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Augusztus elseje óta valamivel több, 
mint nyolcszáz külföldön élő magyar 
nyújtott be kérelmet a központi név-
jegyzékbe vétel iránt a Nemzeti Vá-
lasztási Irodához (NVI). Eddig ösz-
szesen legalább negyedmillió embert 
értesítettek arról, hogy szavazhat a 
2014-es parlamenti választáson – de a 
regisztráció határideje csak a szavazás 
előtt tizenöt nappal jár le, így az arra 
jogosultak még nyolc-kilenc hónapig 
törhetik a fejüket, akarnak-e voksolni. 
Azok száma, akik névre szóló tájékoz-
tatást kapnak, még növekszik, mert a 
2011-től kedvezményesen honosítot-
tak a nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettes szerint az év végére 
félmilliónyian lesznek, és nekik bizto-
san küldenek levelet.

Aki nem rendelkezik magyarorszá-
gi lakóhellyel, csak az országos listára 
adhatja le a voksát, így az e körbe tar-
tozók – feltéve, hogy a hazai szavazók-
hoz képest szignifikánsan különböző 
pártpreferenciával rendelkeznek, pél-
dául mindannyian a jobboldalt támo-
gatják – legfeljebb két-három mandá-
tum sorsába szólhatnak bele. Ha vi-
szont a határon túliak között az egyes 
pártok nagyjából az itthonihoz hason-
ló támogatottsággal rendelkeznek, a 
külföldi voksok a választási eredményt 
érdemben nem befolyásolják.

A feliratkozási időszak első tíz nap-
ja alatt Romániából háromszázan, 
Szerbiából százötvenen jelezték, hogy 
a 2014-es parlamenti választáson sza-
vazni szeretnének. Ők valószínűleg a 
2011-ben bevezetett kedvezményes 
honosítási eljárásban szerezték meg a 
magyar állampolgárságot.

Az NVI honlapján olvasható ada-
tok szerint jóval kisebb az érdeklő-
dés azokban a környező államokban 
– Ausztriá ban, Szlovákiában és Uk-
rajnában –, ahol tiltják a kettős állam-
polgárságot. Az e három országból ér-

kezett regisztrációs kérelmek számát 
csak összesítve teszik közzé, amely 
még nem éri el a húszat sem. 

Ezekbe az országokba – amelyek-
ben negyvenezer kettős állampolgár 
élhet – az NVI senkinek sem küldött 
tájékoztatót a regisztráció ról, hiszen a 
levéllel „lebuktatná” azokat, akik a he-
lyi törvények szerint jogellenesen vet-
ték fel a magyar állampolgárságot. 
Egyes információk szerint a legtöbben 
Ukrajnából kérték a honosításukat, de 
sokan talán csak az unión belüli sza-
bad mozgást biztosító magyar útlevél 
megszerzése érdekében, így vélhetően 
eszükbe sem jut majd szavazni.

Németországból hetvenen, Svájc-
ból huszonheten jelentkeztek, de ér-
kezett már regisztrációs kérelem az 
Egyesült Államokból, Finnországból, 
Izraelből és Kanadából is. Összesen 
csaknem harminc országból jelezték 
magyar állampolgárok, hogy 2014-
ben voksolni akarnak.

A statisztika nem teljes, mert a vá-
lasztási eljárási törvény alapján az or-
szágok szerinti bontásban csak azok 
a kérelmek szerepelnek, amelyekben 
a választásra jogosult megadta a lak-
címét. Ha azonban valaki a nyilván-
tartásba vételről faxon vagy e-mail-
ben szeretne értesítést kapni, annak a 
lakóhelyéről nem tudhatunk. Az NVI 
oldalán található táblázatban ezért a 
nagyjából nyolcszáz kérelmező közül 
kétszázról nem közlik, hogy hol él.

Az iroda ezt persze tudja, de a jog-
szabály szerint nem adhat informá-
ciót. Egyébként valamilyen értesíté-
si címet mindenkinek meg kell ad-
nia, hiszen a választási levélcsomagot 
másként nem lehetne kézbesíteni ne-
kik. Ez – a határon túliak védelme ér-
dekében, akik esetleg szankciókra szá-
míthatnának, ha kiderülne, hogy ket-
tős állampolgárok – lehet bármelyik 
külképviselet, a kijelölt csaknem két-
tucatnyi határ menti magyar település 
valamelyike, de egy magyarországi is-
merős lakcíme is. e10

ötödik 
hasáb

Tábortűz
Nem volt és nem lehet olyan 
értelmes ember, aki elfogadná 
Trianont. Azt a nemzet józan 
többsége legfeljebb csak tudomá-
sul veszi mint a történelem ré-
szét, amelyet a közös Európával, 
a virtuálissá lett uniós határok-
kal meghaladott az idő. Ezért 
aztán – a szomszéd elhivatott, de 
értelmetlen froclizásán túl – már 
annak sem látjuk értelmét, hogy 
Orbán Viktor hagyományt csi-
nált abból, hogy a magyar ki-
sebbség ürügyén minden évben 
egyszer hivatalosan is egy szuve-
rén, idegen ország területére, 
Romániába exportálja bel- és 
nemzetpolitikáját.

