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2006. január 1.
Magyarországon hatályba lépett az állampolgársági törvény módosítása, amely
leegyszerűsítette és lerövidítette a honosítási eljárást. Eltörölte azt a rendelkezést,
amely szerint a letelepedési engedély megszerzése után egy évig kellett várni az
állampolgársági kérelem beadására, megszüntette az orvosi vizsgálat kötelezettségét, és felmentette az állampolgársági vizsga alól mindazokat, akik legalább
alapfokon magyar nyelven végezték el tanulmányaikat. Az addigi 21 hónapos
elbírálási időt 12 hónapra, visszahonosítás esetén hat hónapra csökkentette, és
az eskü letétele után az új állampolgár külön kérvényezés nélkül megkapta az
anyakönyvi kivonatot és a személyi igazolványt. Ugyancsak ettől a naptól vált
igényelhetővé a nemzeti tartózkodási vízum, amely akár ötéves tartózkodást is
engedélyezett Magyarország területén.
2006. január 21.
Zentán a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen Komlós Attila, a HTMH elnöke átadta a vajdasági magyarság hivatalos zászlaját Józsa Lászlónak, az MNT elnökének és Dudás Károlynak, a VMMSZ elnökének.
2006. január 26.
Budapesten magyar-horvát közös kormányülést tartottak, amelyen jelen voltak
a magyarországi horvát és horvátországi magyar közösség vezetői is.
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2006. január 29.
Ágoston András VMDP-elnök levélben fordult Kasza Józsefhez, a VMSZ, Páll
Sándorhoz, a VMDK és Rácz Szabó Lászlóhoz, a vajdasági MPSZ elnökéhez,
amelyben javasolta, hogy március elejére hívják össze a Vajdasági MÁÉRT ös�szejövetelét.
2006. január 30.
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elfogadta a Frunda György által
kidolgozott ajánlást a nemzet fogalmáról. Az ET jogi bizottságának alelnöke a
nemzet fogalmát ajánlásában leválasztotta az állampolgárságról. Így például valaki kulturális értelemben a magyar nemzethez tartozónak vallhatja magát akkor
is, ha nincs magyar állampolgársága – a nemzeti hovatartozás kulturális dimenziójának hangoztatásával.
2006. február 6.
Emil Boc, a romániai Demokrata Párt elnöke felszólította az RMDSZ-t: vagy
nyilvánítsa ki Románia iránti lojalitását, vagy pedig távozzon a román kormánykoalícióból. Arra reagált, hogy Frunda György RMDSZ-szenátor volt a szerzője annak az Európa Tanács parlamenti közgyűlése által elfogadott jelentésnek,
amely támogatta a nemzeti kisebbségek területi autonómiáját.
2006. február 7.
A KDH elhagyta a szlovák kormánykoalíciót, mert a kormány nem fogadta el
a Vatikánnal kötendő szerződéstervezetét, amely lehetővé tette volna az abortusz
megtagadását lelkiismereti okokra hivatkozva. Kivonulása rendkívüli választásokhoz és az MKP kormányból való kiszorításához vezetett.
2006. február 22.
A Külügyminisztériumban Gémesi Ferenc helyettes külügyi államtitkár elnökletével megtartotta alakuló ülését a határon túli magyarság támogatáspolitikai
koordinációs tárcaközi bizottsága, amely a tervek szerint folyamatosan vizsgálja majd a szomszédos államokban élő magyarokat érintő, valamint a Szülőföld
Alapról szóló törvény alapján elnyerhető támogatások hasznosulásának tapasztalatait, és éves tevékenységéről jelentést készít a kormánynak.
2006. február 24.
Vasko Simoniti és Bozóki András Budapesten aláírta a három évre szóló szlovén–magyar kormányközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési
programot.
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2006. március 8.
Becsey Zsolt, Gál Kinga, Schöpflin György és a szlovákiai Duka-Zólyomi Árpád néppárti európai parlamenti képviselők kiegészítő javaslatot terjesztettek be
a német néppárti Elmar Broknak az unióbővítésről szóló jelentéséhez, amelyben
szorgalmazták, hogy az Európai Unió a Vajdaság ügyét is emelje be bővítési stratégiájába, és a Vajdaság soknemzetiségű voltának megőrzése legyen tárgyalási
feltétel a Szerbia–Montenegróval folyó társulási megbeszéléseken. Emlékeztettek arra, hogy az Európai Parlament 2004-ben és 2005-ben is sürgősségi határozatban volt kénytelen foglalkozni a Vajdaság többnemzetiségű jellegét fenyegető
veszélyekkel.
2006. március 15.
Sólyom László köztársasági elnök az Operában mondott ünnepi beszédében
kifejtette: A határon túli magyarokra vonatkozó politikát alapvetően újra kell
gondolni. Például abból kellene kiindulni, hogyan gondolkodnak azok a határon
túli fiatalok, akik már a rendszerváltások után nőttek fel. Miért és hogyan akarnak ők magyarok maradni? Nincs egységes megoldás. Kell egységes érzelem:
elszántság és együvé tartozás, de mindenütt más-más tettekre van szükség.
2006. március 15.
Markó Béla Kézdivásárhelyen az RMDSZ március 15-i központi rendezvényén
hitet tett az autonómia ügye mellett, külön hangsúlyozva a székelység autonómiáját is. Beszédében utalt az ugyanaznap Székelyudvarhelyen rendezett székely
nagygyűlésre: „Jó lenne, ha az autonómiát nyilatkozatokkal vagy kiáltványokkal
meg lehetne valósítani. Nekünk megvan az erőnk, megvan a tudásunk, megvan a
politikai eszközünk hozzá! Minket ma nem lehet megkerülni Romániában, nélkülünk nem lenne kormánytöbbség, nem lenne stabilitás” – mondta.
2006. március 16.
Traian Basescu román államfő Székelyudvarhelyen elismeréssel nyugtázta,
hogy az ottani magyar közösség illendő módon ünnepelte meg március 15-ét.
A román elnök váratlanul tett „villámlátogatást” a székelyföldi városban, ahová
Szász Jenő polgármester hívta meg őt. Basescut a Székely Nagygyűlésre várták,
de akkor nem utazott oda. Az elnök nyilatkozatában elmondta: azért nem élt a
meghívással szerdán, mert látogatása az államfőnek járó protokollszabályokat
követelte volna meg (katonai tiszteletadás, a román himnusz elhangzása), ami
– mint fogalmazott – „csak zavart okozott volna a nemzeti ünnepükre emlékező
helyi magyar lakosság körében”. Az államfő hozzáfűzte: semmiféle fenntartása
nincs azzal kapcsolatosan, hogy Románia határain belül bármely városban látogatást tegyen bármilyen ünnep alkalmából.
