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Nem egyezett meg az állampolgársági törvény módosításáról a 
szlovák koalíció 

2011. február 28. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava 

Nem sikerült megállapodnia hétfőn az állampolgársági törvény módosításáról annak a 

munkacsoportnak, amelyet a kormánypártok közös javaslatának kidolgozására hoztak 

létre. A koalíciós pártok mindössze abban értettek egyet, hogy amíg nem tudnak közös 

javaslatot kidolgozni, addig se a kormány, sem pedig a parlament nem foglalkozik az 

állampolgárság kérdésével. Pavol Hrušovský, a törvényhozás kereszténydemokrata (KDH) 

alelnöke szerint a jogszabály módosítása legkorábban májusban kerülhet a parlament elé. 

Gál Gábor, a Híd képviselője elmondta, pártja az állampolgársági ügy lezáratlansága 

ellenére márciusban nem kívánja akadályozni a szlovák törvényhozás munkáját. 

 

Tőkés bizalomépítő gesztusokat vár Kelemen Hunortól 

2011. február 28. - transindex.ro, Duna Tv, Vajdaság Ma, Krónika, Szabadság, Erdély Ma, 

Háromszék 

Tőkés László jó néven veszi Kelemen Hunortól, hogy együtt kíván működni az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanáccsal vagy a leendő Erdélyi Magyar Néppárttal, azonban az 

elkövetkezőkben bizalomépítő gesztusokat vár az új elnök részéről, mert szerinte az 

RMDSZ eddigi magatartása mindig a kizárólagosság irányába haladt. Tőkés még 

hozzátette, az “egység a többszínűségben, a politikai pluralizmusban” gondolat jegyében 

hajlandó összefogni. 

 

Brüsszelben ülésezik a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács 

2011. február 28. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Tőkés Lászlónak, az Európai Parlament (EP) alelnökének a meghívására hétfőtől szerdáig 

Brüsszelben tartja kihelyezett ülését a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács 

(KMAT). A nemzeti önrendelkezés ügye iránt elkötelezett határon túli magyar politikai 

szervezetek fórumának ülésén többek között a polgári kezdeményezés nevű uniós 

érdekérvényesítési eszköz igénybevételi lehetőségéről, a kisebbségben élő magyar 

nemzetrészek állapotának figyelemmel kíséréséről, valamint az autonómia európai 

biztonsági vonzatairól tanácskoznak a KMAT tagszervezeteinek vezetői. 

 

Román sajtó: az RMDSZ marad a kormányban 

2011. február 28. - Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) „faképnél hagyta” a román ellenzéki 

pártokat, és folytatja a kormányzati szerepvállalását – írták hétfőn a román országos 

napilapok, amelyek főként a romániai belpolitikai következmények szempontjából írtak az 
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RMDSZ nagyváradi kongresszusáról. Az Evenimentul Zilei szerint a roman államfő, a 

magyar miniszterelnök, valamint a roman ellenzék is „magához csatolná” az RMDSZ-t, 

amely ezért „ostromlott várként” viselkedett a kongresszuson. 

 

„Ne folytassa a Fidesz a megosztás politikáját!” 

2011. február 28. - MTI 

Az MSZP továbbra is felelős nemzetpolitikát kíván folytatni - jelentette ki Szabó Vilmos. 

Kiemelte, nem szabad engedni, hogy Budapestről „szóljanak bele” a határon túli magyarok 

életébe, ezért felszólította a Fideszt, hogy a jövőben „ne folytassa a beavatkozás, a 

megosztás politikáját”. A határon túli magyarok életébe való beavatkozásnak nevezte, hogy 

az RMDSZ hétvégi kongresszusa előtt a Fidesz-KDNP nem titkolta, hogy Markó Béla 

leköszöntével kit szeretnének a párt új elnökeként látni. Szerinte egyértelmű, hogy a Fidesz 

Budapestről támogatja, hogy Tőkés László meg tudja szervezni az új romániai magyar 

pártot, az Erdélyi Magyar Néppártot. 

