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Elutasították az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos beadványt 
2014. szeptember 17. – bumm.sk, MTI, hirado.hu, ujszo.com, hirek.sk, Felvidék Ma, 

InfoRádió, Echo TV, HírTV, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Az alkotmánybíróság plénuma, Ivetta Macejková elnök vezetésével eljárásjogi okokra 

hivatkozva utasította el a 30 ellenzéki képviselő által benyújtott beadványt. Macejková 

szerint nem volt meg a többséget jelentő hét szavazat egyik véleményhez sem. Az 

alkotmánybíróság 13 fős, de jelenleg csak 11 bíróval működik. A Gál Gábor (Híd) vezette 

csoport az alkotmány azon cikkelyére hivatkozott, miszerint „akaratán kívül senki sem 

veszítheti el szlovák állampolgárságát.” Gál Gábor elmondta, a legkevésbé sincs 

megelégedve a döntéssel, illetve az indoklással. Szerinte jogi alibizmus történt, az 

alkotmánybírák „elbújtak amögött az eljárási lehetőség mögött, hogy ha valamelyik 

indítvány nem kapja meg a többségi szavazatot az alkotmánybíróság plénumában, akkor 

azt a beadványt el kell automatikusan utasítani”. 

 

Állampolgárság: Budapest csalódott a szlovák alkotmánybíróság döntése 
miatt 
2014. szeptember 17. – Krónika, MTI, hirado.hu, bumm.sk, ujszo.com, hirek.sk, Felvidék 

Ma, InfoRádió, Echo TV, HírTV, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Nem hozott érdemi döntést a szlovák alkotmánybíróság a szlovák állampolgársági 

törvénynek az alkotmánnyal való összeegyeztethetősége vizsgálatát célzó beadványról: a 

testület szerdán eljárásjogi okokra hivatkozva elutasította a panaszt. „A magyar kormány 

csalódással értesült arról, hogy a szlovák alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva 

elutasította a szlovák állampolgársági törvény alkotmánnyal való 

összeegyeztethetőségének vizsgálatát célzó beadványt” – reagált a taláros testület 

döntésére Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Emlékeztetett: 

ez az a törvény, amely megfosztja szlovák állampolgárságától mindazokat, akik egy másik 

ország állampolgárságát felveszik. „Ezzel szemben Csehország éppen idén január 1-jétől 

tette lehetővé a kettős állampolgárságot” – jelezte Semjén. A miniszterelnök-helyettes 

megjegyezte, hogy a szlovák törvény, amelyet válaszlépésként értelmeztek a magyar 

állampolgárság kiterjesztésére, valójában döntő többségében szlovákokat sújt, akik nem 

Magyarország, hanem más országok állampolgárai is. 

 

Semjén: összehangolt támadást indított a baloldal 
2014. szeptember 17. – hirado.hu, MTI, Vajdaság Ma, Index 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint az Index hírportál, valamint 

annak alapján az MSZP és a Demokratikus Koalíció politikusai "tudatos torzítással, 

teljesen ellenőrizetlen forrásokból származó híresztelések alapján" támadást indítottak a 

kettős állampolgárság ellen. Semjén Zsolt erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Nyírbogáton beszélt szerdai sajtótájékoztatóján. 
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http://www.bumm.sk/99492/elutasitottak-az-allampolgarsagi-torvennyel-kapcsolatos-beadvanyt.html
http://www.kronika.ro/kulfold/allampolgarsag-budapest-csalodott-a-szlovak-alkotmanybirosag-dontese-miatt
http://www.kronika.ro/kulfold/allampolgarsag-budapest-csalodott-a-szlovak-alkotmanybirosag-dontese-miatt
http://www.hirado.hu/2014/09/17/semjen-osszehangolt-tamadast-inditott-a-baloldal/
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A nemzetpolitikai államtitkár gratulált a Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak 
a magyarságért végzett munkájáért 
2014. szeptember 17. – MTI 

Gratulált a Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak (KMKT) Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár, amiért az több évtizede összefogja a kanadai magyar 

szervezetek jó részét, és köszönetet mondott a kanadai magyarságnak, amiért kiállt 

Magyarország mellett az elmúlt években. Potápi Árpád János, aki a hétvégén részt vett 

részt a KMKT Niagara Fallsban, az Árpád Park Hungarian Hallban megtartott éves 

közgyűlésén, szerdán telefonon számolt be erről az MTI-nek. Az államtitkár szombaton 

köszönetet mondott annak a 17 magyar fiatalnak, akik a Kőrösi Csoma-program keretében 

fél évig Kanadában dolgoztak. 

