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Kettős állampolgárság - Bugár szerint megsértették a koalíciós 

szerződést 

2011. február 10. - Kokes János - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla a kettős állampolgársággal kapcsolatos eredménytelen szavazást követően 

kijelentette, hogy az ellentétes volt a koalíciós szerződésben elfogadottakkal. Ezért a Híd 

nem fogja támogatni a koalíciós javaslatokat, ez alól kivételt képez az összevont szlovák 

televízió és rádió vezérigazgatójának megválasztása. Véleménye szerint az állampolgárság 

nemcsak pártja, hanem az egész koalíció ügye volt és ezért felszólította a SaS-t és a KDH-t 

hogy vonják le a következtetéseket.  

 

Híd:már a következő ülésen előterjeszthető az állampolgársági 

törvény módosítása 

2011. február 10. - MTI  

Gál Gábor, a Híd szlovák-magyar párt képviselője szerint nincs semmiféle ügyrendi 

akadálya annak, hogy a szlovák kormánykoalíció már a következő parlamenti ülésen a 

törvényhozás elé terjessze az állampolgársági törvényt módosító javaslatát. "Ügyrendi 

akadály nincs. Már a következő parlamenti ülésen előterjeszthető az új törvénymódosítás" 

- mondta az MTI tudósítójának a magyar koalíciós képviselő csütörtök délután. "Annak 

sincs semmi akadálya, hogy akár a most visszavont törvénymódosítási javaslattal 

hozakodjunk elő" - tette hozzá. A szlovák kormánykoalíció csütörtökön délelőtt 

visszavonta az állampolgársági törvényt módosító indítványát, amelynek értelmében egy 

másik állampolgárság felvétele a jövőben nem járt volna az eredeti állampolgárság 

elveszítésével, miután a koalíció néhány képviselője megtorpedózta a jogszabály 

enyhítését. 

 

 
 

Segédanyag egy hiánypótló tantárgyhoz 

2011. február 10. - Mészáros Tímea - Erdély Online 

Általános iskolás és óvodás diákoknak készült munkafüzet a helytörténeti tantárgy 

oktatásához. A Nagyváradi pedagógusok és a Bihar megyei RMDSZ vezetőségének 

összefogásával elkészült könyv megpróbálja a gyerekekhez közelebb hozni a város 

történelmét. A legfőbb cél az, hogy a gyerekek elgondolkozzanak azon amit láttak a városi 

séta során és élményeikről rajzokat készítsenek.  

 

http://magyarsag.mti.hu/hirek/531590/bugar_a_torvenymodositassal_megsertettek_a_koalicios_szerzodest
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531590/bugar_a_torvenymodositassal_megsertettek_a_koalicios_szerzodest
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531641/hidmar_a_kovetkezo_ulesen_eloterjesztheto_az_allampolgarsagi_torveny_modositasa
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531641/hidmar_a_kovetkezo_ulesen_eloterjesztheto_az_allampolgarsagi_torveny_modositasa
http://www.erdon.ro/segedanyag-egy-hianypotlo-tantargyhoz/news-20110210-02275949
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EMNP: február 14-től indul az aláírásgyűjtés Udvarhelyszéken is 

2011. február 10. - Antalfi József - Erdély Online 

Az Erdély Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtése február 14-től válik 

lehetővé Udvarhelyszéken. Bár megyénként 700 aláírás szükséges a párt bejegyzéséhez, 

Udvarhelyszéken 3000 aláírással lennének elégedettek. Nagy Pál helyi elnök elmondta, 

hogy önkénteseket is szívesen fogadnak, akik járnák a környéket, de az EMNT irodájában 

is alá lehet írni az íveket.  

 

 

 

Kettős állampolgárság - Sme: a kollektívát is megilleti az ártatlanság 

vélelme 

2011. február 10. - Kokes János - MTI 

A Sme csütörtöki számában foglalkozik a kettős állampolgárság ügyével. Peter Morvay 

szerint amennyiben a Híd elbukja az állampolgársági törvény módosítását az az MKP 

malmára hajthatja a vizet. Szerinte Bugárnak „szüksége van a sikerre, annak 

bebizonyítására, hogy a közös szlovák-magyar párt nem zsákutca.” A szerző szerint tény 

az, hogy „hogy az állampolgárság megadásának tisztességes és korrekt módja az, ha az 

állam csak azoknak az embereknek adja ezt meg, akik területén élnek.” 

