Az elnöki látogatások a harmadik típust képviselik, 

melyeknek megvan a maguk varázsa. Két, szimbolikus jogkörökkel felruházott hivatalnok 

kezet fog, aztán nem történik semmi. Gasparovictól nem várhatjuk el, hogy hirtelen 

megszeresse a magyarokat, akikhez eddig egy jó szava nem volt" - mutat rá a szerző. 

"Schmitt viszont mondhatna valami meglepőt. Mondjuk azt, hogy a szlovákiai magyarok 

legyenek elsősorban jó szlovák állampolgárok, aztán kérhetik egyéb jogaikat. Hoppá, ezt már 

mondta. Ez is kilőve. Pedig jó lenne, ha valami történne. Sajnos, ilyenek a harmadik típusú 

találkozások" - záródik az Új Szó jegyzete. 

 

Erdély: 

Miért nem vonul ellenzékbe az RMDSZ? 
2011. január 18. - Szőcs Lóránt - Erdély Online 

 

Ezt a kérdést fejtegeti az EVZ.ro egyik hétfői cikkében. Florina Ciornei újságíró szerint az 

RMDSZ, ha a PD-L miatt nem bukik meg a kormány, nem lép ki a jelenlegi 

kormánykoalícióból. 

Egyelőre „nem avul el” Markó Béla  (kormányfőhelyettes) és Emil Boc (kormányfő) 

kézfogása 

Szerinte a szövetség egy bizonytalan helyzetért nem fogja otthagyni a kormányzás adta 

lehetőségeket. Hiába kínálják fel az RMDSZ-nek, hogy újra kormányalakító pártként 

működjön, mert rengeteg politikai és anyagi költséget feltételezne, és nem lehet látni, hogy 

cserébe nyernének-e valamit.  
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Három választást kellene ugyanis finanszírozni: egy parlamenti, egy helyhatósági és – ha 

egyáltalán sikerül megbuktatni Băsescut – egy államfőit is. Az RMDSZ ezeken hátránnyal 

indulna, hiszen őt vádolnák a kialakult a politikai válságért. 

Jelenleg – amint azt az RMDSZ-közlemények többsége is igazolja – a szövetség meg van 

elégedve a kormányalakító partnerrel. Sikerült kivívni, hogy érvénybe lépjenek az oktatási 

törvényben a kisebbségek számára javasolt pontok, továbbá az RMDSZ vezette helyi 

közigazgatásban is jelentős kormánytámogatásokat lehetett lehívni.  

Különben a hatalomhoz való lojalitást igazolja az utóbbi két évtized gyakorlata is. Az 

RMDSZ – időnap előtt – nem lépett ki egyetlen kormánykoalícióból sem. „Ha egyezséget 

kötöttél az RMDSZ-szel, akkor zsarol, megnyúz, de nem árul el” – véli Florina Ciornei, aki 

kiemelte, hogy a magyar politikai alakulat sem a Demokratikus Konvenciót (CDR), sem a 

PSD-t, sem a Tăriceanu vezette kormányt nem hagyta ott. 

Nem utolsósorban az újságíró azzal is példázódik, hogy a kormányhatalmaknak Romániában 

általában csak akkor volt szükségük az RMDSZ-re, ha nem volt meg a működésüket elősegítő 

parlamenti többségük. Ha az újonnan alakuló ellenzéki szövetség több mint 50 százalékkal 

nyeri meg a parlamenti választásokat, az RMDSZ nem tudná érvényesíteni akaratát, 

függetlenül attól, hogy ellenzékben vagy a hatalmon van. Ha pedig újból a szövetség által 

biztosított néhány százalékra lenne szükség, az ellenzék úgyis kénytelen lenne a magyar 

politikai alakulatot kormányalakításhoz meghívni. 

 

„Fontos nemzetpolitikai fordulat történt”  
2011. január 18. - Ciucur Losonczi Antonius - Erdély Online 

 

Nagyvárad - A napokban Nagyváradon járt Ulicsák Szilárd magyarországi miniszteri biztos, a 

Sapientia Hungariae Alapítvány titkára, aki exkluzív interjút adott szerkesztőségünknek. 

– Milyen nemzetpolitikai fordulat következett be a tavalyi magyarországi kormányváltásnak 

köszönhetően? 

– Amikor az új kormány átvette tavaly tavasszal Magyarország irányítását, akkor azt 

tapasztaltuk, hogy a nemzetpolitika terén jelentős elmaradásaink vannak a határon túli 

magyarokkal szemben. Számos területre volt ez jellemző, mint például az oktatás, a kultúra 

vagy a szórvány, és persze a nemzetnek a közjogi értelemben vett egyesítése, mely ugye 

régóta húzódik, és 2004-ben, amikor elbukott a népszavazás, akkor egy időre megakadni 

látszott ez a folyamat. Azt hiszem, hogy a legelső és legszimbolikusabb döntése az új magyar 

kormánynak és a parlamentnek az volt, hogy a magyar állampolgárság könnyített 

megszerzését lehetővé tette a világ összes magyarja számára. Nem véletlen tehát, hogy ezzel 

kezdtük a kormányzásunkat. A kettős állampolgárság olyanannyira eredményes, hogy így év 

elején, minden gond nélkül megnyílhattak azok az ablakok a különböző konzulátusokon és 

nagykövetségeken, amelyeken be lehet adni a kérelmeket. Annyira nagy az érdeklődés, hogy 

már most csak nyárra lehet sorszámokat kapni. Ez nagy öröm számunkra. Aki úgy gondolja, 

hogy meg szeretné gyorsítani az állampolgársága megszerzését, az esetleg Magyarországon 

bármelyik anyakönyvvezetőnél ezt megteheti. Ez szerintem egy kiemelten fontos eredmény. 

Támogatás az óvodásoknak 

– Milyen további eredményekről beszélhetünk még? 
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– Lényeges eredmény továbbá az is, amit tükröznek a tavaly őszi, még Szülőföld Alap néven 

futó pályázati kiírások, amikor már másfélszer annyian jelentkeztek pályázatokra, mint a 

megelőző esztendőben. Ez azt jelenti, hogy minden nemzettestvérünk, minden határon túli 

magyar szervezet felbátorodott, mert úgy érezte, itt van újra a lehetőség arra, hogy bátrabban 

vállalja a magyarságát, és hogy végre pályázati forrásokhoz juthat Magyarországon. Ez 

megint csak egy plusz öröm számunkra. Az is fontos eredmény volt, hogy ugye pont most 

zajlik a Sapientia Egyetemmel az egyeztetés a következő évi beíratkozási számokról. Erre az 

