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Vezető hírek: 

 

Törvénymódosítás a kedvezményesen honosított állampolgárok adatairól 
2011. február 5. -MTI, origo.hu, Felvidék Ma, bumm.sk, parameter.sk, Népszava Online 

Törvénymódosító-javaslatot terjesztett be Navracsics Tibor, aminek értelmében az 

egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett, de magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező személyek személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt kapnának. Az 

indoklásban az áll, hogy mivel nem követelmény az állandó lakcím az egyszerűsített 

honosításhoz, ezért nem áll rendelkezésre hatósági nyilvántartás, melynek segítségével a 

honosítással érintett személyekről megbízható adatok állnának rendelkezésre. 

 
A Híd és a Kereszténydemokraták megegyeztek az állampolgársági törvénnyel 
kapcsolatban 
2011. február 6. - Kokes János - MTI, Népszabadság 

Megegyezett a KDH és a Híd a kettős állampolgárság kérdésében. A KDH támogatni fogja az 

állampolgársági törvény módosítását, cserébe a Híd elfogadja azt, hogy bizonyos állásokat 

nem tölthetnek be kettős állampolgárok. A legfontosabb módosítások közé tartozik, hogy a 

magyar állampolgársági törvény Szlovákiában nem lesz érvényes, valamint nem veszítené el 

az állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét. A törvény hétfőn újra a koalíciós 

tanács elé kerül, mivel az Egyszerű Emberek nem tartja elfogadhatónak a törvényt. Így ha 

nem sikerül megegyezni az Igor Matovic vezette frakcióval bizonytalanná válhat a törvény 

parlamenti elfogadása. 

 
A vajdasági magyarságnak nincs vesztegetni való ideje  
2011. február 6. - Magyar Szó 

Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti tanács elnöke beszélt a Magyar Szónak a testület idei 

ambiciózus terveiről. Négy területen kell kiemelten figyelni a feladatokra. Mind az oktatás, a 

kultúra, a hivatalos nyelvhasználat és a tájékoztatás terén fogódzkodókat kell adni a magyar 

közösségnek, mert sok mindent elmulasztottak az eddig cselekvésre képes személyek. A 

leglényegesebb tennivalók között említi Korhecz a a felsőoktatási ösztöndíjprogram 

beindítását, számos oktatásügyi intézmény alapítói jogainak átvételét 50%-ban, a szerb–

magyar, magyar–szerb jogi szakszótár kiadását, vagy tájékoztatási stratégia befejezését. Az 

elnök hangsúlyozza azt is, hogy több ellenállási góc van a fejlődés, intézményi változások 

terén. Részben az intézményekben, de alapvetően azokban a döntés-előkészítő szervekben, 

amelyeknek lépniük kellene. Valószínűleg egyfajta politikai ellenállás is jellemző. 

 
 

http://magyarsag.mti.hu/hirek/530339/nyilvantartasba_vennek_a_kedvezmenyesen_honositott_allampolgarokat
http://magyarsag.mti.hu/hirek/530677/a_hid_es_a_kdh_megegyeztek_az_allampolgarsagi_torvennyel_kapcsolatban
http://magyarsag.mti.hu/hirek/530677/a_hid_es_a_kdh_megegyeztek_az_allampolgarsagi_torvennyel_kapcsolatban
http://magyarszo.com/fex.page:2011-02-06_A_vajdasagi_magyarsagnak_nincs_vesztegetni_valo.xhtml
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Schmitt: a moldvai csángók is magyar állampolgárokká válhatnak 
2011. február 5. - MTI 

A XV. csángóbál került megrendezésre a hétvégén, ahol Schmitt Pál köztársasági elnök 

felhívta a figyelmet, hogy az egyszerűsített honosítással a moldvai csángó magyarok is 

magyar állampolgárságot szerezhetnek. Potápi Árpád a nemzeti összetartozás bizottságának 

elnöke kérte a moldvai csángóktól, hogy minél nagyobb számban igényeljék a magyar 

állampolgárságot, mivel ezzel ők is részt vehetnek a nemzet békés újraegyesítésében.  

