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Semjén: teljesíthető cél a ciklus végére egymillió új magyar 
állampolgár 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint teljesíthető az a cél, hogy a 

ciklus végére meglegyen az egymillió új magyar állampolgár. Semjén Zsolt az MTI-nek 

adott interjúban jelezte: 2014 végére az állampolgársági kérelmek száma elérte a 700 

ezret, az eskütételek száma pedig a 650 ezret. Semjén Zsolt elmondta, arra a legbüszkébb, 

hogy a három nemzetpolitikai kérdésben teljes a nézetazonosság az összes magyarországi 

párt és a társadalom körében: a határon túli magyarságnak jár az állampolgárság, a 

szavazati jog és az autonómia. Az interjúban hangsúlyozta, hogy 2014-ben a környező 

országokban tartott választásokon mindenütt megerősödött a magyarság. A legnagyobb 

sikert a vajdasági magyarok érték el, gyakorlatilag megvalósult a kulturális autonómia, a 

nehézségek anyagi jellegűek, ami a szerb költségvetés állapotából következik. Korlátozott 

optimizmussal néz az új román államfővel való együttműködés elé a miniszterelnök-

helyettes; úgy véli, Klaus Iohannis szebeni polgármesterként nem sok érdeklődést 

mutatott a magyarság ügyei iránt. Szerinte a román elnök nem tagadhatja az autonómia 

legitimitását, mert ez Nyugat-Európában elvitathatatlan. Kitért arra, hogy a román 

belpolitikában a magyarellenességet ütőkártyaként használhatják. Példaként a Mikó-

kollégiumot, a magyar himnusz éneklésért kiszabott bírságot említette. A legnehezebb és 

legveszélyeztetettebb helyzetben a kárpátaljai magyarok vannak, kitéve a háborús 

helyzetnek és az ukrán nacionalizmusnak - mondta Semjén Zsolt. Fontos eredménynek 

nevezte, hogy Brenzovics László, a KMKSZ elnöke bekerült a kijevi 

parlamentbe. Sikeresnek nevezte a szlovákiai önkormányzati választásokon elért 

eredményt. Szerinte reális az esély, hogy a Magyar Közösség Pártja visszakerül a pozsonyi 

parlamentbe. Semjén Zsolt kiemelte a diaszpórának szóló Kőrösi Csoma Sándor 

programot, amellyel 100 fiatal utazhat ki a világ magyarságához. Szerinte 

Magyarországnak hasonlóan kell cselekednie, mint Izraelnek, meg kell védenie a 

diaszpóráját bárhol a világon. 

 

Nemzetpolitika: cél a külhoni magyarok megvédése 

A külhoni magyarok megvédését nevezte a nemzetpolitika egyik legfontosabb feladatának 

és céljának 2014-ben az óévet értékelve Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A 

kárpátaljai magyarok biztonságának garantálása kihívás volt az elmúlt évben, mondta 

Kövér László, aki szerint itthon mindenkinek tudatosítania kell, hogy ők olyan országban 

élnek, amelyik hadban áll, és ahol bármikor besorozhatják az embereket. A házelnök az 

ukrajnai helyzet mellett a Romániában élő magyarok gondjairól szólva kiemelte a 

jelképhasználattal kapcsolatos konfliktusokat. Azt mondta: állandó problémák vannak a 

székely zászló használatából, s most már ott tartunk, hogy azért is büntetést szabnak ki, 

mert valaki elénekli a magyar himnuszt. Kövér László ugyanakkor a 2014-es év sikerének 
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nevezte azt, hogy az Európai Unióban Magyarország rávilágított a kisebbségek helyzetére. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a külhoni 

magyarok 2014-ben meg tudták tartani korábban kiharcolt politikai pozícióikat. A 

politikus emlékeztetett arra, 2015 a külhoni szakképzés éve lesz, mely programmal és a 

külhoni gazdasági tevékenység támogatásával megakadályozható az elvándorlás. 

