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750 ezer állampolgársági kérelem, 700 ezer eskütétel 

Elérte a 750 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és a 700 ezredik ember is letette az 

állampolgársági esküt – jelentette be a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

Semjén Zsolt a számok alapján tarthatónak látja azt a célt, hogy a ciklus végére, azaz 2018 

elejére meglegyen az egymillió kedvezményesen honosított magyar állampolgár. Ők azok, 

akik korábban nem voltak magyar állampolgárok, de a magyar kultúrához kötődnek, 

beszélik a nyelvünket, és a felmenőik a Magyar Királyság területéről származtak – mondta 

a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Ezen kívül a tervek szerint a ciklus 

végére megközelíti majd a százezret azoknak a száma, akik esetében nem honosítanak, 

hanem megállapítják az állampolgárságukat. Ők jellemzően olyanok, akiknek a szülei vagy 

a nagyszülei a mai Magyarország területéről mentek ki külföldre. Ezek a leszármazottak 

születetten magyar állampolgárok - hiszen magyar állampolgártól származnak -, de nem 

volt megállapítva a magyar állampolgárságuk - ismertette. Szavai szerint a honosítás a 

magyar állam történetében példátlan munka, amelyet „Magyarország a jövőben is töretlen 

lendülettel folytat”. „Fontos látni azonban, hogy az utódállamok ellenérdekeltek a 

honosításban, ezért például dezinformációkkal igyekeznek azt akadályozni, de nem sok 

sikerrel, sőt úgy tűnik, mostanra többé-kevésbé ők is beletörődtek abba, hogy a honosítás 

egy példátlanul sikeres, elgáncsolhatatlan folyamat” - fogalmazott Semjén Zsolt. A 

miniszterelnök-helyettes nyomatékosította: Magyarország senkinek sem ad ki 

állampolgársági információt. Ezért arra biztat, hogy aki olyan országban él, amely nem 

ismeri el a kettős állampolgárságot - ilyen például Szlovákia -, az jöjjön át bátran 

Magyarországra, itt elintézik a honosítás államigazgatási eljárását, és megkapja a magyar 

útlevelét. 

 

Kövér László a román korrupcióellenes harcról: egy külföldre 
elkötelezett új elit diszkreditálja a régit 

Romániában beindult egy „kívülről manipulált folyamat, aminek a célja, hogy egy 

külföldre elkötelezett új elit váltsa fel a régit” - mondta Kövér László, a magyar 

Országgyűlés elnöke a PestiSrácok.hu-nak adott interjújában. Kövér szerint a Romániában 

„méltán népszerű” korrupcióellenes harc nevében próbálják meg most diszkreditálni a régi 

elitet. Kövér arra a felvetésre, hogy „Erdélyben már az úgymond jobboldal, tehát a Tőkés 

László-féle Néppárt és a Magyar Polgári Párt hívei is egymásnak feszülnek”, úgy válaszolt, 

hogy a pártpolitikát nem kell összekeverni a nemzetpolitikával. Ennek kapcsán említette a 

„kívülről manipulált folyamatot” is, amelynek „durva következménye van a magyar 

közösségre nézve is” - mondta. „A korrupcióellenes tisztogatás ürügyén több 

polgármesterünket is elvezették anélkül, hogy komolyabban vehető vádakat 

felsorakoztattak volna velük szemben. Ugyanilyen hamis alapon megpróbálják semmissé 
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tenni a kommunizmus idején államosított tulajdon visszaszármaztatására vonatkozó 

összes döntést, amely a magyar közösségnek szolgáltatott igazságot” - mondta még Kövér. 

Kövér szerint ilyen időkben „érdemes lenne félretenni a magyar közösségen belüli vitákat 

arról, hogy ki a legerősebb vagy a legjobb pedigrével rendelkező kutya a kenelben”. 

„Erdélyben túlzás nélkül ismét önvédelemre kell berendezkedni, s ehhez a legszorosabb – 

de megegyezésen alapuló – nemzeti egység kell” - jelentette ki Kövér. 