 

Nemzeti összetartozás bizottsága: példaértékű Horvátország nemzetiségi 
politikája 
2014. szeptember 17. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Példaértékűnek nevezte Horvátország nemzetiségi politikáját az Országgyűlés Nemzeti 

összetartozás bizottságának fideszes elnöke szerdán Eszéken, a testület kihelyezett ülését 

követő sajtótájékoztatón. Pánczél Károly szerint a horvátországi magyarok széles körű 

kulturális autonómiát élveznek: használhatják anyanyelvüket, nemzeti jelképeiket, létezik 

magyar nyelvű óvodai nevelés, iskolai oktatás és magyar nyelven is lehet istentiszteleteket 

tartani. A politikai autonómiának köszönhetően lehetőség van nemzetiségi 

önkormányzatok szabad választására, a magyaroknak alanyi jogon jár egy képviselői hely a 

horvát törvényhozásban - tette hozzá. 

 

Magyarul nem beszélő ukrán kért magyar állampolgárságot 
2014. szeptember 17. – MTI 

Magyar állampolgárságot kért egy ukrán férfi, aki nem beszél és nem is ért magyarul - 

közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán. A police.hu-n 

megjelent közlemény szerint szerdán kapták a bejelentést a Kemecsei Járási Hivatalból az 

esetről. A rendőrség a 21 éves ukrán férfit a helyszínen elfogta és előállította, közokirat-

hamisítás bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az 

Index kedden írt arról, hogy elképesztő maffia épült a kettős állampolgárságra, óvatos 

becslések szerint is tízezrével kaphattak állampolgárságot hamisított papírokkal ukránok, 

oroszok, szerbek. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes aznap az 

MTI-nek hangsúlyozta, a legszigorúbb államigazgatási ellenőrzés mellett és szükség esetén 

rendőrségi és titkosszolgálati kontrollal történik a honosítás. 
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http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444184&lang=hun#444184
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444184&lang=hun#444184
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444042&lang=hun#444042
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444042&lang=hun#444042
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444162&lang=hun#444162
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Csütörtökön mutatják be az RMDSZ autonómia-statútumát  
2014. szeptember 17. – maszol.ro 

Csütörtök délután Kolozsváron mutatja be Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség 

autonómia-statútumát. A fővárosi román sajtó már több mint egy héttel ezelőtt 

nyilvánosságra hozott egy román és magyar nyelvű „autonómiatervezetet”, amelyet az 

RMDSZ-nek tulajdonítottak. A szövetség képviselői ennek eredetiségét soha nem ismerték 

el, ismételten hangsúlyozva, hogy csakis az RMDSZ honlapján közzétett és Kelemen 

Hunor szövetségi elnök által bemutatott dokumentumért vállalnak felelősséget.  

 

Szilágyi Zsoltot támogatja Izsák Balázs 
2014. szeptember 17. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Sajtónyilvános eseményen írta alá Izsák Balázs SZNT-elnök Szilágyi Zsolt EMNP-s 

államelnök-jelölt támogató ívét. Az EMNP közleménye szerint a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke a sajtótájékoztatón felemlegette, hogy augusztus 17-én felhívást intézett a magyar 

jelöltekhez, amelyben azt kérte, tekintsék az SZNT autonómiatervezetét az 

önrendelkezésért folytatott küzdelem alapjának, s képviseljék azt a kampány során. Erre a 

felhívására Szilágyi Zsolt már másnap válaszolt, míg Kelemen Hunor azóta sem – mondta 

el. Izsák ezt annyira zokon vette, hogy kijelentette: szerinte az RMDSZ jelöltjének számos 

olyan megnyilatkozása volt, melyek azt bizonyítják, nem képviseli az önrendelkezés ügyét. 

Az SZNT elnöke ennek tükrében arra kérte a Székely Nemzeti Tanács szimpatizánsait és az 

autonómiáért elkötelezett választópolgárokat, hogy támogassák Szilágyi jelöltségét. 

