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Kövér: ki kellett törni a kényszerketrecből  

2011. február 15. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Rendkívüli pillanatnak nevezte az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

létrehozását a testület alakuló ülésén Kövér László házelnök. Kövér elmondta: a külhoni 

magyarság ügyét ki kellett szabadítani a külügy kényszerketrecébőlA házelnök felidézte az 

elmúlt időszak nemzetpolitikai intézkedéseit, és kiemelte a nemzeti összetartozásról szóló 

törvény megalkotását, amely először tesz kísérletet arra, hogy meghaladja azt a 

„feldolgozhatatlan traumát, amit a trianoni nemzetcsonkolás és szétszakítás jelentett‖. 

Kitért az állampolgárság kiterjesztésére, és arra, hogy a következő lépés az alkotmány 

újrafogalmazása lesz. Az új alaptörvénynek a jelenleginél egyértelműbb  felelősségvállalást 

kell tartalmaznia azok felé, akiket a kilencven évvel ezelőtti békediktátumok elszakítottak 

az anyaországtól – mondta a házelnök. Kövér szerint az alkotmányozás következő 

lépéseként a választójogi törvényhez is hozzá kell nyúlni, mellyel közjogi értelemben teljes 

lehet teljes a nemzet egyesítése. 

 

Ukrajna büntetné a kettős állampolgárságot  

2011. február 15. - MTI, Népszabadság Online 

Az ukrán állampolgársági törvény tökéletesítését szorgalmazza Volodimir Litvin, az ukrán 

parlament elnöke, aki szerint az utóbbi időben egyes közép-európai országok 

egyszerűsítették állampolgárságuk felvételét olyan személyek számára, akik 

nemzetiségüket tekintve hozzájuk kötődnek, de a határaikon kívül élnek. Az ukrán 

házelnök rámutatott, az ukrán alkotmány megsértését jelenti az a tény, hogy Ukrajnában 

élő bizonyos etnikai csoportok nemzeti alapon kapnak második állampolgárságot. 

Ugyanakkor az ukrán állampolgársági törvény közvetlenül nem tiltja, hogy az ukrán 

állampolgárok felvegyék egy másik ország állampolgárságát, s erre vonatkozóan 

semmilyen szankció sincs előirányozva. Litvin szerint ezért törvényben kell előírni azt a 

pontos és gyors eljárást, amellyel meg lehetne fosztani ukrán állampolgárságuktól azokat a 

személyeket, akik felvették egy másik ország állampolgárságát. 

 

Ismertették a szlovák szerződéstervezetet  

2011. február 15. - bumm.sk 

Kedden nyújtotta át a magyar félnek az állampolgársággal kapcsolatos kérdések 

rendezését tartalmazó szerződés tervezetét Maroš Žilinka, a szlovák belügyminisztérium 

államtitkára. A szerződésben szabályoznák a másik ország állampolgársága felvételének 

feltételeit, a diplomáciai és konzuli védelemnyújtást a kettős állampolgárok számára, 

valamint évente sor kerülnek a kettős állampolgárságot kérő, illetve azt elnyerő személyek 

jegyzékének cseréjére. A magyar félnek két héten belül kell a szerződés tervezetét 

véleményeznie, hogy a két tárca szakértői hozzáláthassanak az érdemi tárgyalásokhoz. 
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Árucsatolás: állampolgárságért párt  

2011. február 16. - Új Magyar Szó 

Az Erdély-szerte működtetett, húsz irodából álló hálózat kolozsvári kirendeltségén járva az 

Új Magyar Szó munkatársai megállapították: a párttagsági űrlapok a helyi demokrácia-

központ irodájában ugyanazon az íróasztalon találhatók, amelyhez a magyar 

állampolgárságért folyamodni készülőt leültetik. „Teljes gőzzel folyik a Tőkés-párt 

létrehozásához szükséges aláírások gyűjtése az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 

létrehozott demokrácia-központokban: az egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges 

tájékoztatásért betérő személyeket a leendő Erdélyi Magyar Néppártba való, helyben 

kitöltendő belépési nyilatkozatokkal várják a magyarországi közpénzből létrehozott irodák 

alkalmazottai‖ – így az ÚMSZ cikke. Újságírói kérdésre, hogy milyen forrásból működtetik 

a központokat Gergely Balázs elmondta: „Ez a mi belső ügyünk, ami nem tartozik a 

nyilvánosság elé‖.  