 

Tusványos: fókuszban a nemzet- és külpolitika 

A nemzetpolitika, a külpolitika és a gazdaság kérdéseit helyezik előtérbe az idei, immár 26. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban, közismert nevén Tusványoson. A 

kedden kezdődő rendezvény zárónapján, szombaton Orbán Viktor miniszterelnök 

jelenlétére és előadására is számítanak, de a tervek szerint jelen lesz a táborban a magyar 

kormány több minisztere és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. 

Az idei mottó, „Több mint fesztivál!”, arra utal, hogy a szervezők a rendezvény közéleti 

jellegét kívánják hangsúlyozni az esti bulik helyett, ezért a 16 óra után, az esti koncertekre 

érkezőknek 15 lejes belépőt kell fizetniük. Az új rendszer a kiskorúak védelmét is szolgálja. 

A hétvégén közzétett programterv szerint kedden, a Tusványos nulladik napján a 

szórakoztató programoké lesz a főszerep. A szerdai megnyitón Németh Zsolt, az 

országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, Tárnok Mária, a 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke, Fancsali Barna, a Magyar 

Ifjúsági Tanács elnöke, Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 

elnöke és Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere köszönti az egybegyűlteket, majd az 

elvándorlás és bevándorlás témakörben lesz kerekasztal-beszélgetés. Délután az integrált 

városfejlesztési stratégiákról szerveznek beszélgetést, de szó lesz a Kárpát-medencei 

felsőoktatás helyzetéről, illetve autonómia témakörben tartanak nemzetközi kerekasztalt 

dél-tiroli, baszk és katalán résztvevőkkel. A csütörtöki nap fő témája az európai gazdasági 

helyzet, melynek egyik meghívottja Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, majd 

külpolitikai beszélgetés zajlik Martonyi János volt külügyminiszter részvételével. Délután 

az uniós szabályozásról, a romániai korrupciós harcról, az erdélyi magyar orvosi 

egyetemről és kórházról, illetve a marosvásárhelyi előválasztásokról szóló panel-

beszélgetések közül választhatnak a táborlakók, utóbbin Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar 

Néppárt jelöltje és Barabás Miklós civil jelölt mellett az RMDSZ-t Brassai Zsombor Maros 

megyei elnök képviseli. Pénteken a Kárpát-medencei magyar szervezetek képviselőnek 

részvételével zajlik nemzetpolitikai kerekasztal, majd a magyarországi újratervezés, a 

közép-európai együttműködés, a választási törvény és az autonómiatervezetek lesznek a 

téma. Szombaton, a hagyományokhoz híven Orbán Viktor miniszterelnöke és Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, EP-képviselő tart előadást, melyet 

Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke moderál.  
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Tovább nő az állampolgárságuktól megfosztottak száma 

Az állampolgársági törvény hatályba lépése óta eltelt csaknem öt év alatt, 2010. július 17-e 

és 2015. június 1-je között összesen 1127 személy veszítette el szlovák állampolgárságát – 

derült ki a belügyminisztérium statisztikai adataiból. A leggyakrabban (382 esetben) a 

cseh állampolgárság felvétele miatt fosztottak meg valakit szlovák útlevelétől, míg a 

magyar állampolgárság felvétele okán 62 esetben volt erre példa. A jelenleg hatályban lévő 

törvény alapján elveszíti szlovák állampolgárságát az a személy, aki felveszi egy másik 

országét. A jogszabály jelenlegi formáját 2010 júniusában, még Robert Fico előző 

kormányának hivatali idején fogadták el, válaszlépésül a budapesti Országgyűlés 

könnyített honosításról hozott döntésére. A törvény elfogadása óta több kísérlet is történt 

a vitatott jogszabály módosítására, ám egyik sem járt sikerrel. Jelenleg a 

belügyminisztérium foglalkozik a törvény enyhítésével, viszont a módosító javaslat 