 
Hatalmas az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2011. február 6. - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

A Kossuth Rádió Krónika című műsorában válaszolt a kérdésekre Wetzel Tamás miniszteri 

biztos. Elmondta, hogy eddig mintegy húszezren kérelmezték a magyar állampolgárságot, 

akiknek 50%-a román 25%-a pedig szerb állampolgár. Kiemelte, hogy az újonnan alakuló 

vállalkozások helyett a demokrácia központokat keressék fel az érdeklődők, mivel ott 

ingyenes és szakszerű tájékoztatást kaphatnak- 

 
„Tíz aláírást is komolyan kell venni” 
2011. február 6. - Erdély Online, Krónika 

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke fogadta a Bihar megyei RMDSZ küldöttségét. A 

szervezet tagjai azért érkeztek Budapestre, hogy átadják azt a harmincezer aláírást „amellyel a 

nagyváradi és Bihar megyei magyarok az RMDSZ-t kérték fel az egyszerűsített honosítási 

eljárás ügyében való tájékoztatásra.”  

 
Hosszú az út Schengenbe 
2011. február 5. - Gál Mária - Népszava 

Minden bizonnyal nem a magyar EU elnökség alatt fog megvalósulni Bulgária és Románia 

schengeni csatlakozása. Bár nem lehet ezért Magyarországot hibáztatni a szerző szerint 

mindenképpen kihatással lesz a magyar-román viszonyra. A román félről szóló technikai 

jelentést elfogadta a testület, azonban a Bulgáriáról szólókat nem. Az viszont felesleges terhet 

róna a román államra, ha ő csatlakozhatna az övezethez, azonban határait Bulgáriával 

szemben át kellene alakítania. A román kormány kompromisszumokat hozott a remélt 

csatlakozás érdekében, mint a magyar állampolgárság zökkenőmentes elfogadása. A magyar 

félnek is hasznos lett volna a csatlakozás mivel „az 1,5 millió magyar lakosú Románia 

schengeni integrációjának elősegítése több mint egy szimbolikus nemzetpolitikai lépés, 

gyakorlati hasznot is hozhat. Nagymértékben enyhíthetné a könnyített honosítás kapcsán 

felmerülő európai aggályokat.” 

 

http://magyarsag.mti.hu/hirek/530574/schmitt_a_moldvai_csangok_is_magyar_allampolgarokka_valhatnak
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=84832
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=84833&cim=marko_a_kisebbsegi_torveny_a_legfontosabb_video
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=391133
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Idegen nyelv 
2011. február 5. - Margittai Gábor - Magyar Nemzet 

Diószegi Lászlóval, a felszámolt Teleki László Alapítvány igazgatójával készített terjedelmes 

interjút a lap. A beszélgetés a moldvai csángó magyarok fennmaradási esélyeit mutatta be. Az 

apropót a szombaton rendezett  Csángó bál adta, akinek szervezője, Diószegi elmondta, hogy 

sokan romantikus ábrándokat éltetnek a 'végvárakon küzdő magyar vitézekről', ugyanis ez egy 

hamis identitáskép a csángókról. Moldvában nemcsak a szórványlét nehézségeivel kellett 

megküzdeni, hanem az ottani kisebbségben lévő katolikus egyház magyarellenességével is, 

amely mély identitásválságot idézett elő. A magyar nyelvű misézést idegen volt a területen, 

mindent halvány erőfeszítést elnyomott a román nyelv. A jelenlegi problémát, amely a 

moldvai magyarság ellenében hat, a globalizáció és az urbanizáció jelenti. A média, a modern 

technika eszközei mind román nyelven működnek. Ennek ellensúlyozására szükséges lenne. 

Diószegi szerint az erdélyi magyarság hajlamos leírni a csángókat, mely attitűd az RMDSZ 

politikájában is fellelhető. A Magyarországról érkező támogatások fele is civil forrásból 

származik, ezért ösztönözni kellene az erdélyi társadalmat, hogy szerepet vállaljon a csángó 

magyarság fennmaradásában is, hiszen jobban értik a helyzetüket, Romániában élnek, ismerik 

a román nyelvet - mondta Diószegi. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. február 5-i számában olvasható) 

 

Felvidék: 

 
Štefanec a kettős állampolgárságról is beszélt Heizerrel 
2011. február 5. - bumm.sk 

Ivan Štefanec, a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke a Heizer Antal 

pozsonyi magyxar nagykövettel találkozott, ahol a kettős állampolgárságról szóló törvény 

rendezésének fontosságát hangsúlyozták. Štefanec hozzátette, hogy Magyarországnak most az 

a legfontosabb, hogy helyreállítsa gazdasági növekedését és teremtse meg az ezen folyamat 

elindításához szükséges munkahelyeket.  

