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Vezető hírek: 

 

KMKF-ülés - Kövér: diszkriminációmentesen választójogot kaphatnak a magyar 

állampolgárok 

2011. január 19. - MTI, bumm.sk, Erdély Online, Vajdaság Ma, Krónika, Magyar Szó 

Szerdán tartotta ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), amit Kövér 

László az országgyűlés elnöke nyitott meg. Elmondta, hogy a tavaszi alkotmányozás során 

várható a választójogi törvény módosítása, ami elérhetővé tenné a határon túli magyarságnak 

a választójogot. Kitért a KMKF és a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) közötti viszonyra 

is, szerinte intézményes szervezetet kellene létrehozni, ami összefogná a világ magyarságát. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy a MÁÉRT-re és a KMKF-re is szükség 

van és ez utóbbira stratégiai tervezésben vár feladat. Elmondta, hogy a szomszédos 

államokkal soha nem volt ilyen jó a viszony, kiemelten foglalkozott a romániai oktatási 

törvénnyel és azzal, hogy Magyarország támogatni fogja Románia schengeni csatlakozását. 

 
Az LMP továbbra sem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogát 

2011. január 19. - MTI 

Dorosz Dávid a KMKF ülésén elmondta, hogy pártja nem támogatja a határon túl magyarság 

szavazati jogát. Szerintük a szavazati jog területhez és lakóhelyhez kötődik és csak azok 

szólhassanak bele a hazai dolgokba, akiket érinteni fog döntéseinek következménye.  

 

Schmitt Pál a magyar állampolgárság felvételére szeretné biztatni a szlovákiai 

magyarokat 

2011. január 20. - Kokes János - MTI, bumm.sk, Új Szó 

Schmitt Pál a mai nap folyamán Pozsonyba látogat, ahol találkozik a magyar kisebbségi 

szervezetek képviselőivel is. Hangsúlyozta, hogy nem pártokkal, hanem civil szervezetek 

vezetőivel fog találkozni, mert „szeretném tőlük hallani, hogy élnek Szlovákiában mint 

szlovák állampolgárok és hogyan képzelik el magyarságuk megtartását.‖ Kiemelte, hogy arra 

fogja bíztatni erősítsék meg kapcsolatukat az anyaországgal az állampolgárság felvételével. 

Reményét fejezte ki, hogy Szlovákia módosítani fogja az állampolgársági törvényét és így 

nem veszthetik el szlovák állampolgárságukat azok, akik felvennék a magyart. Tagadta, hogy 

Magyarországnak területi követelései lennének Szlovákiával szemben. 

 
NÉPSZÁMLÁLÁS: Akár félmillió alá is csökkenhetett a szlovákiai magyarok 

lélekszáma 

2011. január 20. - parameter.sk 

Gyurgyík Lászkó szociológus nyilatkozott a szlovákiai népszámlálással kapcsolatban. „A 

Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint évente 1000 magyar nemzetiségű állampolgárral 

több halálozik el mint amennyi születik‖ - mondta. Így számításai szerint a magyarság száma 

22-23 ezerrel is csökkenhetett az előző népszámlálás óta. Ezt a csökkenést erősítette meg 

Boris Vaňo, a Demográfiai Kutatóintézet szakembere. Gyurgyík László szerint a fogyás oka 

az a mintegy 200 ezer szlovák munkavállaló, aki külföldön talál magának munkát, ezért 

bizonyos részük nem fog részt venni a népszámláláson ráadásul a„magyarlakta térségekben 
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rossz a gazdasági helyzet, ezért feltételezhető, hogy a szlovákiai átlagnál többen keresnek 

munkát külföldön.‖ 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Kövér: vegyenek részt aktívan a KMKF tagjai is az alkotmányozásban! 

2011. január 19. - MTI 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) ülését követő sajtótájékoztató 

Kövér László nyilatkozott. Szerinte a KMKF képviselőinek aktívan kellene részt venniük az 

alkotmányozásban, annak érdekében, hogy mindazok számára is elfogadható legyen akik az 

államhatáron kívül élnek a magyar nemzet tagjaként. Elmondta, hogy Brüsszelben működik 

egy a KMKF által létrehozott iroda és arra biztatta a képviselőket, hogy használják ezt az 

irodát. 

 

Lelkiismeret kérdése 

2011. január 20. - Benkő Levente - Krónika 

Kövér László tegnap elhangzott kijelentésével foglalkozik a Krónika vezércikke. A szerző 

szerint példa nélküli az, amit az országgyűlés elnöke meg akar valósítani, miszerint 

megkülönböztetés nélküli választójogot adna a határon túli magyaroknak. Ráadásul komoly 

kérdéseket vet fel, hiszen a teljes szavazati jog, magába foglalja a helyhatósági választásokon 

való részvételt és a választhatóságot is.  

 

Kövér László: Választójogot kapnak a határon túli magyarok 

2011. január 20. - Lencsés Károly - Népszabadság 

Kövér László szerdai KMKF-et követő bejelentésével foglalkozik a Népszabadság is. Az 

országgyűlés elnöke elmondta, hogy meg kell adni a határon túli magyarság számára a teljes 

szavazati jogot. A Népszabadság sorba veszi azokat a lépéseket, ahogy a szavazati jog kérdése 

eljutott idáig. Kezdve a határon túli magyarok állampolgárságának megadásáról szóló 

népszavazással, Mikola István 2006-os kijelentésén át a közelmúltban Gulyás Gergely 

kijelentéséig, valamint most Kövér László bejelentéséig. Az újság ezután kitér arra, hogy 

nincs olyan szabályozás, amihez igazodni lehetne. Az MSZP és az LMP álláspontja az, hogy 

„a közös döntésekben csak a Magyarországon élők vehessenek részt, hiszen azok hatása 

elsősorban őket érinti.‖  

 

Felvidék: 

 
SNS: a szlovák kormány és a parlament ne kollaboráljanak a magyar 

politikusokkal 

2011. január 19. - MTI 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) közleményben szólította fel a szlovák parlamentet, hogy ne 

működjenek együtt a „szélsőséges‖ Fidesszel. „A Fidesz hatalmába kerítette a Magyar 

Köztársaság egész társadalmi és politikai életét, ahol precedens nélküli diktátori módon viszi 
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keresztül a törvényeket, amelyek a szlovák államiság és a Szlovák Köztársaság területi 

egységének a likvidálására is szolgálnak‖ - olvasható a közleményben. 

 
Eddig 22 honosítási kérelmet adtak le Dél-Komáromban 

2011. január 19. - bumm.sk 

A Pátria Rádiónak nyilatkozott Marcsa Zoltánné dél-komáromi anyakönyvvezető az 

egyszerűsített honosítási igényekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy eddig 22 személy adta le a 

honosítási kérelmét, míg korábban évente 10-12 kérés érkezett összesen. Hozzátette, hogy 

kortól függetlenül igényelték az állampolgárságot volt 18 és 70 éves egyaránt. Legtöbben 

Komáromból, Gútáról, Ógyalláról, Érsekújvárról és a környező településekről érkeznek a dél-

komáromi anyakönyvi hivatalba. 

 

Erdély: 

 
"Törvény kötelez a lefordításra" 

2011. január 19. - Erdély Online 

Wetzel Tamás miniszteri biztos tisztázta az egyszerűsített honosítással kapcsolatos kérdéseket 

az Erdély Online-nak. A legfontosabb, hogy a kérelem beadásához szükséges iratokat le kell 

fordítani, mivel „az állampolgársági törvényben benne van, hogy csakis hiteles fordításokat 

tudunk elfogadni‖. Elmondta, hogy tisztázták a kérdést a debreceni anyakönyvi hivatallal, 

hozzátette, hogy nem fogják visszautasítani azokat a kérelmeket, amelyeket a fordítás nélkül 

adtak le, hanem „felhívást fogunk intézni, illetve rendezzük majd a dolgot a kollegákkal.‖ 

 
Szász Jenő: Az MSZP sorsára jut az RMDSZ 

2011. január 19. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-ben nem demokratikus módon, hanem kijelöléssel döntenek/döntöttek a leendő 

elnökről, ezért, ha továbbra is ezen az úton haladnak, oda jutnak, ahová az MSZP – 

nyilatkozta Marosvásárhelyen az MPP elnöke, Szász Jenő. Hozzátette, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) pártalapítási szándékát sem helyesli, inkább az erdélyi magyar 

jobboldal összefogására lenne szükség az RMDSZ-szel szemben. 

 
Olosz: begyűltek az aláírások 

2011. január 20. - Új Magyar Szó 

Olosz Gergely RMDSZ elnökjelölt elmondása szerint sikerült összegyűjteni több ezer aláírást, 

ami szükséges tisztség megpályázásához. Kovács Péter kongresszusi biztos elmondta, hogy 

szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni az aláírások hitelességét.  

 
Csángóföldre is kiterjesztik a szórványprogramot 

2011. január 20. - Háromszék, Erdély Ma, Krónika 

Háromszék és Sepsiszentgyörgy testvérmegyéinek, testvértelepüléseinek vezetőivel 

találkozott Antal Árpád és Tamás Sándor, akik bemutatták a Kovászna―Hunyad megyei 
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szórványprogramot. Demeter László megyei önkormányzati képviselő a programmal 

kapcsolatban vetette fel, hogy Bethlen Gábor születésnapja lehetne a Magyar Szórvány Napja, 

valamint az ő ötlete volt, hogy meg lehetne vásárolni a piski fogadót, amit magyar központtá 

lehetne alakítani. Tamás Sándor a programmal kapcsolatban elmondta, hogy bár az 

asszimilációt nehéz megállítani azért a hasonló programokkal „aprópénzből fontos és jó ügyet 

indítottunk el". Tervezik, hogy a programot Csángóföldre és más megyékre is kiterjesztik, 

ehhez pedig akár a Széchenyi terv nyújtotta lehetőségeket is igénybe vennék. 

 
Kétmilliárd forint az Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek 

2011. január 20. - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

Fél milliárd forinttal növekedett idén az Erdélyi Magyar Tudományegyetem illetve Partiumi 

Keresztény Egyetem finanszírozása – közölte rádiónkkal Ulicsák Szilárd, miniszteri biztos 

Csíkszeredában a Sapientia Egyetemen. A kiegészítést az tette szükségessé, hogy az egyetem 

normatív finanszírozása feltételezett volna már idén egy 25 százalékos önrészt, de ezt a forrást 

a jelenlegi gazdasági körülmények között az egyetem nem tudta előteremteni, ugyanakkor 

évek óta nem jutott fejlesztésre sem, ami szintén elodázhatatlan. A Partiumi Keresztény 

Egyetem akkreditációja megtörtént, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a szakmai 

akkreditációt megszerezte, de a politikai döntés késik, ugyanakkor kérdésessé vált a román 

állami támogatás, mert az új oktatási törvény szerint magánegyetem nem támogatható állami 

költségvetésből. Csak kormányközi megegyezésben reménykedhetnek – mondta Dávid 

László, az egyetem rektora. 