évre nézve a magyar parlament visszaállította az eredetileg az erdélyi egyetemnek járó 2 

milliárd forintos támogatást. Ez a korábbi, szocialista kormányzáshoz képest több mint 500 

millió forintos pluszt jelent. Magyarán a nyolc éve elmaradt, jelentős beruházások egy részét 

most meg lehet valósítani. Fontos eredmény továbbá, hogy visszaállítottuk a 

kedvezménytörvényben, tehát a közkeletű nevén státustörvényben a magyar óvodásoknak 

alanyi jogon járó támogatást. Ez azt jelenti, hogy a határon túl minden olyan óvodás után a 

szülők igényelhetik az oktatás-nevelési támogatást, akiket magyar óvodába íratnak. Ez 20 ezer 

forint/gyermek. Ez a program a nyáron indul és már az őszi beíratkozásokra érvényes. Megint 

csak egy plusz dolog a nemzetpolitikában, hogy a szórványterületek fölzárkóztatását, 

megerősödését kiemelt feladatnak tekintjük. A szórványterületeken levő intézményeket, 

kollégiumokat, iskolákat meg kívánjuk erősíteni, illetve azoknak a háttérintézményeknek a 

támogatását is szeretnénk biztosítani, amelyeket a történelmi egyházaink működtetnek szerte 

a Kárpát-medencében. Végül, de nem utolsó sorban, ami megint csak kiemelten fontos, hogy 

ismét nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a nyugati emigrációban élő magyarok felé, akik 

jogosan talán kissé mostohán érezték magukat, akikkel az anyaország eddig nem foglalkozott 

annyira. Ezt az újra elindított Magyar Állandó Értekezlet is bizonyítja. Szerintem ez is egy 

fontos eredmény, hogy újra elindulhatott a magyar–magyar párbeszéd. 

Magyar igazolvány 

– Jó lenne tisztázni egy dolgot, sokan ugyanis úgy vélik, ha megkapják a kettős 

állampolgárságot, akkor elesnek a magyar igazolvány nyújtotta kedvezményektől... 

– Erre a felvetésre azt tudom válaszolni, hogy természetesen nem esnek el a 

kedvezményektől, ugyanis a státustörvényt módosítottuk, s hozzáigazítottuk a kettős 

állampolgárságról szóló törvényhez. Magyarán, a kedvezménytörvény szerint azok is 

megkaphatják az alanyi jogon járó juttatásokat, akik időközben megszerzik a magyar 

állampolgárságot, de lakhelyük továbbra is a Kárpát-medence nem magyarországi pontjain 

marad. Úgyhogy a magyar igazolványok érvényben maradnak, és biztosítják továbbra is a 

kedvezményeket. 

Schengeni Övezet 

– Az Európai Unió soros elnökeként Magyarország segítséget tud-e nyújtani Romániának 

abban, hogy hamarább csatlakozzon a Schengeni Övezethez? 

– Magyarországnak természetesen egy fontos érdeke, hogy a nemzettestvéreikhez 

könnyebben eljussanak a magyarok, úgyhogy nagyon örvendtünk, amikor Szlovákia felé is 

megnyíltak a határok, bár akkor még nem Magyarország volt az EU soros elnöke. A magyar 

kormányzat nyilatkozott arról már többször is, hogy ha Románia valóban felkészült a 

schengeni csatlakozásra, akkor ezt igyekszünk még a mi uniós elnökségünk alatt megsegíteni, 

és hozzájuttatni ehhez a kapcsolatteremtéshez az erdélyi testvéreinket. 
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Ügyfélfogadási időpontokat kért Magyarországon a 
Demokrácia Központ 
2011. január 18. - Pataky Lehel Zsolt - Nyugati Jelen 

 

Több Békés megyei település anyakönyvi hivatala tart külön ügyfélfogadási órarendet az 

aradi Demokrácia Központ által hozzájuk irányított állampolgárság-kérelmezőknek.  

A honosítási eljárásban segítséget és tanácsadást nyújtó iroda munkatársai azért kérték a 

viharsarki önkormányzatok segítségét, mert Magyarország romániai konzulátusain 

legközelebb májusra tudnak előjegyezni új igénylőket. 

„Úgy határoztunk, hogy feltérképezzük a határ menti településeket, megnézzük, hogy milyen 

kapacitással rendelkeznek, és sikerült néhány ügyintéző ablakot nyitnunk – nyilatkozta az 

aradi Demokrácia Központ irodavezetője, Murvai Miklós. – Kaptunk időpontot szinte minden 

napra, és 2–6 személyt, vagyis ennyi dossziét küldhetünk megoldásra. Nem naponta, hanem 

más és más időpontban. Elmondták, hogy számukra ez nagyon új dolog még, eddig csak 

hébe-hóba végeztek ilyen munkát, és a pluszmunkához nem kaptak infrastruktúrát sem, és a 

létszámot sem növelték. A gyulaiak rendkívül nyitottak voltak, és január 24-től 

szombatonként kimondottan az aradi Demokrácia Központ ügyfeleinek nyitnak ügyintéző 

ablakot reggel nyolctól délután négy óráig. Hangsúlyozom: ezekben az anyakönyvi 

hivatalokban, és ezekben az időpontokban csak az általunk küldött személyekkel 

foglalkoznak. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy valaki megszervezze saját szakállára az 

utat egy másik időpontban.” 

Az érdeklődők az aradi iroda közvetítésével Gyulán, Kevermesen, Dombegyházán, 

Battonyán, Mezőhegyesen és Eleken jelentkezhetnek az anyakönyvi hivatalokban. Ez heti 27 

dossziét jelent, legalábbis indulásnak. Jelenleg azonnal adhatnak időpontot az igénylőknek, de 

később várólistára is szükség lehet, attól függően, mekkora lesz az igény. 

Az ügyfélfogadás január 4-i megkezdése óta több mint 250-en érdeklődtek az aradi 

Demokrácia Központban, és eddig 11 kész dossziét vittek Magyarországra, s mindegyiket 

elfogadták az ottani hatóságok. Szó volt arról is, hogy az aradi iroda kérésre megszervezi az 

átutazást is azoknak, akiknek nincs mivel menniük. Eddig csak ketten kérték ezt, ezért várják, 

hogy hátha lesznek más jelentkezők is, és akkor szerveznek egy közös utat.  

 

Eckstein-Kovács Péter független kongresszusi biztos 
kinevezését kéri 
2011. január 18. - Garzó Ferenc - MTI 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöki posztjáért induló Eckstein 

Kovács Péter pártatlan kongresszusi biztos kinevezését kéri, mivel szerinte a kongresszus 

előkészítését végző Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető alelnöke nyíltan a vetélytárs 

Kelemen Hunor elnökjelöltségét támogatja. 

Eddig három személy jelezte, hogy a szövetség február 26-án kezdődő nagyváradi tisztújító 

kongresszusán a magát újra jelöltetni nem kívánó Markó Béla helyére pályázik: Kelemen 

Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter, Eckstein Kovács Péter volt RMDSZ-es 



 
 

 

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 

szenátor - aki jelenleg Traian Basescu államfő kisebbségügyi tanácsadója -, valamint Olosz 

Gergely, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője. 

