A MAGYAR ÁLLANDÓ ÉRTEKEZLET IX. ÜLÉSÉNEK
ZÁRÓNYILATKOZATA
2010. áprilisi választások politikai és társadalmi következményei lehetőséget teremtenek a
magyar nemzet határok feletti újraegyesítésére. Az új politikai rend összekapcsolja a sokszínű
magyar nemzetet, amelynek egyenrangú tagjai a magyarországi, a Kárpát-medencei, valamint
a diaszpórában élő magyarok. A nemzetpolitikában megvalósuló fordulat egy megújult
szemléletet tükröz, amelynek értelmében az elhanyagolt magyar-magyar kapcsolatokat az
egymás iránti felelősségvállalás váltja fel. A múlt lezárásának jegyében a 2004 óta mellőzött
Magyar Állandó Értekezlet 2010. november 5-i ülésével folytatja működését. A magyarmagyar kapcsolatok a nemzeti csúcstalálkozó keretében újra méltó módon teljesedhetnek ki
az összetartozás-tudat erősítése, az önazonosság megőrzése, a nemzeti integráció
megvalósítása érdekében. A MÁÉRT a nemzeti érdekeink képviseletére alakult legitim
magyar szervezetek párbeszédének intézményesített fórumaként a közös gondolkodást és a
magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalát szolgálja.
Az ülésen elhangzottakat összegezve a MÁÉRT tagjai az alábbi elvekben és célokban
állapodnak meg:
– Üdvözlik a budapesti kormány eddigi nemzetpolitikai tevékenységét. Egyetértenek
abban, hogy a meghozott döntések, úgymint a Nemzeti Összetartozásról szóló törvény,
valamint a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének lehetővé tétele a külhoni
magyarság számára, valóban a nemzeti összetartozás erősítését szolgálják. Szintén
örömmel fogadták a MÁÉRT összehívását, és megállapodnak a korábban is működő
szakbizottsági rendszer újraindításában. A továbbiakban a következő szakbizottságok
kezdik meg munkájukat:
– külügyi és jogi szakbizottság,
– oktatási és kulturális szakbizottság,
– gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság,
– szórvány szakbizottság.
– Állást foglalnak az autonómia különböző formái mint stratégiai célkitűzés mellett, mivel
ezáltal látják leginkább biztosítottnak azt, hogy magyarként teljes életet lehessen élni a
Kárpát-medencében, és ezt tekintik a határon túlra szakadt magyarság nemzeti
megmaradása legfőbb biztosítékának.
– Kifejezik meggyőződésüket, hogy a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének
lehetősége új esélyt jelent a magyarság számára. A kulturális értelemben összetartozó
nemzetet ez a jogszabály közjogi egységgé formálja.
– Megállapodnak abban, hogy könnyített honosítás bevezetésével összhangban a
Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényt is módosítani szükséges,
valamint hogy az oktatási-nevelési támogatást újra az óvodásokra is kiterjesztik.

– Hangot adnak abbéli meggyőződésüknek, hogy a 2011-es soros magyar EU-elnökség
történelmi lehetőség az egész magyar nemzet érdekeinek képviseletére, értékeink
felmutatására, tekintélyünk helyreállítására. Ezért kívánatos a hagyományos kulturális
sokszínűség elvének előtérbe helyezése, illetve az összekapcsolódást segítő regionalizmus
támogatása. Hangsúlyozzák továbbá, hogy kiemelten támogatják Horvátország, Szerbia és
Ukrajna európai integrációját.