 
Elkésett az RMDSZ az irányváltással 

2011. január 20. - Zsár Virág - Kitekintő 

A cikk szerint Budapest szándékai nem világosak, de Tőkés László támogatása és más apró 

momentumok is az RMDSZ-szel való kapcsolatok jelentőségvesztésére mutatnak. A cikk 

bemutatja a három RMDSZ elnökjelölt új irányváltásának elemeit, melyek alapján egy Fidesz 

felé sodródást sejthetünk. Az elkésett irányváltásra nehezedik még az év közepére megszülető 

új romániai magyar párt, Erdélyi Magyar Néppárt néven. Az aláírásgyűjtés már 

megkezdődött, a hivatalos bejegyzés után pedig Toró T. Tibor szerint megkezdik a 

felkészülést a 2012-es választásokra - tudósítja a cikkíró. 

 

Vajdaság: 

 
Szükség van a segítségre 

A VMDP a kettős állampolgárság megszerzésére buzdít 

2011. január 19. - Vajdaság Ma 

Közleményben fejezte ki örömét a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) azzal 

kapcsolatban, hogy megállapodás született határon túli szervezetekkel az egyszerűsített 

honosítási eljárással kapcsolatos tájékoztatás ügyében. Felhívja a figyelmet, hogy minél több 

vajdasági magyar igényelje a magyar állampolgárságot. Meg kell találnia a Concordia 
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Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesületnek (CMH) az utat a szórványban élőkhöz is és 

segíteni kell az ott élőket, hogy minél gördülékenyebben igényelhessék az állampolgárságot. 

 
A délvidéki magyar népirtásról emlékeznek meg Szegeden 

2011. január 19. - tuti - Vajdaság Ma 

Január 23-án megemlékezést tart Csongrád Megye Önkormányzata és az újszegedi 

Rendezvényház a délvidéki magyar népirtás 66. évfordulója alkalmából. A rendezvényen több 

neves történész tart előadást, majd köszöntőbeszédet mond Répás Zsuzsanna helyettes 

államtitkár, Teleki Júlia, dr. Becsey Zsolt államtitkár és elhangzik a Délvidéki Mártírium 

1944/45 Alapítvány eddigi munkájának összegzése. 

 
VMSZ: Az Európai Parlament a kisebbségekre is figyel 

2011. január 20. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség közleményben üdvözölte, hogy az EP elfogadta az Európai 

Unió és Szerbia között aláírt Stabilizációs és Társulási Megállapodást. Külön örömüket 

fejezték ki, hogy bekerültek „mindazok a kérdések, amelyeket a VMSZ módosítási 

indítványok formájában a korábbiakban megfogalmazott.‖ Kiemelte, hogy a dokumentum 

először foglalkozik a második világháború alatt és után elkövetett atrocitásokkal. 

 
Előkészületek a kétszakos tanárképzésre 

2011. január 20. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

A magyar nyelvű kétszakos tanárképzés beindításának előkészületein dolgozik a Magyar 

Nemzeti Tanács felsőoktatási bizottsága. A leendő elsőéves egyetemi hallgatók ösztöndíjáról, 

a felvételt nyertek szerb nyelvi felkészítésről, valamint a sikeresebb felvételit segítő, 

előkészületben lévő portálról kérdezte a Magyar Szó dr. Takács Mártát, az MNT felsőoktatási 

bizottságának az elnökét. 

 

Kárpátalja: 

 
Magyar szakos képzés Kijevben  

2011. január 19. - Kárpáti Igaz Szó 

A Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem 18 idegen nyelvű szakra, közte magyar nyelv és 

irodalomra várja a jelentkezőket. A képzés nappali, melynek során bac-calaurusi, specialista 

és magiszteri fokozat szerezhető. A tanulmány államilag támogatott vagy szerződéses 

formában történik. Az előadók magyarországi egyetemek vezető professzorai, s évente 

rendszeres szakmai gyakorlatra kerül sor anyaországi felsőfokú tanintézetekben. A 

hallgatókat korszerű feltételek várják, diákszálló is biztosított. Érdeklődni Irina 

Mojszejenkónál, az angol nyelv tanszék dékánjánál lehet. Tel.: (044)287-40-41. Cím: Kijev, 

Velika Vaszilkivszka u. 73. 

 

Európai Unió: 
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Jóváhagyta az EP az EU és Szerbia közötti stabilizációs és társulási 

megállapodást 

2011. január 19. - Kárpáti János és Veres Béla - MTI 

Elfogadták az EU és Szerbia közötti stabilizációs és társulási programot. Győri Enikő a 

Külügyminisztérium európai uniós ügyekkel foglalkozó államtitkára elmondta, hogy 

Szerbiára pozitívan hatott az uniós tagság, mivel az elmúlt években komoly fejlődést ért el. 

Gál Kinga kiemelte, hogy az EP-jelentésben a kisebbségi jogok is komoly hangsúlyt kaptak, 

Tabajdi Csaba szerint az európai „országok számára is példamutatónak nevezte az ország 

kisebbségi politikáját.‖ 

 

Egyéb külföld: 

 
Bevándorlók - mellettünk 

Izraeli magyarokat is érint a kettős állampolgárság 

2011. január 20. - Baumann Zsófia - Kitekintő 

Az izraeli magyar diaszpórát is érdekli a magyar állampolgárság. A diaszpóra számát 200 ezer 

főre teszik és közöttük már sokan kettős állampolgárok. A tapasztalatok alapján Izraelben az 

idősebb korosztály érdeklődik az állampolgárság iránt „hiszen a magyar származás, illetve az, 

hogy magyarként élték túl a Holocaustot, erős érzelmi kötődést jelent az országhoz.‖ 
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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/


 
 

 

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

10 

Magyarország: 

KMKF-ülés - Kövér: diszkriminációmentesen választójogot 
kaphatnak a magyar állampolgárok 
2011. január 19. - MTI, bumm.sk, Erdély Online, Vajdaság Ma 

 

Kövér László szerint a törvényhozás többségének szándéka a választójogi törvény várható 

módosítása során arra irányul majd, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen létrehozzák 

a magyar állampolgárok számára a választójogot. 

A kormányváltással szemléletváltás valósult meg a nemzetpolitikában, új korszak kezdődött e 

téren - emelte ki az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF) szerdai ülésén a Parlamentben. 

Az ülést megnyitó beszédében elmondta: az alkotmányozás után a kétharmados törvények 

módosításakor várható a választójogi törvény korrekciója is. Nagy valószínűséggel az 

Országgyűlés többségének szándéka arra irányul majd, hogy mindenféle diszkriminációtól 

mentesen létrehozzák a magyar állampolgárok számára a választójogot - mutatott rá a 

házelnök, hozzátéve: ha bármilyen formában választott határon túli magyar képviselői lesznek 

az Országgyűlésnek, a KMKF-t is érdemes újragondolni. 

Az Országgyűlés elnöke megjegyezte: felvetődik az a kérdés is, a későbbiekben hogyan lehet 

tisztázni a KMKF és a Máért egymáshoz való viszonyát.    

Kövér László beszélt arról, hogy jelen pillanatban hiányzik a nemzetpolitika 

intézményrendszeréből az a fajta társadalmi, civil elem, amit korábban a Magyarok 

Világszövetsége valósíthatott volna meg, ha nem "téveszt irányt". 

A házelnök szerint ehelyett valamilyen intézményes szervezetet kellene létrehozni, amelynek 

a megfelelő pénzügyi és jogszabályi garanciák mellett elsődleges funkciója az összmagyarság 

kataszterének megvalósítása lenne, azaz hogy összefogja a világ magyarságát. 

Kövér László az intézményi változások közül kiemelte, hogy az Országgyűlés decemberben 

létrehozta a nemzeti összetartozás bizottságát. Jelezte, hogy a bizottság elnöki feladatainak 

ellátására Potápi Árpád (Fidesz) szeretné majd felkérni. A szemléletváltozást példázza a 

nemzetpolitikai tárcaközi bizottság megalakítása is - jegyezte meg.   

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.  

Mint mondta, nagyra értékelik, hogy amikor Gyurcsány Ferenc korábbi kormányfő 

ellehetetlenítette a Máért működését a "tragikus" december 5-i, kettős állampolgárságról szóló 

népszavazás előtt, akkor Szili Katalin ebben a formában átmentette a magyar-magyar 

párbeszéd lehetőségét. 

Az eltelt időszak nemzetpolitikai szempontból fontos intézkedései közül kiemelte az 

állampolgársági törvényt és a nemzeti összetartozásról szóló törvényeket. Az állampolgárság 

kapcsán hangsúlyozta: a magyarság demográfiai és asszimilációs szempontból egyaránt óriási 

nyomás alatt van, A hagyományos támogatási formák szükségesek, de nem elégségesek - 

mutatott rá, hozzátéve: erős impulzusra van szükség, és ez az állampolgárság megadása.  

Hozzátette: az eljárás kapcsán eddig egyetlen panasz sem érkezett, fennakadás nem volt. 

Naponta mintegy nyolcszáz kérelmet vesznek át - mondta. 
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Kitért arra is, hogy a szomszédos országokkal soha nem volt ilyen jó Magyarország 

kapcsolata, mint most, a magyar-román kapcsolatokban paradigmaváltás következett be. A 

kormányfő-helyettese ismét üdvözölte a tanügyi törvényt, és nyilvánvalóvá tette, 

Magyarország mindent megtesz Románia schengeni csatlakozásáért. Szerbiával szintén is 

kiegyensúlyozott és jó a viszony, és Szlovákiával is egészen más hangnemben folynak a 

tárgyalások, mint Gyurcsány Ferenc és Fico idején - mondta a kormányfő helyettese. 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2004. decemberében alakult meg 

azzal a céllal, hogy tagjai közös tanácsaival segítsék a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 

munkáját. 

A KMKF tagjai a Magyar Országgyűlés frakcióinak küldöttei, a Magyarországgal 

szomszédos országok parlamentjeinek, vagy regionális közgyűléseinek azon képviselői, akik 

az ott működő magyar kisebbségi szervezetek támogatásával szerezték mandátumukat, 

valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott képviselői.  

A magyar törvényhozás 2008. március 5-én országgyűlési határozatot fogadott el, amelyben a 

2004-ben alkotott (illetve 2006-ban módosított) statútum alapján – tehát konzultatív 

testületként – saját intézményének ismeri el a KMKF-et, és ennek jegyében saját 

költségvetéséből biztosítja annak működését. 

A KMKF állandó bizottsága utoljára 2010. márciusában ülésezett. 

 

Az LMP továbbra sem támogatja a határon túli magyarok 
szavazati jogát 
2011. január 19. - MTI 

 

A Lehet Más a Politika (LMP) továbbra sem támogatja a határon túli magyarság szavazati 

jogát - ezt Dorosz Dávid, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője mondta a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma állandó bizottságának szerdai ülése után az MTI-nek. 

