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Körkép
társadalom

Nem tudom, más is így tapasztalja-e a dolgokat, vagy 
csak nekem tűnik furcsának, de újabban az ismerősi, ba-
ráti körömben bármilyen összefüggésben, ha a magyar 
állampolgárság igénylésének ügye kerül szóba, az ezzel 
kapcsolatban felsorolt tennivalók sosem merültek ki az 
állampolgársági eskü letételével, sőt valójában csak azzal 
kezdődtek igazán. A beszélgetésekből ugyanis az derült 
ki, hogy a magyar állampolgárság megszerzése a legtöbb-
jük számára csak eszköz ahhoz, hogy a következő lépés-
ben a magyar útlevél iránti kérésük is a lehető legrövi-
debb idő alatt iktatódjon.

Hogy ez kinek és milyen okból fontos (vagy épp sür-
gős), az persze egyéntől és esettől függően más és más in-
díttatású. Olyan ismerősöm is van, aki a magyar útlevél 
révén egyszerűen, ám annál célirányosabban – jövőbe-
ni kiutazását előkészítendő – az amerikai vízumkérési 
bonyodalmakat akarja kipipálni, de a környezetemben 
olyan ember is akad, aki bevallottan – bárhol, bármi-
lyen helyzetben is legyen szükség rá – a román útlevél 
használatát, a romániai személyigazolvány mutogatá-
sát akarja elkerülni. Azért, mert szégyelli Romániát, 
romániai származását, a magyar útlevél révén tehát 
olyan megoldást keres, amivel egyértelműen el tudja 
magát különíteni attól az országtól, pontosabban annak 
azon állampolgáraitól, akik a világ boldogabbik felében 
– hogy is fogalmazzak – nem a legszalonképesebb mó-

don alakítják Románia amúgy sem makulátlan hírét, 
az innen elszármazók megítélését. Erdélyi, székelyföldi 
magyarként, a magyar állampolgársággal kerülné tehát 
azt az automatikus megbélyegzést, amely egy olasz vagy 
francia csendőr tekintetéből a román címerrel díszített 
dokumentum első megpillantásakor leolvasható. Erdélyi 
magyarként nem kíván ugyan sem hazát, sem kultú-
rát, sem identitást váltani, de nem kér abból sem, hogy 
őt – román útlevele alapján – a bécsi hattyúzabálók, a 
franciaországi koldusok, tolvajok és putrilakók, vagy épp 
a Rómában landoló fapados repülőjáratokról kitaposott 
strandpapucsban leszállók népes nemzetségével azonosít-
sák. Ő sem azonosul velük, ő sem kér az azonosításból.

Bevallom őszintén, elgondolkoztam az érveken. Nem 
tudom és nem is akarom elítélni az új állampolgárság 
jelentette előnyöket a mindennapokban való könnyebb 
boldogulás – lásd amerikai vízumkényszer kiiktatása – 
érdekében történő „alkalmazását”, de ahhoz valahogy 
nem fűlik a fogam, hogy a mostani állampolgárságom-
hoz képest akármilyen más nemzet útlevele mögé búj-
va próbáljak olyan „nemzetközi” sztereotip megítélést 
választani, amelyet – a mutasd, ki vagy okmányvirítás 
pillanatában – konfrontálódás helyett magamra nézve a 
lehető legelőnyösebbnek tartok. Mert úgy hiszem, nincs 
makulátlan, folt nélküli „sztereotípia”.

De ha már itt tartunk, vajon tényleg az állampol-
gárságom és az útlevelem borítója határozza meg, hogy 
akár turistaként, akár munkavállalóként a fogadó or-
szág szemében mennyit érek? Kettős állampolgárként, ha 
a román „paşaportot” mutatom, valóban csak a szemle-
sütés, s a szégyen, a magyar útlevél előhúzásával viszont 
a francia csendőrtől a gyönyörű magyar nőkhöz való 
gratuláció jár? Ugyan már. De aki nem hiszi, próbálja 
ki. Az új útlevelét, az új állampolgárságát, a színét és a 
fonákját.

