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HÍREK 

Nemzeti összetartozás bizottsága 

Lásd a Hét Témája c. rovatban. 

Nemzetpolitika az Országgyűlésben 

A 2013. február 18-i ülésnapon napirend előtti felszólalásra jelentkezett 
Kalmár Ferenc András (KDNP) „Ha én zászló volnék” címmel: 

A mai Európa egyik jelmondata „az egység a sokszínűségben” szlogen – hívta 
fel a figyelmet a képviselő, hozzáfűzve: Európa lakosságának mintegy 20 
százaléka él kisebbségben, a legtöbb ország etnikailag sokszínű, tehát 

elfogadhatatlan a kisebbségellenes politikai magatartás.  

„A magyarság bárhol is éljen, nem fogadja el, hogy másodrendű polgára 

legyen Európának” – fogalmazott. Hozzászólásában kiemelte: a regionális 
szimbólumok használata elfogadott gyakorlat az Európai Unióban. 
Véleménye szerint a nemzeti közösségek hatékony védelme érdekében meg 

kell állítani az asszimilációt, amelynek egyedüli eszköze az autonómia. 

A székely zászló kérdéséről szólva úgy fogalmazott: Románia is aláírta a 

kisebbségek jogait biztosító nemzetközi egyezményeket, és azok 
érvényesülését számon is kéri például Szerbián, a román kisebbség 
védelmében. Ennek megfelelően „nem volna szabad rossz néven venni a 

magyar anyaországi szervezetek, önkormányzatok kiállását a székely zászlók 
ügyében.” Hozzátette: „ez a kiállás szolidaritás; senki ellen nem irányul, 
csupán jogok védelmében történik.” 

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
üdvözölte, hogy számos magyarországi település tűzte ki a székely zászlót a 

szolidaritás jegyében. Hangsúlyozta, hogy Magyarország támogatja a 
székelyek autonómiatörekvéseit.  

Beszámolt arról is, hogy Nyugat-Európában a kisebbségeknek széles körű 

jogaik vannak, példaként említve a skót, katalán és finnországi svéd 
közösségeket. Hozzátette: ha az Európai Unióban a polgárok egyenlőek és 

más közösségeket megillet a területi autonómia, akkor „ugyanúgy joga van 
egy székelynek Románia területén is a saját önrendelkezési jogának 
gyakorlásához.”  

Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a román fél eleget tesz a nemzetközi 
kisebbségvédelmi egyezményekben foglaltaknak és nem fogja a székelyek 

legitim autonómiatörekvését akadályozni. Hozzászólásában rámutatott: 
Magyarország a viszonosság elvét is kérheti Romániától, hiszen hazánkban 
számos jogosítványt kaptak a kisebbségek. Felhívta a figyelmet, hogy a 

Romániában élő magyar nemzeti közösségeket is megilletik ugyanazok a 
jogok, amelyeket éppen Románia követel az utóbbi hónapokban Szerbiától és 
Moldovától az ott élő románok védelmében, illetve „amit mi itt 

Magyarországon biztosítunk számukra: hiszen senkit nem zavar, ha valaki 
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egy román zászlót kitűz itt, akár a saját kisebbségi önkormányzatukra, akár 
más épületekre.” 

****** 

Szávay István (Jobbik) kérdése a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli 
miniszterhez „Miért nem segíti a kormány a moldvai csángók magyar 

állampolgársághoz jutását?” címmel 

A Jobbik képviselője felszólalásában üdvözölte a kettős állampolgárság 
megszerzésének lehetőségét, ugyanakkor elégedetlenségének adott hangot a 

honosítási eljárás ügyintézésében tapasztalható hiányosságok miatt.  

Véleménye szerint a könnyített honosítási eljárás során különösen nehéz 

helyzetben vannak a csángó magyarok, akiknek jelentős része magyar 
nyelven beszélni ugyan igen, írni azonban nem tud, ezért a szükséges 
okmányok kitöltése során gyakran nehézségekbe ütköznek. Hangsúlyozta, 

hogy Csángóföldön nincs állandó magyar külképviselet, ezért az 
ügyintézésben segítségre szorulóknak messzire – Sepsiszentgyörgyre vagy 

Csíkszeredába – kell utazniuk.  

A képviselő kiemelte: már 2011-ben javasolta egy demokráciaközpont 
megnyitását, melynek eredményeképp két személy került alkalmazásra, akik 

úgynevezett mozgó demokráciaközpontként járták a csángó falvakat és 
segítették a helyieket. Azonban 2012 őszén a két alkalmazott munkaviszonya 
megszűnt pénzhiányra hivatkozva, így azóta a könnyített honosítás iránt 

érdeklődők rendszerint a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségéhez 
fordulnak, akik azonban megfelelő erőforrások és támogatás hiányában 

ennek a feladatnak nem tudnak eleget tenni.  

A képviselő kérdése arra irányult, hogy a kormány hogyan nyújtana 
segítséget a csángó magyar közösség számára.  

Rétvári Bence államtitkár (KIM) válaszában kitért az egyszerűsített honosítási 
eljárást övező nagyszámú érdeklődésre és bevezetésének sikerére. Kiemelte, 

hogy a kettős állampolgárságról szóló törvény tartalmaz egy külön a csángók 
részére megfogalmazott szövegrészt is, annak érdekében, hogy számukra is 
biztosított legyen a magyar állampolgársághoz jutás lehetősége.  

Az államtitkár elmondta, hogy a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének a 
képviselői januárban jártak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél. A 
találkozó keretében hosszan cseréltek eszmét a csángó magyarok 

problémáiról, azonban a felvetett ügyet nem említették.  

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a demokrácia-központoknak fontos 

szerepük van Erdélyben, a Partiumban és Csángóföldön is, ezért szükséges a 
mozgó demokráciaközpont keretében újabb munkavállalókat alkalmazni.  

****** 

A 2013. február 19-i ülésnapon a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Keretstratégiáról szóló határozati javaslat (H/9064) előterjesztői 

expozéjára és vezérszónoki felszólalásaira került sor.  

A stratégiáról szóló javaslatot négypárti támogatással nyújtották be, 
előterjesztője a független Szili Katalin mellett a KDNP-s Nagy Andor, a 

fideszes Ékes József, az MSZP-s Tóbiás József és a jobbikos Varga Géza. 

http://www.parlament.hu/irom39/09064/09064.pdf
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A határozati javaslat nem csupán országos, hanem a határon túli 
nemzetrészeket is magába foglaló magyar nemzet - mint politikai közösség - 
szintjén irányozza elő a feladatokat: „Magyarország földrajzi és történelmi 

adottságai miatt a fenntarthatóság feltételeinek megteremtése nem pusztán 
országhatáron belüli feladat, igényli az anyaországbeli és a határon túli 

magyarok együttműködését, továbbá különös jelentősége van a szomszédos 
országokkal való együttműködésnek is”. 