 

Tucatjával érkeznek a kérelmek 

2011. február 28. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Egyszerre harmincegy honosítási kérelmet adtak be a hétvégén a Győr-Moson-Sopron 

megyei Kapuváron. A csoport az erdélyi Hegyközkovácsiból érkezett a rábaközi városba 

Forró László királyhágó-melléki segédpüspök vezetésével. A látogatók mintegy száz 

igénylő űrlapot vittek haza magukkal. 

 

Szakértők a magyar kormánypártok és az RMDSZ viszonyáról 

2011. február 28. - Krónika 

Természetes, hogy minden magyarországi kormányváltás után hangsúlyeltolódás 

tapasztalható a határon túli magyar politikai mozgalmakkal ápolt viszonyban, ugyanakkor 

folytatódhat a párbeszéd a magyar kormánypártok és az RMDSZ megválasztott új vezetője 

között - állapította meg a romániai politikával foglalkozó két magyarországi szakértő az 

MTI-nek nyilatkozva hétfőn. 

 

Toró T. Tibor véleménye az RMDSZ új elnöksége kapcsán 

2011. február 28. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta, hogy óvatos optimizmussal 

tekintenek az RMDSZ kongresszus utáni helyzetre. Ahhoz, hogy az RMDSZ-en belül 
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változás következzen be időre van szükség és Kelemen Hunornak nem lesz könnyű dolga, 

ha változtatni akar az RMDSZ politikáján. Továbbá közölte, hogy az Erdélyi Nemzeti 

Tanács nyitott az RMDSZ-szel való párbeszédre és reméli, hogy az RMDSZ új vezetősége a 

régivel ellentétben kapható lesz a közös cselekvésre. 

 

Dicshimnuszok és dilemma 

2011. március 1. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs elemzi Kelemen Hunor elnökké 

választását. Bár a kongresszuson nyilvánosan kevesen fejezték ki aggályukat Kelemennel 

kapcsolatban, a háttérben azért folytak beszélgetések az – akkor még csak jelölt – 

rátermettségét illetően – írja Rostás. A szerző hangsúlyozza: ezek a kételyek leginkább 

ahhoz kapcsolódtak, hogy a kulturális miniszter “képes lesz-e erős kézzel összefogni a 

szervezetet úgy, hogy közben van füle meghallani a kritikákat”. 

 

Cél és eszköz 

2011. március 1. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó arról ír, hogy az RMDSZ kongresszus utáni első döntése a 

munkatörvénykönyv elfogadása volt, ami további népszerűségvesztést okozhat a 

Szövetségnek. Salamon Márton László kiemeli: “Ha a kormányzati szerep kisebbségi jogok 

elérésére ad kilátást, viszont veszélyezteti a parlamenti jelenlétet, meg kell gondolni, hogy 

megéri-e az eredmény a nagy kockázatot. Az ugyanis nem használ az RMDSZ kisebbségi 

jogérvényesítésének, ha netalán kiesik a parlamentből”. 

 

2 perces interjú: Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, művelődési 
miniszter 

2011.március 1. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a lapnak adott rövid interjúban elmondta, 

„mindannyiunk érdeke a magyar kormánnyal, a magyar kormányzó pártokkal az 

együttműködés, mert közös célokat, közös értékeket képviselünk az Európai Néppárttól 

kezdődően a nemzetpolitika különböző aspektusaiig”. Kelemen hozzátette, ő a szoros 

partneri kapcsolat ápolásában érdekelt, ezért teljes nyitottsággal, jóhiszeműséggel és a 

legnagyobb bizalommal fog fordulni a Fidesz vezetői felé. Az RMDSZ újdonsült elnöke 

reméli, hogy pártjának sikerül együttműködnie más romániai magyar szervezetekkel is, 

hiszen a legfőbb cél a magyarság erős politikai képviseletének megőrizése. 
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Kisebbségben 

2011. március 1. - Aczél Endre - Népszabadság 

 „Az RMDSZ a román politikában nem megkerülhető. Olyan a polarizáció, hogy a 

pillanatnyi aritmetika szerint csak vele lehet kormányozni, nélküle nem” – írja Aczél 

Endre a Népszabadságban. A szerző szerint ez Markó Béla érdeme, és nem érti, hogy „ilyen 

politikai teljesítmény után Orbánék miért utálják az RMDSZ-t, minek küldözgetnek feléje 

ultimátumokat? Miért támogattak Kelemennel szemben egy olyan embert, akit a végső 

szavazásban a küldötteknek még tíz százaléka sem támogatott. Miért gondolták azt, hogy a 

kedvezményes honosítás után a romániai magyarság rokonszenve olyan fokon fordul a 

Fidesz felé, hogy az ő emberét, Olosz Gergelyt választják az RMDSZ elnökének? Tévedni 

emberi dolog, de mint tudjuk, néha több, mint bűn, hiba.” 