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2006. március 23.
A román és magyar televízió közötti információcsere élénkítését, az együttműködés elmélyítését, akár az európai uniós pénzek jövőbeni közös felhasználását
is lehetővé teszi az a keretmegállapodás, amelyet Bukarestben Rudi Zoltán, a
Magyar Televízió elnöke és Tudor Giurgiu, a Román Televízió elnök-vezérigazgatója írt alá.
2006. március 25.
Kárpátalján 929 ezer szavazásra jogosult polgár adhatta le voksát a parlamenti
és helyhatósági választásokon, köztük mintegy 100 ezer magyar nemzetiségű szavazó. Helyi szinten két magyar párt, a Kovács Miklós vezette KMKSZ Ukrajnai
Magyar Párt és a Gajdos István nevével fémjelzett Ukrajnai Magyar Demokrata
Párt versengett a magyar szavazatokért a megyei, járási és települési önkormányzatokba való bejutásért. A megyei tanácsban a KMKSZ a szavazatok 3,4%-ával
öt, az UMDP pedig 3,12%-kal négy képviselőhöz jutott, ami együttesen megfelelt a magyarság 12%-os regionális számarányának. Ugyanakkor a független
Ukrajna létrejötte óta ez volt az első olyan választás, amelyen – a választójogi
törvény módosítása következtében – a kárpátaljai magyarság nem indított jelöltet
a kijevi parlamentbe.
2006. április 5.
A szlovén parlament törvényt fogadott el a határon túli szlovénekről. (A törvény ismertetését l. a magyarországi kisebbségi kronológiai részben.)
2006. április 5.
Tárgyalóasztalhoz ült a két kárpátaljai magyar szervezet pártjainak beregszászi
járási és városi vezetése. Az egyeztetések azt a célt szolgálták, hogy magyar többségű koalíció jöhessen létre a Beregszászi Járási Tanácsban és a megyei jogú város önkormányzatában. Az UMDP és a KMKSZ-UMP vezetőinek legfelső szintű
találkozóján a két szervezet elnöke, Gajdos István és Kovács Miklós személyesen
vitatta meg az együttműködési lehetőségeket.
2006. április 23.
Magyarországon megtartották a parlamenti választások második fordulóját,
amelyen az MSZP tovább növelte előnyét a Fidesz-szel szemben. Gyurcsány
Ferenc kijelentette: „Amit nyertünk, az elsősorban nem a hatalom. Amit nyertünk, az a felelősség és a feladat. Felelősség, amelyet tízmillió magyar nevében
és tizenöt millió magyar érdekében kell, hogy szolgáljunk, és e szerint fogunk
kormányozni”.
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2006. május 3.
Somogyi Ferenc újságíróknak kijelentette: a nemzetpolitikára vonatkozó egész
hazai mechanizmust át kell gondolni és egységes rendszerként működtetni úgy,
hogy minél inkább kiszorítsák a pártpolitikai jellegű szembenállás negatív hatásait, mert a megosztottság nemcsak a magyarországi lépések megtételét nehezíti meg, hanem sajnálatos módon kedvezőtlen hatással van a határon túl élő
magyarokra, szervezeteikre is. „A MÁÉRT egy meglehetősen sajátos intézmény,
amelyben a kormány felelőssége mellett az ellenzéké nehezen kérhető számon.
A legutóbbi periódus azt mutatta, hogy ebben a formájában nem tud érdemben
hozzájárulni a nemzetpolitika céljainak megvalósításához” – mondta a külügyminiszter.
2006. május 4.
A Sólyom László által „a határon túli magyarok helyzetének és problémáinak
pontos megismerése” céljából egybehívott konferencián a Magyarország határain
kívül élő magyar közösségek 17 civil képviselője tartott előadást. Sólyom László a rendezvény után közölte, a konferenciasorozat novemberben folytatódik, és
továbbra is civil körben kíván tanácskozni, a határon túli magyar pártok képviselői ezután sem kapnak meghívást. Elmondta, nem lehet általában a határon túli
magyarságról beszélni, régiónként gyökeresen mások a magyar emberek kilátásai. Az a veszély fenyeget, hogy a határon túli magyarság a modernizációban
lemarad. Romániából tizenhat év alatt több magyar ajkú ment el, mint Magyarországról 1956 után, szociológiai felmérés szerint a magyar ajkú lakosság gyengébben képzett, mint a többségi lakosság, a magyar értelmiség szinte hiányzik.
Hangsúlyozta, a meghívottak egybehangzóan állították: iskolák nélkül teljesen
reménytelen az identitást fenntartani, hiszen a magyar nyelv tudása önmagában
nem biztosít semmiféle nemzettudatot. „A magyar identitás átadását az óvodákban kell elkezdeni, a magyar nyelvű egyetemek nem lesznek életképesek, ha ez a
magyar szellemű oktatás nem az óvodában kezdődik” – tette hozzá a köztársasági
elnök. Kiemelte: a magyar identitás megtartásától elválaszthatatlan az integráció
a többségi nemzetbe. A magyar kisebbségnek fontos tudni a többségi nyelvet,
különben a munkaerőpiacon reménytelen a helyzete.
2006. május 9.
Mikulás Dzurinda miniszterelnök, az SDKÚ elnöke a gölnincbányai szlovák
gimnázium diákjaival találkozva kifejtette: az MKP-nek Szlovákiában nincs jövője, mert nemzetiségi elvek alapján működik, és tevékenységét a nemzetiségi
érdekvédelem szempontjait mellőzve „szabványos konzervatív vagy szocialista
pártként” kellene folytatnia. Bugár azt válaszolta: Dzurinda megfeledkezik arról, hogy Szlovákiában minden párt etnikai alapon szerveződött, hiszen egyikük

358

VÉKÁS JÁNOS

programjáról sem mondható el az, hogy az ország minden polgárát lenne képes
megszólítani. Miroslav Kusý professzor szerint Szlovákia magyar nemzetiségű
polgárainak esélyük sem lett volna a parlamenti képviselet megszerzésére akkor,
ha bármelyik szlovák párt listáján próbáltak volna valaha is indulni.
2006. május 20.