Markó Béla egyértelműen Kelemen Hunort szeretné utódjaként, de erről a kongresszus 

küldöttei fognak majd dönteni. A másik két jelölt azonban határozottan állítja, hogy a 

jelöltállítási folyamatban nem érvényesülnek tisztességes módon a feltételek. 

Eckstein-Kovács Péter egyebek között azt kifogásolja, hogy szerinte a kongresszusi biztos 

Kelemen Hunor mellett kampányol. "Elfogadhatatlannak tartom, hogy olyan ember vezesse 

az RMDSZ kongresszusát, aki elfogult az egyik elnökjelölttel szemben" – jelentette ki egy 

sajtótájékoztatóján a romániai magyar sajtó által kedden idézett politikus. 

Ugyancsak közlik Kovács Péter válaszát, aki blogbejegyzésében leszögezte: az RMDSZ 

szabályzata szerint a kongresszusi biztosnak nincs megszabott feladata az elnökjelöltek 

vonatkozásában. Amit a szabályzat nem tilt, azt megengedi. 

Jelenleg a kongresszusi biztos mindhárom jelöltet kiszolgálja információkkal, illetve 

lehetőségeihez mérten teljesíti a kéréseiket, ha igény van rá, közvetít a jelölő szervezetek, 

testületek és a jelöltek között – írja Kovács Péter. "Tetszik, nem tetszik, az ügyvezető 

alelnököknek van hangja, van álláspontja, van véleménye. Akkor lenne gond, ha ez nem így 

lenne" – teszi hozzá. 

Az esélyegyenlőség megsértését látja a háromszéki Olosz Gergely is, aki mindazonáltal nem 

nyerte el saját területi szervezeteinek támogatását sem -  ez utóbbiak ugyancsak Kelemen 

Hunor mellett tették le a garast, akárcsak korábban több más megyei szervezet. Olosz Gergely 

egyenesen úgy látja, hogy a csúcsvezetés nem válogat az eszközökben, fenyegetéssel és 

megfélemlítéssel próbálják akadályozni indulását. 

Az alapszabály értelmében a jelölteknek legalább egy hónappal az elnökválasztás előtt 

(vagyis január 26-ig) be kell nyújtaniuk jelöltségüket és a támogató aláírásokat. A támogatók 

listáján szerepelnie kell legalább egy területi szervezetnek vagy legalább ezer RMDSZ-tag 

egyéni aláírásának. Ennek értelmében Olosznak van még esélye az indulásra, hiszen vasárnap 

délután már megkezdte az aláírások gyűjtését, és a híradások szerint néhány óra alatt több 

mint százan tették kézjegyüket a neve mellé. 

A romániai magyar sajtó az elmúlt két hétben Kelemen Hunorról megírta, hogy az RMDSZ 

egész apparátusát felhasználhatja kampánya számára, míg a háromszéki vállalkozó Olosz 

Gergelynek a lapok szerint jó kapcsolatai vannak a Fidesszel. Eckstein-Kovács személyével 

kapcsolatban főleg az RMDSZ-en belüli szabadon bíráló magatartását emelték ki. 

A Romania libera című román napilap ugyanakkor keddi számában úgy vélekedett: Ecstein-

Kovács Péter a Fidesz kedvelt jelöltje. Az újság szerint ugyanis Orbán Viktornak és a 

romániai magyar elnöki tanácsadónak "közös története" van. Politikai barátság fűzi őket 

egymáshoz immár két évtized óta, mindketten ifjúsági vezetők voltak - írja. 

A lap szerint a Fidesz nem mondott le jobboldali liberális ideológiájáról, noha az Európai 

Néppárthoz csatlakozott. Eckstein-Kovács Péter az RMDSZ-en belül a Szabadelvű Kör 

elnevezésű platformot vezeti, amely egyaránt osztja a Fidesz politikai nézeteit és egyes olyan 

magyar liberálisoknak a dilemmáit is, akik a körülmények kényszerítő ereje folytán váltak az 

Európai Néppárt tagjaivá - írja a Romania Libera. 
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"Nem kell magyar nyelvre lefordíttatni" 
2011. január 18. - Ciucur Losonczi Antonius - Erdély Online 

 

Nagyvárad - Az utóbbi napokban vita tárgyát képezte, hogy a honosítási kérelmek 

benyújtásakor a felmenők iratait le kell-e fordíttatni vagy sem. A debreceni illetékes 

szakember nyilatkozott az erdon.ro-nak. 

Sinaliné Veres Erzsébet, a debreceni Anyakönyvi Hivatal csoportvezetője azt tudatta 

honlapunkkal: "A felmenőkről be kell mutatni az okiratot, de nem kell magyar nyelvre 

lefordíttatni. A kérelmezők behozzák ide az okiratot és a fénymásolatokat, és az 

anyakönyvvezető fogja hitelesíteni. Ezzel kapcsolatban különben én azt tudom mondani, hogy 

nekünk itt, Hajdú-Bihar megyében szerveztek egy szakmai napot. A Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnak azon osztályvezetője tartott előadást, aki ezeknek az ügyeknek az 

elbírálásával foglalkozik, a beérkező kérvényeknek a feldolgozásával. Ő mondta nekünk ezen 

a megyei értekezleten, hogy ezt a gyakorlatot kell alkalmaznunk, mert azzal sem szeretnénk 

megnehezíteni a kérelmezőknek a dolgát, hogy még a felmenőkről szóló iratokat is le kelljen 

nekik fordíttatniuk. Valójában tehát, ha valaki tudja igazolni és levezetni egy okirattal a 

családfáját, és abból kitűnik, hogy ez az okirat mondjuk az ő nagypapájának az okirata, akkor 

ezt ehhez az eljáráshoz el fogják fogadni. Én azt tudom mondani, hogy mi így alkalmazzuk, 

és így küldjük tovább az iratokat. Nyilván még rövid idő telt el, tehát még nincsenek 

visszajelzéseink az elbírálásokról. Megismétlem tehát: a felmenők iratait nem kell magyar 

nyelvűre lefordíttatni, hanem csak be kell az okiratot mutatni a kérelem benyújtásakor, és az 

anyakönyvvezető fogja a további tennivalókat aztán elvégezni. Hangsúlyozom, nem kell 

lefordítani, a központi szervnek az ajánlása az, hogy így végezzük a munkánkat", mondta a 

szakember. 

Minél egyszerűbb 

- A kérvényezőket a debreceni Anyakönyvi Hivatalnál fogadják, az új városháza épületében 

(Kálvin tér 11.szám), kedden és csütörtökön hosszabbított munkaprogrammal, helyi idő 

szerint 8 és 17 óra között, szerdán és pénteken 8 és 12, hétfőn pedig 8 és 15 óra között. Az 

egyik első emeleti szobában kialakítottunk egy nagyobb irodahelyiséget, és két ügyintéző 

foglalkozik a kérelmek átvételével. Lehetőség van előzetes időpontot egyeztetni a 

www.debrecen.hu honlapon, vagy a (0036) 52/517.797 telefonszámon lehet közvetlen 

kérdéseket feltenni. Mindenkit tudunk fogadni, függetlenül attól, hogy előzőleg 

bejelentkezett-e vagy sem. A legszükségesebb tájékoztatást tehát mindenkinek meg tudjuk 

adni. 