A Magyarország Alaptörvényébe foglalt, a fenntartható fejlődés, a jövő 

nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való 
hosszú távú felelős gazdálkodás követelményeinek érvényesítése érdekében 
született dokumentum alapvető feladatai között határozza meg a honi és a 

határon túli magyarság között közvetítő kulturális intézmények és 
programok támogatását is. „A Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészek 

közötti kulturális kapcsolatok erősítése olyan értékek átvételét teszi lehetővé, 
amelyek a társadalmi összetartozást és a fenntartható társadalom és az 
emberi erőforrások iránti elköteleződést erősítik.” – olvasható a 

dokumentumban. 

A napirendi pont előadója, Szili Katalin független képviselő hangsúlyozta, 

hogy a fenntarthatósági kérdésekben Kárpát-medencei kitekintést célszerű 
alkalmazni. Hozzátette: „már született az elmúlt esztendőkben a Kárpát-
medencei Képviselők Fóruma által is jóváhagyottan egy olyan konszenzusos 

stratégia, ami éppen a Kárpát-medence fenntarthatósági kérdéseivel 
foglalkozik, jelzi azokat az irányokat, amerre nekünk együtt, mint nemzetnek 
menni kell.” 

Erdély 

Csendesedik a székely zászló körül kialakult „háború”1 

Február 18-án a román parlament házbizottsága úgy döntött, a román 

képviselőház nem reagál arra, hogy a magyar Országházra kitűzték a székely 
zászlót, mert az nem a román jelképrendszer része. Ugyanakkor Valeriu 
Zgonea házelnök azt javasolta, hogy a bukaresti parlament előtt függesszék 

ki az ország megyéinek jelképeit. Hozzátette, hogy Hargita és Kovászna 
megyének – Románia két magyar többségű megyéjének – is van a román 

állam által jóváhagyott zászlaja, illetve címere.  

Viorel Hrebenciuc, a házbizottság elnöke kedden úgy pontosított, hogy a 41  

megye zászlaja megszabott ideig, például két hétig lenne kifüggesztve, a 
román és az uniós zászló mellett.  

A székely zászlót 2004-ben a Székely Nemzeti Tanács fogadta el saját 
szimbólumaként. A lobogó oly sikeresnek bizonyult, hogy az SZNT 2009-ben 
tartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésén az egész Székelyföld 
szimbólumává nyilvánították. A jelkép 2009-ben a romániai közigazgatás 
egyik hivatalos jelképévé is vált azáltal, hogy a Hargita megyei közgyűlés 
határozatba foglalta, hogy a székely zászló a megye jelképe. A Maros megyei 
táblabíróság tavaly szeptemberben jogerősen megsemmisítette a Hargita 
megyei önkormányzat egyik 2009-ben hozott határozatát, amellyel a megye 
jelképévé tették a székely zászlót. Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács 

                                                 
1
 A téma előzményeiről a Nemzetpoltikai Tükör II. évf. 1. és 2. számában olvashat. 
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elnöke szerint a bírósági indoklás közzétételéig, illetve amíg meg nem jelenik a 
végzés a hivatalos közlönyben, Hargita megye törvényes jelképe a székely 
zászló. A történelmi Háromszéket magába foglaló Kovászna megye közgyűlése 
egy ettől eltérő – a székely heraldikai elemeket szintén tartalmazó – zászlót 
fogadott el megyezászlóként.  

Február 22-én székely zászlót ajándékozott Kelemen Hunor, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Crin Antonescu román 

liberális pártelnöknek a Nemzeti Liberális Párt tisztújító kongresszusán és 
kijelentette, hogy kész lezárni a székely zászló körül kirobbant 
„álkonfliktust”. 

A zászló-ügy életben tartása vélhetően érdekében állhat a román 
kormánynak, ugyanis eltereli a figyelmet a belső problémákról. Így látja a 
zászló ügyében kirobbant konfliktust Kövér László Házelnök is, aki vasárnap 

kifejtett véleménye szerint érthetőnek tartja a feszült állapotot, hiszen az IMF 
miatt „a hetedik bőrt is le kell húzni a román állampolgárokról”. 

A székely zászló ügye várhatóan Martonyi János külügyminiszter közelgő 
bukaresti tárgyalásai eredményeként fog majd nyugvópontra jutni.  

Felvidék 

A szlovák államfő budapesti látogatása 

Kilenc év után érkezett ismét szlovák államfő hivatalos látogatás keretében 
Budapestre. Ivan Gašparovič február 19-20-án több egyeztetésen, fogadáson 

és megemlékezésen is részt vett. 

Gašparovič első budapesti útja Áder János köztársasági elnökhöz vezetett. A 

két államfő közt zajló megbeszélésen a felek kitértek az érzékenyebb 
témákra, így az állampolgárság és a nyelvhasználat ügyére, valamint az 
oktatással kapcsolatos kérdésekre is. Hangsúlyozták az együttműködés 

fontosságát: dicsérték az elmúlt időszakban e téren elért eredményeket és 
kiemelték, hogy a továbbiakban is fenn kell tartani a közös munkálkodást.  

A szlovák államfőt Orbán Viktor miniszterelnök fogadta a Parlamentben, 

akivel ugyancsak tárgyalóasztalhoz ültek kedden. A megbeszélésen részt vett 
Szijjártó Péter államtitkár, Balogh Csaba pozsonyi nagykövet, valamint 

Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter.  

Ivan Gašparovič az állam- és kormányfői találkozók mellett részt vett és 

beszédet mondott a magyar-szlovák diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. 
évfordulója alkalmából rendezett fogadáson. Elmondta, hogy bár a két ország 
sok kérdést másképpen ítél meg, nagyon fontosak a jószomszédi 

kapcsolatok, s mind a magyar, mind a szlovák félnek törekednie kell az 
együttműködésre. Szerinte ez a gazdasági és szociális vonatkozású 

kérdésekre adott megfelelő válasz meglelését is segítheti. A kisebbségekkel 
kapcsolatban kifejtette, a szlovák és a magyar közösség egyaránt gazdagítja a 
két ország kapcsolatát és Szlovákia minden egyéni szabadságjogokon alapuló 

kisebbségekkel kapcsolatos igényt teljesít. 