Közölte: sem elméletben, sem gyakorlatban nem támogatják a határon túli magyarság 

szavazati jogát. Az az álláspontjuk, hogy a szavazati jog területhez és lakóhelyhez kötődik, s 

azokba a döntésekbe, amelyek az itt élőket érintik, csak azok szólhassanak bele, akik itt is 

laknak. Akiket nem érint a szavazatuk következménye, ne vonják bele a szavazásba - 

hangoztatta. 

Dorosz Dávid ugyanakkor üdvözölte a KMKF ülését, amelyen meghallgathatták a határon túli 

magyar pártok képviselőinek véleményét és elindulhatott egyfajta konzultációs folyamat. 

Hozzátette: nagyon sok fontos kérdés van, sokkal fontosabbak, mint a szavazati jog. 

Példaként említette, hogy a jelen állás szerint a Magyar Koalíció Pártja nem kapna helyet a 

várhatóan februárban összeülő vegyes bizottságban. Ezt problémát ajánlotta a magyar 

kormány figyelmébe. 

Kövér László, a KMKF szerdai ülésén a Parlamentben azt mondta, hogy az alkotmányozás 

után a kétharmados törvények módosításakor várható a választójogi törvény korrekciója is. 

Nagy valószínűséggel az Országgyűlés többségének szándéka arra irányul majd, hogy 

mindenféle diszkriminációtól mentesen létrehozzák a magyar állampolgárok számára a 

választójogot - jelentette ki a házelnök. 

Kövér: vegyenek részt aktívan a KMKF tagjai is az alkotmányozásban! 
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Kövér: vegyenek részt aktívan a KMKF tagjai is az 
alkotmányozásban! 

2011. január 19. - MTI 

 

Az Országgyűlés elnöke azt kéri, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 

(KMKF) képviselői is vegyenek részt aktívan az alkotmányozásban. 

Kövér László, a testület állandó bizottsága szerdai ülése után újságíróknak elmondta, azt 

kérte, hogy minden tagszervezet kövesse figyelemmel a koncepció vitáját, s ha van javaslata, 

észrevétele a KMKF fórumain keresztül is hozza a magyar Országgyűlés képviselőinek 

tudomására. Annak érdekében, hogy egy olyan alkotmány születhessen, amely nemcsak a 

közjogi értelemben a magyar államhoz tartozók alkotmánya, hanem azok is magukénak 

érezhetik, akik az államhatárokon kívül élnek a magyar nemzet tagjaiként - fogalmazott a 

parlament elnöke. 

Hozzátette: az alkotmányozással kapcsolatos napirendi ponttal összefüggésben tárgyaltak az 

állandó bizottsági ülésen a választójog reformjának kérdéséről is. Mint mondta, egyelőre a 

koncepcionális kérdések felvetéséig jutottak, a gondolkodás folyamata kezdődött el. Arról 

ejtettek szót, hogy a szomszédos országok gyakorlatát miként lehetne esetleg átültetni. Addig 

jutottak, hogy az állampolgárság egy és oszthatatlan, és együtt jár a választójoggal, a 

diszkriminációt felszámolva - közölte Kövér László.      

Az Országgyűlés elnöke beszámolt arról is, hogy a témák között szerepelt a brüsszeli magyar 

nemzeti képviselet. Itt működik egy iroda, amelyet a KMKF hozott létre, s a házelnök ezen 

iroda használatára biztatta a KMKF tagjait. Megjegyezte: az iroda élén - miután a külügyi 

tárca az eddigi vezetőt saját munkatársi körébe kérte - hamarosan személyi változás lesz. 

Erről későbbre ígért tájékoztatást. 

Szó volt a KMFK statútumának módosításáról is, ezt majd a fórum plenáris ülése fogadja el. 

A változtatások technikai jellegűek - jelezte előzetesen az Országgyűlés elnöke.  

Kövér László elmondta, hogy a KMKF plenáris ülését március 11-én tartják majd. 

 

Lelkiismeret kérdése 
2011. január 20. - Benkő Levente - Krónika 

 

A magyar történelemben példátlan helyzet alakulhat ki, ha a magyar alkotmány valóban úgy 

módosul, ahogyan azt az Országgyűlés elnöke, Kövér László előrevetíti. Trianon utáni 

magyarországi szavazati joghoz ugyanis országhatárokon kívül élő ember csak úgy juthatott, 

hogy például 1990 után anyaországi letelepedés révén megszerzett magyar állampolgárként 

utóbb mégis hazament, netán kétlakivá vált. A magyarországi szavazati joggal tehát nem 

élhettünk úgymond testületileg, de legalábbis nem annyian, mint ahányan a jelek szerint az 

igen nagy érdeklődésnek örvendő egyszerűsített honosítás révén várhatóan élhetünk. Ez 

jelenti a körvonalazódó tényállás példa nélküli voltát, s ezzel nem tud mit kezdeni a jelek 

szerint sem a magyarországi ellenzék, sem Európa néhány politikusa. Az olyasfajta érvelés 
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vagy elszólás, miszerint a szavazati – és értelemszerűen a választhatósági – jog 

kiterjesztésével Magyarország nem ismeri el a mai államhatárokat, rosszindulatra, de 

mondhatnám azt is: az elődök valamikori rossz döntései miatt az új helyzet láttán ébredező 

rossz lelkiismeretre vall. Az is sántít, hogy a szavazati jog lakóhelyhez kötődjék, mert akkor 

mi okon-jogon szavazott, bennünket, határon túli magyarokat is érintően az 1989 utáni, 

mindenkori magyar Országgyűlés vagy kormány, ha nem a nemzet együvé tartozása, illetőleg 

a bennünket hol óvni, hol megtagadni akaró szándék okán? Mert akkor Magyarországon miért 

is születtek szavazati joggal élők kézfelemelésével olyan jó és rossz döntések, amelyek nem 

az ott élőket, hanem bennünket érintettek? Az ilyesfajta érzelmi megközelítésekkel együtt 

azért valóban tisztázni kell, hogy miben áll a leendő magyar állampolgárok szavazati-

választhatósági joga. Például a Kövér László bejelentése szerinti, megkülönböztetés nélküli, 

tehát a Magyarországon lakókéval azonos jog a helyhatósági választásokra is kiterjed-e, vagy 

sem? S ha igen, miként lehet azt érvényre juttatni? Például – bár ez választási törvény kérdése 

– lehet-e egyszerre mind Magyarországon, mind az utódállamokban választható ugyanaz a 

személy? Ilyen kérdések közepette tiszta és világos, hogy legalább ilyen lépésekkel javítható 

valamelyest a valamikor elrontott Európa. S ez is tiszta: a lelkiismeretünk. 

 

Kövér László: Választójogot kapnak a határon túli magyarok 
2011. január 20. - Lencsés Károly - Népszabadság 

 

A kettős állampolgárság tényleges tartalmát a Fidesz jó ideg lebegtette, és erről a kormány 

még akkor sem foglalt állást, amikor tavaly ősszel az egyik fideszes politikus felvetette: 

kapjanak a határon túliak választójogot. Tegnap viszont Kövér László házelnök tiszta vizet 

öntött a pohárba: a magyar útlevélhez szavazati jog is társul majd. 

A törvényhozás többségének szándéka a választójogi törvény várható módosítása során arra 

irányul majd, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen létrehozzák a magyar 

állampolgárok számára a választójogot – jelentette ki Kövér László házelnök a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma tegnapi tanácskozásán a Parlamentben. Vagyis: a 

külföldön élő honfitársaink voksolhatnak majd a hazai választásokon, de ha a fideszes 

politikus kijelentését szó szerint értelmezzük, jelöltet ajánlhatnának, sőt maguk is 

indulhatnának. Amit tehát korábban tagadtak, majd csak lebegtettek, most egyértelművé vált: 

a kettős állampolgárság elnyerésével a határon túli magyarság a választójogot is megkapja. 

Kövér ugyanis nyilván nem a levegőbe beszél, és ha ő közöl valamit, azt komolyan kell venni. 

Akkor is, ha elég kacskaringós úton jutott el ennek kimondásához a Fidesz. 

A népszavazástól a bebetonozásig 

A kettős állampolgárságról a Magyarok Világszövetsége kezdeményezett még 2003-ban 

népszavazást. A kérdés azonban kétszer is az Alkotmánybíróság elé került, így a 

referendumot – amit a Fidesz is támogatott, miközben az első Orbán-kormány beérte a 

szomszédos államokban élő magyarság számára néhány kedvezményt biztosító 

státustörvénnyel – csak 2004 decemberében rendezhették meg, s az utóbb eredménytelennek 

bizonyult. Akkoriban a választójogról még szó sem esett. 

Ezt először talán Mikola István – a Fidesz egykori miniszterelnökhelyettes-jelöltje – vetette 

fel a 2006-os választás előtt. A párt kampányzáró nagygyűlésén ugyanis kijelentette: ha a 
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határon túl élők az állampolgársággal szavazati jogot is kapnának, a jobboldal legalább húsz 

évre bebetonozná a hatalmát. Akkor ezt a fideszesek is szerencsétlen elszólásnak tartották, 

amelynek következtében szavazatok sorát veszítette el a párt. 

Így érthető, hogy a legutóbbi kampány során már sokkal óvatosabban jártak el: igyekeztek 

kerülni ezt a kérdést. Ennek ellenére is nyilvánvaló volt, hogy a kettős állampolgárság 

megadása a Fidesz kormányra kerülése esetén az első lépések között lesz, hiszen már 2009-

ben erre vonatkozó törvénymódosítást nyújtottak be, amit – az MSZP elutasító álláspontja 

miatt – később visszavontak. Akkor a fideszes Németh Zsolt, jelenlegi külügyi államtitkár – 

aki az előterjesztést a kereszténydemokrata Semjén Zsolttal és Simicskó Istvánnal közösen 

jegyezte – Kövérhez képest jóval árnyaltabban fogalmazott. „Azt az anomáliát szeretnénk 

feloldani, amely szerint az állampolgársághoz magyarországi lakóhely kell. Ez egyébként 

teljesen idegen a nemzetközileg általános megoldástól‖, hangsúlyozta. A választójogi törvényt 

azonban ez nem érintené – tette hozzá –, mert automatikusan senki nem kapna választójogot. 

„Valamilyen formában‖ 

Tavaly tavasszal – már a parlamenti választás után – a kormánypárti politikusok az 

állampolgárság tényleges tartalmát illetően még egymásnak részben ellentmondóan 

nyilatkoztak. Martonyi János külügyminiszter szerint például az állampolgárság nem jelent 

majd többet, mint a magyar útlevelet, és az egész ügy valójában nem is a választójogról szól. 

Az intézkedés tehát nem jár a szavazati jog kiterjesztésével, a választásokon továbbra is csak 

azok a kettős állampolgárok adhatják le voksukat, akik állandó tartózkodási helylyel 

rendelkeznek Magyarországon – mondta még miniszterjelöltként májusban. Hasonló 

álláspontot képviselt a mostani igazságügyi államtitkár, Répássy Róbert is. A 

kereszténydemokrata Semjén Zsolt viszont – ő ma a kormányfő első helyettese – azt 

hangoztatta, hogy nincs kétféle állampolgárság, vagyis: aki magyar, az szavazhat. 