 
Az egynyelvűség olcsó! 
2011. február 5. - Karaffa Attila - Felvidék Ma 

Az nyelvhasználattal foglalkozik a Felvidék Ma írása. Egyre több helyen észrevehető és 

nemcsak a hivatali életben, hanem a kiskereskedelemben is, hogy csak szlovák nyelven van 

feltüntetve egy üzlet, vagy termék megnevezése, mivel a szerző szerint ez olcsóbb. Felhívja a 

figyelmet, ha már a hétköznapi életben sem használják a magyar nyelvet, akkor „a kultúra 

területén és a néphagyományok őrzésében is előbb-utóbb felesleges lesz.” 

 
Beszóltak Orbánnak a szlovákiai magyarok: ami nincs, arról nem lehet 
tárgyalni 
2011. február 5. - Újvári Flórián - 168 Óra 

Vörös Péterrel a Híd elnökségi tagjával készített interjút a 168 óra, aki elmondta, hogy 

örvendetesnek tartja a kettős állampolgárság államközi szerződésben történő rendezéstét. A 

http://www.bumm.sk/51624/stefanec-a-kettos-allampolgarsagrol-is-beszelt-heizerrel.html
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26825:az-egynyelvseg-olcso&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://www.168ora.hu/globusz/pozsony-szlovakiai-magyarsag-allampolgarsagi-rorveny-voros-peter-69423.html
http://www.168ora.hu/globusz/pozsony-szlovakiai-magyarsag-allampolgarsagi-rorveny-voros-peter-69423.html
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népszámlálással kapcsolatban hangsúlyozta hogy a magyar identitás vállalása kiemelt 

fontossággal bír, hiszen az eredmények alapján kapják a kisebbségek a támogatást, valamint a 

nyelvhasználati törvény is százalékban határozza meg a küszöböt. A képviselő informális 

találkozó keretén belül tájékoztatta Szávay Istvánt a Jobbik képviselőjét a Híd párt terveiről, 

azonban hangsúlyozta, hogy a két párt között nem jöhet létre szorosabb együttműködés. 

 
Bugár az állampolgársági és a nyelvtörvényről 
2011. február 6. - TASR, Új Szó Online, bumm.sk 

Bugár Béla nem foglalkozik azzal,hogy Ján Slota az SNS elnöke az alkotmánybírósághoz 

akar fordulni, az államnyelvtörvény módosításával kapcsolatban. Az állampolgársági 

törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy Matovič pártalapítási szándéka negatív hatással lesz 

a kormány programnyilatkozatában foglalt vállalásokra. 

 
Bugárék nem lépnek ki a kormányból, ha megbukik az állampolgársági törvény 
módosítása  
2011. február 6. - ngyr - Felvidék Ma 

Bugár Béla és Robert Fico televíziós vitájának részleteit tárja fel a cikk. Bugár kiemelte, a 

Most-Híd nem fog kilépni a kormánykoalícióból akkor sem, ha megbukik az állampolgársági 

törvény módosítása, és hatályban marad a jelenlegi, a második állampolgárságot felvevőket 

szlovák állampolgárságuktól megfosztó jogszabály. Fico minden úgymond szlovák sérelmet 

előhozott, szokásos magyarellenessége nem hagyott alább. Téma volt a vita során az 

ügyészségről szóló új törvény, illetve Fico leváltása is a parlamenti alelnöki posztról. 

 

Erdély: 

 
Markó: A fiatal nemzedéknek az egység értékét kell felismernie 
2011. február 5. - MIÉRT-közlemény - Erdély Ma 

Szatmárnémetiben került sor a MIÉRT Országos Küldöttgyűlésének megtartására, ahol 

átadták Markó Bélának az első „Pro Organizatione” díjat. Bodor László aki a díjat átadta, 

hangsúlyozta, hogy a MIÉRT folyamatosan fenn tudta tartani az RMDSZ-szel az 

együttműködési viszonyt, „ami nagymértékben Markó Béla elnök úr érdeme is.” A leköszönő 

RMDSZ elnök előadásában beszámolt arról, hogy saját elhatározásából mond le elnöki 

székéről és nem azért, mert nem érezne elég erőt már a folytatáshoz. Tisztában van vele, hogy 

szükség van a változtatásra, amit már új emberek fognak továbbvinni. Kiemelte, hogy szükség 

van a parlamenti szerepvállalásra, mivel így látja biztosítottnak, hogy a magyarság helyzetén 

tudjanak változtatni. 