Szerdán a szlovák köztársasági elnök találkozott az Országos Szlovák 
Önkormányzat vezetőjével. A budapesti Szlovák Intézetben lezajlott 

megbeszélésen Gašparovič és Fuzik János a magyarországi szlovák kisebbség 
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helyzetéről egyeztettek.  Kijelentette, egyebek mellett, hogy „büszke vagyok a 
szlovákokra és büszke vagyok Önökre – azokra a szlovákokra is, akik 
külföldön élnek, hogy megtartották a nemzeti érzelmüket. De büszke vagyok 

arra is, hogy más ország polgáraiként lojálisak az országukhoz. Önök 
Magyarország polgárai, és magyar állampolgárokként Magyarország érdekeit 

kell védeniük a világban. Ez így van rendjén. Ezt kívánom nagyon, 
Szlovákiában is." 

Az államfő Gödöllőn tett látogatása alkalmával elsősorban az európai uniós 

elnökség tapasztalatairól tájékozódott, továbbá Gémesi György 
polgármesterrel az önkormányzatok együttműködésének lehetőségeiről is 

szót váltott. Gašparovič a szerdai tárgyalások mellett két megemlékezésen is 
részt vett. Megkoszorúzta Jan Kollár, a pesti szlovák evangélikus gyülekezet 
egykori lelkészének emléktábláját, valamint a Hősök Emlékkövét a Hősök 

terén. 

A szlovák köztársasági elnök hosszú évek szünete után megtett hivatalos 
látogatása nem hozott fordulatot. Gašparovič többször hangoztatta a két 
ország közti együttműködés fontosságát, kifejezte reményét a vitás kérdések 
tisztázására, azonban a konkrét ügyekre térve nem mutatkozott az 
álláspontok közeledésének jele. Az elnök a látogatás során is a szlovák fél 
felvidéki magyarsággal kapcsolatos szokásos érvelését alkalmazta, ami a 
nemzetiségek hídszerepéről szól, úgy hogy eközben tulajdonképpen 
megkérdőjelezte az ottani magyarság Szlovákiához való lojalitását. 

Délvidék 

A délvidéki magyarellenes támadásokról tárgyalt Pásztor és Dačić 

Mint arról előző számainkban már beszámoltunk az elmúlt időszakban ismét 
megszaporodtak a vajdasági magyarság ellen irányuló kilengések. 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke és Ivica Dačić szerb 

miniszterelnök a vajdasági közbiztonsági helyzet megvitatására összehívott 
február 16-i találkozón állapodott meg abban, hogy megerősítik a rendőrség 

jelenlétét azokon a helyeken, ahol az incidensek legtöbbször előfordultak, itt 
szükség esetén a csendőrség is bevethető lenne. A találkozójukat követő 
közlemény szerint a közös célok elérése érdekében a két fél folytatja az 

intenzív és konstruktív együttműködést, ez pedig Vajdaság Autonóm 
Tartomány minden polgára számára a nyugalmas és békés élet biztosítása, 
nemzeti hovatartozására való tekintet nélkül. Ugyanezen cél érdekében az 

elkövetkező hetekben a belügyminiszter, a rendőrség igazgatóságának 
vezetősége és a vajdasági rendőrállomások vezetői közös találkozót tartanak 

a tartományi képviselőház biztonsági tanácsával. 

*** 

Az Emberi Méltóság Tanácsa is tiltakozik az újabb vajdasági 

magyarverés ellen 

Lomnici Zoltán, a szervezet elnöke az MTI-nek elmondta: egy határon túli 

magyaroknak szervezett maglódi találkozón beszélt a korábban összesen 61 
év börtönbüntetésre ítélt öt „temerini fiú” közül a nemrég szabadult Horváth 
Árpáddal és Szakáll Zoltánnal. Lomnici Zoltán aláírta a petíciójukat, 

amelyben az újvidéki bíróságnál panaszt tesznek, mert három társukat 
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továbbra is fogva tartják, másrészt az ellen, hogy egy másik, szintén 
magyarokat érintő perben ugyanazt a bírónőt akarják kijelölni, aki korábban 
őket elítélte. 

*** 

A szabadkai Pannon RTV televízió híradása szerint Szabadka központjában 

„tíznél is népesebb szerb ajkú társaság” támadt a magyar fiatalokra azért, 
mert magyarul beszéltek. A magyar fiatalok az egyik szórakozóhelyről át 
akartak menni egy másikba, ekkor rontottak rájuk, és ütni kezdték őket. „Az 

egyikük arcán mély sebet ejtett egy bokszer. Mivel csavarhúzót is láttak a 
támadóknál, a fiúk megpróbáltak elmenekülni”. 

Az egyik áldozat elmondta, hogy kettős állampolgár, és mivel 

Magyarországon él, ott akar orvoshoz menni, és feljelentést is ott tesz majd, 
mivel nem bízik a szerb hatóságokban. 

*** 

Az esetek kapcsán a kisebb vajdasági magyar pártok is tiltakozásukat 
fejezték ki. Meddig lehet még tűrni a magyarellenes támadásokat?! – teszi fel 

a kérdést a Magyar Remény Mozgalom a szabadkai „csavarhúzós” eset 
kapcsán. A párt arra figyelmeztet, hogy amíg élvonalbeli pártpolitikusok a 

nemzetek közötti incidensek csökkenéséről beszélnek, addig a médiában 
szinte minden héten magyarellenes soviniszta támadásokról, incidensekről 
lehet olvasni. 

 

A Magyar Polgári Szövetség február 20-i zentai sajtótájékoztatójának egyik 
fő témája szintén a vajdasági közbiztonság volt. Itt elhangzott, hogy a 

pártnak több törvénymódosítási elképzelése is van a közbiztonság 
helyreállítása, valamint a lopások megfékezése kapcsán. Elmondásuk szerint 

a vagyonvédelmet decentralizációval, tehát a szakképzett helyi rendőrség 
kialakításával tudnák elérni. A párt tagjai remélik, hogy az elképzeléseik 
megvalósulhatnak, és a magyarság támadása elleni tiltakozásuk nem lesz 

hiábavaló. 

A Magyar Polgári Szövetség tagjainak konkrét elképzelései és tervei vannak 

Vajdaság jövőjét illetően. A fő célkitűzésük, hogy Vajdaság teljes értékű 
autonóm tartomány legyen.  

