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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni а Külügyminisztériumot vezető miniszterhez, minta tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen nemzetközi fórumokon jelezte, továbbá milyen tárgyalásokat folytatott а
Szlovák féllel а magyar Kormány az elmúlt 3 és fél évben, а Felvidéken tapasztalható

állami szintű , az ott élő magyarok elnyomása kapcsán, aminek а következménye – az
elmúlt 23 évben –tapasztalható óriási mértékű – 20 év alatt 110 ezer fő –elvándorlása és

beolvadása? ”

címmel .

А benyújto tt kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2011 .11 .04-én hosszabb írásbeli kérdést te ttem fel а nemzetpolitikáért felelős tárca nélkül i

miniszternek K/4850-es számon, „Mit tesz а Kormány az elcsatolt országrészeken állam i

szinten működő tudatos beolvasztó politika ellen, különös tekintettel Felvidék-Szlovákia

ügyében?” címmel . Ebben а kérdésben már szót emeltem а súlyos probléma mellett is .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az alább az 1991 és 2001 közö tti viszonyokat mutatja be а kis összefoglaló :

А felföldi (szlovákiai) magyarság demográfiai sajátosságai :

• 1991 . évi csehszlovák népszámlálás
– 567 296 fó magyar nemzetiség ű
- részarány – az össznépességen belül – 10,7%

• 2001 . évi szlovák népszámlálás
– 520 528 fő magyar nemzetiségű



részarány — az össznépességen belül — 9,7%

• Népességfogyás : 46 768 fő ! ! !

• А népességfogyás okai :

47,4% magyar-szlovák reláció ,
24,5% а többségi társadalom kisebbségpolitikájának változása ,
9,6% magyar-roma reláció ,

9,5% а magyar nemzetiségűek aránya az ismeretlen kategórián belül,
4,7% az un. „rejtett” migrációs veszteség,
4,3% természetes fogyás

Tisztelt Miniszter Úr !

Az alábbi cikk pedig а 2011 -es népszámlálási végeredményekről számol be :

„Népszámlálás : 62 ezerrel csőkkent а magyarság lélekszám a

Riasztó adatok (2012. 02. 29, MTI, bumm.sk)

Több mint 62 ezerrel csökkent а magyarság lélekszáma Szlovákiában tíz ёу alatt - derült ki а
2011 . májusi népszámlálás hivatalos adataiból . Tavaly csak 458 467 fő vallotta magát
magyarnak, ami а teljes lakosság 8,5 százalékát jelenti .
А 2011-es népszámlálás adatait szerdán isme rtette а statisztikai hivatal . Ezek szerint а
lakosság száma 5 397 036 fő . Az eredményekb ő l kitűnik, а lakosság 7 százaléka, mintegy 382
493 személy nem adta meg nemzetiségét. Tíz évvel ezelőtt ez az arany 1 százalék volt .

А hivatalos adatok szerint 10 ёу alatt 9,7 százalékról 8,5 százalékra csökkent а Szlovákiában
élő magyarok számaránya az összlakossághoz képest . Míg а 2001-es népszámlálás adata i
szerint Szlovákiában 520 528-an vallo tták magukat magyar nemzetiség űnek, ez а szám 2011 -
re 458 467-re csökkent. А 20 évvel ezelőtti adatokhoz képest még riasztóbba magyaro k
fogyása, 1991-1)en ugyanis még 567 297 volt а szlovákiai magyarok lélekszáma.

Hasonló mértékben csökkent azoknak а száma is, akik Szlovákiában magyar anyanyelvünk
vallo tták magukat. 2011-ben 508 714-en (9,4 százalék) tekintették magukat magyar
anyanyelvünk, miközben 2001-ben még 572 929-en (10,7 százalék) vallo tták magukat
magyar anyanyelvűnek. 1991-ben 608 221 -en jelentették ki, hogy magyar anyanyelvűek.

8,7 százalék ott iоп főként а magyar nyelvet Ьasználja

Az aktuális adatok szerint 8,7 százalék azoknak а szlovákiai állampolgároknak а számaránya,
akik azt vallották, hogy otthon leggyakrabban а magyar nyelvet használják . Ehhez képes t
eltérést mutat azoknak az aránya, akik nyilvános közegben is leggyakrabban а magyar nyelvet
használják, ennél а kérdésnél ugyanis 7,3 százaléknyian jelölték meg а magyar nyelvet.

Megyék szerinti elosztásban százalékaranyosan legtöbben а déli régiókban, а nyitrai (24,6
százalék) а nagyszombati (21,8 százalék) és а besztercebányai (10,2 százalék) megyében
vallották magukat magyarnak .



А májusi népszámláláskor 8203 válaszadó (az összlakosság 0,2 százaléka) vallo tta be, hogy
több állampolgársággal is rendelkezik . Szlovákiában 26 752 állandó bejelentett lakhellyel
rendelkező idegen állampolgár él . Közüliié а legtöbben а Cseh Köztársaság állampolgára i
(25,9 százalék), 16,7 százalékuk pedig magyar állampolgár ."

„Szlovák népszámlálás: eredmények és véleménye k

2012. március 1 ., csütörtök (kitekinto .hu)

Gyurgyík László szociológus úgy véli, а szlovákiai magyarok körében most kimutatott

létszámcsökkenést három tényező befolyásolta.

