Magyar Állandó Értekezlet
XI. ülés
Zárónyilatkozat
A 2011. november 23-24-én megtartott X. ülés alkalmával a Magyar Állandó Értekezlet
egyhangúlag elfogadta a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete c.
stratégiai dokumentumot. Ez a történelmi jelentőségű döntés átfogó célként deklarálta a
magyarság számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. Meggyőződésünk, hogy az
összmagyarság jövője kapcsán lefektetett alapvetések közös, összehangolt megvalósítása egy
lelkében és identitásában megingathatatlan, a világban az őt megillető megbecsültségnek
örvendő, versenyképes és gyarapodó magyarságot eredményez.
A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei az alábbi elvekben és célokban állapodnak meg:
-

Példaértékű sikerként értékelik a „2012 A Külhoni Magyar Óvodák Éve” programot.
Tekintettel arra, hogy a magyarság jövője szempontjából fontosnak tartják a
folytonosságot, az építkező munkát, ezért várakozásukat fejezik ki a program utóélete
kapcsán.

-

Közös akarattal meghatározzák, hogy a 2013-as év kiemelt programja keretében az
oktatási intézményrendszer következő színterére, az alapfokú iskolákra, az óvodaiskolai átmenetre, az iskolai beiratkozásokra koncentrálnak.

-

Üdvözlik az egyszerűsített honosítási eljárás során magyar állampolgárrá váló külhoni
magyarok választójogát a magyarországi parlamenti választásokon, tovább erősítve
ezáltal a magyar nemzet közjogi egységét. Támogatják, hogy minden külhoni magyar
állampolgár élhessen is szavazati jogával.

-

Felkérik a MÁÉRT tagszervezeteket, hogy aktualizálják a nemzeti jelentőségű
intézmények és programok körét, ugyanakkor természetesnek tartják, hogy a határon
túli támogatások jelentős részét a külhoni közösségek javaslatai alapján osztják szét.

-

Üdvözlik a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és Intézet felállását. Kiemelt
jelentőségűnek vélik, hogy segítséget nyújtsunk a magyarságuk miatt jogsérelmet

1

szenvedett nemzettársainknak, elősegítsük a külhoni magyarság jogtudatosságát és a
magyar jogászság szakmai megerősödését.
-

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
értelmében a Hungarikum Bizottság tagja többek közt a MÁÉRT által delegált három
tag. A törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően a Magyar Állandó Értekezlet
megbízza a Gazdasági és Önkormányzati Szakbizottságot, hogy érdemben
foglalkozzon a témakörrel, és jelölje ki azt a három tagot, akik a Bizottságban
képviselik a külhoni magyarságot.

-

Továbbra is nemzetstratégiai célnak tekintik és támogatják a Kárpát-medencei magyar
nemzeti közösségek autonómia-törekvéseit, mint egyetlen valós közjogi megoldást a
külhoni magyar közösségek és a többségi államok közötti viszony hosszú távú
rendezésére.

-

Üdvözlik azt a rendeletmódosítást, amely egy régi méltánytalanságot orvosolva a
jövőben lehetővé teszi a külhoni diákok államnyelvi érettségijének magyarországi
nyelvvizsga-bizonyítványként való elismerését, és beszámítását a magyarországi
felvételi eljárás során, akkor is, ha magyar nyelvű középiskolában tanultak.

-

Üdvözlik a Magyar Diaszpóra Tanács második ülésén elfogadott zárónyilatkozatot, és
fontosnak

tartják

a

diaszpóra

magyarság

közösségeinek

megerősítését,

intézményeinek, tárgyi, kulturális örökségének és a nemzethez való kötődésének
fenntartását és fejlesztését.
-

Bátorítják az Európai Unió tagállamaiban élő magyarokat, más uniós állampolgárokat
és civil szervezeteket, hogy támogassák az Európai Polgári Kezdeményezés
jogintézményének keretében történő aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy a nemzeti
közösségek és kisebbségek jogainak bővítése az Európai Bizottság napirendjére
kerüljön.

-

Támogatják, hogy a Magyar Kormány a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való
boldogulása érdekében mind a nemzetközi fórumokon, mind a kormányok közötti
kétoldalú tárgyalásokon határozottan kiálljon a nemzeti kisebbségek európai
értékekkel összhangban lévő jogainak érvényesítése mellett, különös tekintettel az
anyanyelvhasználat és a regionális önrendelkezés jogára, valamint azt, hogy a
szomszédos országokkal folytatott tárgyalások útján tegyen meg mindent a magyar
állampolgárság szankciómentes vállalásának biztosítására.