Még korábban – az óbecsei eset után – a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége is elítélően nyilatkozott és egyben figyelmeztetett 
a – szerintük már beigazolódott – kettős mérce alkalmazására a bíróságok 
részéről. A magyarverések elkövetői rendszerint „kiskorúak” és az ügy 

általában szabálysértéssel végződik (ha egyáltalán előállítanak valakit). 
Fordított esetben pedig nemzeti és faji gyűlölet szítása a vád és drákói 

szigorral mérik a büntetéseket – hangsúlyozza a párt.  

******* 

Magyarverések: az EP emberi jogi bizottságot küldhet Szerbiába 

Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának február 21-i bővített 
elnökségi ülésén Tőkés László európai parlamenti képviselő közbenjárására 

Inese Vaidere litván EP-képviselő vetette fel a szerbiai „magyarverések” 

http://www.mrm.rs/koezlemenyek/880-mrm-a-szabadkai-qcsavarhuzosq-eset-kapcsan-meddig-lehet-meg-trni-a-magyarellenes-tamadasokat
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aggasztó kérdését, Barbara Lochbihler bizottsági elnök pedig támogatásáról 
biztosította a vajdasági magyarok helyzetének orvoslását. 

Tőkés László február elején az EP plénumán szorgalmazta, hogy a Parlament, 
a Bizottság és a Tanács Szerbia esetében – a koppenhágai kritériumok 
értelmében – kizáró jellegű csatlakozási feltételként érvényesítse a nemzeti 

kisebbségek védelmének követelményét”. 

Az albizottság az ülésen egy szerbiai emberi jogi küldöttség kiküldését 
irányozta elő idén októberre, Szerbiába. A tervek szerint, ezt megelőzően, egy 

bizottsági közmeghallgatásra is sor fog kerülni az európai csatlakozásra 
készülő ország emberi jogi helyzete tárgyában. 

Emlékezetes, hogy a magyarok ellen elkövetett erőszakos cselekmények 
ügyében legutóbb 2005-ben, Doris Pack német EP-képviselő vezetésével járt 
európai parlamenti tényfeltáró küldöttség Szerbiában.  

Forrás: Vajdasági Magyar Demokrata Párt hírlevele, XI. évf. 39. szám 

Kárpátalja 

Állampolgárságot pénzért? 

A kedvezményes honosítás intézményével kapcsolatban elsősorban az ukrán 
médiában olyan hírek jelennek meg, amelyek szerint komoly visszaélések 
kísérhetik a honosítási eljárást. 

A jelek szerint a külhoni magyarság érdekében kialakított szabályozásból 
több, hasonló ügyekre „szakosodott” bűnszövetkezet is hasznot kíván húzni. 

Számos olyan cég lelhető fel a világhálón2, amely több tízezer euró ellenében 
kínálja a magyar állampolgárságot – bárkinek, aki hajlandó áldozni erre. 
Ugyan a magyar jogszabály egyértelmű feltételeket szab3, ám ezek a 

csoportok azt ígérik, hogy legális keretek közt szerzik meg a magyar útlevelet 
azoknak is, akik nem tesznek eleget ezeknek a követelményeknek. A 
szervezők a milliós nagyságrendű ellentételezést az ügyintézés 

bonyolultságával, az ügyvédek és a bíróság bevonásával indokolják. 
Ugyanakkor Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárásért felelős 

miniszteri biztos cáfolta a fenti értesüléseket. Elmondta, hogy az 
állampolgársági törvény egyértelműen fogalmaz a kérdésben, az ügyvédeknek 
és a bíróságnak pedig nincs szerepe az ügymenetben (ezt jelzi, hogy az 

elutasító döntést indokolni sem kell és jogorvoslatra sincs mód), továbbá, 
hogy ezek a vállalkozások általában csupán az ügyfeleik pénzét akarják 

kicsalni a kecsegtető ajánlatokkal, valódi szolgáltatás nélkül. 

*** 

Az állampolgárság témája egyéb vonatkozásban is aktuális kérdés keleti 

szomszédunknál. Lev Mirimszkij független parlamenti képviselő4 az elmúlt 

                                                 
2 Pl. http://vengriya.in.ua/, vagy http://grazdaninmira.ru/ 
3 Az a nem magyar állampolgár honosítható kedvezményesen, aki az alábbi 

követelményeknek megfelel: maga, vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy 

valószínűsíti magyar származását; magyar nyelvtudását igazolja; a magyar jog szerint 

büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban; honosítása nem sérti 

Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 
4 Aki egyébként az orosz kisebbség érdekeit képviselő Szövetség (Szojuz) párt vezetője. 

http://www.vmdp.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:hirlevel-xi-evf-39-szam&catid=22:2013-as-ev-hirlevelei&Itemid=72
http://vengriya.in.ua/
http://grazdaninmira.ru/
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héten benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné minden 18. 
életévét betöltött ukrán állampolgár számára más ország 
állampolgárságának felvételét az ukrán elvesztése nélkül. Érvelése szerint 

Ukrajna alkotmánya nem tiltja a kettős állampolgárság intézményét, 
mindössze arról rendelkezik, hogy minden személy köteles egy 

állampolgársággal bírni, de nem rögzíti, hogy kizárólag egyetleneggyel. 

Bár a honatya szerint a Régiók Pártja és a kommunisták is támogatni fogják 
a javaslatot, a kormányoldal első reakciója nem ezt támasztja alá. Leonyid 
Kozsara külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a kettős állampolgárság 
bevezetésére tett kísérletet és kifejtette, a jelenlegi szabályozást 

kifogástalannak tartja, amely száz százalékig megfelel az Európa Tanács 
követelményeinek, és egyezik más országok gyakorlatával. 

Horvátország 

Buszjárat indul Eszék és Pécs között  

Miután a horvát vasúttársaság a tavalyi év végétől megszüntette a magyar-
horvát határ menti vonalakon közlekedő vonatokat, a terveknek megfelelően 

a két megyeszékhely között áprilistól a Pannon Volán szállítja majd az 
utasokat.  