А 2011-es népszámlálás szerdán nyilvánosságra hozo tt adatai szerint 10 év alatt 9,7
százalékról 8,5 százalékra csökkent а Szlovákiában élő magyarok aránya az összlakosságho z
képest, ami mintegy 62 ezer fós csökkenést jelent . Szlovákiában 2001-1)en 520 528-an, míg а
2011-ben 458 467-en vallották magukat magyar nemzetiség űnek.

Szerepet játszhatott а népesség természetes elöregedése és а vele járó elhalálozások, vagyis а
magyarság úgymond természetes fogyása . "Nagyon alacsony а születésszám, és ez
hozzájárul а természetes fogyáshoz . Ezt támasztja alá, hogy egy évtized alatt 22 ezerrel
többen haltak meg, mint ahányan születtek" - mondta е1 az MTI-nek Оуurgyík. А szociológu s
szerint azonban nem elhanyagolható faktor a déli régiók leszakadása okozta elvándorlá s
sem. Rámutatott : а tartósan külföldön élők körében vélhetően jóval kisebb az ösztönz ő erő
arra, hogy а népszámlálás interneten keresztüli módjában vegyenek részt . А harmadik,
úgyszintén fontos okként Оуurgyík az asszimilációt nevezte meg.

Berényi József, а Magyar Koalíció Pártjának elnöke szerint is 3 okot lehet látnia magyarság
arányának csökkenése mögött . "Rendkívül rosszul volt előkészítve а népszámlálás, nagyon
sok embernek volt az az érzése, hogy az adatok nem maradnak névtelenek . Soha nem voltak
ennyien, akik nem vallották be а nemzetiségüket" - mondta e1 az MTI-nek Berényi József .
Rámutatott : а rossz előkészítésért egyértelműen a jelenlegi kormányt terheli а felelősség.

Berényi szerint az okok hátterében látni kell а déli régiókat érintő nagymértékű
elvándorlást ami annak köszönhető, ьоgy "Nagykürtöstő l Kiгаlуьеlmecig, de már
Komáromban is egy krízisrégió van." Hozzátette: а harmadik ok az, Ь~ogy jelentős
asszimilációs politika folyik az országban, és а magyarság vállalása egyre nehezebb. Az
МКР elnöke szerint most az а legfontosabb, hogy elutasítsák azt а politikát, amely а
magyarság követeléseit demagóg módon az eхtrém és nacionalista követelések sorába sorolja ,
holott ezek csak а magyarság megmaradását célozzák.

Berényi szerint ez az adat is arra mutat, miszerint : illúzió, hogy а szlovák-magyar együttélés
körülményei változtak volna, mert azoknak az embereknek а nagy része, akik nem vallották
be nemzetiségi hovatartozásukat, nyilvánvalóan amia tt nem tették meg ezt, mert féltek.”



„Váralja Szövetség : "csendes" népirtás alapos gyanúja Szlovákiába n

Felvidék Ma
2012 . augusztus 14., kedd

А Váralja Szővetség arra hívja fel а figyelmet, hogy а felvidéki magyar társadalom
immáron adatokkal alátámasztható drámai helyzete háborús pusztításokra, középkori
járványokra emlékeztet.

Nemrégiben nyilvánosságra hozta а szlovák statisztikai hivatal а tavaly megtarto tt

népszámlálás részletes adatait településekre lebontva. А helyzet tragikus : minden tizedik
magyar falu szlovák lett .

Összesen 48 településen (pl . Ógyalla, Zselíz, Zsére, Borsi. . .) veszett e1 így а magyar többség,
míg 22 településen (pl . Szenc, Rozsnyó) 20% alá esett а magyarság aránya . Vegyes lakosságú
területté vált az egész Csallóköz (az egyedül dacoló Csilizközt leszámítva), а nagy dunai
sziget nyugati részén ráadásul szintén 20% alá került а magyarság -ennek fő oka nem más ,
mint az etnikai elözönlés . А nyelvszigeteken, így а Zoboralján és Léva környékén а magyar
lakosság felszívódik, а gömöri térségben pedig а falvak elcigáпуоsodása tűnik
megállíthatatlannak.

А Váralja Szövetség arra hívja fel а figyelmet, hogy а felvidéki magyar társadalom immáro n
adatokkal alátámasztható drámai helyzete háborús pusztításokra, középkori járványokr a
emlékeztet, ezért а szlovák fél nemzetiségi politikája (jogfosztás, terror, lakóparképítés =
betelepítési politika) felveti а "csendes" népirtás alapos gyanúját . ”

Tisztelt Miniszter Úr !

Matematikai alapon véve а dolgokat is, а helyzet kétségbeejtő . Ha így folytatódik а
felvidéki magyarok elvándorlása és beolvadása а szlovák (tót) népbe évtizedeken belü l
nem beszélhetünk felvidéki magyarságról, mert elt űnik!

Éppen ezért kérdezem ismét Önt !

Milyen nemzetkőzi fórumokon jelezte, továbbá milyen tárgyalásokat folytatott а Szlovák
féllel а magyar Kormány az elmúlt 3 és fél évben, а Felvidéken tapasztalható állam i
szintű , az ott élő magyarok elnyomása kapcsán, aminek а következménye – az elmúlt 23
évben – tapasztalható óriási mértékű – 20 év alatt 110 ezer fő –elvándorlása é s
beolvadása ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2013 . december 11.
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