Érdemes tudni azt is, hogy nem kell becsatolni senkinek sem az eredeti anyakönyvi 

okmányokat. Ha például a kedves olvasó lenne az én ügyfelem, és be kellene mutassa azt, 

hogy a nagypapája magyar állampolgár volt, és a nagypapának megvan az eredeti születési 

anyakönyvi kivonata, akkor azt behozza ide énhozzám, megnézem, lefénymásolom, ráírom, 

hogy a fénymásokat mindenben megegyezik az eredetivel, és az eredetit visszaadom, a 

fénymásolatot pedig felküldöm az elbírásához. A szabályok tehát ki vannak alakulva és azt 

szolgálják, hogy önöknek minél egyszerűbb legyen, nyilatkozta az erdon.ro-nak az 

anyakönyvvezető. 
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RMDSZ tisztségviselők az Erdélyi Magyar Néppártról  
2011. január 18. - Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács december elején, székelyudvarhelyi kongresszusán 

döntött arról, hogy kezdeményezi és támogatja a Tőkés László értékrendjét vállaló és 

képviselő Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését. 

A romániai párttörvény szerint egy új politikai alakulat hivatalosításához összesen 25000 

aláírást kell összegyűjteni az ország 18 megyéjében, illetve a fővárosban. Megyénként 

legalább 700 aláírásnak kell szerepelnie a listákon.  

Az RMDSZ politikusai nem támogatják egy új erdélyi magyar párt megalakulását. 

 „Két kategóriát látok. A politikai pártokkal versenyhelyzetben vagyunk és a politika harcról 

és szavazatszerzésről szól. Minden más, nem politikai pártként működő szervezetek, mint az 

EMNT, SZNT, véleményem szerint, partnereink, mert a célkitűzéseink nem mondanak ellent 

egymásnak. Ezekkel az együttműködés, az együttgondolkodás, a minél szorosabb kapcsolat 

lehetséges” – fejtette ki Eckstein Kovács Péter, válaszolva arra a kérdésre, hogy 

megválasztása esetén milyen kapcsolatokat alakít ki az RMDSZ-en kívüli magyar politikai 

szervezetekkel, a Magyar Polgári Párttal, a Székely Nemzeti Tanáccsal, illetve, ha létrejön, az 

új magyar párttal. 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarság parlamenti képviseletét komolyan 

veszélyeztetné egy új magyar párt megalakulása. „Egy új politikai alakulat megjelenése nem 

szolgálja az egységes politikai képviseletet. Mi 2008-ban, 2009-ben baráti jobbot nyújtottunk 

az EMNT-nek, az MPP-nek. Az EMNT-vel meg is tudtunk egyezni 2009-ben. Én azt 

gondolom, hogy az az egyezség hosszú távú kell legyen. Azt tudom ígérni, hogy akár 

szövetségi elnökként, amennyiben megválasztanak, akár képviselőként, politikusként azt 

fogom javasolni, hogy adják fel a pártalapítási szándékukat, mert az nem hoz semmi jót, a 

három az kevesebb, mint az egy, a kettő is kevesebb, mint az egy. Az a javaslatom, hogy 

találjunk egy közös megoldást, hogy ne veszélyeztessük az erdélyi magyar képvseletet a 

parlamentben, az európai parlamentben” – mondta el Kelemen Hunor. 

 „Ebben mi is hibásak vagyunk. Amikor két magyar civakodik ott nincs százszázalékosan 

tiszta és százszázalékosan hibás fél. Nyilvánvaló, hogy ha megalakul az új párt az egy új 

helyzet lesz. Jézus tanítványai sem értettek mindenben egyet. Egyetértésnek, összefogásnak 

kell lennie. Azon kell dolgozni, hogy ne jussunk a felvidéki, vajdasási és kárpátaljai 

magyarok sorsára” – tárta fel véleményét Sógor Csaba EP képviselő. 

 

Kettős állampolgárság 
Próbálják gyorsítani az ügyintézést 

2011. január 19. - Tóth Hajnal - Reggeli Újság 

 

Április 11-én ünnepli Debrecen a város napját. Lehetőség lesz arra, hogy azon a napon a 

cívisvárosban tegyék le esküjüket azok, akik megkapják addigra a magyar állampolgárságot. 

Több kulturális rendezvény is lesz az ünnepség keretében – jelentette be tegnapi 

sajtótájékoztatóján Biró Rozália, Nagyvárad RMDSZ-es alpolgármestere. A debreceni 
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anyakönyvi hivataltól két munkatárs is Nagyváradon járt, hogy tájékoztatót tartsanak a 

kérelmekkel kapcsolatban. Az RMDSZ-től pedig átmegy néhány személy a cívisvárosba, 

hogy megtanulja az ügyvitelt, hogy hatékonyabban segíthessenek a kettős állampolgárságot 

kérőknek. A cél az ügyfélfogadás felgyorsítása. 

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere kifejtette: minden magyarországi település, 

ahol van anyakönyvi hivatal, ahol megfelelő az apparátus, besegít az ügyintézés 

lebonyolításába, olajozottabbá tételébe. Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatalában a szerdai 

napon csakis a kettős állampolgárságot igénylőkkel foglalkoznak 8 és 16 óra között. 

Előjegyzés nincs, ám érdemes azért érdeklődni, hiszen sok az igénylő, 40-50 percet pedig rá 

kell szánni egy-egy kérelmezőre. Információkat az ottani polgármesteri hivatal telefonszámán 

(0036/54-505-450) és a murakoziistvan@berettyoujfalu.hu email címen is lehet kérni. Az 

elöljáró hozzáfűzte: csatlakoznak a debreceniek kezdeményezéséhez, és Berettyóújfaluban is 

letehetik az ünnepélyes esküt a kettős állampolgárságot kapott emberek a város napján, azaz 

május 23-án. 

 

Olosz Gergely: Kormányon kell maradni 
2011. január 19. - Farkas Réka - Háromszék 

 

Ezt a mandátumot végig kell vinni a kormányban — véli Olosz Gergely, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője. Több érv szól a maradás mellett: vállalkoztak erre a feladatra, s 

„nem lenne ildomos bármilyen ürüggyel megfutamodni", de sok a két szervezet kapcsolódási 

pontja is, a Demokrata-Liberális Párttal ugyanannak a politikai családnak a tagjai, hazai és 

európai, nemzetközi téren számos lehetőség adott, amelyet ki kellene használni — fejtette ki a 

politikus. 