-

Egyetértenek abban, hogy Magyarország számára egyformán fontos minden magyar.
Hangot adnak abbéli meggyőződésüknek, hogy a magyar-magyar kapcsolatokban és a
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szomszédságpolitikában károkat okoz a magyar belpolitika megosztottságának külhoni
exportálása.
-

Támogatják a külhoni magyar szervezetek szuverenitását és döntéseinek önállóságát,
öngondoskodás iránti képességének megerősítését.

-

Kiemelt

fontosságúnak

tartják

a

magyar-magyar

kapcsolatokban

és

a

szomszédságpolitikában a partnerséget, a párbeszédet és az együttműködést, amelynek
mindig a külhoni magyar szervezetek véleményének figyelembevételével kell
történnie.
-

Tiltakozásukat fejezik ki a Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása
kapcsán, ami ellentmond a nemzetközi jogi alapelveknek. Szolidaritást vállalnak a
politikai nyomásra, igazságtalanul, első fokon három év letöltendő börtönbüntetésre
ítélt Markó Attila államtitkárral és Marosán Tamás egyházügyi jogásszal, a
visszaszolgáltatási bizottság tagjaival. Kifejezik meggyőződésüket, hogy minden jogi
és diplomáciai eszközt hozzáférhetővé kell tenni az erdélyi református egyház és az
érintettek számára. Üdvözlik továbbá a Magyar Kormány, a történelmi egyházak és a
romániai magyar pártok összefogását.

-

Nemzetpolitikai szempontból kiemelkedően fontosnak tartják a Sapientia-EMTE és a
Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációját és a fejlesztéséről szóló megállapodást;
szorgalmazzák, hogy a román kormány is támogassa az egyetemek fenntartását, a
2005. évi szándéknyilatkozat szellemében.

-

Reményüket fejezik ki, hogy Ukrajnában megtörténnek a szükséges gyakorlati lépések
az új nyelvtörvény végrehajtására. Sajnálatosnak tartják, hogy az ukrajnai parlamenti
választókerületek kialakításánál nem vették figyelembe a kárpátaljai magyarság
történelmileg kialakult elhelyezkedését. Az európai gyakorlattól idegennek ítélik
azokat az ukrajnai törekvéseket, amelyek a büntetőjog körébe kívánják vonni a kettős
állampolgárság kérdését.

-

Aggodalmukat fejezik ki a szerbiai Alkotmánybíróság döntése miatt, amely a
Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreit taglaló törvénynek 22 rendelkezését
alkotmányellenesnek minősítette. Aggodalomra ad továbbá okot, hogy a költségvetés
rendszeréről szóló törvénymódosítás miatt a Tartomány nem jut hozzá az őt megillető
támogatáshoz. Reményüknek adnak hangot, hogy a felmerült problémák hamarosan
tisztázódnak, és Vajdaság Tartomány – Szerbia Alkotmányával összhangban –
visszakapja hatásköreit, valamint a tartományt megillető 7%-os költségvetési
támogatást.
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-

Előremutatónak tartják, hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Magyar
Közösség Pártja és a Most-Híd aláírta az „A szlovákiai magyarok megmaradásának és
fejlődésének alapfeltételei” című dokumentumot. A dokumentum határozott
válaszokat ad a felvidéki magyarságot érintő legsúlyosabb problémákra, külön
kiemelve az oktatási és kulturális, valamint a regionális önkormányzat megteremtésére
vonatkozó közös elhatározást.

-

Megállapodnak abban, hogy minden törvényes eszközzel támogatni fogják a
révkomáromi Selye János Egyetem jelenlegi egyetemi rangjának megőrzését.
Kifejezik egyetértésüket, hogy a külhoni magyar felsőoktatás megerősítésének fontos
bástyája az egyetlen felvidéki magyar egyetem léte.

-

Üdvözlik, hogy Horvátországban tiszteletben tartják a kisebbségek, köztük a magyar
nemzeti közösség szerzett jogait.

-

Elégedettségüket fejezik ki, hogy az év elején hivatalba lépő szlovén kormány is
vállalta az általános nemzetiségi törvény elfogadását, amire a kétnyelvűség
megvalósítása során felmerülő problémák és a muravidéki magyar közösség gazdasági
alapjának létrehozása tekintetében is szükség van.

Budapest, 2012. október 9.
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