 

Boc a kétnyelvű táblák ügyében: a jogi bizottság véleményezése után hozok 
döntést 
2014. szeptember 17. – transindex.ro 

„Még mindig azt várjuk, hogy a kétnyelvű táblák kihelyezését előíró bírói határozat 

indoklása megérkezzen a polgármesteri hivatalhoz. Ha megérkezik, akkor a hivatal jogi 

bizottsága megvizsgálja azt. Azután hozok majd csak végleges döntést, hogy a jogi 

bizottság véleményezte a bírósági döntést és annak az indoklását” – mondta Emil Boc 

kolozsvári polgármester a Transindexnek. Boc arra a kérdésre, hogy mi az ő személyes 

véleménye az ügyről, azt mondta, hogy ismétli, a jogászok döntésére hagyatkozik az 

ügyben. "Nem hozhatok döntéseket a polgármesteri hivatal jogi bizottsági 

véleményezésének ismerete nélkül" - mondta. 

 

Közel 270 ezer támogatói aláírást gyűjtött össze az RMDSZ 
2014. szeptember 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Erdély Ma, 

MTI 

Az RMDSZ közel 270 ezer támogatói aláírást gyűjtött össze Kelemen Hunor szövetségi 

elnök államelnöki választáson való indulásához. A Szövetség hétfőn, szeptember 22-én 

iktatja a dokumentumokat a Központi Választási Irodában, Bukarestben. "Több mint egy 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/35515-csutortokon-mutatjak-be-az-rmdsz-autonomia-statutumat
http://itthon.transindex.ro/?hir=37363
http://itthon.transindex.ro/?hir=37360
http://itthon.transindex.ro/?hir=37360
http://itthon.transindex.ro/?hir=37364
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hónapos munkánk ért véget ma, befejeztük az államelnök-választás előtti aláírásgyűjtést. 

Közel 270 ezer ember támogatott aláírásával, akiknek ezúton is köszönöm a bizalmat, 

köszönet mindazoknak, akik ebben a munkában segítettek minket" – nyilatkozta Kelemen 

Hunor. 

 

Sepsiszentgyörgy is támogatja Skóciát 
2014. szeptember 17. – Erdély Ma, Háromszék, Szabadság, Magyar Hírlap, MNO, 

Népszabadság 

Villámcsődületet szervezett tegnap késő délutánra az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a 

Néppárt Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban. Tucatnál többen jelentek meg 

feliratokkal, melyek magyarul és angol nyelven hirdetik: Székelyföld támogatja Skóciát, A 

ti döntésetek a mi jövőnk is. Volt, aki székely zászlót lengetett, Ütő Gusztáv képzőművész 

az alkalomra megfestette Skócia zászlaját, s azt emelte magasba. Bedő Zoltán, a Néppárt 

sepsiszéki elnöke tömör szónoklatában jelezte, azt kívánják megmutatni, hogy Székelyföld 

támogatja Skócia függetlenségi törekvéseit, s a holnapi skót népszavazás előtt arra 

szeretnék felhívni a hazai közvélemény figyelmét, hogy békés úton államhatárok 

változhatnak, népek érhetik el függetlenségüket. 

 

Borbély februárban: a tavaszi ülésszakban benyújtjuk az autonómia-
törvénytervezetet 
2014. szeptember 17. – Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió 

Az alkotmány módosítására és saját törvénytervezetei – köztük a székelyföldi autonómia-

tervezet – elfogadtatására összpontosít az RMDSZ a parlament tavaszi ülésszakán – 

közölte február 3-án az MTI-vel Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke 

kihangsúlyozta: az RMDSZ ebben az ülésszakban törvénytervezetet készül beterjeszteni a 

székelyföldi autonómiáról. „Az egyik taktika ilyenkor, hogy beteszik egy fiókba és nem 

tűzik napirendre. Tudatában vagyunk ennek, de el kell indulni ezen az úton, hiszen 

nyilvánvaló ez célunk és prioritásunk" – nyilatkozta Borbély. Az elmúlt héten azonban 

Borbély László azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ közvitára bocsátja autonómiatervezetét, de 

nem terjeszti a parlament elé. 

 

Izsák: Szeretném, ha Bukarest közelítene Londonhoz 
2014. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: irigyli a skótokat 

azért, ahogy függetlenségi törekvésükhöz Nagy-Britannia lakossága és politikusai 

viszonyultak. Különbség van a skótok és a székelyek kezdeményezése között, hiszen Skócia 

évszázadokig független állam volt, és ezt szeretnék visszanyerni, míg a székelyek Románia 

keretében akarnak autonómiát – szögezte le Izsák Balázs SZNT-elnök. „Irigylem őket azért 

a módért, ahogy a nagy-britanniai lakosság és a politikum fogadta a skótok álláspontját. 