 

Állampolgárság: Nincs megállapodás 

2011. február 28. - Felvidék Ma 

Az állampolgársági törvény módosításáról tárgyaló szlovák munkacsoport megbeszélést 

követően Iveta Radičová kormányfő úgy nyilatkozott, hogy Szlovákia csak annak fogja 

engedélyezni a kettős állampolgárságot, akinek állandó lakhelye, házastársa, gyermeke a 

másik országban található, illetve aki tartósan ott dolgozik vagy folytat tanulmányokat. A 

miniszterelnök ragaszkodna ahhoz is, hogy a magyar-szlovák viszonylatban államközi 

szerződés rögzítse, ki veheti fel a magyar állampolgárságot a szlovák mellé. Daniel Lipšic 

kereszténydemokrata (KDH) belügyminiszter szerint Szlovákiának olyan törvényt kell 

elfogadnia, amely nem árt a szlovák állampolgároknak és védi a szlovák nemzeti érdekeket 

is. 

 

Állampolgárság - Berényit nem lepi meg, hogy nincs koalíciós 
megállapodás 

2011. február 28. - SITA, Új Szó Online 

Berényi Józsefet, az MKP elnökét nem lepte meg, hogy a kormánykoalíciónak nem sikerült 

megállapodnia az állampolgársági törvény módosításáról, ezzel a kormányprogram egy 

fontos pontja továbbra is teljesítetlen marad. 

 

Belousovová: naivitás volt tárgyalást ajánlani Orbánéknak 

2011. február 28. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Politikailag naiv lépés volt Iveta Radičová kormányfőtől felkínálni a lehetőséget Orbán 

Viktornak, hogy Budapest a kettős állampolgárságról szóló államközi egyezményről 

tárgyaljon Pozsonnyal – jelentette ki Anna Belousovová, a nacionalista SNS korábbi 
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alelnöke. A jelenleg független képviselő szerint „Orbán kiszámítható, teljesen nyilvánvaló 

volt, hogy válasza elutasító lesz“. Belousovová szerint a magyar fél soha nem fog 

belemenni abba, hogy csak az vehesse fel a magyar állampolgárságot, akinek tartós 

lakhelye van Magyarországon. „Orbánnak módosítania kellene a kettős állampolgárságról 

szóló törvényét, s ez olyan hatalmas politikai vereség lenne számára, hogy ezt biztosan 

nem vállalja“ – véli a politikus. 

 

SME: jó ürügyek a nacionalizmus igazolására 

2011. február 28. - Felvidék Ma 

A SME liberális napilap publicisztikája szerint Martonyi János azzal, hogy a kétoldalú 

tárgyalások megindulásának feltételéül szabta, hogy Szlovákia előbb módosítsa 

állampolgársági törvényét, elismerte, Budapest semmiféle értelmes szlovák javaslatról 

nem fog tárgyalni. A cikkíró Peter Morvay szerint a szerződéstervezet csak egyetlen 

alapvető pontban változtatná meg a magyar állampolgárság felvételének feltételeit: 

magyarországi állandó lakhelyhez kötné azt. Ezzel a módosítással Orbán Fidesze elesne 

attól a lehetőségtől, hogy tömegesen verbuváljon új választókat. 

 

Dzurinda dicséri a németeket, a magyarokról nem szól... 

