A MAGYAR ÁLLANDÓ ÉRTEKEZLET X. ÜLÉSÉNEK
ZÁRÓNYILATKOZATA
2010. november 5-én a Magyar Állandó Értekezlet – hat éves szünet utáni – újbóli
összehívása a Magyar Kormány megújult szemléletét tükrözte, amelynek értelmében az
elhanyagolt magyar-magyar kapcsolatokat az egymás iránti felelősségvállalás váltotta fel. A
szilárd morális és jogi alapokat lefektettük, és elindulhatott a közös építkezés. Magyarország
és a külhoni magyarok kapcsolata intézményes alapokon áll. Magyarország 2012. január 1jétől hatályos Alaptörvénye kimondja a magyar nemzet összetartozását, Magyarország
felelősségviselését a külhoni magyarok sorsáért úgy, hogy a külhoni magyar közösségekkel
együttműködésben elősegíti és támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek az egységes
magyar nemzet valamennyi tagjának boldogulását tartják szem előtt. Hisszük, hogy közös
felelősséggel és összehangolt cselekedeteinkkel a magyar nemzet gyarapodó közösségét
szolgáljuk.

Az ülésen elhangzottakat összegezve a MÁÉRT tagjai az alábbi elvekben és célokban
állapodnak meg:
– Egyetértenek abban, hogy a 2011. január 1-je óta a magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló egyszerűsített honosítási eljárás új esélyt jelent a magyarság
számára. Ezt igazolja a magyar állampolgárság könnyített felvétele iránti hatalmas
érdeklődés.
– Üdvözlik a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozását, amely a világon szétszórtságban élő
magyarság szervezeteinek közös, önálló fóruma. Meggyőződésüket fejezik ki, hogy a
Magyar Diaszpóra Tanács – a Magyar Állandó Értekezlet keretein belül képviselve a
diaszpóra magyarságát – eredményesen fogja szolgálni a közös gondolkodást, valamint a
magyar nemzet jelenét és jövőjét meghatározó döntésekhez való hozzájárulást.
– Üdvözlik a Magyarság Háza létrehozását, amely nemzetünk sajátosságait, csak rá
jellemző értékeit, hagyományait igyekszik közvetíteni mind a világ magyarsága, mind a
világ más nemzetei felé.
– Üdvözlik a Nemzetpolitikai Kutatóintézet létrehozását, amely összehangolja és
kezdeményezi a kisebbség- és nemzetpolitikai vonatkozású kutatásokat, valamint a
kutatások eredményeit a politika számára használható módon feldolgozza.
– Alulírottak elfogadják a Magyar nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete című
dokumentumban foglaltakat. Állást foglalnak arról, hogy a nemzetpolitika minden egyes
lépésének célja, hogy a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen.

– A támogatáspolitika átalakításának részeként elfogadják a nemzeti jelentőségű
intézmények támogatásának kritériumrendszerét. Egyetértenek a Magyar Kormány
szándékával, hogy a támogatáspolitikában a normatív alapú, hosszú távra kiszámítható
finanszírozást kívánja előtérbe helyezni a pályázati alapú, eseti támogatásokkal szemben.
– Támogatják egy hosszú távú Kárpát-medencei fejlesztési stratégia kidolgozását,
amelynek kiemelt prioritása kell legyen a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése.
– Üdvözlik a Magyar Kormány azonnali fellépését a 2011. szeptember 26-án, a szerb
parlament által elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény esetében.
Reményüket és elvárásukat fejezik ki, hogy a vajdasági magyarság legitim
érdekképviseleti szervezete által kezdeményezett tárgyalások eredményeképp a vajdasági
magyarság számára megfelelő megoldás születik.
– Egyetértenek abban, hogy a nemzetpolitikai törekvések prioritásának, a Kárpátmedencei magyar közösségek megmaradásának legfőbb biztosítékának a különböző
autonómiaformákat és önkormányzati modelleket tekintik.
– Üdvözlik, hogy Romániában november 15-én a parlamenti jóváhagyás első fázisában a
szenátus Oktatás-, Tudomány-, Ifjúsági és Sportbizottság elfogadta a kormány vonatkozó
előterjesztését, így a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációs
folyamata felgyorsult. Reményüket fejezik ki, hogy a lehető legrövidebb időn belül
megszületik az akkreditációt jóváhagyó törvény.
– Sajnálatuknak és tiltakozásuknak adnak hangot, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem új egyetemi chartájának tervezete – az oktatási törvény
vonatkozó előírásai ellenére – nem rendelkezik az önálló magyar nyelvű intézetek
létrehozásáról. Remélik, hogy az erdélyi magyarság egyértelmű szándéka és a magyar
szervezetek összehangolt fellépése eredményeként a román oktatási minisztérium élni fog
törvény adta lehetőségével és megteremti a MOGYE keretében az önálló magyar nyelvű
intézetek létrehozásának feltételeit.
– Reményüket fejezik ki, hogy Románia olyan területi-közigazgatási reformot hajt végre,
amely nem érinti hátrányosan sem a tömbben – Székelyföldön és Partiumban –, sem a
számbeli kisebbségben élő magyar közösségeket.
– Elfogadhatatlannak tartják Szlovákiának az egyszerűsített honosítási eljárással szemben
tanúsított, az európai uniós normákat figyelmen kívül hagyó lépéseit, amelyek saját
állampolgárai ellen irányulnak. Kifejezik elvárásukat, hogy a magyar szervezetek és a
Magyar Kormány valamennyi nemzetközi fórumon határozottan fel fognak lépni az ilyen
és ehhez hasonló egyéneket, illetve közösségeket ért jogsértésekkel szemben.
– Üdvözlik, hogy az ukrán oktatási minisztérium rendelete lehetővé teszi jövő évben a
magyar nyelvű felvételizést filológia szakra. Az oktatás területén továbbra is a magyarul
és a magyar nyelvből és irodalomból történő felvételizést tekintik a tényleges
esélyegyenlőség megvalósulásának.
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– Reményüket fejezik ki, hogy az ukrán állam biztosítja a kárpátaljai magyar közösség
parlamenti képviseletének lehetőségét azáltal, hogy olyan egyéni választókörzetet alakít
ki, amely egyesíti a többségében magyarlakta településeket.
– Az ukrajnai törvényalkotás folyamatában szorgalmazzák a regionális nyelv státusának
bevezetését az egy tömbben élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarság
esetében.
– Üdvözlik a horvát csatlakozási tárgyalások sikeres lezárását, amelyre a magyar EUelnökség ideje alatt került sor.
– Sürgetik Szlovénia esetében a választásokat követően az általános nemzetiségi törvény
mielőbbi elfogadását, amely magasabb szintre emeli a nemzetiségi jogok védelmét és
elősegíti a jogok gyakorlati megvalósulását.
– Felhívják a figyelmet a 2011–12-ben lezajlott népszámlálások eredményeinek
fontosságára.

Budapest, 2011. november 24.
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