 
A kisebbségi törvény a legfontosabb 
2011. február 6. - Farkas Kati - Duna TV, Híradó 

A jogszabálytervezetet hamarosan újra benyújtják a Parlament elé. Az RMDSZ elnöke azt is 

mondta: nem értenek egyet a választási küszöb 5-ről 3 százalékra való csökkentésével a 

http://ujszo.com/online/kozelet/2011/02/06/bugar-az-allampolgarsagi-es-a-nyelvtorvenyrol
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26841:bugarek-nem-lepnek-ki-a-kormanybol-ha-megbukik-az-allampolgarsagi-toerveny-modositasa&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26841:bugarek-nem-lepnek-ki-a-kormanybol-ha-megbukik-az-allampolgarsagi-toerveny-modositasa&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=84816&cim=marko_a_fiatal_nemzedeknek_az_egyseg_erteket_kell_felismernie
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=84833&cim=marko_a_kisebbsegi_torveny_a_legfontosabb_video
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parlamenti választásokon. A helyi választások törvényét viszont szerinte sürgősen, lehetőleg 

még ebben a parlamenti ciklusban módosítani kell.  

- Amiben megegyeztünk, az, hogy nálunk is, mint egyébként sok helyütt másutt - például 

Magyarországon is - a polgármester-választás egyfordulós lenne. A parlamenti választásokkal 

kapcsolatosan még nem egyeztünk meg, az én véleményem szerint ott is egyfordulós, egyéni 

körzetes választás kellene, és ennek az eredményeit országos választási listáról kell 

kiegyensúlyozni – fejtette ki az elnök. 

 
Az RMDSZ-kongresszusról és a törvényhozási prioritásokról tárgyalt a TEKT 
2011. február 4. - transindex.ro 

Az RMDSZ februári kongresszusáról is tárgyalt a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa 

(TEKT). Markó Béla kiemelte, hogy a párt politikai célkitűzéseinek megvalósítása nem ért 

véget az oktatási törvény elfogadásával, hiszen a jogszabályt alkalmazni is kell, aminek meg 

kell teremteni a feltételeit. További prioritások közé tartozik a kisebbségi törvényt elfogadása, 

valamint a választási törvény módosítása is. 

 
Magyar kopirájt 
2011. február 6. - Irházi János - Erdély Ma 

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban ír az Erdély Ma. A szerző szeretné tudni, hogy 

kik azok az „önjelölt” szervezetek akik nem tudnak megfelelő tájékoztatást nyújtani az 

ügyben, hogy hova ne menjenek be. Szerinte az egyszerűsített honosítás versenyfutás lett a 

Demokrácia Központok és az „önjelöltek” között. Kiemelte, hogy ne kovácsoljon senki 

politikai előnyt a honosításból, hiszen „nyolcvan évig épp elégszer voltunk politikai érdekek 

áldozatai.” Ezért fontos, hogy az állampolgárság „kizárólag civil érdek kell legyen.” 

 
Kiszivárgott a Maros megyei RMDSZ zárt TKT-ülésének hangfelvétele 
2011. február 4. - Krónika 

Kiszivárgott egy hangfelvétel, amely a Maros megyei RMDSZ január 27-én, zárt ajtók mögött 

lezajlott területi küldöttgyűlésén készült, miután a sajtó képviselőit távozásra kérték. A 

felvételen – amelyet vélhetően az ülés egyik résztvevője készített – hallható, amint Borbély 

László ügyvezető alelnök, a Területi Küldöttek Tanácsának (TKT) elnöke megnyitja az ülést, 

majd az RMDSZ-elnökjelöltek röviden ismertetik programjukat, Olosz Gergely kivételével, 

aki nem volt jelen, és levelet küldött a testületnek. Eckstein-Kovács Péter kifogásolja az 

gyűlés demokratikus jellegét, mivel az újságírók nem vehetnek részt a tanácskozáson. 

