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Alkotmányellenes a nemzeti tanácsokról szóló törvény néhány szakasza 
2014. január 20. - MTI, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Szerbiai Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti közösségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény egyes szakaszait. Az alkotmánybíróság szerint nincs 

összhangban az alkotmánnyal az a szakasz, amely szerint a nemzeti tanácsok 

véleményezhetik a kisebbségi nyelveken is műsort sugárzó Vajdasági Rádió és Televízió 

(RTV) igazgató- és műsorbizottsági tagjainak meg a vezérigazgatónak a megválasztási 

folyamatát, illetve meghatározhatják a kritériumokat a kisebbségi szerkesztőségek felelős 

szerkesztőinek megválasztásához. Alkotmányellenesnek nyilvánították azt a szakaszt is, 

amely szerint a köztársaság, a tartomány és az önkormányzatok a kisebbségi nyelven 

tájékoztató médiumok feletti alapítójogaiknak egészét vagy egy részét átruházhatják a 

nemzeti tanácsokra. 

 

Németh Zsolt: Megoldást kell találni a nemzeti tanácsok szerzett jogainak 
megnyirbálására 
2014. január 20. - MTI, Pannon RTV 

Megoldást kell találni arra a problémára, hogy a szerb Alkotmánybíróság 

alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti tanácsokról szóló törvény egyes szakaszait, és 

ezzel a nemzeti tanácsok számos szerzett jogát megnyirbálta – jelentette ki Németh Zsolt 

külügyi államtitkár. Németh Zsolt szerint az alkotmánybírósági állásfoglalás – noha az 

autonómia jogi alapjait megerősíti – megnyirbál számos olyan szerzett jogot, amivel 

jelenleg a nemzeti tanácsok rendelkeznek. A külügyi államtitkár különösen sérelmesnek 

nevezte azt, hogy alkotmányellenesnek minősítik a nemzeti tanács és az anyaország 

kapcsolatát. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: a kisebbségi jogok durva szűkítése a szerb 
alkotmánybírósági döntés 
2014. január 20. – MTI, hirado.hu, MNO,  

A nemzetpolitikai államtitkárság a kisebbségi jogok durva szűkítéseként értékelte hétfőn a 

szerbiai Alkotmánybíróság döntését, amellyel a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól 

szóló törvény két törvényszakaszát teljes egészében, további nyolc törvényszakaszát 

részben alkotmányellenesnek minősítette. Az államtitkárság az MTI-hez eljuttatott 

közleményében kiemelte: különösen megdöbbentő, hogy ez a döntés egy nappal azt 

követően került nyilvánosságra, hogy az Európai Parlament elfogadta a Szerbiáról szóló 

határozatot, ami lehetővé tette az ország számára a csatlakozási tárgyalások megkezdését. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16595/Alkotmanyellenes-a-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torveny-nehany-szakasza.html
http://pannonrtv.com/web/?p=104204
http://pannonrtv.com/web/?p=104204
http://www.hirado.hu/2014/01/20/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-a-kisebbsegi-jogok-durva-szukitese-a-szerb-alkotmanybirosagi-dontes/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/01/20/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-a-kisebbsegi-jogok-durva-szukitese-a-szerb-alkotmanybirosagi-dontes/?source=hirkereso
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Áder: az ország szeretete és a magyarság tisztelete fűzi össze a résztvevőket 
2014. január 20. - MTI, Nemzeti Regiszter 

Az ország szeretete, egy kis nép megbecsülése, a magyarság tisztelete fűzi össze azokat, 

akik a Magyarország Barátai Alapítvány tagjaiként tenni kívánnak az országért – mondta 

Áder János köztársasági elnök az alapítvány konferenciájának köszöntőjében. A 

köztársasági elnöke tiszteletet parancsolónak ítélte, hogy a résztvevők Magyarország 

barátaiként határozták meg magukat, és szólt arról is, hogy a barátság egyaránt jelent 

hűséget, önzetlenséget, együvé tartozást, közös célok és értékek követését, „de azt is, hogy 

van kire számítani a bajban” – mondta. 