Késő ősszel Gulyás Gergely, az alkotmány-előkészítő bizottság fideszes alelnöke hozta szóba 

ismét a kérdést. „Az alkotmányból vélhetően kiveszszük azt a passzust, ami kizárólag a 

Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak biztosítja a 

választáson való részvétel jogát‖, nyilatkozta lapunknak. Az a véleménye – mondta –, hogy 

valamilyen formában a határon túl élő magyar állampolgároknak választójogot kell kapniuk. 

A kormány viszont tovább lebegtette a kérdést. Majd megvizsgáljuk a különböző javaslatokat 

– kommentálta Gulyás szavait a kormányszóvivő. Szabó Erika területi államigazgatásért 

felelős államtitkár hasonlóképpen óvatos volt, mert szerinte „nehéz jogi, szakmai kérdésről 

van szó‖. Hivatalos álláspont azóta sincs, bár Kósa Lajos Fidesz-alelnök január elején – igaz, 

hangsúlyozottan magánvéleményként – kifejtette: véleménye szerint minden magyar 

állampolgárt megillet a választójog. Álláspontja az, hogy jelöltként is indulhat például a 

pártlistákon, amire volt is példa – utalt Schöpflin György képviselőre, aki külföldi lakos. 

Kövér tegnapi beszéde után azonban nagyjából tényként könyvelhető el, hogy a 

magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is választójogot kapnak, 

ám annak tényleges tartalmát illetően egyelőre csak találgatni lehet. 

Nincs általános recept 

Annyi bizonyos, hogy nincs olyan mértékadó szabályozás, amelyhez e tekintetben igazodni 

lehetne. Az ENSZ alapokmánya is mindössze anynyit fektet le, hogy az általános, egyenlő és 

titkos választójog minden felnőtt személyt megillet, a többi már az egyes országokon múlik. 

Különféle szabályok szerint, de szavazhatnak hazájukban többek között a külföldön élő 

angolok, horvátok, lengyelek, olaszok, románok és szlovének is. Önmagában a választójog 
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megadása tehát nem ördögtől való gondolat. Mindazonáltal érthető az MSZP és az LMP 

álláspontja is: mindkét párt úgy gondolja, hogy a közös döntésekben csak a Magyarországon 

élők vehessenek részt, hiszen azok hatása elsősorban őket érinti. Vagyis: aki nem itt fizet 

adót, az ne szóljon bele abba, miként költjük el a közös forintjainkat. 

Diszkrimináció nélkül... 

Az efféle elvi kérdések mellett a határon túli magyarok választójoga más problémákat is 

felvet. Hogyan kell értelmezni például az egyenlő, minden diszkriminációtól mentes 

választójogot? Az AB határozatai alapján ez azt jelenti, hogy egy-egy képviselő 

megválasztásához az egyéni és a listás mandátumok esetében is nagyjából ugyananynyi 

szavazatra van szükség. Ez pedig nem függhet attól, hogy a jelöltekre a határokon innen vagy 

túl voksolnak. De miként lehet ezt a feltételt biztosítani, amikor senki nem tudja, hogy mennyi 

lehet majd a választásra jogosultak száma? Nemcsak azok voksolhatnak ugyanis, akik az új 

szabályozás alapján nyerik el a kettős állampolgárságot, hanem mindazok a magyarok – és 

egyenesági leszármazottaik – is, akik évtizedek óta idegenben élnek. Ez nem csupán elméleti 

felvetés: választási szakértők emlékeztetnek rá, hogy amikor a külföldön tartózkodó, de 

állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek először szavazhattak a 

külképviseleteken, az Amerikában és Ausztráliában kijelölt szavazókörök előtt sorban állt a 

magyar emigráció. 

Az még alkotmányosan indokolható megkülönböztetés lehet, hogy a külföldön élők egyéni 

képviselőkre ne szavazhassanak, a passzív választójogtól azonban – ha komolyan vesszük a 

diszkriminációmentességet – már nem foszthatnák meg őket. Csakhogy igen nehezen 

számítható ki, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki Kassán vagy Kolozsvárott 

akar indulni magyar képviselőjelöltként. Ha a választójog megadása nem is feltétlenül, de ez 

már szinte bizonyosan a második világháború utáni status quo felrúgását jelentené. Ehhez 

képest szinte elhanyagolható probléma, hogy miként veszik majd nyilvántartásba azt a 

jelöltet, aki Los Angelesben jelzi majd az indulási szándékát. 

Ami legitimmé tehető 

Hamarosan új alaptörvény születik, amellyel felülírhatják az eddig megkérdőjelezhetetlennek 

tartott alkotmányos elveket – vélik ellenzéki forrásaink –, és akkor már az AB korábbi 

határozatai sem szolgálhatnak hivatkozási alapul, mert azok is egy tollvonással érvényüket 

vesztik. Vagyis: az, hogy a határon túliak „diszkriminációtól mentes‖ választójoga mit jelent 

majd a gyakorlatban, kizárólag politikai döntés kérdése. 

Amennyiben az alaptörvény rögzíti, hogy az idegenben élők nem indulhatnak a 

választásokon, a megkülönböztetés máris alkotmányos lesz. Ugyanígy legitimmé tehető az is, 

hogy a határon túliak csak a számukra állított országos listára szavazhassanak, és arról a 

voksok számától függetlenül legfeljebb hat-nyolc mandátumot osszanak ki. Efféle megoldásra 

már fideszes körökben korábban utaltak is. Ha pedig az alkotmány azt írja elő, hogy erre a 

listára kizárólag Magyarországon élő személyek jelölhetnek, az sem lesz kifogásolható. 

 

Felvidék: 
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SNS: a szlovák kormány és a parlament ne kollaboráljanak a 
magyar politikusokkal 
2011. január 19. - MTI 

 

Az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöksége szerdán felszólította a szlovák kormányt 

és a parlamentet, hogy ne kollaboráljanak a Magyar Köztársaság képviselőivel, főleg ne a 

szélsőséges Fidesszel. 

A nacionalista és magyarellenességéről elhíresült párt vezetőségének nyilatkozata szerint a 

Fidesz lépéseit "az egész demokratikus Európa elítéli, de (a párt) céljai Szlovákiában 

meglepően könnyen éltető közegre találnak". 

"A Fidesz hatalmába kerítette a Magyar Köztársaság egész társadalmi és politikai életét, ahol 

precedens nélküli diktátori módon viszi keresztül a törvényeket, amelyek a szlovák államiság 

és a Szlovák Köztársaság területi egységének a likvidálására is szolgálnak" - áll a 

nyilatkozatban. 

"Egyebek között ezért is fogjuk nagy figyelemmel kísérni a magyar államfő csütörtöki 

szlovákiai látogatását, s reagálni fogunk rá" - zárul a dokumentum, amelyet a szlovák 

közszolgálati TASR hírügynökség hozott nyilvánosságra. 

 

Eddig 22 honosítási kérelmet adtak le Dél-Komáromban 
Az érdeklődők több nyomtatványt is kérnek, családtagjaik, barátaik számára 

2011. január 19. - bumm.sk 

 

 Január harmadika óta folyamatosan nagy az érdeklődés a komáromi és környékbeli polgárok 

részéről a magyar állampolgárság iránt – tudta meg a Pátria Rádió .Marcsa Zoltánné dél-

komáromi anyakönyvvezető elmondása szerint a mai napig 22 személy adta be egyszerűsített 

honosítási kérelmét. Míg eddig évente legfeljebb 10-12 kérelmet bonyolított le a hivatal, 

addig ez a szám alig három hét alatt a kétszeresére nőtt. Az érdeklődők közül sokan több 

nyomtatványt is kérnek, magukkal visznek, családtagjaik, barátaik számára, ez pedig azt jelzi, 

hogy a kérelmezők száma a jövőben is nagy lesz – mondja Marcsa Zoltánné.  

Érdekességként elárulta azt is, hogy román, illetve szerb állampolgárságú, de magyar ajkú 

polgárok is felkeresték már az anyakönyvi hivatalt. Itt ugyanis nem szükséges előre időpontot 

kérni és arra akár hónapokig várni, mint a nagykövetségeken, elegendő, ha az ügyfélfogadási 

napon jönnek és azonnal, azaz érkezési sorrendben foglalkoznak velük.  

Az egyszerűsített honosítást kérelmezők között fiatalok és idősebbek egyaránt vannak. A 

legidősebb egy 70 éves úr, míg a legfiatalabb egy 18 éves lány. Van, aki visszahonosítást kért, 

hiszen annak idején, például a negyvenes évek elején magyar állampolgárként született, s van, 

aki felmenőire hivatkozva kéri a magyar állampolgárságot. A kérelem intézése két részből áll: 

először felvilágosítást és szükséges nyomtatványokat kapnak, másodszor pedig már 

kérelmüket adhatják le a hivatalban.  

Legtöbben Komáromból, Gútáról, Ógyalláról, Érsekújvárról és a környező településekről 

érkeznek a dél-komáromi anyakönyvi hivatalba, akik közül az első vélhetően áprilisban teheti 

le a magyar állampolgársági esküt vagy fogadalmat. 
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Schmitt Pál a magyar állampolgárság felvételére szeretné 
biztatni a szlovákiai magyarokat 
2011. január 20. - Kokes János - MTI, bumm.sk, Új Szó 

 

A magyar köztársasági elnök első hivatalos szlovákiai látogatása során csütörtökön délután 

Pozsonyban találkozik a félmilliós magyar kisebbség képviselőivel is. 

Schmitt Pál a Pravda című független pozsonyi napilapban csütörtökön megjelent interjújában 

elmondta: szeretné arra biztatni őket, hogy kapcsolatukat az anyaországgal - amennyiben ez 

nem ellenkezik országuk előírásaival - erősítsék meg a magyar állampolgárság felvételével is. 

"Az önök országa (Szlovákia) az egyetlen, amely nem fogadja pozitívan egy másik ország 

állampolgárságának a felvételét. Ilyen szempontból - ha az ottani (szlovákiai) magyarok egy 

kicsit félnek - megértem őket" - jelentette ki a magyar államfő az interjúban. 

Hozzátette: "Senki sem szeretné elveszíteni állampolgárságát, esetleg szociális biztonságát, 

nyugdíjjogosultságát. Ezek az emberek ott (Szlovákiában) születtek, ott élnek. Az a veszély, 

amely fenyegeti őket, hogy a magyar állampolgárság kérésével elveszítik eredeti 

állampolgárságukat, precedens nélküli Európában. Ha félnek ettől, azt megértem." 

