
Szeged nevezetességeit is megmutatná B. Nagy László, Csongrád 
megyei kormánymegbízott azoknak, akik az egyszerűsített 
honosítási kérelem miatt érkeznek a városba. 
  
Várhatóan több tízezren utaznak ebben az évben Szegedre és adják be 
kérelmüket a kormányablaknál, hiszen március 15-e óta élhetnek ezzel a 
lehetőséggel. Már első nap félszázan rohamozták meg az 
ügyfélszolgálati irodát erdélyi és vajdasági magyarok az 
állampolgárságot kérve. A kormánymegbízott ezért szervezett keretek 
között, akár menetrendszerűen utaztatná a kérelmezőket Szegedre és 
népszerűsítené a várost a határontúli csoportoknak.  
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Több mint félszáz délvidéki és partiumi magyar, köztük határon túli szervezetek 

vezetői, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Pál Károly 

és ifj. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyarok Szövetségének alelnökei adták be 

egyszerűsített honosítási kérelmüket csütörtökön a szegedi kormányablaknál. „A 

honosítás számunkra lehetőséget nyújt arra, hogy magyarként megmaradjunk 

szülőföldünkön” – fogalmazott Pál Károly, aki portálunknak elmondta, hogy 

türelmesek a délvidéki magyarok, s örömmel várják, hogy magyar állampolgárok 

lehessenek. 

 

 

 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/03/tobb-mint-felszaz-egyszerusitett-honositas-a-szegedi-kormanyablaknal.html?author=19


„Március 15-e óta a kormányablakoknál is lehetőség van az egyszerűsített honosítási 

eljárás kezdeményezésére” – mondta a kérelmek beadása előtt B. Nagy 

László Csongrád megyei kormánymegbízott. 

 

A szegedi és hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálati irodák munkatársai – szükség esetén akár 

egyszerre tízen is – nem csupán a kérelmek ellenőrzését és befogadását végzik, hanem 

részletes felvilágosítást tudnak adni az érdeklődőknek a szükséges dokumentumokról és a 

honosítási eljárásról is – közölte a kormánymegbízott. 

 

„Úgy gondolom, hogy most összeforrunk ismét. Határaink változatlanok maradnak, de a lelki 

és a kulturális összetartozásnak nagyon fontos lépésénél vagyunk most” – 

fogalmazott B. Nagy László. 

A kormánymegbízottól megtudtuk, hogy a hivatal munkatársai hónapok óta készültek már a 

határon túliak érkezésére, s szerinte ez a munkafolyamat a legfelemelőbb a kormányhivatal 

eddigi működésében. „A határon túli szervezetek vezetőivel folyamatosan egyeztetünk, hogy 

ne legyenek problémák például az iratok fordításából vagy eredetiségéből. Így az ügyintézést 

tehetjük gördülékenyebbé” – tette hozzá. 

 