 

Martonyi: Magyarország célja a lehető legjobb barátság a szomszédaival  
2014. január 20. - MTI, hirek.sk 

Magyarországnak az a célja, hogy a lehető legjobb barátságot építse ki a szomszédos 

országokkal - mondta Martonyi János külügyminiszter a Magyarország Barátai Alapítvány 

hétfői konferenciáján Budapesten. Kiemelte: Magyarország tudomásul vette a területek 

elvesztését, csak azt kéri, hogy a szomszédos országok is vegyék tudomásul, hogy azokkal a 

területekkel igen jelentős magyar közösségeket is kaptak. Ez az alapja a lehető legjobb 

barátság kiépítésének az országok között - tette hozzá. Mint mondta, minden szomszédos 

országban az ottani magyar közösség határozza meg a saját stratégiáját, és azt a 

mindenkori magyar kormánynak támogatnia kell. 

 

Nem csereberélik a székely szabadság napját 
2014. január 20. – Szucher Ervin – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Március 10. idén is március 10-ére esik – jelentette ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke, aki hétfőn leszögezte: „egyesek igyekezete ellenére” idén is március 

10-én délután 5 órától, a marosvásárhelyi postaréti vesztőhelyen szervezik meg a székely 

szabadság napját. Mint mondta, az előkészítések során több olyan javaslat is érkezett, hogy 

azt ne aznap, hanem korábban vagy később szervezzék meg. A javaslattevők között olyan is 

akadt, aki azt szerette volna elérni, hogy az egységes fellépés jegyében vonják össze 

március tizenötödikével. Mások egy nappal előbbre hozták volna, mert vasárnap 

várhatóan nagyobb lenne a részvétel. 

 

Az SZNT támogatja a pereskedést az ortodoxoknak odaajándékozott 
kovásznai szálloda ügyében 
2014. január 20. – Krónika 

Arra bíztatja a történelmi magyar egyházakat az SZNT, hogy mielőbb pereljék be a 

kormányt, amiért az ortodoxoknak ajándékozta a kovásznai Fenyő (Bradul) Szállodát. 

Izsák Balázs elmondta: a felekezeti törvény világosan fogalmaz: Romániában nem léteznek 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/ader-az-orszag-szeretete-es-a-magyarsag-tisztelete-fuzi-ossze-a-resztvevoket
http://www.hirek.sk/kulfold/20140120161106/Martonyi-Magyarorszag-celja-a-leheto-legjobb-baratsag-a-szomszedaival.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-csereberelik-a-szekely-szabadsag-napjat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-csereberelik-a-szekely-szabadsag-napjat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-csereberelik-a-szekely-szabadsag-napjat
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kiváltságos egyházak, így a görögkeletieknek felajánlott adomány egyrészt törvénytelen, 

másrészt diszkriminatív a többi egyházzal szemben. 

 

Izsák Balázs: mindenki hagyja otthon a pártjelvényeket a Székely Szabadság 
Napján 
2014. január 20. – transindex.ro, MTI, Magyar Hírlap 

A székelység tudatosítani szeretné a kormányban, hogy kitűzött céljáról, Székelyföld 

autonómiájáról nem mond le - jelentette ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

hétfői marosvásárhelyi sajtóértekezletén, amelyen a március 10-ére meghirdetett Székely 

Szabadság Napja előkészületeit ismertette. A küszöbön álló választási kampányra utalva 

hozzátette: nem pártrendezvényt szerveznek, ezért mindenkit részvételre buzdít, de azt 

kéri, hagyják otthon jelképeiket. 

 

SZNT: az EB félreértelmezte a polgári kezdeményezését 
2014. január 20. – hirado.hu, MTI 

Az Európai Bizottság (EB) félreértelmezte "és a kisebbségvédelmi kaptafára próbálja 

felhúzni" a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezését - jelentette ki Izsák Balázs, az SZNT elnöke hétfői sajtóértekezletén. 

 

Az RMDSZ Főtitkárságának idei prioritásait ismertette Kovács Péter 
2014. január 20. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ Főtitkárságának 2014-es évi prioritásait az európai parlamenti- és az 

államelnöki választások, valamint a társadalomszervezés és szervezetépítés irányvonalai 

mentén megfogalmazott tevékenységek határozzák meg – nyilatkozta hétfőn Kovács Péter, 

az RMDSZ főtitkára. Hozzátette, a Főtitkárság tevékenysége a nyitottságon és a folyamatos 

párbeszéden alapuló, a helyi elvárásokat és gondokat megoldó Szövetséget kell hogy 

erősítse az elkövetkező időszakban is. A főtitkár szerint a szervezetépítés legfontosabb 

eleme a magyar közösséggel kialakított közvetlen kapcsolat megszilárdítása, amely elvet – 

ahogyan az eddigiekben is – a jövőbeli főtitkársági programok megalkotásánál figyelembe 

kell venni. 