A hagyomány ragadós. Szom-
baton Vona Gábor Borzonton, az 
Erdélyi Magyar Ifjak táborában 
beszélt, és még annyira sem 
fogta vissza magát, mint a kor-
mányfő sátortársa, Tőkés László, 
aki Tusványoson azt a sületlen-
séget javasolta, Magyarország 
vállaljon védhatalmi státuszt 
Erdély felett. A Jobbik elnöké-
nek persze a határon túl is radi-
kálisabbnak kell lennie, ha leg-
alább lépést akar tartani. Ő te-
hát nyíltan fogalmaz: nem mond 
le arról, hogy egyszer minden 
magyar egy hazában éljen, és ha 
ez a magyar érdek csak konflik-
tus vállalásával képviselhető, 
akkor azt vállalni kell.

A beszéd éles reakciókat vál-
tott ki. A román külügyminiszté-
rium elítélte Vona kijelentéseit, 
elvárva a magyar kormánytól, 
hogy határolódjon el a Jobbik 
álláspontjától. Nem lesznek 
könnyű napjai a magyar hinta-
kormánynak. Nehéz ugyanis úgy 
védeni a „magyar ügyet”, hogy 
közben a magyarellenes kiroha-
násairól ismert Bogdan Diaconu 
képviselővel vívunk, aki szerint: 
„megéltük, hogy egy magyaror-
szági náci párt vezetője paramili-
táris csapatokkal körülvéve hábo-
rúra uszít a saját országunkban”. 
Nem kellene annyira erőltetni a 
nyári táborozást. (A szerk.)

Nyitva vagyunk!
Minél távolabb kerül Ma-
gyarország a Nyugattól, an-
nál többen mennek Nyugat-
ra – írja Révész Sándor. e9

Végső megközelítés
A Sólyomnak drukkolókat  
és a kétkedőket is megérti 
Varga G. Gábor. e9
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Európai Falkland 
lehet a gibraltári 
brit–spanyol  
viszálykodásból
Akár szép csendben is rendez-
hette volna Nagy-Britannia és 
Spanyolország a legújabb gib-
raltári válságot, de nem ez tör-
tént: hadihajók és betontöm-
bök élezik a feszültséget. e7

Tavasszal indul 
a BuBi, de addigra 
a kerékpárutak 
nem készülnek el
A budapesti lakosok jövő ápri-
listól pattanhatnak közbringá-
ra, a tervezettnél három évvel 
később. Igaz, a terminálok  
közötti kerékpárutak nem min-
denhol érnek össze. e6

Sziget-mérleg 
kötelező körrel
Előzetesen megfogad-
ta Papp Sándor Zsig-
mond, hogy két dolgon 
nem rugózik: a prog-
ram viszonylagos 
gyengeségén és a 
cseppet sem viszonyla-
gos drágaságon. Még-
is kénytelen lefutni 
ezeket a köröket, mert 
sokan e két alapél-
ménnyel távoztak 
a 21. Szigetről. e2, 11
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Magyarországon is megállni látszik  
a Facebook közösségi hálózat terjedése
O A fiatalok világszerte elunják, az idősebbek viszont most kapnak rá.
O törvényellenes a munkakeresők „lekáderezése” az interneten. Az ügy e4–5
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A báNyászAt 
becsületét 
védi HolodA 
AttilA
Arcok e16

Választási regisztráció A határon 
túliak az eredményt csak akkor 
befolyásolják, ha egyfelé szavaznak

Tíz nap, 
nyolcszáz 
jelentkező

Egész vasárnap parádés produkciót nyújtott, és aranyérmes lett a budapesti vívó-
vb-n a magyar férfi párbajtőrcsapat. A Boczkó Gábor (képünkön), Imre Géza, Rédli 
András, Szényi Péter összetételű együttes Ausztrálián, Kazahsztánon, Venezuelán 
és Lengyelországon át verekedte be magát a döntőbe, ahol az ukránokat 42:38-ra 
múlta felül, és szerzett hat év után világbajnoki címet vívósportunknak. Ezzel a 
Syma-csarnokban ma záruló vb-n Szilágyi Áron és Szász Emese korábbi bronza 
nyomán három éremnél tart a házigazda. e15 Fotó: AFP – kISBENEdEk AttILA
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