 

Fico nagy szlovák győzelemről beszél  

2011. február 10. - Felvidék Ma 

Robert Fico, exkormányfő, az Irány Szociáldemokrácia párt elnöke nagy szlovák 

győzelemről beszél az állampolgársági törvény módosításának visszavonása kapcsán. 

Véleménye szerint a szlovák parlamentben az ellenzékiek, de bizonyos kormánypárti 

képviselők is ellent mondtak Orbán terjeszkedő politikájának. Fico szerint a jelenlegi 

kormányfő Iveta Radičová és a szlovák külügyminiszter Mikuláš Dzurinda is teret ad a 

magyar politikai akaratnak a kettős állampolgárság kapcsán és inkább meghátrálnak. A 

Smer elnöke úgy látja, hogy Szlovákia helyzete meggyengült az új kormány felállása óta.  

 

Kettős állampolgárság - Fico: "szlovák győzelem" született, Matovic: a koalíció időt nyert 

2011. február 10. - Kokes János - MTI 

Győzelemként értékelte Robert Fico a Smer elnöke, hogy nem fogadták el a 

kormánykoalíció által benyújtott állampolgársági törvényt. Mivel néhány koalíciós 

képviselő saját javaslattal állt elő és ezt a parlament megszavazta, így a koalíció 

visszavonta az indítványt. Igor Matovič az Egyszerű Emberek frakcióvezetője is sikerként 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/emnp-februar-14-tol-indul-az-alairasgyujtes-udvarhelyszeken-is
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531523/sme_a_kollektivat_is_megilleti_az_artatlansag_velelme
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531523/sme_a_kollektivat_is_megilleti_az_artatlansag_velelme
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26928:fico-nagy-szlovak-gyzelemrl-beszel&catid=7:politika&Itemid=150
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könyvelte el az eseményeket, elmondása szerint „továbbra is hatályos a Fico-törvény, 

amely hasonlóan beteg mint Orbáné, de meggátoltuk egy beteg koalíciós törvény 

elfogadását. Nem estünk az egyik szélsőségből a másikba.” 

 

Matovič már nem tagja az SaS frakciójának  

2011. február 10. - bumm.sk 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője mától nem tagja az SaS parlamenti 

frakciójának - jelentette be Richard Sulík pártelnök a kettős állampolgárságról szóló 

szavazás után.Matovič három társával együtt nem szavazott a koalíciós kezdeményezés 

mellett, betegnek nevezte a korlátozások eltörlését szorgalmazó javaslatot. Sulík nem 

sokkal később reagált: bejelentette, hogy a képviselőt kizárják a frakcióból a ténykedése 

miatt. Kérdéses, hogy ez mire lesz elég: Matovič három társa ugyanúgy szavazott, mint 

vezetőjük, ennek ellenére továbbra is maradnak a frakcióban. 

 

Matovič: Sulík összecsinálta magát Bugártól  

2011. február 10. - bumm.sk 

Kizárása miatt kritizálta Igor Matovič Richard Sulikot. „"Mindig a legjobb tudásom és 

lelkiismeretem szerint szavaztam. Paradox helyzet, hogy ezért egy olyan párt zárt ki a 

soraiból, amelynek a nevében benne van a szabadság” - jegyzi meg a szólásszabadsággal 

kapcsolatban. Szerinte Sulikot megijesztette Bugár Béla azzal, hogy kilátásba helyezte a 

koalíciós egyezmények bojkottját.  

 

SNS: a Matovič-javaslat a kisebbik rossz  

2011. február 10. - TASR, Új Szó Online 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) azért támogatta Igor Matovičnak (Egyszerű Emberek; a 

képviselőt kizárták az SaS frakciójából - a szerk. megj.) az állampolgársági törvény 

módosítására tett javaslatát, mert azt a nemzetállami érdekek szempontjából a 

kisebbiknek rossznak tekinti - jelentette Rafael Rafaj, a kisebbik ellenzéki párt 

frakcióvezetője. Rafael szerint Matovič javaslata sem küszöböli ki a magyar 

állampolgársági törvény kedvezőtlen szlovákiai hatásait.  Bár az SNS képviselői eredetileg 

nem akartak részt venni a törvénymódosításról folyó szavazáson, tudatosították, hogy a 

mérleg nyelvének számítanak, ezért végül voksoltak. Ján Slota pártja továbbra is azt tartja, 

hogy a törvény abban a formájában a legjobb, ahogyan tavaly nyáron a Fico-kormány 

javaslatára módosították. E módosítás szerint elveszti szlovák állampolgárságát az, aki 

más állampolgárság felvételét kérvényezi. 