 

Erdélyi megyék számára nyújthat közvetlen modellt a vajdasági kulturális 
autonómia 
2014. január 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) meghívására szakmai programon vettek részt 

az elmúlt hétvégén Szabadkán az RMDSZ Főtitkárságának kulturális főtitkárhelyettese, 

illetve a Kulturális Autonómia Tanács elnöke. A kétnapos kiszállás célja a 

tapasztalatszerzés volt, annak tanulmányozása, hogy a kulturális autonómia jogi 

feltételeinek megteremtése óta a vajdasági magyarok hogyan tudtak élni közhatalmi 

jogosítványaikkal, mit sikerült megvalósítaniuk az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és a 

tájékoztatás területén. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35240
http://itthon.transindex.ro/?hir=35240
http://www.hirado.hu/2014/01/20/szekely-nemzeti-tanacs-az-eb-felreertelmezte-a-polgari-kezdemenyezeset/
http://itthon.transindex.ro/?hir=35242
http://itthon.transindex.ro/?hir=35243
http://itthon.transindex.ro/?hir=35243
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Nagyváradon bírósági ügy lett a biharpüspöki iskola megszüntetéséből 
2014. január 20. – transindex.ro 

„Maradjon meg a régi iskolahálózat, amelyet legalább a szakmával konzultálva és a magyar 

közösséget figyelembe véve fogadtak el, és amelyben a Juhász Gyula Általános Iskola jogi 

személyisége érintetlen volt" – fogalmazta meg elvárásaikat Szabó József nagyváradi 

városi tanácsos a biharpüspöki iskola jogi személyiségét megszüntető városi tanácsi 

határozat, valamint a megváltozott beiskolázási terv kapcsán. Az RMDSZ-frakció három 

tanácsosa a nagyváradi bíróságon magánszemélyként támadta meg a városi 

tanácshatározatot. 

 

Több háromszéki EMNP-s politikus is kilépett a pártból 
2014. január 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Közleményben jelentette be Váncsa Jenő, az EMNP alapító tagja és megyei tanácsosjelöltje 

kilépési szándékát a pártból. Döntését azzal indokolja, hogy “az elmúlt egy évben az EMNP 

háromszéki szervezet vezetőségébe nem a megfelelő emberek kerültek és az általunk 

közösen alapított szervezet rossz irányba halad és a szétesés küszöbére került”, illetve egy 

éve semmilyen megbeszélésre nem volt meghívva. 

 

Miért utasították vissza a decentralizációs törvényt? 
2014. január 20. – Erdély Ma, Háromszék 

Puskás Bálint alkotmánybíró szerint nem a decentralizációt magát utasította el az 

alkotmánybíróság, amikor testületük egyetlen ellenszavazat nélkül visszautalta a törvényt 

a parlamentbe, és alaptörvény-ellenesnek minősítette azt. A 4000 oldalas dokumentum 

áttanulmányozása után mind a kilencen arra a következtetésre jutottak, a jogszabály oly 

súlyos hibákkal terhelt, oly felületes, következetlen, ellentmondásokkal teli, hogy ebben a 

formában alkalmazhatatlan. 

 

Sokan készülnek a történelmi választásra Székelyföldön 
2014. január 20. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az áprilisi magyarországi választásokon első ízben külhoni magyar állampolgárok is 

szavazhatnak, aki élni szeretne ezzel a joggal, annak regisztrálni kell. A történelmi 

jelentőségű választáson fontos a nagyarányú részvétel, még akkor is, ha a külhoni 

szavazatok valószínűleg csak néhány mandátum sorsát döntik el. 

 

Kiszótárazhatnak minket a románok 
2014. január 20. – manna.ro 

„Van, akiben nagyobb az empátia, van, akiben kisebb, és aki zsigerből elutasít másokat, 

azzal nincs mit tenni." A Magyar-Román Kulturális Szótár szerkesztőjével beszélgetett a 

manna.ro. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=35241
http://itthon.transindex.ro/?hir=35244
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156882&cim=miert_utasitottak_vissza_a_decentralizacios_torvenyt
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156909&cim=sokan_keszulnek_a_tortenelmi_valasztasra_szekelyfoldon_video
http://manna.ro/kozter/kiszotarazhatnak-minket-a-romanok-2014-01-20.html
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Kedden folytatódik Ploiești-en a Mikó-per 
2014. január 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem kizárt, hogy újra halasztással folytatódik kedden a Mikó-per a ploiești-i fellebbviteli 

bíróságon. Markó Attila szerint azért valószínűsíthető az újabb halasztás, mert ügyvédeik 

úgy tudják, Marosán Tamást, a református egyház volt jogtanácsosát a bíróság nem tudta 

szabályszerűen beidézni. 