2011. február 28. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

Mikuláš Dzurindának a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent írásával 

kapcsolatban a szerző leszögezi: a szlovák külügyminiszter ebben kiemelte, hogy a szlovák 

parlament már húsz évvel ezelőtt elítélte a kollektív bűnösség elvét, és a szlovák nép 

nevében sajnálkozását fejezte ki a német polgártársak elvesztése felett. A cikkíró szerint 

Dzurinda arról nem írt, hogy „a hírhedt beneši dekrétumok mai napig  érvényben vannak, 

és Szlovákiában félmillió magyar, Magyarországon pedig mintegy 90 ezer szülőföldjéről 

erőszakkal kitelepített  felvidéki magyarnak a  leszármazottjai várnak arra, hogy valaki 

bocsánatot kérjen  tőlük, hogy a szlovák parlament kárpótolja a meghurcolt embereket, és 

félmillió magyar kollektív bűnösségét semmisnek nyilvánítsa”. 

 

Újabb „Esterházy-affér” jön? 

2011. február 28. - Barak László - Új Szó, parameter.sk 

A szerző Esterházy János rehabilitációjával kapcsolatban leszögezi: „a szlovák politikai elit 

nemhogy nem ismeri el Esterházy érdemeit, de mereven ellenzi erkölcsi és jogi 

rehabilitációját”. Barak szerint mindez „meglehetős szűkkeblűségre vall”, ami „a szóban 

forgó szlovák politikai elit önreflexiójáért kiált”. Úgy véli, „téves, egyszersmind káros 

dolog”, hogy a pozsonyi magyar nagykövetség az egyike azoknak, akik szeretnék 

kikényszeríteni ezt az önreflexiót. 
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Állampolgárság - Berényit nem lepi meg, hogy nincs koalíciós 
megállapodás  

2011. február 28. - Új Szó Online  

Berényi Józsefet nem lepte meg, hogy a kormánykoalíciónak nem sikerült megállapodnia 

az állampolgársági törvény módosításáról. AZ MKP elnöke szerint a kormány 

programnyilatkozatának egy fontos pontja továbbra is teljesítetlen marad. A jelenleg 

érvényes jogszabály értelmében a magyar állampolgárság megadását január elején 

kérvényező Berényit meg kell majd fosztani szlovák állampolgárságától, ha megkapja a 

magyart. A kormánypártok ezt a szabályozást meg akarják változtatni, ám a koalíció e 

célból létrehozott munkacsoportja hétfői ülésén nem tudott közös törvénymódosító 

javaslatban megállapodni. Berényi saját honosítási ügyéről nem nyilatkozott a SITA 

hírügynökségnek. "Kérvényem sorsáról nem fogok tájékoztatni" - közölte. 

 

Az adatvédelmi biztosnál járt a tartományi ombudsman 

2011. február 28. - Vajdaság Ma 

Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman és Vukašinović Éva, a kisebbségi jogok 

védelmével foglalkozó ombudsman-helyettes Belgrádban találkozott Rodoljub Šabić 

adatvédelmi biztossal és helyettesével, Aleksandar Resanovićtyal. A megbeszélésen szó 

volt a kisebbségi nyelveken történő oktatás területén a tartományi ombudsman által még 

az idén lebonyolítandó kutatásról. 

 

MNT: legyen minél több vajdasági magyar diplomás 

2011. február 28. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Megduplázná az állami költségvetés terhére tanuló vajdasági magyar egyetemisták számát 

a Magyar Nemzeti Tanács. Az MNT hétfői 8. rendes ülésén fogadta el az Oktatásfejlesztési 

Stratégiával összhangban lévő felvételi felkészítő rendszerről szóló javaslatot. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az érdeklődő végzősök, vagy bárki más, aki az idén 

szeretne felvételizni valamelyik szerbiai állami felsőoktatási intézménybe, mostantól 

interneten gyakorolhat és javíthatja saját esélyeit a felvételin. 

 

Ismét igényelhető a Magyar igazolvány!  

2011. február 28. - T. V. - Kárpáti Igaz Szó 

Szalipszki Endre ungvári konzul nyilatkozott a Kárpáti Igaz Szónak a Magyar Igazolványok 

kiadásával kapcsolatban. Március 1-től kizárólag a konzulátusokon lehet kérelmeket 
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beadni. Elmondta, hogy a fél évnél régebbi igényléseket nem vehetik figyelembe, mivel 

„változások történhettek például a lakcím tekintetében.” 
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