Szeretném, hogy Bukarestben is így fogadják a mi törekvésünket, mint Londonban, 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172561&cim=sepsiszentgyorgy_is_tamogatja_skociat
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172564&cim=borbely_februarban_a_tavaszi_ulesszakban_benyujtjuk_az_autonomia_torvenytervezetet_audio
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172564&cim=borbely_februarban_a_tavaszi_ulesszakban_benyujtjuk_az_autonomia_torvenytervezetet_audio
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/izsak-szeretnem-ha-bukarest-kozelitene-londonhoz


 

 

 

 

 

 
6 

szeretném, ha Bukarest ebből a szempontból közelítene Londonhoz” – fogalmazott Izsák 

Balázs. 

 

Biró: miután az EMNP elismerte, hogy tévedés volt a létrejötte, mi baráti 
jobbot nyújtunk nekik 
2014. szeptember 17. – transindex.ro, Magyar Hírlap 

„A Kovászna és Hargita megyei MPP-elnökök egészen pontosan azt mondták, hogy 

szorosabbra kellene fűzni az együttműködést az MPP és az EMNP között. Nem fúzióról 

van szó, hanem arról, hogy az államelnök-választást követően, ha EMNP-s barátaink is 

szeretnék, akkor konkrét tárgyalásokba kezdhetünk erről a szorosabb együttműködésről" 

– mondta a Transindexnek Bíró Zsolt, az MPP országos elnöke. Birót egy, a Krónikában 

megjelent cikk kapcsán hívták, amelyben az áll, hogy a párt székelyföldi politikusainak a 

nyilatkozata szerint az EMNP-nek és az MPP-nek össze kell fognia, valamint, hogy a két 

szervezetnek közös jelöltek állításával kellene készülnie a 2016-os helyhatósági 

választásokra. 

 

Táblamázolás Káposztásszentmiklóson 
2014. szeptember 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

A település Nyárádtő felőli helységnévtábláját sárga színű festékkel mázolták le ismeretlen 

tettesek az elmúlt napokban. A kétnyelvű feliratból csupán a magyart festették le, sőt 

obszcén üzenetet is hagytak a magyar közösségnek.  

 

Magyarul is lehet a Nép Ügyvédjéhez fordulni 
2014. szeptember 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Magyar nyelven fordulhatnak a Nép Ügyvédjéhez azokban a közigazgatási egységekben, 

ahol a magyar kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot – ismertette a döntést 

szeptember 17-én Máté András Levente, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője a 

végszavazást követően. A jogszabály biztosítja az anyanyelvhasználat jogát a kisebbségek 

számára, ennek értelmében a Nép Ügyvédje intézményéhez anyanyelven nyújthatnak be 

petíciókat azon állampolgárok, akiknek lakcíme, illetve állandó tartózkodási helye azon 

közigazgatási egységekben találhatók, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot. 

 

Kovács Péter: az autonómia nem Izsák Balázsé, hanem a székelyföldi 
embereké 
2014. szeptember 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

„Amikor Izsák Balázs, az SZNT elnöke az autonómia kapcsán az RMDSZ-t bírálja, rossz 

célpontra lő, ugyanis a célpont a román társadalom, a román pártok, politikusok 

mentalitása kell hogy legyen. Nem az RMDSZ-t kell legyőzni, amikor autonómia-

törekvésekről beszélünk, hanem közösen, mindannyian azt a zsigerből eredő elutasítást 

kell lépésről lépésre lebontanunk, amely ebben a pillanatban a román közösség részéről 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=37366
http://itthon.transindex.ro/?hir=37366
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tablamazolas-kaposztasszentmikloson
http://itthon.transindex.ro/?hir=37371
http://itthon.transindex.ro/?hir=37370
http://itthon.transindex.ro/?hir=37370
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érzékelhető" – nyilatkozta szerda délután Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, az SZNT 

elnökének szerdai kijelentésére reagálva. 

 

Marosvásárhelyi utcanévtáblák: előrelépés és petíció 
2014. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi költségvetés kiegészítésében 1100 ezer lejt hagytak jóvá a kétnyelvű 

utcanévtáblák elkészítésére – nyilatkozta Peti András alpolgármester a keddi szavazást 

követően. A Kétnyelvű utcaneveket Marosvásárhelyen civil csoport pénteken adja át 

hivatalosan azokat az aláírásokat, amelyekkel nyomatékosítják a román és magyar 

utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó kérésüket. 

 

Egységes oktatási stratégiát sürgetnek 
2014. szeptember 17. – Krónika 

Nagyon sok a tennivaló a romániai magyar oktatáspolitikában,  a szakma egységes 

stratégiát sürget. Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnökkel és Dávid Lászlóval, a Sapientia 

EMTE rektorával beszélgetve kiderült, célkitűzéseik hasonlóak. 