Az útlevél 
színe és fonákja

     NézőpoNt n Domján Levente

Kevés Kérés, gyors ügyintézés 

Igényelhető a magyar útlevél
150 proDuKciót nevezteK be

Szeptemberben Film.dok
Egyszerű eljárás során igényel-
hetnek magyar útlevelet azok, 
akik megkapták a magyar ál-
lampolgárságot, és birtokában 
vannak az anyakönyvi kivona
toknak is. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Egyelőre kevés az igénylő, így 
viszonylag gyors a magyar-
országi ügyintézés, amennyi-

ben a gyorsított eljárással magyar 
állampolgárságot kapott személyek 
útlevelet kérnek. A csíkszeredai Fő-
konzulátuson adottak a technikai 
feltételek az útlevélkérelmek átvé-
teléhez. 

Mélykúti Ferenc konzul tájé-
koztatott, hogy a kérelmezőknek 
a honosítási okirat mellett be kell 
mutatniuk a lakcímkártyáját, a ma-
gyar születési és – amennyiben van 
– házassági anyakönyvi kivonatát, 
valamint román személyazonossá-
gi igazolványát. Kiskorúak és 70 év 
fölötti személyek számára 29 euró, 
70 év alatti nagykorú személy szá-
mára 5 évre érvényes útlevélért 47 
euró, tíz évre szóló útlevélért pe-
dig 71 euró illetéket kell fizetni az 
OTP bankfiókban. 

Amennyiben kiskorú számára 
igényelnek útlevelet, mindkét szü-
lőnek meg kell jelennie a konzulá-
tuson. Ha valamilyen oknál fogva 
egyik szülő nem tud jelen lenni, 
közjegyző előtt kell hozzájárulását 
adnia ahhoz, hogy gyereke számá-
ra beadják az útlevélkérelmet. 

A kiállított útlevelet személye-
sen kell átvenni a konzulátuson. 

Az útlevél kiállításának időtar-
tama függ az igénylők számától. 
Ha sürgős eljárást igényel valaki, 

akkor érdemes Magyarországra 
utaznia és ott beadnia a kérel-
met. A Magyarországon beadott 

kérelmek ugyanakkor lényegesen 
kevesebbe kerülnek, mint a kül-
képviseleteken.

Mintegy 150, mind tartalmilag, 
mind formailag jó minőségű fil-
met neveztek be az idei film.dok 
dokumentumfilmfesztiválra. A 
szeptember 19én kezdődő fesz-
tivál sokkal nagyobb horderejű 
lesz, mint az előző években.

T. É.

Az idei Film.dok magyar–ro-
mán doku mentmumfilm-
fesztiválra való benevezés egy 

hete zárult. Farkas György igazgató 
tájékoztatása szerint annak ellenére, 
hogy gyakorlatilag nem volt pénz a 
dokumentumfilm-gyártásra, a bene-
vezett 150 film tartalmilag is, formai-
lag is nagyon jó minőségű. Az előzsűri 
döntése augusztus közepére várható, 
így a szervezők augusztus végére kö-
zölni fogják a végleges programot. 

Nevezés minden kategóriában, 
viszonylag kiegyenlítetten, kategó-
riánként 30-30 filmmel történt. A 
versenybe mintegy 50 filmet válo-
gatnak be, ezeket témájuktól füg-
gően kihelyezett vetítéseken – le-
hetőleg minél több helyszínen – is 
be kívánják mutatni. 

Sok alkotót szeretnének elhoz-
ni a szervezők a fesztiválra. A zsűri 
elnöke Dárday István filmrendező 
lesz, a diákzsűrit pedig nagy létszá-
múra, 30-40 fősre tervezik. A kí-

sérőrendezvények között legalább 
három kiállítást ígért Farkas György 
igazgató, aki azt is elárulta, hogy 
naponta bővülő fotókiállításra is 
számíthatunk: egyfajta fesztiválnap-
lóként a nap eseményei fotókon is 
megtekinthetők lesznek. 

Szeptember 19–25. között te-
hát az eddigieknél nagyobb költ-
ségvetéssel rendezett, érdekes kísé-
rőrendezvényekkel tarkított Film.
dok otthona lesz Csíkszereda.

hirdeTÉsek

Anyakönyvi kivonatok szükségesek a magyar útlevél kérelmezéséhez fotó: mti