végleges formája továbbra is várat magára, így azt még mindig nem terjesztette elő a 

törvényhozásba. Egy 2015 februárjában hatályba lépett belügyminisztériumi rendelet 

sajátos, egyéni okok címén lehetőséget biztosít az állampolgárság visszaszolgáltatására, így 

azok a volt állampolgárok, akik 1993. január 1-je után veszítették el állampolgárságukat, 

kérvényezhetik annak visszaadását. Eddig összesen 53 egykori szlovák állampolgár élt 

ezzel a lehetőséggel, akik közül 8-an - mindannyian cseh állampolgárok - már visszakapták 

szlovák útlevelüket. A további kérelmek elbírálása egyelőre még folyamatban van. A 

belügyi tárca adatai szerint Csehországból 13, Magyarországról és Ausztráliából 2-2, az 

Amerikai Egyesül Államokból pedig 1 ilyen irányú kérvény érkezett a szaktárcához, míg 

további 35 kérvényt szlovákiai településekről kapták kézhez. 

 

Autonómiaellenes a szerbiai oktatási és nevelési törvény 
módosításának tervezete 

A szerbiai oktatási és nevelési törvény módosításának tervezete autonómiaellenes – írja 

jegyzetében Varga László. A köztársasági parlamenti képviselő szerint a módosítás 

megszünteti a kisebbségek számára kiemelt jelentőségű oktatási intézmények státusát. A 

törvénytervezet 9-ről 7-re csökkentené az iskolaszéki tagok számát minden oktatási és 

nevelési intézményben. Az iskolaszéki arányok megváltozása miatt a többségében magyar 

tannyelvű intézményekben nem tudna az MNT befolyást gyakorolni az iskolaszékeken 

keresztül az iskolák működésére és az iskolaigazgatók megválasztására sem – teszi hozzá 

Varga László. A politikus érthetetlennek nevezi a közönyt, amellyel a közvitához, és azon 
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keresztül az elmúlt évek autonómiaépítési eredményeihez a Magyar Nemzeti Tanács és a 

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság 

viszonyult. „Amennyiben ilyen formában kerül elfogadásra a törvény, akkor a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak ezen intézményekben nem lesz beleszólása ezen intézményekbe, tehát 

nem lesz képviselője az iskolaszékekben és ezen keresztül nem lesz befolyása az 

iskolaszékek működésébe, másrészről pedig mivel nem lesz képviselője az 

iskolaszékekben, így az iskolaigazgatók megválasztására se lesz az MNT-nek befolyása. 

Egyelőre csak a közvita zárult le. Amikor a törvénytervezetből törvényjavaslat lesz, vagy 

pedig törvény lesz belőle, akkor módosítási indítványok útján a kritériumrendszer 

meghatározásával foglalkozzanak kiemelten, ne azok státusának a megszüntetésével” – 

nyilatkozta Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője. 

Hatalmas tévedésre épül Varga László jegyzete – írta közleményében a Magyar Nemzeti 

Tanács. Az MNT szerint Varga László a szerb alkotmánybíróság által már másfél éve 

megsemmisített törvényi módosításokról értekezik. A közlemény szerint, ha ez nem 

tévedés, akkor szándékos lejáratási kísérletről van szó. „Az MNT nem kíván semmilyen 

módon reagálni egyrészt azért, mert 2014 januárjában, amikor a felvetett probléma 

kapcsán az alkotmánybíróság döntött, az MNT elnöke egy olyan alkotmányjogász volt, aki 

szakértőként, álláspontot képviselve részt is vett az alkotmánybírósági eljárásban; 

másrészt pedig azért, mert a jelenleg felállt MNT is minden szükséges lépést megtett, és a 

jövőben is meg fog tenni a VMSZ-es parlamenti képviselőkkel közösen, hogy a vajdasági 

magyar közösség szempontjából az oktatási kérdések megnyugtató rendezésre kerüljenek” 

– áll a sajtóközleményben. 