Schmitt szerint a magyar-szlovák kapcsolatok "most minden szinten új dinamizmust 

szereztek, amit látogatásom is jelképez". Az államfő ugyanakkor természetesnek tartja, hogy a 

szomszédok között néha viták vannak. Úgy véli: ez politika, az egyszerű emberek között 

viszont nem lát konfliktusokat. 

A köztársasági elnök megjegyezte: Pozsonyban nem a pártok, hanem a szlovákiai magyar 

civil szervezetek képviselőivel találkozik, s folytat eszmecserét a Magyarok XXI beszélgetés-

sorozat keretében arról, mi vár a magyarokra a XXI. században. 

"Azt szeretném tőlük hallani, hogy élnek Szlovákiában mint szlovák állampolgárok és hogyan 

képzelik el magyarságuk megtartását" - fejtette ki Schmitt.  

A kettős állampolgárságot firtató kérdésre továbbá elmondta: bízik abban, hogy Pozsony 

enyhíti a határon túli magyarok könnyített honosítására való reakcióként tavaly szigorított 

szlovák állampolgársági törvényt. Schmitt szerint a magyar állampolgárság felvétele nem 

jelent mást, mint "jogi megerősítését az eddig is létező lelki kapcsolatnak".  

Ugyanakkor határozottan tagadta, hogy a magyar félnek esetleg területi követelései lennének, 

ahogy ettől a szlovákok tartanak.  

"Ez az eszünkbe sem jut. Ezt minden elődöm, s az összes eddigi miniszterelnök is többször 

világosan leszögezték" - fogalmazott a magyar államfő. 

Schmitt kifejezte meggyőződését, hogy a Budapestet az utóbbi időben különösen a 

médiatörvény ügyében ért nemzetközi bírálatok nem fogják beárnyékolni a magyar EU-

elnökséget. Úgy vélte, a médiatörvénnyel sincs probléma, ezért is írta alá. 

"Nálunk százszázalékos a sajtószabadság, ugyanolyan, mint az (Európai) Unió bármely 

országában" - húzta alá a magyar államfő a pozsonyi Pravdában megjelent interjúban. 
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NÉPSZÁMLÁLÁS: Akár félmillió alá is csökkenhetett a 
szlovákiai magyarok lélekszáma 
2011. január 20. - parameter.sk 

 

A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a májusban esedékes szlovákiai népszámlálás 

kevesebb magyar nemzetiségű szlovák állampolgárt regisztrál majd mint a tíz évvel ezelőtt.  

A szakértői becslések szerint akár 60 ezerrel csökkenhetett a szlovákiai magyarok lélekszáma. 

Ami azt jelenti, hogy a legutóbbi népszámláláskor 520 528 magyar lélekszám a félmillió alá 

csökkenhet. A szlovákiai magyarok lélekszáma a 2001-es népszámlálás után is csökkent, 

konkrétan 46 768-el voltak kevesebben mint 1991-ben.  

Gyurgyík László szociológus az évente csökkenő népszaporulatban látja a csökkenés okát. „ 

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint évente 1000 magyar nemzetiségű állampolgárral 

több halálozik el mint amennyi születik― közölte a SITA hírügynökséggel Gyurgyík. Ez a 

negatív adat azonban lehet magasabb is, mert szerinte az emberek bizonyos helyzetekben 

pontatlanul regisztrálnak. „A természetes fogyás még legalább ezerrel több, ami azt jelenti, 

hogy a gyenge népszaporulat következményeként a magyarok lélekszáma akár 22-23 ezerrel 

is csökkenhetett az elmúlt tíz év során― – így a szociológus.  

Ugyanígy csökkenést vár Boris Vaňo, a Demográfiai Kutatóintézet szakembere is. „A 

szlovákiai magyarok lélekszáma kevesebb lesz, mert a szlovákiai átlagnál magasabb arányú 

Dél Szlovákiában az elhalálozás, mint a lélekszám gyarapodása‖ – magyarázta Vaňo. 

Egyszersmind arra figyelmeztetett, mivel a nemzetiségi hovatartozás csak bevallás alapján 

állapítható meg, sokféle tényezőtől függ. „A gyenge demográfiai mutatókon kívül 

előfordulhat, hogy a népszámlálás során valamilyen oknál fogva nem jelentkezik magyar 

nemzetiségűnek az alany – ez pedig még további csökkenést eredményezhet― – jelentette ki a 

demográfiai szakember.  

További negatív tényező a migráció. Gyurgyík László szerint évente mintegy 200 ezer 

szlovák állampolgár talál munkahelyet külföldön, ezért bizonyos részük nem vesz részt a 

népszámláláson. „A magyarlakta  térségekben rossz a gazdasági helyzet, ezért feltételezhető, 

hogy a szlovákiai átlagnál többen keresnek munkát külföldön― –hangsúlyozta Gyurgyík, és 

hozzátette az asszimiláció is komoly szerepet játszik a magyar nemzetiségűek lélekszámának 

csökkenésében. „Olyan tényező ez, amelyet szinte lehetetlen pontosan felmérni. Az 

asszimiláció mértéke magyar-szlovák viszonylatban viszonylag ismert, viszont szinte semmit 

nem tudni a magyar-roma összefüggésben―, mérlegelt Gyurgyík. Közölte még, mindez azért 

van, mert élethelyzet-függő, mikor jelentkezik az ember szlováknak, magyarnak vagy 

romának.  

A szlovák kormányhivatal az asszimiláció féken tartására törekszik.― Az asszimiláció valós 

jelenség, ezért olyan politikai légkört kell kialakítanunk, amelyben a szlovákiai kisebbségek 

otthon érzik magukat― – jelentette ki Juhász László, a kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi 

Szekciójának vezérigazgatója. Aláhúzta, a kormányhivatal az általa előterjesztett törvények 

filozófiáját is ennek tudatában igyekszik alakítani. 

 

Erdély: 
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"Törvény kötelez a lefordításra" 
2011. január 19. - Erdély Online 

 

Nagyvárad - Sok olvasónk érdeklődik arról: a kedvezményes honosítási kérelmek 

benyújtásakor a felmenők iratait le kell-e fordíttatni vagy sem? Wetzel Tamás miniszteri 

biztost kérdeztük. 

- A félreértések elkerülése érdekében: végül is szükséges-e vagy sem lefordíttatni a felmenők 

iratait a kedvezményes honosítási kérelmek benyújtásakor?- kérdeztük Wetzel Tamást, a 

kettős állampolgársággal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős miniszteri biztost. 

- Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, mindenfajta idegennyelvű okiratot le kell fordítani 

magyar nyelvre. Ez egyrészt törvényi kötelezettség is, az állampolgársági törvényben benne 

van, hogy csakis hiteles fordításokat tudunk elfogadni, másfelől pedig egy ukrán vagy orosz 

nyelven kiállított születési vagy anyakönyvi kivonatot nem tudunk a fővárosban feldolgozni, 

hiszen minden nyelven nem érthetnek Budapesten, úgyhogy az okiratokat mindenképpen le 

kell fordíttatni. 

Túldimenzionálták  

- Állítólag a debreceni Anyakönyvi Hivatalban nem kell felmutatni a felmenők okiratainak 

magyar nyelvű fordítását. Mi történik tehát akkor, ha valaki így tette le a dossziéját, 

Budapesten elutasítják-e ezen kérelmeket? 

- A félreértést tisztáztuk, úgy vélem, egy kicsit túldimenzionálták ezt a kérdést. Nem lesz 

visszautasítás ilyen esetekben, legfeljebb felhívást fogunk intézni, illetve rendezzük majd a 

dolgot a kollegákkal. Azon vagyunk ugyanakkor, hogy ilyen esetek a továbbiakban ne 

forduljanak elő. 

- Lehet-e ezzel kapcsolatos újdonságokról beszámolni? 

- Eddig több mint 8 ezer kérvényt tettek le, gyakorlatig annyit, amennyit máskor egy év 

leforgása alatt. Ezeknek nagy része román állampolgárok részéről érkezett. 

 

Szász Jenő: Az MSZP sorsára jut az RMDSZ 
2011. január 19. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

 

A Magyar Polgári Párt elnöke, Szász Jenőnek nem tűnik demokratikusnak az RMDSZ 

elnökválasztása, hiszen egyrészt Markó Béla megnevezte utódját, másrészt több területi 

szervezet már támogatásáról biztosította Kelemen Hunort, holott a jelöltállítás határideje 

január végén jár le. „Úgy tűnik, mintha Markó Béla többségi tulajdonos lenne az RMDSZ-

ben, és örökösödéssel kinevezi utódját. Én utánanéznék, hogy kicsoda ez a Kelemen Hunor, 

kik voltak a szülei, milyen neveltetésben részesült? Úgy tudom, Kelemen Hunor szülei voltak 

az egyetlenek, akiket az 1989-es rendszerváltáskor kiűztek a Csíki-medencéből. Kiderül, hogy 

miért éppen rá esett Markó Béla választása, aki a maga során Hajdú Győző mellett 

szocializálódott. Mintegy bibliográfia alapján Markó kinevelte Kelemen Hunort. A változás 

nem érinti majd az RMDSZ dolgait, ami az MSZP sorsára jut, hiszen mindegy, hogy Horn 

Gyula, Kovács László, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc vagy Mesterházy Attila vezeti, a 

politikájuk ugyanaz‖ – mondta Szász Jenő. Hozzátette, a „Markó-érát‖ leginkább számadattal 
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lehetne jellemezni: míg 1989-ben 2 millió magyar élt Romániában, ez a szám mára már 

kevesebb másfél milliónál. 

A többi jelöltről elmondta, Olosz Gergelyt inkább a szövetség kasszásának képzeli el, Borbély 

László vagy Verestóy Attila szintű politikusnak tartja. Az RMDSZ-ben a legnagyobb nyitást 

Eckstein-Kovács Péter biztosítaná, de kérdés, hogy mennyire áll mögötte Traian Băsescu. „Ha 

támogatja, akkor van esélye, mert sokan lehetnek azok, akik felismerik ezt a lehetőséget. Azt 

sem tartom kizártnak, hogy a partiumi együttműködés keretében a bihari, a szatmári és a 

szilágyi szervezet Cseke Attilát jelöli, ebben az esetben ő lesz Kelemen Hunor első számú 

kihívója‖ – vélte Szász Jenő. 

Jöhet a harmadik, de nem ez a helyes? 

Az EMNT pártalapítási szándékáról Szász Jenő elmondta, nem ellenzi, mert joguk van hozzá, 

szerinte azonban a helyes megoldás az lenne, ha az MPP, az SZNT és az EMNT összefogna 

az RMDSZ-szel szemben. „Tőkés László valószínűleg 20 évet késett, ezért a jelenlegi két 

pólust kellene erősíteni, mintsem új pártot alapítani. Nem hinném, hogy emiatt veszélybe 

kerülne az erdélyi magyarság parlamenti képviselete, mert szerintem hamarosan változni fog 

a választási törvény, de megmarad a jelenlegi alternatíva is az 5%-os bejutási küszöbre, azaz 6 

képviselő és 3 szenátor bejuttatása‖ – fejtegette az MPP elnöke. 

