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Zárónyilatkozat

2014 az egységes magyar nemzet közjogi kiteljesedésének éve lesz. Alaptörvényünk
megerősíti és kiterjeszti a magyar közösségek egymás iránt viselt kölcsönös felelősségét és a
magyar nemzet elválaszthatatlan egységét.

Az egyszerűsített honosítás történelmi

sikertörténetté vált, 2013 szeptemberében a magyar állampolgárságot kérelmezők száma
elérte a félmillió főt. A 2011. novemberi ülésen elfogadott „Magyar nemzetpolitika – A
nemzetpolitikai stratégia kerete” című stratégiai dokumentummal összhangban egyre több
program szolgálja a magyar nemzet gyarapodását. A külhoni magyar állampolgárok
választójogának biztosítása teljessé teszi a magyarság közjogi egységét. A magyar nemzet
most be tudja teljesíteni azt a feladatot, amely történelmi okoknál fogva előtte áll: közös
ügyeinkben

közös

döntést

hozni,

hogy

nemzetünk

egységét

megszilárdíthassuk.

Felelősségünk is közös, hogy ezzel a történelmi lehetőséggel jól éljünk.
Számos lépést tettünk annak érdekében, hogy nemzetünk újra elnyerje az őt megillető helyet a
szabadságukkal jól élő nemzetek között. Az önrendelkezés valamennyi nemzetrész számára
egyaránt fontos: el kell érnünk, hogy saját ügyeinkben saját magunk dönthessünk.
Identitásunkat csak úgy tudjuk megtartani és megerősíteni, ha megfelelő, autonóm keretek
között élhetjük életünket, gyakorolhatjuk jogainkat.
A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következő elvekben és célokban állapodnak
meg:

-

Történelmi eredményként értékelik az egyszerűsített honosítás 2011. január 1-jén
elindult folyamatát. Az állampolgárság megadása közjogi értelemben szolgálja a
nemzet egységét: a magyar nemzeti közösségek határokon átívelő újraegyesítésének
meghatározó lépése volt ez a döntés. Az érdeklődés továbbra is töretlen, a magyar
nemzethez tartozás vágya egy identitásában erős nemzet képét mutatja fel.

-

Üdvözlik, hogy a Magyar Országgyűlés 2012 novemberében elfogadta a választójogi
törvény módosítását, miszerint a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni
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magyarok is részt vehetnek a magyarországi választásokon. A tagok közös
meggyőződéssel vallják, hogy a magyarság közjogi egysége akkor lesz teljes, hogyha
a közügyek alakítása a gyakorlatban is teljes mértékben közös üggyé válik. Fontos
feladatnak tekintik, hogy a külhoni magyar állampolgárok megfelelő tájékoztatást
kaphassanak a regisztráció folyamatáról és a választási eljárásról a választásokon való
minél nagyobb részvétel érdekében, kiteljesítve ezáltal a magyar nemzet közjogi
egységét és a magyarság ünnepévé alakítva a választás napját.
-

Sikeresnek tekintik a „2013 A külhoni magyar kisiskolások éve” programot, amely az
előző évben az óvodás korosztály körében megkezdett munka folyatatásaként a
kisiskolások körében ért el számottevő eredményeket az óvodai-iskolai átmenet, az
iskolai beiratkozások valamint az alapfokú iskolák minőségi emelése terén.
Megállapodnak, hogy 2014-ben az év programja keretében a külhoni magyar fiatalok
tehetségének kibontakoztatása a cél.

-

Tiltakozásuknak adnak hangot minden olyan területi és közigazgatási átalakítással
szemben, amely – az érvényben levő európai normákat figyelmen kívül hagyva –
hátrányosan érinti az erdélyi magyar közösséget. Támogatnak minden olyan törekvést,
amely a szolidaritás és a szubszidiaritás elveit követve elősegíti az erdélyi magyarság
közösségként való megmaradását, továbbá meggyőződésüket fejezik ki, hogy a
szülőföldjükön való boldogulásuk garanciája a közösségi autonómiák közjogi
rendszere. Ebből a szempontból példaértékűnek tekintik a Székelyek Nagy
Menetelését mint a közvetlen demokrácia fontos eszközét, és üdvözlik azt az
akcióegységet, amely ennek megszervezésében megmutatkozott.