 
Markó: marad az ötszázalékos küszöb 
2011. február 7. - Krónika 

Nem fogja kérni az RMDSZ a parlamenti választási küszöb módosítását, mivel magasabb 

prioritást élvez a kisebbségi törvény, valamint az önkormányzati választási jogszabály 

módosítása. Markó Béla az RMDSZ elnöke szerint egyfordulós polgármesteri választásra 

lenne szükség, valamint a választási küszöb 3%-ra való csökkentésére. Ioan Oltean, a 

Demokrata-Liberális Párt (PDL) alelnöke ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem tartja 

valószínűnek a küszöb csökkentését. 

http://itthon.transindex.ro/?hir=25430
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=84837
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=47568
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=47575
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Önálló egyetemre van szükség 
2011. február 7. - Kiss-Előd Gergely - Krónika 

Könyv született az erdélyi magyar felsőoktatás helyzetéről, amiben kiderül, hogy egy önálló 

magyar egyetem tudna javítani a jelenlegi helyzeten. A könyv „Az erdélyi magyar 

felsőoktatás helyzete és kilátásai” címet viseli és Péntek János, a Kolozsvári Akadémiai 

Bizottság (KAB) mint kiadásért felelős bevezetőjében kitért arra, hogy a könyv támpontokat 

tartalmaz a kialakítandó stratégiához. Pap Z. Attila szociológus aggasztónak nevezte, hogy 

1990-2008 között az általános iskolások száma 40%-kal csökkent és összesen 35 ezer magyar 

fiatal jár egyetemre az országban. Péntek János a Krónikának nyilatkozva elmondta, hogy a 

romám kormány hozzáállása „minősíthetetlen” jelenleg csak a lehetséges szakképzések 

egyharmadára kínálnak az egyetemek magyar nyelvű oktatást. 

 
MIÉRT: Bodort újraválasztották 
2011. február 7. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Ismét Bodor Lászlót választották a Magyar Ifjúság Értekezlet (MIÉRT) elnökévé. A ülésen 

határozatot fogadtak el, hogy Kelemen Hunort fogják támogatni az elnöki posztért vívott 

harcban. Az ülésen átadták Markó Bélának a „Pro Organizatione” különdíjat „az önzetlen 

támogatásért, amelyet az elmúlt években tőle kaptak.” 

 

Vajdaság: 

 
Segítenek az űrlapkitöltésben 
2011. február 5. - Magyar Szó 

Február 7-étől a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai irodájában, valamint Horgoson 

a helyi közösségben segítenek az egyszerűsített honosítási eljárás űrlapjainak kitöltésében. A 

segítséget igénylőket a hét három napján: hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 17 óra között 

várják, előzetes időpont-egyeztetés után. Időpont igényelhető Magyarkanizsán a VMSZ-

irodában, a Szabadkai út 2. alatt, a telefon 879-400, Bózsó Tímea ügyfélfogadó száma pedig 

069/19-87-101. Horgoson a helyi közösség Vasút utcai épületében lehet jelentkezni, a 

telefonszám: 793-041, Erdélyi Karolina ügyfélfogadó száma 062/8-381-412. 

 

Kárpátalja: 

 
Ukrajnában ünnepnap lesz Kárpátalja elcsatolása 
2011. február 5. - nepszava.hu, hirszerzo.hu, parameter.sk 

Az ukrán törvényhozás határozatban rendelte el Kárpátalja Ukrajnához történt csatolása 65. 

évfordulójának méltó megünneplését. Az egykor Felvidék keleti szegletét képező magyar 

területet 1945. november 22-én engedte át hivatalosan Csehszlovákia az Ukrán Szovjet 

Szocialista Köztársaságnak. Az ukrán Ráda jelen lévő 418 képviselője közül 316 honatya 

szavazta meg az ünnepé nyilvánítást, melynek jegyében tematikus kiállítások, a történelmi 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=47574
http://maszol.ro/aktualis/miert_bodort_ujravalasztottak__2011_02_07.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-02-05_Segitenek_az_urlapkitoltesben.xhtml
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=391458
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eseménnyel foglalkozó tudományos konferenciák, tematikus iskolai tanórák, egyetemi 

előadások és más országos rendezvények lebonyolítását szorgalmazzák. A hír hallatán egyre 

szaporodnak az olyan felhívások az internetes fórumokon, miszerint a kijelölt ünnepnapon a 

kárpátaljai lakosok - magyarok, ukránok, ruszinok egyaránt - fekete zászlót tűzzenek ki 

otthonaikra. 
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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   
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