A Vajdasági Magyar Szövetség hivatalos álláspontját minősítette hatalmas tévedésnek az 

MNT sajtószolgálata – írta Varga László parlamenti képviselő közleményében. Varga 

szerint ellentétben az MNT-közlemény állításával, az Alkotmánybíróság másfél évvel 

ezelőtt nem semmisített meg semmiféle törvényi módosításokat. A 2009. augusztus 29-én 

elfogadott Nemzeti tanácsokról szóló törvény egyes rendelkezéseit helyezte hatályon kívül. 

Varga szerint az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvényben továbbra is 

szerepel a Nemzeti tanácsokról szóló törvényből törölt rendelkezéssel megegyező tartalmú 

jogi megoldás, amely a Nemzeti tanácsokról szóló törvényre vonatkozó alkotmánybírósági 

döntéstől függetlenül továbbra is része a hatályos jogrendszernek. Az MNT az elmúlt 

másfél évben folyamatosan gyakorolta is azokat a hatásköreit, amelyekről a testület 

sajtószolgálata azt állítja, hogy azokat a gyakorlatban a Szerbiai Alkotmánybíróság másfél 

éve megsemmisítette. 

 

„Az elmúlt hónapok nemigen kedveztek az építkezésnek” 

A Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Hajnal Jenőt a testület eddigi munkájáról, 

elképzeléseiről, stratégiáiról, a kisebbségi akciótervről, valamint a vajdasági magyar sajtó 

helyzetéről kérdezte a Hét Nap. Hajnal Jenő kifejtette: „az elmúlt másfél hónapban 
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megalakult a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási, közoktatási, kulturális-művészeti, 

valamint közművelődési, oktatási-civil és általános civil konzultatív testülete. Ezeknek 

tagjai állami egyetemi karok tanárai, pedagógusok, intézményvezetők és kiemelkedő 

egyéni teljesítményű, illetve meghatározó jelentőségű, véleményformáló vajdasági magyar 

alkotók, szakemberek, értelmiségiek. A velük folytatott szakmai párbeszéd és 

konzultációsorozat eredményeképpen alakulnak majd ki azok az elvi álláspontok, amelyek 

a Magyar Nemzeti Tanács munkáját meghatározzák és segítik, beleértve a stratégiák 

felülvizsgálását, esetleg új koncepciók kialakítását és a cselekvési tervek kidolgozását is. Az 

elmúlt hónapok nemigen kedveztek ennek az építkezésnek.” Ősszel az óvodapedagógusok 

részére kezdődik el majd egy olyan képzés- és konferenciasorozat, amelynek 

középpontjában az anyanyelvű oktatás fontossága áll. „Ebbe a párbeszédbe a szülőket is 

szeretnénk bevonni. Tekintettel arra, hogy az ifjúsági és a tudományügyi stratégia még 

megírásra vár, ezeken a területeken nem konzultatív testületek, hanem felkért 

szakemberek készítik elő a tervezeteket, melyeknek végleges, testületi döntésre kerülő 

formáját úgyszintén nyilvános vita és szakmai párbeszéd alakítja majd ki.” Az MNT 

népesedési akciótervének felülvizsgálatát a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetsége végzi. „Összefogással, közösségünk széles rétegeinek megszólításával és 

bevonásával, ha nem állíthatjuk is meg a fogyásunkat, az elvándorlást, de a 

családfenntartás édes gondján, terhén mindenképp könnyíteni szeretnénk. A 

konzultációkon megfogalmazott javaslatokat testületi döntések követik, hogy aztán a 

politikai érdekérvényesítés eszközrendszerével azon fáradozhassunk, hogy a vajdasági 

magyar közösség megőrizhesse az önazonosságát, a társadalmi elkötelezettségét” – 

mondta az MNT elnöke. 