-

Támogatásukról biztosítják a romániai magyar közösség azon törekvéseit, hogy
nemzeti és közösségi szimbólumait, továbbá anyanyelvét szabadon, minden
megkötöttség nélkül használhassa, ugyanakkor tiltakoznak a román hatóságok ezzel
ellentétes, jogkorlátozó fellépéseivel szemben.

-

Tiltakozásuknak adnak hangot minden olyan törekvéssel szemben, amely a jogerősen
visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására irányul.
Reményüket fejezik ki ugyanakkor, hogy a romániai restitúciós folyamat mielőbb
lezárul, birtokba helyezve és kárpótolva a korábbi tulajdonosokat.

-

Aggodalommal veszik tudomásul, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem önálló magyar tagozatának megalakítása kapcsán kialakult vita továbbra sem
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rendeződött. Felkérik a román kormányt, hogy érvényesítse a tanügyi törvényben
biztosított jogokat a magyar tagozat létrehozása érdekében. Támogatásukról
biztosítják az önálló döntési mechanizmust biztosító magyar tagozat létrehozása
mellett kiálló oktatókat és hallgatókat.

- Elutasítják a szlovák oktatási tárca által bevezetni kívánt reformtervezetet, amelynek a
jelenlegi tervek szerinti végrehajtása a magyar iskolák tömeges bezárásával járna.
Reményüket fejezik ki, hogy a reform olyan formában valósul majd meg, amely nem
érinti hátrányosan a nemzetiségi oktatás intézményrendszerét.

- Aggodalmukat fejezik ki a közigazgatási rendszer megreformálására irányuló szlovák
kormányzati

elképzelések

kapcsán,

amelyek

a

megyék

számának

jelentős

csökkentésével a felvidéki magyarságot olyan mértékben kisebbségbe szorítanák,
hogy a közösség teljes mértékben elesne a megyei szintű érdekképviselet
lehetőségétől.

- Aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a szlovák kormány nem csak a kisebbségekért
felelős miniszterelnök-helyettesi posztot szüntette meg, hanem a közelmúltban a
kisebbségi kormánybiztos hivatalát is leépítette. Ennek következtében késik a
kisebbségi kultúrák támogatására odaítélt juttatások folyósítása, s ezáltal több civil
szervezet és rendezvény helyzete kritikussá vált.
-

Üdvözlik Szerbiának az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében tett
erőfeszítéseit és eddig elért eredményeit, egyúttal reményüknek adnak hangot, hogy a
csatlakozási tárgyalások során kiemelt figyelmet fordít a kisebbségvédelem területére
vonatkozó nemzetközi normákra, és azokat fokozott körültekintéssel építi be
jogrendjébe. Elvárják továbbá, hogy a nemzetiségi és kisebbségi jogok gyakorlati
megvalósulása zökkenőmentesen történjen. Aggodalmukat fejezik ki a Nemzeti
Tanácsokról szóló törvény alkotmánybírósági felülvizsgálata miatt, és bíznak abban,
hogy a testület döntése nem jelent majd visszalépést az eddig kivívott közösségi jogok
tekintetében. A nemzeti tanácsokat szabályozó törvény bejelentett módosításaival
kapcsolatban hasonlóképpen elvárják, hogy a készülő törvénymódosítás ne korlátozza
a nemzeti tanácsok jelenlegi hatásköreit, a választási szabályok pedig szavatolják,
hogy a Magyar Nemzeti Tanács, a plurális politikai demokrácia vívmányaival
összhangban, reprezentatív módon képviselhesse a vajdasági magyarokat.
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-

Aggodalmukat fejezik ki a szerbiai rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási
folyamat során tapasztalható problémák miatt. Tekintettel arra, hogy a vagyonvisszaszármaztatásra vonatkozó kérelmek benyújtási határideje 2014. március 1-jén
lejár, szorgalmazzák az eljárások felgyorsítását.

-

Üdvözlik, hogy 2013. június 26-án a magyar és a szerb államelnökök közös
főhajtással emlékeztek meg a második világháború során elhunyt ártatlan magyar és
szerb áldozatokról. Fontos előrelépésnek tekintik a Szerb Nemzetgyűlés által 2013.
június 22-én elfogadott, az 1944-45-ös vérengzéseket elítélő nyilatkozatot, de
szorgalmazzák a kollektív bűnösséget hatályon kívül helyező kormányhatározat
mielőbbi elfogadását is.