Az RMDSZ kormányra lépésekor három fontos célt tűzött ki: az oktatási, a kisebbségek 

jogállásáról szóló és a régióátszervezési törvényt. Olosz Gergely szerint a tanügyi törvény 

megszavazásával nagyon fontos pillér valósult meg, a másik kettő elfogadásához politikai 

akarat szükséges, meg kell győzniük partnereiket is, hogy „ezek nem valaki ellen irányulnak, 

hanem a helyi közösségek érdekeit szolgálnák". Véleménye szerint nem határidőkre, 

fenyegetőzésre van szükség, hogy elérjék céljaikat, kompromisszumkészség kell. Mint 

mondta, ebben a mandátumban mindkét jogszabályt el kellene fogadnia a parlamentnek, csak 

akkor tudnak tovább együttműködni. 

A képviselőházi frakció vezetője hozzáfűzte: az RMDSZ számára legfontosabbak a 

kisebbségi ügyek, de nem tekinthetnek el a hétköznapi élettel kapcsolatos gondoktól sem, 

többet kell foglalkozniuk gazdasági kérdésekkel, nem elegendő, hogy nem fogadnak el újabb 

megszorító intézkedéseket, adócsökkentésre, vállalkozóbarát környezet megteremtésére lenne 

szükség. 

 

Kik és hogyan írják az új romántankönyveket? 
2011. január 19. - B. Kovács András - Háromszék 
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Sok gyötrelmet okozó, eddig több tekintetben célszerűtlenül oktatott tantárgy módszertana 

változhat meg a javára, ha az új tanügyi törvény románoktatásra vonatkozó előírásait 

alkalmazni kezdik. A törvény ugyanis kedvező fordulatot eredményezhet azáltal, hogy 

minden szinten előírja a román nyelv és irodalom sajátos tanterv és tankönyv alapján való 

tanítását (46. cikkely, 2. paragrafus). 

A tankönyvekről a 69. cikkely úgy rendelkezik, azokat az érvényben levő tantervek alapján a 

tanügyminisztérium hagyja jóvá, és a jóváhagyott tankönyvek közül a tanár dönti el, hogy 

melyiket használja. A magyar államtitkár nemrég azt nyilatkozta, hogy az új tanterveken és 

tankönyveken már dolgoznak az illetékesek. 

Mivel lapunk korábban beszámolt arról, hogy két évvel ezelőtt egy csíkszeredai 

pedagóguscsoport a Sapientia EMTE-ről — dr. Balázs Lajos és dr. Tódor Erika Mária docens, 

valamint dr. Lajos Katalin adjunktus — már kidolgozott egy reformtervezetet az öt-nyolcadik, 

illetve a kilenc-tizenkettedik osztályok számára, érthetően érdekel minket, mi lesz e tervezet 

sorsa. A három szakember ügyszeretetből már felajánlott egy megoldási változatot, ennek 

létét a minisztérium több ízben visszajelezte, a Tribuna învăţământului is szentelt neki egy 

ankétot. Felhasználják-e ezt a tervezetet? — kérdeztük dr. Balázs Lajostól. 

A megkérdezett nem tudott megnyugtató választ adni kérdésünkre, noha az államtitkár minapi 

sajtónyilatkozata szerint őszre meglesznek a tantervek és a könyvek is, mert már dolgoznak 

rajtuk. Balázs Lajos csodálkozik a híren, nem érti, hogyan dolgozhatnak a tankönyvön, ha a 

tanterv még nem készült el. Reméli viszont, hogy a minisztérium, bár eddig nem tette meg, 

jelezni fogja, fel kívánják-e használni hozzájárulásukat vagy sem. Az olvasót emlékeztetjük: 

az általunk ismertetett tanterv fő erénye az volt, hogy a beszélt nyelvre összpontosított, és a 

romántanítást sok felesleges ballaszttól megszabadítva, gyakorlatias irányba tájolta volna. A 

fenti hír viszont azt a gyanút ébreszti, állítja több évtizedes tapasztalat birtokában, hogy 

fennáll az „elfuserálás" lehetősége. „Nekem az a történet jut eszembe, amikor a székely 

tavalyi bárcával lopja a fát az erdőből, majd kuncog a markába, hogy megint átverte az 

erdészt." 

Balázs Lajos sajnálattal jegyzi meg: az új törvény nem írja elő, hogy a kisebbségi iskolákban 

románt oktatóknak ismerniük kell a tanulók anyanyelvét. E feltétel elmaradása, úgy véli, meg 

fogja osztani a tanárok és a szülők-tanulók társadalmát is. „Az egyik tábort azok képeznék, 

akik számára (ide sorolnám a szülőket és tanulókat, tehát az oktatás alanyait is!) fontos lenne, 

hogy romántanáraink legalább értsék tanítványaik anyanyelvét, a román nyelvtől merőben 

eltérő különlegességeit. A másikat pedig azok, akik a romántanítás jelenlegi állapotához 

nyíltan vagy burkoltan nem akarnak hozzányúlni. Nem általánosítok, hisz a Bolyai Nyári 

Akadémián több olyan román anyanyelvű romántanárral találkoztam, aki fontosnak tartja a 

tanulók anyanyelvének belső megközelítését, de olyanokkal is, akik megütköznek és 

stigmatizálják a magyar tanulót, ha staţia de autobuz helyett staţiune felől érdeklődik." Balázs 

úgy látja, a nemzetiségi iskolákban oktató romántanárokat kötelezni kellene arra, hogy 

továbbképzésükben a tanulók anyanyelvének megismerésére törekedjenek, tanulmányozzák a 

két nyelv azonos és eltérő vonásait is, hogy munkájuk eredményesebb legyen. Ezáltal 

előzhető meg, hogy tizenkét évi tanulás után sem tudják diákjaink megbízhatóan elsajátítani 

az államnyelvet, és hogy ez számukra kínos-keserves gyöt-rődéssé válik. Külön figyelmet 

érdemel, ahogy a cél-szerűtlen mai módszerek valósággal kiölik a diákokból a motiváltságot, 

ha erről a tárgyról van szó. 
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Balázs úgy véli, a tanári alkalmasság vizsgálata több figyelmet érdemel, a kisebbségi 

iskolákban sajátos tudásra és empátiára van szüksége annak, aki ott románt oktat, s ha azzal 

nem rendelkezik, alkalmatlannak kell nyilvánítani a feladatra. 

 

Félretájékoztatott az RMDSZ: a honosításhoz mégis kell a 
felmenők román nyelvű okiratainak fordítása 
2011. január 19. - Nagy Orsolya - Krónika 

 

Félretájékoztatta az RMDSZ Bihar megyei szervezete a magyar állampolgárságot igénylőket, 

amikor egy közleményben úgy fogalmazott, hogy a kérés benyújtásához nincs szükség a 

felmenők iratainak fordítására. Wetzel Tamás, a kettős állampolgársággal kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáért felelős miniszteri biztos azonban tegnap a Krónika megkeresésére 

leszögezte: a magyar állampolgárság igénylésekor minden idegen nyelven íródott 

dokumentumhoz hiteles fordítást kell mellékelni. 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete – amely különösen agresszívan próbálja fölvenni a 

versenyt a tájékoztatásra a magyar kormány által hivatalosan felkért EMNT demokrácia-

központjaival a honosításról szóló informálás terén – múlt héten saját irodai dolgozói számára 

szervezett képzést a könnyített honosítással kapcsolatos kérdésekről.  