Az előzetes egyeztetések után a két fél jelenleg a megfelelő hatósági 

engedélyek megszerzésén dolgozik. Az igényeket felmérve a buszjárat hetente 
kétszer közlekedne Pécs és Eszék között, melynek menetrendjét elsősorban a 
magyarországi középiskolákba és felsőoktatási intézményekbe járó 

szlavóniai, horvát-baranyai magyar diákokhoz igazítják, így a Pannon Volán 
járata péntekenként kora délután indulna a pécsi buszállomásról. A járat 

Mohácsot és Horvátország magyarlakta falvait – ahol a kb. 10 megálló zöme 
lesz – érintve közlekedik majd Eszékre. A végállomáson egy órát tölt majd a 
busz, majd a két és fél órás menetidőt is figyelembe véve Eszékről késő este 

ér vissza a járat Pécsre. Horvát járatpárja pedig ennek tükörképeként 
vasárnap közlekedne Eszék–Pécs–Eszék útvonalon. A menetdíj várható 

összege kb. háromezer forint, azaz 80 kuna. 

Forrás: http://www.huncro.hr 

Muravidék 

A szlovén nemzetgyűlés Petíciós, emberjogi és egyenlő bánásmóddal 

foglalkozó bizottsága előtt a helyi magyarságot érintő gyűlöletbeszédek  

Február 13-án Tamara Vonta5 bizottsági elnök kezdeményezésére ült össze a 

szlovén Nemzetgyűlés Petíciós, emberjogi és egyenlő bánásmóddal foglalkozó 
bizottsága, melynek napirendjén a Szlovéniában élő magyar közösség elleni 
intoleráns támadások témája szerepelt. (Lásd Nemzetpolitikai Tükör I. 

évfolyam 14. számában) 

A bizottság elnöke elmondta: javasolni fogja, hogy a parlament Belpolitikai 
bizottsága is tárgyalja a gyűlöletbeszéd problematikáját. 

                                                 
5
 A Pozitív Szlovénia balközép párt képviselője 

http://www.huncro.hr/
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A bizottság három határozatot is megfogalmazott, melyeket a szlovén 
kormányhoz, illetve az államügyészséghez is eljuttattak. Az első határozat 
szerint a bizottság elítéli, hogy az elmúlt hónapokban a muravidéki magyar 

közösséget ún. gyűlöletbeszédek formájában támadások érték, a békés 
együttélésre, toleranciára hívja fel a többségi nemzetet és a nemzeti 

közösséget, amely a jelenlegi, szociálisan igencsak érzékeny időkben 
különösképpen fontos. A második határozatban a bizottság felhívja a 
kormányt és az államügyészséget, illetve az egyéb illetékes állami szerveket, 

hogy az alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban tegyenek meg mindent 
az intolerancia és a gyűlöletbeszéd megakadályozása és büntetése 
érdekében. A harmadik határozatban a bizottság úgy döntött, hogy nyilvános 

véleményeket bemutató fórumot szervez az intolerancia és a gyűlöletbeszéd 
felismerése, megakadályozása és büntetése érdekében. 

A bizottsági ülésen jelen volt Göncz László magyar nemzetiségi képviselő, 
emellett a belügyi tárca, az emberjogi ombudsman, az információs megbízott 

képviselői, illetve több, emberi jogokkal, webes hírekkel foglalkozó állami, 
illetve civilszervezet képviselői is képviseltették magukat.  

Göncz László kifejtette véleményét, miszerint az elektronikus úton terjedő 

gyűlöletbeszéd egyedi jelenség, mely semmiképpen sem tulajdonítható a 
szlovén hatalomnak vagy a társadalom egészének, ennek ellenére igen 
érzékeny kérdésről van szó, amelynek valamilyen módon végére kellene járni. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy, meg kellene ugyanis mutatni: nem ez az út 
vezet a 21. századba. Különösképpen nem a Muravidéken, ahol a 20. század 

néhány kirívó történésén kívül elmondható, hogy a szlovén és a magyar nép 
együtt tudott és jelenleg is együtt tud élni. Az ilyen, vagy ehhez hasonló, 
eddig jóformán ismeretlen kirohanások viszont – különösképpen a jelenlegi 

érzékeny szociális helyzetben – veszélyesek lehetnek. 

A bizottsági ülésen az a vélemény tükröződött, hogy az alkotmány 
egyértelműen rendelkezik a gyűlöletbeszédről, intoleranciáról, ennek 

mindennemű változatát elfogadhatatlannak tartja. A jogalkotó feladata, hogy 
ezt megfelelő módon beépítse a törvényekbe, illetve az ügyészségé és a 

rendőrségé, hogy azokat alkalmazza. A kialakult többségi vélemény szerint 
ezen a területen bizonyára valami nincs rendjén, mert az önálló Szlovéniában 
bő két évtized alatt csak három gyűlöletbeszéddel foglalkozó ügy ért el a 

bírósági epilógushoz. 

Forrás: http://www.nepujsag.net/  

http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6022-a-gyloeletbeszed-mar-a-peticios-bizottsag-eltt
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BESZÁMOLÓ 
 

Nagyenyedi emlékülés az Országházban 

A Bethlen Gábor Kollégium alapításának 390. és Bethlen Gábor fejedelemmé 

választásának 400. évfordulója alkalmából február 22-én megtartott 
emlékülés az Országgyűlés és a Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa közös 
szervezésében valósult meg. 

Nincs és nem lehet sikeres Európa szilárd európai azonosságtudat nélkül, 
európai azonosságtudat pedig nincs és nem lehet az európai nemzetek 
azonosságtudata és önismerete nélkül – mondta köszöntőjében Kövér László, 

a rendezvény fővédnöke. Kiemelte: közösségi önismeret csak jó iskolák által 
lehetséges, ezért lehet biztos iránytű a nagyenyedi kollégium a XXI. 

században is. A Házelnök szerint akkor alakult a nagyenyedi kollégium, 
amikor Európában nem a nacionalizmus, hanem a racionalizmus vezérelte a 
politikai erőket, és Bethlen Gábor, valamint Apafi Mihály egyaránt 

uralkodásuk egyik legfontosabb feladatának tekintették az iskolák és 
tudományos intézmények létrehozását, fejlesztését. 

Kitért arra is, hogy a történelem forgatagában török, tatár, labanc vagy 
éppen kommunista rombolás után a kollégium mindig talpra állt. Az 
Országgyűlés elnöke kiemelte, hogy a sokszínű Erdélyben a kollégium a 

román-magyar együttélés tükre is: volt idő, amikor az együttélés rombolást, 
sebeket okozott a kollégiumnak, és "van idő, mint napjainkban is, amikor a 

románok és magyarok együttműködése épülést és fejlődést eredményezett a 
kollégium életében". 

