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Felhívás az együttműködésre
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Kedves Barátunk!

 

Engedje meg, hogy egy olyan lehetőségre hívjuk fel a figyelmét, amellyel jelentősen 

növelhetjük a szlovákiai magyarok érdekérvényesítő képességét. 

Szlovákiában a jogalkotási folyamatba a nyilvánosságnak is lehetősége van aktívan 

bekapcsolódni, amennyiben bármely készülő jogszabállyal kapcsolatosan az 

észrevételeit, kifogásait megfogalmazza és a jogszabálytervezet tárcaközi vitája során 

500 aláírással megtámogatva módosító javaslatokat tesz a készülő törvénytervezethez. 

Ha a megadott határidőn belül (ez egy vagy két hét szokott lenni) 500 támogató 

aláírást felmutatunk, akkor a törvénytervezetet kidolgozó illetékes szervnek (ez 

lehet a kormányhivatal, vagy valamelyik szaktárca) hivatalosan is egyeztetnie kell a 

javaslatainkról, és azokat csak külön indoklással utasíthatja el.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Jogsegélyszolgálata az elmúlt időszakban 

minden fontos, a szlovákiai magyarok jogállását szabályozó törvénytervezethez 

szakmailag megalapozott és a Kerekasztal által is támogatott álláspontot dolgozott 

ki. Ezekről folyamatosan tájékoztatta is az illetékes szerveket. Ezt a munkát még 

hatékonyabbá tehetjük, ha az 500 aláírás birtokában a törvényalkotás legutolsó fázisába is 

legitim módon tudunk beleszólni.

A támogató aláírások összegyűjtésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja, ha ezt 

elektronikus úton, a „Jogszabályok Portálján (Portál právnych predpisov)” keresztül 

tesszük meg. Ehhez azonban a támogatóként fellépni kívánó polgárnak a Portálon 

regisztrálnia kell magát. Ezt követően észrevételeink mellett egyetlen kattintással 

bármikor támogatóként léphet fel. Ezért kérjük, Ön is regisztráljon az említett 

Jogszabályok Portálján. (Ehhez konkrét útmutatót a mellékletben talál.)

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala elhatározta, hogy létrehoz egy levelezőlistát 

azok számára, akik regisztrálták magukat a portálon és a szlovákiai magyarokat érintő 

ügyekben szeretnének közös érdekeink mentén támogatólag fellépni. Amennyiben a 

jövőben egy törvénytervezet kapcsán észrevételeket nyújtanánk be, akkor erről e-mailben 

közvetlenül tájékoztatnánk a levelezőlistánkon szereplőket, akik a kezdeményezést a 

Jogszabályok Portálján késedelem nélkül nevükkel támogathatnák. 
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A legközelebbi jogszabály várhatóan a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló 

törvénytervezet lesz, de szóba jöhetnek olyan jogszabály-módosítások is, amelyek 

például a nyelvhasználatot, a kultúrát, a médiákat, az oktatásügyet, a szociális és a 

gazdasági szférát érintik

Amennyiben Ön regisztrálta magát a Jogszabályok Portálján, kérjük, tájékoztasson 

bennünket erről mailben, hogy felvehessük Önt a levelezőlistánkra és haladéktalanul és 

közvetlenül értesíthessük az ilyen jellegű kezdeményezéseinkről.  

Ha van olyan ismerőse, akit érdekelhetné ez a kezdeményezés, kérjük, továbbítsa 

számára is ezt a felhívást.

A támogatásért előre is köszönettel: 

 

Tóth Károly

a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

szóvivője

 

Somorja, 2011. március 14.

 

Melléklet:

Útmutató a regisztráláshoz

 

 



Melléklet

Útmutató a regisztráláshoz 

 
1. Keresse fel a „Portál právnych predpisov” weboldalt. Ezen a címen regisztrálhatja 

magát: https://lt.justice.gov.sk/Public/RegisterNewUser.aspx 
 
2. Válasszon egy felhasználónevet (Prihlasovacie meno)

 
3. Adjon meg egy jelszavat, amit a felhasználónévvel együtt jegyezzen fel magának, 

hogy ne felejtse el. (A jelszavat kétszer kell beírni.)
 

4. Egy Ön által használt, létező e-mail címet adjon meg.
 

5. Az utasítások alapján írja be az ábrán látható ellenőrző kódot.
 

6. Jelölje be a kis négyzetben, hogy egyetért a felhasználási feltételekkel.
 

7. A zöld pipára kattintással regisztrálja magát!
 

8. Ezt követően jelentkezzen be a korábban megadott adataival. 
 

9. A bal oldali szélső oszlopban kattintson a „Môj profil a nastavenia” (Profilom és 
beállítások) menüpontra.

 
10. Itt töltse ki a hiányzó adatokat: titulus, keresztnév, vezetéknév, nem, születési év, 

állandó lakhely.
 
11. Válasszon ki tetszés szerint jogterületeket (legislatívna oblasť), akár mindegyiket, de 

az „iné právo” feltétlenül szerepeljen köztük.
 
12. A lap alján található zöld pipára való kattintással mentse a megadott adatait.
 
13. Miután sikeresen regisztrálta magát, a felhasználónevét és jelszavát őrizze meg.
 
14. A regisztráció során a postafiókjába érkezett mailt továbbítsa címünkre (ez igazolja 

a regisztrációt), az így megkapott mail-címek felkerülnek a levelezőlistánkra. (A levél 
továbbításával egyben hozzájárulását adja, hogy mailben megkereshessük Önt. A 
hozzájárulását természetesen a jövőben bármikor visszavonhatja.). 

 
15.A törvénytervezetekkel kapcsolatos javaslatainkról a levelezőlistánkon szereplő 

címekre mindig küldünk értesítést. Minden esetben elküldjük Önnek a módosító 
javaslatainkat is, hogy mérlegelni tudja, hozzájárul-e a támogatásához.

 
16. Minél többen regisztráljuk magunkat, hogy a kellő időpontban mindig összejöjjön az 

500 aláírás!
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Miután regisztrálta magát, erről az értesítést a
toth@foruminst.sk
e-mail címre küldje el.
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