A fórumon a debreceni önkormányzat anyakönyvi hivatalának két dolgozója tájékoztatta a 

résztvevőket egyebek közt arról, hogy az állampolgárság igénylésekor csak a saját személyes 

iratokról kell fordítást mellékelni, a felmenőkéről már nem. A közlemény vagy annak 

kivonata a helyi sajtóban is megjelent.  

„Egy, a kérelmezőknek nagyon fontos könnyítésről is beszámoltak a debreceni szakértők. 

Ezen a héten újabb könnyítést vezetett be a magyar állam, miszerint a magyar 

állampolgárságért folyamodóknak csak a saját maguk anyakönyvi iratait kell hivatalos 

magyar fordítással beadniuk, a felmenők iratait nem kell lefordíttatni. Ezt Debrecenben már 

így alkalmazzák” – szerepel a közleményben. Az EMNT Nagyváradon is demokrácia-

központot működtető Bihar megyei szervezete ennek nyomán úgy reagált a tájékoztatásra, 

mondván: félretájékoztat a szövetség. 

Zatykó Gyula regionális koordinátor lapunknak elmondta: amint észrevette a hibát, azonnal 

felvette a kapcsolatot Wetzel Tamás miniszteri biztossal, hogy tisztázza az ügyet, és 

megtudta, nem igaz, hogy nincs szükség a fordításra. 

„A probléma gyökere az, hogy az RMDSZ most nincs olyan pozícióban, hogy felső vezetőt 

tudjon meghívni. Ők alkalmazottakat tudnak elérni, például egy anyakönyvi hivatal vezetőjét. 

Az, ahogyan ők értelmezik a törvényt, nem minden esetben helyes. Mi viszont olyan 

helyzetben vagyunk, hogy tudunk a törvény alkotóival értekezni, emiatt vagyunk jobban 

informálva” – jelentette ki Zatykó.  

A koordinátor hangsúlyozta: a téves információ egyik nagy veszélye az, hogy ha Debrecenben 

fordítás nélkül el is veszik az igazoló okiratot, fennáll a veszélye, hogy az elbíráláskor 

Budapestről visszaküldik azt. Leszögezte: az EMNT nem akarja, hogy az állampolgárság 

ügyéből pártcsatározás váljék, de azt elvárja, hogy az RMDSZ lássa be, hogy az EMNT-nek 

vannak birtokában a leghitelesebb információk. 

Kell a fordítás! 
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Lapunk a debreceni anyakönyvi hivatal vezetőjét, Sinaliné Veres Erzsébetet is megkereste az 

ügyben. A szakember azt mondta, neki és kollégáinak a bevándorlási hivatal illetékesei 

tanították így az ügymenetet, de megígérte, hogy a mai nap folyamán újra megérdeklődik a 

dolgot. Addig is a debreceni anyakönyvi hivatal nem kéri a fordításokat. Wetzel Tamás ehhez 

képest megkeresésünkre határozottan kijelentette: minden idegen nyelvű okiratot le kell 

fordíttatni, és a másolattal együtt benyújtani, hiszen a bevándorlási hivatalokban nem 

beszélnek minden olyan nyelvet, amelyeken a személyes okmányok íródhattak, illetve nem 

tudhatják minden egyes külföldi helységnév magyar megfelelőjét, különösképpen akkor, ha 

az okmányok nem is latin, hanem – például Kárpátalja esetében – cirill betűkkel íródtak.  

A miniszteri biztos megígérte: mivel folyamatos munkakapcsolatban van az összes ezzel 

foglalkozó szervvel, mihamarabb tisztázni fogják az ügyet, abban pedig biztos, hogy a tévedés 

csak félreértésnek tudható be. Wetzel Tamás azt mondja, azoknak az ügyét, akiknek 

mostanáig fordítás nélkül vették el dossziéikat Debrecenben, külön-külön megvizsgálják majd 

a központi elbírálásnál.  

Nem törvényes, de jó? 

Tegnap a Bihar megyei RMDSZ újabb közleményt adott ki, melyben elismeri, hogy a 

fordítások szükségtelenségéről nem született döntés, de kijelenti: így kellene eljárni. „A 

debreceni önkormányzat Anyakönyvi Hivatalának csoportvezetője, Sinaliné Veres Erzsébet 

bizonyára ezen nemes cél és a törvény szellemének megfelelően, az anyaországi hatóságoktól 

kapott információk alapján tájékoztatott Nagyváradon. Nyilván az elmúlt hetek tapasztalata 

egyértelműbbé tette, hogy a dokumentumok fordítása az egyik legnagyobb akadály a magyar 

állampolgárság megszerzésében.   

Ezért, ha eddig hivatalosan nem is született meg ez a döntés, csak az eltérő jogértelmezés és 

gyakorlat ad módot a debreceni önkormányzat csoportvezetője által említett könnyítésre 

(miszerint nem szükséges lefordíttatni a felmenők anyakönyvi iratait), úgy értékeljük, szükség 

van ezen cívisvárosi értelmezés teljes anyaországi kiszélesítésére. Arra kérünk tehát 

mindenkit, hogy szorgalmazza és támogassa a további könnyítések általánossá tételét azért, 

hogy minél több erdélyi magyar rendelkezhessen anyaországi állampolgársággal is” – szól a 

közlemény.  

 

Jobban porlik, mint a szikla 
2011. január 19. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

 

Alighanem kellemetlen eredményeket hoz a tavaszra tervezett népszámlálás. A Hunyad 

megyei magyarság száma folyamatosan csökken, méghozzá aggasztó mértékben. 

Hány magyar él még Hunyad megyében? Az 1992-es népszámlálás szerint olyan 35 ezren 

voltunk, a 2002-es összeírás viszont már csak 25 000 körüli számot mutatott ki. Most 

bizonyára kevesebben vagyunk, minden bizonnyal immár a húszezres szint alatt. A magyar 

egyházak tavalyi adatai megerősítik a drasztikus fogyatkozást. Míg az előző években itt-ott 

előfordult pozitív mérleg, 2010-ben valamennyi egyházközségben több volt a temetés, mint a 

keresztelő. Sőt, az sem ritkaság, hogy a keresztelők és az esküvők száma együttesen sem éri el 

a temetésekét. Különösképpen a városokban. Hosszú évek óta tartó folyamat, méretei azonban 

évről évre aggasztóbbá válnak. 
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Gyengülő bázis 

Déván, Vajdahunyadon és a környékükön lévő településeken, néhány magyar faluban él a 

Hunyad megyei magyarság legjelentősebb része. Mit mondanak az éves adatok, mire utalnak 

a puszta tények? 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben 7 esküvő, 11 keresztelő, 27 temetés volt a 

nemrég lezárult évben, s 10 ifjú volt elsőáldozó. 