Magyar városnéző turistákat állított elő a szlovák rendőrség Pozsonyban, akiket
azzal gyanúsítottak, hogy megszegtek egy helyi jogszabályt, amely foglalkozási
engedélyhez köti az idegenvezetést. A történelmi nevezetességek megtekintésekor a csoporthoz tartozó személyek tartottak ismertetőt – többek között egy odalátogató középiskolás csoport történelemtanára –, nem pedig a szlovák hatóság
engedélyével rendelkező idegenvezető. Az előállított magyarokat a rendőrőrsön
hosszan megvárakoztatták, majd fogdába zárták őket, és a kihallgatási jegyzőkönyv példányát csak a magyar konzul közbenjárása nyomán adták át nekik.
2006. június 7.
„A HTMH a Miniszterelnöki Hivatalba kerül, szakállamtitkár felügyelete alá
tartozik” – mondta külügyi bizottsági meghallgatásán Szilvásy György. A testület
11 igen, 9 nem szavazattal támogatta a kancelláriaminiszter-jelölt kinevezését.
A Miniszterelnöki Hivatal kijelölt vezetője elmondta: a HTMH MeH-be való
áthelyezésének az a célja, hogy a határon túli magyarok ügye közelebb kerüljön a kormányzás központjához. Szilvásy kitért arra is, hogy ez a változtatás a
szervezeti átalakításon túl azt a tartalmi változást is magában hordozza, hogy a
miniszterelnöki stratégiai irányítás erősödjön. A külügyi és határon túli magyarok
bizottságában zajló meghallgatásán hangsúlyozta: a fejlesztéspolitikai döntések
meghozatalakor figyelemmel lesznek a határon túli magyarság érdekeire is. A
miniszterjelölt bevezetőjét követően Németh Zsolt, a bizottság elnöke a Fidesz
álláspontját tolmácsolva kifogásolta, hogy az utóbbi négy évben a HTMH hol a
Külügyminisztérium, hol a MeH felügyelete alá tartozott. „Méltatlannak tartjuk
ezt a pingpongozást ezzel a hivatallal” – tette hozzá. Úgy vélte, azzal, hogy a
HTMH szakállamtitkárság alá kerül a MeH-ben, leértékelik a hivatalt és a határon túli magyarok ügyét. Szilvásy György szerint éppen a hatékonyabb döntéshozatal érdekében helyezik a HTMH-t a Miniszterelnöki Hivatalba, ezzel pedig
nem le‑, hanem felértékelik a szóban forgó témát. A bizottság 11:9-es szavazati
aránnyal támogatta a miniszterjelölt kinevezését.
2006. június 8.
A nemzetiségek közötti viszonyok harmonizálása és a kisebbségek alkotmányos jogainak biztosítása érdekében Viktor Juscsenko elnök elrendelte az államfő munkáját segítő konzultatív-tanácsadói Etnikai és Nemzetiségi Tanács meg-
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alakítását. A testületet a korábbi években a nemzetiségi kisebbségek országos
szövetségeinek elnökeiből álló bizottság átszervezésével hozták létre. Elnökévé
Hennagyij Udovenko parlamenti képviselőt (volt külügyminisztert) nevezte ki
Juscsenko, akinek egy hónapon belül be kell nyújtania a Tanács alapszabály-tervezetét. Az Etnika és Nemzetiségi Tanács tagjai többek között: Szerhij Rudik, az
ENT alelnöke, a nemzetiségi és migrációs állami bizottság elnöke, Anton Butejko,
Ukrajna külügyminiszterének első helyettese, Ligyija Gorbunova igazságügyi,
Vladiszlav Kornyijenko kulturális, Viktor Ohnevjuk oktatásügyi miniszterhelyettesek, valamint az Ukrajnában élő oroszok, lengyelek, németek, románok, zsidók, észtek, görögök, örmények és más nemzetiségek országos szövetségeinek
elnökei. Az ukrajnai magyarság képviseletében a tanács tagja Kovács Miklós, a
KMKSZ elnöke lett.
2006. június 12.
Gyurcsány Ferenc megbeszélést folytatott a határon túli magyar szervezetek
vezetőivel, akik között ott volt Szlovákiából Bugár Béla, Romániából Markó
Béla, Szerbiából Kasza József és Ágoston András, Ukrajnából Kovács Miklós és
Gajdos István, Horvátországból Pasza Árpád.
2006. június 17.
A Smer győzelmével végződtek az előrehozott szlovákiai parlamenti választások.
2006. június 30.
Jogutód nélkül megszűnt a HTMH, és ezzel együtt a kormányzat elbocsátott
mintegy 90 – határon túli magyar ügyekkel szakértői szinten foglalkozó – köztisztviselőt.
2006. július 2.
Robert Fico, a választáson győztes Smer-SD elnöke, leendő szlovák kormányfő és koalíciós partnerei – Ján Slota, az SNS elnöke és a LS-HZDS élén álló
Vladimír Meciar – aláírták a kormánykoalíció létrehozását rögzítő szerződést. Az
addig ellenzéki Smer és az LS-HZDS, valamint a júniusi választásokon a parlamentbe visszakerült SNS hármasából létrejövő kormányban Fico pártja tizenegy,
Slotáé három, Meciaré pedig két tárcát kapott. A három kormánypártnak összesen 85, az ellenzéki pártoknak 65 mandátum jutott az új törvényhozásban.
2006. július 4.
A 150 képviselő eskütételével megalakult Szlovákia hat pártból álló új parlamentje. A június 17-i előrehozott választásokon a Robert Fico vezette Smer-SD

360

VÉKÁS JÁNOS

a szavazatok 29,1%-ával 50 mandátumhoz jutott, az addigi kormányfő, Mikulás
Dzurinda vezette SKDU-DS 18,3 százalékkal 31, az előző ciklusban parlamenten kívüli SNS, élén Ján Slotával, 11,7%-kal 20 mandátumot nyert. Ugyanennyi
jutott az előző két ciklusban kormánypárti szerepben politizáló, a választáson
11,6 százalékos eredményt elért MKP-nak is. 8,7 százalékos eredménnyel, 15
mandátummal kapott helyet ismét a parlamentben a két cikluson át ellenzékben
politizáló Vladimír Meciar vezette LS-HZDS, 8,3 százalékkal és 14 mandátummal pedig a KDH, amely a Dzurinda-kormányból való kilépésével az előre hozott
választást előidézte. Az új kormány megalakításával megbízott Fico az SNS-t és
az LS-HZDS-t választotta koalíciós partnerének. Fico választása külföldön komoly visszatetszést keltett, mert a kilencvenes években együtt kormányzó Meciar
és Slota kormányának felrótták, hogy Szlovákiát éveken át elszigetelték, akkor
kútba estek az ország NATO-tagságának esélyei, és megtorpant az uniós csatlakozás folyamata, és hogy Fico az SNS-szel szélsőséges nacionalista erőt vett be
a kormányába.