 

Szombat estig várják az aláírókat 
2014. szeptember 17. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodáiba szombat estig 

várják mindazokat, akik aláírásukkal támogatni szeretnék Szilágyi Zsolt államelnökjelölt 

indulását. Mint ismeretes, legkevesebb 200 ezer szignó szükséges egy államelnökjelölt 

indításához, melyeket szeptember 23-ig kell a bukaresti bizottság elé terjeszteni. A 

Néppárt és az EMNT területi irodáiban, valamint az önkénteseknél és az aláírásgyűjtő 

standoknál szombat estig írhatják alá Szilágyi Zsolt támogatói ívét. 

 

Állampolgárság-brókerek: A kormány előállt a számokkal 
2014. szeptember 18. - Népszabadság 

Országosan közel 1200 büntetőeljárás indult az egyszerűsített állampolgárság 

intézményének 2011. júliusi bevezetése óta azon magyar és külföldi állampolgárok ellen, 

akik az állampolgárságot és útlevelet hamis okmányokkal és politikusok, hivatalnokok 

megvesztegetésével próbálták megszerezni, illetve ehhez asszisztáltak. Samu Attila, a 

Belügyminisztérium sajtófőnöke a Népszabadságnak elmondta, hogy a titkosszolgálatok, a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) és a 

rendőrség a törvény 2011-es hatálybalépése óta folyamatosan figyeli az egyszerűsített 

állampolgárság megszerzésének folyamatát. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó 

szervek tapasztalataira hivatkozva hozzátette: az Index munkatársa személyes 

tapasztalatait, az általa hallottakat általánosította, a számok, amelyeket a visszaélésekkel 

jogosulatlanul állampolgársághoz jutottakról közölt, erősen eltúlzottak. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/utcanevtablak-elorelepes-es-peticio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/szombat_estig_varjak_az_alairokat.php
http://nol.hu/belfold/allampolgarsag-brokerek-a-kormany-elobb-fenyegetodzott-majd-eloallt-a-szamokkal-1486971
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Titus Corlatean külügyminiszter szerint jobb a közvita, mint a tüntetés 
2014. szeptember 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

Nem "lelkesedik" az RMDSZ székelyföldi autonómiatervezetéért Titus Corlatean 

külügyminiszter, de szerinte még mindig jobb erről demokratikus keretetek között 

folytatni közvitát, mint az utcán. A szociáldemokrata politikust szerdán, a Titulescu 

Alapítvány fórumán kérdezték a kormányban részt vevő magyar érdekképviselet 

törvénytervezetéről, amelynek egy munkaváltozatát múlt héten a román sajtó ismertette. 

„A parlamentben minden érvet felsorakoztathatunk annak érdekében, hogy ezt az 

alkotmánysértő indítványt elutasítsuk" - mondta Corlatean. Hozzátette: az RMDSZ-nek is 

köszönhető, hogy az 1990-es marosvásárhelyi konfliktus után, az utóbbi években 

„stabilitás" volt Romániában. 

 

Rossz vicc a román elnökválasztás 
2014. szeptember 18. – Demeter Szilárd – Heti Válasz 

Tizenhárom elnökjelölt indul Romániában az őszi elnökválasztáson ezek közül három 

kimondottan sportot űzött és fog is a magyarellenességből. Számba véve a jelölteket 

elmondható, hogy Victor Pontának minden esélye megvan, hogy a közvélemény-

kutatásoknak megfelelően megnyerje a választást. Az erdélyi magyarok két jelöltet is 

állítottak az RMDSZ részéről Kelemen Hunor, az EMNP részéről pedig Szilágyi Zsolt 

méretteti meg magát. Kérdés, hogy ez mire jó az RMDSZ-nek és mire az EMNP-nek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. szeptember 18-i számában olvasható.) 

 

Az MKP tovább küzd, hogy állampolgársági ügyben méltányos megoldás 
szülessen 
2014. szeptember 17. – hirek.sk, ujszo.com, Felvidék Ma 

Az Alkotmánybíróság mai elutasító döntése az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban 

ismételten igazolja: az alkotmány, a jogállamiság csak addig érvényesül, amíg az nem 

ütközik a szlovák nemzetállam-építés céljával - fogalmazott Berényi József, az MKP elnöke 

a döntés kapcsán. Az Alkotmánybíróság indokolatlanul hosszúra nyújtott döntése 

kiábrándító, de tudomásul veszünk - fogalmazott az MKP elnöke a döntés után kiadott 

nyilatkozatában. 