– Megnyugvással állapítják meg, hogy az új szlovák kormány mentes a szélsőséges
nacionalizmustól, ám sajnálatukat fejezik ki, hogy az új kormánykoalíció eddig nem tette
meg a bizalom helyreállításához szükséges lépéseket. A tagok elítélik a szlovák
államnyelvtörvényt diszkriminatív, félelemkeltő szellemisége miatt. Megállapítják, hogy a
törvény, a tervezett módosítások ellenére, továbbra is tartalmazza a kisebbségi magyar
nyelvhasználatot korlátozó rendelkezéseket, szankciókat. Reményüket fejezik ki, hogy a
szlovák kormány figyelembe fogja venni a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság
(Velencei Bizottság) ajánlásait a jogszabály módosításakor. A résztvevők kijelentik, hogy
a jövőben is elutasítanak minden olyan intézkedést, amely hátrányos megkülönböztetést
alkalmaz a magyarság tagjaival szemben.
– Reményüket fejezik ki, hogy Romániában hamarosan elfogadásra kerül az új oktatási
törvény, amely számos ponton javítja a magyar oktatás helyzetét. Meggyőződésük, hogy a
teljes körű anyanyelvű oktatás biztosítása, a többségi nyelv sajátos program szerinti
tanítása, illetve az iskolarendszer decentralizációja és az iskolákkal kapcsolatos döntések
átadása a helyi közösségeknek kiemelten segíti a magyarság boldogulását a többségi
társadalmakban. Továbbra is szorgalmazzák az állami magyar egyetem visszaállítását.
Ugyanakkor a tagok sürgetik a kisebbségek jogállásáról szóló törvény véglegesítését
olyan formában, hogy az megteremtse a nemzeti közösségek kulturális autonómiájának
közjogi keretét. Fontosnak tartják továbbá a romániai régiók átalakítására vonatkozó
kezdeményezést, és elvárják, hogy ez elősegítse a magyarok által jelentős számban lakott
régiók – kiemelten a Székelyföld – sajátos közigazgatási jogállásának kialakítását.
– Üdvözlik a közvetlen demokratikus választás útján megalakult új vajdasági Magyar
Nemzeti Tanácsot. A kulturális autonómia ezen szervének létrejötte előremutató és bíztató
jel az egész Kárpát-medencei magyarság számára. A konferencia résztvevői remélik, hogy
az MNT a gyakorlatban is érvényesítheti a törvényben előírt jogosítványait, és megkapja
az ehhez szükséges költségvetési támogatásokat. Reményüket fejezik ki továbbá, hogy a
vajdasági magyarokra nézve hátrányos – észak-bácskai és észak-bánáti – közigazgatási
körzethatárok mielőbb módosításra kerülnek.
– Fontosnak tartják, hogy a legutóbbi ukrajnai helyhatósági választások eredményeként
létrejövő képviselőtestületekben – városi, járási és megyei szinten – jelen van a magyar
érdekképviselet. Egyben aggodalmukat fejezik ki a kárpátaljai magyar oktatás helyzete
miatt. A magyar tannyelvű iskolák érettségizői számára továbbra sincs biztosítva az
anyanyelvű szaktantárgyi emeltszintű érettségi vizsga lehetősége, aggasztó a magyar
tannyelvű egyházi líceumok helyzete is.
– Támogatják a muravidéki magyar közösség érdekeit szolgáló általános szlovéniai
nemzetiségi törvény elfogadását.
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– Üdvözlik a magyar kormány elkötelezettségét a szórványkérdést, illetve a diaszpórában
élők megszólítását illetően. Felhívják a figyelmet arra, hogy szükséges egy, a nyugati
magyar országos szövetségekkel közös cselekvési terv kidolgozása a nyugati magyarság
megmaradása érdekében. A Nemzeti Regiszter létrehozása, valamint egy, a megfelelő
anyagi forrásokkal rendelkező szórványstratégia a nemzet minden tagjának érdeke.
– Felhívják a figyelmet az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó, nemzeti
identitásunkat erősítő 55. évfordulójának megünneplésére, a világ magyarságának
bevonásával.
– Felhívják a figyelmet a 2011–12-ben esedékes népszámlálások fontosságára, és
hangsúlyozták a magyar önazonosság megvallásának jelentőségét.

Budapest, 2010. november 5.
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