2006. július 5.
Elutasította a képviselőház plénuma a kisebbségi törvénytervezet napirendre
tűzését célzó RMDSZ-es javaslatot, így a dokumentum megvitatását az őszi ülésszakra halasztották. Emellett felhatalmazták a tervezetet megvitató jogi, emberjogi és oktatási bizottságokat, hogy a rendkívüli ülésszak alatt érdemben tárgyaljanak a jogszabályról. A koalíciós partnerek magatartása elégedetlenséget váltott
ki az RMDSZ részéről: a szövetség alsóházi frakciója a törvénytervezet kudarca
miatt kivonult a tanácsteremből, később pedig Márton Árpád frakcióvezető bejelentette: az RMDSZ képviselői részt vesznek ugyan a rendkívüli ülésszak vitáin,
azonban az EU-csatlakozáshoz szükséges törvénytervezeteket leszámítva más
dokumentumot nem támogatnak.
2006. július 6.
Az Európai Szocialista Párt felfüggesztette a SMER tagságát az ESZP frakciójában.
2006. július 25.
„A kisebbségi törvény kapcsán átvertek bennünket koalíciós partnereink” –
jelentette ki bukaresti sajtótájékoztatóján Markó Béla RMDSZ-elnök. Hozzátette: emiatt a Szövetség 2007. január 1-je után újragondolja a kormányban való
részvételét. Markó kifejtette, amikor a jelenlegi kormánykoalíció megalakult, a
Szövetség részletesen elmagyarázta partnereinek: mit is tartalmazna a közös kormányprogramban foglalt, a nemzeti kisebbségek jogállására vonatkozó jogszabálytervezet, beleértve a vitatott kulturálisautonómia-fejezetet is. Markó szerint
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akkor az összes koalíciós társ egyetértett, a kormány pedig egy évvel ezelőtt el
is fogadta a tervezetet. Ennek ellenére az RMDSZ szövetségesei váltak a jogszabály legvehemensebb ellenzőivé.
2006. augusztus 14.
„Az RMDSZ vezetőinek közösségük előtt való lejáratása a célja azoknak a
híreszteléseknek, amelyek alapján a szervezet több politikusát azzal vádolták
meg, hogy együttműködtek volna a kommunista hatalmat kiszolgáló hírhedt
Securitatéval” – mondta Frunda György RMDSZ-szenátor a bukaresti Új Magyar
Szónak adott terjedelmes interjúban. Romániában ekkoriban került át 29 politikus, köztük nyolc RMDSZ-vezető aktája a titkosszolgálatoktól az átvilágítással
foglalkozó Securitate Irattárát Tanulmányozó Tanácshoz (CNSAS), akik között
volt Markó Béla romániai miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke, Borbély
László megbízott miniszter, a magyar érdekvédelmi szervezet ügyvezető alelnöke, Kelemen Hunor meg Toró T. Tibor parlamenti képviselő és Verestóy Attila
szenátor is.
2006. augusztus 20.
Budapestre hívta dolgozni a határon túli magyar fiatalokat Demszky Gábor
főpolgármester, hangsúlyozva: „Budapest az egész nemzet fővárosa.” Szerinte
sokan, köztük politikusok is, egyáltalán nem örülnek a külföldieknek. „Még akkor sem, ha ők nagyobbrészt határon túli magyarok. Ők azok a politikusok, akik
Erdélyben magyar testvéreinknek, Budapesten pedig olcsó román munkásoknak
nevezik ugyanazokat a magyar embereket” – jelentette ki a Liberálisok házánál
rendezett ünnepségen. „Augusztus 20-án arra biztatom tehát a határon túli magyar fiatalokat, hogy jöjjenek minél többen át, dolgozzanak itt, vállalkozzanak
Budapesten. Hozzák a feleségüket, a férjüket, a családjukat” – hangoztatta a főpolgármester, majd hozzáfűzte: „Budapesten minden egyes nap háromezer négyzetméternyi lakás épül átlagosan, rájuk várnak ezek a lakások, többek között.”
Demszky szerint a kettős állampolgárságról szóló vita hazug. „Nekünk az az érdekünk, hogy aki idejön, itt dolgozik, itt fizet adót, az kapjon magyar állampolgárságot minél előbb” – mondta. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy elkerülhető legyen
a főváros elöregedése, újra szélesre kell tárni Budapest kapuit.
2006. augusztus 25.
Nyitrán két bőrfejű megverte Malina Hedvig 23 éves egyetemi hallgatót, mert
magyarul beszélt. A szlovák hatóságok azt állították, hogy a sértett a történetet
kitalálta, később pedig eljárást indítottak ellene a hatóság megtévesztése címén.
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2006. szeptember 18.
A budapesti Fővárosi Bíróság ítéletet hozott abban a személyiségi jogi perben,
amelyet Bálint-Pataki József volt HTMH-elnök rágalmazásért indított a Magyar
Nemzet napilap ellen, mert az 2005. augusztus 22-től kezdődően több cikkében
„hírbe hozta” a volt hivatalvezetőt egyik munkatársnőjével, aki – a lap állítása
szerint – férjével együtt a román hírszerzésnek dolgozott. A peres eljárásban a
Magyar Nemzet Lukács Csaba újságírót vette igénybe állításainak bizonyítására,
aki a lap állításait nem tudta bizonyítani. A bíróság a napilapot bocsánatkérésre
és helyreigazításra kötelezte, eltiltotta a további jogsértésektől, és kártérítést ítélt
meg a volt HTMH-elnök számára.
2006. szeptember 25.
Dragoslav Petrović, a vajdasági kormánykoalíció koordinátora közölte, hogy
a VMSZ-es Bunyik Zoltán hivatalosan is lemondott tartományi oktatási és
művelődési titkári posztjáról.
2006. szeptember 26.