 

Bugár: Az alkotmánybíróság csődöt mondott 
2014. szeptember 17. – ujszo.com, hirek.sk, Felvidék Ma 

A Híd elnöke szerint az alkotmánybíróság több év után sem volt képes rá, hogy eldöntse, 

alkotmányellenes-e a kettős állampolgárságról szóló törvény. Bugár az alkotmánybíróság 

szerdai döntésére hivatkozva elmondta: „Az alkotmánybíróság ez esetben csődöt mondott, 

mivel nem tudta megmondani, hogy alkotmányellenes-e, vagy sem. Tehát most nem 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37372
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/09/17/bugar-az-alkotmanybirosag-csodot-mondott
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tudjuk. Fontolóra vesszük a további lépéseket, lehetőségünk van ugyanis nemzetközi 

bíróság elé vinni azt”. 

 

Az ellenzék bírálja az Alkotmánybíróság döntését 
2014. szeptember 17. – hirek.sk, ujszo.com 

Az ellenzéki pártok elfogadhatatlannak tartják az Alkotmánybíróság döntését, vagyis, hogy 

nem foglalt egyértelmű állást abban, hogy az állampolgársági törvény ellentétben van-e az 

alkotmánnyal, vagy sem. A KDH-s Pavol Zajac felszólította a belügyminisztert, terjessze a 

törvényhozás elé az állampolgársági törvény módosítását.  

 

Czíria Attila: Öntsünk tiszta vizet a pohárba 
2014. szeptember 17. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Az MKP és a HÍD komáromi alapszervezeteit nem a szerelem hozta össze, hanem a 

csapatban gondolkodás. Komáromiként látjuk azt, milyen helyzeteket generálhat az, ha a 

városvezető mögött nincs ütőképes csapat, s teljes a bizalmatlanság egymás iránt a 

polgármesteri hivatalban – írja Czíria Attila, az MKP – Most-Híd komáromi polgármester-

jelöltje közleményében. 

 

Kaliňák: az állampolgársági törvény módosítása a célegyenesben van 
2014. szeptember 17. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Robert Kaliňák belügyminiszter úgy véli, hogy hamarosan a parlament elé terjeszthetik az 

állampolgársági törvény módosítását. Lajčák szerint Szlovákiának és Magyarországnak is 

hátra kéne lépnie egy lépést. A belügyminiszter a kabinet mai ülése után megismételte, 

hogy a módosítás már készen van, jelenleg még a külügyminisztérium állásfoglalására 

várnak. A módosítás alapján nem kell félniük állampolgárságuk elvesztésétől azoknak, 

akik állandó lakhellyel rendelkeznek abban az országban, amelynek állampolgárságát 

újként felvették."Ez alapfeltétel az országok túlnyomó többségében" - mondta. Miroslav 

Lajčák külügyminiszter felhívta a figyelmet, hogy a törvényről az ország által vállalt 

nemzetközi kötelezettségek alapján nyilatkozik majd. 

 

Örök magyarellenesség  
2014. szeptember 18. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Bejött a papírforma, marad a kettős állampolgárságot tiltó törvény Pozsonyban. Komolyan 

aligha gondolhatta bárki, hogy a magyaroknak igazat adó döntés születik a szlovák 

alkotmánybíróságon. Hiszen pozsonyi értelmezésben alapvetően magyar ügyként, nem 

alkotmányjogi vitaként merült fel a kérdés. Nem akarta nevetségessé tenni önmagát a 

taláros testület azzal, hogy alkotmányosnak mondja ki a törvényt, így átlátszó alibizéssel, 

eljárásjogi okokra hivatkozva utasította el a panaszt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. szeptember 18-i számában 

olvasható.) 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140917152155/Az-ellenzek-biralja-az-Alkotmanybirosag-donteset.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/48670-cziria-attila-ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba
http://www.bumm.sk/99501/kalinak-az-allampolgarsagi-torveny-modositasa-a-celegyenesben-van.html
http://mno.hu/vezercikk/orok-magyarellenesseg-1248356
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Korhecz: Ennek a négy évnek minden eredményével és kudarcával 
szembesülni tudok 
2014. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Dr. Korhecz Tamás 2010. július 3-ától tölti be a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségét. 