A Házelnök ezért külön köszönetet mondott az emlékülésen résztvevő helyi 

polgármesternek, a városvezetésnek, Szőcs Ildikó igazgatónak és a kollégium 
irányítóinak, akik – mint hangsúlyozta -– példás együttműködésükkel 
bizonyítják: a ráció és a racionalizmus, illetve a románok és magyarok 

közötti kölcsönös tisztelet ma is otthon van Enyeden. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, az 

emlékülés védnöke arról beszélt: a kormány elmúlt három éves tevékenysége 
nyomán gyökeres fordulat következett be a magyar 
nemzetpolitikában, amelynek eredményeképpen írott törvényekkel 

erősítették meg a nemzeti összetartozás kötelékeit. A nemzetpolitikai célok 
többé nem rendelődhetnek alá semmilyen más érdek, így a külpolitikai érdek 

alá sem. 

Kiemelte: az oktatás és a művelődés csak anyanyelven nyújthatja a 
legtöbbet, és csak akkor, ha az a lehető legszélesebb körből merít. Tudjuk és 

hisszük, hogy aki iskolát épít és fenntart, az a jövőt építi – mondta 
köszöntőjében a helyettes államtitkár, aki kitért arra is: hogy két évvel ezelőtt 

hozzájárultak az étkezde rehabilitációjához, idén pedig jelentős összeggel 
segítik az épületkomplexum teljes megújulását. 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arról beszélt, hogy 

Bethlen Gábor reálpolitikus volt, fejedelemsége idején felvirágoztatta Erdélyt.  
Iskolákat alapított, melyek révén az erdélyi református oktatás története 

http://www.koverlaszlo.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=689
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sikertörténet. Beszédében hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarság jövője 
művelődési és tudásszintjének emelésén áll vagy bukik. 

Az ünnepségen köszöntötte a résztvevőket Mihai Horatiu Josan, Nagyenyed 

polgármestere is. 

A Bethlen Gábor Kollégium történetéről, az európai oktatási rendszerben 

betöltött helyéről és szerepéről Fráter Olivér történész, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet elnökhelyettese tartott képekkel illusztrált előadást. Az elmúlt 

30 esztendőről, a Kollégium jelen helyzetéről és a szórvány-oktatásban 
betöltött szerepéről Szőcs Ildikó, az iskola igazgatója és a Bethlen Gábor 
Kollégium Alapítványának elnöke számolt be. Ezt követően Szőcs Gyula, az 

Alapítvány magyarországi képviselője számolt be a Keresztszülő Programról. 

A véndiákok nevében Szegedi László és Holányi Zoltán beszélt arról a tovább 

élő kapcsolatról, mely az enyedi diákokat végigkíséri egész életükön. 

Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt elnöke zárszavában kiemelte, 

a nemzetpolitikai stratégiai támogatások meghatározó pillére a határon túli 
magyar anyanyelvi oktatás támogatása. Ennek a tevékenységnek egyik 
fellegvára a nagyenyedi Kollégium, melynek támogatását kiemelt 

prioritásként kezelik. A szórványoktatásban munkálkodók tevékenysége 
fokozottan terhelt, hiszen ezek az elhivatott emberek mindennapos 

küzdelmet folytatnak az anyanyelvi oktatás fennmaradásáért. Beszéde végén 
Bethlen Gábort idézte: „Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni 
nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.” 

Az emlékülésen a nagyenyedi diákok ünnepi műsort adtak.  
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A HÉT TÉMÁJA 

Semjén Zsolt a Nemzeti összetartozás bizottsága idei első ülésén 

A bizottság ülésén sor került Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter éves meghallgatására, 
döntés született „A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok 

végrehajtásáról” (J/9399) szóló jelentés általános vitára bocsátásáról 
(H/10097), továbbá elfogadták a bizottság tavaszi munkarendjét. 

Az ülés előtt Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy tekintettel az LMP képviselőcsoport február 11-ei hatályú 
megszűnésére a képviselőcsoport bizottsági tagsági megbízatásai is 

megszűntek, ezért a NÖB létszáma Dorosz Dávid LMP-s képviselő 
távozásával 11 főre csökkent. 

Semjén Zsolt éves beszámolóját összekötötte a jelentés bemutatásával. 
Elmondta, hogy a dokumentumban felsorolt feladatok végrehajtása a Máért 
(Magyar Állandó Értekezlet) ülésein megfogalmazott iránymutatások szerint 

történt. Kiemelte, hogy a magyar nemzet - sajátos helyzetéből adódóan - 
három részre osztható, ezért az egyetemes magyarság értékeinek megőrzése 
komplex feladat. Az értékőrzés folyamatában a fő problémát az asszimiláció 

okozza, amely veszélyeinek leginkább a diaszpórában élő közösségek vannak 
kitéve. Hozzátette: emiatt az egyszerű támogatási formák nem elegendőek, 

olyan erőteljes impulzusokra van szükség, mint amilyen a kettős 
állampolgárság is. 

Beszámolt a töretlen lendülettel zajló honosításról, a kérelmek száma nem 

csökken, hetente mintegy négyezer igénylés érkezik, így a benyújtott 
kérelmek száma közelít a 400 ezerhez. Fontos lépésnek tartja, hogy 

egyszerűsítették és ésszerűbbé tették az ügyintézést, az anyakönyvezést és az 
állampolgárság megállapítását a Magyary-program keretében. Kitért arra, 
hogy további konzulokkal erősítették a konzulátusokat a Kárpát-

medencében és a diaszpóra területeire is mintegy ötven konzult küldenek ki, 
hogy a honosítási folyamatot segítsék. A Kőrösi Csoma Sándor Program 
keretében pedig további ötven népművelő érkezik a diaszpóra közösségeibe a 

magyar nyelv tanításának fejlesztése és a kulturális életet felpezsdítése 
érdekében. Hozzátette: ezt a célt fogja szolgálni a Julianus-program is, 

melynek feladata a külhoni magyar közösségekben a tárgyi örökség 
felmérése és megtartása.  

A Máért tevékenysége kapcsán kiemelte, hogy annak szakbizottságai 

alapvetően meghatározzák a nemzetpolitika irányait. A Statútumban 
egyértelműen kinyilvánították, hogy a Máért azon szervezetek testülete, 

amelyek magyar szervezetként definiálják magukat, hiszen a magyar nemzeti 
érdekek érvényesítését ezek a szervezetek tudják teljeskörűen biztosítani. 
Rámutatott: az asszimiláció megállítása és a magyar identitás megőrzése a 

szervezetek szintjén is fontos. Ennek kiegészítéseként utalt a MÁÉRT égisze 
alatt működő Diaszpóra Tanács létrehozásának fontosságára, ahol az eddig 
háttérbe szorult diaszpóra közösségeinek sajátos problémái kerülnek 

fókuszba.  

http://www.parlament.hu/irom39/09399/09399.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/10097/10097.pdf
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Semjén Zsolt beszámolójában az egyes kezdeményezések eredményeit 
ismertetve elmondta, hogy a Határtalanul! program iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés, e célra 500 millió forintot biztosítottak tavaly.  