A horvát parlament emberi és kisebbségi jogi bizottsága elfogadta a kormány
jelentését a kisebbségügyi törvény végrehajtásáról, illetve a kisebbségeknek szánt
2005-ös költségvetési források elköltéséről, de kifogásolta, hogy a kormány nem
javasolt konkrét intézkedéseket a kisebbségek helyzetének javítására. Ádám Jenő,
a HMDK parlamenti képviselője sérelmezte, hogy a magyar kisebbség egy lyukas
garast sem kapott az államtól az anyanyelvű oktatásra. Felszólította az illetékes
minisztériumot, határozza meg az ilyen célra szánt költségvetési források odaítélésének kritériumait. Más kisebbségi vezetők a horvát médiát – kiváltképpen a HRT
közszolgálati tévéállomást – ostorozták, amiért nem hajtja végre az alkotmányerejű
kisebbségügyi törvény azon rendelkezéseit, amelyek a kisebbségek tömegtájékoztatásban való képviseletére vonatkoznak. Szerintük a kisebbségek képviselői jobbára szenzációhajhász híradások révén kapnak megjelenést a médiában. A HRT
2005-ben műsoridejének mindössze 0,53 százalékát szentelte a kisebbségeknek. A
kormány jelentése szerint viszont javult a horvátországi kisebbségek helyzete, és
2003-hoz képest 33%-kal nőtt a kisebbségek költségvetési támogatása. A kormány
elégedetlen a kulturális autonómiát szavatoló jogok érvényesítésével, az anyanyelv
használatával a közigazgatási szerveknél és jogi intézményeknél, illetve azzal,
ahogyan a horvát média foglalkozik a kisebbségekkel.
2006. szeptember 27.
Vojislav Koštunica szerb kormányfő és Zoran Lončar közigazgatási és önkormányzati miniszter találkozott Kasza Józseffel, a VMSZ elnökével. „A tárgyalások során megvitatták az új alkotmány szövegét, különös tekintettel az emberi és
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kisebbségi jogokra, valamint Vajdaság új alkotmányos helyzetére. Közösen megállapították, rendkívüli jelentőségű, hogy az új alkotmány szavatolja az emberi és
kisebbségi jogok teljes megvalósítását, és hogy bővíti Vajdaság AT autonómiáját,
összhangban az európai mércékkel” – állt a szerb kormány közleményében.
2006. október 10.
Viktor Juscsenko államfő aláírta az Ukrajna parlamentje által szeptember 20án elfogadott törvényt az állampolgárságról szóló európai konvencióhoz való
csatlakozásról. A ratifikációs okmányhoz azonban egy olyan záradékot csatoltak, amely az ukrán állampolgárok számára továbbra is kizárja a kettős állampolgárságot.
2006. október 10.
A miniszterelnökök visegrádi találkozóján Gyurcsány Ferenc az utolsó pillanatban lemondta a kétoldalú tárgyalást Robert Ficóval.
2006. október 12.
Az Európai Szocialisták Pártja 2007 júniusáig felfüggesztette a szlovákiai Smer
tagságát az ESZP-ben, mert az kormánykoalícióra lépett a szélsőjobboldallal.
2006. október 16.
A szabadkai Sárgaház épületében megnyílt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar. A VMSZ teljes vezetősége mellett számos vendég vett részt az ünnepi megnyitón. Gémesi Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöki hivatalának szakállamtitkára szerint a szabadkai magyar tehetséggondozó gimnázium után ez az
intézmény is hozzájárulhat az itteni magyarság lélekszámcsökkenésének, elvándorlásának megállításához. Pozitívumnak minősítette a tényt, hogy az új kar létrehozását szerbiai és magyarországi források tették lehetővé. Radmila Nedučin,
az Újvidéki Egyetem rektora kiemelte, hogy az új intézmény bizonyítéka annak,
hogy a magyarok és a szerbek jól együttműködnek, s hogy ez az ország az oktatás
terén konkrét lépéseket tesz az európai távlatok megnyitása felé. Káich Katalin, a
Tanítóképző Kar megbízott dékánja elmondta, az új kar megnyitása egyelőre nem
nevezhető történelmi fordulatnak, hiszen ezt majd az időnek kell megmutatnia,
de biztos, hogy a tanárok és a tanulók mindent elkövetnek, hogy ez az intézmény
az itteni magyarság büszkesége legyen, s mint ilyen, jelentősen hozzájáruljon az
európai folyamatokhoz. Kucsera Géza, Szabadka polgármestere kijelentette: „a
VMSZ zászlaja alatt visszaszereztük jogos jussunkat”. Józsa László, az MNT
elnöke hangsúlyozta: „A vajdasági magyar tanítóképzés végre visszakerült oda,
ahol megfelelő intézményháttere van, Szabadkára” – mondta Józsa.
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2006. november 3.
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének székházában találkozott Markó Béla
és Tőkés László, majd közösen nyilatkoztak a sajtónak. Markó közölte, megállapodtak két munkacsoport megalakításában. Az egyik feladata, hogy kidolgozza
az erdélyi magyar egyeztető „kerekasztalnak” a létrehozását, amelyben az EMNT
és más civil szervezetek képviselői gondolkodhatnának együtt az RMDSZ-szel.
A másik munkacsoportot azzal bízták meg, hogy kidolgozza az erdélyi magyarság nemzeti minimálprogramját, amely decemberig papírra veti az erdélyi magyarság alapvető politikai célkitűzéseit. Tőkés László úgy vélte, hogy „kényszeregység helyett közmegegyezésre kell törekedni a romániai magyarság és a közjó
érdekében”. Hozzátette: az erdélyi magyar–magyar párbeszéd intézményesítésének kerete valósulna meg a kerekasztalfórum létrehozásával. Szerinte a nemzeti
minimálprogramnak tartalmaznia kell az autonómia és az önálló állami magyar
egyetem ügyét. Rámutatott: egységes képviselettel is kevés az esélye annak, hogy
a szóban forgó kérdésekben gyors sikert ér el az erdélyi magyarság, ha pedig
az összefogás nem valósul meg, akkor végképp semmi lehetőség nincs e célok
megvalósítására. Tőkés utalt arra, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak
vezetői is várhatóan elfogadnak egy közös nyilatkozatot, amely az elkezdett erdélyi magyar–magyar párbeszéd folytatását szorgalmazza. Hozzátette: „az volna
jó, ha az erdélyi magyar civil és politikai szféra, valamint az önkormányzatok és
az akadémiai körök fognának össze a nemzeti érdek ügyében”.
2006. november 4.
Az SZNT Állandó Bizottsága úgy határozott, hogy dr. Csapó I. József lemondása után az elnöki jogkörök gyakorlását Fodor Imre alelnök, a Marosszéki Széki
Tanács elnöke vegye át. Az ideiglenes elnök kijelentette: december közepén szervezik meg az SZNT tisztújító küldöttgyűlését, addig a széki tanácsok megvitatják az állandó bizottság által javasolt szabályzatmódosításokat, egyértelműsítik a
népszavazásra vonatkozó álláspontjukat, és képviselőt jelölnek a Székely Nemzeti Tanácsba.