 

http://www.bumm.sk/51829/matovic-mar-nem-tagja-az-sas-frakciojanak.html
http://www.bumm.sk/51839/matovic-sulik-osszecsinalta-magat-bugartol.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/02/10/sns-a-matovic-javaslat-a-kisebbik-rossz
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Budapesti szakértő: tovább gyengül a szlovák kormánykoalíció, erős 

a szlovák elitben a magyarfóbia 

2011. február 10. - MTI 

Hamberger Judit a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa nyilatkozott az 

MTI-nek a visszavont állampolgársági törvénnyel kapcsolatban. Szerinte a koalíció 

gyengesége vezetett oda, hogy vissza kellett vonni a tervezett módosítást. Kiemelte, hogy a 

magyarfóbia mindig erősebb, mint a koalícióhoz, vagy az ellenzékhez való tartozás. 

Amennyiben szétesik a koalíció, úgy előrehozott választásokat fognak tartani, ami a Smer-

nek kedvezne, hiszen 40-50%-os a támogatottsága. Az EU nem tenne semmit hiszen már 

2006-10 között már elnézte működésüket. Szerinte a szlovák állampolgársági törvényt 

strasbourgi emberi jogi bíróságig is el lehetne vinni, mivel nem egyezik az európai 

szabályokkal. 

 

A magyar közösség jogainak védelmében 

2011. február 10. - tor. - Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács előző ülésén határozatot fogadott el arról, hogy felgyorsítják 

azon intézkedéseket, amelyek a bíróságok és más független szervezetek előtt a magyarság 

jogainak a megvédésére vonatkoznak. Ifj. dr. Korhecz Tamás elmondta, hogy az 

iskolaszékkel kapcsolatban is keresetet nyújtottak be, mivel a december 30-ai képviselő-

testületi ülésen nem fogadták el az MNT iskolaszéki tagok kinevezésére vonatkozó 

javaslatok a többségét. Továbbá az MNT eljárást kezdeményezett az ombudsmannál, mert 

az anyakönyvi kivonatokban nem szabályosan tüntetik fel a magyar neveket. 

 

A HMDK sepsei szervezetét ismét kizárták a közösségi helyiségek-

ből!  

2011. február 10. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Hercegszőlősön volt kénytelen megtartani évi rendes közgyűlését a HMDK sepsei 

alapszervezete, mivel a Helyi Választmány három tagja nem engedte használni a közösségi 

termet. A szerző kiemeli, hogy nem először történt ilyen Sepsén. (A cikk végén 

összefoglalták, hogy mikor és hol fordult elő hasonló eset.) A megtartott közgyűlésen az 

elmúlt egy év eredményeit foglalták össze. Kiemelték, „hogy a HMDK sosem tett ilyen vagy 

ehhez hasonló dolgot, vagyis a MESZ-t sohasem zárta ki az általa vezetett településeken a 

közösségi épületekből.” 

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11253/A-magyar-kozosseg-jogainak-vedelmeben.html
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/326-a-hmdk-sepsei-szervezetet-ismet-kizartak-a-koezoessegi-helyisegekbl
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/326-a-hmdk-sepsei-szervezetet-ismet-kizartak-a-koezoessegi-helyisegekbl


 

 

 

 

 

 
6 

Mégsem indul magyar-német két tannyelvű oktatás Grazban a jövő 

tanévben 

2011. február 10. - MTI 

Nem sikerült megfelelő helyet és tantestületet találni, ezért nem indul két tannyelvű 

oktatás Grazban. Petricz Judit a kezdeményező egyesület társelnöke elmondta, hogy 

jelenleg a 2012-13-as tanévre tervezik az indulást. Az önkormányzattól és a tartományi 

hivataltól már korábban beszerezték a szükséges engedélyeket. 

 

  

http://magyarsag.mti.hu/hirek/531585/megsem_indul_magyar-nemet_ket_tannyelvu_oktatas_grazban_a_jovo_tanevben
http://magyarsag.mti.hu/hirek/531585/megsem_indul_magyar-nemet_ket_tannyelvu_oktatas_grazban_a_jovo_tanevben
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