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„1990-ben az első szabad or-
szággyűlési választásokon ki-
nyilvánított népakarat április 
8-án vált véglegessé. Az azóta el-
telt időszakban fiataljaink újabb 
és újabb nemzedékei váltak ér-
tékes és nélkülözhetetlen ré-
szévé politikai nemzetünknek. 
Magyarország választójoggal 
rendelkező polgárai az akko-
ri sorsdöntő tavasz óta immár 
nyolcadik alkalommal dönthet-
nek arról, hogy kikre bízzák 
az ország ügyeinek intézését. 
Az 1990-es polgári demokrati-
kus átmenet lehetővé tette az 
európai alkotmányos hagyo-
mányokból építkező szabad és 
független Magyarország meg-
születését.1990 óta a választás 
időpontjának kitűzése a köztár-
sasági elnök alkotmányos joga 
és kötelessége. Hazánk ötödik 
köztársasági elnökeként, él-
ve az Alaptörvényben rám ru-
házott felelősséggel – külön 
köszöntve az először szavazó fi-

atalok százezreit, és tisztelegve 
az első szabad választások em-
léke előtt –, a 2018-as általános 
országgyűlési választásokat áp-
rilis 8-ára írom ki” – fogalma-
zott Áder János magyar államfő, 
akit a magyar köztársasági el-
nöki hivatal közleménye idézett.    

Felkészült az NVI

A magyarországi Nemzeti Vá-
lasztási Iroda (NVI) felkészült 
az április 8-ai országgyűlési vá-
lasztások lebonyolítására – kö-
zölte Pálffy Ilona, az NVI elnöke 
csütörtöki, budapesti sajtótájé-
koztatóján. Elmondta, az NVI 
felkészülten várja a választá-
sokat, már többször tartottak 
informatikai próbát és fokoz-
zák a biztonsági intézkedése-
ket, például csak e-személyi 
igazolvánnyal férhetnek hozzá 
a választási irodák munkatár-
sai a választási rendszerhez. 
Hangsúlyozta: az informatikai 

rendszer mindössze támogat-
ja a választás eredményének 
megállapítását, azt továbbra is 
papíralapon állapítják meg a vá-
lasztási bizottságok. Azok a ma-
gyar állampolgárok, akik nem 
rendelkeznek magyarországi 
lakcímmel, a 2014-es választás-
hoz hasonlóan idén is jogosultak 
a szavazásra. Ők regisztráció 
után levélben adhatják le voksu-
kat, de csak az országos párt-
listára szavazhatnak. Nekik 
március 24-ig kell feliratkoz-
niuk a központi névjegyzékbe 
a Nemzeti Választási Irodánál 
(NVI). A külhoni választópol-
gároknak a választási iroda az 
országos lista jogerőssé válá-
sát követően eljuttatja a szava-
zási levélcsomagot, a választó 
pedig a szavazatát tartalmazó 

borítékot vagy a szavazás befe-
jezéséig eljuttatja a külképvise-
letekre, vagy a magyarországi 
szavazásra rendelkezésre álló 
időszakban eljuttatja bármelyik 
országgyűlési egyéni válasz-
tókerületi választási irodába, 
vagy pedig levélben juttatja el 
az NVI-hez, ebben az esetben a 
szavazatnak április 7-én éjfélig 
meg kell érkeznie. 

Soros be akar avatkozni

Gulyás Gergely Fidesz-frak-
cióvezetője az MTI beszámolója 
szerint úgy nyilatkozott, a kor-
mánypárt készen áll, de arra is 
felhívta a figyelmet, hogy Soros 
György be akar avatkozni a ma-
gyar választásba. Harrach Péter, 
a KDNP képviselőcsoportjának 

vezetője szerint egy elhúzódó 
választási kampány a pártok-
nak és a magyar társadalomnak 
sem lenne jó, míg a Gyurcsány 
Ferenc vezette Demokratikus 
Koalíció azt közölte, hogy nekik 
megfelel, hogy a köztársasági el-
nök a lehető legkorábbi időpont-
ra írta ki a parlamenti választást. 
Az MSZP és a Párbeszéd közöl-
te, közös listával indulnak az 
országgyűlési választáson. Az 
LMP örül annak, hogy a köztár-
sasági elnök a lehető legközeleb-
bi időpontra, április 8-ra tűzte ki 
a választást, mert ez azt jelenti, 
hogy így a lehető leggyorsabban 
kezdődhet meg a korszakváltás 
Magyarországon és a lehető leg-
hamarabb el lehet zavarni a Fi-
desz-KDNP kormányt.
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Mihai Tudose miniszterelnök 
szerint nem kell túl nagy jelen-
tőséget tulajdonítani annak, 
hogy a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ), 
a Magyar Polgári Párt (MPP) 
és az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) közös állásfogla-
lást írt alá az erdélyi magyar 
autonómiaelképzelések össze-
hangolásáról. A miniszterelnök 
szerdán késő este telefonon nyi-
latkozott a témáról a Realitatea 
hírtelevíziónak, amely egész 
estés műsort szánt a romániai 
magyar kérdésnek. A minisz-
terelnök kijelentette: a magyar 
pártok felvetését nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, alábe-
csülni sem kell, de túlságosan 
nagy jelentőséget sem kell tu-
lajdonítani neki. „Az a vélemé-
nyem, hogy ez csak az idei évre 
vonatkozik. Egy zászlókitűzési 
kísérlet, hogy mi rájuk vessük 
magunkat, hogy nekik aztán 
legyen okuk ránk vetni magu-
kat. Így pedig a centenárium 
éve (Erdély és Románia egyesü-
lése centenáriumának az éve) 