 

Már csaknem harmincezren kértek honosítást  

2011. február 15. - MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Már közel harmincezren kérvényezték a magyar állampolgárságot az egyszerűsített 

honosítás keretében – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alakuló ülésén. Semjén 

szerint a magyar közigazgatás felülmúlta önmagát, szakmailag hibátlanul, kiemelkedő 

empátiával folyik az ügyintézés. Elmondta, mintegy négyezer kérelem feldolgozása már 

befejeződött, és március 14-én elkezdődik az állampolgárság kiadása és elindulnak az 

eskütételek. Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy a magyar nemzet államhatárokon kívüli 

része „fokozottan kitett‖ az asszimilációnak, és a helyzet rosszabb, mint amilyennek 

látszik. Ezt a folyamatot a hagyományos eszközökkel, kizárólag támogatási formákkal nem 

lehet megfordítani, erősebb impulzust kell adni, ami nem lehet más, mint a teljes jogú 

állampolgárság megadása. A magyar nemzet Szent István óta közjogi nemzet, és a közjog 

mindig meghaladta a szorosan vett etnikai határokat. 

 

Markó Béla nem kampányol, de Kelemen Hunort támogatja  

2011. február 15. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Továbbra is Kelemen Hunort tartja alkalmasnak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöki tisztségére Markó Béla jelenlegi elnök, aki közleményben minősítette 

szokatlan eljárásnak, hogy az elnöki székért ugyancsak versenybe szálló Olosz Gergely 

sajtóközleményt adott ki kettejük személyes beszélgetéséről. Közleményében Markó 
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ferdítéssel vádolta Oloszt, szerinte ugyanis kettejük hétfői beszélgetésén nem állította, 

hogy Oloszt támogatná. Markó hangsúlyozta: bár az elnökválasztási kampányban nem 

kíván részt venni a továbbiakban sem, továbbra is az a véleménye, hogy mindhárom 

jelöltnek vannak ugyan fontos képességei, de az RMDSZ elnöki tisztségére Kelemen 

Hunort tartja alkalmasnak. Benne látja ugyanis azt az egyensúlyérzéket és empátiát, ami 

egy sokszínű szövetség egységének megőrzéséhez szükséges 

 

Marosvásárhelyi értelmiségiekkel találkozott Kelemen Hunor  

2011. február 15. - transindex.ro 

Társadalmi konzultáción, kötetlen beszélgetésen vett részt a marosvásárhelyi kulturális és 

társadalmi élet ismert személyiségeivel hétfőn este Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnökjelöltje. Sok RMDSZ-politikát érintő kérdés szóba került, és az est céljának 

megfelelően valódi párbeszéd alakult ki. A kulturális miniszter jelezte, hogy több erdélyi 

városban szeretne hasonló párbeszédet kialakítani az értelmiséggel. 

 

Victor Pontát meghívták az RMDSZ kongresszusára  

2011. február 15. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Szociál-Demokrata Párt elnöke, Victor Ponta bejelentette: meghívták az RMDSZ 

kongresszusára és egészen biztos jelen lesz az eseményen. Victor Ponta úgy véli, az 

RMDSZ-ben és a Demokrata-Liberális pártban várható belső választások 

meghatározhatják egy bizalmatlansági indítvány sorsát, és hozzátette: amint lehet, 

benyújtanak egyet. 