2006. november 7.
Bukarestben másfél órás próbálkozás után sem sikerült kialakítani a szavazáshoz szükséges létszámot a kisebbségi törvény képviselőházi jogi bizottsági
vitáján, emiatt egy hónapja semmit sem haladtak a jogszabállyal a honatyák. A
Szociáldemokrata Párt képviselői előzetes jelzésüknek megfelelően, Markó Béla
RMDSZ-elnök autonómiakijelentései miatt bojkottálták az ülést, a demokrata
párti honatyák azonban teljes létszámban vettek részt. A liberális képviselőknek
csak a fele jelent meg, holott addig határozottan kiálltak a törvény mellett. Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője úgy nyilatkozott, egyelőre
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úgy tűnik, hogy a román politikai elit nem akarja a törvényt. „Kezdeményezni fogom a koalíciós egyeztetést is, az RMDSZ képviselőházi frakciója ezt követően
alakítja ki további álláspontját” – mondta.
2006. november 8.
A szerb parlament ünnepi ülésén kihirdették Szerbia új alkotmányát. Szövegezése évekig tartott, és csak a nyáron gyorsult fel, mert közel került a függetlenségre törekvő Koszovó státusáról nemzetközi szinten meghozandó döntés. Mivel
ez nagy valószínűséggel az elszakadás valamilyen formájáról szól majd, a szerb
politikusok – kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt – mentesülni akartak a vádtól, hogy nem tettek meg mindent a szerb nemzet és kultúra bölcsőjének tekintett
terület megtartásáért. Ezért foglalták bele az alkotmány előszavába azt, hogy a
több mint 90 százalékban albánok által lakott Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen
része, ahol minden állami szervnek kötelessége védeni az ország érdekeit. Ez
a megfogalmazás arra is jó volt, hogy a nyilvános vita nélkül megszövegezett
alkotmány elfogadására mozgósítsa a hazafiságukban megszólított választókat.
A mozgósításra nagy szükség volt, mert a régi alkotmány előírta, hogy megváltoztatni csak abszolút többséggel, tehát a választásra jogosultak több mint felének az akaratából lehet. Az október 28–29-én megtartott népszavazáson végül
a választásra jogosultak több mint 54 százaléka vett részt, s mivel csak néhány
százalékuk mondott nemet az új alaptörvényre, meglett a szükséges többség.
2006. november 16.
Budapesten az együttes román–magyar kormányülésen Gyurcsány Ferenc és
Călin Popescu Tăriceanu mellett jelen voltak a két kormány miniszterei, köztük
az RMDSZ-es Borbély László, Nagy Zsolt és Winkler Gyula, valamint Takács
Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke is. Tíz dokumentumot fogadtak el, elsőként
Magyarország és Románia kormányának közös nyilatkozatát az EU keretében
való együttműködésről, valamint a két ország nemzeti fejlesztési terveinek összehangolását célzó szándéknyilatkozatot. Markó Béla arról beszélt, hogy az országok közötti együttműködés ad értelmet az EU-nak, e nélkül se hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiákat, se környezetvédelmet, se korszerű európai oktatást
nem lehet elképzelni, de a közösségek nemzeti identitása, méltósága is nagyobb
biztonságban lesz egy szolidaritáson és nem konfrontáción alapuló Európában.
Gyurcsány kifejtette: a román–magyar kapcsolatok a legjobbak az utóbbi száz
évben, az együttműködés jellege olyan, hogy egyik kormánynak sem kell feladni
érdekeit. Megerősítette elkötelezettségét a történelmi magyar nemzet érdekeinek
képviseletére. Az erdélyi magyarság autonómiatörekvései kapcsán úgy értékelte:
Európában számos autonómiaforma nyert legitimitást, ezek azonban mindig a
többség és kisebbség párbeszéde alapján kell, hogy megvalósuljanak. „Az auto-
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nómiát nem szerzik, és nem adják: a többség és a kisebbség közösen alkotja meg”
– mondta. Közölte, a magyar kormány a munkaerőpiac olyan mérsékelt nyitását
támogatja, amely nem veszélyezteti a magyarországi munkavállalók helyzetét.
2006. november 16.
Mandátumhoz juttatná a ljubljanai parlamentben a határon túli szlovéneket az
Új Szlovénia–Keresztény Néppárt szlovén kormánypárt. Az általa kezdeményezett alkotmánymódosítás egyik célja az, hogy ellensúlyozza a hagyományosan
a baloldalra szavazó szlovéniai olasz és magyar kisebbség politikai befolyását.
Az elképzelések szerint 90-ről 94-re növelnék a képviselői helyek számát, s a
négy új mandátumból kettőt a szomszédos országokban élő szlovének tölthetnének be, két mandátum pedig a világ többi részén élő szlovénoknak jutna. A
Karintiai Szlovénok Tanácsa üdvözölte a kezdeményezést, amely „a szlovén nép
egyenjogú részeként ismeri el a szomszédos országokban és a világban élő szlovéneket”.
2006. november 27.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának fideszes elnöke levélben fordult Göncz Kinga külügyminiszterhez: „Megdöbbenéssel értesültem, hogy a nemzetpolitika és a külpolitika olyan alapvető
intézményeinek, mint a HTMH és az Illyés Közalapítvány megszüntetése után
a 2007-es költségvetés tervezetében nem szerepel a Teleki László Alapítvány
támogatása sem”, és a beterjesztett költségvetési tervezet arra utal, hogy a háttérintézmények átalakítása során „közel 50 elismert kutatóból mintegy 30-an az
utcára kerülhetnek”. Mint írta, meggyőződése, hogy az alapítvány intézményei az
elmúlt 15 évben „magas szakmai színvonalú háttértevékenységgel szolgálták az
ország külpolitikai tevékenységét”. Németh Zsolt a külügyi bizottság november
28-ára meghirdetett ülésének napirendjét kiegészítette a Teleki László Alapítvány
és Intézetének kérdésével, és az ülésre, amelyen tájékoztatást szeretne kapni a
Külügyminisztérium alapítvánnyal kapcsolatos elképzeléseiről, többiek között
meghívta az alapítvány által kezelt csaknem kétmilliárd forintos ingatlanvagyon
jövőjéről, a külügyminisztert is.
2006. november 27.