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközösségben 11 esküvőt, 21 keresztelőt és 44 

temetést regisztráltak, 19 ifjú volt elsőáldozó.  

A dévai református gyülekezetben 4 pár kötött házasságot, keresztelő csupán 3 volt, temetés 

viszont 23! Tavaly 5 fiatal konfirmált. 

A dévai unitárius egyházközségben 1 esküvő és 2 temetés volt, keresztelő és konfirmálás 

viszont egy se.  

A megyeszékhelyen csökken a magyarság. Lehangoló, főleg ha figyelembe vesszük, hogy itt 

van a legmagasabb az életszínvonal a megyében. A katolikusoknál a temetések száma több 

mint duplája a keresztelőkénél, a reformátusoknál majdnem nyolcszorosa! Roppant 

egyensúlytalan, jelentős apadásra utaló arány. 

Hasonló a helyzet a szomszédos kohászvárosban. A temetések száma ott is legalább duplája 

volt a keresztelőkének, s meghaladja az esküvőkét és keresztelőkét együttvéve. 

A vajdahunyadi római katolikusok 16 keresztelőt, 10 esküvőt és 38 temetést tartanak nyilván 

2010-ben, s 8 fiatal volt elsőáldozó. 

A vajdahunyadi református egyházközösségben 9 keresztelőre, 4 esküvőre és 22 temetésre 

került sor a tavalyi évben. Ráadásul úgy, hogy konfirmálás nem is volt. 

Jobb a helyzet a városok mellett lévő magyar falvakban, ahol a statisztika aránylag 

kiegyensúlyozott. Sajnos a megyében csak ott. 

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben 8 keresztelő, 5 esküvő és 10 temetés 

volt tavaly. Elsőáldozó 2010-ben nem volt, mivel az egyházközségben csak kétévente 

szerveznek ilyen ünnepséget. A hozzátartozó Piskin 2 keresztelő és 5 temetés volt. 

A rákosdi református egyházközségben kiegyensúlyozottak az adatok: 5 keresztelő, 2 esküvő 

és 5 temetés. Tavaly 2 fiatal konfirmált. 

A szászvárosi református egyházközséghez tartozó Lozsádon 1 esküvő, 1 temetés és 1 

konfirmáló volt tavaly. Keresztelőt azonban nem tartottak. A szászvárosi anyaegyháznál 

ebből a szempontból eseménytelen év volt, keresztelő, esküvő, temetés, konfirmálás nélkül. 

Itt sem túl bíztatóak az adatok, noha a városokhoz képest kétségtelenül jobbak. 

Bizakodás völgye? 

Menjünk tovább, talán az egykor még szapora Zsil völgyében jobb a helyzet. Az adatok, 

sajnos, éppen az ellenkezőjét bizonyítják. 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben 27 keresztelőt, 10 esküvőt, és 50 (!) temetést 

regisztráltak a tavalyi év során. 40 fiatal volt elsőáldozó. 

A petrozsényi reformátusoknál még rosszabb a helyzet: 1 esküvő és 6 keresztelő mellett nem 

kevesebb, mint 21 embert temettek a tavalyi év során. Egyetlen fiatal sem konfirmált! 

A petrozsényi unitárius egyházközösségben esküvő egyáltalán nem volt. Volt viszont 2 

keresztelő és 9 temetés, és 3 fiatal konfirmált. 

A vulkáni római katolikus egyházközösség aránylag kiegyensúlyozott évet zárt, hiszen a 22 

keresztelőre 7 házasságkötés és 23 elhalálozás jutott, s 10-en voltak elsőáldozók. 
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A vulkáni reformátusoknál viszont már rosszabb a helyzet: keresztelés nem volt, se 

konfirmálás, esküvő csupán 1, viszont volt 4 temetés.  

A lupényi római katolikus egyházközösség is azon kevesek közé tartozik, ahol aránylag 

kiegyensúlyozott az éves mérleg, noha még mindig negatív: 28 keresztelő, 9 esküvő és 32 

temetés történt tavaly, illetve 16-an voltak elsőáldozók. 

A lupényi református gyülekezetben viszont már lényegesen aggasztóbb az arány: 4 

keresztelőt (ebből az egyik felnőtt), 3 esküvőt és 20 (!) temetést regisztráltak. 7 fiatal 

konfirmált. 

A lupényi unitárius egyházközségben keresztelő és esküvő egyáltalán nem volt, csupán 1 

konfirmálás és 2 temetés. 

Összességben véve, a Zsil völgyében is csökken a magyarság, habár nem olyan mértékben, 

mint másutt. Mert igenis komoly csökkenésről van szó, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a 

házasságok jelentős hányada vegyes, sőt, az egyetemes jellegű római katolikus egyházban 

gyakori, hogy egyik fél sem magyar. A magyar nemzeti egyházaknak számító 

reformátusoknál és unitáriusoknál ilyesmi még mindig ritkaság, viszont ott is jóval kevesebb a 

tiszta magyar házasság, mint a vegyes magyar–román egybekelés. Mivel évek óta tartó 

folyamatról van szó, aligha meglepő, hogy a megkeresztelt gyermekek nem mind magyar, sőt, 

a katolikusoknál nagy többségük nem magyar. Az eltemetett viszont – ritka kivételtől 

eltekintve – szinte mind magyar, valamennyi felekezetnél. 

Lehet még fokozni a rosszat? Sajnos lehet. A keresztelők és esküvők egy része ugyanis nem 

az állandó gyülekezetet erősíti, sok esetben olyan külföldön dolgozó párokról van szó, 

amelyek csak megesküdni, vagy gyermekük keresztelésére jönnek haza, de nem élnek 

Hunyad megyében. Ez különösen a Zsil völgyére jellemző. 

A megyei adatok nem engednek túl sok derűlátást a Hunyad megyei magyarság jövőjét 

illetően. Csupán néhány faluban kiegyensúlyozott a mérleg, a városokban viszont roppant 

egyoldalú, s a temetések száma jócskán meghaladta a keresztelőkét! A népszámlálás minden 

bizonnyal megerősíti az egyházak évről évre romló adatait, s a Hunyad megyei 

szórványmagyarság további drasztikus fogyatkozását mutatja ki.  

Aligha bánná valaki, ha másképp lenne, vagy ha megtörténne a csoda, s 2011-ben 

megfordulna a születések és elhalálozások aránya. De ennek, sajnos, kicsi a valószínűsége. 