Azt megelőzően tíz éven keresztül volt tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 

kisebbségi titkár. Részt vett a nemzeti tanácsokról szóló törvény előkészítésében, 

jogászprofesszorként tanít több egyetemen. A leköszönő MNT-elnökkel a Vajdaság Ma 

készített interjút. „Politikusnak sosem tartottam magam, szakpolitikusnak igen. Tíz évet 

töltöttem el a tartományi kormányban, ezután vissza akartam vonulni a politikától, de 

olyan kihívást jelentett az első közvetlenül megválasztott Magyar Nemzeti Tanács, hogy 

nem tudtam nemet mondani a felkérésre. Ki kellett próbálnom, mint a törvény egyik 

szerzőjének, hogy az autonómiaépítés vonatkozásában mit tudunk elérni. Ennek a 

mérlegét megvontuk. Elkészítettük a négyéves munkára vonatkozó jelentést, az 

összefoglalót. Azt gondolom, hogy a történet így kerek.” 

 

A VSZL és az ÚDP nem dönti meg a Pajtić-kormányt 
2014. szeptember 17. – Pannon RTV 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt nem dönti meg Bojan Pajtić 

kormányát – mondta Branislav Bogaroški, a liga alelnöke. A Demokrata Pártnak és az 

említett két pártnak összesen 64 képviselője van a 120 fős Tartományi Képviselőházban. 

Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt alelnöke szerint ezek csak számok. Arra figyelmeztette a 

hatalmat gyakorlókat, hogy pártja erős ellenzék lesz Vajdaságban, ha azok nem hajlandóak 

tárgyalóasztalhoz ülni velük. 

 

Az MPSZ nem indul a nemzeti tanácsi választásokon 
2014. szeptember 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség nem indít listát az októberben esedékes nemzeti tanácsi 

választásokon, tudatta Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke a Zentán megtartott 

sajtótájékoztatóján. – Szétvált a könnyű út és a helyes út a nemzeti tanácsi választásokkal 

kapcsolatban. A Magyar Polgári Szövetség az első négy évet letöltötte a Magyar Nemzeti 

Tanácsban, és azt hiszem, hogy becsülettel megálltuk a helyünket, becsülettel dolgoztunk, 

küszködtünk a Magyar Nemzeti Tanácson belül. A könnyű út az lenne, hogy megint 

induljunk a választásokon. Egy-két képviselőt biztos bejuttatnánk, ez nem kérdéses. Mi 

viszont a nehéz utat választjuk, pontosan amiatt, mert a Magyar Nemzeti Tanács és 

egyáltalán a nemzeti tanácsokról szóló törvény nem javult, hanem rosszabb lett, márpedig 

nekünk az első négy évben az volt a célunk, hogy javítsunk a törvényen. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/6164/Korhecz-Ennek-a-negy-evnek-minden-eredmenyevel-es-kudarcaval-szembesulni-tudok.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6164/Korhecz-Ennek-a-negy-evnek-minden-eredmenyevel-es-kudarcaval-szembesulni-tudok.html
http://pannonrtv.com/web/?p=155026
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17675/Az-MPSZ-nem-indul-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokon.html
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Még egy tagozat magyar nyelven 
2014. szeptember 17. – Magyar Szó 

Több hónapnyi kemény munka után mégiscsak sikerült elérni, hogy a Zentai 

Gimnáziumban két általános szakot indítsanak magyar nyelven – nyilatkozta Vicsek 

Annamária, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője. Emlékeztetett arra, 

hogy az iskola a nagyszámú tanuló érdeklődése miatt még júniusban kérelmezte mindkét 

magyar nyelvű általános tagozat elindítását a 2014/2015-ös tanévben, s a múlt hét 

folyamán végül is döntés született erről. A képviselő elmondta, hogy ezután felkeresték 

azokat a fiatalokat is, akik annak idején erre a szakra kérvényezték átíratásukat, s ennek 

eredményeként szerdától el is indulhatott a tanítás a tagozaton. 

 

Kiemelt figyelem a kárpátaljai magyarságnak 
2014. szeptember 18. – Kárpátalja 

Ódor Bálint, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának európai uniós 

ügyekért felelős helyettes államtitkára szeptember 12-i kárpátaljai látogatása során 

Beregszászban előadást tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az 

Európai Unió aktuális helyzetéről, majd a KMKSZ ungvári székházában találkozott és 

tárgyalt Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével. 