Kizárták a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem oktatói testületéből a
magyar feliratok kifüggesztéséért küzdő Bolyai Kezdeményező Bizottság két vezetőjét. Hantz Péter és Kovács Lehel adjunktusok kizárásáról a döntést az egyetem 110 tagú szenátusa hozta meg mindössze kilenc ellenszavazattal. Az egyetem
közleménye szerint az említett szankciót helyeselte a szenátusban helyet foglaló
magyar oktatók többsége is, ez ügyben korábban az összes kar és tagozat veze-
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tőségével konzultáltak, és Hantz Péter meg Kovács Lehel kizárása a törvények
betartásával történt. A BKB több mint egy évvel ezelőtt szállt harcba az 1959-ben
megszüntetett Bolyai Egyetem visszaállításáért, és azért, hogy az egyetemen hozzanak létre önálló magyar karokat. Tagjai kifogásolták, hogy a kolozsvári állami
egyetemen nincsenek magyar feliratok. Ezért Hantz Péter magyar feliratú táblákat helyezett el az intézmény több épületében is. Az egyetem irányítói törvénytelennek minősítették az akciót, és feljelentést tettek a rendőrségen. A – román, magyar és német – három tannyelvű állami egyetem vezetősége a menesztést azzal
indokolta, hogy a két oktató folyamatosan hazugságokat terjesztett a felsőoktatási intézményről, emellett állítólag az etnikumok közötti ellenséges magatartásra
és az EU értékrendje ellen bujtogattak. Azt is felrótták, hogy „becsületsértően
nyilatkoztak”, amikor „javíthatatlan nacionalistáknak” minősítették a kolozsvári
egyetem oktatóit.
2006. november 28.
Ágoston András és Páll Sándor Óbecsén aláírta a VMDP és a VMDK közötti
koalíciós szerződést, melynek értelmében a két párt együtt indul a 2007. január
21-i szerbiai parlamenti választásokon.
2006. november 30.
Megszavazta az Európai Parlament a Románia európai uniós csatlakozásával
kapcsolatos jelentését, amelynek legfontosabb elemeként magyar EP-képviselők
azt emelték ki, hogy a következő években is számon kérhetővé teszi az országon a vállalások teljesítését. A jelentés támogatta a román EU-csatlakozást, de
felkérte a román hatóságokat egyebek között arra, hogy „vegyék figyelembe a
magyar kisebbség elvárásait a szubszidiaritás és a kulturális önrendelkezés elveinek megfelelően, különösen az oktatás fejlesztéséhez megfelelő finanszírozás
biztosításával”.
2006. november 30.
A Sándor-palotában megtartották a Sólyom László köztársasági elnök által
kezdeményezett, „Határon túli magyarság a 21. században” című konferenciasorozat második találkozóját. Az „Identitásmegőrzés tömbben és szórványban”
című egynapos, nem nyilvános konferencián a hét határon túli régióból érkező és
magyarországi értelmiségiek, kutatók, szakemberek tartottak előadást. „A határon túli közösségek egymás álláspontját is megismerhetik” – ezt nevezte a konferencia előnyének Sólyom László, amikor megnyitotta a tanácskozást. „Miután
a MÁÉRT szünetel, ez egy olyan testület, mely párját ritkítja, hiszen a határon
túli magyarság és Magyarország találkozását most mi képviseljük” – mondta az
államfő. A tanácskozást lezáró közlemény leszögezte, hogy a résztvevők egye-
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bek mellett „az autonóm módon történő integrációban” látják a szórványban élők
jövőjét.
2006. november 30.
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alakuló ülésén egyszerű többséggel Kocon Józsefet választották a tanács tagjai a csúcsszervezet új
elnökévé. Az öt községet képviselő 21 tag közül 11-nek a szavazatát kapta meg.
2006. december 2.
Szlovákiában az önkormányzati választásokon a jogosultak 47,65 százaléka
élt szavazati jogával. Míg a városokban a részvételi arány 36,76% volt, addig a
falvakban megközelítette a 62%-ot, a magyar választók részvételi aránya pedig
még ezt is meghaladta. Az MKP veszített 2002-ben megszerzett pozícióiból: az
akkor megszerzett 233 polgármesteri poszt 215-re, a 2050 önkormányzati képviselői hely pedig 1968-ra csökkent. Bugár Béla MKP-elnök szerint a veszteség
nem jelentős. Nagyobb veszteségekre számítottak, elsősorban azért, mert a magyar párt nyolc év kormányzati szerepvállalás után ellenzékbe került, a három
szlovák kormánypárt, különösen Robert Fico pártja pedig „erőteljesen igyekezett
teret nyerni a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken”. Több helyen nem az
MKP színeiben, hanem függetlenként indultak és győztek magyar polgármesterjelöltek, köztük olyanok is, akik az előző ciklusban még az MKP jelöltjeként kerültek pozícióba. A magyarellenes kirohanásairól elhíresült Ján Slota, a kormánykoalícióhoz tartozó SNS elnöke tizenhat év után kibukott Zsolna polgármesteri
székéből.
2006. december 5.
Újvidéken Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára átadta a Mozaik Televízió
modern technikával felszerelt új helyiségeit. A szabadkai Pannon Televízió után
a második vajdasági magyar televízió – amelynek az avatóünnepség sugárzása
volt az első élő adása – civil műsorszolgáltatóként, nonprofit szervezetként működik. Elsősorban a magyar kormány támogatja, de kap segítséget a vajdasági
és a szerb kormánytól, az újvidéki önkormányzattól és magyar vállalkozóktól
is. Mint Bunyik Zoltán, a médiumot irányító alapítvány elnöke az ünnepségen
elmondta, a Mozaik Televízió azért olyan fontos intézmény, mert a vajdasági
magyarok 40 százaléka szórványvidékeken él, s közülük 80 ezer Dél-Bácskában,
a Szerémségben, Közép- és Dél-Bánátban, ahol sem a magyarországi földi adók,
sem a vajdasági magyar önkormányzatok tévéadásai nem nézhetők.
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2006. december 7.
Közel száz Hargita, Kovászna és Brassó megyei település polgármesterei találkoztak a Szövetség Székelyföldért Egyesület elnevezésű önkormányzati társulás
alakuló közgyűlése alkalmával Sepsiszentgyörgyön. Részt vett Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba szövetségi ügyvezető elnök is. A társulás kidolgozza majd a Székelyföld egységes kulturális és gazdasági fejlesztési stratégiáját,
támogatja a különböző területi autonómiák működéséhez szükséges törvényes
keretek, valamint a kisebbségi törvénytervezet parlament általi elfogadását, és
szorgalmazza a székelyföldi gazdasági fejlesztési régió létrehozását is. „Meg kell
teremteni a valóságos Székelyföldet, amely eddig csak az álmokban létezett, azt
a régiót, amely képes összefogással kialakítani saját fejlesztési elképzeléseit” –
fejtette ki Markó Béla.