a mosogatólé szomszédok kö-
zötti egymásra loccsantásá-
nak az éve legyen” – idézte az 
MTI a miniszterelnököt. Mihai 
Tudose arra is kitért, hogy az 
autonómiaterveket összehan-
goló magyar pártok nem kép-
viselnek jelentős politikai erőt 

Romániában. „Ezek ott vannak 
náluk (a magyaroknál) az ud-
varban. Nem kell semmibe ven-
ni őket, de nem is kell nagyon 
lobbanékonyan viszonyulni a 
kérdéshez” – jelentette ki a mi-
niszterelnök, akinek a rossz 
telefonos kapcsolat miatt a stú-

dióban ülők is csak részben ér-
tették a nyilatkozatát.

A műsorvezető kérdésére, 
hogy „akkor az az ön válasza, 
hogy ez (az autonómia) kizárt?” 
Mihai Tudose azt felelte: „nem le-
het szó róla”. A műsor résztvevői 
rendkívül súlyosnak tartották, 

hogy a romániai magyar pártok 
Szili Katalin magyar miniszter-
elnöki megbízott közvetítésével 
jutottak azonos álláspontra az 
autonómia kérdésében, és azt is 
sérelmezték, hogy a román kor-
mány nem tiltakozott emiatt.
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A törvények szerinti legkorábbi lehetséges időpontra írta ki a megméretést Áder János

Magyar választások április 8-án

Tudose: nem kell túlzott jelentőséget adni az autonómiatörekvéseknek

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán is lehet regisztrálni, illetve szavazni
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Április 8-ra írta ki a magyar parlamenti választást 

Áder János köztársasági elnök. A megméretés 

kitűzésével azonban hivatalosan még nem kez-

dődött meg a kampány, mert az a választást 

megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul. A 

jogszabályok szerint ez a legkorábbi lehetséges 

időpont a választás megtartására. 

Magabiztosan vezet a Fidesz

A Századvég Alapítvány legutóbbi, tavaly december pártprefe-
rencia-kutatása alapján a Fidesz-KDNP támogatottsága a biztos 
szavazó pártválasztók és a teljes népesség körében is nőtt. A 
kormányzó pártok 36 százalékon állnak. A Jobbikra a válasz-
tókorú lakosság kilenc százaléka voksolna, az MSZP támoga-
tottsága tovább esett, jelenleg nyolc százalék. Hét százalékra 
erősödött az LMP, a DK jelenleg négy százalékon áll. Az Együtt-
Párbeszédre a megkérdezettek egy százaléka voksolna, más 
pártokra pedig hét százalék. A bizonytalanok aránya tovább 
csökkent, jelenleg 28 százalék. 

Veszélyérzetet keltenek a közvéleményben

Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet erdélyi politoló-
gusa várhatóknak nevezte a román reakciókat. „Egyetlen román 
politikai aktor sem tekinti érvényes vitakérdésnek az autonómiát. 
A megszólalók azt a román közvéleményben uralkodó álláspon-
tot erősítik, hogy az autonómia valamiféle elszakadást jelent és 
Európában nincsenek erre jól működő példák, mindenhol csak to-
vábbi konfliktusokat generál” – fogalmazott lapunknak az elemző, 
hozzátéve: további sztereotípia, miszerint Magyarország aktívan 
közreműködik a kérdés tematizálásában és az erdélyi magya-
rok valójában nem is akarnak autonómiát. Illyés nagy problémá-
nak tartja, hogy a román politikának nem áll érdekében a kérdés 
tisztázása, mivel a vita során a román közvélemény számára is 
világossá válna, nincs szó Románia szétszakításáról és az ország 
más régióinak is hasznos lenne a nagyobb, térségspecifikus de-
centralizáció. Ezért tárgyalni sem hajlandóak a kérdésről, inkább 
veszélyérzetet keltenek a közvéleményben, rövidre zárják a vitát, 
s hazaárulóként bélyegzik meg az autonómia támogatóit.Nem lehet szó róla – válaszolta Tudose az autonómiát firtató kérdésre
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