Hozzátette: minél jobban támogatni kell a külhoni kis- és középvállalkozásokat, ennek 

egyik módja a Nemzeti Kereskedőház hálózat kiterjesztése. Potápi a 2015-ös év tervei 

közül kiemelte a honosítások folytatását. Emlékeztetett arra, hogy ennek keretében 

csaknem 640 ezren már le is tették az állampolgársági esküt. 

 

Kelemen Hunor: politikai premierek éve volt 2014 Romániában 

Olyan esztendőt zár a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amelyben több 

politikai premier is történt – mondta a Kossuth Rádióban Kelemen Hunor, a párt elnöke. 

Mint hangsúlyozta, az RMDSZ huszonnégy év után először próbálkozott olyan 

kormányozással, a szociáldemokratákkal, amelyre előtte nem volt példa. A nyolc hónapos 

közös kormányzás azonban nem hozta meg az RMDSZ által elvárt eredményeket, ezért 

néhány héttel ezelőtt kiléptek a kabinetből. Romániában addig senki nem tett ilyet azért, 

mert elégedetlen a kormányzással, mások csak azután váltak meg a hatalomtól, hogy 

megbuktak, illetve kormányváltást követően. Kelemen Hunor nagy elégedetlensége ezzel 

az esztendővel, mint fogalmazott, hogy az RMDSZ nyolc hónapos kormányzása nem volt 

eléggé sikeres. Ez annak is betudható, hogy idén két választási kampány volt Romániában 

– 2014-ben választották államfőt és európai parlamenti (EP) képviselőket is. Arra azonban 

büszke a politikus, hogy pártja a következő ötéves ciklusra is meg tudta őrizni EP-

képviseletét. Kelemen Hunor azt is a pozitívumok között említette, hogy a kormányzási 

időszak alatt összeállították a regionális autonómiáról, illetve Székelyföld autonómiájáról 

szóló tervezetüket, és azt közvitára bocsátottak. A dokumentum azért különleges, mert 

ebben a formában, ennyire konkrétan kibontott tervezet még nem készült a témában. A 

2014-es év újdonságai között említette Kelemen Hunor azt, hogy Romániában először 

választottak nem román etnikumú államfőt, Klaus Johannis személyében. Az még kérdés, 

hogy ez mit hoz a magyaroknak, lesz-e változás a kisebbségpolitika tekintetében, ám az 

első jelek nem feltétlenül biztatóak. Az idei negatívumok között említette a politikus azt is, 

hogy igazságszolgáltatási eszközökkel visszaállamosították az Erdélyi Református 

Egyházkerület sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumát. Az RMDSZ igazságtalannak 

tartja az ítéletet, amely ellen a református egyház nemzetközi jogorvoslatot keres, a párt 

segítségével.  
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Apró siker Malina Hedvig ügyében 

A Nyitrai Járásbíróság ejtette a Žák-Malina Hedvig ellen, hamis vallomástétel miatt 

benyújtott vádindítványt, a főügyészség azonban fellebbezett, az ügy így a kerületi 

bíróságra kerül. A Nyitrai Járásbíróság azzal indokolta döntését, hogy Žák-Malina 

Hedvignek mint magyar állampolgárnak joga van a vádirat magyar nyelvű fordításához, 

amit azonban a főügyészség nem nyújtott be, és nem is világosította fel erről a jogáról a 

vádlottat. A főügyészség nem ért egyet a döntéssel. Szóvivőjük szerint az ügyész nem 

adhatott ki határozatot a vádirat lefordíttatásáról, annak ellenére sem, hogy ezt idén 

novemberben a bíróság kérte.  „A vádlott az előkészítő szakaszban nem kérte a fordítást, 

 jelenleg pedig az ügyész nem jogosult erről dönteni, mivel csak egy a perben álló felek 

közül” – áll az állásfoglalásukban. A jogvitának a kerületi bíróság vethet véget, amely arról 

fog határozni, minden feltételt teljesített-e az ügyészség, hogy Hedvig élhessen a 

védelemhez és az igazságos eljáráshoz való jogával. Az újabb tárgyalás kiírása hónapokba 

telhet. Az ügy lényegéről, vagyis arról, megalapozott-e a hamis tanúzás miatt emelt vád, 

egyelőre szó sincs. Hedvig ügyvédje, Roman Kvasnica mégis bizakodó, azt mondta,  a 