2006. december 13.
Egyetértettek a kedvezménytörvény tervezett módosításával a határon túli magyar közösségek vezetői, akik a magyar miniszterelnökkel és a magyar kormány
több tagjával találkoztak Budapesten. A konzultáción részt vett többek között
Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Kovács Miklós, a KMKSZ és Gajdos István, az UMDSZ vezetője, valamint Kasza József, a VMSZ elnöke. Jelen volt Jakab Sándor, a HMDK
és Juhász Sándor, a horvátországi MESZ elnöke, Szlovéniából Kocon József, a
MMÖNK elnöke, Hámos László, a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány vezetője és Méray Tibor, a Franciaországban élő magyar író. A
magyar kormány tagjai közül részt vett a találkozón Hiller István kulturális és
oktatási, Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, valamint Bajnai Gordon, a
fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos.
2006. december 18.
Az Országgyűlés elfogadta a Szülőföld Alapról szóló törvény módosítását.
Ennek értelmében a gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok a
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-hez kerültek, amelynek többségi tulajdonosa a MeH. A Szülőföld Alap három szinten működik tovább. A politikai szinten
a Regionális Egyeztető Fórum áll majd a korábbi Tanács helyett. A testületben a
magyarországi és szomszédos országok vezetői évről évre egyeztetik a célokat,
prioritásokat, és javaslatokat fogalmaznak meg. Az egyeztető testület elnöke a
kormányfő, a fórum tagjait a miniszterelnök jelöli ki, mellettük kapnak helyet a
külhoni magyar szervezetek meghívott vezetői. A testület a törvény szerint évente legalább egyszer ülésezik. A szakmai döntéseket a kollégiumok hozzák majd
meg, amelyekben a döntéshozatal a magyarországi tisztségviselők kezében marad. A kollégiumokat a MeH-et vezető miniszter hozza létre és szünteti meg, a
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tagokat és az elnököt is a szaktárca vezetője nevezi ki – megbizatásuk négy évre
szól. Nem lehet tag többek között politikai párt, vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet képviselője. A kollégiumok döntéseit a miniszter
hagyja jóvá. Az alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának
ellenőrzésével a kormány által kijelölt szervezet foglalkozik majd.
2006. december 19.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a kisebbségek napja alkalmából a Parlamentben átadta a 2006. évi Kisebbségekért Díjakat. Az eseményen részt vett Sólyom
László köztársasági elnök, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is. A határon
túli magyarság képviselői, illetve intézményei közül Kasza József a vajdasági
magyar közösségért folytatott közéleti tevékenységéért, Sója Dénes Horvátország egyetlen magyar többségű járásának fejlesztéséért, a Kassai Polgári Klub,
valamint a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága
a régióban meghatározó identitásmegőrző tevékenységéért részesült a Kisebbségekért Díjban.
2006. december 19.
Újra a BBTE szenátusa elé került Hantz Péter és Kovács Lehel ügye, bár egy
korábbi határozatban a testület már döntött a két oktató menesztéséről. Az oktatási minisztérium nyilvánosságra hozta a BBTE-nél végrehajtott ellenőrzésének
eredményét, amely szerint „a két oktatót nem büntették a munkaszerződés felbontásával a magyar nyelvű feliratok elhelyezéséért”.
Források
B92 rádió honlapja: http://www.b92.net
Dnevnik (Újvidék): http://www.dnevnik.co.yu
Duna Televízió, Budapest: http://www.dunatv.hu
HTMH Observer: http://www.hhrf.org
Kossuth Rádió: http://www.radio.hu
Krónika (Kolozsvár): http://www.kronika.ro
Magyar Hírlap Online: http://www.magyarhirlap.hu
Magyar Nemzet Online: http://www.mno.hu
Magyar Szó Online: http://www.magyar-szo.co.yu
Magyar Távirati Iroda: http://hirek.mti.hu/
MTV Online: http://www.mtv.hu/
Népszabadság Online: http://www.nol.hu
Népújság, Marosvásárhely: http://www.hhrf.org/nepujsag/
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Romániai Magyar Demokrata Szövetség honlapja: http://www.rmdsz.ro/
Romániai Magyar Szó: http://www.hhrf.org/rmsz/
Szabadság, Kolozsvár: http://www.hhrf.org/szabadsag/szamok.htm
Új Szó, Pozsony: http://www.ujszo.com/
Vjesnik, Zágráb: http://www.vjesnik.hr
VMSZ-honlap: http://www.vmsz.org.yu
Rövidítések
BBTE = Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Románia)
BKB = Bolyai Kezdeményező Bizottság (Románia)
CNSAS = a Securitate Irattárát Tanulmányozó Tanács (Románia)
EMNT = Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
ESZP = Európai Szocialista Párt
ET = Európa Tanács
EU = Európai Unió
HMDK = Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
HRT = Hrvatska Radio-televizija (Horvát Rádió és Televízió)
HTMH = Határon Túli Magyarok Hivatala
KDH = Kresťanskodemokratické hnutie (Kereszténydemokrata Mozgalom,
Szlovákia)
KMKSZ = Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
LS-HZDS = Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (Néppárt –
Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom)
MÁÉRT = Magyar Állandó Értekezlet
MeH = Miniszterelnöki Hivatal
MESZ = Magyar Egyesületek Szövetsége (Horvátország)
MKP = Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia)
MMÖNK = Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
MPSZ = Magyar Polgári Szövetség (Románia)
MSZP = Magyar Szocialista Párt
MNT = Magyar Nemzeti Tanács (Vajdaság)
RMDSZ = Romániai Magyar Demokrata Szövetség
SKDÚ-DS = Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
(Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió – Demokrata Párt)
SMER = SMER – sociálna demokracia (Irány – szociáldemokrácia)
SNS = Slovenská národná strana (Szlovák Nemzeti Párt, Szlovákia)
SZET = Szövetségi Egyeztető Tanács (az RMDSZ testülete)
SZKT = Szövetségi Képviselők Tanácsa (az RMDSZ testülete)
SZNT = Székely Nemzeti Tanács
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UMDP = Ukrajnai Magyar Demokrata Párt
UMDSZ = Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
VMDK = Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
VMDP = Vajdasági Magyar Demokrata Párt
VMMSZ = Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
VMSZ = Vajdasági Magyar Szövetség