 

„Büszkék legyenek a Szövetségre, amelyre szavaznak” 

2011. február 15. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Aradi látogatása alkalmával adott interjút a Nyugati Jelennek Kelemen Hunor kulturális 

miniszter, RMDSZ-elnökjelölt. A Markó Béla által nyíltan támogatott politikus szerint 

„olyan változtatásra, megújításra van szükség, amely ésszerű és kiszámítható, amelyet 

papírra írunk, megbeszélünk a Szövetségben, közvitára bocsátjuk, és közösen döntünk. 

Szerintem elsősorban nemzedékváltásra, szemléletváltásra, a munkamódszerek 

megváltoztatására van szükség, hisz az elmúlt 18 évben az RMDSZ működése nagy 

mértékben az elnök testéhez alakult, ami egyébként teljes mértékben érthető, ez így van 

minden szervezetben‖. 

 

Háromszéken tárgyalt az EMNT és MPP  

2011. február 16. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

Megbeszéléseket folytattak egymással az EMNT és az MPP háromszéki szervezetei, Nem 

politikai kérdésekről tárgyaltak, arról egyeztettek, hogy a szakbizottságok vezetői közösen 
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veszik majd számba, ágazatonként — egészségügy, oktatás, gazdaság —, mire van szüksége 

Sepsiszentgyörgynek, Háromszéknek. Kulcsár-Terza József helyi MPP-elnök szerint más 

megyékben is elkezdődhet a közeledés a két szervezet között. 

 

Ha Szász megnyeri a pert, Bunta újra előterjeszti leváltását  

2011. február 15. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

A január 27-ei tanácsülésen a székelyudvarhelyi tanács döntésének értelmében az MPP 

elnökét, Szász Jenőt eltávolították alpolgármesteri tisztségéből. Szász Jenő pert indított, 

arra hivatkozva, hogy az alpolgármester leváltásához kétharmados többségre lenne 

szükség. Bunta Levente RMDSZ-es polgármester azt mondja, amennyiben a bíróság Szász 

javára dönt, újra kezdeményezni fogja leváltását. 

 

Civilek, fel a pályára!  

2011. február 16. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Ambrus Attila a kolozsvári Mátyás-szobor 

átadása körüli huzavona kapcsán megjegyezte: „A román–magyar ellentét helyett az 

utóbbi napokban a szobor a magyar–magyar torzsalkodást idézte sokak számára. Noha a 

szoboravatásra már karácsonykor sor kerülhetett volna, azt mégsem tartották meg. A 

román kulturális miniszter, Kelemen Hunor és Szőcs Géza, a magyar művelődési tárca 

vezetője nem tudtak megegyezni. Elsősorban utóbbi kezdett el azon töprengeni, hogy a 

szoboravatás esetleg növelné esélyeit Kelemen Hunornak az RMDSZ-kongresszuson‖. 

 

Chiuariu: RMDSZ-es politikusok ellen zajló eljárásokat állíttatott le 
Băsescu 

2011. február 16. - Krónika 

Tudor Chiuariu nemzeti liberális párti (PNL) képviselő, volt igazságügy-miniszter tegnap 

burkoltan azzal vádolta meg Traian Băsescu államfőt, hogy 2007-ben ő utasította az 

Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) II-es főosztályának vezetőjét, Doru Ţuluș 

ügyészt az akkor is, ma is kormányon lévő RMDSZ több politikusa ellen indult eljárás 

leállítására. A politikus állítása szerint Markó Béla, Verestóy Attila és Cseke Attila után is 

eljárás folyt. 

 

A szlovák-magyar viszonyról az Európai Parlamentben  

2011. február 15. - MTI, Új Szó Online 

Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti képviselője szerint „a szlovák kormány 

elindult azon az úton, amely egyszer elvezethet a történelmi megbékéléshez‖. Kiemelte: az 
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elmúlt húsz évben azok a határon túli magyar kisebbségi közösségek bizonyultak 

sikeresnek, amelyek esetében „a kisebbségi politikai vezetés együttműködési készsége 

találkozott a többségi társadalom politikai vezetésének konstruktív, a kisebbséget 

partnernek tekintő hozzáállásával‖. Úgy vélte, a szlovák-magyar viszonyban „véget kell 

vetni a nacionalista licitálásnak‖, annak, hogy „az egyik ország nacionalizmusa provokálja 

a másik ország nacionalizmusát‖. 