 

Olosz: begyűltek az aláírások 
2011. január 20. - Új Magyar Szó 

 

Állítása szerint sikerült összegyűjtenie az RMDSZ-elnöki tisztség megpályázásához 

szükséges ezer támogató aláírást Olosz Gergely képviselőházi frakcióvezetőnek. „Nem tudok 

még számot mondani, mert még nem történt meg az összesítés. Egy biztos: több ezer aláírást 

sikerült összegyűjtenem‖ – mondta tegnap az ÚMSZ-nek a háromszéki politikus. 

Beszámolója szerint nemcsak Kovászna megyei településekről kapott támogatást, hanem más 

megyékből is.  

 „Felhívtak diákok az egyetemi városokból, hogy szívesen besegítenek‖ – nyilatkozta Olosz 

Gergely, akinek – mint ismeretes – azért van szüksége a támogató aláírásokra, mert egyetlen 

területi RMDSZ-szervezet támogatását sem élvezi. A képviselő jelöltdossziéja a 

szabályzatfelügyelő bizottsághoz kerül. Ez a testület vizsgálja majd meg, hogy Olosz teljesíti-

e a jelöltetés feltételeit.  

Kovács Péter kongresszusi biztostól megtudtuk: a bizottság várhatóan szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi majd az aláírások hitelességét. Csupán azok a kézjegyek érvényesek, amelyek a 

tagsági díj kifizetésével napirenden lévő RMDSZ-tagoktól származnak. 

Ha a testület mindent rendben talál, akkor Kelemen Hunor és Eckstein-Kovács Péter mellett 

Olosz Gergely lesz a harmadik jelölt az elnöki tisztségére. Tegnapi sajtótájékoztatóján Szász 

Jenő, a MPP elnöke „megjósolta‖ Cseke Attila miniszter indulását is. 

 

Csángóföldre is kiterjesztik a szórványprogramot 
2011. január 20. - Háromszék, Erdély Ma 
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Háromszék és Sepsiszentgyörgy testvérmegyéinek, testvértelepüléseinek vezetői tartózkodnak 

a napokban a megyében, a képviselő-testületek elnökei, polgármesterek az eddigi 

együttműködés folytatásának, bővítésének lehetőségeiről tárgyalnak. A tegnap délelőtti első 

munkaülésen a bemutatkozáson és a segítőkészség kölcsönös kifejezésén túl néhány 

kivitelezésre váró ötlet is felmerült, melyhez a magyarországi elöljárók csatlakozását várják. 

A magyarországi nemzetpolitikai változásokat Erdélyben is érezni, új lehetőségek látszanak 

kibontakozni, az eddig intézményesített testvérkapcsolatok bővítésének is elérkezett az ideje, 

illetve az utóbbi egy-két évben a Székelyföld belső anyaországi szerepéből kisarjadzott 

szórványstratégia fejlesztéséhez való partnerkeresés hívta életre a magyar—magyar 

találkozót, melyen Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád András 

sepsiszentgyörgyi polgármester meghívására munkatársaikkal Békés, Veszprém megye 

közgyűlésének elnöke, a Heves megyei alelnök, valamint Veszprém, Cegléd polgármestere 

vesz részt. Bemutatták a Kovászna―Hunyad megyei szórványprogramot, emellett 

folyamatosan ötletekkel bombázták a meghívottakat. Többek között felmerült a székely 

fürdőprogram támogatásának szük-ségessége magyarországi népszerűsítés által. Igen 

fontosnak tartották a résztvevők a magyar kormány által kezdeményezett osztálykirándulásos 

programot, Tamás Sándor ezzel kapcsolatban bejelentette, kiemelten támogatja a megyei 

önkormányzat azokat a háromszéki iskolákat, melyek diákjaikat ópusztaszeri kirándulásra 

viszik, kötelező vajdahunyadi, marosillyei megállóval. 

Legtartalmasabbnak a szórványprogram ismertetése mutatkozott, a legtöbb ötlet is ezzel 

kapcsolatban merült fel. Demeter László megyei önkormányzati képviselő többek között 

felvetette, november 15-én, Bethlen Gábor fejedelem születésnapján lehetne, kellene 

megszervezni a Magyar Szórvány Napját, kiterjesztve azt a Kárpát-medencére; ugyancsak ő 

említette: a piski fogadó ― magyar történelmi emlékhely ― eladó, jó volna megvásárolni, 

egyfajta magyar központtá átalakítani. Miként a Retyezát tövében akár alaptáborként is 

működtethetőek lehetnének a hívek nélkül maradt egyházi ingatlanok, és általában Hunyad, 

Fehér megyének be kellene kerülnie a magyarországi turisztikai irodák által kínált 

útvonalakba, ebben a szórványbeliek köréből kiképezett idegenvezetők nyújthatnának 

hathatós segítséget. A szórványprogram indításáról egyébként Tamás Sándor megfogalmazta: 

lehet, az asszimilációt hosszú távon képtelenség megállítani, mégis megpróbálnak tenni 

ellene. A szórványprogrammal „aprópénzből fontos és jó ügyet indítottunk el", illetve 

bővíteni is szándékoznak, nem csupán más erdélyi megyékre, de a Csángóföldre is ki akarják 

terjeszteni, valamint ez évtől a Házsongárdi temető magyar emlékeinek mentési programjába 

is beszáll a megye és a megyeszékhely. Mindezek-hez jó lenne, ha a testvérmegyék, 

testvérvárosok segítséget nyújthatnának, például az Új Széchenyi-tervből eredő lehetőségek 

megvizsgálásával, de bármilyen más módon is ― hogy ki mit vállal fel, esetleg milyen újabb 

ötletekkel rukkol elő, az elkövetkezőkben derül ki, hiszen a házigazdák feltett szándéka: 

tervek, kézfogással biztosított ígéretek nélkül nem engedik haza meghívottjaikat. 

 

Elkésett az RMDSZ az irányváltással 
2011. január 20. - Zsár Virág - Kitekintő 
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A markói örökség meghaladásának egy újabb dimenziója jelent meg az RMDSZ elnöki 

tisztéért indulók kampányában, ez pedig a Fideszhez való viszony definiálása. Azonban egyre 

több jel utal arra, hogy ez a hajó már elúszott, hiába minden törekvés... 

 Bő egy hónap van még az RMDSZ tisztújító kongresszusáig: a jelöltek már megvannak, a 

program formálódik, de az indulók akármennyire is szeretnének közeledni a magyarországi 

kormánypárthoz, egyre inkább úgy tűnik, hogy a Fidesz már nem kér belőle. 

Szűkülő távolság elve? 

Igaz, hogy január 26-ig még jelentkezhetnek elnökjelöltek, az eddig ringbe lépők programja 

már kezd testet ölteni. A három formálódó kampányprogramba egy új pont került, mégpedig a 

jelenlegi magyar kormánypárthoz való viszony víziója. Bár az RMDSZ a 18 évig tartó Markó 

vezetés alatt az egyenlő távolságok híve volt, úgy tűnik, hogy akárki is lesz az utód, ezen a 

téren változást fog hozni a párt életébe. Mindhárom jelölt hangsúlyozza ugyanis a Fideszhez 

való közelségét: Olosz Gergely egyértelműen közeledne, szerinte ugyanis a továbbiakban 

elképzelhetetlen, hogy a párt Orbán és Gyurcsány között félúton helyezkedjen el.  

Nemcsak generációváltás Eckstein-Kovács Péter a Tusványosról eredő személyes kapcsolatait 

igyekszik meglovagolni, ebből kifolyólag magát a Fidesz barátjának érzi. Ezzel 

párhuzamosan Kelemen Hunor a közös generáció fontosságát emelné ki a két párt közötti 

viszonyban. A minap a jelenlegi román kultuszminiszter ezt egy interjúban a 

következőképpen jelentette ki: ,,Én nyitott vagyok" és nem látja annak az okát, ami 

megakadályozná a Fidesszel történő egyetértést. ,,A Fidesz és az RMDSZ közötti kapcsolatot 

újra kell gondolni és helyes útra terelni"  - nyilatkozta a Mediafaxnak Kelemen Hunor. 

Mindezek a kapálózások megkésettnek tűnnek: bár Budapest szándékai nem világosak, Tőkés 

László támogatása és más apró momentumok is az RMDSZ-szel való kapcsolatok 

jelentőségvesztésére mutatnak. 

Az igazi honosítók 

Ennek első példája, hogy bár Gergely Balázs, a demokrácia-központok igazgatója szerint nem 

lehet senkinek sem megtiltani - utalva itt elsősorban az RMDSZ-re -, hogy részt vegyenek és 

további tájékoztatást tartsanak a honosítási eljárásról. Azonban ezzel kapcsolatban több 

probléma is felmerült: a tájékoztatás több esetben pontatlannak bizonyult, illetve megjelentek 

olyan hangok is az RMDSZ-en belül, amelyek megpróbálták lebeszélni szándékukról a 

magyar állampolgárságot igénylőket. 

Egyértelmű, ki mellett állnak(forrás: kronika.ro)Tőkés László egyenesen impertinensnek 

nevezte Markóék pártját, mikor megkérdőjelezték a magyar állam és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) között létrejött egyezményt. Ennek megfelelően ugyanis az EMNT-

demokrácia központjai nemcsak hiteles információkkal látják el az érdeklődőket, de az itt 

beadott kérvények külön elbírálásban részesülnek. 

Ennek ellenére az RMDSZ is igyekszik népszerűséget szerezni a honosítási eljárással: a bihari 

szervezet ugyanis az okmányok ingyenes fordításával és a fényképek ingyenes elkészítésével 

próbálja ,,elcsábítani" a tömegeket - akár szavazatnyerés céljából is, Tőkés szavai szerint. A 

magyar kormány képviseletében ugyanis Répás Zsuzsanna a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

helyettes államtitkára ugyanis félreérthetetlenül kiállt Tőkés és az EMNT-vel létrejött 

megállapodás mellett. Azt is hozzátette, hogy a magyar állam ingyenesség tette a procedúrát, 

az igénylőknek csupán az egyéb felmerülő költségeket kell állniuk. 

Várólistán a Mátyás-szobor 
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Nem került még pont a kolozsvári Mátyás-szobor átadási ünnepségére sem. Bár több opció is 

felmerült, Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális államtitkára mindeddig 

nem döntött. Szerinte ugyanis a román és a magyar állam támogatásával megvalósult felújítást 

nem lenne célszerű az RMDSZ elnökválasztó kongresszusa előtt tartani, hiszen ezzel a projekt 

akár kampánycélra is felhasználható lenne - elsősorban Kelemen Hunor számára jönne 

kapóra, aki valószínűleg nem csupán a román állam képviseletében jelenne meg a 

ceremónián. 

A politika játékává válik? 