 

Partiumi autonómia: „még nem késő lépni” 
2014. január 20. – Krónika 

Elsőként vetette fel tudományos alapossággal a Partiumi Fejlesztési Régió létjogosultságát 

és az érmelléki/partiumi magyarság autonómiájának a lehetőségét Szilágyi Ferenc, a 

Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, a Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetének 

kutatója, aki jelen pillanatban a Partiumi Autonómia Tanács alelnöki tisztségét tölti be. Az 

önrendelkezésről, annak esélyeiről beszélgetett a Krónika újságírójával. 

 

Kultúraünnep határok nélkül 
2014. január 20. – Krónika 

Határon átívelő programsorozattal ünnepel Nagyvárad és a magyarországi Berettyóújfalu 

a magyar kultúra napja, január 22-e alkalmából. Nagyszalonta és Gyula együttműködési 

szerződést ír alá, Marosvásárhelyen pedig a magyar–román kapcsolatokat erősítenék. 

 

Kibővítik a Román-Magyar Megbékélés Parkját Aradon 
2014. január 20. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az aradi önkormányzat a Román-Magyar Megbékélés Parkjának a kibővítésére készül – 

közölte hétfőn a Mediafax hírügynökség. A félmillió eurós (mintegy 150 millió forintos) 

beruházás kivitelezésére a napokban hirdették meg a versenytárgyalást. A munkálatok 

elvégzésében érdekelt cégek február hetedikéig nyújthatnak be pályázatot. A költségek 

közel 60 százalékát a román kormány biztosítja. 

 

Folytatódó perek a táblák miatt 
2014. január 20. – szekelyhon.ro 

Több perben is érintett Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a városban elhelyezett 

kétnyelvű közlekedési táblák miatt, amelyeken elöl szerepel a magyar megnevezés és utána 

a román. Végleges ítélet még nem született, a táblák egyelőre a helyükön vannak. 

 

Az EMNP még nem döntött Nemes Előd ügyében 
2014. január 20. – szekelyhon.ro 

Egyelőre nem tárgyalt az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezetének vezetősége 

arról, hogy megvonják-e vagy sem a bizalmat Nemes Elődtől, a párt volt megyeszékhelyi 

elnökétől, az alakulat városi képviselő-testületbeli tagjától. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kedden-folytatodik-ploieeti-en-a-miko-per
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/partiumi-autonomia-ameg-nem-keso-lepnia
http://www.kronika.ro/kultura/kulturaunnep-hatarok-nelkul
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156921&cim=kibovitik_a_roman_magyar_megbekeles_parkjat_aradon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/folytatodo-perek-a-tablak-miatt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-emnp-meg-nem-dontott-nemes-elod-ugyeben
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Szerdán tárgyalja az állampolgárság-ügyet az Ab 
2014. január 20. - bumm.sk, hirek.sk 

Szerdán kezdi meg a meghallgatást a szlovák Alkotmánybíróság az állampolgársági 

törvény ügyében. A beadvány már mintegy két éve a testület előtt hever, ám eddig 

érdemben nem foglalkoztak vele. Az állampolgárságukat elvesztők is ott lesznek. 

 

Bugár távozna a parlamentből, ha nem felelne a pártjáért 
2014. január 20. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla szerint a mostani parlament a legrosszabb az utóbbi 23 évben, pedig a mečiari 

időszak törvényhozásával is van módja egybevetni. Mint mondta, akkor ritkán szegték meg 

a törvényeket, ma azonban néha teljesen megkerülik a jogszabályokat. Elmondta, ha nem 

felelne pártjáért, távozna a parlamentből. 