 
Nőtt a magyar első osztályosok száma 
2014. szeptember 18. – Kárpátalja 

Kárpátalján az elmúlt években, sajnos, egyre nagyobb problémákat okozott az, hogy a 

szülők az államnyelv elsajátítása, elképzelt majdani könnyebb boldogulásuk érdekében a 

magyar családban született, magyar környezetben nevelkedett, magyar óvodát befejezett 

gyermekeiket ukrán tannyelvű iskolába, osztályba íratták be. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a beregszászi II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a falvak, városok magyar iskolái, történelmi 

egyházaink képviselői, a különböző civil szervezetek arra törekedtek és arra buzdították a 

szülőket, hogy magyarként anyanyelvű iskolába, osztályba írassák be csemetéjüket. A 

kitartó munka, úgy tűnik, meghozta eredményét, hiszen a tavalyi 1628 gyermekhez képest 

ebben az évben 1822 gyermek kezdte meg magyar tannyelvű osztályban iskolai 

tanulmányait Kárpátalja magyarok lakta járásaiban és a szórványvidéken. 

 

Először rendeztek Magyar hetet Eszéken 
2014. szeptember 17. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar értékek bemutatása és megismertetése a célja az eszéki Magyar hét 

rendezvénysorozatnak, amelynek egyik programja volt a Pillantás Magyarországra és A mi 
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http://www.magyarszo.com/hu/2465/kozelet_oktatas/115966/M%C3%A9g-egy-tagozat-magyar-nyelven.htm
http://karpataljalap.net/2014/09/18/kiemelt-figyelem-karpataljai-magyarsagnak
http://karpataljalap.net/2014/09/18/nott-magyar-elso-osztalyosok-szama
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5774-elszoer-rendeztek-magyar-hetet-eszeken
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világörökségünk című kiállítás is, amit a Portanova bevásárlóközpontban De Blasio 

Antonio, eszéki magyar főkonzul és Grgić Bartowski Gabrijela, a bevásárlóközpont 

marketingigazgatója nyitott meg. Baranyai és szlavóniai magyar táncegyüttesek és 

borászok is bemutatkoztak ez alkalommal. 

 

A kormányalakítás és a nemzetiségek: „Közelebb az igenhez, mint a nemhez” 
2014. szeptember 17. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő kedden tájékoztatta lapunkat, hogy a 

miniszterjelöltek éppen zajló meghallgatásai közepette a nemzetiségi parlamenti frakció is 

folytat formális, hivatalos, illetve nem formális beszélgetéseket a leendő tárcavezetőkkel. A 

képviselő kifejtette, a nemzetiségi frakció hivatalos és informális megbeszéléseket is 

tervezett, az oktatási és a kulturális tárcavezető jelöltekkel már hivatalosan is tárgyaltak, az 

oktatási miniszterjelölttel már meg is beszélték, hogy közvetlenül a kinevezés után egy 

részletesebb beszélgetést folytatnak. Mivel az olasz és a magyar nemzetiségi oktatási 

rendszer merőben különbözik egymástól, Göncz László szerint nincs értelme közös 

nevezőket keresni, hanem mindegyik nemzetiségnek külön-külön kell javaslatokat, 

ajánlásokat tenni a felmerülő problémák megoldásához. 

 

Helyhatósági választások 2014: mandátumzáró beszélgetés Abraham 
Borisszal, a Hodos Községi MÖNK elnökével 
2014. szeptember 17. – Népújság 

Abraham Boris dinamikus vezetésével a Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség sikeresen teljesítette kitűzött terveit. A legnagyobb eredménynek a 

szomszédokkal való jó viszony kiépítését és a fiatalok bevonását értékeli. Indul az idei 

választásokon is. 

 

Honfoglalók, vagy kalandozók? 
2014. szeptember 18. – HVG 

Ma már London „Cleveland”, vagyis a második legnagyobb magyar város Budapest után a 

nagyvilágban. Az angol főváros lehagyta Bécset az utóbbi években, de feljövőben van 

Berlin is. Fogyatkozik ugyanakkor a valaha ugyancsak második helyezettként emlegetett 

Bukarest magyarsága, az ottaniak, ha tehetik, visszahúzódnak Erdélybe. A cikk sorra veszi 

a nagyobb nyugati városokat, ahol egyre több magyar munkavállaló található.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. szeptember 18-i számában olvasható.) 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9419-a-kormanyalakitas-es-a-nemzetisegek-koezelebb-az-igenhez-mint-a-nemhez
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9418-helyhatosagi-valasztasok-2014-mandatumzaro-beszelgetes-abraham-borisszal-a-hodos-koezsegi-moenk-elnoekevel
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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