Kattintson és nézegessen képeket!Kérdés, hogy mennyire jogos Kelemen és sajtóreferense, 

Debreczeni Hajnal által megfogalmazott aggodalmak a szobor átadásának folyamatos 

csúszásával: a hétvégén ugyanis ismeretlen tettesek már meggyalázták a szobrot. A magyar 

kormány szerint viszont a kolozsváriak nem vesztenek semmit: a technikai átadás már 

megtörtént a munkálatok befejezésével. 

Egyre kevésbé homályos a cél 

Vajon mi lehet a jelenlegi magyar kormány a célja? Netán önvizsgálatra kívánja sarkallni a 

szövetséget, vagy teljesen szét akarja zilálni? Többen úgy látják ugyanis, hogy az 

elkövetkezendő egy hónap sokat fog ártani a pártnak: bár ,,a kutya marad, csak a lánc 

változik" elvet követve, az elnöki tisztségért folyó versenyben esélyes, hogy ,,nemcsak a 

pilótajelöltek becsülete... nyírbálódik rojtosra, de maga a jármű is széteshet". 

Mindeközben pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy ez év közepére akár be is jegyezhetik az 

új romániai magyar pártot, Erdélyi Magyar Néppárt néven: aláírásgyűjtés már megkezdődött, 

a hivatalos bejegyzés után pedig Toró T. Tibor szerint megkezdik a felkészülést a 2012-es 

választásokra. Ebben pedig az új párt Tőkés Lászlóval az élén - a legnagyobb valószínűséggel 

- számíthat majd a Fidesz eszmei - és anyagi - támogatására is. 

 

Vajdaság: 

Szükség van a segítségre 
A VMDP a kettős állampolgárság megszerzésére buzdít 

2011. január 19. - Vajdaság Ma 

 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) üdvözli a budapesti megállapodást, melynek 

értelmében a magyar Külügyminisztérium, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Vajdaságban a CMH irodát bízta meg azzal, hogy az egyszerűsített honosítás lebonyolításhoz 

segítséget, felvilágosítást nyújtson az érdekelt magyaroknak.  

Erre a segítségre nagy szükség van. Nem szabad megengedni, hogy a lépten-nyomon 

tapasztalható nagy érdeklődés, az űrlapok kitöltésében adódó esetleges nehézségek miatt 

csökkenjen. Nemzeti ügy, hogy a Vajdaságban minél több magyar kérje a kettős 

állampolgárságot – áll a VMDP szerdai közleményében, amelyben helyeslik, hogy a 

Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődő Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület 

(CMH) iroda vállalja a feladatot és az ezzel járó felelősséget is. Annál is inkább, mert a 

VMSZ és a CMH irodák rendelkeznek egyedül azzal az infrastruktúrával és logisztikával, 

melynek birtokában a feladat megoldható. Erre utal Dudás Károlynak a CMH elnökének a 

kijelentése is, miszerint, az irodák „több mint 130 ezer magyar igazolványt adtak ki‖. 
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De, fontos a segítség azért is, mert a Kárpát-medencében zajló korszakváltás jegyében a 

Vajdaságban is megjelentek a politikai ellendrukkerek – állítja a közlemény, utalásként a 

szerb belügyminiszter kijelentésére, miszerint a kettős állampolgárok nem dolgozhatnak a 

minisztérium által felügyelt területen, ami közelről sem biztató, nemcsak azért, mert ez a 

megszorítás a gyakorlatot szemlélve csak a magyarokra vonatkozik, hanem azért is, mert a 

belügyminiszter kijelentése nélkülözi az elvi, alkotmányos alapot. 

Fontos, hogy a magyar segítő szervezet megtalálja az utat a szigetekhez és a szórványban élő 

magyarokhoz is. A szükséges dokumentumok előkészítése szempontjából ugyanis az ott élő 

magyarok vannak a legszorongatottabb helyzetben. A községekben ahol élnek, nehéz például 

magyar, vagy kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatokhoz jutni. A fordítás meg azoknak, 

akik különben is rossz szociális körülmények között élnek, nem csekély kiadással jár. Nem 

szólva arról, hogy közülük sokan még a szerb útlevelet sem váltották ki. Megkeresésük 

növelné a bizalmat, és ösztönzné az identitásuk megőrzését célzó erőfeszítéseket.  

A szerb oldalról felmerülő politikai akadályok ellensúlyozása nem lehetetlen. A vajdasági 

magyaroknak nem kell félni attól, hogy tettekkel is hitet tegyenek nemzeti identitásuk mellett. 

Ezt az esetleg szunnyadó érzést – nemcsak a szórványban – serkentenünk kell. A VMDP 

álláspontja az, hogy a nemzeti integráció e fontos szakaszában, a vezető pozícióban levő 

kettős állampolgárok járhatnak elől jó példával. Meggondolandó, hogy a Magyarországról 

érkező támogatásokat – serkentve ezzel az autonómiatörekvéseket is – mielőbb a kettős 

állampolgárok juttassák el kedvezményezettekhez. Egy bizonyos idő elmúltával be lehetne 

vezetni azt is, hogy a juttatások másik feltétele, az autonómiatörekvések vállalásán 

túlmenően, a megszerzett kettős állampolgárság legyen.  

A VMDP szerint az egyre rosszabb demográfiai mutatók is arra ösztönöznek bennünket, hogy 

a Vajdaságban már a 2008. évi parlamenti választások idején, az átszavazásban 

megmutatkozó, és más veszteségek kiküszöbölésének a legjobb módszere a tényleges 

autonómiáért és a nemzeti identitás erősítésért folytatott napi példaadással folytatott 

közdelem. 

A VMDP választmányának az álláspontja az, hogy a szervezet vezetői és vezetőségei 

környezetükben járjanak elő jó példával. Mielőbb gyűjtsék be a szükséges dokumentumokat 

és adják be az egyszerűsített honosításra vonatkozó kérelmüket – áll a VMDP Ágoston 

András elnök által aláírt közleményében. 

 

A délvidéki magyar népirtásról emlékeznek meg Szegeden 
2011. január 19. - tuti - Vajdaság Ma 

 

Csongrád Megye Önkormányzata és az újszegedi Rendezvényház a délvidéki magyar népirtás 

66. évfordulója alkalmából megemlékezést rendez január 23-án, vasárnap. 

A rendezvény a Halottak napja Bajmokon című film vetítésével kezdődik 10 órakor, majd 

Matuska Márton megnyitja a konferenciát. Ezt követően dr. Glatz Ferenc: Megbékélés, de 

hogyan?, Srdjan Cvetković: Repressziós politika Szerbiában 1944-45-ben, külön tekintettel a 

titkos tömegsírok kutatásával megbízott állami bizottság kutatásaira (Politika represija u Srbiji 

1944/45 godine sa posebnim osvrtom na istraživanja Državne komisije tajne grobnice, dr. A. 
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Sajti Enikő: Katolikus egyházi források a magyarok elleni partizán megtorlásokról című 

előadása hangzik el, majd szünet következik. 

Ezt követően Csorba Béla: Lágerek népe a Délvidéken; Tito megsemmisítő táborai 

1944/1948, Mezei Zsuzsanna: A Vajdasági Levéltár 1944/45-ös atrocitásról készült 

adatbázisa, Forró Lajos: Hol tartunk? ; Az 1944/45-ös délvidéki vérengzésekkel kapcsolatos 

eddig megjelent helytörténeti munkák és a helytörténeti kutatás további lehetőségei a 

Vajdasági Levéltárban című dolgozata hangzik el, majd Dobák Lászlóné vetítéssel 

egybekötött köszöntője. Ezután a köszöntőbeszédek következnek (Répás Zsuzsanna 

államtitkár, Teleki Júlia, dr. Becsey Zsolt államtitkár), majd beszámoló hangzik el a Délvidéki 

Mártírium 1944/45 Alapítvány eddigi munkájáról (Cseresnyésné Kiss Magdolna).  

A megemlékezés végén zenés, verses összeállítást láthatunk:Teleki Júlia: Keresem az apám 

sírját (előadja:Fogas Katalin), Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szegedi kórusa 

(vezényel: Gyuris János), Szabó István adorjáni vérengzésről szóló verse (előadja Sándor 

János), Tárogatós muzsika Vesztergám Miklóssal, ének: Szabó István, Garzó Márk 

Lélekkereszt című novelláját előadja Sinkovics Vitay András, makói Borostyán együttes, 

Koltay Gergely Sacra Korona című film zenei válogatása, Kölcsey Ferenc: Himnusz (előadja: 

Sinkovics Vitay András), Varga Orsolya szakrális népénekeket és népdalokat énekel. A 

rendezvény koszorúzással zárul a kopjafánál, majd Kiss-Rigó László püspök imájával ér 

véget.  

 

VMSZ: Az Európai Parlament a kisebbségekre is figyel 
2011. január 20. - Vajdaság Ma 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége üdvözli az Európai Parlament mai döntését, 

amellyel becikkelyezte az Európai Unió és Szerbia között aláírt Stabilizációs és Társulási 

Megállapodást – áll a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szerdai közleményében, amelyet 

Pásztor István elnök írt alá.  

Az Európai Parlament a mai napon a ratifikációs döntéssel egyidejűleg egy európai 

parlamenti állásfoglalást is elfogadott, amely a Szerbia által teljesített feladatokat és a 

megoldásra váró kérdéseket veszi lajstromba. Külön megelégedéssel tölt el bennünket, hogy 

az ország európai integrációs folyamatáról szóló dokumetumba belekerültek mindazok a 

kérdések, amelyeket a VMSZ módosítási indítványok formájában a korábbiakban 

megfogalmazott – hangsúlyozza a közlemény. Az Európai Néppárt frakciója magyar 

képviselőivel, Gál Kingával és Schöpflin Györggyel, továbbá Jelko Kacin, Szerbiáért felelős 

jelentéstevővel kialakított együttműködésünk eredménye, hogy európai parlamenti 

dokumentum elsőízben foglalkozik a második világháború során és után Szerbiában 

elkövetett atrocitásokkal. Az európai szintéren folytatott politizálásunk sikereként értékeljük, 

hogy az európai parlamenti állásfoglalás felhívja a figyelmet a nemzeti kisebbségek 

alulreprezentáltságára a közigazgatásban, a bíróságokon és az állami tulajdonú vállalatoknál, 

továbbá szorgalmazza a tartomány és a helyi önkormányzatok vagyonáról szóló törvény, 

valamint a tartomány bevételeiről szóló jogszabály mielőbbi elfogadását, amely előfeltétele 

annak, hogy Vajdaság hatékonyan tudja gyakorolni az új Statútum szerinti jogköreit.  
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A VMSZ javaslatainak erdeményeként az Európai Parlament felszólítja a szerbiai hatóságokat 

arra is, hogy reagáljanak a nemzeti tanácsok hatásköreit megsértő minisztériumi és helyi 

önkormányzati döntésekre – áll a közleményben. 