 

Lázár János: ha kell, befogadjuk a kárpátaljai magyarokat 

A magyar kormány fokozott figyelemmel, aggodalommal követi a kárpátaljai eseményeket 

- mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki 

sajtótájékoztatóján, utalva a munkácsi - három halálos áldozatot követelő - fegyveres 

összetűzésre. Ha bántják a magyarokat Kárpátalján, és menekülniük kell, mindenkinek 

segíteni fogunk és mindenkit befogadunk; erre a legrosszabb verzióra is kész a magyar 

kormány terve – erről a Napi Gazdaságnak adott interjújában beszélt Lázár János. A 

Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: „a legfontosabb célunk az, hogy a 

kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön boldoguljanak, ezért új segélyezési programokat 

vezetünk be. A magyar kormány minden kárpátaljai magyar pedagógus bérét kiegészíti, 

minden kárpátaljai magyar gyermek étkeztetését kifizeti, és segítjük a nehéz helyzetbe 

került önkormányzatokat is”. Lázár János szerint súlyos aggodalomra ad okot, hogy 

Munkács utcáin lövöldöznek. Az ukrán államtól elvárjuk, hogy minden magyar 
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honfitársunk és polgártársunk személyes biztonságát garantálja – szögezte le. Hozzátette: 

a magyar kormánynak minden magyart meg kell védenie. 

 

Moszkal lett Kárpátalja új kormányzója 

Hennagyij Moszkal személyében új elnöke van a Kárpátalja megyei állami közigazgatási 

hivatalnak, a kormányzót szerdán Ungváron Petro Porosenko ukrán elnök iktatta be 

tisztségébe, aki munkalátogatásra érkezett a Kárpátaljára. A megyei kormányzati 

épületben elmondott beszédében az államfő nagyra értékelte Moszkal eddigi kelet-

ukrajnai tevékenységét az ukrán fegyveres erők és az oroszbarát szakadárok közötti harcok 

által sújtott Luhanszk megye katonai-polgári közigazgatása élén. Hangsúlyozta, hogy 

hasonlóan eredményes munkát vár el Moszkaltól új tisztségében Kárpátalján. Porosenko 

kiemelte, hogy a legjobb kormányzót kellett megtalálnia, s ez az ember Hennagyij Moszkal, 

akit oda vezényelt, ahol korábban már dolgozott. Moszkal 2001–2002-ben már betöltötte 

Kárpátalja megye kormányzói tisztét. Előtte, 1995 és 1997 között a kárpátaljai rendőrség 

parancsnoka volt, és jelentős eredményeket ért el az akkor Kárpátalján virágkorát élő 

szervezett bűnözés elleni harcban. Ennek kapcsán Porosenko hangsúlyozta, hogy 

Kárpátalján „Moszkal kinevezését valamennyi rendvédelmi szerv megtisztulásának kell 

követnie, kivétel nélkül”. A hét végi munkácsi eseményekről szólva Porosenko 

elképesztőnek nevezte, hogy a kelet-ukrajnai fronttól 1200 km-re, az ország legnyugatibb 

részében magukat hazafiaknak mondó emberek nehézfegyverekből tüzelnek. Úgy vélte, itt 

Ukrajna hátba támadásáról, a helyzet destabilizálására irányuló kísérletről van szó, 

hangsúlyozva, hogy a munkácsi események mély sebet ejtettek az ország nemzetközi 

tekintélyén. Hozzátette, hogy a hazafias jelszavak mögé búvó fegyveresek közönséges 

terroristák és banditák. Kijelentette: „Az ukrán alkotmány, az emberi jogok és 

szabadságjogok letéteményeseként tűzzel-vassal fogom kiirtani az olyan jelenséget, mint a 

törvénytelen fegyveres szervezetek”. Mint mondta, hamarosan olyan törvénytervezetet 

terjeszt a parlament elé, amely az utcán fegyverrel megjelenő minden személyt, aki nem 

rendvédelmi szervezet tagja, terroristának fog minősíteni. 
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