-

Üdvözlik azokat a lépéseket, amelyekkel a Vajdasági Magyar Szövetség az új magyar
állampolgárok tájékoztatását segíti a regisztráció folyamatában. Ugyanakkor
méltatlannak tartják azokat a támadásokat, amelyek e közreműködés miatt érik a
szervezetet. Felhívják a figyelmet arra, hogy közös felelősség a választópolgárok
pontos, hiteles, széleskörű tájékoztatása és a regisztráció folyamatának támogatása.

-

Remélik, hogy Ukrajna társulási szerződése az Európai Unióval rövidesen
megnyithatja a hatékonyabb kisebbségvédelem lehetőségét.

-

Szorgalmazzák, hogy Ukrajnában, illetve Kárpátalján hozzák meg a megfelelő
intézkedéseket a 2012-ben elfogadott nyelvtörvény maradéktalan érvényesítése
érdekében, és biztosítsák a magyar nyelvű hivatalos ügyintézést és nyelvhasználatot a
közigazgatásban, oktatásban, illetve az állami és önkormányzati irányítás alatt lévő
egyéb ágazatokban.

-

Nemzetpolitikai szempontból kiemelkedően fontosnak tartják a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola fejlesztéséről szóló stratégiai megállapodást, egyben
szorgalmazzák az ukrán kormány közreműködését Kárpátalja egyetlen önálló magyar
felsősoktatási intézménye szakjainak további sikeres akkreditálásában.

- Egyetértenek abban, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében el kell érni,
hogy a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények végzős diákjai magyar
nyelv és irodalomból is tehessenek érettségi/felvételi vizsgát az ukrajnai független
vizsgaközpontokban.
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-

Üdvözlik, hogy Horvátország 2013. július 1-től az Európai Unió teljes jogú tagja lett.
Reményüket fejezik ki, hogy az így megnyíló lehetőségek a helyi magyar közösség
érdekeit is szolgálják.

-

Továbbra is fontosnak tartják a több éve tervezett szlovéniai általános nemzetiségi
törvény mielőbbi elfogadását. Megnyugtatónak tartják, hogy a bizonytalan szlovéniai
pénzügyi helyzet ellenére, a magyar nemzeti közösség anyagi támogatása a következő
két esztendőre csak jelképes mértékben csökken (1-2%). Az esetleges szlovéniai
közigazgatási és önkormányzati átszervezésnél elvárják a muravidéki magyarság
érdekérvényesítése és politikai hatásköre legalább eddigi szintjének biztosítását.
Aggodalommal figyelmeztetnek az egyre gyakrabban jelentkező, magyarellenes
elemeket tartalmazó gyűlöletbeszéd veszélyére.

-

Üdvözlik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által
2013. október 30-án elfogadott „Régiók és területek speciális státusszal Európában”
című, 361/2013. számú határozatát, amely egyértelműen hangsúlyozza a területi
autonómia fontosságát mint egy olyan megoldást, amely a hagyományos nemzeti
közösségek jogait garantálja.

-

Tiltakozásuknak adnak hangot a Tisza vízgyűjtő területét fenyegető verespataki
aranybánya-beruházás,

illetve

a

nagymuzsalyi

aranyfeldolgozó

terve

ellen.

Támogatásukról biztosítják a Verespatak megmentéséért küzdő román, magyar és
nemzetközi mozgalmakat. A Kárpát-medencét nemcsak kulturális, hanem ökológiai
egységként is tekintik, felelősséget éreznek a Kárpát-medence természeti örökségének
megőrzéséért, és határozott fellépést követelnek minden olyan tevékenységgel
szemben, amely veszélyezteti a természeti értékeket, és így a helyi közösségek
életfeltételeit, megmaradását.
-

Üdvözlik, hogy 2014-ben folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma
Sándor ösztöndíjprogram. A program keretében magyarországi fiatalok látogattak és
látogatnak el a diaszpóra közösségeihez, ahol közösségépítő tevékenységükkel segítik
a diaszpóra szervezetek hagyományápoló és identitásőrző munkáját, valamint erősítik
a Magyarországhoz való kötődésüket. A tagok eredményesnek tartották az ösztöndíjat
elnyert 47 fiatal munkáját, amely nagy segítséget jelentett a diaszpóra magyar
közösségeinek, és bíznak a jövő évi hasonlóan sikeres folytatásban.
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-

Felkérik a Kormányt, hogy Magyarország a külhoni magyar közösségek számára
sérelmes, e zárónyilatkozatban foglalt ügyek megoldásának igényét határozottan
jelenítse meg nemzetközi kapcsolataiban.

2013. november 7.
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