A Külhoni magyar óvodák éve program keretében 3500 óvodába juttatták el 
azt a módszertani csomagot, amely segíti a magyar nyelv oktatását az 

óvodákban. Az idei év pedig a külhoni kisiskolások éve lesz. 

Az oktatási támogatások tekintetében közölte: az erdélyi Sapientia Egyetem 
három évre több mint négymilliárd forintot kap, így biztosítva lesz a 

működése.  
A csángó oktatásról szólva arról tájékoztatott, hogy a magyar oktatást a 
Romániai Magyar Pedagógus Szövetség bonyolítja le. A korábbi anomáliákra 

utalva leszögezte: a jövőben pénzügyi fegyelem és számon kérhető szakmai 
kritériumok szükségesek, és erre a szövetség garanciát jelent.  

A felvidéki Selye János Egyetemről szólva elismerte, hogy vannak szakmai 
hiányosságok, ezért hasonló rugalmasságot kértek a szlovák kormánytól, 
mint a szlovák egyetemek esetében. Megfelelő támogatás mellett reális esély 

van arra, hogy a 2014-es akkreditáció sikeres legyen. 

Meglátása szerint a Vajdaságban számos előrelépésről lehet beszámolni a 

kulturális autonómia és a történelmi megbékélés tekintetében, azonban a 
magyarellenes atrocitások ezeket a pozitív fejleményeket beárnyékolják, 
éppen úgy, mint ahogy a kettős mérce alkalmazása is, ami az ügyészi 

eljárásokban nyilvánvaló. „Elfogadhatatlan, hogy nap mint nap 
magyarverésekkel, atrocitásokkal kell szembenézni” - fogalmazott, hozzátéve: 
próbálnak lépni, hogy az adott területeken legyenek magyarul beszélő 

rendőrök. Fontos lenne, hogy a szerb állam demonstrálja, nem tűri az etnikai 
alapú incidenseket - hangsúlyozta. 

Kárpátalja tekintetében formális és informális lépéseket tettek a magyar 
nyelvű oktatás akkreditációja érdekében, ennek értelmében a II. Rákóczi 
Ferenc Főiskola támogatása kiemelt helyen szerepel. Hozzáfűzte: az új ukrán 

nyelvtörvényt üdvözölték, de sajnálattal tapasztalták, hogy annak 
megvalósítását szabotálják, ami a kárpátaljai magyarságot hátrányosan 

érinti, ezért a nyelvtörvény témáját a kétoldalú találkozókon is napirenden 
tartják.  

*** 

A hozzászólások sorát Potápi Árpád János kezdte. Véleménye szerint az 
elmúlt két és fél évben nagy előrelépést tett a kormány a nemzetpolitika 
terén, azonban ezeket a pozitív folyamatokat hátráltatja a szocialista ellenzék 

jelenlegi politikája, példaként említve Szanyi Tibor közelmúltban tett 
kijelentését, melyben lerománozta a békementben résztvevő erdélyi 

magyarokat. A bizottság elnöke történelmi lépésnek nevezte a közel 400 ezres 
honosítási kérelmet. Úgy véli, hogy a Diaszpóra Tanács létrehozása kiemelt 
jelentőségű, mert javítja Magyarország megítélését a diaszpóra 

közösségeiben. Hangsúlyozta, hogy a Délvidéken történt, magyarokat ért 
atrocitásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért kéri a kormány 

erőteljes fellépését az ügyben. Hozzátette: a vajdasági magyarokat ért 
sorozatos atrocitások témájával külön bizottsági pontként szükséges 
foglalkozni. Ivan Gašparovič szlovák államfő keddi budapesti látogatását 

jelentős eseménynek nevezte, tekintettel arra, hogy az államfő eddig 9 éves 
elnöksége alatt először jár Magyarországon. Utalt arra, hogy a két állam 
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között számos rendezetlen kérdés van, így a Benes-dekrétumok vagy a kettős 
állampolgárság ügye, ezért ezeket a kétoldalú tárgyalások során is érdemes 
napirendre tűzni. 

Szili Katalin (független) fontosnak tartja a nemzetpolitikai stratégia meglétét. 
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettestől tájékoztatást kér a 

kormány álláspontjáról – az erdélyi magyarság és Székelyföld kapcsán 
aktuális – autonómia és a régió-átszervezés témáját illetően, továbbá 
javasolja a szerb-magyar kapcsolatok terén az öt éves tolerancia program 

újraindítását. Azt is kérte, hogy a kormányzat bocsássa rendelkezésre a 
csángó oktatás ügyében folytatott vizsgálat jegyzőkönyvét. 

Csóti György (Fidesz) reméli, hogy az a nemzetpolitikai lendület, ami jellemző 
volt 2010-ben, a ciklus vége előtt újra tapasztalható lesz. A képviselő azt 
kérte, hogy a jelentésben a Máért tevékenysége mellett a KMKF (Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma) és a KMAT (Kárpát-medencei 
Autonómia Tanács) tevékenységére is utaljanak, hiszen ezek a fórumok 

kiegészítik egymást. A hamarosan parlament elé kerülő beszámolóból 
hiányolta az autonómiára vonatkozó részt. Közölte, csak a teljes körű 
autonómia mentheti meg a magyarságot, és javasolta: Szlovákia és Románia 

vonatkozásában még határozottabban lépjen fel a kormány. 

Kalmár Ferenc András (KDNP) szintén az autonómia fontosságát 

hangsúlyozta. Meglátása szerint az autonómia ügyét Brüsszelben 
szupranacionális szinten szükséges megoldani. A tárca nélküli minisztertől a 
székely zászló körüli legújabb fejleményekről, továbbá arról érdeklődött, hogy 

valóban történnek-e visszaélések az állampolgársági eljárások során. 