 

Hazafiúk  

2011. február 15. - Veres István - Új Szó 

„Most már tudjuk, hogy az állampolgársági törvény koalíciós módosítását megtorpedózó 

két képviselőnek, Igor Matovičnak és Radoslav Procházkának mi is a fő baja a tervezettel. 

A két úriember nyilatkozataiból kiderül, azt szeretnék megakadályozni, hogy a Fidesz vagy 

a Jobbik Szlovákiába járjon kampányolni, miután a kettős állampolgároknak szavazati 

jogot is adnak. A publicisztika szerzője szerint egy esetleges kampány majd „a szlovákiai 

magyarok közhangulatát rontja el‖, mert aki elmegy szavazni, „oszt a Fideszre vagy a 

Jobbikra szavaz, az lesz a jó magyar, aki nem rájuk, az biztosan kommunista meg zsidó, 

aki meg tojik az egészre, az szégyellje magát, mert nem érdekli a nemzet jövője‖. 

 

Semmi drámai nem történne, ha kilépnének az Egyszerű Emberek   

2011. február 15. - bumm.sk 

Jozef Kollár, az SaS frakcióvezetője szerint nem jelentene problémát a kormánykoalíció 

működésében az, ha az Egyszerű Emberek három tagja kilépne a koalícióból. Hozzátette, 

hogy „ha kilépnének, ők is, mi is fellélegezhetnénk. Attól fogva bármi pozitívat vagy 

negatívat tennének a politikai reklám és marketing területén, minden az ő számlájukra 

megy.‖ 

 

Focus-felmérés: A koalíció kisebbségbe szorulna  

2011. február 15. - Felvidék Ma 

A Focus ügynökség február első hetében végzett reprezentatív felmérése szerint a Smer-SD 

nyerte volna a választásokat, 43,2 százalékkal. A „kire szavazna, ha most lennének a 

választások― kérdésre a megkérdezettek 67,8 százaléka  nevezett meg konkrét pártot. A 

második helyen az SDKÚ-DS végzett volna 15, 2 %-kal, a harmadikon a KDH 10,2 %-kal. 

Az SaS-ra 9,1 százalék szavazott volna, a Most-Hídra 6 százalék, az  SNS-re 5,4 százalék. 

4,6 százalékos támogatottságot ért el az MKP, 2,2-t az ĽS-HZDS.  Kettő százalékot ért el a 

KSS, 1 %-ot az SDĽ. Az elért eredmények alapján a jobb-közép koalíció kisebbségbe 

szorulna, a Smer-SD  és az SNS együtt 82 (73+9) mandátummal bírna. 
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Somogyi: „Matovič tud bánni a sajtóval”  

2011. február 15. - Veres István - Új Szó 

Somogyi Szilárd, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) parlamenti képviselője az Új Szónak 

adott interjúban kifejtette, nem lát esélyt arra, hogy az állampolgársági törvény 

módosítására kidolgozott, majd visszavont koalíciós javaslatot később változatlan 

formában terjesszék a parlament elé. Továbbra is aktuális marad viszont a 

kereszténydemokraták által szorgalmazott módosítás, amely a szigorúan titkos 

információkkal dolgozóknak tiltja majd a kettős állampolgárságot. Somogyi szerint a 

szlovák állampolgársági törvény kapcsán a fő kérdés az, hogy Magyarországot, vagy a 

szlovákiai magyarokat akarja-e büntetni a jogszabály. 