 

Ünnepélyes beiratkozás az ipolyszakállosi alapiskolában 
2014. január 21. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Január 15-ével Felvidék szerte elkezdődtek az elsősök alapiskolába való beiratkozásai. A 

csökkenő gyereklétszám és egyéb újonnan előállt befolyásoló tényezők hatására az 

iskoláknak egyre több energiájukat emészti fel a megfelelő létszámú gyerekek iskolába 

csábítása. Országszerte több kezdeményezés is tapasztalható, melyek egyfajta kampány 

formájában hívják fel a figyelmet az anyanyelven folytatott tanulás fontosságára. Valamint 

egyre több és színesebb népszerűsítési anyagot adnak ki maguk az iskolák is, kis videók, 

füzet-kiadványok vagy bemutatkozó programok formájában, amik szintén a népszerűsítés 

célját szolgálják. Ipolyszakálloson ennek jegyében hirdették meg az ünnepélyes 

beiratkozási délutánt január 18-ára. Ezen az iskola bemutatta az érdeklődőknek a főbb 

tevékenységeit, aktivitásait, sokszínűségét. 

 

Szerbiai kisebbségvédelem – egy lépés előre, egy lépés hátra 
2014. január 20. - Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Csalódott a Magyar Nemzeti Tanács a szerbiai Alkotmánybíróság január 16-ai döntése 

kapcsán, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és hatályon kívül helyezte a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény egyes rendelkezéseit. A döntéssel csorbultak a nemzeti 

közösségek szerzett jogai – nyilatkozta Korhecz Tamás, az MNT elnöke. 

 

Pásztor Bálint a szerb alkotmánybíróság döntéséről 
2014. január 20. - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti frakcióvezetője szerint 

"nem történt tragédia" azáltal, hogy a szerbiai alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek 
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http://www.bumm.sk/91206/szerdan-targyalja-az-allampolgarsag-ugyet-az-ab.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/20/bugar-tavozna-a-parlamentbol-ha-nem-felelne-a-partjaert
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/43697-unnepelyes-beiratkozas-az-ipolyszakallosi-alapiskolaban
http://pannonrtv.com/web/?p=104006
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16600/Pasztor-Balint-a-szerb-alkotmanybirosag-donteserol.html
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nyilvánította a nemzeti tanácsokról szóló törvény néhány szakaszát. Kiemelte, a VMSZ 

prioritási listáján első helyen szerepelnek azok a feladatok, amelyek az 

alkotmánybíróságnak a nemzeti tanácsokról szóló törvényre vonatkozó határozatát érintik. 

 

Kezdődnek a csatlakozási tárgyalások 
2014. január 21. - Magyar Szó 

Az előirányzott protokoll szerint a mai brüsszeli, első kormányközi konferenciát, mely a 

csatlakozási tárgyalások kezdetét jelenti, Štefan Füle uniós bővítési biztos és a szerbiai 

kormány vezetői nyitják meg. Történelmi pillanatként értékelik majd az eseményt Szerbia, 

a régió és Európa egésze szempontjából is, melyet a demokratikus fejlődés, az európai 

értékek és stabilitás erősödésének a jeleként értelmeznek. A Belgrád és Pristina közötti 

viszonyok rendezésével foglalkozó fejezetet nyitják meg elsőként, hamarosan az 

igazságszolgáltatás és a korrupció kerülnek terítékre. 

 

A KMKSZ élesen elítéli a „jogkorlátozó” új ukrán törvényeket 
2014. január 20. - Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) élesen elítéli az ukrán parlament által 

múlt héten elfogadott törvényeket, amelyek a szervezet szerint korlátozzák a 

szabadságjogokat és ellehetetlenítéssel fenyegetik a kárpátaljai magyar szervezeteket. A 

KMKSZ elnöksége hétfői ungvári ülésén vitatta meg, milyen hatással lehetnek a kárpátaljai 

magyarságra az ukrán parlamentben a múlt csütörtökön csomagban elfogadott törvények, 

amelyek a KMKSZ szerint a szólás-, a sajtó- és a gyülekezési szabadság mellett korlátozzák 

a külföldről támogatott társadalmi szervezetek és alapítványok működését is, „külföldi 

ügynököknek” nyilvánítva őket. 

 

II. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap 
2014. január 20. - Kárpátalja Ma 

Január 18-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) találkozójára. Soltész Miklós szociális és 

családügyért felelős államtitkár beszédében gratulált a KMNE eddig végzett 

tevékenységéhez, a magyar kormány segítségéről biztosította az egyesületet, melyet anyagi 

formában, tízmillió forint megítélésével is kifejez az anyaország a KMNE felé. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kmksz-elesen-eliteli-jogkorlatozo-uj-ukran-torvenyeket
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/24573-ii-karpataljai-magyar-nagycsalados-nap
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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