Hedvig elleni 2007-es vádemelés óta ez az első alkalom, hogy valamelyik szlovák hatóság 

egyáltalán elismeri, hogy védencének is vannak jogai. 

 

Pásztor: Sikeres volt a vajdasági magyarok tavalyi éve 

A vajdasági magyarság szempontjából sikeresnek értékelte a 2014-es esztendőt Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kedden a szabadkai Pannon RTV 

Szubjektív című interjúműsorában. Úgy ítélte meg, hogy a vajdasági magyar közösség 

szociális és gazdasági helyzete rosszabb ugyan, mint egy évvel korábban, de közösségi 

szinten sikerült olyan kohéziót, „együtt gondolkodást” kialakítani, amelynek 

eredményeként a közösség megfogalmazta önmagát és jövőképét. Szerinte a közös 

elképzeléseknek a vajdasági magyar politikusok támogatást tudtak adni, és ez az egész 

közösségnek politikai súlyt biztosított. Ez azért fontos, mert ha nem így lett volna, akkor 

önkormányzati, tartományi vagy országos szinten nem lenne a mostanihoz hasonló 

érdekérvényesítő képessége a magyarságnak. ,,Nem tudnánk programokat, célokat 

megfogalmazni, nem tudnánk azokhoz költségvetési forrásokat vagy jogszabályi 

alakításokat biztosítani” - tette hozzá. A vajdasági magyarok idén négy választásban voltak 

érdekeltek: részt vettek a szerbiai előre hozott parlamenti választáson, a kisebbségi 

nemzeti tanácsi választásokon és a magyarországi országgyűlési választáson, az európai 

parlamenti választás eredménye pedig azért volt fontos, mert vajdaságiként a Fidesz-

KDNP listáján Brüsszelbe került Deli Andor. Pásztor István szerint ezeken a 

megméretéseken olyan eredményeket tudott felmutatni a VMSZ, amelyek bizakodásra 

adnak okot. A belpolitikai csatározások helyett a legnagyobb vajdasági magyar párt elnöke 
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szerint nyugalomra és békés tárgyalásokra van szükség. Mint fogalmazott, a vajdasági 

magyarság az utóbbi 25 évben minden nagyobb politikai konfliktusból vesztesként került 

ki, ezért nyugodt párbeszédre van szükség a szerb pártokkal. Tenni kell annak érdekében, 

hogy Szerbia élhető ország legyen, és megteremtődjenek a feltételei annak, hogy akik 

elhagyták szülőföldjüket, hazatérjenek - hangoztatta. A jövőre vonatkozó tervek kapcsán a 

magyar kormánnyal való közös munkát emelte ki a politikus. Elmondta: olyan gazdaság- 

és térségfejlesztési elképzelésen dolgoznak, amelyhez Magyarországról lehetne forrásokat 

biztosítani, de nemcsak a hagyományosnak nevezhető területeken - a kultúra, az oktatás, a 

tájékoztatás szférájában -, hanem a reálszférában is. Az együttműködés és a támogatások a 

tervek szerint lehetővé teszik majd, hogy munkahelyeket hozzanak létre, fejlesszék a 

vállalkozásokat, segítsék a termelőket, azaz megteremtsék „azt a pici kis előrehaladást, ami 

az embereket egyfajta bizakodással tudja eltölteni”. 
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