 

Az ingatag szerb belpolitikai helyzet is szóba került  

2011. február 15. - MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az Országházban fogadta 

Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, aki a KDNP elnökét 

tájékoztatta a vajdasági helyzetről, valamint a VMSZ elmúlt időszakban végzett 

munkájáról. Semjén Zsolt beszámolt a magyarországi alkotmányozás folyamatáról, illetve 

az EU soros elnökség munkájáról, tekintettel Szerbia uniós perspektíváira. Pásztor 

kifejtette, aggodalomra ad okot az a szerbiai belpolitikai eseménysor, ami destabilizálta a 

kormányt és veszélyeztetheti az uniós csatlakozás folyamatát. A két politikus találkozóján 

megállapodás jött létre a felek közötti konzultáció folytatására, a magyarországi és szerbiai 

rendszeres kapcsolattartásra. 

 

A VMSZ nem lép be a kormányba 

2011. február 15. - Magyar Szó 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Magyar Szó kérdésére kifejtette: nem tartja kizártnak, 

hogy pártját felkérik a szerb kormányban lévő részvételre, ám nem lát okot arra, hogy a 

parlamenti többséghez való tartozásunkat kormányon belüli személyi jelenléttel erősítsék 

meg, különösen nem hetekkel, vagy hónapokkal a ciklus lejárta előtt. 

 

A VMSZ a kormányban?  

2011. február 15. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) közleménye szerint feltételekkel ugyan, de 

támogatnák, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) belépjen a szerb kormányba. A 

feltételek között szerepel, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényt illetően előrelépés  

történjen az autonómia irányába azzal, hogy a hatalom állítsa fel hivatalból a kisebbségi 
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http://www.mno.hu/portal/765972
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-02-16_A_VMSZ_nem_lep_be_a_kormanyba.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11271/A-VMSZ-a-kormanyban.html
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szavazók névjegyzékét, és a jelölő szervezetek közül iktassák ki a civilszervezeteket. 

Továbbá, a készülő választási törvénybe építsék be a garantált parlamenti helyek 

intézményét. Végül, a szerb államfő tegye meg a szükséges kegyeleti aktusokat az 1944-45-

ös atrocitások ügyében. 

 

Tömegek keresnek magyar felmenőket a levéltárban  

2011. február 15. - MTI, Népszabadság Online 

Becslések szerint Kárpátalján az ott élő több mint 140 ezer magyar nemzetiségű lakoson 

kívül még közel háromszor annyian igényelhetik a magyar állampolgárságot, mivel 

felmenőik 1920 előtt születtek - írta a mukachevo.net. A munkácsi hírportál szerint mivel 

minimálisak a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárásban történő kérelmezésének a 

feltételei, az igénylők valósággal elárasztották a levéltárakat a felmenők származására 

vonatkozó megkeresésükkel. A cikk azt sem zárja ki, hogy az ukrán üzletemberek számára 

a magyar állampolgárságra jogosult kárpátaljai lakosokkal kötött fiktív házasság jelenti 

majd a szabad belépést az Európai Unióba, sőt az USA-ba. A híroldal a Beregszászon 

nemrég irodát nyitott Kovács Bélára, a Jobbik európai parlamenti képviselőjére hivatkozva 

azt írja, hogy a kárpátaljai magyar külképviseletekre eddig hétezer állampolgársági 

igénylés futott be, s a konzulátusokon átlagosan félóránként nyújtanak be egy-egy 

kérelmet. 

 

Csökkent a honosítások száma  

2011. február 16. - volksgruppen.orf.at 

Csökkent a honosítások száma Ausztriában a statisztikai hivatal közlése szerint. Ennek 

legfőbb oka két törvénymódosítás, valamint a bevándorlás általános csökkenése. Az 

osztrák állampolgárság megszerzését 2010 elején módosították, miszerint magasabb 

szintű német nyelvtudás, valamint bővültek az állampolgársági vizsga témakörei is. A 

kettős állampolgárságot nem ismerik el csak egyéni elbírálás esetén, valamint a vegyes 

házasságokból születetett gyermekek esetén. 
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http://nol.hu/kulfold/ukran_lap__tomegek_keresnek_magyar_felmenoket_a_leveltarban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/142660/
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