Szávay István (Jobbik) kiemelte, hogy a kormány legtöbb nemzetpolitikai 

kezdeményezésével egyetértenek, azonban azok megvalósítása nem 
megfelelő. Véleménye szerint a kormány önkényesen, pártpolitikai 
szempontok szerint válogat a külhoni magyarság szervezetei között, és szóvá 

tette, hogy a Délvidéken negligálják a Vajdasági Magyar Szövetségen (VMSZ) 
kívüli tömörüléseket, ezért javasolta, hogy tegyék kiegyensúlyozottabbá a 

kapcsolatokat a magyar szervezetekkel. A képviselő hiányolta a beszámolóból 
az önkritikát, azt egyoldalú sikerpropagandának nevezte, amelyet a Nemzeti 
Regiszter kapcsán is megemlített. Ugyanakkor üdvözli a honosítási eljárás 

egyszerűsödését és gyorsítását, és helyesli, hogy az állampolgársági kérelmek 
kormányhivatalokhoz kerülnek, mert ezáltal könnyebben kiszűrhetőek a 
visszaélések. Rámutatott: tapasztalatai szerint a konzulátusok eddig nagyon 

lassan haladtak az ügyintézéssel, kritikaként fogalmazta meg, hogy nem 
fordítottak elég forrást a munka megfelelő elvégzéséhez szükséges feltételek 

megteremtésére. Hozzászólásában felhívta a figyelmet: a csángók nem 
kapnak megfelelő segítséget a honosítási ügyintézésben, különösen amióta 
megszűnt a mozgó demokráciaközpont keretében alkalmazott két fő 

munkaviszonya. Semjén Zsolthoz intézett kérdésében arról érdeklődött, hogy 
a Csángóföldön tapasztalható problémát hogy kívánják megoldani, erre a 

kérdésre nem kapott választ a plenáris ülésen. Továbbá a kormány 
álláspontjáról kért tájékoztatást – Szili Katalinhoz hasonlóan – a román 
régióátszervezésről és Románia schengeni csatlakozásáról. Kiemelte: 

sikernek értékeli a 2012 a külhoni magyar óvodák éve, a Kőrösi Csoma 
Sándor és a 2013 a kisiskolások éve programokat. 
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes válaszában jelezte: komoly vita van 
Szlovákiával állampolgársági kérdésben, de egyértelműen felfedezhetőek a 
különbségek az első és a második Fico-kormány között, a helyzet nem 

rosszabbodott, sőt a jelenlegi szlovák kormány ellenáll a sajtó magyarellenes 
provokációjának. Véleménye szerint Szlovákiával olyan területen kell 

előrelépni, ahol arra lehetőség van, ez jelenleg a gazdasági együttműködés; 
ezek a sikerek pedig elősegíthetik a nemzetpolitikai megállapodásokat is. 

A székely zászló ügyében a kormány álláspontja az, hogy alapvető jog a 

nemzeti identitás kifejezése, ezért a nemzeti szimbólumok használatának 
korlátozása elfogadhatatlan. A történések mögött a miniszterelnök-helyettes 
a román belpolitikát látja, véleménye szerint ez az ügy jól eltereli a 

belpolitikai problémákról a közfigyelmet.  

Szili Katalin kérdéseire reagálva elmondta: a tolerancia program 

folytatásának ötletét támogatják. A nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli 
miniszter az autonómia-törekvések támogatása felől biztosította a bizottság 
tagjait. Úgy fogalmazott, az autonómia az unióban elfogadott értékek 

megvalósítása, ez a magyar megmaradás garanciája, minden, ami efelé 
mutat, „jó és nemzetmentő, minden, ami ellene hat, rossz és nemzetvesztő”. 

Az autonómia kérdésének szupranacionális szintre emeléséről elmondta, ezt 
a lépést meg kell fontolni, nagy körültekintést igényel. 
A romániai régió-átalakítással kapcsolatban felvetett kérdésekre reagálva 

kijelentette, hogy a terv az asszimiláció felé hat, mind a Partium, mind 
Székelyföld tekintetében elfogadhatatlan, mert a magyar nemzeti jogok 
érvényesítése szempontjából beláthatatlan következményekkel járna, ezért 

Magyarország nem támogatja. Szerinte a kulturális és történelmi 
tájegységek, illetve régiók szerint kellene az átalakítást végrehajtani, ami 

nem csak a magyar nemzeti közösségek, de a románság érdeke is.  
Románia schengeni csatlakozását a magyar kormány támogatja, tekintettel 
arra, hogy az ott élő magyarság érdeke is ezt kívánja. Hozzátette: Brüsszel 

méltánytalan módon akadályozza Romániát a csatlakozásban, pedig a 
feltételeket már teljesítette. 

A honosítási eljárásokban tapasztalható visszaéléseket illetően hangsúlyozta, 
hogy a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhatnak ilyen esetek, de 
ezeket kivizsgálják. A magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges 

magyar nyelvtudás esetében véleménye szerint az adott körülmények között 
elvárható nyelvtudást kell figyelembe venni és méltányolni kell a törekvést. 

Szávay Istvánnak, a vajdasági magyar szervezetekkel kapcsolatos felvetésére 

reagálva azt mondta, a VMSZ-t nem ők választották, hanem a délvidéki 
magyarok és egyértelműen mögöttük van a legnagyobb támogatói bázis a 

Vajdaságban. A csángó ügy tekintetében kiemelte: az állampolgársági 
törvényben külön a csángókra vonatkozó rész is található, továbbá a 
demokráciaközpontok munkájára közvetlenül a kormány nincs befolyással. 

Pozitív fejleményként hozzátette, hogy 2 konzulátus nyitását is tervezik, az 
egyik Eszéken lesz. 

A hozzászólások és Semjén Zsolt viszontválasza után a bizottság „A határon 
túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról” szóló jelentés általános 
vitára bocsátását 1 tartózkodás és 9 igen szavazat mellett elfogadta.  
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE 
2013. február 22 – március 8. 

 

 

Február 28.-március 1. 

Határtalanul! Nyílt napok 

A Nyílt napok célja a pályázók számára információt nyújtani a 2013. évi 
pályázati felhívásokról, a pályázati és elbírálási rendszer sajátosságairól, a 

jogszabályi változásokról, valamint összefoglalni a pályázattal, a 
megvalósítással és az elszámolással kapcsolatos teendőket. 

Helyszín:  Magyarság Háza, Corvin terem, 1014 Budapest, Szentháromság 
tér 6. 

Részletes információk és jelentkezés: itt. (Jelentkezési határidő: február 25. 

10 óra) 

http://bgazrt.hu/tamogatasok/kerdoivek/