 

Vollebaek románul „tanítana”  
2011. január 19. - Balogh Levente - Krónika 

 

A kisebbségek tagjainak el kell sajátítaniuk az államnyelvet, hogy beilleszkedhessenek a 

társadalomba – jelentette ki kedden Bukarestben a kétnapos romániai látogatáson tartózkodó 

Knut Vollebaek. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségügyi főbiztosa azt követően mondta ezt, hogy Korodi Attilával, a képviselőház 

külügyi bizottságának RMDSZ-es elnökével tárgyalt az új oktatási törvényről, amely lehetővé 

teszi a kisebbségi diákok számára, hogy különleges tankönyvekből, gyakorlatilag idegen 

nyelvként tanulják a románt. 

 „Tárgyaltunk az oktatási törvényről, amely érdekes jogszabály. Még nem tanulmányoztam, 

de ez is megtörténik. Úgy tűnik, olyan törvényről van szó, amely bővíti a kisebbségek 
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lehetőségeit. Számunkra fontos az anyanyelv használatának joga. Ugyanakkor figyelemmel 

követjük a hivatalos nyelv elsajátítására vonatkozó előírásokra, mivel annak érdekében, hogy 

a kisebbségek beilleszkedhessenek a társadalomba, ismerniük kell az államnyelvet” – vélte 

Vollebaek. 

 „Jól látjuk ezt a jelenséget azon országokban, amelyekben tevékenykedünk, és érzékeljük a 

veszélyt azon országokban, ahol elszigetelten él egy kisebbségi közösség, és nem beszéli az 

állam nyelvét” – tette hozzá a főbiztos. Szerinte azért fontos az államnyelv elsajátítása, hogy a 

kisebbségek tagjai zavartalanul választhassák a politikusi pályafutást, választhatók legyenek, 

vagy munkát találjanak a közszférában. 

Korodi Attila elmondta, a tárgyalás során kiderült: Vollebaek fokozottan érdeklődik a román 

nyelv tanítására vonatkozó romániai tantervi változások tapasztalatai iránt, főként Szlovákia 

kapcsán, mivel ott is a romániaihoz hasonló vita zajlik az államnyelv kisebbségi iskolákban 

történő oktatásáról. Korodi szerint a Romániában szerzett tapasztalatokat a szlovákiai 

szakértőknek is továbbítani kell, hogy ott is hasonló tantervet alakíthassanak ki. 

Korodi is egyetértett azzal, hogy az államnyelv ismerete bizonyos helyzetekben fontos a 

kisebbségiek számára. „De annak fényében oktassák, hogy olyan gyerekek is vannak, akik 

olyan közegből jönnek, ahol szinte sosem használják a román nyelvet, így az oktatás elején 

ifegen nyelvként kell tanítani. Az ebből származó tapasztalatokat aztán meg lehet osztani a 

főbiztossal, hogy más, régióbeli országokban is bemutathassa” – mutatott rá Korodi. 

 „Ha a tantervben az államnyelv elsajátítása is a kisebbségek igényei szerint zajlik, akkor 

esély van arra, hogy a fiatalok jobban beilleszkedjenek a romániai társadalomba. Romániában 

a 80-as évekig léteztek különleges románnyelv-tankönyvek a kisebbségi iskolákban, így a 

testvéremnek például nagyobb esélye volt elsajátítani a román nyelvet, mint nekem, mivel én 

a román diákokéval azonos tankönyvből tanultam románul. Ennek nyomán saját 

elhatározásból kellett tovább tanulnom, hogy bepótoljam azokat a dolggokat, amelyeket az 

iskolában nem tanulhattam meg” – ecsetelte a képviselő. 

Vollebaek találkozott Mircea Geoană szenátusi elnökkel is, aki a megbeszélést követően 

elmondta, felkérte a főbiztost, készíttessen jelentést arról, milyen mértékben biztosítja az 

oktatási törvény kisebbségek jogát anyanyelvük, valamint az államnyelv elsajátítására. Ő is 

azt hangsúlyozta, hogy a magyar és más kisebbségekhez tartozó fiatalok számára fontos a 

román nyelv elsajátítása. Geoană emellett arra is felkérte a főbiztost, hogy szenteljen több 

figyelmet az Ukrajnában és Szerbiában élő románok ügyének. 

 

Félre! Tájékoztatunk 
2011. január 19. - Rostás Szabolcs - Krónika 

 

A magyar médiatörvény kapcsán tapasztalt széles körű berzenkedés a tekintetben is 

tanulságosnak bizonyult, hogy miként lehet temetni a sajtó- és véleményszabadságot, a 

demokráciát a tények alapvető ismeretének hiányában.  

Neves értelmiségiek, emberjogi harcosok – Nyugat-Európától egészen keleti tájainkig – 

vizionáltak diktatúrát és cenzúrát úgy, hogy csak közvetett információjuk lehetett magának a 

jogszabálynak a tartalmáról, és az effajta önkényes szövegértelmezés révén arathattak 
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részsikert, hiszen mondhattak bármit, a közönség többsége soha el nem olvas egy 168 oldalas 

törvényt.  

Minden épeszű ember felkapja viszont a fejét azon, hogy miközben egyesek halottnak 

nyilvánították a magyarországi szólás- és sajtószabadságot, ugyanezek a kritikusok bármit, 

bárhol elmondhatnak a médiatörvényről – éppenséggel ennek a jogszabálynak a szelleme 

alapján. Az pedig már fölöttébb gyanússá teszi a bírálatok megalapozottságát, amikor román 

történész szájából halljuk: félti a magyar demokráciát a törvénytől, Orbán Viktortól és 

kormányától, hiszen pesti barátjától tudja, hogy a Fidesz cenzorai még a blogokra is rávetik 

magukat.  

Miközben ha első kézből tájékozódna, tudhatná, hogy a magáncélú blogokat a jövőben sem 

ellenőrzik. Sajnos ugyanezzel a félretájékoztatási módszerrel operál – honosításügyben – az 

RMDSZ Bihar megyei szervezete is, amely úgy igyekszik ráerőszakolni „hathatós” 

támogatását a magyar állampolgárságot igénylőkre, hogy közben félrevezeti őket, sőt cinikus 

módon úgy állítja be, hogy minderre a közösség kérte fel. Ráadásul a párt nagyváradi 

potentátjai azután sem hajlandók abbahagyni a jóhiszemű magyarok hülyítését, hogy kiderül: 

badarságot állítanak, hiszen a magyar hatóságok valamennyi, román nyelven kiállított 

okiratról fordítást kérnek. 

Reakciójuk: követelje a nép a magyar államtól a fordítások kötelezettségének elengedését, 

hogy mégis nekik legyen igazuk. Éppen itt az ideje, hogy az RMDSZ felső vezetősége 

valahogy leállítsa az elszabadult hajóágyúként viselkedő bihariakat, akik nyilvánvaló 

kampánycéloktól vezérelve legszívesebben már honoráriumot fizetnének a honosítandóknak, 

csakhogy náluk igényeljenek információt. Tökéleteset, olyat, amit kizárólag ők tudnak… 

 