 

Előkészületek a kétszakos tanárképzésre  
A tanári kar 70 százalékának állandó munkaviszonyban kell lennie a fakultáson  

2011. január 20. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon szeretnék beindítani a kétszakos 

tanárképzést, de informatikai, sőt újságíróképzés is szóba került ennek kapcsán. Mikor 

indulhatna ez be? – kérdeztük dr. Takács Mártától, aki az említett intézmény dékánhelyettese, 

tehát kettős funkcióban is választ adhat a kérdésre. 

– A nyáron jelentek meg az oktatásügyre érvényes új munkaköri leírások, ezek közé 8–10 

kétszakos tanári munkahely is bekerült. Ezzel adva vannak a kétszakos tanárképzés 

beindításának feltételei. Erre még nincs sok precedens, Újvidéken is csupán ősztől indult be 

az informatika–matematika szakos tanárok képzése. Már hosszú ideje készül erre a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar is, gyűjtögetünk olyan információkat, amelyek alapján el 

lehet indulni. Ahhoz, hogy az akkreditációs folyamatot be tudjuk indítani, először is a 

megfelelő káderigényeknek kell eleget tennünk. A tanári kar 70 százalékának teljes 

munkaviszonyban kell dolgoznia, a vendégtanárok e szempontból nem sokat nyomnak a 

latban. A másik az épületbővítés, hiszen ha újabb szakok nyílnak, újabb helyiségekkel kell 

bővíteni a rendelkezésre álló teret. Ez az anyagiak függvénye. Ha az akkreditációs eljárást is 

sikerülne befejezni, akkor már ősszel beindulhatna, ha nem, akkor pedig később, amikor az 

akkreditációs folyamat sikeresen lezajlik.  

- Milyen szakpárok indulnának?  

– A természettudományok terén van a legnagyobb hiány, s amivel párosítani lehet ezeket a 

szakokat, az az informatika. A képességek képezik a másik területet, amelyben óriási hiány 

van, például a képzőművészet szakos tanárok. S amiben szintén gondolkodunk: a speciális 

igényekkel rendelkező gyerekek képzését felvállaló szakemberek képzése. Kutatások indultak 

– részben az MNT közoktatási bizottságának égisze alatt, részben pedig a tanítóképző kar 

pályázata által –, hogy felmérjük, mely szakemberekből mekkora a hiány iskoláinkban. 

Egyelőre bizonyos törvényi szabályozások hiányoznak ahhoz, hogy minden egyértelmű 

legyen, de szinte bizonyos, hogy a kétszakos képzés az általános iskolai tanári gárdát fogja 

erősíteni. Az elképzelés a következő: az 5 éves képzés során a 300 kreditből 120-120 kredit 

jutna egy-egy szak tantárgyaira, és 60 kredit a pedagógiai és egyéb alapműveltségi 

képzésekre. Még minden kiforratlan, de el kell indulnunk, mert múlik az idő. Az új 

felsőoktatási törvény szellemében az Újvidéki Egyetem alapszabályzata lehetőséget nyújt 

arra, hogy akár más karokkal közösen indítsunk képzést, természetesen magyar nyelven. 

Azokat az oktatókat szeretnénk alkalmazni, akik magyar nemzetiségűek, és más karokon 

anyanyelvükön tanítanak. 

- Az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete az Apáczai 

Diákotthonban a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatát szeretné 
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beindítani, ahol szintén kétszakos tanárképzés folyna. Mi az álláspontja az MNT felsőoktatási 

bizottságának ezzel kapcsolatban? 

– A legutóbbi ülésünkön ez is szóba került, smég foglalkozunk a kérdéssel. Egyértelművé kell 

tennünk: a kihelyezett tagozatokkal az a baj, hogy az ott megszerzett oklevelet honosítani kell. 

Így egy ilyen módon megkapott kétszakos tanári diplomát pillanatnyilag nem lehet, vagy csak 

nehézségek árán lehet csakhonosítani. Volt rá példa, hogy a Szegeden megszerzett, 

úgynevezett műveltségi területtel rendelkező tanítói oklevélnek a honosításával rengeteg 

gondunk akadt, mert tanítói diplomaként nem lehetett honosítani, és egyik szerbiai egyetemen 

sem vállalták, hogy kétszakos tanári oklevélként honosítják. Nekünk az itthoni iskolákban 

való tanításra kell tanárokat képeznünk. Ha a kihelyezett tagozat nem a szerbiai, hanem a 

magyarországi oktatási rendszer része, ugyanúgy kell akkreditáltatni a helyet, ahol az oktatás 

zajlik és az ott oktatókat is. Fejkvóták vannak, tehát meg van határozva, hogy hány személy 

iratkozhat be, s ha az új tagozat csak itt működik, akkor is akkreditáltatni kell 

Magyarországon. Egyébként olyan képzésre is van lehetőség, hogy két ország két 

felsőoktatási intézménye összefog, s olyan diplomát ad, amely itt is és ott is érvényes. Erre 

azonban nincs precedens, mivel rendkívül komoly előkészületeket igényel, s az akkreditációs 

feltételek a szakemberek és a helyiségek tekintetében ugyanilyen szigorúak. 

 

Európai Unió: 

Jóváhagyta az EP az EU és Szerbia közötti stabilizációs és 
társulási megállapodást 
2011. január 19. - Kárpáti János és Veres Béla - MTI 

 

Jóváhagyta szerdán az Európai Parlament plenáris ülése az Európai Unió és Szerbia közötti 

stabilizációs és társulási megállapodást. 

A téma előző napi strasbourgi vitájában Győri Enikő, a Külügyminisztérium európai uniós 

ügyekkel foglalkozó államtitkára azt hangsúlyozta, hogy "a régió többi országához hasonlóan 

Szerbiának is javára szolgált az európai tagságnak a perspektívája, és az elmúlt években 

jelentős haladást ért el a cél irányában". 

Schöpflin György (Fidesz) szerint Szerbia elkötelezte magát az európai integráció mellett. Gál 

Kinga (Fidesz) kiemelte, hogy az EP-jelentésben megfelelő hangsúlyt kaptak a kisebbségi 

jogok, Tabajdi Csaba (MSZP) pedig az európai országok számára is példamutatónak nevezte 

az ország kisebbségi politikáját. 

Morvai Krisztina (Jobbik) kifogásolta, hogy az uniós illetékesek felszólalásaiban "nem volt 

szó a délvidéki magyar testvéreink sérelmére elkövetett rendkívül durva emberjogi 

jogsértésekről". 

A szabadkereskedelemről és az uniós csatlakozás kilátásairól szóló okmányt 2008-ban írták 

alá. A ratifikációs folyamatot a tagállamok tavaly júniusban kezdték el, és eddig 11 tagállam 

fejezte be. Szerbia 2009 decemberében beadta EU-csatlakozási kérelmét is. 

A magyar EU-elnökség nevében nyilatkozó Győri Enikő kijelentette: a tagországok 

kormányait képviselő Tanács üdvözölné, ha a stabilizációs és társulási megállapodás 2011 

végéig, de legkésőbb 2012 elejéig hatályba lépne. "Ez azt jelentené, hogy Szerbia éppen akkor 
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lépne ambiciózus szerződéses kapcsolatba az unióval, amikor intenzívebbé kezdi tenni a 

csatlakozási előkészületeket" - fogalmazott. 

Schöpflin György felhívta a figyelmet arra, hogy Belgrádnak még le kell tartóztatnia és ki kell 

adnia a hágai törvényszéknek a háborús bűncselekményekkel vádolt Ratko Mladicot, valamint 

meg kell békélnie Koszovó függetlenségével. 

Gál Kinga kifejtette: a kisebbségi jogokat illetően a Vajdaság statútuma, illetve a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény "annyit ér, amennyi belőlük a gyakorlatban érvényesülni tud", ezért 

további konkrét lépéseket kell tenni, egyebek közt biztosítani kell a szükséges pénzt. 

Tabajdi Csaba reményét fejezte ki, hogy Szerbiával "már ebben az évben elkezdjük a 

csatlakozási tárgyalásokat, hiszen Szerbia rengeteg eredményt ért el az elmúlt időszakban". 

Hangoztatta: "a széles körű kulturális autonómia, amely a különböző nemzeti kisebbségek 

tanácsainak valós működésében megmutatkozik, garantálja a kisebbségek fennmaradását". 

 

Egyéb külföld: 

Bevándorlók - mellettünk  
Izraeli magyarokat is érint a kettős állampolgárság 

2011. január 20. - Baumann Zsófia - Kitekintő 

 

Nem csak a szomszédos országok magyar kisebbségeit érdekli a kettős állampolgárság, a 

hazánktól 1400 km-re élők is szeretnének állampolgárok lenni. 

Január elseje óta nem csak születéssel, hanem leszármazással is szerezhető magyar 

állampolgárság. Természetesen ennek feltételei is vannak, hiszen csak az a nem magyar 

állampolgár honosítható kedvezményesen, aki igazoltan magyar felmenőkkel rendelkezik, 

beszéli a nyelvet, emellett büntetlen előéletű és nem fenyegeti Magyarország köz- és 

nemzetbiztonságát. A magyar kettős állampolgársággal kapcsolatban elsőre a szomszéd 

országokban, Erdélyben, Kárpátalján vagy a Felvidéken élő magyarok jutnak eszünkbe, 

ugyanakkor egyre nő az Egyesült Államokban, Kanadában vagy akár az Izraelben élő 

igénylők száma is. 

Az izraeli magyar diaszpóra száma kb. 200 ezer fő, akiknek egy része, mintegy 15 ezren már 

kettős állampolgárok. Nagyon sok magyar felmenőkkel rendelkező, kárpátaljai, erdélyi vagy 

vajdasági származású magyar érdeklődik a magyar kettős állampolgárság iránt – mondta Josef 

Weiss, Magyarország jeruzsálemi tiszteletbeli konzulja. Egyelőre azonban az érdeklődők 

száma nem haladja meg az előzetes várakozásokat – tette hozzá Szentgyörgyi Zoltán, tel-avivi 

magyar nagykövet. 

Martonyi János, külügyminiszter tavaly év végi közel-keleti látogatása során elmondta, hogy 

Magyarország számol a magyar-ajkú izraeliek kérelmeivel. A találkozó alkalmával Josef 

Weiss leszögezte: „A kettős állampolgárság intézményét az izraeli kormány elfogadja és 

támogatja, amiként a magyar kormányt sem zavarja, ha Magyarországon élő magyar emberek 

fölveszik az izraeli állampolgárságot, hiszen mindez csak a kapcsolatok erősödését 

szolgálhatja‖. 

Izraelben, az eddigi tapasztalatok alapján leginkább az idősebb korosztályból érdeklődnek a 

kettős állampolgárság iránt, hiszen a magyar származás, illetve az, hogy magyarként élték túl 

a Holocaustot, erős érzelmi kötődést jelent az országhoz. A személyes és történelmi 
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kapcsolatokon kívül a schengeni magyar útlevél azért is vonzó, mert több olyan országba is 

belépést biztosít majd, ahova izraeli állampolgárként nem lehetne eljutni.     

 


